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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Από το 2008 και μετά η διαχείριση δανείων ιδίως των δανείων προς φυσικά πρόσωπα και 

μικρές επιχειρήσεις έχει αποδειχτεί δύσκολο εγχείρημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο 

οι τράπεζες όσο και οι πελάτες βρέθηκαν στην δίνη τριών δυσμενών παραγόντων :  

1. Την εξελισσόμενη οικονομική κρίση που περιόρισε την  δυνατότητα των  πελατών να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.  

2. Την μείωση της μόχλευσης των χαρτοφυλακίων, η οποία μείωσε τα έσοδα που 

στηρίζουν τις προβλέψεις.  

3. Την αδυναμία των αποθεμάτων ιδίων κεφαλαίων να καλύψουν την χιονοστιβάδα των 

δανείων σε καθυστέρηση. 

Τα προβληματικά δάνεια δεν επηρεάζουν μόνο το τραπεζικό σύστημα αλλά και ολόκληρη 

την οικονομία και την κοινωνία. Οι επιπτώσεις για την οικονομική ανάκαμψη είναι σοβαρές, 

δεδομένα ότι όσοι έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής αποσύρονται σταδιακά στο 

περιθώριο της οικονομικής δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει επισημανθεί σε 

όλες τις οικονομίες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα χρέους στην πραγματική 

οικονομία. Η λύση του προβλήματος δεν είναι απλή, και η φύση του έχει διάφορες 

εκφάνσεις: στην πολιτική, την οικονομία, τους λειτουργικούς κινδύνους τραπεζών, τη 

διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και την επενδυτική τραπεζική. Παρακάτω στην εργασία 

αναπτύσσονται διάφορες πτυχές του προβλήματος. 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι επισφάλειες γίνονται «διπλά επισφαλείς». 

Επομένως, κατά την αξιολόγηση του βαθμού και της έντασης της δυσχέρειας αποπληρωμής 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πορεία της οικονομίας και η πορεία της ανάκαμψης. Δεν 

ωφελούν οι προσπάθειες για αύξηση της ανάκτησης οφειλών την ίδια στιγμή που η αγορά 

ακινήτων βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Συνεπώς η διαχείριση επισφαλειών και 

καθυστερήσεων αποτελεί πρόβλημα συγχρονισμού μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και 

των προοπτικών της πελατείας. 

Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας, η οποία εκπονήθηκε μέσα στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση, είναι η αναφορά στην οικονομική κρίση και οι συνέπειες 

αυτής στον τραπεζικό κλάδο και κυρίως όσον αφορά το χειρισμό των δανείων από τα 
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πιστωτικά ιδρύματα. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση χρέους του ελληνικού 

δημοσίου δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Μια 

τέτοια κατάσταση έχει άμεσες συνέπειες συμπεριλαμβανομένου και του τραπεζικού.  

 Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε κάποιες εισαγωγικές, θεωρητικές 

έννοιες κυρίως όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα βασικά χαρακτηριστικά των 

χορηγήσεων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το χειρισμό τους μέσω των ρυθμίσεων 

σήμερα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν θα γίνει μία σύντομη επισκόπηση των αιτιών και μία 

εκτενέστερη ανάλυση στην οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις αυτής κάνοντας μία 

αναδρομή από την αρχή της μέχρι και σήμερα. Θα αναλυθεί επίσης η έκταση των 

επισφαλειών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ευρωζώνη και την Ελλάδα καθώς 

και η διαχείριση τους. Ακόμη θα αναφερθούμε στις νεότερες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα 

και στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και θα γίνει αναφορά και στο πρόβλημα της 

υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. 

Στο τρίτο μέρος γίνεται μία ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν από τα 

επίσημα οικονομικά στοιχεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται πέντε δείκτες που αποτέλεσαν τις βασικές 

μεταβλητές μας και τις επιπτώσεις τους στα κόκκινα δάνεια. Στο τέλος αναφέρονται τα 

συμπεράσματα αυτής της εργασίας. 

Τέλος, ακολουθεί ο επίλογος της εργασίας αυτής κάνοντας μία τελική συνολική 

αναφορά στα θέματα που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν και των συμπερασμάτων αυτών. 
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ABSTRACT 

 

From 2008 onwards the management of loans especially loans to individuals and small 

businesses has proven tricky. This is due to the fact that both banks and customers found the 

vortex three adverse factors:  

1 The ongoing economic crisis has limited the ability of customers to meet their obligations.  

2 Reduce the leverage portfolios, which reduced the revenue that support the predictions.  

3 The inability of stock equity to meet the avalanche of loans.  

The problem loans do not only affect the banking system and the whole economy and 

society. The implications for the economic recovery is serious evidence that those who have 

become insolvent withdrawn gradually marginalized in economic activity. This is an issue 

that has been identified in all economies facing major debt problems in the real economy. The 

solution to this problem is not simple, and nature has various aspects: politics, the economy, 

the banks operational risk, credit risk management and investment banking. In this work we 

describe several aspects of the problem. 

During the economic crisis defaults are "doubly bad". Therefore, when assessing the 

degree and intensity of distress repayment must take into account the state of the economy 

and course of recovery. No benefit efforts to increase debt recovery at the same time the real 

estate market is in a downtrend. So the bad debts and arrears management is synchronization 

problem between the real economy and the outlook client.  

The main purpose of this work, carried out within the framework of the Master's 

Program in Strategic Management Accounting and Financial Management, is the reference to 

the economic crisis and its consequences in the banking sector, especially as regards the 

treatment of loans from credit institutions. The international financial crisis and the debt crisis 

of the Greek government could not affect the country's banking system. Such a situation has 

direct consequences including banking. 

Initially, in the first chapter, we will refer to some introductory, theoretical concepts 

notably the financial system, the basic characteristics of loans, nonperforming loans and 

handling through the settings today. 

The second chapter will then be a brief overview of the causes and an extensive 

analysis of the economic crisis and its impacts looking back from the beginning until today. It 
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will also analyze the extent of bad debts and non-performing loans in the eurozone and 

Greece and their management. Even we will refer to later developments in the banking sector 

and the European Banking Association and will refer to the problem of over-indebtedness of 

households and measures to tackle this problem.  

The third part is an analysis of data collected from official financial data of four 

systemic banks and the interpretation of results. More specifically addresses five indicators 

were the main variables and their impact on the red loans. In the last chapter we will refer on 

the conclusions of this work.  

Finally, follows the epilogue of this work by making a final comprehensive report on 

issues discussed and analyzed and the conclusions thereof. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τα πιστωτικά ιδρύματα σε πολλές χώρες, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, βρίσκονται ήδη ή θα 

βρεθούν σύντομα αντιμέτωπα με τις αλληλοεξαρτώμενες επιπτώσεις τριών σημαντικών 

παραγόντων: 

 της χρηματοοικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2007 από την αγορά τιτλοποιημένων 

στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ, η οποία οδήγησε τη διεθνή οικονομία σε ύφεση, 

 της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης και των προγραμμάτων λιτότητας σε 

πολλές χώρες, που επηρεάζουν τόσο την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων 

(λόγω κυρίως της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των 

εσόδων των εταιρειών), όσο και την αποτίμηση των αξιόγραφων, 

 της ενίσχυσης, ως αποτέλεσμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης, της 

αυστηρότητας του ρυθμιστικού πλαισίου προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. 

Είναι φανερό ότι, οι εκτιμώμενες επιπτώσεις των τριών προαναφερθέντων παραγόντων 

έχουν ήδη μεταβάλει ή είναι πολύ πιθανό να μεταβάλουν τη συμπεριφορά των δανειοληπτών, 

των καταθετών, των τραπεζών και των εποπτικών αρχών, καθώς αποκρυσταλλώνονται οι 

επιπτώσεις από την κρίση. Ειδικότερα, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» αναμένεται 

ότι θα επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία και τους δείκτες κερδοφορίας των τραπεζών.  

Η αναβάθμιση του ρόλου της λειτουργίας της διαχείρισης κινδύνων θα αποτελέσει 

αφενός, εχέγγυο για την ασφαλή λειτουργία και διατήρηση της κερδοφορίας και αφετέρου, 

θα ενισχύσει οργανωτικές δομές, πολιτικές, διαδικασίες και πληροφοριακά συστήματα, 

επηρεάζοντας καταλυτικά το επιχειρησιακό πρότυπο λειτουργίας των τραπεζών διεθνώς. Η 

ενίσχυση της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, καθώς και των δομών διακυβέρνησής της θα 

αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας. Εν κατακλείδι, η κρίση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη είναι πολύ πιθανό να 

οδηγήσει σε ένα συντηρητικότερο και με μικρότερη διάθεση ανάληψης κινδύνων διεθνές 

τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από τη σημαντική ενίσχυση του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων 

και κεφαλαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 

 

1.1 Η έννοια του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

 

Χρηματοπιστωτικό σύστημα (financial system) είναι ένα σύνολο αγορών  όπου  

συναλλάσσονται χρηματοπιστωτικά προϊόντα και εργαλεία. Στη διαδικασία αυτή 

εμπλέκονται τα άτομα και τα ιδρύματα, τα οποία διαπραγματεύονται στις αγορές αυτές, 

καθώς και οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές του συστήματος. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας οικονομίας και βοηθούν σημαντικά στην ανάπτυξη της 

καθώς με τη λειτουργία της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης αυξάνουν τις αποταμιεύσεις 

που μετέπειτα τις διοχετεύουν στις παραγωγικές μονάδες. Με άλλα λόγια βασική λειτουργία 

των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η μεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς τις 

ελλειμματικές μονάδες, ώστε να συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότερη χρήση των 

οικονομικών πόρων. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα, για να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους (μισθούς 

υπαλλήλων, ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα, τόκους καταθέσεων κτλ.) και να έχουν κέρδος, 

χορηγούν δάνεια με μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό των καταθέσεων. Η χορήγηση δανείων 

γίνεται σε ιδιώτες, σε επιχειρήσεις και στο κράτος. Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και η 

εμπορική τράπεζα έχει ως αντικειμενικό στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Όσο 

αυξάνονται τα δάνεια που χορηγεί, τόσο αυξάνονται οι τόκοι που εισπράττει και, επομένως, 

και τα κέρδη της. Συνεπώς, μεγιστοποίηση του κέρδους θα σήμαινε ουσιαστικά 

μεγιστοποίηση των χρηματικών ποσών που χορηγεί η τράπεζα. Υπάρχουν όμως δυο σοβαροί 

περιορισμοί στις δανειοδοτήσεις. Ο ένας προέρχεται από την πολιτική και τους κανονισμούς 

που επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα, όπως ο καθορισμός του ποσοστού των ρευστών 

διαθεσίμων. Τα ρευστά διαθέσιμα είναι ένα απόθεμα χρημάτων που οφείλει να κρατάει η 

εμπορική τράπεζα στο  ταμείο της. Για παράδειγμα, όταν η Κεντρική Τράπεζα καθορίσει το 

ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων στο 2%, τότε οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες 

για κάθε 100 ευρώ που καταθέτουν οι πελάτες τους, να κρατούν στο ταμείο τους 20 ευρώ και 
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έχουν δυνατότητα να δανείσουν τα υπόλοιπα 80 ευρώ. Ο άλλος περιορισμός προέρχεται από 

τις ίδιες τις εμπορικές τράπεζες, που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την επιστροφή των 

χρηματικών κεφαλαίων που δανείζουν μαζί με τους τόκους. Για το λόγο αυτό, όταν μια 

τράπεζα χορηγεί κάποιο δάνειο, φροντίζει να ερευνά την οικονομική κατάσταση του 

δανειοδοτούμενου και τη δυνατότητα της αποδοτικής χρησιμοποίησης του δανείου, δηλαδή 

επιδιώκει την εξασφάλιση των κεφαλαίων της. Γενικά, οι εμπορικές τράπεζες επιδιώκουν τη 

μεγιστοποίηση των κερδών και ταυτόχρονα την ελαχιστοποίηση του κίνδυνου τον οποίο 

αναλαμβάνουν. 

 

1.2 Χορήγηση Δανείων 

 

 Η χορήγηση δανείων αποτελεί μια από τις κυριότερες λειτουργίες ενός πιστωτικού 

ιδρύματος και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της τράπεζας. Λόγω του 

γεγονότος ότι τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων, 

παράλληλα όμως συνεπάγονται και τη μεγαλύτερη ανάληψη πιστωτικού κινδύνου, είναι 

αναγκαία η εκτενέστερη ανάλυση των χρηματοδοτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Δάνειο είναι η σύμβαση με την  οποία ένας από τους συμβαλλόμενους (δανειστής) 

μεταβιβάζει στον άλλο (οφειλέτη) κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα 

που προσδιορίζονται στις συναλλαγές κατά αριθμό, μέτρο ή σταθμά και αυτός (οφειλέτης) 

έχει την υποχρέωση να αποδώσει κατά το χρόνο που συμφωνήθηκε άλλα πράγματα της ίδιας 

ποσότητας και ποιότητας.  Πρόκειται για την κυριότερη και συνηθέστερη πιστωτική σύμβαση 

, με την οποία δημιουργείται μια καθαρά προσωπική ενοχική σχέση μεταξύ του δανειστή και 

του οφειλέτη. Από την άλλη πλευρά πίστωση είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας από τους 

συμβαλλόμενους (δανειστής) μεταβιβάζει στον άλλο (οφειλέτης) κεφάλαιο για να το 

χρησιμοποιήσει σε ορισμένο χρόνο και αυτός (οφειλέτης) αναλαμβάνει την υποχρέωση να το 

αποδώσει μετά τη λήξη του χρόνου. Είναι στην ουσία συμφωνία με την οποία ο ένας από 

τους συμβαλλόμενους έχει υποχρέωση να ενισχύσει προσωρινά την αγοραστική δύναμη του 

άλλου.  

Η διαφορά της πίστωσης από το δάνειο έγκειται στο ότι η πίστωση έχει σχέση μόνο 

με χρηματική ενίσχυση του αντισυμβαλλόμενου, ενώ το δάνειο έχει σχέση και με 

αντικαταστατά πράγματα, όπως για παράδειγμα τα εμπορευματικοί δάνειο μπορεί να 

θεωρηθεί πίστωση μόνο όταν είναι χρηματικό. Οι τράπεζες χορηγούν δάνεια μόνο με 

χρηματική μορφή. 
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Το δάνειο καταρτίζεται με την υπογραφή της σύμβασης του δανείου από τον οφειλέτη 

και τους τυχόν εγγυητές αν υπάρχουν. Η σύμβαση του δανείου αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο 

και περιλαμβάνει γενικούς και ειδικούς Όρους συναλλαγών.  Συνήθως έχουν καθιερωμένο 

τύπο για να προστατεύονται οι συναλλασσόμενοι και να διασφαλίζεται η διαφάνεια των 

εργασιών. Με τους ειδικούς όρους συναλλαγών ορίζεται ο τρόπος που θα χορηγηθεί το 

δάνειο (εφάπαξ ή τμηματικά), ο τρόπος εξόφλησης του (εφάπαξ ή σε τακτές λήξεις) και το 

επιτόκιο (κυμαινόμενο ή σταθερό). Οι γενικοί όροι συναλλαγών δηλώνουν τη βούληση της 

τράπεζας προς τρίτους και είναι παρεμφερείς σε όλες τις τράπεζες. Περιλαμβάνουν κανόνες 

δικαίου προστασίας του καταναλωτή, κανόνες λειτουργίας της τραπεζικής αγοράς, κώδικα 

τραπεζικής δεοντολογίας και δικαιώματα της τράπεζας και του πελάτη. Η αποδοχή των 

γενικών και ειδικών όρων της σύμβασης από μέρους του αντισυμβαλλόμενου πελάτη δίνει τη 

δυνατότητα στην τράπεζα, να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα της που προκύπτουν από την 

υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του.  

 

1.3 Διαδικασία Χορήγησης Δανείων 

  

Κάθε τράπεζα έχει τα δικά της συστήματα και μεθόδους αξιολόγησης και έγκρισης δάνειων 

καθώς επίσης εφαρμόζει τη δική της πιστωτική πολιτική για τη διαχείριση του πιστωτικού 

κίνδυνου ανάλογα με της κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες που της έχει δώσει η διοίκηση. 

Σε γενικές γραμμές όμως οι τράπεζες ακολουθούν κάποιες βασικές διαδικασίες και αρχές 

προκειμένου να προβούν στη χορήγηση ενός δανείου, οι οποίες είναι κοινές για το σύνολο 

των τραπεζών.  

Αρχικά ο πελάτης υποβάλλει αίτηση χορήγησης δανείου και από τη στιγμή που η 

τράπεζα κρίνει ότι ο πελάτης πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου, 

η ανάλυση επεκτείνεται σε μια εις βάθος επεξεργασία του αιτήματος. Η επεξεργασία αυτή 

περιλαμβάνει τη διερεύνηση και την εκτίμηση όλων των ποιοτικών και οικονομικών 

στοιχείων που αφορούν τον πελάτη, σε συνδυασμό πάντα με τη πιστωτική πολιτική του 

πελάτη και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Η ανάλυση των ποιοτικών και 

οικονομικών στοιχείων του πελάτη βοηθά την τράπεζα να εμβαθύνει στη διαφαινόμενη ή μη 

ικανότητα αποπληρωμής του δανείου, όπου στόχος της είναι πάντα η χορήγηση ενός υγιούς 

δανείου με ομαλή αποπληρωμή και όχι η ρευστοποίηση της εξασφάλισης του. Ουσιαστικά  η 
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τράπεζα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, την ικανότητα του δηλαδή να 

ανταπεξέλθει στην υποχρέωση που έχει αναλάβει απέναντι της.  

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης το αίτημα του πελάτη εγκρίνεται ή 

απορρίπτεται. Στην περίπτωση της έγκρισης, αφού ολοκληρωθεί μια σειρά διαδικασιών και 

υπογραφεί η σύμβαση, το δάνειο εκταμιεύεται. Η τράπεζα, όπως είναι φυσικό, παρακολουθεί 

καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου εάν αυτό εξυπηρετείται. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια το 

στάδιο της παρακολούθησης του δάνειου είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εξαιτίας της 

μεταβλητότητας και της αβεβαιότητας που παρουσιάζει το οικονομικό περιβάλλον. Η 

διαδικασία τελειώνει με το πέρας του συμφωνημένου χρόνου μεταξύ της τράπεζας και του 

πελάτη και αφού φυσικά έχει ολοκληρωθεί ομαλά η αποπληρωμή του.  

 

 

1.4 Καθυστερήσεις Αποπληρωμής Δανείων 

 

Η συστηματική παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό των 

προβλημάτων στη διάρκεια του δανείου και οδηγεί στη λήψη των απαραίτητων μέτρων, 

εξωδικαστικών ή δικαστικών, σε περίπτωση εμφάνισης καθυστερήσεων στην αποπληρωμή 

της απαίτησης. Οι δανειακοί λογαριασμοί ανάλογα με την ομαλή ή μη εξυπηρέτησης τους 

καθώς και με το στάδιο καθυστέρησης που παρουσιάζουν διακρίνονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

1. Ενήμεροι Λογαριασμοί 

Όταν μια χορήγηση αποπληρώνεται κανονικά θεωρείται ενήμερη και επομένως δεν 

χρειάζεται η λήψη οποιονδήποτε μέτρων για τη διασφάλιση της είσπραξης της.  

2. Λογαριασμοί σε Προσωρινή Καθυστέρηση 

Σε περίπτωση που η προθεσμία πληρωμής μιας απαίτησης παρέλθει και ο πελάτης δεν έχει 

τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του, τότε η μηνιαία δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη ή 

υπερήμερη και ο λογαριασμός της χορήγησης ή του δανείου θεωρείται ότι βρίσκεται σε 

προσωρινή καθυστέρηση. Σε αυτήν την περίπτωση ο λογαριασμός εκτοκίζεται με επιτόκιο 

υπερημερίας, ενώ υπερήμερη μπορεί να χαρακτηριστεί μια δόση ή και το σύνολο της 

οφειλής. Όταν μια χορήγηση είναι σε προσωρινή καθυστέρηση αποπληρωμής και ο πελάτης 

τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, τότε ο λογαριασμός της χορήγησης καθίσταται 

και πάλι ενήμερος. Σε περίπτωση όμως που ο πελάτης δεν ταχτοποιήσει τις οφειλές του σε 

εύλογο χρονικό διάστημα, τότε οι τράπεζες λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα, προκειμένου να 



 

15 

 

 

ενημερώσουν τον πιστούχο και τους τυχόν εγγυητές για τις υπερήμερες οφειλές και να 

αποτρέψουν με αυτόν τον τρόπο το ενδεχόμενο να μεταφερθεί λογαριασμός σε οριστική 

καθυστέρηση. Τα μέτρα που παίρνουν οι τράπεζες σε αυτό το στάδιο είναι η τηλεφωνική 

επικοινωνία με τον πιστούχο και τους εγγυητές, για την υπενθύμιση της υποχρέωσης τους 

καθώς και η αποστολή ενημερωτικών επιστολών. 

Με την πάροδο κάποιου συγκεκριμένου αριθμού ληξιπροθέσμων δόσεων, ο οποίος 

διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα, και αφού ο πελάτης δε συνεργάζεται και εξακολουθεί να 

μην προβαίνει στην πληρωμή των ληξιπροθέσμων δόσεων, τότε η χορήγηση τίθεται σε 

καθεστώς παύσης εκτοκισμού και η τράπεζα αποστέλλει εξώδικες ειδοποιήσεις στον 

πιστούχο. Η εξώδικη ειδοποίηση επιδίδεται στους οφειλέτες με δικαστικό επιμελητή, 

προκειμένου να λάβει βεβαία χρονολογία. Με την εξώδικη ειδοποίηση ενημερώνονται οι 

συμβαλλόμενοι για τις οφειλές τους και καλούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα να τις εξοφλήσουν, ειδάλλως η τράπεζα προχωρεί σε κλείσιμο των λογαριασμών 

και στη νομική διεκδίκηση των απαιτήσεων τους. Η ημερομηνία λήξης των εξώδικων 

ειδοποιήσεων είναι συνήθως 10 με 30 ημερολογιακές ήμερες αργότερα από τη στιγμή που η 

ειδοποίηση θα επιδοθεί στον πελάτη, προκειμένου να έχει ένα εύλογο χρονικό περιθώριο 

ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Εάν ο πελάτης μέσα στο χρονικό περιθώριο που 

του δίνεται από την τράπεζα, τακτοποιήσει τις οφειλές του, τότε το δάνειο του καθίσταται και 

πάλι ενήμερο. 

3. Λογαριασμοί σε Οριστική Καθυστέρηση 

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία λήξης των εξώδικων ειδοποιήσεων ο πελάτης 

εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, τότε ο λογαριασμός της 

χορήγησης του μεταφέρεται σε οριστική καθυστέρηση και η τράπεζα προχωρεί σε αναγγελία 

της σύμβασης του δάνειου στην Τειρεσίας ΑΕ, αφού πρώτα επιβεβαιωθεί η επίδοση του 

εξώδικου προς τον πελάτη καθώς  στην αναγγελία αναφέρεται και η ημερομηνία της 

επίδοσης.  Τα δάνεια που μεταφέρονται σε οριστική καθυστέρηση δεν  μπορούν να 

επανέλθουν σε ενήμερη μορφή και είναι απαιτητά στο σύνολο τους. Στο στάδιο της οριστικής 

καθυστέρησης αποπληρωμής η τράπεζα προχωρεί σε καταγγελία της σύμβασης  και οριστικό 

κλείσιμο του λογαριασμού του δανείου, ενώ συνεργάζεται με το νομικό της τμήμα ή την 

εισπρακτική εταιρία προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες δικαστικές  ενέργειες 

για την είσπραξη των απαιτήσεων της μέσω τη διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης 

(διαταγή πληρωμής, αναγκαστική κατάσχεση, πλειστηριασμός, κατάταξη οφειλής, είσπραξη).  
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1.5 Ρυθμίσεις Δανείων 

 

Κατά την διάρκεια της τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, οι τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν προβεί και προβαίνουν διαρκώς σε εκτενέστατες ρυθμίσεις 

των κάθε κατηγορίας δανείων και οφειλών προς αυτές, στεγαστικών, καταναλωτικών και 

επιχειρηματικών. Σε συνεχή βάση, δημιουργούνται και εφαρμόζονται από το σύνολο των 

τραπεζών συγκεκριμένα προγράμματα ρύθμισης, που απευθύνονται - ανά τράπεζα - σε όλες 

ανεξαιρέτως τις κατηγορίες οφειλετών, με ειδική μέριμνα στη διευκόλυνση και ελάφρυνση 

όσων επλήγησαν ή πλήττονται περισσότερο από την κρίση, όπως των ανέργων, των 

απολυμένων, των συνταξιούχων και όσων υπέστησαν σοβαρή μείωση των εισοδημάτων τους. 

Σύμφωνα με υπεύθυνες εκτιμήσεις ο συνολικός αριθμός ρυθμισμένων δανείων (στεγαστικών, 

καταναλωτικών και επιχειρηματικών) υπερβαίνει τις 800.000, εκ των οποίων τα μισά 

αφορούν καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. 

Γνώμονα των ρυθμίσεων αυτών αποτελεί το γεγονός ότι αφενός μεν η κοινωνικά 

δικαιολογημένη ανάγκη διευκόλυνσης των δανειοληπτών, και αφετέρου η διασφάλιση των 

συμφερόντων των καταθετών, οι καταθέσεις των οποίων αποτελούν τη βάση για τη χορήγηση 

δανείων. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι οι τράπεζες 

στη χώρα μας, όπως και διεθνώς, δανείζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όχι από τα ίδια 

κεφάλαιά τους, τα οποία συμβάλλουν στη φερεγγυότητά τους, αλλά από τα δανειακά τους 

κεφάλαια, τα οποία προέρχονται κυρίως από τις καταθέσεις της πελατείας τους (ιδιωτών και 

επιχειρήσεων). Υπό την έννοια αυτή, η μη λελογισμένη μεταχείριση των δανείων θα έθετε σε 

κίνδυνο τις καταθέσεις από τις οποίες και έχουν χρηματοδοτηθεί τα εν λόγω δάνεια. 

Σε περιπτώσεις πελατών που παρουσιάζουν προσωρινά  προβλήματα ρευστότητας, 

είτε διατηρούν λογαριασμούς με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε είναι ενήμεροι και 

διαπιστώνεται πρόβλημα πριν την εκδήλωση του, δίνεται η δυνατότητα από τις τράπεζες να 

πραγματοποιηθεί ρύθμιση οφειλών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή αποπληρωμή των 

υποχρεώσεων τους. Οι ρυθμίσεις έχουν ως σκοπό την είσπραξη των οφειλών και γίνονται 

εκεί που δεν υπάρχει άλλη λύση. Πραγματοποιούνται κυρίως σε βιώσιμους πελάτες και 

επιχειρήσεις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα προβλήματα, προκειμένου να ανακάμψουν 

και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές και λιγότερο σε περιπτώσεις πελατών, οπού 

διαφαίνεται ότι σύντομα δε θα υπάρχει ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων τους.  

Η ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών μιας χρηματοδότησης πραγματοποιείται, είτε 

μέσω νέας χορήγησης, οπού γίνεται αναχρηματοδότηση και αποπληρώνεται η προηγούμενη 
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χρηματοδότηση και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της με την καινούρια χρηματοδότηση, είτε 

μέσω αναπροσαρμογής και τροποποίησης του υφιστάμενου προγράμματος αποπληρωμής της 

χορήγησης.  Η αναπροσαρμογή και η τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής μιας 

χορήγησης γίνεται ή με την παράταση της υφιστάμενης διάρκειας του δάνειου για ορισμένους 

μήνες προκειμένου να μειωθεί η μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση, ή με την  αναβολή πληρωμής 

των δόσεων του δάνειου για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή με την περίοδο χάριτος 

κεφαλαίου και την καταβολή μόνο των τόκων για κάποιο διάστημα. Θα μπορούσε τέλος να 

εφαρμοστεί ένας συνδυασμός των ανωτέρω, προκειμένου η ρύθμιση που θα 

πραγματοποιηθεί, να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του πελάτη.  

Προκειμένου να ρυθμιστεί ένα δάνειο ο πελάτης έρχεται σε επαφή με την τράπεζα και 

την ενημερώνει για τα υφιστάμενα προβλήματα προκειμένου να βρεθεί από κοινού λύση που 

θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του δάνειου.  Στη συνέχεια υποβάλλει αίτημα στο 

οποίο πρέπει να συμπράξουν και τυχόν εγγυητές ή συνδικαιούχοι. Η τράπεζα αξιολογεί το 

αίτημα του πελάτη, ελέγχει την οικονομική και επαγγελματική κατάσταση του και καταλήγει 

στην πρόταση που βοηθά το πελάτη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αλλά παράλληλα 

επιδιώκει την βελτίωση της εξασφαλιστικής θέσης της τράπεζας. Σε καμιά περίπτωση δεν 

πρέπει η ρύθμιση να αυξάνει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο της τράπεζας. Τέλος ο πελάτης, οι 

συνδικαιούχοι και τυχόν εγγυητές υπογραφούν τις τροποποιητικές συμβάσεις και αφού 

υλοποιηθεί η ρύθμιση ξεκινούν πλέον να εξυπηρετούν τις νέες, μειωμένες υποχρεώσεις.  

Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών για διευκόλυνση των δανειοληπτών το 2010 

ψηφίστηκε ο νομός 3869/2010 γνωστός και ως νόμος Κατσέλη. Σύμφωνα με το νόμο αυτό τα 

πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις  μπορούν, αν το επιθυμούν, να υπάγονται σε ευνοϊκή 

ρύθμιση του ενυπόθηκου δανείου τους που αφορά την κύρια κατοικία τους. Οι ευνοϊκές 

αυτές ρυθμίσεις προτείνεται να καταλαμβάνουν: 

• τους μισθωτούς (δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους), 

• τους συνταξιούχους, 

• όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας, 

• τους ανέργους, 

• τους πάσχοντες από βαριές ασθένειες, 

• τους πολύτεκνους, και 

• αυτούς που έχουν μόνιμη αναπηρία, 

υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των € 

25.000, και από 01.01.2010 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης το 
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εισόδημα αυτό έχει υποστεί μείωση άνω του 35%. Η διαδικασία υπαγωγής στο νόμο 

περιλάμβανε τέσσερα στάδια: 

1ο Στάδιο: Προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού: ο οφειλέτης οφείλει έξι 

μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο να καταβάλλει προσπάθεια 

επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με το σύνολο των πιστωτών του. Εφόσον η 

προσπάθεια αυτή επιτύχει η διαδικασία λήγει. 

2ο Στάδιο: Προσπάθεια δικαστικού συμβιβασμού: αν αποτύχει ο εξωδικαστικός 

συμβιβασμός τότε ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση (με το περιεχόμενο που προσδιορίζεται στις 

σχετικές διατάξεις) στο αρμόδιο δικαστήριο και την κοινοποιεί και στους πιστωτές του. 

Εφόσον οι πιστωτές: 

• είτε όλοι είτε εκείνοι οι απαιτήσεις των οποίων υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού 

των απαιτήσεων συμφωνούν με το περιεχόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών 

θεωρείται ότι ο συμβιβασμός έχει γίνει αποδεκτός και ότι η αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή 

από τις οφειλές ανακλήθηκε. 

3ο Στάδιο: Δικαστική ρύθμιση χρεών με απαλλαγή από χρέη: αν το σχέδιο διευθέτησης των 

οφειλών δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το δικαστήριο 

ελέγχει αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη ρύθμιση των οφειλών και την 

απαλλαγή του οφειλέτη και εκδίδει την απόφασή του μέσα σε δύο μήνες από τη συζήτηση 

της αίτησης: 

• αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο λαμβάνοντας 

υπόψη τα κριτήρια που θέτει το σχέδιο νόμου, τον υποχρεώνει να καταβάλλει μηνιαίως και 

για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό. Μέχρι τη λήξη της περιόδου των 

τεσσάρων ετών πρέπει να εξοφλείται ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνόλου των οφειλών 

του, στο ύψος που αυτές ανέρχονταν κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης. 

• σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. χρόνιας ανεργίας) επιτρέπεται να προσδιορίζονται μηνιαίες 

καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές. 

4ο Στάδιο : Δικαστική ρύθμιση οφειλών χωρίς απαλλαγή: 

• αν η αδυναμία του οφειλέτη είναι μη δόλια και πρόσκαιρη, και 

• τα περιουσιακά στοιχεία και τα προσδοκώμενα εισοδήματά του επαρκή για την 

ικανοποίηση των πιστωτών, το δικαστήριο μπορεί απλώς να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών, 

που υφίστανται κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της αίτησης στους πιστωτές 

περατώνοντας έτσι τη διαδικασία. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει την αναστολή της 

περιοδικής εξόφλησης της οφειλής μέχρι δύο έτη: 
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• είτε με υποχρέωση περιοδικής καταβολής μόνο των τόκων κατά το χρονικό αυτό διάστημα 

• είτε με την κεφαλαιοποίησή τους χωρίς προηγούμενο ανατοκισμό κατά τη λήξη της 

αναστολής. 

Στην πορεία το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε  αλλαγές στο νόμο για τα 

υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Στόχος ήταν ο ισχύον νόμος να γίνει πιο αποτελεσματικός καθώς 

σήμερα μακροχρόνιες δικαστικές εκκρεμότητες έχουν θέσει σε ομηρία πολλούς 

δανειολήπτες. Συγκεκριμένα:  

1. Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη 

ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50%+1 των απαιτήσεων 

της οφειλής και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούσε μέχρι σήμερα. 

2. Η περίοδος χάριτος θα είναι 48 μήνες, δηλαδή 4 χρόνια και η μηνιαία δόση προς την 

τράπεζα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος ενώ θα 

περιλαμβάνει τόκους και μέρος του κεφαλαίου . 

3. Για τα νοικοκυριά με εισοδήματα κάτω των 15.000 ευρώ  προβλέπεται ότι το επιτόκιο 

θα είναι 1,5% ( 0,75+ βασικό επιτόκιο ΕΚΤ). Επίσης όσον αφορά τους άνεργους ( 

εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ) με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας θα 

παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων 

για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος . 

4. Επίσης θα λαμβάνεται υπόψη και η συνολική περιουσιακή κατάσταση του 

δανειολήπτη ο οποίο για να ενταχθεί στις ρυθμίσεις θα πρέπει να έχει σύνολο 

ακίνητης περιούσιας με αντικειμενική έως 250.000 ευρώ, σύνολο καταθέσεων έως και 

10.000 ευρώ, ενώ το ανεξόφλητο πόσο του δανείου δεν θα πρέπει να ξεπερνά 150.000 

ευρώ. 

5. Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού. 

6. Θεσπίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης με στόχο την ταχύτερη εξωδικαστική 

ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών 

7. Τέλος,  στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και βελτιώσεις στην λειτουργία του Τειρεσία 

με την θέσπιση ενός point system από τις τράπεζες και αξιολόγηση του οικονομικού 

προφίλ από τις ίδιες. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις καθώς και οι βελτιώσεις αυτών αποτελούσαν μια ασπίδα 

προστασίας για μισθωτούς και συνταξιούχους που σήμερα εξυπηρετούν κανονικά τις 

δανειακές τους υποχρεώσεις ωστόσο εξαιτίας της κρίσης και λόγω της μείωσης των 

εισοδημάτων τους δυσκολεύονται να τα εξυπηρετήσουν. 
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1.6 Διάκριση Εξυπηρετούμενων Και Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων  

 

Τα δάνεια σπάνια καθίστανται ξαφνικά και σχεδόν πάντοτε προηγούνται συμπτώματα τα 

οποία μια τράπεζα έχει τη δυνατότητα να τα αντιληφθεί εφόσον παρακολουθεί περιοδικά και 

συστηματικά τους πελάτες της. Ακόμα και στην περίπτωση που υπάρξει ζημιά από ένα 

επισφαλές δάνειο, το μέγεθος της εξαρτάται από την ικανότητα της τράπεζας να το 

αντιληφθεί έγκαιρα και να κινηθεί άμεσα ώστε να διασφαλίσει τα χρήματά της. Σε αυτό το 

σημείο θα πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διάκριση μεταξύ των εξυπηρετούμενων 

(performing loans) και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (non - performing loans). Ως 

εξυπηρετούμενα θεωρούμε αυτά του αποπληρώνονται σύμφωνα με τα κριτήρια που η 

τράπεζα έχει θέσει ενώ ως μη εξυπηρετούμενα θεωρούμε αυτά που δεν αποπληρώνονται 

σύμφωνα με τα κριτήρια της. Προβληματικό δάνειο ορίζουμε αυτό που έχει ή δύναται να έχει 

προβλήματα στην αποπληρωμή του, το οποίο όμως μπορεί να είναι είτε εξυπηρετούμενο είτε 

όχι. Ο περιορισμός των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων εξαρτάται από την 

έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων ύπαρξης οικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης 

πιστούχου. Η ανωτέρω διάγνωση δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα να συνεργαστεί με την 

πιστούχο και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Συνήθως τα μέτρα που λαμβάνουν οι τράπεζες 

καταλήγουν σε αναδιάρθρωση / ρύθμιση των δανείων. Προκειμένου οι τράπεζες να 

ανιχνεύσουν τα προβληματικά δάνεια έγκαιρα ορίζουν σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης 

σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει: 

 Να αναλύουν επαρκώς τα οικονομικά στοιχεία των πιστούχων, σε περιοδική βάση. 

  Να παρακολουθούν τις καθυστερήσεις με βάση τη διάρκεια τους (έως 30 ημέρες, 31-

60 ημέρες , 61-90 ημέρες, άνω των 90 ημερών) και να ορίσουν σχετικές διαδικασίες 

ανάλογα με τη διάρκεια των καθυστερήσεων. 

  Να ορίσουν διαδικασίες ανάλογα με το ποσό του υφιστάμενου ανοίγματος σε κάθε 

πιστούχο. 

 Να έχουν ορίσει ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού δάνειου (όροι, 

διάρκεια, είδος, ποιότητα εξασφαλίσεων κτλ). 

  Να έχουν ξεκάθαρη στρατηγική σχετικά με τη χορήγηση νέων δανείων (γεωγραφικές 

περιοχές, κλάδος, τζίρος κτλ). 

  Να διατηρούν συνεχή και ειλικρινή επικοινωνία με τους δανειολήπτες. 

 Να εξετάζουν τη συνολική εικόνα της συνεργασίας με τον πελάτη σε τακτική βάση. 

  Να αντιλαμβάνονται άμεσα τα σήματα που παρέχει η αγορά. 
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Η παρακολούθηση των δανείων είναι αναγκαιότητα, ιδιαίτερα σε δύσκολες οικονομικές 

περιόδους. Για τους σκοπούς αυτούς, οι τράπεζες απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό 

ώστε να μπορούν να παρακολουθούν το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο ανά πάσα στιγμή και 

να είναι σε θέση να υπολογίζουν τα ανοίγματα τους, γνώση που συνδέεται με σημαντικές 

αποφάσεις τους (π.χ ένα πιστωτικό ίδρυμα με μεγάλα ανοίγματα είναι πολύ πιθανό να 

αποφασίσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου). 

 

1.7 Η Έννοια Των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και των Δανείων σε 

επισφάλεια 

 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν μια αναπόφευκτη συνέπεια των χορηγήσεων. 

Έπειτα από τη χορήγηση ενός δανείου μπορεί να συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα που 

δυσχεραίνουν την οικονομική θέση του δανειολήπτη ή μπορεί να υπήρξε λανθασμένη 

εκτίμηση της τράπεζας στην αξιολόγησή του. Σύμφωνα με το άρθρο 341 του Αστικού 

Κώδικα «Αν για την εκπλήρωση της παροχής συμφωνηθεί ορισμένη ημέρα, ο οφειλέτης 

γίνεται υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της ημέρας αυτής».  

Δάνεια σε επισφάλεια είναι εκείνα για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι δε θα 

εισπραχθούν ολικά ή μερικά. Οι επισφαλείς απαιτήσεις εφόσον είναι ανεπίδεκτες 

εισπράξεως, σωστό είναι να διαγράφονται και να αποσβένονται για το ποσό που αποτελεί την 

πιθανή ζημιά, ώστε οι απαιτήσεις που θα εμφανιστούν στον ισολογισμό της τράπεζας να είναι 

στην πραγματική τους αξία. Οι τράπεζες κάθε φορά που συντάσσουν οικονομικές 

καταστάσεις, θα πρέπει να εξετάζουν διεξοδικά το σύνολο του δανειακού τους 

χαρτοφυλακίου, για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να προβούν 

σε αναγνώριση της απομείωσης της αξίας τους. Τα δάνεια των οποίων η αξία απομειώνεται, 

ονομάζονται απομειωμένα δάνεια (impaired loans). 

 

1.8 Καθυστερήσεις Δανείων και Διαχείριση 

 

Λίγο παραπάνω αναφέραμε για τις αναδιαρθρώσεις /ρυθμίσεις των χρηματοδοτήσεων οι 

οποίες αποτελούν μια συνηθισμένη πρακτική στην τραπεζική, ιδιαιτέρως σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης. Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε τις καθυστερήσεις δανείων και τη 

διαχείριση αυτών που βρίσκονται σε εμπλοκή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα πιστωτικά 

ιδρύματα ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη σωστή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων και αυτός 
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είναι ο λόγος που διαθέτουν ειδικές μονάδες εμπλοκών, καθυστερήσεων ή όπως αλλιώς τις 

ονομάζουν. Πάντως κρίσιμο σημείο στην όλη αντιμετώπιση των δανείων σε εμπλοκή είναι η 

σωστή κατηγοριοποίηση ανάλογα με το “status” που βρίσκονται, (π.χ. προσωρινή, σε 

οριστική καθυστέρηση, κτλ) ώστε να αποτιμάται σωστά το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. 

 

1.9 Καθυστερήσεις αποπληρωμής δανείων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

 

Οι εκροές καταθέσεων είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του λόγου δανείων προς 

καταθέσεις παρά τον περιορισμό της χορήγησης νέων δανείων. Με τη σταδιακή ανάκαμψη 

των καταθέσεων ο λόγος αυτός μειώθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της ζώνης του ευρώ (βλ. Διάγραμμα VII.6). 

Η ύφεση αλλά και η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης οδήγησαν σε επιδείνωση 

της χρηματοοικονομικής κατάστασης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, ο 

πιστωτικός κίνδυνος αυξήθηκε, ενώ ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο 

των δανείων εξαπλασιάστηκε μέσα σε μία πενταετία (Σεπτέμβριος 2013: 31,2%, Δεκέμβριος 

2008: 5,1%) (βλ. Διάγραμμα VII.7). Ο ρυθμός σχηματισμού δανείων σε καθυστέρηση ήταν 

συγκρατημένος μέχρι το 2010, αλλά αυξήθηκε σημαντικά το 2011 και το 2012, ως 

αποτέλεσμα της βάθυνσης της ύφεσης και της γενικευμένης αβεβαιότητας που φαίνεται να 

επηρέασε τη συναλλακτική συμπεριφορά. Το εννεάμηνο 

  

1.9.1 Εικόνα : Διάγραμμα VII6: Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις ελληνικών εμπορικών τραπεζών στις χώρες της ζώνης του ευρώ  

Διάγραμμα VII7: Εξέλιξη του λόγου δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων, ανά κατηγορία δανείων 
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του 2013 παρουσίασε σημάδια σταθεροποίησης. Όπως και τα προηγούμενα έτη, στο τέλος 

Σεπτεμβρίου 2013, το υψηλότερο ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση παρατηρήθηκε στα 

καταναλωτικά δάνεια (45,8%), δεδομένου ότι συνήθως δεν καλύπτονται από εξασφαλίσεις 

(βλ. Διάγραμμα VII.7). Τα στεγαστικά δάνεια εμφάνισαν χαμηλότερο ποσοστό 

καθυστερήσεων (Σεπτέμβριος 2013: 25,8%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα 

επιχειρηματικά δάνεια ήταν 31,2%. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στο 

τέλος Μαρτίου του 2012 ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων 

ανήλθε στο 18,7% έναντι 16% που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 2011 και 10,5% τον 

Δεκέμβριο του 2010. Ταυτόχρονα, σε χαμηλό επίπεδο παρέμεινε και το ποσοστό κάλυψης 

των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις. Η αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση θα 

πρέπει να αποδοθεί στην αβεβαιότητα γύρω από την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας το 

2011 και στη συνεχιζόμενη επιδείνωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα συνέχισαν και 

κατά τη διάρκεια του 2011 τη συντηρητική πολιτική δανεισμού, στοχεύοντας στη βελτίωση 

του χαρτοφυλακίου των δανείων τους προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι αρνητικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών αντιμετωπίστηκαν, και 

συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται, με μια σειρά μέτρων που έχουν λάβει οι τράπεζες και στα 

οποία περιλαμβάνεται: 

• η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του λόγου κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από τις 

συσσωρευμένες προβλέψεις σε ποσοστό 46,2% (Δεκέμβριος 2010: 46,2%, Δεκέμβριος 2009: 

41,5%, Δεκέμβριος 2008: 48,9%), 

• ο σχηματισμός ιδιαίτερα υψηλών προβλέψεων για την αντιμετώπιση του πιστωτικού 

κινδύνου, και 

• η μείωση του βαθμού συγκέντρωσης των τραπεζικών δανείων σε συγκεκριμένους πελάτες ή 

κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Οι τράπεζες, διστακτικά στην αρχή και πιο ενεργά στη συνέχεια, προέβησαν σε 

ρυθμίσεις δανείων με στόχο να διευκολύνουν τους δανειολήπτες και να περιορίσουν το 

σχηματισμό δανείων σε καθυστέρηση. Παράλληλα, οι τράπεζες επιδίωξαν να επαυξήσουν τις 

εξασφαλίσεις για την κάλυψη δανείων που είχαν ήδη χορηγηθεί (με στόχο να μειώσουν τη 

ζημία σε περίπτωση αθέτησης) και κατέστησαν πιο αυστηρά τα κριτήρια χορήγησης νέων 

δανείων. Η κρίση επηρέασε και τους παράγοντες εκείνους που προσδιορίζουν την 

ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, δηλ. την κερδοφορία, την πολιτική προβλέψεων και 

την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Μετά την περιορισμένη κερδοφορία του 2009, 
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ακολούθησε μία τριετία κατά την οποία οι τράπεζες, λόγω της ανάγκης σχηματισμού 

αυξημένων προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο αλλά και, ιδίως το 2011, της επίδρασης 

της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους, κατέγραψαν σημαντικού ύψους ζημίες (μετά από 

φόρους). Την περίοδο 2009-2012, μείωση εμφάνισαν τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία 

διαχρονικά αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων των τραπεζών. Tα έσοδα από τόκους 

μειώθηκαν, αφενός λόγω της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (για τα οποία δεν 

εισπράττονται οι οφειλόμενοι τόκοι) και αφετέρου λόγω της μείωσης του υπολοίπου των 

δανείων (δεδομένου ότι περιορίστηκαν οι νέες χορηγήσεις δανείων).  

Απαραίτητη είναι η αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών στοιχείων 

ενεργητικού. Η συσσώρευση δανείων σε καθυστέρηση αποθαρρύνει τη χορήγηση νέων 

πιστώσεων, μεταξύ άλλων αποστερώντας τις τράπεζες από πόρους που θα μπορούσαν να 

διοχετεύσουν σε νέα δάνεια. Επίσης, καθιστά αναγκαίο το σχηματισμό προβλέψεων και 

αυξάνει τις ανάγκες των τραπεζών σε κεφάλαια, περιορίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητα και 

τη διάθεση των τραπεζών για ανάληψη κινδύνων και άρα χορήγηση δανείων. Η βελτίωση της 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης αλλά και ως 

απόρροια της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών, αφενός θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη 

των καταθετών και των αγορών και αφετέρου θα οδηγήσει σε μείωση των επιτοκιακών 

περιθωρίων. 

 

1.10 Ρυθμίσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων 

 

Οι τράπεζες, ήδη από τις αρχές του 2010, παρακολουθώντας τις οικονομικές και κοινωνικές 

μεταβολές και ανταποκρινόμενες στη δυσμενή οικονομική συγκυρία, προέβησαν, παρά τα 

προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα, σε πολύ μεγάλο αριθμό 

ρυθμίσεων με οφειλέτες που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, 

με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και τη δέουσα κοινωνική ευαισθησία. Τα προγράμματα 

ρυθμίσεων των τραπεζών ξεκίνησαν το 2010 και συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των 

ετών 2011 και 2012 και το 2013, προσφέροντας σε διάφορες κατηγορίες οφειλετών, όπως 

τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους (λόγω της περικοπής των αποδοχών 

τους), καθώς και τους ανέργους, επιμήκυνση της διάρκειας με μείωση των δόσεων των 

δανείων τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών (Πίνακας1.10.1), προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις των στεγαστικών και καταναλωτικών 

δανείων, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, παρουσίασαν, την 30ή Ιουνίου 
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2012, σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2011, αύξηση του αριθμού κατά 16,4%. Επίσης, 

αποδεικνύεται ότι: 

• οι τράπεζες υλοποιούν ρυθμίσεις δανείων ακόμα και προς νοικοκυριά με σχετικά χαμηλό 

υπόλοιπο δανειοδότησης, αφού ο μέσος όρος ρυθμιζόμενου ποσού ανά ρυθμιζόμενο δάνειο 

έχει μειωθεί κατά 12,2%, και 

• οι μέχρι σήμερα ρυθμίσεις δανείων εξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, γεγονός που 

πιστοποιεί ότι οι προτάσεις ρύθμισης των τραπεζών είναι προσαρμοσμένες στις τρέχουσες 

δυνατότητες της πλειονότητας των νοικοκυριών. 

1.10.1 Πίνακας : Ρυθμίσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων 

 Συνολικός αριθμός 

ρυθμισμένων δανείων 

Συνολικό ποσό 

ρυθμισμένων δανείων 

Μέσος όρος ποσού/ 

ρυθμιζόμενο δάνειο 

Ρυθμίσεις 

στεγαστικών δανείων 

31.12.2011: 179.094 31.12.2011: 11,99 δισ. 

ευρώ 

31.12.2011: 66.971 ευρώ 

30.6.2012: 222.384 

(24%) 

30.6.2012: 12,38 δισ. 

ευρώ 

(3,3%) 

30.6.2012: 55.670 ευρώ 

(-16,9%) 

Ρυθμίσεις 

καταναλωτικών 

δανείων και 

πιστωτικών καρτών 

31.12.2011: 390.712 31.12.2011: 5,88 δισ. 

ευρώ  

31.12.2011: 5,88 δισ. 

ευρώ 31.12.2011: 15.040 

ευρώ 

30.6.2012: 441.038 

(13%) 

30.6.2012: 5,88 δισ. ευρώ 

(0%) 

30.6.2012: 13.338 ευρώ 

(-11,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 

31.12.2011: 569.806 31.12.2011: 17,87 δισ. 

ευρώ 

30.6.2012: 27.528 ευρώ 

(-12,2%) 

30.6.2012: 663.422 

(16,4%) 

30.6.2012: 18,26 

(2,2%) 

30.6.2012: 27.528 ευρώ 

(-12,2%) 

 

 

1.11 Προτάσεις για κούρεμα των τραπεζικών δανείων 

Είναι εμφανές ότι η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα έχει οδηγήσει 

πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε αδυναμία εξυπηρέτησης των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων προς τις τράπεζες. Από την πλευρά τους οι τράπεζες έχουν ήδη αναγράψει 

στους ισολογισμούς τους μεγάλες προβλέψεις έναντι των εξελίξεων αυτών και έχουν 

προχωρήσει σε αναδιάρθρωση σημαντικού ποσοστού υφιστάμενων δανείων πελατών τους, με 

στόχο τη διευκόλυνση των δανειοληπτών. 

Σε αυτό λοιπόν το δύσκολο περιβάλλον, έχουν υπάρξει προτάσεις για ένα οριζόντιο, 

γενικευμένο και χωρίς κριτήρια κούρεμα των υφιστάμενων τραπεζικών δανείων με στόχο την 
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ανακούφιση των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Μια τέτοια όμως απόφαση θα 

συνεπαγόταν ισόποσες ζημίες στους ισολογισμούς των τραπεζών και, κατά συνέπεια, 

περαιτέρω μείωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, με ζημία για τους μετόχους τους, ο 

κυριότερος εκ των οποίων θα είναι πλέον το ΤΧΣ και, κατ’ επέκταση, το Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι ανωτέρω ζημίες θα έπρεπε να καλυφτούν είτε με κούρεμα στοιχείων του παθητικού των 

τραπεζών είτε με νέα ανακεφαλοποίησή τους με ποσά που θα έπρεπε να αναζητηθούν στους 

ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ. Το τελικό κόστος αποπληρωμής των νέων αυτών 

κεφαλαίων θα έπρεπε να το αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ξανά ο συνεπής 

Έλληνας φορολογούμενος με συνεπαγόμενη επιπλέον αύξηση του δημοσίου χρέους.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ο μισός ελληνικός πληθυσμός έχει, σήμερα, δάνεια και 

περίπου το 80% αυτών εξυπηρετούνται εγκαίρως, η χαριστική συμπεριφορά έναντι τμήματος 

των πιστωτών, χωρίς κριτήρια και διαδικασίες, θα οδηγούσε σε μεγάλη ανακατανομή του 

εισοδήματος και σημαντικές αδικίες σε βάρος αυτών που δεν έχουν δανειστεί ή/και είναι 

συνεπείς στις υποχρεώσεις τους παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ενώ στο 

επιχειρηματικό κλάδο μια τέτοια ενέργεια θα νόθευε τον υγιή ανταγωνισμό. Η επίπτωση μιας 

τέτοιας εξέλιξης στα συναλλακτικά ήθη και τη λειτουργία της οικονομίας θα ήταν ιδιαίτερα 

αρνητική, καθώς θα οδηγούσε όλο και περισσότερους οφειλέτες σε γενικευμένη πρακτική 

αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεών τους προς όλους με δραματικές αρνητικές 

επιπτώσεις για την οικονομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Παρόλα αυτά , τον τελευταίο καιρό έχει ανάψει πράσινο φως για διαγραφή των τόκων 

που έχουν συσσωρευτεί στα κόκκινα δάνεια άναψε για τις τράπεζες. Το "κούρεμα" των 

τόκων συμφέρει τελικώς και τις τράπεζες για να συνεχίσει η αποπληρωμή, αφού η 

εναλλακτική που έχουν είναι τα πουλήσουν σε πολύ χαμηλές τιμές σε ειδικευμένες 

πτωχευτικές εταιρείες, τα λεγόμενα distress funds. Τα «κόκκινα» δάνεια είναι σήμερα η θηλιά 

που σφίγγει όλο και περισσότερο γύρω από τις ελληνικές τράπεζες. 

Επισήμως τα «κόκκινα» δάνεια έφτασαν στο 30% στο εξάμηνο του 2014. Οι 

προβλέψεις των τραπεζιτών για το άμεσο μέλλον είναι δραματικές, αφού «βλέπουν» τα 

κόκκινα να κάνουν και νέο άλμα στο 35%, πριν αρχίσουν να υποχωρούν. Υπό αυτές τις 

συνθήκες το «κούρεμα», τουλάχιστον σε τόκους είναι μονόδρομος.  

Τα νοικοκυριά έχασαν πάνω από το 30% του διαθέσιμου εισοδήματος τους τα 

τελευταία χρόνια. Και ταυτόχρονα είδαν την αξία των σπιτιών τους, που τα έχουν αποκτήσει 

με δάνεια, να «βυθίζεται» κατά 35% τουλάχιστον. Οι αγοραπωλησίες είναι «παγωμένες» 
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ακόμα και στην περίπτωση που θα θελήσουν να πουλήσουν το σπίτι τους. Ενώ σαφής 

απάντηση τι θα γίνει με τους πλειστηριασμούς δεν έχει δοθεί ακόμα. 

Το κούρεμα θα αφορά τους τόκους που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, λόγω 

καθυστέρησης της πληρωμής των δόσεων. Δηλαδή στα νέα προγράμματα ρυθμίσεων θα 

«κουρεύονται» οι επιπλέον τόκοι, ενώ οι συνεπείς δανειολήπτες -που θα πληρώνουν στην 

ώρα τους τις δόσεις του ρυθμισμένου δανείου- θα έχουν πρόσθετο «κούρεμα» σε τμήμα των 

τόκων στο τέλος κάθε έτους.  

Το «κούρεμα» είναι η τελευταία ευκαιρία για τις τράπεζες να εξυγιάνουν 

ισολογισμούς (θα επιβάλουν σίγουρα ρήτρες στον δανειολήπτη που δεν θα είναι συνεπής), 

αλλά και για τα νοικοκυριά να σώσουν τις περιουσίες τους. Οι τράπεζες, αν τα δώσουν θα 

γράψουν ζημιές, διότι μπορεί να εισπράξουν άμεσα ρευστό και να «καθαρίσουν» μία και 

καλή τους ισολογισμούς τους αφού θα διαγράψουν τα κόκκινα δάνεια. Όμως για τα μη 

εξυπηρετούμενα έχουν ήδη υπολογίσει μεγάλες προβλέψεις επισφαλειών. Με τις προβλέψεις 

αυτές στην ουσία έχουν ήδη "ξεγράψει" ένα μέρος των δανείων αυτών, οπότε τις συμφέρει 

αντί να χάσουν το 95%, να «κουρέψουν» ένα 20% με 25%. 

Φέτος το πρώτο εξάμηνο, τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 

αντιπροσώπευαν το 30% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Αυτό σημαίνει ότι 

χορηγήσεις ύψους άνω των 62 δισ ευρώ έχουν «χτυπήσει» κόκκινο. Επίσης το 25% των 

δανείων έχει ρυθμιστεί -δηλαδή το 1 στα 4 δάνεια-, και από αυτά το 50% «σκάει» εκ νέου, 

αφού ο δανειολήπτης δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε στη χαμηλότερη δόση. Με βάση τα 

στοιχεία της ΤτΕ για τα υπόλοιπα δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο τέλος 

Αυγούστου, έχουν ρυθμιστεί δάνεια ύψους περί τα 55,5δισ ευρώ, από τα οποία τα μισά 

πληρώνονται προς το παρόν και τα υπόλοιπα όχι. 

Το σχέδιο κυβέρνησης και τραπεζών για τις γενναίες ρυθμίσεις των «κόκκινων» 

δανείων νοικοκυριών κι επιχειρήσεων. 

Το σχέδιο κυβέρνησης και τραπεζών βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 

1. «Ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης». 

2. «Εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης δανείων».  

3. «Συνεργάσιμος δανειολήπτης». 
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1.12 Οι Ρυθμίσεις σήμερα, τα νέα δεδομένα και ο Κώδικας Δεοντολογίας 

 

Ωστόσο, οι προκλήσεις της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένουν. Μετά 

την επιτυχή αναδιάταξη και ανακεφαλαιοποίησή του, ο τραπεζικός κλάδος καλείται τώρα να 

βελτιστοποιήσει τη διαχείριση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού κατά τρόπο ώστε 

αφενός να ελαφρυνθούν οι συνεργάσιμοι δανειολήπτες που πράγματι δυσκολεύονται 

προσωρινά να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους και αφετέρου να ανακτηθούν σε μακροπρόθεσμη 

βάση κεφάλαια των τραπεζών που βρίσκονται δεσμευμένα σε προβληματικά δάνεια. Με την 

ίδρυση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε επίπεδο υπουργών 

και την προετοιμασία από την Τράπεζα της Ελλάδος του πλαισίου εποπτικών υποχρεώσεων 

για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας για τη 

διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία 

ενός μηχανισμού επίλυσης του μη εξυπηρετούμενου χρέους των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών προς τις τράπεζες. 

Η βελτίωση της διαχείρισης των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού θα έχει 

θετικές και αλυσιδωτές επιδράσεις και στη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν 

την υγιή επιχειρηματικότητα χορηγώντας νέες πιστώσεις, καθώς αυτή είναι αλληλένδετη με 

την ομαλή και έγκαιρη εξόφληση των υφιστάμενων δανείων. Επιπλέον, σημαντική πρόοδος 

παρατηρείται στην είσπραξη απαιτήσεων των τραπεζών που βρίσκονται σε διαδικασία 

εκκαθάρισης, εξέλιξη που οφείλεται και στον σχετικά ομοιογενή τρόπο με τον οποίο 

εφαρμόζονται οι διαδικασίες. Πέραν των ενεργειών αυτών, καταλυτικό παράγοντα για τη 

βελτίωση του ποσού είσπραξης απαιτήσεων από δάνεια σε καθυστέρηση θα αποτελέσει η 

παγίωση θετικών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης (που θα οδηγήσει τόσο στην αύξηση του 

ποσοστού είσπραξης των υφιστάμενων δανείων σε καθυστέρηση όσο και στον περιορισμό 

του ποσοστού των νέων δανείων σε καθυστέρηση). Η ενισχυμένη οικονομική δραστηριότητα 

θα δημιουργήσει μια αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία μείωσης των προβληματικών δανείων, 

καθώς θα βελτιώνονται και οι δυνατότητες αποπληρωμής από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

 

1.12.1 Κώδικας Δεοντολογίας 

 

Νέα δεδομένα λοιπόν για εκατομμύρια δανειολήπτες αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες 

επιχειρήσεις δημιουργεί ο κώδικας διαχείρισης προβληματικών δανείων που έδωσε για 

διαβούλευση η Τράπεζα της Ελλάδος.  
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Πρόκειται για ένα σχέδιο 18 σελίδων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και 

αποτελεί ουσιαστικά τις συστάσεις της ΤτΕ στις τράπεζες για το πώς πρέπει να κινούνται σε 

ότι αφορά τη χορήγηση των στεγαστικών δανείων, όχι μόνο σε φυσικά πρόσωπα αλλά και σε 

επιχειρήσεις. 

Το σχέδιο προβλέπει ιδιαίτερά ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις προκειμένου να «ανασάνουν» από τον βρόχο των «κόκκινων» δανείων. 

Μάλιστα, κάποιοι ερμηνεύουν ότι αφήνει παράθυρο ακόμη και για «κούρεμα» μέρους των 

οφειλών προς τις τράπεζες. 

Στο εξής οι τράπεζες και οι δανειολήπτες (ανάλογα με το οικονομικό προφίλ τους και 

τη μέχρι σήμερα εξυπηρέτηση των δανείων τους) θα μπορούν να συνεννοούνται προκειμένου 

να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες λύσεις για την αποπληρωμή των δόσεων. Μεταξύ των 

ευνοϊκών ρυθμίσεων θα είναι η πληρωμή χαμηλότερης δόσης, η δυνατότητα πολυετούς 

επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής αλλά ακόμη και η παραμονή του δανειολήπτη στο 

σπίτι του με καταβολή ενός είδους «ενοικίου» στην τράπεζα στην οποία χρωστά το 

στεγαστικό δάνειο. 

Η Τράπεζα της Ελλάδας επιχειρεί έτσι να θέσει όρους και κανόνες στον τομέα των 

δανείων ενώ εισάγει τους θεσμούς του συνεργάσιμου δανειολήπτη και των εύλογων δαπανών 

διαβίωσης. Περιγράφει ιδίως τα βήματα, τις προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο 

ενημέρωσης, που αμοιβαία οφείλουν να παρέχουν οι τράπεζες και οι δανειολήπτες, ώστε να 

αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη, είτε 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για επαγγελματία ή επιχείρηση, και να επιδιώκεται η 

εξεύρεση καταλληλότερης για τη συγκεκριμένη περίπτωση λύσης ρύθμισης. 

Παράλληλα, δίνονται στοιχεία για το πώς οι τράπεζες θα διασφαλίζουν τα συμφέροντά 

τους σε περιπτώσεις που δεν αποπληρώνονται δάνεια από φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες ή 

επιχειρήσεις. Σε σχετικό δελτίο τύπου η ΤτΕ αναφέρει: 

Ο  Ν. 4224 /2013 προβλέπει την εγκαθίδρυση μόνιμου μηχανισμού επίλυσης του μη 

εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους. Κεντρικό ρόλο στο μηχανισμό αυτό διαδραματίζει το 

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους το οποίο, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

εν λόγω νόμου, έχει αποστολή τη διαμόρφωση πολιτικών, την εισήγηση νομοθετικών 

ρυθμίσεων και, εν γένει, την κατάρτιση δράσεων προσανατολισμένων στον προαναφερόμενο 

στόχο. Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος στον εν λόγω μηχανισμό είναι διακριτός και 

αφορά, συγκεκριμένα, την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται.Oι δανειολήπτες, για 
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τυχόν διαφορές εκ της εφαρμογής του Κώδικα και προς επιδίωξη της εξωδικαστικής 

διευθέτησής τους, έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στο Συνήγορο του Καταναλωτή, που 

αποτελεί τον τρίτο εμπλεκόμενο, με βάση το Ν. 4224/2013, φορέα. Κατά τα λοιπά η επί της 

ουσίας επίλυση των διαφορών ανήκει στα δικαστήρια. 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας παραπέμπει στις έννοιες του «συνεργάσιμου» δανειολήπτη 

και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», που ορίζονται με την απόφαση του Κυβερνητικού 

Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως προβλέπεται από τον πιο πάνω νόμο. Ο 

Κώδικας Δεοντολογίας θα περιλαμβάνει τα αποδεκτά έξοδα διαβίωσης, που θα καθοριστούν 

σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να λαμβάνονται υπόψη από τις τράπεζες, οι οποίες θα 

υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυτούς τους κανόνες πριν προβούν σε οποιαδήποτε πράξη κατά 

των οφειλετών. 

Επίσης θα περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, 

τις διαδικασίες αξιολόγησης της δυνατότητας αποπληρωμής, δεσμευτικούς κανόνες 

συμπεριφοράς των τραπεζών με σαφή χρονοδιαγράμματα, όρους επικοινωνίας μεταξύ 

πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών, και σε αυτές θα αξιοποιούνται οι ορισμοί του 

«συνεργάσιμου δανειολήπτη» και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», των οποίων θα γίνεται 

χρήση κατά τη λήψη αποφάσεων των τραπεζών με παροχή λύσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων 

που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωμής. 

O Κώδικας καταρτίστηκε με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, τις αρχές της 

International Association οf Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals (INSOL), 

καθώς και το αντίστοιχο πλαίσιο άλλων κρατών-μελών της ΕΕ που αντιμετωπίζουν ανάλογες 

προκλήσεις (Πορτογαλία, Κύπρος, Ιρλανδία). Ο Κώδικας περιγράφει ιδίως τα βήματα, τις 

προθεσμίες και το ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης, που αμοιβαία οφείλουν να παρέχουν οι 

τράπεζες και οι δανειολήπτες, ώστε να αξιολογούνται σωστά οι κίνδυνοι και η ικανότητα 

αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για επαγγελματία ή 

επιχείρηση, και να επιδιώκεται η εξεύρεση καταλληλότερης για τη συγκεκριμένη περίπτωση 

λύσης ρύθμισης. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει παραλλήλως εκπονήσει σχέδιο οργανωτικών 

απαιτήσεων που θα θεσπιστούν με Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, προκειμένου 

να αξιολογεί τον βαθμό κατά τον οποίο οι τράπεζες έχουν επαρκώς αναπτύξει τα συστήματα 

για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Κώδικα. 

Η Διαδικασία Επίλυσης των Καθυστερήσεων που προβλέπει ο Κώδικας θα γίνεται σε 

πέντε στάδια: 
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Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη. 

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών. 

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων. 

Στάδιο 4: Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στον δανειολήπτη. 

Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων. 

Όλος ο κατάλογος με τις εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούν να ακολουθούν οι 

τράπεζες με τους δανειολήπτες προκειμένου να έρχονται σε μία συμφωνία, προκειμένου να 

ρυθμίζονται τα κόκκινα δάνεια και συγκεκριμένα τα στεγαστικά. Αυτός ο κατάλογος 

περιλαμβάνεται μέσα στον Κώδικα Δεοντολογίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Κώδικας αναφέρεται με λεπτομέρεια στις εναλλακτικές λύσεις για 

οριστική διευθέτηση των κόκκινων δανείων. 

- Εθελοντική παράδοση του ενυπόθηκου ακινήτου στο πλαίσιο μιας ρύθμισης με την 

τράπεζα. 

- Ο δανειολήπτης θα μπορεί να μεταβιβάζει το ακίνητό του στην τράπεζα και να 

υπογράφει μία σύμβαση για ελάχιστη χρονική διάρκεια 5 ετών. Αυτό σημαίνει πως αφού ο 

δανειολήπτης μεταβιβάσει το σπίτι του θα μπορεί να μένει σε αυτό για 5 χρόνια πληρώνοντας 

ένα ενοίκιο συμβατικό με τα επίπεδα της αγοράς, το οποίο ενοίκιο θα αφαιρείται από το 

σύνολο του δανείου.  

- Ο δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου στην 

τράπεζα ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ή και ιδιώτη για να αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο 

του δανείου. Αυτή η συμφωνία θα μπορεί να συνοδεύεται και από την παραχώρηση του 

δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για ελάχιστη χρονική περίοδο τα 3 χρόνια.  

- Μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα. 

- Αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου 

- Διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας. 

- Ρευστοποίηση Εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος. 

- Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες πέραν της ρευστοποίησης εξασφαλίσεων. 

Στον αναλυτικό κατάλογο για τις λύσεις που μπορούν να ακολουθούν δανειολήπτες 

και τράπεζες περιλαμβάνονται και βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης. 

- Τόκοι μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου 

- Μειωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου. 

- Περίοδος χάριτος 

- Αναβολή Πληρωμής Δόσης/Δόσεων. 
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- Τακτοποίηση Καθυστερούμενου Υπολοίπου 

- Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων 

- Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου. 

- Αλλαγή Τύπου Επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό). 

- Παράταση της διάρκειας. 

Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης 

Ως μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης κατατάσσονται τύποι λύσεων ρύθμισης, η διάρκεια της 

χρονικής περιόδου μεταβολής του σχεδίου αποπληρωμής των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει 

τα πέντε (5) έτη. 

•ένα βιώσιμο δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, το οποίο ο δανειολήπτης αποπληρώνει, με 

βάση την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής και 

•υπόλοιπο του δανείου, στο οποίο δεν λογίζονται τόκοι έως μια μεταγενέστερη ημερομηνία 

αποπληρωμής. Κατά την μεταγενέστερη αυτή ημερομηνία ή πριν από αυτήν, διενεργείται 

επαναξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής. Η οποία προσδιορίζεται είτε από την 

εκτιμώμενη βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη είτε από τα 

εκτιμώμενα έσοδα ρευστοποίησης εμπράγματης εξασφάλισης ή άλλου περιουσιακού 

στοιχείου με συντηρητικές παραδοχές ρύθμισης. 

 

1.12.2 Ο  όρος «συνεργάσιμος δανειολήπτης» 

 

Η λογική του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» είναι κομβικής σημασίας για τον τρόπο με τον 

οποίο θα λειτουργεί  από το 2015 η σχέση ανάμεσα στις τράπεζες και τους πελάτες τους. Αν 

κάποιος δηλαδή χαρακτηριστεί «συνεργάσιμος», αφενός η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να 

του προτείνει λύσεις αναχρηματοδότησης των οφειλών του και αφετέρου δεν μπορεί να 

εκπλειστηριάσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να λάβουν τον 

χαρακτηρισμό του «συνεργάσιμου», οι δανειολήπτες δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν 

το σύνολο των οφειλών τους. Αρκεί να δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρουν τους να μπουν σε 

διαδικασία συνομιλιών με τις τράπεζες, προκειμένου να εξυπηρετούν τα χρέη τους στο μέτρο 

των δυνατοτήτων τους. Και εδώ ακριβώς έρχεται η οδηγία της Τραπέζης της Ελλάδος, 

προκειμένου να θέσει συγκεκριμένους όρους και κανόνες προς τα δύο μέρη (τράπεζες και 

δανειολήπτες) ώστε να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε θα τεθεί σε ισχύ το νέο μόνιμο πλαίσιο 

διευθέτησης για τα «κόκκινα δάνεια», για να μπορεί λοιπόν κάποιος δανειολήπτης να 
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διασφαλίζει την κατοικία του από πλειστηριασμό ή να επιτυγχάνει ευνοϊκότερη ρύθμιση του 

δανείου του θα πρέπει να συγκεντρώνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αυτά του λεγόμενου 

«συνεργάσιμου δανειολήπτη». Τα βασικά χαρακτηριστικά του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» 

είναι τα ακόλουθα: 

α) Είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή, παρέχει πλήρη και 

επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας προς τον δανειστή (αριθμούς σταθερού και κινητού 

τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό φαξ, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και 

προβαίνει σε ορισμό, συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

β) Απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές του δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο, 

εντός μιας εβδομάδας. 

γ) Προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς τον δανειστή, 

αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα 

μεταβολής τους. 

δ) Προβαίνει εκουσίως σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς τον 

δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του 

κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση 

προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα 

περιέλθουν στην κυριότητά του, όπως κληρονομιά, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες 

μισθώσεων). 

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, (για παράδειγμα σοβαρή ασθένεια ή 

φυσική καταστροφή), η οποία αποδεδειγμένα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική 

του κατάσταση, γνωστοποιεί αμελλητί την κατάστασή του αυτή στον δανειστή. Σε αυτή την 

περίπτωση του χορηγείται τρίμηνη περίοδος χάριτος. 

Τα οφέλη του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» είναι πολλά. Το βασικό πλεονέκτημα που 

έχει κάποιος αν συνεργαστεί με την τράπεζα είναι ότι δεν κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του 

από πλειστηριασμό. Και αυτό γιατί από τις αρχές του 2015 θα αλλάξει το νομικό καθεστώς 

και θα αρθεί η απαγόρευση των πλειστηριασμών που - υπό προϋποθέσεις - ισχύει μέχρι και 

σήμερα. Επιπλέον, από τη στιγμή που υπάρχει έμπρακτη η επιθυμία της συνεργασίας, η 

τράπεζα είναι υποχρεωμένη να του προτείνει μια σειρά από λύσεις, προκειμένου να τον 

ελαφρύνει οικονομικά στις υποχρεώσεις του, ανάλογα πάντα και με την οικονομική του 

κατάσταση. Σε αυτές, πέρα από την «κλασική» μείωση του επιτοκίου και την αύξηση της 

διάρκειας, περιλαμβάνονται και ακόμη πιο δραστικές προτάσεις, όπως για παράδειγμα το 
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leasing του ακινήτου ή και η δυνατότητα εκχώρησής του στην τράπεζα και  πληρωμής 

ενοικίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Μέχρι οι προτάσεις της Τραπέζης της Ελλάδος να τεθούν σε εφαρμογή συνολικά στις 

αρχές του 2015, οι δανειολήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και νομικά πρόσωπα, μπορούν να 

αξιοποιήσουν μια σειρά από νέα πακέτα αναχρηματοδότησης που διαθέτουν ή θα διαθέσουν 

σύντομα οι τράπεζες προκειμένου να μειώσουν τις δόσεις τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων, η αύξηση της διάρκειας των στεγαστικών δανείων ακόμη και στα 60 χρόνια 

αντί 40 που είναι σήμερα. Με αυτό τον τρόπο η δόση μειώνεται ακόμη και στο ένα τρίτο σε 

σχέση με τα τρέχοντα δεδομένα. Επίσης, η δυνατότητα συγκέντρωσης πολλών οφειλών από 

διαφορετικές πηγές (π.χ. στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές  κάρτες και καταναλωτικά δάνεια) σε 

ένα νέο δάνειο με προσημείωση περιουσιακού στοιχείου, ακόμα και αν αυτό έχει 

προσημειωθεί για άλλες οφειλές. Με αυτόν τον τρόπο το επιτόκιο καταναλωτικής πίστης 

μειώνεται ακόμη και στο μισό και η δόση πέφτει αντίστοιχα. Επίσης, σχεδιάζονται πακέτα 

συνολικής αναχρηματοδότησης με αύξηση της διάρκειας και μείωση των επιτοκίων αν ο 

δανειολήπτης προσημειώσει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, ενώ 

ειδικά για τις επιχειρήσεις θα επιτρέπεται να εξοφλήσουν τμήμα των χρεών τους 

πληρώνοντας με μετοχές, ακόμα και αν εκδώσουν νέες ειδικά για αυτόν τον σκοπό. 

 

1.12.2.1 Εικόνα : Στα ύψη οι επισφάλειες και τα χαρακτηριστικά συνεργάσιμου δανειολήπτη 

 



 

35 

 

 

Με τις νέες ρυθμίσεις διευκολύνεται η πώληση πακέτων «προβληματικών» δανείων 

σε ξένους οίκους, οι οποίοι εν συνεχεία θα μπορούν να προσφεύγουν και σε δικαστικά μέσα 

για να τα εισπράξουν. Επίσης, με το νέο πλαίσιο, ολοκληρώνεται η κατάργηση των 

ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη, απομακρύνεται το ενδεχόμενο διαγραφής δανείων μέσα από 

δικαστικές προσφυγές και επιμηκύνεται η περίοδος διαπραγμάτευσης μεταξύ τραπεζών και 

δανειοληπτών. Με αυτό τον τρόπο η Τράπεζα της Ελλάδος επιχειρεί να βοηθήσει τις 

τράπεζες να βελτιώσουν την εισπραξιμότητα των NPL's πριν από τα stress tests της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα διεξαχθούν τον προσεχή Νοέμβριο. Οι τραπεζίτες 

ευελπιστούν ότι με τα νέα προγράμματα θα ρυθμιστεί μεγάλο ποσοστό των δανείων. Ακόμη 

και με τη διετή χάρη, που θα δοθεί σε κάποιες περιπτώσεις, οι τράπεζες θα βγουν 

ενισχυμένες, καθώς βάσει του νέου κώδικα δεοντολογίας η αντικατάσταση του παλαιού με 

νέο δάνειο καθιστά ευκολότερη την προϊοντοποίηση του. Παράλληλα, καθίσταται 

ευκολότερη η μεταπώλησή του σε άλλη τράπεζα ή επενδυτική εταιρία, λύνοντας μεν τα χέρια 

των τραπεζιτών, αλλά μεταβάλλοντας ουσιωδώς τους όρους για τους δανειολήπτες. Εκτός 

από τον τίτλο του δανείου, ο αγοραστής - που μπορεί να είναι εισπρακτική εταιρία ή τράπεζα 

εδρεύουσα στο εξωτερικό - αποκτά και τα δικαιώματα που έχει η ελληνική τράπεζα έναντι 

του δανειολήπτη. Μπορεί έτσι να κινηθεί αυτοβούλως δια της δικαστικής οδού για να 

εισπράξει την απαίτηση της.  

Συνολικά, η εφαρμογή του Κώδικα στοχεύει στην ελάφρυνση των δανειοληπτών που 

αποδεδειγμένα βρίσκονται σε πρόσκαιρη δυσχέρεια αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους, 

αλλά και στη μεγιστοποίηση των εισπράξεων από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Για την 

καλύτερη επιτυχία, προβλέπεται και η εγκαθίδρυση παράπλευρων υποστηρικτικών 

μηχανισμών, όπως είναι για παράδειγμα εκπαιδευτικού τύπου καμπάνιες και ένα δίκτυο 

επαγγελματιών συμβούλων που θα ενημερώνουν και θα κατευθύνουν τους δανειολήπτες στη 

λήψη ορθολογικών αποφάσεων.  

Πέρα από τη μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

σημαντική είναι και η προσπάθεια που ήδη πραγματοποιείται με στόχο την είσπραξη 

απαιτήσεων των τραπεζών που βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης. Με πρωτοβουλία της 

Τράπεζας της Ελλάδος, η διαχείριση των τραπεζών σε εκκαθάριση γίνεται πλέον με αρκετά 

ομοιογενή τρόπο, καθώς, εκτός της σύστασης ειδικής Επιτροπής Εκκαθαρίσεων, για την 

εξέλιξη των εισπράξεων οι ειδικοί εκκαθαριστές υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος 

στοιχεία με μηνιαία συχνότητα και προκαθορισμένο μορφότυπο, τα οποία και αξιολογούνται 

σε συσχέτιση με τα ανά τρίμηνο υποβαλλόμενα στοιχεία. Παράλληλα, η Τράπεζα της 
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Ελλάδος παρακολουθεί σε συνεχή βάση τα έξοδα των εκκαθαριστών και είναι υπό μελέτη η 

σκοπιμότητα και ο τρόπος λειτουργικής ενοποίησης επιμέρους ή ακόμη και του συνόλου των 

ειδικών εκκαθαρίσεων.  

Η επιτυχία της στρατηγικής που ακολουθείται αντανακλάται και στη σημαντική 

βελτίωση των μεγεθών των εισπραχθεισών απαιτήσεων, ιδίως δε αν αναλογιστεί κανείς το 

γεγονός ότι τα δάνεια που εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 360 ημερών 

αντιπροσωπεύουν το 85,1% του συνόλου του χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών οι 

οποίες βρίσκονται σε εκκαθάριση. Οι συνολικές εισπράξεις από τα δάνεια σε εκκαθάριση, 

από την έναρξη των εκκαθαρίσεων μέχρι τις 31.12.2013, ανήλθαν σε 324,9 εκατ. ευρώ, 

δηλαδή το ποσοστό ανάκτησης ήταν 8%,12 εμφανίζοντας ανοδική δυναμική ιδίως μετά το α’ 

τρίμηνο του 2013 οπότε το ποσοστό ανάκτησης ήταν μόλις 3,7%. Με βάση τη δυναμική αυτή 

αλλά και την περαιτέρω βελτίωση που δρομολογείται στην αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών, ο μεσοπρόθεσμος στόχος για το ποσοστό ανάκτησης ανέρχεται σε 20% 

περίπου.  

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει σήμερα διευρυμένες δυνατότητες σε σύγκριση 

με το πρόσφατο παρελθόν. Οι τράπεζες μπορούν επομένως να αποτελέσουν μοχλό για την 

παραγωγική αναδιάρθρωση και του επιχειρηματικού τομέα, με γνώμονα τα οφέλη για την 

οικονομία στο σύνολό της. 

 

1.12.3 «Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης» 

 

Από την 1/1/2015 λοιπόν οι δανειολήπτες θα μπορούν να επαναδιαπραγματεύονται τις 

οφειλές τους και να κάνουν ρύθμιση στα κόκκινα δάνεια, με βάση τα ελάχιστα όρια 

αξιοπρεπούς διαβίωσης που καθορίστηκαν  ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις δόσεις. Τα 

ελάχιστα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης θα ισχύσουν από το 2015 και σκοπός είναι θα 

διευκολύνει τη διαπραγμάτευση μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών σχετικά με τη ρύθμιση 

των πάσης φύσεως δανείων. Αντίστοιχα για έναν ενήλικα οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 

καθορίζονται στα 537 ευρώ το μήνα, για δύο ενήλικες με ένα παιδί στα 1.126 ευρώ, για δύο 

ενήλικες με τρία παιδιά στα 1.568 ευρώ.  

Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης έγινε από εμπειρογνώμονες των 

υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών και στηρίχθηκε στα στοιχεία της Έρευνας 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. Η έρευνα αυτή συγκεντρώνει αναλυτικές πληροφορίες από 
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αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών της χώρας ανεξάρτητα από το αν έχουν δάνειο ή όχι, 

σχετικά με τις δαπάνες διαβίωσής τους. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν τα 

νοικοκυριά ταξινομούνται σε ομάδες ανάλογα με το ποσό απαραίτητα είναι για τη διαβίωση. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ειδική διεθνής κλίμακα ταξινόμησης (COICOP). Το 

μηνιαίο σύνολο των δαπανών αυτών θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ώστε να 

αξιολογείται η δυνατότητα κάθε οφειλέτη να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις, με 

βάση το εισόδημα του και αφού καλύψει τις ανάγκες διαβίωσής του. Μέσω αυτού του 

πλαισίου επιδιώκεται η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και 

τραπεζών, και παρέχεται ένας μπούσουλας ώστε να οι δύο πλευρές να καταλήγουν σε κοινά 

αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων. Οι εύλογες δαπάνες 

διαβίωσης αναφέρονται στα έξοδα που κάνει ένα νοικοκυριό πέραν αυτών που απαιτούνται 

για την εξασφάλιση κατοικίας. Συνεπώς το ποσό του ενοικίου για την εξασφάλιση πρώτης 

κατοικίας, προστίθεται ξεχωριστά στα οικονομικά στοιχεία που δηλώνει ο δανειολήπτης.  

Κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές 

ανάγκες. Γι' αυτό και ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών, θα γίνεται σε εξατομικευμένη 

βάση, με χρήση ειδικών συντελεστών στάθμισης ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. 1η 

ομάδα: αφορά τις πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού, οι οποίες 

περιλαμβάνεται η διατροφή, η ένδυση και υπόδηση, τα λειτουργικά έξοδα κατοικίας, η 

μετακίνηση, η επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, τα είδη οικιακής 

κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, η ενημέρωση και μόρφωση, οι υπηρεσίες τηλεφωνίας 

και ταχυδρομείων, τα είδη και οι υπηρεσίες υγείας, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες 

κοινωνικής προστασίας και οι οικονομικές υπηρεσίες. 2η ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον 

δαπάνες εστίασης. 3η ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον διαρκή αγαθά και συσκευές 4η ομάδα: 

περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, 

αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και 

αθλητισμού.  

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών που βρίσκεται υπό διαβούλευση, 

το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη 

κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής. Συγκεκριμένα η τράπεζα θα πρέπει να 

παρέχει Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης, στην οποία ο οφειλέτης θα 

δηλώνει στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού, τα οποία θα συσχετίζονται με 

τις προσδιορισμένες εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Οι πληροφορίες αυτές θα αξιοποιούνται σε 

συνδυασμό με άλλα στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί: η οικονομική κατάσταση του 
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δανειολήπτη, το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του δανειολήπτη, η τρέχουσα 

ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του 

δανειολήπτη και η προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής του 

δανειολήπτη λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Μετά από 

αυτή την αξιολόγηση, η τράπεζα θα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε ρύθμιση θα είναι 

προσαρμοσμένη στο προφίλ του οφειλέτη, ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί το δάνειό του. Σε 

κάθε περίπτωση εφόσον ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την παρεχόμενη ρύθμιση 

διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής του στο ω. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

ν.4161/2013 όπου δικαστικά θα προσδιοριστεί η διευθέτηση της οφειλής. 

 

 

1.13 Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

Η κρίση χρέους της Κύπρου υπενθυμίζει ότι τα προβλήματα στην ευρωζώνη δεν 

έχουν τελειώσει ακόμη, ενώ η οικονομική ανάκαμψη της περιοχής βρίσκεται σε μια 

εύθραυστη και ανομοιόμορφη τροχιά. Ωστόσο, η Ernst & Young σε ανάλυσή της προβλέπει 

ότι, χωρίς να μπορούν να αποκλεισθούν ενδεχόμενα τοπικά προβλήματα, η επώδυνη φάση 

για τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρωζώνη έχει σχεδόν τελειώσει. 

Πολλοί βασικοί δείκτες για τον τομέα αναμένεται να καταγράψουν συγκρατημένη αύξηση 

τους επόμενους  μήνες και ειδικότερα οι τράπεζες θα είναι λογικά σε θέση να δανείζουν πάλι 

συμβάλλοντας στην προαγωγή της οικονομικής ανάκαμψης το 2014. Η πιο καταστροφική 

φάση της απομόχλευσης των τραπεζών ολοκληρώθηκε. Το σύνολο του ενεργητικού του 

τραπεζικού κλάδου της Ευρωζώνης, έχοντας συρρικνωθεί κατά 856 δισ. ευρώ το 2012, 

μειώθηκε κατά 500 δισ. ευρώ το 2013 και αναμένεται να επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης 

το 2014. Το σύνολο του ενεργητικού έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί στη 

Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία αναμένεται να 

ακολουθήσουν. Ο δανεισμός προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μειώθηκε κατά 1,7% σε 

όλη την Ευρωζώνη το 2012. Η συρρίκνωση συνεχίστηκε και το 2013, αλλά με μειωμένο 

ρυθμό γύρω στο 0,5%. Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου ως προς το κόστος 

τραπεζικού δανεισμού παραμένει και ως εκ τούτου οι περιφερειακές οικονομίες θα 

αντιμετωπίσουν μια πιο σημαντική συρρίκνωση του δανεισμού φέτος. Στην Ισπανία ο 

δανεισμός αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 5,1%, σε αντίθεση με τον θετικό ρυθμό 

ανάπτυξης 0,8% στη Γερμανία και 0,6% στη Γαλλία. Ωστόσο, ο συνολικός δανεισμός σε όλη 

την Ευρωζώνη αναμένεται να αρχίσει να αυξάνεται και πάλι το 2014 με ρυθμό 2,9%, 
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περιλαμβανομένης μια ήπιας ανάπτυξης 0,9% στην Ισπανία. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

έφθασαν σε ιστορικά υψηλά ποσοστά το 2013, κυρίως λόγω των οικονομιών της περιφέρειας, 

εκτιμά η ανάλυση της Ernst&Young. Λόγω της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

στις περιφερειακές οικονομίες, το ποσοστό τους στην Ευρωζώνη έφθασε το 2013 στο 7,2%, 

το υψηλότερο ποσοστό από την καθιέρωση του ευρώ, αυξημένο σε σχέση με την εκτίμηση 

του 6,7% στο τέλος του 2012. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνεται ήδη 

στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, αλλά το 2013 αυξήθηκε στο 10,2% στην Ιταλία 

ενώ έφθασε το 12,8% στην Ισπανία. 

 
1.13.1 Διάγραμμα : Αναλογία δανείων προς καταθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

στοιχήματα για τις τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες δημιουργούν ειδικές διευθύνσεις 

με συγκεκριμένη στόχευση και εξειδικευμένο προσωπικό με στόχο την αντιμετώπιση της 

κατάστασης. Συγχρόνως με τον τρόπο αυτόν προετοιμάζονται για την πανευρωπαϊκή 

τραπεζική ενοποίηση. Παρά τη μείωση του ρυθμού ανόδου των «κόκκινων» δανείων (NPL's), 

η αύξησή τους δεν πρόκειται να σταματήσει έως ότου η χώρα «μηδενίσει» την ύφεση. Mε 

βάση την προβολή των στοιχείων της TτΕ και των δημοσιευμένων οικονομικών 

καταστάσεων που ανέλυσε η PriceWaterhouseCoopers, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανέρχονταν περίπου στο 35% των χορηγήσεων. Δηλαδή ήταν 

περίπου 78 δισ. 

Όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια οι νέοι κανόνες απαιτούν οι τράπεζες να 

κατηγοριοποιήσουν ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης/12/2013 τα δάνεια των 



 

40 

 

 

οποίων οι όροι έχουν αλλάξει τουλάχιστον μία φορά. Eν συνεχεία η Eυρωπαϊκή Tραπεζική 

Aρχή (EBA) αλλά και η EKT θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετες 

προβλέψεις και με ποια κριτήρια για μέρος των παραπάνω δανείων εν όψει της 

πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης που τρέχει, η EBA, και των ελέγχων στην ποιότητα 

του χαρτοφυλακίου δανείων, που θα διενεργήσει απευθείας η EKT πανευρωπαϊκά για όλες 

τις τράπεζες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα επιχειρηματικά δάνεια, τα 

περισσότερα εκ των οποίων έχουν ήδη αναχρηματοδοτηθεί ή έχουν ρυθμισθεί τουλάχιστον 

μία φορά από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

H μεγάλη αύξηση του λόγου μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των 

δανείων στην Ελλάδα από το 2008 φαίνεται να είναι συμβατή με τη διεθνή εμπειρία, 

υποστηρίζει και η ανάλυση της Eurobank. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το 90% της 

σωρευτικής αύξησης του λόγου μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων 

την περίοδο 2008-2013 οφείλεται στη συνολική συρρίκνωση του AEΠ την αντίστοιχη 

περίοδο, ενώ το 10% σε άλλους παράγοντες. H τράπεζα προβλέπει επιστροφή σε καθοδική 

τροχιά του λόγου μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων στην Ελλάδα 

από το 2015 και εντεύθεν, κατόπιν κορύφωσής του σε επίπεδα περίπου 35%. 

Η ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης το 2014 δεν θα είναι τόσο ισχυρή ώστε να 

υποστηρίξει και την ανάκαμψη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τον 

περιορισμό των δανείων προς επιχειρήσεις κατά 211 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2013, 

σύμφωνα με προβλέψεις της Ernst&Young. Σύμφωνα με την έκθεση, που περιλαμβάνει τις 

προβλέψεις της E&Y για τις προοπτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρωζώνης, η 

τρέχουσα χρονιά θα είναι δύσκολη όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά και για τους πελάτες τους, 

που ήλπιζαν ότι θα μπορέσουν να δανειστούν κεφάλαια για τις επιχειρήσεις τους. 

Η χαμηλή ανάπτυξη της Ευρωζώνης το 2014 (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει 

ανάπτυξη 1,1% του ΑΕΠ, ενώ η E&Y είναι συντηρητικότερη προβλέποντας ανάπτυξη 0,9%) 

και η επιφυλακτική στάση που τηρούν οι τράπεζες ενόψει του διπλού αυστηρού ελέγχου που 

θα υποστούν από την ΕΚΤ τους επόμενους μήνες, οδήγησαν την εταιρεία συμβούλων να 

αναθεωρήσει αρνητικά τις προβλέψεις της για τη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων. 

Πλέον, προβλέπει ότι τα επιχειρηματικά δάνεια στην Ευρωζώνη θα αυξηθούν μόλις 

κατά 1,6% το 2014, αντί για 3,8% που προέβλεπε τον περασμένο Οκτώβριο. Πρόκειται για 

δραματική αλλαγή που ισοδυναμεί με τη χορήγηση 211 δισ. ευρώ λιγότερων προς τις 

επιχειρήσεις της Ευρωζώνης από το ποσό που υπολόγιζε προηγουμένως η Ε&Υ. Και σε 

αυτόν τον τομέα η εικόνα της αγοράς δεν είναι ομοιογενής, κάθε άλλο. Το χάσμα μεταξύ 
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«πυρήνα» και «περιφέρειας» της Ευρωζώνης παραμένει πολύ μεγάλο, αφού και το 2014 

προβλέπεται ότι αυτοί που χρειάζονται περισσότερο τα κεφάλαια, δηλαδή οι επιχειρήσεις που 

έχουν κατορθώσει να παραμείνουν όρθιες ύστερα από χρόνια ύφεσης στις χώρες του Νότου, 

θα βρουν μπροστά τους κλειστές πόρτες και ακριβό τραπεζικό δανεισμό. 

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, ο συνολικός δανεισμός στη Γερμανία θα αυξηθεί 

κατά 3%-4% το 2013, ενώ και στη Γαλλία προβλέπεται πιστωτική επέκταση κατά 2%. 

Αντιθέτως, στην Ολλανδία τα δάνεια προς επιχειρήσεις αναμένεται να μειωθούν το 2014 

κατά 2%, ενώ το προηγούμενο έτος ο δανεισμός προς επιχειρήσεις είχε αυξηθεί κατά 2,9%, 

παρά την ύφεση που έπληττε την ολλανδική οικονομία. Τουλάχιστον στην Ολλανδία το 2014 

θα αυξηθούν κατά 4% τα δάνεια προς καταναλωτές και κατά 1,5% τα δάνεια για αγορά 

ακινήτων. 

Η εικόνα αλλάζει δραματικά προς το χειρότερο όσον αφορά τον δανεισμό προς 

επιχειρήσεις στον Νότο, στις λεγόμενες χώρες της κρίσης, αποτελώντας ένα ακόμη στοιχείο 

που δείχνει τον κατακερματισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος που έφερε η κρίση. Για 

την Ιταλία προβλέπεται η διατήρηση του τραπεζικού δανεισμού προς επιχειρήσεις στο ίδιο 

επίπεδο με το 2013. Στην Ισπανία, η επιχειρηματική πίστη αναμένεται να συρρικνωθεί 

περαιτέρω κατά 3,2% σε ετήσια βάση, τα στεγαστικά δάνεια να μειωθούν κατά 3% και τα 

καταναλωτικά δάνεια κατά 2,4%. Σωρευτικά, από το 2008 ο τραπεζικός δανεισμός στην 

Ισπανία έχει υποχωρήσει κατά 35% (!), καθώς οι ισπανικές τράπεζες αντιμετώπιζαν τις 

συνέπειες της «φούσκας» που έσκασε στον τομέα των ακινήτων και παράλληλα δέχτηκαν 

πλήγμα από τη διπλή ύφεση στην οποία έπεσε η οικονομία της χώρας εξαιτίας των μέτρων 

λιτότητας που αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν οι κυβερνήσεις της από το 2010 και μετά. 

Για εκτίναξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ποσοστό σοκ του 35% κάνει λόγο 

σε έκθεση της η Eurobank. Σύμφωνα με τους αναλυτές της, που χρησιμοποίησαν μοντέλα της 

τρόικας, η αποκλιμάκωση των κόκκινων δανείων αναμένεται από το 2015. Η Eurobank 

μελετά τους ερμηνευτικούς παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων διεθνώς την 

περίοδο πριν και μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις που συντελέστηκαν στο πεδίο αυτό σε χώρες οι οποίες 

αποτέλεσαν το επίκεντρο της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη. 

Συμπερασματικά σύμφωνα με την έρευνα της Eurobank, σε διεθνές επίπεδο, ο λόγος 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων (NPLs ratio) παρουσίασε 

σημαντική αποκλιμάκωση για τη συντριπτική πλειοψηφία (διευρυμένου υπό εξέταση 

δείγματος) 103 χωρών την περίοδο 2000-2007. Η θετική αυτή εξέλιξη ανακόπηκε βιαίως 
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μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, με τον μέσο λόγο των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων να παρουσιάζει σημαντική αύξηση 

τη διετία 2008-2009. Επί συνόλου 97 επεισοδίων οικονομικής ύφεσης εντοπίστηκαν στο 

διευρυμένο υπό εξέταση δείγμα την περίοδο 2000-2013, ο λόγος μη εξυπηρετούμενων 

δανείων προς το σύνολο των δανείων άρχισε να αποκλιμακώνεται από το πρώτο έτος 

επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σε 61 περιπτώσεις, ενώ σε 13 

άλλες, η εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα ένα έτος μετά το πέρας της ύφεσης. Στα υπόλοιπα 23 

επεισόδια ύφεσης, η επιστροφή του σχετικού λόγου σε καθοδική τροχιά καθυστέρησε από 2 

έως 4 έτη.  

Η ανάλυση της μελέτης τεκμηριώνει την αντικυκλική συμπεριφορά των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων καθώς σε περιόδους ύφεσης οι δανειολήπτες αντιμετωπίζουν 

αυξημένα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες λόγω 

ανόδου του ποσοστού ανεργίας και συμπίεσης των διαθέσιμων εισοδημάτων. Αντίθετα, σε 

περιόδους οικονομικής μεγέθυνσης παρατηρείται σχετική βελτίωση των συνθηκών 

χρηματοδότησης καθώς και αυξημένη ζήτηση για δανειοδοτήσεις με στόχο την κάλυψη 

καταναλωτικών και επενδυτικών δαπανών. Άλλοι παράγοντες που εντοπίζονται ως 

σημαντικοί (αν και σε μικρότερο βαθμό από τον οικονομικό κύκλο) για την εξέλιξη των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων περιλαμβάνουν: τα επιτόκια δανεισμού, την ονομαστική 

σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (κυρίως για χώρες με κυμαινόμενη συναλλαγματική 

ισοτιμία και μεγάλο ποσοστό δανεισμού σε ξένο νόμισμα), τις τιμές ακινήτων, τον λόγο 

δανείων προς καταθέσεις και το σύνολο των δανείων ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το 90% της (ερμηνευόμενης από σχετικό υπόδειγμα) 

σωρευτικής αύξησης του λόγου μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων 

την περίοδο 2008-2013 οφείλεται στη συνολική συρρίκνωση του ΑΕΠ την αντίστοιχη 

περίοδο, ενώ το 10% σε άλλους παράγοντες. Συμπερασματικά, η μεγάλη αύξηση του λόγου 

μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων στην Ελλάδα από το 2008 και 

εντεύθεν (κατά περίπου 24,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 29,3% τον Ιούνιο του 2013) φαίνεται 

να είναι συμβατή με τη διεθνή εμπειρία, τεκμηριώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο που 

διαδραμάτισε η εγχώρια οικονομική ύφεση στη μεγάλη άνοδό του. Ενδεικτικά αναφέρεται η 

περίπτωση των χωρών της Βαλτικής (Εσθονία, Λεττονία και Λιθουανία), οι οποίες 

κατέγραψαν μέση συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ τους το 2009 κατά 15,6%, ενώ ο μέσος 

λόγος μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων αυξήθηκε σε διάστημα 

μόλις ενός έτους κατά 340%!  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2.1 Εισαγωγή  

 

Μετά από μια ασυνήθιστα μακρόχρονη περίοδο οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης, η 

παγκόσμια οικονομία βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη οικονομική κρίση, που ξεκίνησε από 

τον χρηματοπιστωτικό τομέα των ΗΠΑ το 2007 και επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο. Η κρίση 

αυτή ήρθε στη χώρα μας με καθυστέρηση, τόσο λόγω του ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι 

ιδιαίτερα ανοιχτή και επομένως πολύ εκτεθειμένη σε διεθνείς κλυδωνισμούς, όσο και στο ότι 

το τραπεζικό της σύστημα δεν είχε τα μεγάλα προβλήματα που είχαν οι τράπεζες σε άλλες 

χώρες. 

Η κρίση στη χώρα μας προήλθε από τον δημόσιο τομέα, με το δημοσιονομικό 

έλλειμμα του 2009 να ξεπερνά το 15% του ΑΕΠ και το χρέος να ανεβαίνει, ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, σε μη διατηρήσιμα επίπεδα. Η δημοσιονομική κρίση βρήκε την ελληνική οικονομία 

μπροστά σε μια άλλη κρίση, εκείνη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Με την 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της να είναι σε φθίνουσα πορεία τα 

τελευταία χρόνια και τη μείωση των αποταμιεύσεων, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έφτασε να είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο. Μέσα 

στη δίνη της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η ελληνική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια 

κρίση δίδυμων ελλειμμάτων. Υπό την πίεση των αγορών οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Για να 

αποφύγει τη χρεοκοπία, η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε το Μνημόνιο συνεργασίας με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

το οποίο διασφάλισε τη χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά υπό τον όρο 

μιας σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών αλλαγών. 

 

2.2 Η έννοια του όρου "Οικονομική κρίση" 

Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια 

διαρκή και αισθητή μείωση της οικονομικής της δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική 
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δραστηριότητα αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η 

απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λπ. Ο βασικότερος δείκτης 

οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξομειώνονται, 

συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη. Η οικονομική κρίση 

αποτελεί τη μία από τις δύο φάσεις των οικονομικών διακυμάνσεων και συγκεκριμένα τη 

φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται σε μια συνεχή 

συρρίκνωση (European Commission, 2009). 

Τον τελευταίο χρόνο, η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια μεγάλης έντασης 

οικονομική κρίση με επίκεντρο τις τραπεζικές επισφάλειες και ειδικότερα την αδυναμία 

εξυπηρέτησης των στεγαστικών δανείων, σύντομα έλαβε διαστάσεις επιδημίας. Η 

χρηματοπιστωτική κρίση επεκτάθηκε ταχύτατα στις αναπτυγμένες χώρες και στη συνέχεια σε 

ολόκληρο τον κόσμο, με δραματικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και τις επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κρίση μεταφέρεται με σφοδρότητα στην 

πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα την ύφεση και την πτώση της απασχόλησης (Birdsall, 

2009) . Η αντίδραση των χωρών ήταν άμεση σ’ ότι αφορά στη λήψη μέτρων για την 

αντιμετώπιση της κρίσης. Τα μέτρα αυτά, αν και διέφεραν από χώρα σε χώρα, ωστόσο είχαν 

έναν κοινό στόχο, τη βελτίωση της ρευστότητας, την κινητοποίηση των επενδύσεων με 

σκοπό την αναθέρμανση της οικονομίας και τη συγκράτηση της απασχόλησης. 

Η κρίση στη χώρα μας αναμένεται να έχει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια από ότι σε 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς γιατί η δομή και τα διαρθρωτικά της 

προβλήματα όχι μόνο είναι διαφορετικά, αλλά διατηρούνται και καθημερινά γίνονται 

μεγαλύτερα και οξύτερα, αντί να αμβλύνονται, κάτω και από τις συνθήκες της διεθνούς 

κρίσης (Busch, 1985). 

 

2.3 Παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση  

 

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στη χρηματοοικονομική κρίση είναι πολλαπλοί. Αν και η 

εκτεταμένη χρήση πολύπλοκων προϊόντων τιτλοποίησης θεωρήθηκε ως η κύρια αιτία, η 

ιστορία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μόνο μία αιτία που προκαλεί τις κρίσεις. Οι 

περισσότερες κρίσεις έχουν πολλές φορές τη ρίζα τους στην ανεπάρκεια, για διάφορους 

λόγους, της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων. 

Είναι γεγονός ότι η κρίση δημιουργήθηκε από έναν συνδυασμό: 
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 μακροοικονομικών συνθηκών και συνθηκών στις διεθνείς αγορές (π.χ. υψηλός  

ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π. σε διεθνές επίπεδο, χαμηλό επίπεδο επιτοκίων, υψηλή 

ρευστότητα, σημαντική πιστωτική επέκταση, ραγδαία ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής 

καινοτομίας μέσω της τιτλοποίησης και των πιστωτικών παραγώγων, σημαντική 

χρηματοοικονομική μόχλευση σε συγκεκριμένους «θύλακες» του χρηματοπιστωτικού τομέα), 

 «χαλαρών» ή εσφαλμένων κριτηρίων πιστοδότησης, κυρίως στη στεγαστική πίστη 

στις ΗΠΑ, 

 αναποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα σε θέματα διαχείρισης των 

κινδύνων, και ανεπαρκούς εποπτείας από τα Διοικητικά Συμβούλια (ΔΣ), ανεπαρκούς 

ελέγχου από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 

 

2.4 Η Ελληνική Πραγματικότητα 

 

Έξι χρόνια μετά το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης του 2007, που λίγο 

έλειψε να αποσυντονίσει πλήρως το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα και να 

παρασύρει την παγκόσμια οικονομία σε στασιμότητα διαρκείας, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα 

δικά της οικονομικά αδιέξοδα. Η παγκόσμια κρίση μετατράπηκε στο τέλος του 2009 σε 

ελληνική και ευρωπαϊκή, αφού ευαισθητοποίησε τους αξιολογικούς οίκους και τις αγορές 

στις ανισορροπίες της Ελλάδας και στις ατέλειες του οικοδομήματος της ευρωζώνης. 

Στο τέλος του 2009, η χώρα μας πέρασε ξαφνικά από τον ενάρετο κύκλο των 

χαμηλών επιτοκίων και της υψηλής ανάπτυξης στον φαύλο κύκλο των υψηλών επιτοκίων, 

της άρνησης δανεισμού και της απροσδιόριστης διάρκειας ύφεσης. Μέσα σε λίγους μήνες οι 

αγορές άλλαξαν άποψη για την οικονομική προοπτική της χώρας και τη διατηρησιμότητα του 

χρέους της, το οποίο μεγεθύνεται αλματωδώς. Σε διαφορετικούς ρυθμούς, η ελληνική 

κοινωνία σταδιακά μόνον ανακαλύπτει ότι το χθες αποτελεί παρελθόν, ότι η διαρκώς 

αυξανόμενη ευημερία της περασμένης δεκαπενταετίας δεν αποτελεί σταθερό και εύκολο 

κτήμα και ότι η επαναθεμελίωση της οικονομίας σε νέες στέρεες βάσεις απαιτεί σοβαρές 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του κράτους, στη σχέση αμοιβών και 

παραγωγικότητας των πολιτών, αλλά και κυρίως στην επιβολή ανταγωνιστικού πλαισίου στις 

πολλαπλές συντεχνίες που νέμονται μια τιμαριοποιημένη οικονομία. Η επανεκκίνηση απαιτεί 

άμεση και απότομη αποτίναξη των συνηθειών παρελθόντος, πολιτική ωριμότητα και 

βούληση, καθώς και σημαντικές θυσίες από όλους τους πολίτες . Στη σημερινή μεταβατική 

περίοδο, κομβικό ρόλο έχει ο χρηματοοικονομικός τομέας, η συμπεριφορά του οποίου επιδρά 
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διαστρωματικά σε όλους τους οικονομικούς φορείς, τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το 

κράτος.  

 

2.5 Αναδρομή της Κρίσης στην Ελλάδα 

 

Παρόλο που η κατάσταση φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές 

του 2013, υπάρχουν ακόμα έντονες ανησυχίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην 

Ελλάδα και τις πιθανότητες επιδείνωσης της κατάστασης στην Ευρωζώνη. Δεδομένης της 

κατάστασης, δεν είναι πολύ πιθανό να εισέλθουν στον ελληνικό τραπεζικό χώρο νέοι 

επενδυτές, πριν τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα στοιχεία για 

την ανάπτυξη. Το 2013 είναι έτος-ορόσημο, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση σημαντικών 

αλλαγών και την ανακοπή της μεγάλης ύφεσης. Η προσαρμογή της οικονομίας δεν 

ολοκληρώθηκε βέβαια το 2013. Θα πρέπει να συνεχιστεί, για να εδραιωθούν οι αλλαγές που 

έχουν πραγματοποιηθεί και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, τη μείωση 

της ανεργίας και τη βελτίωση των εισοδημάτων. Όμως, αυτή τη χρονική στιγμή —μέσα του 

2014 — που κλείνει ένας κύκλος, είναι σκόπιμο να καταγράψουμε τη μέχρι σήμερα πορεία, 

να αποτιμήσουμε πράξεις, αλλά και παραλείψεις και, κυρίως, να αντλήσουμε διδάγματα για 

το μέλλον.  

2008-2009: Η κρίση στην Ελλάδα 

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση άρχισε να επηρεάζει αρνητικά και την 

ελληνική οικονομία, ιδίως από τον Οκτώβριο του 2008 και μετά, οπότε η κρίση επιδεινώθηκε 

δραματικά, προκαλώντας σημαντική εξασθένηση των προσδοκιών. Το τραπεζικό σύστημα 

άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, καθώς οι υποβαθμίσεις της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας περιόρισαν την πρόσβαση των τραπεζών στη διεθνή 

διατραπεζική αγορά και, αργότερα, και σε άλλες πηγές άντλησης ρευστότητας. 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βιώνει πρωτόγνωρες προκλήσεις από την κλιμάκωση 

της ελληνικής οικονομικής κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές του συστήματος υπό συνθήκες 

βαθύτατης ύφεσης, αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους και συρρίκνωσης των 

παραδοσιακών πηγών ρευστότητας. Η ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση οδηγεί την 

οικονομία σε ύφεση και τις επιχειρήσεις, λόγω της επακόλουθης μείωσης της ζήτησης και 

υπερχρέωσης πολλών εξ΄ αυτών, σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Οι 

τράπεζες από τη μία πλευρά καλούνται να βρουν άμεσα τρόπους να αντιμετωπίσουν το 

ανωτέρω πρόβλημα, γιατί οδηγεί σε αυξανόμενες επισφάλειες οι οποίες με τη σειρά τους 
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χειροτερεύουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και μειώνουν τα αποτελέσματά τους. Το 

κράτος από την άλλη πλευρά, παρακολουθεί τις εξελίξεις με τα μέσα που διαθέτει και 

παρεμβαίνει στη διαδικασία με αμφίβολα αποτελέσματα. 

Είναι γνωστό ότι από το 2009 η Ελλάδα βιώνει μια βαθιά οικονομική κρίση, η οποία 

επηρεάζει βαρύτατα την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών. Η μεγάλη αύξηση της 

ανεργίας, η πτώση των μισθών και η αύξηση της φορολογίας έχουν συρρικνώσει το εισόδημα 

των νοικοκυριών. Για τα νοικοκυριά με δάνειο, η χρηματοοικονομική πίεση των νοικοκυριών 

έχει αυξηθεί σημαντικά, όπως άλλωστε δείχνει το αυξανόμενο ποσοστό δανείων σε 

καθυστέρηση.  

2010-2013: Η κρίση στην Ελλάδα 

Για την ελληνική οικονομία το 2011 αποτέλεσε, όπως άλλωστε αναμενόταν, έτος 

ιδιαίτερα αρνητικών εξελίξεων με συγκέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος γύρω από τον 

τρόπο διαχείρισης του υψηλού δημόσιου χρέους και την πολιτική αβεβαιότητα.  

Το 2011 η ελληνική οικονομία βρέθηκε για τέταρτη χρονιά σε τροχιά συρρίκνωσης 

της οικονομικής δραστηριότητας. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 7,1% (2010: -4,9%), με 

βασικότερα χαρακτηριστικά τη σημαντική πτώση της εγχώριας κατανάλωσης, ιδιωτικής και 

δημόσιας και τη ραγδαία άνοδο του ποσοστού ανεργίας στο επίπεδο του 17,7% από 9,5% το 

2009, με επιταχυνόμενη τάση. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία η υλοποίηση του προγράμματος 

οικονομικής προσαρμογής έφερε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα με τη μείωση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης το 2011 κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες 

έναντι του 2009, στο 9,4% του ΑΕΠ.  

Σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήρθε αντιμέτωπο 

με πρωτόγνωρες προκλήσεις και έντονη αβεβαιότητα. Οι συνεχείς υποβαθμίσεις της 

πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών, αποτέλεσμα των αντίστοιχων 

υποβαθμίσεων της χώρας, ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός τους από τις διεθνείς αγορές 

άντλησης κεφαλαίων, αλλά και ο περιορισμός της ρευστότητάς τους από την έντονη εκροή 

καταθέσεων που παρατηρήθηκε στην ελληνική αγορά και κατά τη διάρκεια του 2011 

αντισταθμίστηκαν κυρίως από τα συνδυασμένα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας εκ μέρους 

του ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του μηχανισμού 

Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Για την αντιμετώπιση των μεγάλων οικονομικών ανισορροπιών συνεχίστηκε η λήψη 

μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ τον Φεβρουάριο του 2012 συμφωνήθηκε το 

δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές 
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Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο περιελάμβανε, όχι 

μόνο μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές, 

καθώς και εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ιδιωτικού τομέα, το οποίο και 

ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012. Στόχος του προγράμματος είναι ο περιορισμός των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η σταδιακή αποκλιμάκωση του υψηλού δημόσιου χρέους, 

η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η ανάκτηση της 

εμπιστοσύνης των αγορών.  

Το 2012 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας και το τραπεζικό της 

σύστημα. Ενώ το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει σταδιακή ανάκαμψη, η 

Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ύφεσης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, με εκτίμηση για 

αναστροφή του οικονομικού κλίματος από το 2014. Ταυτόχρονα, όταν τον Μάρτιο του 2012 

ολοκληρώθηκε το εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI+), οι ελληνικές 

τράπεζες συμμετείχαν με ποσό ομολόγων και ομολογιακών δανείων περίπου € 50 δισ., ένα 

μέγεθος που αποτελούσε περίπου το 25% της συνολικής περιμέτρου του προγράμματος. Η 

ενέργειά τους αυτή βοήθησε καθοριστικά στην επιτυχία του PSI+ και στο υψηλό τελικό 

ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών σε αυτό (96,6%). Ωστόσο, η εθελοντική αυτή συνδρομή 

προς το Δημόσιο είχε τεράστιο κόστος για τις ελληνικές τράπεζες. Αναγκάστηκαν να 

καταγράψουν εκτιμώμενες ζημίες (προ-φόρων) ύψους περίπου € 38 δισ.: 

• τόσο λόγω της συμμετοχής τους στο PSI+,  

• όσο και λόγω της (μειωμένης) αποτίμησης των νέων ομολόγων του Δημοσίου βάσει της 

τρέχουσας αξίας τους.  

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2012, οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στην επαναγορά 

ομολόγων σε συνέχεια των αποφάσεων του Eurogroup για την Ελλάδα στις 27 Νοεμβρίου. 

Σύμφωνα με τους σχετικούς υπολογισμούς, οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν με ποσό 

ομολόγων περίπου € 14 δισ., ένα μέγεθος που αποτέλεσε περίπου το 45% της συνολικής 

περιμέτρου του προγράμματος, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην έγκριση εκταμίευσης της 

δεύτερης δόσης, συνολικού ποσού 49,1 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος 

οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας που συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012. Παρά 

τα προβλήματα όμως αυτά οι τράπεζες έδειξαν και εξακολουθούν να δείχνουν αξιοσημείωτη 

αντοχή. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες, η πρόκληση για το τραπεζικό μας σύστημα έχει 

τέσσερις πτυχές:  
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(α) να ολοκληρωθεί, έως το τέλος Απριλίου 2013, η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής του, 

επαναφέροντας την εμπιστοσύνη καταθετών και επενδυτών,  

(β) να συνεχιστεί η συγκράτηση των λειτουργικών του εξόδων,  

(γ) να θωρακιστεί από την επίδραση των αυξημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω 

της βαθιάς ύφεσης, και  

(δ) να συνδράμει τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας της χώρας μας και των διεθνών 

δραστηριοτήτων του.  

Οι τράπεζες που ασκούν δραστηριότητα στη χώρα μας είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν 

αυτές τις προκλήσεις, συνεχίζοντας να στηρίζουν, όσο και αν αυτό δεν αναδεικνύεται στον 

δημόσιο διάλογο, επιχειρήσεις και νοικοκυριά της χώρας μας που σέβονται τη συναλλακτική 

ηθική και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Kατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

έχουν προβεί και προβαίνουν διαρκώς σε εκτενέστατες ρυθμίσεις των κάθε κατηγορίας 

δανείων και οφειλών προς αυτές, στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών. Σε 

συνεχή βάση, δημιουργούνται και εφαρμόζονται από το σύνολο των τραπεζών συγκεκριμένα 

προγράμματα ρύθμισης, που απευθύνονται - ανά τράπεζα - σε όλες ανεξαιρέτως τις 

κατηγορίες οφειλετών, με ειδική μέριμνα στη διευκόλυνση και ελάφρυνση όσων επλήγησαν 

ή πλήττονται περισσότερο από την κρίση, όπως των ανέργων, των απολυμένων, των 

συνταξιούχων και όσων υπέστησαν σοβαρή μείωση των εισοδημάτων τους.  

 
 

2.6 Η περίπτωση της Ελλάδας 

Το αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης 

 

Η οικονομική κρίση οδηγεί σε επισφαλή εργασία, ανεργία, και τελικά φτώχεια που οδηγούν 

στον κοινωνικό αποκλεισμό όλο και περισσότερων ομάδων πράγμα που αποτελεί πηγή για 

διάφορες ψυχικές διαταραχές. (Λιαρόπουλος, 2010). 

Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης ήταν ορατά ήδη από το 2008. Κατά το 

2008, οι καθαρές συνολικές επενδύσεις υποχώρησαν στο 8% περίπου του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 

4,5 εκατοστιαίες μονάδες έναντι του 2007. Αυτό σηματοδοτεί αφενός τη συρρίκνωση των 

εισοδημάτων και αφετέρου την αναβολή της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του 

ιδιωτικού τομέα ενόψει της μείωσης της ζήτησης που χαρακτηρίζει την οικονομική κρίση. 
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Επιπλέον η κάμψη των επενδύσεων αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες πρόσβασης στον δανεισμό 

που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης, μέχρι τα μέσα του 

2009, όταν οξυνόταν η κρίση των τραπεζών, όλες οι κυβερνήσεις των αναπτυγμένων 

καπιταλιστικών χωρών χρηματοδότησαν τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με 

αποτέλεσμα τη μεγάλη διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. 

Στην Ελλάδα διατέθηκαν συνολικά 28 δις ευρώ για την άμεση στήριξη του τραπεζικού 

συστήματος και για εγγυήσεις. Με άλλη διατύπωση, λόγω της κρίσης ένα μέρος του 

ιδιωτικού χρέους μετατράπηκε σε δημόσιο (Savas, 2012). 

Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας της περιόδου 2000-2008, η οποία 

σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό αναπτύξεως κατά 4% έναντι 1% στη Ζώνη του Ευρώ, ανεστάλη 

το 2009. Η μεγαλύτερη παγκόσμια χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση των τελευταίων 

80 ετών και η βαθειά ύφεση στην παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο το 2008 και το 

2009, σε συνδυασμό με τα μεγάλα προβλήματα υπερχρεώσεως και υποβαθμίσεως της 

πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου, οδήγησαν τελικά και την ελληνική 

οικονομία σε χαμηλότερη ανάπτυξη το 2008 και σε ύφεση το 2009.  

Ο ρόλος του τραπεζικού τομέα στην προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανάκαμψης της 

ελληνικής οικονομίας ήταν καθοριστικός. Η ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ανακεφαλαιοποίησης, παράλληλα με την πιο συνεπή εφαρμογή του προγράμματος 

προσαρμογής, δημιουργούν ένα νέο, θετικότερο περιβάλλον, το οποίο επέτρεψε τη σταδιακή 

ανάκτηση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης, που θα φέρουν 

την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Όταν το 2012 κορυφώθηκαν οι πιέσεις στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε επίπεδο ρευστότητας και κεφαλαίων, το Ευρωσύστημα 

διασφάλισε την απαραίτητη ρευστότητα, συμβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην προσπάθεια 

αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας του συστήματος.  

Για την Ελλάδα, το 2012 ήταν το πέμπτο συνεχόμενο έτος βαθιάς ύφεσης και 

αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Επετεύχθη μία πολύ σημαντική βελτίωση των 

δημοσιονομικών μεγεθών και μείωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών, αλλά αυτό είχε βαρύ οικονομικό και κοινωνικό τίμημα σε όρους ανάπτυξης, 

βιοτικού επιπέδου και απασχόλησης. Κατά το 2013, αν και ήταν ένα ακόμα έτος ύφεσης για 

την Ελλάδα, η ελληνική οικονομία άρχισε να δημιουργεί τις συνθήκες για την έξοδο από την 

ύφεση, με ορατή πλέον την επιστροφή σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης από το 2014. Για να 

συμβεί αυτό, είναι απαραίτητο τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης να συνοδευτούν από 
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διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και από πολιτικές, οι οποίες θα τονώσουν τις 

αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.  

 

2.7 Οι αιτίες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 

 

Η τρέχουσα κρίση στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα των μεγάλων δημοσιονομικών χρεών και 

ελλειμμάτων που συσσωρεύτηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνέβαλαν στη 

διαμόρφωσή τους στην τρέχουσα συγκυρία σε επίπεδα που δεν είναι, με βάση τη διεθνή 

εμπειρία, βιώσιμα. 

Η δημοσιονομική κρίση της Ελλάδας διαφέρει από αυτήν που αντιμετωπίζουν τα 

άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης ως προς τα ουσιαστικά της αίτια. Η κρίση σε άλλες χώρες, 

όπως στην Ιρλανδία και στην Ισπανία, ήταν κυρίως αποτέλεσμα υπερεπέκτασης του 

τραπεζικού τους συστήματος σε «επενδύσεις» που απεδείχθησαν εξαιρετικά επιζήμιες. Οι 

χώρες αυτές αναγκάστηκαν να διασώσουν τις εγχώριες τράπεζές τους, επωμιζόμενες το 

κόστος διάσωσης στο δημόσιο χρέος τους. Στην Ελλάδα, η φορά της αιτιότητας ήταν η 

ακριβώς αντίθετη. Ο υπέρμετρος δανεισμός του Δημοσίου οδήγησε, τελικά, σε μια 

πρωτοφανή δημοσιονομική κρίση, η οποία με τη σειρά της επέφερε: 

• τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, 

• τον αποκλεισμό των ελληνικών τραπεζών από τη διεθνή διατραπεζική αγορά εξαιτίας των 

συνεχών υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ελληνικού Δημοσίου, 

• το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, 

• την έντονη διστακτικότητα των αποταμιευτών ως προς τη δυνατότητα των τραπεζών να 

διασφαλίσουν τις καταθέσεις τους, και 

• τη μείωση της ρευστότητας και των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. 

Δεν ευθύνονται οι τράπεζες για την κρίση όπως αλλού και αυτό γιατί οι ελληνικές 

τράπεζες ακολούθησαν διαχρονικά, σε όλη τη διάρκεια της οικονομικής ανάπτυξης της 

χώρας μας (1995-2008), μια συνετή πιστωτική πολιτική. Η πρωτόγνωρη επιδείνωση του 

παγκόσμιου επενδυτικού κλίματος στα τέλη του 2008 εν μέσω της πρόσφατης (2007-2009) 

διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης βρήκε τις ελληνικές τράπεζες με μηδενική σχεδόν 

έκθεση σε «τοξικά» διεθνή χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή άλλες επενδύσεις υψηλού 

κινδύνου, οι οποίες αποτέλεσαν την κύρια αιτία της διεθνούς κρίσης. Αντίθετα, τα πιστωτικά 

ιδρύματα της χώρας μας είχαν επικεντρωθεί σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες, στη 

χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και τη διεθνή τους επέκταση. Οι επενδυτικές τους 
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πρωτοβουλίες έγιναν με μέτρο, βασιζόμενες, κατά κύριο λόγο, στις καταθέσεις της ιδιωτικής 

πελατείας τους. 

Οι ελληνικές τράπεζες απέφυγαν πρακτικές αλόγιστης χρηματοδότησης των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Αντίθετα, ακολούθησαν πειθαρχημένες πολιτικές 

χορήγησης στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων και πιστώσεων. Ο 

συνολικός δανεισμός του ιδιωτικού τομέα από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ως ποσοστό 

της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας δεν υπερέβη τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό 

όρο, και είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με χώρες όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η 

Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Δανία, ιδίως δε στον τομέα της καταναλωτικής και 

στεγαστικής πίστης. Το γεγονός ότι σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν 

παρεκκλίσεις (όπως, π.χ., για ορισμένο διάστημα στον τομέα της καταναλωτικής πίστης), δεν 

ανατρέπει τη γενική τάση που προκύπτει από τις προαναφερθείσες επισημάνσεις και η οποία 

επιβεβαιώθηκε από ειδική προς τον σκοπό αυτό διαγνωστική μελέτη του χαρτοφυλακίου 

πιστοδοτήσεων των τραπεζών από τη διεθνή εταιρεία Blackrock. 

2.8 Έκταση και Εξέλιξη επισφαλειών και κόκκινων δανείων σήμερα 

Από το 2008 το τραπεζικό σύστημα και όχι μόνο βρέθηκε αντιμέτωπο με μία διπλή κρίση. 

Από την μία ήταν η επιδείνωση της κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και από την άλλη η κρίση χρέους του ελληνικού δημοσίου. Όπως 

ήταν αναμενόμενο , η γενικευμένη χειροτέρευση των οικονομικών συνθηκών έθεσε σε 

δοκιμασία την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις.  

Σήμερα στο 75% έχουν εκτοξευθεί τα στεγαστικά δάνεια των ελληνικών νοικοκυριών 

που βρίσκονται «στο κόκκινο», σύμφωνα με όσα επισημαίνονται σε έρευνα της Ένωσης 

Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ, που δόθηκε στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την ίδια 

έρευνα, οι οφειλές πιστωτικών καρτών που βρίσκονται σε καθυστέρηση φθάνουν το 15%, και 

των καταναλωτικών δάνειων -που πριν από δυόμισι χρόνια ήταν στο 10%- σήμερα έχουν 

εκτοξευθεί στο 65%. Συγκεκριμένα, τα δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση 

ανέρχονται στα 65 δισ. ευρώ, ενώ σε προσωρινή δυσκολία εξυπηρέτησης βρίσκονται δάνεια 

ύψους τουλάχιστον 35 δισ. ευρώ. Η μέση οφειλή ανά δανειολήπτη ξεπερνά τις 94.000 ευρώ. 

Την πρωτιά έχουν τα στεγαστικά δάνεια που ανέρχονται στο 61,6% των δανείων που έχουν 

χορηγηθεί και ακολουθούν τα καταναλωτικά με 31,2%. Το 25% των δανειοληπτών είναι 

ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, το 27% 40 με 50 και το 29% από 50 έως 60 ετών. Το 66,7%, 

είναι έγγαμοι, το 17,9% διαζευγμένοι, το 13,3% άγαμοι και το 2% βρίσκονται εν χηρεία. 
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Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, το υψηλότερο ποσοστό υπερχρέωσης 

καταγράφεται στην Αθήνα (44%) και ακολουθούν η Θεσσαλονίκη (18,4%) και τα Χανιά 

(14,4%). Η Ένωση υποστηρίζει επίσης ότι οι υπερχρεωμένοι συμπολίτες μας εμφανίζουν 

κατάθλιψη σε ποσοστό 45% στα αστικά κέντρα και σε υψηλότερο ποσοστό στην περιφέρεια. 

Όσοι έλαβαν στεγαστικό δάνειο από το 2008 και μετά δεν μπορούν να το εξυπηρετήσουν, 

ενώ, αν υπάρξει άρση του προστατευτικού πλαισίου για την πρώτη κατοικία, είναι ορατός ο 

κίνδυνος να ακολουθήσει «πλημμύρα πλειστηριασμών». Παρατηρείται επίσης ανισορροπία 

μεταξύ του ύψους του δανείου που χορηγήθηκε και του εισοδήματος που είχε παρουσιάσει ο 

δανειολήπτης, η οποία επιδεινώνεται. 

Από το 2011 και μετά χορηγήθηκαν 250.000 δάνεια από τις τράπεζες σε άτομα με 

ετήσιο εισόδημα μόλις 9.000. Σήμερα το 35,3% των δανειοληπτών αυτών είναι άνεργοι. Το 

26,1% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 16,6% συνταξιούχοι. 

 

2.8.1 Εικόνα : Δάνεια σε καθυστέρηση και πορεία μη εξυπηρετούμενων δανείων( ποσοστό ως προς το 

σύνολο των δανείων) 

 

Συνολικά πάνω από 2 εκατ. καθυστερούμενα δάνεια στο στάδιο της καταγγελίας είναι 

ο τραγικός απολογισμός της κρίσης για τα νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις 

που έχουν οφειλές από στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια έως 1 εκατ. 

ευρώ. Πρόκειται για δάνεια που έχουν πάψει να αποπληρώνονται για χρονικό διάστημα άνω 

των τριών μηνών, περιορίζοντας τον συνολικό αριθμό δανείων που εξακολουθεί να 

εξυπηρετείται μόλις στα 5 εκατομμύρια περίπου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δάνεια 

που έχουν ρυθμιστεί και τα οποία αριθμούν περί το 1 εκατομμύριο περίπου. 
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2 εκατομμυρίων καθυστερήσεων: αριθμεί 800.000 καταναλωτικά, 900.000 πιστωτικές 

κάρτες, πάνω από 100.000 μικρά επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και 300.000 στεγαστικά.  

Μέσα στο 2013, 70.000 περίπου δανειολήπτες προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο 

των ασυνεπών οφειλετών, ο οποίος αριθμεί πλέον 300.000 νοικοκυριά, που καθυστερούν τη 

δόση του στεγαστικού τους δανείου για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών. Μεταξύ 

αυτών ένας σημαντικός αριθμός εξ αυτών έχει εγκαταλείψει πλήρως την προσπάθεια κυρίως 

λόγω πλήρους αδυναμίας και λιγότερο λόγω απροθυμίας. Η αύξηση των καθυστερήσεων στα 

στεγαστικά δάνεια συρρίκνωσε τον αριθμό αυτών που συνεχίζουν να εξυπηρετούνται έστω 

και έπειτα από ρύθμιση. Έτσι στο τέλος του 2013, τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια είναι κάτω 

από τις 800.000 από 860.000 στις αρχές του 2013 και 960.000 στις αρχές του 2012.  

2.8.2 Εικόνα : Τραπεζικός Δανεισμός προς τον ιδιωτικό τομέα 

 

Τέλος του 2010, τα υπόλοιπα δανείων στον ιδιωτικό τομέα είχαν διαμορφωθεί στα 

257,5δις , το υπόλοιπο των δανείων μειώθηκε κατά 40 δις ευρώ ή σ ποσοστό 15,5%. Τέλος 

Δεκεμβρίου του 2013 το υπόλοιπο δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά διαμορφώθηκε 

στα 217,5δις. Στην τριετία 2010-2013 τα δάνεια προς ιδιώτες μειώθηκαν κατά 20 δις ή 

16,3%, ενώ τα δάνεια προς επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 17δις ή 14,7%.  Τελευταίο τρίμηνο 

του 2013 έχουμε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης και το 2014 οι χορηγήσεις δανείων 

είναι με αρνητικό πρόσημο, εκτιμούν ότι το τρίτο τρίμηνο θα υπάρξει σταθεροποίηση και το 

τελευταίο θα υπάρξει μία αύξηση στην χορήγηση δανείων. 
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2.8.3 Εικόνα : Στα ύψη οι επισφάλειες 

 

 

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε, κατά μέσο όρο, 

περίπου στο 30% στο τέλος του 2013, ενώ αναμένεται να κινηθεί ελαφρώς υψηλότερα στο α΄ 

τρίμηνο του 2014 και να κορυφωθεί, βάσει των εκτιμήσεων, περί τα τέλη του έτους. Στην 

Ελλάδα εκτιμάται ότι λόγω των συνθηκών ένα ποσοστό των αναδιαρθρωμένων δανείων, 

ιδιαίτερα στα επιχειρηματικά, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ίσως θα έπρεπε να 

συμπεριληφθεί στα NPLs. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς ξένων οίκων, που βασίζονται στα 

αποτελέσματα έτους, το ποσοστό των NPLs αυξάνεται στο 48%, από 30%, αν προστεθούν 

όλα τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση καθώς και εκείνα των οποίων έχει απομειωθεί 

η αξία. Τα αναδιαρθρωμένα δάνεια των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2013 έφτασαν, 

κατά μέσο όρο,  στο 13% επί του συνόλου, έναντι 11% το 2012. Για την Τρ. Πειραιώς το 

ποσσοτό των αναδιαρθρωμένων δανείων διαμορφώθηκε στο 15%, για την ΕΤΕ στο 13%, για 

την Eurobank στο 11,5% και για την Alpha Bank στο 11%. Ξεπερνούν τα 75 δις ευρώ και 

σύμφωνα με εκτιμήσεις θα ξεπεράσουν το 85% στο τέλος του 2014. 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν πηγή ανησυχίας και συνιστούν τον 

μεγαλύτερο "βραχνά" για τις ελληνικές τράπεζες -και όχι μόνο-. Οι τράπεζες συνεχίζουν να 

επιβαρύνονται από την ενίσχυση των NPLs, ωστόσο, το θετικό είναι ότι επιβραδύνεται ο 

ρυθμός δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δηλαδή το ποσό των καινούργιων 

δανείων που δεν εξυπηρετούνται είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου 

τριμήνου. Λιγότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σημαίνει λιγότερες προβλέψεις. Από τη 
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στιγμή που η οικονομία θα επιστρέψει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, 2-3 τρίμηνα μετά θα 

αρχίσει και η αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά έχουν σκαρφαλώσει στο ζενίθ, καθώς κορυφώθηκαν 

εκ νέου στο τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας τα 71 δισ. ευρώ. 

Πρόκειται για το ένα τρίτο του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, που 

διαμορφώθηκε στο τέλος τριμήνου στα 215,9 δισ. ευρώ. Τα 39 δισ ευρώ αφορούν "κόκκινα" 

επιχειρηματικά δάνεια. Αναλυτές κάνουν λόγο ωστόσο για επιβράδυνση του ρυθμού 

δημιουργίας νέων επισφαλειών, αναμένοντας τη σταθεροποίηση των κόκκινων δανείων στο 

τέλος του δεύτερου τριμήνου του έτους και την έναρξη της σταδιακής αποκλιμάκωσης από το 

τρίτο τρίμηνο και μετά.   

Στα αρνητικά στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο ήταν η συνεχιζόμενη απομόχλευση, 

δηλαδή η μείωση των χορηγήσεων δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΤτΕ, το πρώτο τρίμηνο η πιστωτική συρρίκνωση διαμορφώθηκε στο 4,1%. 

Θετικές ενδείξεις επιβράδυνσης των νέων επισφαλειών και των νέων δανείων σε 

καθυστέρηση προκύπτουν από τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσαν σήμερα 

η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank. Ενώ τα κόκκινα δάνεια της Εθνικής διαμορφώνονται στο 

28,4% στην Ελλάδα και της Eurobank στο 30,9%, αναλυτές εκτιμούν ότι τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια δεν έχουν κορυφώσει ακόμα. Τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα θα 

κορυφώσουν στο 37% του συνόλου στα τέλη του 2014 ή στις αρχές του 2015, έχει προβλέψει 

η Moody's, την ώρα που τελευταίες εκτιμήσεις τα τοποθετούν στο 33% για το σύνολο του 

κλάδου. 

Ειδικότερα, από τα αποτελέσματα της Εθνικής προκύπτει ότι οι νέες επισφάλειες 

μειώνονται εδώ και επτά συνεχόμενα τρίμηνα, σε επίπεδο ομίλου. Στο α΄ τρίμηνο σημείωσαν 

πτώση κατά 38% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 380 εκατ. ευρώ (Στην Ελλάδα 

ήταν μειωμένες κατά 32% σε ετήσια βάση).   Αποτέλεσμα ήταν η διενέργεια μειωμένων 

προβλέψεων σε επίπεδο Ομίλου κατά 15%, ύψους 362 εκατ. ευρώ, έναντι 428 εκατ. ευρώ το 

α’ τρίμηνο του 2013. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών του Ομίλου 

διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2014 σε 23,0%, έναντι 22,5% στο τέλος του 2013. Στην 

Ελλάδα, τα δάνεια σε καθυστέρηση διαμορφώνονται στο 28,4% του συνόλου. 

Για τη Eurobank, τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθαν 

στο 30,9% του χαρτοφυλακίου στο τέλος Μαρτίου 2014, από 29,4% το Δεκέμβριο 2013. 
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Όμως, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 

11,4% σε 599 εκατ. ευρώ, από 675 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2013. 

Βελτιωμένα σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013 αποτελέσματα εμφάνισε η 

Τρ. Πειραιώς για το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ την ίδια ώρα ανακοινώθηκε ότι η Geniki 

Bank επέστρεψε σε κερδοφορία μετά από 10 χρόνια ζημιών. Στους βασικούς στόχους της 

τράπεζας είναι η ενεργή και αμοιβαία επωφελής διαχείριση των προβληματικών δανείων και 

η στήριξη νέων υγειών επιχειρηματικών σχεδίων. Σημειώνεται ότι λόγω του γεγονότος ότι 

μεγάλο μέρος των ενοποιήσεων με τις τράπεζες που απέκτησε ο όμιλος έλαβε χώρα μέσα στο 

2013, τα μεγέθη του α΄ τριμήνου δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περσινά. Οι 

προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε 481 εκατ. ευρώ ή 2,6% επί των δανείων προ 

προβλέψεων και προσαρμογών από 3,6% το 4ο 3μηνο του 2013, επωφελούμενες από την 

αισθητή μείωση της παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση. 

Τελευταίες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ύψος των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα στα 71 

δισ. ευρώ στο τέλος του α' τριμήνου. Πρόκειται για το 33% του συνόλου, από 31,8% που 

ήταν στο τέλος του 2013. Τα 39 δισ. ευρώ εκ των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι 

επιχειρηματικά. Σε έκθεση της, η Nomura εκτιμούσε ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα 

συνεχίσουν να αυξάνονται στο υπόλοιπο του 2014, όμως, με μειωμένους ρυθμούς. Το κόστος 

ρίσκου θα παραμείνει υψηλό κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, αλλά χαμηλότερα από τα 

επίπεδα του τέταρτου τριμήνου του 2013. 

Ασφαλώς οι τράπεζες συνεχίζουν να επιβαρύνονται από την ενίσχυση των 

«κόκκινων» δανείων, τα οποία προσεγγίζουν το 33% του συνόλου των χορηγήσεων. Ωστόσο, 

το θετικό είναι ότι επιβραδύνεται από τρίμηνο σε τρίμηνο ο ρυθμός δημιουργίας νέων μη 

εξυπηρετούμενων δανείων. Δηλαδή το ποσό των καινούργιων δανείων που δεν 

εξυπηρετούνται είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου τριμήνου. 

Λιγότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σημαίνει λιγότερες προβλέψεις. Από τη στιγμή που η 

οικονομία θα επιστρέψει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, 2-3 τρίμηνα μετά θα αρχίσει και η 

αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται ότι η μείωση 

των επισφαλειών θα ξεκινήσει είτε από το τέλος του έτους είτε, πιθανότερα, από το α΄ 

τρίμηνο του 2015.  

Είναι γνωστό ότι η οικονομική ύφεση και η επακόλουθη μείωση των εισοδημάτων και 

της κερδοφορίας, καθώς και η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνση επιδείνωσαν τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. O λόγος των 

δανείων σε καθυστέρηση, ως προς το σύνολο των χορηγηθέντων δανείων, αυξήθηκε 
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δραματικά. Από 5,1% το 2008 τα δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν στο 31,6% στο τέλος του 

2013. Ο ρυθμός σχηματισμού των δανείων σε καθυστέρηση έλαβε σημαντικές διαστάσεις το 

2011 και 2012, εξαιτίας της επιδεινούμενης ύφεσης και της γενικευμένης αβεβαιότητας με 

επιπτώσεις στη συναλλακτική συμπεριφορά. Κατά το 2013, το υψηλότερο ποσοστό δανείων 

σε καθυστέρηση παρατηρήθηκε στα καταναλωτικά δάνεια (περιλαμβανόμενων των 

ανοιγμάτων των πιστωτικών καρτών και των υπεραναλήψεων των τρεχούμενων 

λογαριασμών) στο 47,6%, ακολουθούμενο από τα επιχειρηματικά δάνεια (31,6%) και τα 

στεγαστικά δάνεια (26,1%) που εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό καθυστέρησης. Σε 

απόλυτους αριθμούς τα δάνεια σε καθυστέρηση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας 

ανήλθαν, τον Δεκέμβριο του 2013, σε: 

Στεγαστικά: 18,449 δισ. ευρώ. 

Καταναλωτικά: 13,495 δισ. ευρώ. 

Επιχειρηματικά: 32,612 δισ. ευρώ. 

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ατομικές επιχειρήσεις: 4,389 δισ. ευρώ. 

Σύνολο: 68,945 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις και το έτος 2014 θα συνεχισθεί η αύξηση των 

δανείων σε καθυστέρηση. Ο ρυθμός αύξησης αναμένεται να είναι μειωμένος σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. Η κορύφωση αναμένεται το έτος 2015 με την προϋπόθεση τη μη 

περαιτέρω μείωση του ρυθμού ΑΕΠ και τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων (μέσω της 

αύξησης της απασχόλησης και της μείωσης της αφόρητης φορολογικής επιβάρυνσης). 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 2015 το ύψος των δανείων σε καθυστέρηση θα ανέλθει στα 75-

80 δισ. ευρώ. 

Δάνεια σε καθυστέρηση ανά τράπεζα 

* Η Εθνική εμφανίζει δάνεια σε καθυστέρηση ύψους 17,12 δισ. Ο δείκτης μη 

εξυπηρετούμενων δανείων της Εθνικής ανέρχεται στο 22,5% στον όμιλο. 

* Η Alpha Bank εμφανίζει δάνεια σε καθυστέρηση ύψους 20,9 δισ. ευρώ εκ των οποίων 18,3 

δισ. στην Ελλάδα και 2,6 δισ. στο εξωτερικό. Το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση 

διαμορφώνεται στο 33% των δανείων. 

* Στην Τράπεζα Πειραιώς ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το 

σύνολο των δανείων του ομίλου διαμορφώθηκε στο 36,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, ενώ 

στην Ελλάδα ο αντίστοιχος δείκτης καθυστερήσεων έφτασε το 37,0% στο τέλος 2013. 

Δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς 28,16 δισ. ευρώ. 
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* Η Eurobank εμφανίζει δάνεια σε καθυστέρηση σε ποσοστό 27,7% του συνόλου δηλαδή 

14,82 δισ. ευρώ. 

Ρυθμίσεις Δανείων 

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι τράπεζες έδωσαν έμφαση σχεδόν 

αποκλειστικά στις ρυθμίσεις δανείων και το 2013, καθώς εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα έχουν 

ρυθμιστεί 250.000 στεγαστικά δάνεια ύψους 18 δισ. ευρώ. Εκτιμάται ότι 80 δισ. 

επιχειρηματικά δάνεια βρίσκονται σε καθεστώς αναδιάρθρωσης. Την ίδια περίοδο οι 

αναδιαρθρώσεις δανείων που εμφανίζουν οι τράπεζες και κατά γενική ομολογία είναι 

καλυμμένες καθυστερήσεις, που εμφανίζονται ως ενήμερες αναδιαρθρώσεις και συνήθως το 

80% δεν αποπληρώνονται, φθάνουν στο ποσό των 12 δισ. Από αυτά τα στοιχεία το σύνολο 

των καθυστερήσεων στα τραπεζικά δάνεια θα ξεπεράσει τα 70 με 75 δισ. ευρώ στο πρώτο 

τρίμηνο του έτους. 

Προβλέψεις 

Η επιβάρυνση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των εμπορικών τραπεζών 

επέφερε την αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες 

προβλέψεις. Σύμφωνα με την ΤτΕ τα τελευταία τρία έτη έχουν τριπλασιαστεί. Σύμφωνα με 

την έκθεση της Black Rock, που δημοσιοποιήθηκε από την ΤτΕ, εμφανίζει ότι οι σωρευμένες 

προβλέψεις των ελληνικών τραπεζών για επισφάλειες ήταν περίπου 24 δισ. ευρώ. Για τα 

καταναλωτικά και τα στεγαστικά οι τράπεζες έχουν πάρει σημαντικές προβλέψεις, αλλά για 

τα επιχειρηματικά δάνεια δεν έχουν ακολουθήσει ανάλογη επιθετική πολιτική. Βέβαια τους 

τελευταίους δύο μήνες και υπό την πίεση της τρόικας στις επιχειρήσεις πραγματοποιούνται 

συνεχείς αναδιαρθρώσεις δανείων. 

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η σημαντική επιστροφή καταθέσεων που – μετά 

από συνεχή πτώση το 2010 κατά € 32 δισ. και το 2011 κατά € 45 δισ. – άρχισε να 

σημειώνεται μετά τον Ιούνιο του 2012 και η οποία μέχρι το τέλος του 2012 ανήλθε σε € 11 

δισ., αντανακλώντας τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα και την ελληνική οικονομία ευρύτερα, τάση που συνεχίστηκε και στο πρώτο 

τρίμηνο του 2013.  
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2.9 Οι προκλήσεις και ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος σήμερα 

 

Σήμερα η δομή του τραπεζικού τοπίου είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που 

επικρατούσε στην αρχή της κρίσης. Έχει εξαλειφθεί σε μεγάλο βαθμό η πλεονάζουσα 

δυναμικότητα και λειτουργούν λιγότερες αλλά ισχυρότερες τράπεζες, ενώ τα πρώτα οφέλη 

από την αξιοποίηση συνεργειών είναι ήδη ορατά. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή, 

είχε επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας και η παρούσα 

οικονομική συγκυρία απαιτούν λιγότερες σε αριθμό και πιο εύρωστες τράπεζες, επομένως και 

περισσότερο ανθεκτικές στις οικονομικές αναταράξεις. 

Η ανεπάρκεια χρηματοδοτικών πόρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα της οικονομίας σήμερα. Η ανεπάρκεια όμως αυτή δεν προέρχεται μόνον από τον 

περιορισμό της τραπεζικής χρηματοδότησης. Οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, πολλοί 

από τους οποίους προϋπήρχαν της κρίσης και είχαν διαμορφώσει ένα πρότυπο ανάπτυξης που 

στηριζόταν σε υπέρμετρο βαθμό στον τραπεζικό δανεισμό. Το τραπεζικό σύστημα σε γενικές 

γραμμές ακολούθησε τις τάσεις που επικρατούσαν στην οικονομία και την κοινωνία για να 

ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση δανειακών κεφαλαίων από επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά. 

Με την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης το 2009 και τη μεγάλη ύφεση που 

επακολούθησε, μειώθηκαν δραστικά τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά δανειακών 

κεφαλαίων. Μέσα στις συνθήκες αυτές η εξασθένηση της πιστοδοτικής ικανότητας των 

τραπεζών ήταν αναπόφευκτη, καθώς η δημοσιονομική κρίση επέδρασε έντονα στην 

πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και κατ’ επέκταση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.  

Σήμερα το τραπεζικό τοπίο στην Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει. Η ανακεφαλαιοποίηση 

και η αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος αποκαθιστούν σταδιακά την εμπιστοσύνη και 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να ενισχυθεί μεσοπρόθεσμα η χορήγηση νέων πιστώσεων 

στην οικονομία. Ωστόσο, εξακολουθούν να επιδρούν πολλοί παράγοντες ώστε οι χορηγήσεις 

νέων δανείων να παραμένουν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, περιορισμένες. 

Οι κυριότεροι από αυτούς είναι: 

Πρώτον, οι καθαρές εισροές καταθέσεων, κρίσιμο μέγεθος για τη δυνατότητα των τραπεζών 

να διοχετεύουν πόρους στην οικονομία, παραμένουν χαμηλές. Δεύτερον, ο λόγος δανείων 

προς καταθέσεις είναι ανάγκη να διατηρείται σε συντηρητικό ύψος. Και ο λόγος αυτός έχει 

διαταραχθεί από την απώλεια καταθέσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Τρίτον, συγκριτικά 

με άλλες χώρες η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες από 
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το Ευρωσύστημα παραμένει υψηλή και θα πρέπει σταδιακά να περιοριστεί σε πιο λογικά 

επίπεδα. Τέταρτον, η τόνωση της εμπιστοσύνης, την οποία πέτυχε η ανακεφαλαιοποίηση, 

αμβλύνεται από την ανησυχία που προκαλεί η συσσώρευση δανείων σε καθυστέρηση. 

 Η εξέλιξη αυτή αποθαρρύνει τη χορήγηση νέων πιστώσεων, καθώς σηματοδοτεί ότι ο 

πιστωτικός κίνδυνος είναι πολύ αυξημένος, αποστερεί τις τράπεζες από πόρους τους οποίους 

θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε νέα δάνεια και δημιουργεί το ενδεχόμενο μελλοντικών 

απομειώσεων της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, συντηρώντας έτσι την ανάγκη 

δέσμευσης κεφαλαίων για σχηματισμό προβλέψεων. Το ζήτημα λοιπόν των προβληματικών 

δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά πρέπει τώρα να αντιμετωπιστεί 

συστηματικά. Ήδη γίνονται σημαντικές ενέργειες από την πλευρά των τραπεζών, αλλά και 

της Πολιτείας προς την κατεύθυνση αυτή. Η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, 

εφόσον συνεχιστεί, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς τη χώρα και το τραπεζικό της 

σύστημα και θα επιτρέψει τη σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης 

μεσοπρόθεσμα. Βραχυχρόνια ωστόσο, οι δυνατότητες για πιστωτική επέκταση θα 

παραμένουν περιορισμένες. 

Το τραπεζικό σύστημα μπορεί σήμερα να παίξει ένα νέο ρόλο και να αποτελέσει 

μοχλό για την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τομέα, καθώς είναι ο μόνος κλάδος της 

οικονομίας που έχει αναδιαταχθεί-ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως. Και φυσικά δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται ότι τέτοιας έκτασης μετασχηματισμός δεν θα μπορούσε να μην έχει σοβαρό 

κόστος, ιδίως για τους μετόχους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή όμως εξαλείφθηκε σε μεγάλο 

βαθμό η πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα και το νέο τραπεζικό σύστημα στηρίζεται 

σε πιο στέρεες βάσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες του νέου μοντέλου ανάπτυξης. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε κανέναν άλλο κλάδο δεν έχει γίνει τέτοιας ή παρόμοιας κλίμακας 

αναδιάρθρωση, παρά το γεγονός ότι οι πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής κρίσης το 

καθιστούσαν αναγκαίο. Αυτή η εμπειρία των τραπεζών μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη και 

για τις επιχειρήσεις των λοιπών τομέων και κλάδων της οικονομίας μας. Καλούνται λοιπόν 

σήμερα οι τράπεζες να συμβάλουν ουσιαστικά σε μία προσπάθεια ανασυγκρότησης του 

παραγωγικού δυναμικού για τη δημιουργία του νέου υποδείγματος βιώσιμης ανάπτυξης, που 

τόσο έχει ανάγκη η χώρα. 

Σήμερα η παροχή της περιορισμένης τραπεζικής ρευστότητας θα πρέπει να 

κατευθύνεται στην πραγματική οικονομία με τρόπο που μεγιστοποιεί τις αναπτυξιακές της 

δυνατότητες. Οι πολιτικές των τραπεζών θα πρέπει να προσανατολιστούν σε ένα νέο πλαίσιο 

παροχής πιστώσεων και διαχείρισης κινδύνων. Έτσι, θα αποφευχθούν οι τάσεις που 
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παρατηρήθηκαν κατά την προηγούμενη δεκαετία, όταν ένα μεγάλο μέρος των πιστώσεων 

κατευθύνθηκε προς επενδύσεις σε κατοικίες και κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι νέες 

πιστώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται τώρα σε δυναμικές επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό 

εξωστρέφειας και ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης.  

Μετά από έξι χρόνια μεγάλης ύφεσης, η ελληνική οικονομία δείχνει ότι μπορεί να 

ανακάμψει. Μπροστά μας τώρα βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση να μετατρέψουμε την υπό 

εξέλιξη σταθεροποίηση σε δυναμική ανάπτυξη πάνω σε στέρεες βάσεις. Αυτή είναι σήμερα η 

κύρια εθνική επιδίωξη, ο μόνος τρόπος που θα εξασφαλίσει ότι οι θυσίες των τελευταίων 

ετών δεν θα πάνε χαμένες. Στην προσπάθεια αυτή θα πρωτοστατήσουν οι επιχειρήσεις και οι 

τομείς που θα προσανατολιστούν σε νέα προϊόντα και αγορές και θα συμπαρασύρουν όλη την 

οικονομία σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Στη δύσκολη αυτή πορεία, το τραπεζικό 

σύστημα μπορεί και πρέπει να στηρίξει αποτελεσματικά την αναδιάρθρωση της οικονομίας 

προς ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως επόπτης του τραπεζικού 

συστήματος, θα επιδιώξει τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα το επιτρέψουν. 

 

 

2.10 Εξελίξεις στον Τραπεζικό Τομέα 

 

Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ότι παρατηρήθηκε σε άλλες χώρες, όχι 

μόνο δεν προξένησε την κρίση, αλλά ήταν ο αποδέκτης πρωτοφανών προκλήσεων, στις 

οποίες αντεπεξήλθε με τη βοήθεια των συντονισμένων ενεργειών της Τράπεζας της Ελλάδος 

και της Πολιτείας. Οι πρώτοι κραδασμοί έγιναν αισθητοί με το ξέσπασμα της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 και οι πιέσεις εντάθηκαν στη συνέχεια εξαιτίας της 

εγχώριας δημοσιονομικής κρίσης. Αποτελεί επίτευγμα το γεγονός ότι παρά τις πιέσεις δεν 

διαταράχθηκε η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της 

αναγκαίας εκ βάθρων αναδιάταξής του, κανένας αποταμιευτής δεν υπέστη απομείωση των 

καταθέσεών του. Ήδη υλοποιείται το επόμενο κρίσιμο βήμα για τον ελληνικό τραπεζικό 

τομέα βάσει ενός μακροχρόνια βιώσιμου επιχειρηματικού υποδείγματος, το οποίο θα 

συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό και τη στήριξη του νέου αναπτυξιακού προτύπου της 

ελληνικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα. 

Τα πρώτα χρόνια της κρίσης οι τράπεζες επέδειξαν ατολμία και οι πρωτοβουλίες για 

συγχωνεύσεις δεν τελεσφόρησαν. Μετά την επίπτωση της αναδιάρθρωσης του δημόσιου 

χρέους στην κεφαλαιακή τους βάση, κατέστη επιτακτική η ανάγκη αναδιάταξης και 
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ισχυροποίησης του κλάδου. Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω εξαγορών, εφαρμογής μέτρων 

εξυγίανσης και της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης. 

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων εμφάνισε περαιτέρω επιδείνωση, αν και ο 

ρυθμός αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρουσίασε επιβράδυνση κατά τη 

διάρκεια του 2013. Ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο δανείων ανήλθε σε 

31,9% στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 από 24,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2012. Η επιδείνωση 

ήταν συγκριτικά μικρότερη στα στεγαστικά δάνεια (2013: 26,1%, 2012: 21,4%) και 

μεγαλύτερη στα επιχειρηματικά δάνεια (2013:31,8%, 2012: 23,4%) και στην καταναλωτική 

πίστη (2013: 47,3%, 2012: 38,8%). Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από 

συσσωρευμένες προβλέψεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο (2013: 49,3%, 2012: 49,1%). 

 

2.11 Δυσκολία πληρωμών των δανείων 

 

Οι κινήσεις αναδιάρθρωσης, με επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων και μείωση της 

δόσης, είναι αυτές που αποτρέπουν την εκτίναξη των καθυστερήσεων, αφού δάνεια που 

ρυθμίζονται, παραμένουν «εν ζωή» και δεν περνάνε σε επίσημη καθυστέρηση. Η διαχείριση 

των επισφαλειών βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο, καθώς, εξαιτίας της ύφεσης, διευρύνεται 

η βάση των πελατών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Ήδη, έχει 

ρυθμιστεί το 30% σχεδόν των δανείων όλων των κατηγοριών, αν συμπεριλάβει κανείς και τις 

πιο ήπιες παρεμβάσεις, οι οποίες γίνονται και σε ενήμερους δανειολήπτες.  

Τραπεζικά στελέχη διατηρούν την ανησυχία για την πιθανή εμπέδωση του λεγόμενου 

ηθικού κινδύνου που θα εκτινάξει τις επισφάλειες, δημιουργώντας προσδοκίες μη 

αποπληρωμής των υποχρεώσεων. Αυτό που είναι κρίσιμο, τονίζουν, είναι να υπάρχει ένα 

πλαίσιο που θα είναι λειτουργικό, αφού ο νόμος Κατσέλη δεν ανταποκρίθηκε στις 

προσδοκίες ούτε καν των δανειοληπτών που βρίσκονται εν αδυναμία.  

Δυσκολία ή και αδυναμία στην αποπληρωμή του δανείου εμφανίζει το 84% των 

νοικοκυριών, σύμφωνα με έρευνα της Public Issue που καταγράφει τις μεγαλύτερες 

δυσχέρειες σε οικογένειες με παιδιά και νοικοκυριά που προέρχονται από τα κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα. 
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2.11.1 Εικόνα : Δυσκολία Αποπληρωμής και Κατοχή Δανείου 2012(%) 

Η έρευνα που δεν αναφέρει δείγμα ερωτηθέντων βασίζεται σε πανελλαδικές 

τηλεφωνικές έρευνες και τη βάση ερευνών της εταιρείας της περιόδου 2001-2013 για τη 

σύγκριση των στοιχείων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της Public Issue για το 2012, τα 4 στα 10 

νοικοκυριά στην Ελλάδα (41%) έχουν λάβει κάποιο δάνειο από τράπεζα, ενώ η προβολή του 

ποσοστού αυτού στον πληθυσμό των νοικοκυριών της χώρας αντιστοιχεί περίπου σε 1,5 

εκατ. νοικοκυριά. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για στεγαστικό δάνειο 

(25%) και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά τα καταναλωτικά (10%), τα δάνεια για αγορά 

αυτοκινήτου (4%), τα επαγγελματικά (4%) και τα επισκευαστικά (3%). 

Ανά τύπο 

Συσχέτιση διαπιστώνεται μεταξύ της ύπαρξης δανείου και του τύπου νοικοκυριού, καθώς το 

ποσοστό των παντρεμένων με παιδιά που έχουν δάνειο είναι 45%, των παντρεμένων χωρίς 

παιδιά 43%, των ανύπαντρων που συζούν 41%, ενώ των ανύπαντρων που μένουν μόνοι 31%. 

Τα νοικοκυριά που κατέχουν δάνεια προέρχονται κυρίως από τα μεσαία (44%) και κατώτερα 

(42%) κοινωνικά στρώματα, και σε μικρότερο ποσοστό από τα ανώτερα-αστικά (27%) 

στρώματα. 

Ανά περιοχή 

Η ύπαρξη δανείων είναι μάλλον υπόθεση των νοικοκυριών των αστικών κέντρων, 

αναφέρεται στην έρευνα της Public Issue. Στις μεγάλες πόλεις της χώρας, σχεδόν 4 στα 10 
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νοικοκυριά (44%) έχουν δάνειο στην τράπεζα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις ημιαστικές 

και αγροτικές περιοχές περιορίζεται σε 36% και 35% αντίστοιχα. Όσον αφορά στο ζήτημα 

της κανονικής εξυπηρέτησης των δανείων, σχεδόν 3 στα 4 νοικοκυριά (78%) αναφέρουν ότι 

πληρώνουν με δυσκολία τις μηνιαίες δόσεις, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό 6% εμφανίζει πλήρη 

αδυναμία αποπληρωμής. Το συνολικό ποσοστό, που αγγίζει το 84%, είναι ιδιαίτερα αυξημένο 

σε σχέση με το παρελθόν: ήταν 60% το 2009 και 65% το 2008. Η δυσκολία εξυπηρέτησης 

των δανείων ανέρχεται στο 86% στα στεγαστικά, σε 86% στα καταναλωτικά, στο 79% στα 

δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, στο 90% στα επαγγελματικά και στο 82% στα επισκευαστικά. 

Τα τελευταία τρία χρόνια, τα τρία στα 10 νοικοκυριά (29%) έχουν πραγματοποιήσει 

διακανονισμό του δανείου τους, ενώ 2% των περιπτώσεων επεδίωξε κάποια ευνοϊκή ρύθμιση, 

αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το ποσοστό επιτυχημένου διακανονισμού εξαρτάται από το είδος 

του δανείου, καθώς είναι υψηλότερο για τα καταναλωτικά δάνεια (43%) και σημαντικά 

χαμηλότερο για τα στεγαστικά (25%). Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις εφαρμόζονται κυρίως στον 

οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό (31%), στους ανέργους (37%) και στα νοικοκυριά που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες (31%). 

Λιγότερα δάνεια 

Τέλος, τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την Public Issue, το ποσοστό των 

νοικοκυριών με δάνειο έχει μειωθεί κατά 8%: από 49% το 2008, και 43% το 2009, σε 41% το 

2012. Όσον αφορά στη σύνθεση των αναλαμβανόμενων πιστώσεων ανά νοικοκυριό 

διαχρονικά εντοπίζονται οι εξής μεταβολές: αύξηση στα στεγαστικά (21% το 2008, 16% το 

2009, 25% το 2012), μείωση στα καταναλωτικά (15% το 2008, 15% το 2009, 10% το 2012), 

μείωση στα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου (7% το 2008, 7% το 2009, 4% το 2012), μείωση 

στα επαγγελματικά (5% το 2008, 4% το 2009, 4% το 2012) και μείωση στα επισκευαστικά 

(4% το 2008, 3% το 2009, 3% το 2012). 

 

2.12 Δάνεια σε Καθυστέρηση και ίδρυση Bad Bank 

 

Το ποιοτικό στοιχείο που επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη με γνώσεις στη διαχείριση 

καθυστερήσεων και εμπειρία σε διεθνείς τράπεζες είναι ότι, πέρα από τα ήδη «κόκκινα» 

δάνεια που δεν εξυπηρετούνται για περισσότερες από 90 ημέρες, συσσωρεύονται σταθερά 

δάνεια με μικρότερη καθυστέρηση. Η επιδείνωση της ύφεσης οδηγεί τις τράπεζες σε μείωση 

της εισπραξιμότητας, αφού οι δανειολήπτες δεν έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των 
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υποχρεώσεών τους, τη στιγμή μάλιστα που «ανταγωνιστής» των τραπεζών είναι το ίδιο το 

Δημόσιο, με τις αυξημένες απαιτήσεις -φορολογικές και άλλες. Καθώς το Δημόσιο έχει μέσα 

πίεσης έναντι των φορολογουμένων, εύλογα παίρνει την προτεραιότητα έναντι των οφειλών 

προς το τραπεζικό σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δάνεια που είναι σήμερα ενήμερα, 

περνούν σε καθυστέρηση και συμβάλλουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον που τα πιστωτικά 

ιδρύματα έχουν επιχειρήσει να αντιμετωπίσουν με αυξημένες προβλέψεις. Το επίπεδο, όμως, 

των προβλέψεων που έχουν ληφθεί, το 45% με 55% των επισφαλειών, είναι αμφίβολο αν 

μπορεί πλέον να καλύψει την επιδείνωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων. 

Πρόκειται για δάνεια με υψηλό, στην πλειονότητά τους, δείκτη δανείου προς αξία 

ακινήτου, ενώ το «πάγωμα» των πλειστηριασμών, που κοινωνικά ήταν αναγκαίο, 

δημιούργησε έναν όγκο ακινήτων, τα οποία, αν κατασχεθούν, δεν θα μπορούσαν να βγουν 

στην αγορά από τις τράπεζες, αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε κραχ. Η υποχώρηση των 

τιμών θα προκαλούσε, από την άλλη, ζημιές, αν τα ακίνητα παραμείνουν στα χαρτοφυλάκια 

των τραπεζών. Το πρόβλημα έχει απασχολήσει την τρόικα και ειδικά το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο έχει αναφερθεί στην ανάγκη να αναζητηθούν λύσεις διαχείρισης των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται σε σταθερή τροχιά ανόδου, μεταξύ των οποίων η 

μεταφορά κακών δανείων εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η ίδρυση μιας bad bank ανά 

τράπεζα, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, θα μπορούσε να βοηθήσει. 

Στην bad bank μπορούν να μεταφερθούν προβληματικά στοιχεία του ενεργητικού, 

αλλά και απαιτήσεις ενήμερες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να εξελιχθούν σε 

προβληματικές. Η μονάδα αυτή, που θα είναι πλήρως διαχωρισμένη από την τράπεζα, θα 

εφαρμόσει εντατικές εισπρακτικές διαδικασίες, μέσα από ρυθμίσεις, ακόμα και διαγραφές 

χρέους. Ειδικά οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων αναμένεται να ακολουθήσουν χρονικά τη 

διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, προκειμένου να «αποφορτιστούν» οι ισολογισμοί. 

Πρόκειται για συνήθη τραπεζική πρακτική, που έχει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα σχεδόν 

μηδενική εφαρμογή, αλλά σε κάθε περίπτωση, για τα δάνεια που πωλούνται, δεν αλλάζει το 

νομικό πλαίσιο που τα διέπει, ούτε η σύμβαση. 
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2.12.1 Διάγραμμα : Μη εξυπηρετούμενα δάνεια – Κάλυψη από προβλέψεις 

Ενώ η ανακεφαλαιοποίηση έχει ολοκληρωθεί, η μεγάλη πρόκληση για τον τραπεζικό 

κλάδο είναι η διαχείριση των επισφαλειών μέχρι να ανακοπεί η ύφεση και να επανέλθει 

σταδιακά η οικονομία σε θετικό ρυθμό.  

 

2.12.2 Διάγραμμα : Ως ποσοστό του συνόλου δανείων 
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2.13Διαχείριση Καθυστερήσεων, Αθέτησης Υποχρεώσεων  

 

Η λύση για τα επισφαλή δάνεια σε συνεργασία της πολιτείας με τις τράπεζες. Το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο εξέδωσε πρόσφατα έρευνα για την διαχείριση των επισφαλών δανείων 

του ιδιωτικού τομέα στον απόηχο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής κρίσης . Το ταμείο αξιολογεί 

προγράμματα που τεθήκαν σε ισχύ σε σειρά χωρών (Εσθονία, Λιθουανία, Ρουμανία, 

Πορτογαλία, Ουκρανία κτλ) και φθάνει στο συμπέρασμα ότι με το κατάλληλο νομικό και 

οικονομικό πλαίσιο η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων μπορεί να στεφθεί με επιτυχία 

προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών (δανειστές, τράπεζες, ευρύτερη οικονομία).  

Α. Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών δανείων  

Το ταμείο χρησιμοποιεί σαν σταθερά το γεγονός ότι οι υποθέσεις αναδιάρθρωσης 

δανείων ή και προσφυγής και ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Πτωχευτικού Κώδικα 

(άρθρο 99) είναι χρονοβόρες διαδικασίες που οφείλονται γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο 

καθώς και στον αυξημένο αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Το ταμείο 

συνοπτικά προτείνει δημιουργία Fast Track διαδικασίας για εξωδικαστική ρύθμιση δανείων 

εκτός του πτωχευτικού κώδικα και αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα οι οποίες θα επιτρέπουν 

ξεκάθαρα όρια υποβολής, υποστήριξη αποκατάστασης των βιώσιμων εταιριών και ταχεία 

εκκαθάριση των μη βιώσιμων εταιριών.  

Η πολιτεία πρέπει να κινηθεί ταχέως στην δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την 

εφαρμογή των παραπάνω ώστε να επιτρέψει νομικά την ταχεία αξιοποίηση παγίων στοιχείων 

εταιριών από τις τράπεζες και οι τράπεζες με τη σειρά τους να εξετάσουν τους τρόπους 

μεγιστοποίησης του οφέλους από αυτά. Όσο παραμένουν οι συσσωρεμένες προβλέψεις και 

κατ’ επέκταση συνεχίζεται η λειτουργία μη βιώσιμων εταιριών, τόσο δυσκολότερα θα 

καταφέρουν οι τράπεζες να σταθούν στο πλευρό της οικονομίας με νέες χρηματοδοτήσεις.  

Στην περίπτωση δημιουργίας εξω-δικαστικής Fast Track διαδικασίας και αλλαγής στα 

Ελληνικά δεδομένα του πτωχευτικού νόμου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με δεδομένο το 

υψηλό επίπεδο προβλέψεων, αναμένεται να περιέλθει στα χέρια των Ελληνικών τραπεζών 

μεγάλος αριθμός παγίων στοιχείων εταιριών. Προς μεγιστοποίηση του οφέλους από τις 

τράπεζες, θα ήταν δόκιμο, να δημιουργηθούν χαρτοφυλάκια παγίων στοιχείων εταιριών είτε 

ανά τράπεζα είτε σε συνεργασία τραπεζών μεταξύ τους και αυτά τα χαρτοφυλάκια να 

προωθηθούν οργανωμένα σε δυνητικούς επενδυτές. Η συγκυρία των ιδιωτικοποιήσεων που 

θα προωθηθούν από την κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, οι οποίες θα προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον σειράς παγκόσμιων επενδυτών, είναι ιδανική για την προώθηση και άλλων 
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παγίων στοιχείων που θα προκύψουν από τις προβλέψεις των τραπεζών. Το βέβαιο και υγειές 

είναι οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων να γίνουν σε πάγια στοιχεία που αποτελούν 

εγγυήσεις υφιστάμενων δανείων επιχειρήσεων τα οποία έχουν ήδη προβλεφθεί και εγγραφεί 

ως ζημιές από τις τράπεζες. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και τις πτώσεις των 

τιμών που δημιουργούν αντικίνητρο στις τράπεζες να εκμεταλλευτούν αυτά τα πάγια στοιχεία 

τώρα, εξυγιαίνοντας τους ισολογισμούς τους, σημαντική θα είναι η αλλαγή του νομοθετικού 

πλαισίου για να επισπευσθούν τέτοιου είδους διαδικασίες όπως προτείνει το ΔΝΤ αλλά και η 

προσεκτική επιλογή των εταιρειών που είναι μη βιώσιμες ώστε η εκκαθάριση τους να 

απελευθερώνει πόρους στο σύστημα (επιχειρηματίας – πολιτεία – τράπεζα - ευρύτερη 

οικονομία).  

Β. Αναδιάρθρωση δανείων Νοικοκυριών  

Η αναδιάρθρωση των δανείων των νοικοκυριών είναι ένα κοινωνικά ευαίσθητο θέμα 

που χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό και κατάλληλο θεσμικό/νομικό πλαίσιο ώστε να είναι 

επιτυχής. Οι πρόσφατες κατασχέσεις κατοικιών στην Ισπανία δημιούργησαν μεγάλες 

αναταράξεις και προβλήματα στα νοικοκυριά που αναγκάστηκαν να υποστούν την έξωση από 

τις κατασχεμένες κατοικίες. Το μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών στα όρια της φτώχειας στη 

Ελλάδα καθώς και το γεγονός ότι πάνω από 400 χιλιάδες νοικοκυριά δεν έχουν ούτε έναν 

εργαζόμενο, αναμένεται να αποτελέσει τροχοπέδη σε μια τέτοια προσπάθεια αποκλείοντας 

κοινωνικά και οικονομικά αυτά τα νοικοκυριά. 

 

2.14 Υπερχρέωση νοικοκυριών: Ένα μείζον Ευρωπαϊκό κοινωνικό πρόβλημα  

 

Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2020 για να οριστεί δικάσιμος 

για την υπόθεσή τους και να πετύχουν ελάφρυνση των δανείων τους. Η βασική αιτία είναι ο 

φόρτος των υποθέσεων που αφορούν οικονομικές υποθέσεις και οικονομικά εγκλήματα, τα 

οποία λόγω κρίσης έχουν αυξηθεί σε ανησυχητικά επίπεδα. Στα περισσότερα ειρηνοδικεία η 

δικάσιμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προσδιορίζεται από το 2020 έως το 2022 . Στις 

αστικές υποθέσεις η δικάσιμος ορίζεται μετά από τρία έως τέσσερα χρόνια. 

Η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να προχωρήσει στη δημιουργία θεσμού 

διαμεσολάβησης προκειμένου να απαλλαγούν τα ειρηνοδικεία από τον όγκο των εκκρεμών 

υποθέσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η εκκρεμοδικία αποτελεί ένα από τα 

μεγαλύτερα αγκάθια για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και για αυτό 

τα υπουργεία Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης σχεδιάζουν τη δημιουργία θεσμού 

http://www.newsbomb.gr/tags/itemlist/tag/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%91
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διαμεσολάβησης προκειμένου να απαλλάξουν τα ειρηνοδικεία από τον όγκο των εκκρεμών 

υποθέσεων, αρκετές από τις οποίες έχουν πάρει ημερομηνία εκδίκασης το 2018 και το 2019! 

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί και βελτιώσεις 

στη νομοθεσία περί εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σε διάταξη του υπό κατάρτιση 

νομοσχεδίου για τις ρυθμίσεις των δανείων προβλέπεται ότι για την επίτευξη εξωδικαστικού 

συμβιβασμού δεν θα απαιτείται η συναίνεση όλων των πιστωτών, όπως ισχύει σήμερα, αλλά 

του 51%. Εφόσον αυτοί συναινέσουν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ρύθμιση και με τους 

λοιπούς πιστωτές. Μάλιστα εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα στον 

δανειολήπτη να πληρώνει το ποσό που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί, με βάση τα οικονομικά 

του, μέχρι τη ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι από τους πιο ολοκληρωμένους και 

σύγχρονους στην ΕΕ και παγκοσμίως, αλλά στην εφαρμογή του ανέκυψαν σημαντικά 

ζητήματα όπως η μακροχρόνια εκκρεμοδικία. 

Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία έρευνας της EΚΠΟΙΖΩ, από τον Σεπτέμβριο 2010 

μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 η οργάνωση των καταναλωτών ως φορέας εξωδικαστικού 

συμβιβασμού έστειλε 28.465 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών για 7.998 μέλη της και 

εξωδικαστικά δεν έχει επιτευχθεί κανένας συμβιβασμός. Επίσης έχει ρυθμιστεί μικρός 

αριθμός υποθέσεων, περίπου 100. Σήμερα ένας στους τρεις καταναλωτές καθυστερεί να 

πληρώσει δόσεις καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών και ένας στους πέντε 

καθυστερεί τουλάχιστον τρεις μήνες τη δόση του στεγαστικού. 

2.14 Εικόνα : Τρεις στις δέκα υποθέσεις ρυθμίζεται στα δικαστήρια 
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Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες, μέσω της θεσμοθέτησης νομοθετικών παρεμβάσεων και της 

εφαρμογής αντίστοιχων ειδικών και γενικών πολιτικών, προς το πεδίο της αντιμετώπισης των 

αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που βιώνουν τα φτωχά υπερχρεωμένα 

νοικοκυριά. Η κύρια προτεραιότητα της πολιτικής των Ευρωπαϊκών κρατών είναι η 

εφαρμογή μέτρων πρόληψης της υπερχρέωσης. 

Οι πολιτικές παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ανακούφιση των υπερχρεωμένων 

από τις συνέπειες της παρατεινόμενης έκθεσης τους στο φαινόμενο της υπερχρέωσης μέσω 

εφαρμογής μέτρων συμβουλευτικής για προβλήματα χρέους(debt counseling), μέτρων 

οικονομικής εκπαίδευσης και επέκτασης των γνώσεων βασικής οικονομικής διαχείρισης 

(financial education and financial literacy), μέτρων που αποσκοπούν στην οικονομική και 

κοινωνική ενσωμάτωση τους (financial and social inclusion), μέτρων εναλλακτικής 

αντιμετώπισης που ενισχύουν τις εξωδικαστικές επιλύσεις προβλημάτων χρέους μεταξύ 

χρεωστών και πιστωτών (alternative dispute resolution and out-of-court settlement between 

debtors and creditors) και μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων νομοθετικών ρυθμίσεων που 

προστατεύουν τους υπερχρεωμένους από τις επαχθείς συμβατικές ρήτρες, από την 

ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ των δανειζομένων και των δανειστών σχετικά με τους 

όρους των υπο σύναψη δανείων, και από τις πρακτικές πλειστηριασμού της περιουσίας τους 

(συνηθέστερα της ακίνητης) ύστερα από νομικές διαδικασίες των πιστωτών (διαδικασίες 

έξωσης). 

Πέρα από τις ειδικές αυτές πολιτικές παρεμβάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις τα 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτύξει και γενικότερες δράσεις για την 

προστασία και την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών (consumer protection 

and empowerment),μέσω των εθνικών δημόσιων και εθελοντικών καταναλωτικών 

οργανώσεων (consumer organizations) ,που στοχεύουν στην βελτίωση της ενημέρωσης των 

καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματα τους και στην αντιμετώπιση των κακών πρακτικών 

των επιχειρηματιών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απέναντι τους. 

Με την εφαρμογή ενός γενικότερου πλαισίου συστημικής προσέγγισης τα κράτη-μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαχωρίζονται σε κράτη με υφιστάμενο σύστημα ελεύθερης 

πρόσβασης (Αγγλία, Ιρλανδία) , σε κράτη με υπάρχον σύστημα ρύθμισης χρεών (Γερμανία, 

Ολλανδία , Βέλγιο) σε κράτη με υφιστάμενο σύστημα πρόληψης των προβλημάτων χρέους ( 

Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία , Πορτογαλία , Ελλάδα , Μάλτα ,Τουρκία ) και σε αναπτυσσόμενα 

συστήματα ( που υφίστανται στα νέα κράτη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Το 
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φαινόμενο της υπερχρέωσης στις χώρες όπου ισχύει το σύστημα της ρύθμισης των χρεών 

παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα των δανειακών επιβαρύνσεων και της παροχής πίστωσης από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα . 

Ως εργαλεία αντιμετώπισης λειτουργούν η πρόληψη (μέσω της παροχής ανώτατων 

ορίων πίστωσης, την ύπαρξη Κοινοτικών Τραπεζών και τις διαδικασίες προσωπικής 

πτώχευσης) καθώς και η συμβουλευτική χρέους (μέσω της παροχής ανεπτυγμένων και 

εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής). Στις χώρες με υφιστάμενο σύστημα πρόληψης 

των χρεών κυριαρχεί η αντιμετώπιση του ζητήματος της υπερχρέωσης με προληπτικά μέσα 

(όπως είναι η επιβολή ανώτατων ορίων των επιτοκίων, οι αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις 

προς τους ιδιωτικούς οργανισμούς, η εποπτεία των τραπεζών , η διαθεσιμότητα κρατικής 

πίστωσης και οι διαδικασίες πτώχευσης των φυσικών προσώπων) καθώς οι υπηρεσίες 

συμβουλευτικής δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες . 

Τέλος , στις χώρες που ισχύουν αναπτυσσόμενα συστήματα υφίσταται η ύπαρξη 

ανεπαρκών νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς και η απουσία παρεχόμενων υπηρεσιών 

συμβουλευτικής. Οι ειδικότερες δράσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πεδίο της στήριξης των υπερχρεωμένων μέσω της «ελάφρυνσης» από τα υπολοιπόμενα χρέη 

τους τυποποιούνται στις διαδικασίες ρύθμισης χρεών που ανακύπτουν από όλες τις 

περιπτώσεις της καταναλωτικής πίστωσης, και εφαρμόζονται σε κάθε κράτος-μέλος ανάλογα 

με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο με ειδικότερο όμως πεδίο εφαρμογής τους φτωχούς 

υπερχρεωμένους. 

 

2.15 Η πολυπλοκότητα της έννοιας της υπερχρέωσης 

 

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος ξεκινάει ήδη από το γεγονός ότι η ίδια η έννοια της 

υπερχρέωσης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο σε τι συνίσταται. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη ότι η υπερχρέωση δεν οδηγεί μόνο, αλλά συχνά οφείλεται σε καταστάσεις 

κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ το κόστος που συνεπάγεται είναι πολύ σημαντικό και για τους 

ιδιώτες και για τους πιστωτές αλλά και για την Πολιτεία εν γένει. Σε ότι αφορά την πρόληψη 

της υπερχρέωσης, μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που παρατηρούνται είναι ότι, όπως 

διαφαίνεται από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ένα μεγάλο ποσοστό των υπερχρεωμένων προσώπων καταλήγει να είναι υπερχρεωμένο 

εξαιτίας της επέλευσης σημαντικών και απρόβλεπτων γεγονότων (micro events) που 

επηρεάζουν ουσιωδώς την προσωπική του κατάσταση, όπως κάποια σοβαρή αρρώστια, η 
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αλλαγή της εργασιακής κατάστασης, η απότομη μείωση εισοδημάτων. Τέτοιου είδους 

περιστατικά είναι ωστόσο πολύ δύσκολο ακόμη και να πιθανολογηθούν –πόσο μάλλον να 

προβλεφθούν- εκ των προτέρων, ώστε να αποφευχθεί τυχόν υπερχρέωση λόγω του 

ενδεχομένου επέλευσής τους. Η πολυπλοκότητα αυτή αλλά και οι μεγάλης σημασίας 

διαστάσεις που είναι δυνατό να λάβει η υπερχρέωση, οι τρεις άξονες στους οποίους θα πρέπει 

να δοθεί έμφαση είναι ιδίως: 

• η θωράκιση του ρυθμιστικού πλαισίου, εφόσον και στο βαθμό που κρίνεται αναγκαία, 

• η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και, βεβαίως, 

• η εκπαίδευση του καταναλωτή 

 

 

2.16 Σύνδεση της υπερχρέωσης με τον υπεύθυνο δανεισμό: τα μέτρα που 

λαμβάνονται και οι κανόνες που τηρούνται από τις ελληνικές τράπεζες 

 

Στο μέτρο που ένα από τα συστατικά στοιχεία της υπερχρέωσης είναι η αδυναμία ή πολύ 

μεγάλη δυσκολία ενός καταναλωτή να αποπληρώσει τυχόν δάνειο ή πίστωση εν γένει που 

έχει λάβει, το φαινόμενο της υπερχρέωσης συνδέεται στενά με τις προϋποθέσεις υπό τις 

οποίες χορηγούνται οι πιστώσεις εκ μέρους των τραπεζών και το ζήτημα του υπεύθυνου 

δανεισμού. Στο σημείο δε αυτό θα ήθελα να κάνω τις εξής επισημάνσεις αναφορικά με την 

υπεύθυνη στάση των ελληνικών τραπεζών: 

• η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις τράπεζες σχετικά με τον 

έλεγχο του ύψους του δανεισμού κάθε καταναλωτή ως ποσοστού του εισοδήματός του 

• οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα προσεκτικές κατά τη χορήγηση δανείων σε καταναλωτές, 

εφαρμόζοντας συγκεκριμένα μοντέλα αξιολόγησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας 

προκειμένου να διασφαλίζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια την αποπληρωμή από 

αυτούς του χρέους που αναλαμβάνουν, ενώ δεν επιθυμούν να συγκεντρώνουν επισφαλείς 

απαιτήσεις, διότι οι απαιτήσεις αυτές, σύμφωνα και με τους νέους κανόνες της Επιτροπής της 

Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια (Basle II) συνεπάγονται την υποχρέωση 

διακράτησης περισσοτέρων ιδίων κεφαλαίων και σχηματισμού προβλέψεων  

• η πληροφόρηση που παρέχεται στον καταναλωτή σε όλα τα στάδια της σύμβασης είναι 

ιδιαίτερα διεξοδική και έχει ως στόχο το να εξοπλίσει τον καταναλωτή με την πληροφόρηση 

εκείνη που θα του επιτρέψει να λάβει συνειδητοποιημένα και υπεύθυνα την όποια απόφασή 

του. 
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Επισημαίνεται δε ότι και στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση Οδηγίας για την παροχή πιστώσεων 

σε καταναλωτές, ένα από τα κριτήρια που τίθενται για τον έλεγχο της εφαρμογής της αρχής 

τους υπεύθυνου δανεισμού είναι η τήρηση από τις τράπεζες των υποχρεώσεων που 

καθιερώνονται για την παροχή προσυμβατικής πληροφόρησης στον καταναλωτή. 

• μία άλλη πολύ σημαντική παράμετρος για την ορθότερη κατά το δυνατόν αξιολόγηση από 

τις τράπεζες της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή είναι η άντληση στοιχείων σε 

ό,τι αφορά τυχόν άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο τελευταίος από την γνωστή ως 

λευκή λίστα του Τειρεσία. Την βάση αυτή, παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από 

την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμβουλεύονται ανελλιπώς οι 

τράπεζες. 

Από την άλλη πλευρά, καθίσταται σαφές με βάση τα προαναφερθέντα ότι ο ρόλος του 

καταναλωτή στη διαδικασία του υπεύθυνου δανεισμού είναι επίσης πολύ σημαντικός. Είναι 

απολύτως αναγκαίο δηλαδή ο καταναλωτής να είναι υπεύθυνος δανειολήπτης: 

• παρέχοντας ακριβή και πλήρη πληροφόρηση στην τράπεζα, 

• συμμετέχοντας στη διαδικασία της λευκής λίστας του ΤΕΙΡΕΣΙΑ 

• αφιερώνοντας χρόνο για την ενημέρωσή του, 

• λειτουργώντας με σύνεση, και 

• τηρώντας τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Τέλος, θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ο καθοριστικός ρόλος εν προκειμένω τόσο 

της Πολιτείας όσο και των ενώσεων καταναλωτών, σε ό,τι αφορά ιδίως την «εκπαίδευση» 

του καταναλωτή και την ανάπτυξη της κουλτούρας του υπεύθυνου δανειολήπτη. Τα μέτρα 

που μπορούν να ληφθούν σχετικά είναι πολλά και ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Ενδεικτικά 

αναφέρομαι σε μία πρωτοβουλία της βρετανικής Financial Services Authority και του BBC, 

που προώθησαν το γνωστό ως “Financial Healthcheck”. Πρόκειται για ένα πολύ απλό 

ερωτηματολόγιο, που μπορεί κανείς να συμπληρώσει σύντομα στο διαδίκτυο και το οποίο 

παρέχει στον καταναλωτή μια ποιοτική ανάλυση της προσωπικής του οικονομικής 

κατάστασης, του υποδεικνύει κάποιες προτεραιότητες σε σχέση με τη λήψη δανείου και 

επισημαίνει κρίσιμα γι’ αυτόν στοιχεία σχετικά. 

Σε κάθε περίπτωση, είναι σίγουρο ότι χρειάζεται διαρκής εγρήγορση, ενδιαφέρον και 

κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων (Πολιτεία, εποπτικές αρχές, τράπεζες, 

καταναλωτές) με στόχο τη διατήρηση και δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την 

αποτελεσματική και σε βάθος χρόνου πρόληψη της υπερχρέωσης. 
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2.17 Η διαμόρφωση του νέου τραπεζικού χάρτη και επιπτώσεις 

 

Οι ελληνικές τράπεζες επηρεάστηκαν σημαντικά από τα μεγάλα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το ελληνικό δημόσιο και τα οποία διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας. 

Ενδεικτικά μπορούμε να εστιάσουμε στην αύξηση της φορολογίας και τη μείωση των 

εισοδημάτων που οδηγεί αφενός στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και 

αφετέρου στη μείωση των καταθέσεων και της αποταμιευτικής δραστηριότητας.  

Επίσης η παρατεταμένη αστάθεια της χώρας οδήγησε στην απόσυρση από το 

τραπεζικό σύστημα μεγάλου όγκου καταθέσεων. Στόχος της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού 

κλάδου είναι να οδηγηθούμε σε ένα υγιές και σταθερό τραπεζικό σύστημα που θα 

εξασφαλίζει ρευστότητα στην οικονομία. Σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού κλάδου διαδραματίζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που 

ιδρύθηκε το 2010. Ο σκοπός του Ταμείου είναι η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών 

ιδρυμάτων.  

 

 

2.18 Οι Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση 

 

Η οικονομική κρίση τόνισε την ανάγκη για καλύτερη ρύθμιση και εποπτεία του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Στα πλαίσια λήψης μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα 

της ΟΝΕ, διαμορφώθηκε ο οδικός χάρτης για την υλοποίηση μιας πραγματικής Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και ενοποιημένο 

χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης συνιστά το 

περισσότερο πολύπλοκο και φιλόδοξο εγχείρημα της Ευρώπης κατά την τρέχουσα περίοδο. 

Τα βασικά θεσμικά συστατικά αυτής της Τραπεζικής Ένωσης, αφορούν δύο βασικούς 

πυλώνες: 

 την επίβλεψη του τραπεζικού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του Ενιαίου 

Εποπτικού Μηχανισμού, 

 τη θέσπιση ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης ο οποίος θα εφαρμόζει τους 

κανόνες για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, στο πλαίσιο της 

τραπεζικής ένωσης και τη λειτουργία του ενιαίου ταμείου εξυγίανσης . 
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Η Τραπεζική Ένωση θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ευρωπαϊκό 

τραπεζικό κλάδο. Οι σημαντικές αλλαγές της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας οι νέοι 

κανόνες λειτουργίας και τα μέτρα ρυθμιστικής παρέμβασης μεταβάλουν σημαντικά τη 

στρατηγική των ευρωπαϊκών τραπεζών. Η Τραπεζική Ένωση αποτελεί βασική 

προτεραιότητα, με δεδομένη τη συμβολή που μπορεί να έχει τόσο στην αναγκαία 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων όσο και στην ορθή 

χρηματοδότηση της οικονομίας. Θα μειώσει το σημερινό κατακερματισμό στην ενιαία αγορά, 

θα συμβάλει στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ και θα ενισχύσει, επίσης, 

το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, περιορίζοντας, παράλληλα, τον κίνδυνο μετάδοσης της 

κρίσης. 

 

2.19 Τραπεζική Ένωση 

 

Η τραπεζική ένωση αποβλέπει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοπιστωτικού 

πλαισίου, για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ελαχιστοποίηση 

του κόστους που προκαλείται από τη διευθέτηση προβληματικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι 

πρώτες κινήσεις προς την κατεύθυνση της τραπεζικής ενοποίησης αφορούσαν τη δημιουργία 

της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority - EBA) και, παράλληλα, τη 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk 

Board – ESRB). Προκειμένου να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική τραπεζική ένωση, 

απαιτείται κοινή ρυθμιστική πολιτική, κοινή πολιτική εξυγίανσης και κοινό σύστημα 

ασφάλισης. Το προβλεπόμενο πλαίσιο για την Τραπεζική Ένωση περιλαμβάνει ενιαίο 

εγχειρίδιο κανόνων, ενιαίο εγχειρίδιο εποπτείας, ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, ενιαίο 

μηχανισμό εξυγίανσης, και προτάσεις σχετικά με συστήματα εγγύησης καταθέσεων. Τα 

βασικά στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνει η τραπεζική ένωση αφορούν: 

- την επίβλεψη του τραπεζικού συστήματος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ίδρυσης ενός 

Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (Single Supervisory Mechanism - SSM), 

- τη θέσπιση ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism) ο οποίος 

θα εφαρμόζει τους κανόνες για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, στο πλαίσιο 

της τραπεζικής ένωσης και τη λειτουργία του ενιαίου ταμείου εξυγίανσης 

- τη λειτουργία ενός Ενιαίου Μηχανισμού Προστασίας των Καταθέσεων. 

Βασική προϋπόθεση για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού Ενιαίου Εποπτικού 

Μηχανισμού αποτελεί η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων για τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα. 
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Η τραπεζική ένωση θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ευρωπαϊκό 

τραπεζικό κλάδο. Οι σημαντικές αλλαγές της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας οι νέοι 

κανόνες λειτουργίας και τα μέτρα ρυθμιστικής παρέμβασης μεταβάλουν σημαντικά τη 

στρατηγική των ευρωπαϊκών τραπεζών. Παρότι διαπιστώνεται διόγκωση της ευρωπαϊκής 

ρυθμιστικής παρέμβασης, με βασικό επιχείρημα από ότι η υπερβολική ρύθμιση μπορεί να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στη χορήγηση δανείων προς τα νοικοκυριά και τις 

επιχειρήσεις, οι εμπειρία από τις κρίσεις των τελευταίων ετών καθιστά επιβεβλημένη την 

παρέμβαση και τη λήψη μέτρων. 

  

 

2.20 Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης- Συμπεράσματα 

 

Η αντιμετώπιση της κρίσης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι βέβαιο ότι τα μέτρα για την 

αντιμετώπισή τους θα κριθούν για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους και θα 

διδάσκονται ως ορθό ή ατυχές παράδειγμα στα πανεπιστήμια για πολλά χρόνια. Σήμερα, στο 

μέσον αυτής, μπορούμε να διαγνώσουμε ότι η κρίση απαιτεί την υιοθέτηση του κατάλληλου 

μείγματος νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής και το συντονισμό σε διεθνές επίπεδο. 

Η χορήγηση δανείων αποτελεί μια από τις κυριότερες λειτουργίες ενός πιστωτικού 

ιδρύματος και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων του ενεργητικού της 

τράπεζας. Τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων τους, 

παράλληλα όμως συνεπάγονται και την μεγαλύτερη ανάληψη πιστωτικού κίνδυνου. Με το 

όρο πιστωτικό κίνδυνο εννοούμε την πιθανότητα ο πελάτης της τράπεζας να μην μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και κατά συνέπεια να μην μπορεί να αποκληρώσει το 

δάνειο του.  

Η αδυναμία του δανειολήπτη να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, δημιουργεί σαν 

επακόλουθο το δάνειο να μεταφερθεί σε οριστική καθυστέρηση και να διαγράφει από τον 

ισολογισμό της τράπεζας με την μορφή ζημίας από επισφαλείς απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργιά της τράπεζας, καθώς 

ενδέχεται να μειωθεί η κερδοφορία της και να επιδεινωθούν τα οικονομικά της μεγέθη.  

Προκειμένου η τράπεζα να αποφύγει ή να μειώσει την έκθεση της στον πιστωτικό 

κίνδυνο πρέπει να διαθέτει αξιόπιστες μεθόδους αξιολόγησης και έγκρισης δανείων καθώς 

επίσης να ακόλουθη τη δική της πιστωτική πολιτική, όπως αυτή έχει οριστεί από τη διοίκηση. 
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Με τα συγκεκριμένα συστήματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του 

δανειολήπτη, λαμβάνονται υπόψη όλα εκείνα τα στοιχειά και κριτήρια που επηρεάζουν τον 

πιστωτικό κίνδυνο, ποιοτικά και ποσοτικά, και ανάλογα με τη βαθμολόγηση που θα 

προσδιοριστεί, κατατάσσεται ο δανειολήπτης στο κατάλληλο επίπεδο κίνδυνου. 

Ο έγκαιρος εντοπισμός των ενδείξεων του προβλήματος και η διαπίστωση της 

σοβαρότητας της δυσκολίας του πελάτη, αποτελούν σημεία καθοριστικής σημασίας για τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθέν για την 

εξέλιξη της χρηματοδότησης, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων της τράπεζας και 

του δανειολήπτη. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται μια υγιής πιστωτική επαναξιολόγηση 

του πελάτη, γίνεται προσδιορισμός και αξιολόγηση των πιθανών λύσεων και καταστρώνεται 

ένα εφικτό σχέδιο ανάκαμψης , αποδεκτό από τον πελάτη.  

Σε περιπτώσεις επίσης πελατών που παρουσιάζουν προσωρινά ρευστοτικα 

προβλήματα, είτε διατηρούν λογαριασμούς με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε είναι ενήμεροι και 

διαπιστώνεται πρόβλημα πριν από την εκδήλωση του, δίνεται η δυνατότητα από τις τράπεζες 

να πραγματοποιηθεί ρύθμιση οφειλών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή αποπληρωμή 

των υποχρεώσεων τους. Η ρυθμίσεις έχουν ως άμεσο σκοπό την είσπραξη των οφειλών και 

γίνονται εκεί οπού δεν υπάρχει άλλη λύση. Πραγματοποιούνται κυρίως σε βιώσιμους 

πελάτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα προβλήματα, προκειμένου να ανακάμψουν και 

να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές και λιγότερο σε πελάτες οπού διαφαίνεται ότι σύντομα δε 

θα υπάρχει ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων τους.  

Τέλος, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών είναι απαραίτητη η υιοθέτηση 

ενός αποτελεσματικού επίπεδου πιστωτικής κουλτούρας από τους τραπεζικούς οργανισμούς. 

Ως αποτελεσματικό επίπεδο πιστωτικής κουλτούρας δε θεωρείται αυτό που ελαχιστοποιεί τις 

ζημίες από τις πιστώσεις, αλλά αυτό που αυτό που παρέχει ποιοτικές πιστοδοτήσεις, 

εννοώντας φυσικά πιστοδοτήσεις που συντελούν στην επιβίωση και κερδοφορία του 

οργανισμού.  

Ένα ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, αποτελεί ουσιαστικό μέρος των 

μέτρων για την επιστροφή της ΕΕ στην οικονομική ανάκαμψη και μεγέθυνση. Η Τραπεζική 

Ένωση είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ΕΕ από την εισαγωγή του ευρώ. Η Τραπεζική 

Ένωση αποτελεί βασική προτεραιότητα, με δεδομένη τη συμβολή που μπορεί να έχει τόσο 

στην αναγκαία αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων 

όσο και στην χρηματοδότηση της οικονομίας. Θα μειώσει το σημερινό κατακερματισμό στην 

ενιαία αγορά, θα συμβάλει στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ και θα 
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ενισχύσει, επίσης, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, περιορίζοντας, παράλληλα, τον κίνδυνο 

μετάδοσης της κρίσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ 

«ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ» 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία εξέταση των μεταβλητών μας , η περιγραφή τους και θα 

δούμε πώς σχετίζονται διαχρονικά μεταξύ τους αυτοί οι δείκτες. Η σύγκριση και η ανάλυση 

γίνεται με τη βοήθεια κάποιων χρηματοοικονομικών δεικτών. Αρχικά υπολογίζονται οι μέσες 

τιμές των μεταβλητών μας.  Στη συνέχεια θα γίνει μία εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης 

και από τα αποτελέσματα θα εξαχθούν  τα συμπεράσματα μας και τα οποία θα σχολιαστούν. 

Αρχικά όμως ας αναφέρουμε κάποια στοιχεία για τα δεδομένα μας. Πηγή άντλησης 

των δεδομένων μας αποτελέσαν τα τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνουν τα 

sites των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν στοιχεία όσον 

αφορά τα ποσά των χορηγήσεων, τα ποσά των καταθέσεων, στοιχεία του δείκτη 

καθυστέρησης, στοιχεία του δείκτη κάλυψης καθυστερημένων και στοιχεία του λόγου 

δανείων προς καταθέσεις όπως ακριβώς ανακοινώθηκαν στα τριμηνιαία αποτελέσματα που 

υπάρχουν επίσημα στα sites των τραπεζών. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες των οποίων τα 

οικονομικά στοιχεία συλλέχθηκαν είναι η AlphaBank, η Eurobank, η Εθνική και η Πειραιώς. 

Η χρονική περίοδο των στοιχείων που έχουν συλλεχτεί είναι από το 4
ο
 τρίμηνο του 2005 έως 

το 1
ο
 τρίμηνο του 2014, στην ουσία δηλαδή την χρονική περίοδο πριν την κρίση, κατά την 

διάρκεια της κρίσης έως και σήμερα. Για κάθε μία μεταβλητή γίνεται μία χρονολογική 

ανάλυση ώστε να εντοπιστούν οι επιπτώσεις της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης 

στις τράπεζες και στα κόκκινα δάνεια. 

Όσον αφορά τα δεδομένα που θα αποτελέσουν τις μεταβλητές μας είναι πιο 

αναλυτικά :  

Χορηγήσεις: που περιλαμβάνουν σε χιλιάδες ευρώ τα συνολικά ποσά που έχουν χορηγηθεί 

από την κάθε τράπεζα ξεχωριστά σε κάθε τρίμηνο όπως ανακοινώθηκαν στα επίσημα 

οικονομικά στοιχεία και τους ισολογισμούς τους.(για πρακτικούς λόγους και τις ανάγκες της 

εργασίας τα ποσά αυτά έχουν λογαριθμηθεί). 

Καταθέσεις: που περιλαμβάνουν σε χιλιάδες ευρώ τα συνολικά ποσά καταθέσεων από 

πελάτες που έχει στην  διάθεση της η κάθε τράπεζα ξεχωριστά σε κάθε τρίμηνο όπως 
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ανακοινώθηκαν στα επίσημα οικονομικά στοιχεία και τους ισολογισμούς τους.(για 

πρακτικούς λόγους και τις ανάγκες της εργασίας τα ποσά αυτά έχουν λογαριθμηθεί). 

Λόγος Δανείων προς Καταθέσεις: είναι ένας δείκτης που στην ουσία μας δηλώνει στοιχεία 

όσον αφορά την ρευστότητα της τράπεζας και εκφράζεται ως ποσοστό. Βρίσκεται αν 

διαιρέσουμε το σύνολο των χορηγήσεων της τράπεζας προς το σύνολο των καταθέσεων της 

τράπεζας. Τα στοιχεία που μας δίνει αυτός ο δείκτης είναι ότι όσο πιο υψηλός είναι αυτός ο 

λόγος σημαίνει ότι οι τράπεζες μπορεί να μην έχουν αρκετή ρευστότητα να καλύψουν τυχόν 

μελλοντικές οικονομικές ανάγκες τους. Επίσης αν ο δείκτης αυτό είναι αρκετά χαμηλός 

δηλώνει ότι οι τράπεζες μπορεί να μην κερδίζουν όσο θα μπορούσαν. Σε γενικές γραμμές 

ένας χαμηλός δείκτης δείχνει περισσότερη σταθερότητα από ότι ένας υψηλός που δείχνει 

επικινδυνότητα. 

Δείκτης δανείων σε καθυστέρηση: Ο λεγόμενος NPL(non performing loans ratio). Μας δείχνει 

την σχέση μη εξυπηρετούμενων προς συνολικά δάνεια. Χρησιμοποιούμε αυτό τον δείκτη για 

να συγκρίνουμε δανειστές-τράπεζες. Όσο κάποιος έχει υψηλότερο αυτόν τον δείκτη, σημαίνει 

ότι η τράπεζα θα έχει δυσκολίες στις χρηματοροές. Αυτό συμβαίνει γιατί όσο πιο πολλά 

δάνεια έχει χορηγήσει μία τράπεζα, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να έχει επισφάλειες και 

συνεπώς να χάσει τα χρήματα της. Όσο πιο υψηλός αυτός ο δείκτης, τόσο πιο πιθανό να 

συμβεί κάτι τέτοιο. Υψηλός δείκτης σε καθυστέρηση οδηγεί σε αύξηση πιστωτικού κινδύνου 

και σε συμπίεση της ρευστότητας. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα δάνεια σε 

καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων της τράπεζας.  

Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων Δανείων : αφορά το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων 

που καλύπτονται από προβλέψεις. Ο δείκτης αυτός δείχνει την ικανότητα της τράπεζας να 

απορροφήσει πιθανές απώλειες από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπολογίζεται ως εξής: 

δάνεια-αποθεματικό/Συνολικό ποσό μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Είναι σημαντικός 

δείκτης καθώς δείχνει την ικανότητα της τράπεζας να καλύψει τωρινές και μελλοντικές 

απώλειες. Ένας υψηλότερος δείκτης είναι καλύτερο από ότι ένας χαμηλός καθώς δείχνει ότι η 

τράπεζα έχει την ικανότητα να καλύψει της απώλειες της. 

 

3.2 Περιγραφή των δεικτών 

 

Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τις μέσες τιμές των δεικτών μας σε συγκεκριμένα 

έτη και το πώς εξελίχθησαν διαχρονικά.  
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Αρχικά παρατίθεται ο Πίνακας 3.2.1 στον οποίο στην πρώτη στήλη αναφέρονται τα 

έτη διαχρονικά από το 2005 έως το 2014,  στην δεύτερη στήλη αναφέρονται οι τιμές του 

δείκτη Καθυστερήσεων Δανείων ανά έτος, στην τρίτη στήλη έχει υπολογιστεί η μεταξύ τους 

διαφορά από έτος σε έτος και τέλος στην τέταρτη στήλη έχει υπολογιστεί η ποσοστιαία 

μεταβολή ανά έτος για τον συγκεκριμένο δείκτη.  

Πίνακας 3.2.1: Δείκτης Καθυστέρησης Δανείων 

Έτος Τιμές Δείκτη  Διαφορά  Ποσοστιαία μεταβολή % 

2005 0,037000 - - 

2006 0,033250 -0,0038 -10,14% 

2007 0,029577 -0,0037 -11,05% 

2008 0,032375 0,0028 9,46% 

2009 0,046438 0,0141 43,44% 

2010 0,068938 0,0225 48,45% 

2011 0,107625 0,0387 56,12% 

2012 0,177813 0,0702 65,22% 

2013 0,278063 0,1003 56,38% 

2014 0,312750 0,0347 12,47% 

 

Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα στον Πίνακα 3.2.1 οι μεγαλύτερες 

ποσοστιαίες μεταβολές παρατηρούνται τα έτη 2011, 2012, 2013 με κορυφαία αυτή του 

2012που είναι 65,22%. Αρχικά ενώ από το 2005 και τα δύο πρώτα έτη παρατηρείται μία 

μείωση της τάξης του 10% περίπου , βλέπουμε ότι από το 2008 και μετά υπάρχει μία αύξηση 

του δείκτη καθυστέρησης δανείων από 9,5% περίπου το 2008 αρχικά και ακολουθώντας 

μεγαλύτερες αυξήσεις τα επόμενα έτη μεγαλύτερου ύψους με κορυφαία όπως 

προαναφέρθηκε αυτή του 2012 ύψους 65%. Την  επόμενη χρονιά όμως παρατηρείται ότι 

αρχίζει μία μείωση του δείκτη η οποία φτάνει το 2014 σε ποσοστό 12,5%, σχεδόν λίγο 

παραπάνω δηλαδή από το ποσοστό του 2008.  

Ακολουθεί το Διάγραμμα 3.2.2 ,στο οποίο διακρίνουμε την εξέλιξη διαχρονικά της 

ποσοστιαίας μεταβολής του δείκτη καθυστέρησης δανείων. 
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Στον Πίνακα 3.2.3 αντιστοίχως αναφέρονται στην πρώτη στήλη τα έτη διαχρονικά 

από το 2005 έως το 2014,  στην δεύτερη στήλη αναφέρονται οι τιμές του λόγου Δανείων-

Καταθέσεων ανά έτος, στην τρίτη στήλη έχει υπολογιστεί η μεταξύ τους διαφορά από έτος σε 

έτος και τέλος στην τέταρτη στήλη έχει υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή ανά έτος για τον 

συγκεκριμένο δείκτη.  

 

Πίνακας 3.2.3: Λόγος Δανείων-Καταθέσεων  

Έτος Τιμές Δείκτη  Διαφορά Ποσοστιαία μεταβολή % 

2005 0,912667 -  - 

2006 1,042750 0,1301 14,25% 

2007 1,115308 0,0726 6,96% 

2008 1,125625 0,0103 0,93% 

2009 1,077188 -0,0484 -4,30% 

2010 1,153813 0,0766 7,11% 

2011 0,137375 -1,0164 -88,09% 

2012 1,384063 1,2467 907,51% 

2013 1,155188 -0,2289 -16,54% 

2014 1,068250 -0,0869 -7,53% 

Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.2.3, αν εξαιρέσουμε την 

χρονιά 2010 κατά την οποία υπάρχει μία αύξηση του λόγου Δανείων – Καταθέσεων, από το 

2005 έως το 2011 υπάρχει μία σταθερή μείωση του λόγου Δανείων-Καταθέσεων, η οποία 

-10,14% -11,05% 
9,46% 

43,44% 48,45% 56,12% 65,22% 56,38% 

12,47% 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Διάγραμμα 3.2.2 : Δείκτης 
Καθυστερήσεων Δανείων 

 
 

Ποσοστιαία μεταβολή % - 
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κορυφώνεται με μία αρκετά μεγάλη μείωση σε ποσοστό -88% το 2011. Ακριβώς την επόμενη 

χρονιά παρατηρείται αντίστοιχα μία τεράστια αύξηση ποσοστού 907% και στη συνέχεια τις 

χρονιές 2013 και 2014 συνεχίζει η μείωση του λόγου σε ποσοστά 16,5% και 7,5% αντίστοιχα. 

Η διαχρονική εξέλιξη αυτού του λόγου Δανείων προς Καταθέσεις φαίνεται στο 

Διάγραμμα 3.2.4 που ακολουθεί. 

 

Τέλος παρατίθεται ο Πίνακας 3.2.5 στον οποίο στην πρώτη στήλη αναφέρονται τα έτη 

διαχρονικά από το 2005 έως το 2014,  στην δεύτερη στήλη αναφέρονται οι τιμές του δείκτη 

Κάλυψης Καθυστερημένων Δανείων ανά έτος, στην τρίτη στήλη έχει υπολογιστεί η μεταξύ 

τους διαφορά από έτος σε έτος και τέλος στην τέταρτη στήλη έχει υπολογιστεί η ποσοστιαία 

μεταβολή ανά έτος για τον συγκεκριμένο δείκτη.  

Πίνακας 3.2.5: Δείκτης Κάλυψης Καθυστερημένων Δανείων 

Έτος Τιμές Δείκτη  Διαφορά Ποσοστιαία μεταβολή % 

2005 0,825333 - - 

2006 0,820833 -0,0045 -0,55% 

2007 0,788769 -0,0321 -3,91% 

2008 0,701312 -0,0875 -11,09% 

2009 0,593125 -0,1082 -15,43% 

2010 0,540438 -0,0527 -8,88% 

2011 0,510063 -0,0304 -5,62% 

2012 0,500438 -0,0096 -1,89% 

2013 0,515625 0,0152 3,03% 

2014 0,528250 0,0126 2,45% 

14,25% 6,96% 0,93% -4,30% 7,11% -88,09% 

907,51% 

-16,54% -7,53% 
2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Διάγραμμα 3.2.4 
 : Λόγος Δανείων-Καταθέσεων 

 
 

Ποσοστιαία μεταβολή % 
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Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.2.5, παρατηρείται μία σταθερή 

μείωση από το 2005 έως και το 2012 με κορυφαία ποσοστιαία μεταβολή το έτος 2009 ύψους 

15% και χαμηλότερη το 2006 ύψους 0,5%. Από το 2013 και μετά παρατηρείται μία σταθερή 

αύξηση του δείκτη Κάλυψης Καθυστερημένων Δανείων με ποσοστά 3% το 2013 και 2,5% το 

2014. 

Στο Διάγραμμα 3.2.6 μπορούμε να δούμε και διαγραμματικά την εξέλιξη και αυτού 

του δείκτη. 

 

 

 

3.3 Συσχέτιση Δεικτών 

 

Στην ενότητα αυτή θα διερευνήσουμε την σχέση μεταξύ των δεικτών-μεταβλητών  μας, 

δηλαδή του δείκτη Καθυστέρησης Δανείων, τον λόγο Δανείων προς Καταθέσεις και του 

δείκτη Κάλυψης Καθυστερημένων Δανείων. 

Αρχικά ας αναφέρουμε ότι έχουμε δύο προσεγγίσεις : 

1
η
 με τον συντελεστή Pearson 

2
η
 μη παραμετρική προσέγγιση, η λεγόμενη Spearman. 

 Με την Η0 μηδενική υπόθεση, οι δύο μεταβλητές που εξετάζουμε δεν συνδέονται, δεν 

έχουν σχέση μεταξύ τους. 

Η εναλλακτική υπόθεση δηλώνει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

-0,55% 
-3,91% 

-11,09% 
-15,43% 

-8,88% 
-5,62% 

-1,89% 
3,03% 2,45% 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 
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Πίνακας 3.3.1: Συσχέτιση με τον συντελεστή Pearson 

 ikathisterisi ikalypsi Ldratio 

ikathisterisi 

Pearson Correlation 1 -,555
**
 ,208

*
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,018 

N 128 128 128 

ikalypsi 

Pearson Correlation -,555
**
 1 -,397

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 128 128 128 

Ldratio 

Pearson Correlation ,208
*
 -,397

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,018 ,000  

N 128 128 128 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.3.1 βλέπουμε ότι: 

 Σχετίζονται αρνητικά ο δείκτης Καθυστερημένων Δανείων και ο δείκτης Κάλυψης 

Καθυστερούμενων Δανείων(τιμή -,555) , που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η 

καθυστέρηση τόσο μειώνεται η κάλυψη .  

 Υπάρχει θετική σχέση(τιμή ,208) ανάμεσα στο λόγο Δανείων προς Καταθέσεις και 

στο δείκτη Καθυστέρησης Δανείων. Δηλαδή όσο αυξάνεται ο λόγος Δάνεια προς 

Καταθέσεις , τόσο αυξάνεται η Καθυστέρηση Δανείων. 

 Και τέλος στη σχέση Κάλυψης Καθυστερημένων Δανείων και λόγου Δανείων προς 

Καταθέσεις  βλέπουμε ότι είναι αρνητική(τιμή -,397) , δηλαδή όσο αυξάνεται το ένα 

μειώνεται το άλλο. 

Όλοι οι συντελεστές βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικοί, σε επίπεδο σημαντικότητας 

5%. 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.3.2 που αφορά στοιχεία συσχέτισης με την μη 

παραμετρική προσέγγιση Spearman μπορούμε να δούμε ότι:  

 Σχετίζονται αρνητικά (τιμή -,724) ο δείκτης καθυστέρησης δανείων με τον δείκτη 

κάλυψης καθυστερούμενων δανείων, δηλαδή όσο αυξάνεται η καθυστέρηση 

μειώνεται η κάλυψη. 
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 Υπάρχει μία θετική σχέση(τιμή ,185) μεταξύ του δείκτη καθυστέρησης και του λόγου 

δανείων προς και υποδηλώνει ότι όσο αυξάνεται ο λόγος δανείων προς καταθέσεις θα 

αυξάνεται και η καθυστέρηση 

 Και τέλος υπάρχει μία αρνητική σχέση (τιμή -,394)μεταξύ του λόγου δανείων προς 

καταθέσεις και του δείκτη κάλυψης καθυστερούμενων δανείων, που σημαίνει ότι όσο 

αυξάνεται το ένα μειώνεται το άλλο αντίστοιχα. 

 Πίνακας 3.3.2: Συσχέτιση με την μη παραμετρική προσέγγιση Spearman 

Correlations 

 ikathisterisi ikalypsi Ldratio 

Spearman's rho 

ikathisterisi 

Correlation Coefficient 1,000 -,724
**
 ,185

*
 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,037 

N 128 128 128 

ikalypsi 

Correlation Coefficient -,724
**
 1,000 -,394

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 128 128 128 

Ldratio 

Correlation Coefficient ,185
*
 -,394

**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,037 ,000 . 

N 128 128 128 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα αυτά βλέπουμε ότι είναι εύλογες αυτές οι σχέσεις 

που παρατηρούμε, δηλαδή πχ. αρνητική σχέση μεταξύ δείκτη καθυστερημένων δανείων και 

δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και αυτό γιατί όσο αυξάνονται τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να έχουν οι τράπεζες 

περισσότερες επισφάλειες και συνεπώς λιγότερη κάλυψη. 

Επίσης η θετική σχέση μεταξύ του δείκτη καθυστέρησης δανείων και του λόγου 

δανείων προς καταθέσεις είναι κατανοητή αν παρατηρήσουμε την πορεία κατά την διάρκεια 

του χρονικού διαστήματος που μελετήσαμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο λόγος χορηγήσεων 

προς καταθέσεις ακολουθεί ανοδική πορεία, όχι βέβαια με τον ίδιο ρυθμό αύξησης οι 

χορηγήσεις με τις καταθέσεις. Αυτή η παρατήρηση είναι ενδεικτική της χαλαρής και 

επεκτατικής πολιτικής χορηγήσεις δανείων που ακολουθήθηκε εκ μέρους των τραπεζών 

πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Μόλις εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα της κατάστασης 
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που θα ακολουθούσε, οι τράπεζες αναπροσάρμοσαν την στρατηγική τους. Αποτέλεσμα της 

επιδείνωσης ήταν ο περιορισμός της επεκτατικής πολιτικής και έτσι το 2009 μειώθηκε ο 

λόγος δανείων προς καταθέσεις, ενώ αντίθετα αυξήθηκε το 2010 όχι όμως λόγω των 

χορηγήσεων αλλά κυρίως λόγω της απότομης μείωσης των καταθέσεων. Το 2010 όταν η 

εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία είχε κλονιστεί, παρατηρήθηκαν φαινόμενα μαζικής 

ανάληψης καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα  που προκύπτουν μετά το 2008 το ποσοστό των 

εξυπηρετούμενων δανείων παρουσιάζει ραγδαία αύξηση. Το 2010 το ποσοστό των μη 

εξυπηρετούμενων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2007. Άρα η επιδείνωση των 

μακροοικονομικών συνθηκών έχει άμεση και έντονη αρνητική επίδραση πάνω στο ποσοστό 

των μη εξυπηρετούμενων. 

 

3.4 Εφαρμογή Γραμμικής Παλινδρόμησης μεταξύ των μεταβλητών 

 

 

Με γραμμική παλινδρόμηση θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Εκτιμήσαμε 

μία γραμμική σχέση για την ενδογενή μας μεταβλητή που είναι ο δείκτης καθυστέρησης 

δανείων και ανεξάρτητες μεταβλητές, ο δείκτης κάλυψης καθυστερούμενων δανείων, ο λόγος 

δανείων προς καταθέσεις και τα συνολικά ποσά των δανείων* και των καταθέσεων*. 

Συγκεκριμένα, το γραμμικό υπόδειγμα είναι :  

Υ= β0+β1*x1+β2*x2+β3*x3+β4*x4+u 

Όπου 

Y: ο δείκτης καθυστέρησης δανείων 

x1 : ο δείκτης κάλυψης καθυστερούμενων δανείων 

x2 : ο λογάριθμος του συνολικού ποσού δανείων 

x3 : ο λογάριθμος του συνολικού ποσού καταθέσεων 

x4 : ο λόγος δανείων προς καταθέσεις  

u : το λάθος της παλινδρόμησης 

*οι τιμές είναι λογαριθμησμένες 

Η γραμμική παλινδρόμηση με τα δεδομένα έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα που φαίνονται 

στον Πίνακα 3.4.1 που ακολουθεί. 

 

 



 

89 

 

 

Πίνακας  3.4.1 : Εκτίμηση της γραμμικής παλινδρόμησης 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,747
a
 ,558 ,544 ,0637343 

 

a. Predictors: (Constant), Ldratio, lloan, ikalypsi, ldepos 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,632 4 ,158 38,871 ,000
b
 

Residual ,500 123 ,004   

Total 1,131 127    

 

a. Dependent Variable: ikathisterisi 

b. Predictors: (Constant), Ldratio, lloan, ikalypsi, ldepos 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,528 ,220  -2,397 ,018 

ikalypsi -,170 ,050 -,255 -3,383 ,001 

lloan ,632 ,081 2,270 7,810 ,000 

ldepos -,537 ,077 -2,202 -6,956 ,000 

Ldratio -,351 ,061 -,786 -5,711 ,000 

 

a. Dependent Variable: ikathisterisi 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.4.1 διαπιστώνεται ότι όλοι οι συντελεστές είναι 

στατιστικά σημαντικοί, πράγμα που επιβεβαιώνει εμπειρικά, την σημασία των ανεξάρτητων 

μεταβλητών και την επίδραση που έχουν στα κόκκινα δάνεια, δηλαδή στις καθυστερήσεις. 

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης κάλυψης (τιμή -,170), οι καταθέσεις(τιμή -,537), 

και ο λόγος δανείων προς καταθέσεις(τιμή -,351), επηρεάζουν αρνητικά τα κόκκινα δάνεια. 

Συνεπώς , αυτό με τη σειρά του σημαίνει καθώς όσο υψηλούς δείκτες έχουν οι τράπεζες 
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αναμένουν να έχουν χαμηλά κόκκινα δάνεια. Αντίθετα τα δάνεια επηρεάζουν θετικά όπως 

άλλωστε αναμενόταν τα κόκκινα δάνεια (τιμή ,632). 

Ο συντελεστής της μεταβλητής του λόγου δανείων προς καταθέσεις, αν και βρέθηκε 

να είναι στατιστικά σημαντικός, εντούτοις δεν φαίνεται να έχει το σωστό πρόσημο πράγμα 

που οφείλεται στην σχέση που έχει με τις άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές.  

 

3.5  Ερμηνεία αποτελεσμάτων  

 

Τα Δάνεια και οι Καταθέσεις είναι δείκτες για τις επισφάλειες. Ταυτόχρονα όμως ένας άλλος 

δείκτης που επίσης παίζει ρόλο είναι ο δείκτης κάλυψης. Επομένως οι τράπεζες με υψηλό 

δείκτη κάλυψης, αναμένεται να έχουν λιγότερο πλήθος κόκκινων δανείων.  

Τέλος παρατηρώντας τον Πίνακα 3.4.1 και συγκεκριμένα τις τιμές Beta και τα 

πρόσημα βλέπουμε ότι τα δάνεια (Lloan) είναι σημαντικά. Βλέποντας την στήλη των 

εκτιμήσεων των τυποποιημένων συντελεστών, διαπιστώνουμε ότι πιο σημαντικές μεταβλητές 

για τα κόκκινα δάνεια είναι το μέγεθος των δανείων που έχει χορηγήσει η τράπεζα και των 

καταθέσεων. Οι δύο αυτές μεταβλητές έχουν την ίδια ακριβώς επίδραση στον δείκτη των 

κόκκινων δανείων με διαφορετική όμως επίδραση(θετική για τα δάνεια, αρνητική για τις 

καταθέσεις ως αναμένεται). Αυτό, ουσιαστικά, σημαίνει ότι αν η αύξηση των δανείων 

συνοδεύεται ακριβώς με μια ισόποση αύξηση των καταθέσεων της τράπεζας, τότε ο δείκτης 

των κόκκινων δανείων δεν μεταβάλλεται.   

 

3.6 Συμπεράσματα 

 

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση χρέους του ελληνικού δημοσίου έχουν 

επηρεάσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από όλες τις πλευρές. Η ρευστότητα  των 

τραπεζών υπέστη επίσης πολύ ισχυρές πιέσεις. Συνολικά οι τράπεζες είχαν όλα αυτά τα 

χρόνια απώλειες καταθέσεων. Μετά το δεύτερο μισό του 2010 η εμπιστοσύνη στην ελληνική 

οικονομία είχε κλονιστεί και παρατηρήθηκαν φαινόμενα μαζικής ανάληψης καταθέσεων από 

τις ελληνικές τράπεζες  και η μεταφορά τους στο εξωτερικό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι χορηγήσεις των τραπεζών είναι 

περισσότερες από τις καταθέσεις που έχουν. Μετά το 2009 η κατάσταση έχει επιδεινωθεί 

περαιτέρω λόγω δραστικής μείωσης των καταθέσεων. Τέλος σε σχέση με την ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου παρατηρήθηκαν παρόμοια φαινόμενα. Το 2010 το ποσό των μη 
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εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα 39 δις , υπερδιπλάσια του αντίστοιχου ποσού του 

2007 που κυμαινόταν στα 13,4 δις.  

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά και σε πολύ 

μεγάλο βαθμό όλες τις τράπεζες προς όλες τις κατευθύνσεις. Όσο συνεχίζεται η επιδείνωση 

της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα  τόσο πιο πολύ θα δυσκολεύει και η κατάσταση 

των τραπεζών θέτοντας θέμα επιβίωση.  

 Από την ανάλυση και των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τα δημοσιευμένα 

οικονομικά στοιχεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και την διαχρονική απεικόνιση 

των βασικών δεικτών των τραπεζών που συγκεντρώσαμε μπορούμε συγκεντρωτικά να πούμε 

τα εξής:  

Δείκτης Καθυστερήσεων: 

Όπως παρατηρείται από το διάγραμμα από το Δεκέμβριο του 2005 μέχρι τον Ιούνιο του 2008 

υπήρξε μία σταθερότητα του δείκτη καθυστερήσεως που ανακοινώνουν οι τράπεζες. Από τον 

Σεπτέμβριο  του 2008 που ξεκίνησε η οικονομική κρίση , ο δείκτης καθυστερήσεως έχει μία 

ανοδική πορεία για όλες τις τράπεζες. Από τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών βλέπουμε 

ότι την μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η eurobank από το Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι το 

Σεπτέμβριο 2009.  

Χορηγήσεις :  

Οι χορηγήσεις εμφανίζουν μία αυξανόμενη τάση η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα., 

όμως ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων όμως έχει μειωθεί αισθητά. Οι έντονες 

αυξομειώσεις στο ρυθμό χορηγήσεων , οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διαγραφές 

καθυστερημένων Δανείων που πραγματοποιούν οι τράπεζες σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Δείκτης Δανείων προς καταθέσεις:  

Από τους πίνακες με τα δεδομένα-οικονομικά στοιχεία των τραπεζών που υπάρχουν στο 

παράρτημα βλέπουμε ότι με εξαίρεση την Εθνική που ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις 

κυμαίνεται σε ποσοστό μικρότερο του 100%, οι υπόλοιπες τράπεζες εμφανίζουν τον εν λόγω 

δείκτη μεγαλύτερο του 100%, με μεγαλύτερο ποσοστό της eurobank με 117%.ο δείκτης 

αυτός αντικατοπτρίζει την επικινδυνότητα των τραπεζών σε περίπτωση αύξησης των 

επισφαλών δανείων. Ενώ η eurobank είναι δεύτερη σε ύψος καταθέσεων τράπεζα, εντούτοις 

έχει τον υψηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις γεγονός που αποδεικνύει τις υψηλές 

χορηγήσεις της. Ο εν λόγω δείκτης επιδεινώθηκε στην Ελλάδα ενώ αντίθετα παρουσίασε 

βελτίωση στο εξωτερικό, κυρίως λόγω της υποχώρησης των καταθέσεων. 

Δείκτης Κάλυψης Καθυστερημένων Δανείων : 
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Παρατηρώντας διαχρονικά τον δείκτη κάλυψης καθυστερημένων δανείων διαπιστώνεται ότι 

μειώνεται με την πάροδο του χρόνου , ειδικότερα μετά την κρίση του 2008 , για όλες τις 

τράπεζες. 

Με την άνοδο των καθυστερημένων δανείων και την αύξηση των προβλέψεων θα 

αναμενόταν αύξηση του εν λόγω δείκτη , πράγμα που αποδεικνύει ότι ίσως οι προβλέψεις δεν 

είναι ανάλογες των καθυστερήσεων. Για το 2009 ο ρυθμός αύξησης του δείκτη 

καθυστερήσεων των τραπεζών είναι σταθερά αυξητικός. Με τα ανωτέρω αυξανόμενα 

ποσοστά επισφαλειών και με αμφίβολο το άμεσο μέλλον, οι τράπεζες δέχονται πιέσεις για το 

σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων, από την τράπεζα της Ελλάδος , προκειμένου να 

καλύψουν τον πιστωτικό κίνδυνο που προκαλείται από τα επισφαλή δάνεια, ώστε αφενός να 

προστατευτούν έναντι περαιτέρω αύξησης των δανείων σε καθυστέρηση και αφετέρου να 

αυξήσουν το ποσοστό κάλυψης με συσσωρευμένες προβλέψεις των δανείων σε καθυστέρηση 

, το οποίο παραμένει σε χαμηλό επίπεδο. Αντίλογο για το χαμηλό ποσοστό κάλυψης από την 

πλευρά των τραπεζών αποτελεί το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο δείκτη δεν περιλαμβάνονται 

εγγυήσεις και εμπράγματες εξασφαλίσεις.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι παρατηρήθηκε σταδιακή επιδείνωση της 

κατάστασης των ελληνικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2011, γεγονός 

που αποδεικνύεται και από τα μεγάλα και αρνητικά ποσοστά κυρίως των δεικτών 

κερδοφορίας. Ο βασικός λόγος που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη ήταν οι δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου οι οποίες σαν 

άμεσο συνακόλουθο είχαν τον περιορισμό των λειτουργικών δραστηριοτήτων των τραπεζών 

αλλά και την απομείωση τον ελληνικών ομολόγων που οι τράπεζες διακρατούσαν στα 

χαρτοφυλάκια τους. 

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η εκπόνηση μιας παρουσίασης των 

όρων οικονομική κρίση, μη εξυπηρετούμενα δάνεια – «κόκκινα δάνεια», των τρόπων 

αντιμετώπισης αυτής της κρίσης και των μη εξυπηρετούμενων δανείων εκ μέρους των 

τραπεζών και εν συνεχεία οι συνέπειες που είχε η οικονομική κρίση και η σύνδεση της με τα 

κόκκινα δάνεια. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, κρίθηκε σκόπιμο να 

παρατεθούν αρχικά, κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος αλλά και οι βασικότερες εξελίξεις που διαμόρφωσαν το ρόλο που αυτό επιτελεί 

σήμερα στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, έγινε ειδική αναφορά στην 

πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την περίοδο 2005-2014 έτσι ώστε να 

καταστεί δυνατή η σύνδεση των μεταβολών του εξωτερικού περιβάλλοντος με την εξέλιξη 

των οικονομικών μεγεθών και την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ακόμη 

αναφερθήκαμε στον τρόπο αντιμετώπισης και στις ρυθμίσεις που υπάρχουν για την 

καταπολέμηση του φαινομένου των επισφαλειών.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια ανάλυση της έννοιας της οικονομικής κρίσης, 

των αιτιών και των συνεπειών που είχε αυτή σε διάφορους τομείς στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη γενικότερα. 

Έπειτα ακολούθησε το μέρος της εργασίας που αφορούσε τη διαχρονική ανάλυση των 

στοιχείων που συνθέτουν τα οικονομικά στοιχεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που εξήχθησαν όσον αφορά την σχέση κάποιων 

οικονομικών δεικτών με τα κόκκινα δάνεια και τις επισφάλειες. 

Η βασική παραδοχή η οποία εξήχθη ήταν ότι την περίοδο 2005-2014, και μετά από 

μία σχετικά μεγάλη περίοδο ανόδου, οι ελληνικές τράπεζες δοκιμάστηκαν από τη μείωση των 

χρηματοδοτήσεων αλλά και των καταθέσεων και την αύξηση των προβλέψεων για την 
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αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Οι μεταβολές αυτές υπαγορεύτηκαν από τις 

δυσμενείς χρηματοοικονομικές και μακροοικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα 

την περίοδο αυτή, και είχαν ως άμεση συνέπεια τη σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας 

των τραπεζών. Απαιτείται λοιπόν μία συνέχιση των προσπαθειών όλων των πλευρών 

προκειμένου να οδηγηθούμε στην ανάκαμψη της οικονομίας και να μην πάνε χαμένες οι 

προσπάθειες και στερήσεις τόσο χρόνων από την έναρξη της κρίσης. Απαιτείται οργανωμένο 

σύστημα και συνέχιση των βημάτων προκειμένου να υπάρξει και πάλι ανάπτυξη της χώρας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Μέσες τιμές των δεικτών σε συγκεκριμένα έτη  

 

 

2005 

 

Statistics
a
 

 ikathisterisi Ldratio ikalypsi 

N 
Valid 3 3 3 

Missing 0 0 0 

Mean ,037000 ,912667 ,825333 

 

 

 

 

2006 

Statistics
a
 

 ikathisterisi Ldratio ikalypsi 

N 
Valid 12 12 12 

Missing 0 0 0 

Mean ,033250 1,042750 ,820833 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

Statistics
a
 

 ikathisterisi Ldratio ikalypsi 

N 
Valid 13 13 13 

Missing 0 0 0 

Mean ,029577 1,115308 ,788769 
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2008 

 

Statistics
a
 

 ikathisterisi Ldratio ikalypsi 

N 
Valid 16 16 16 

Missing 0 0 0 

Mean ,032375 1,125625 ,701312 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

Statistics
a
 

 ikathisterisi Ldratio ikalypsi 

N 
Valid 16 16 16 

Missing 0 0 0 

Mean ,046438 1,077188 ,593125 

 

 

 

2010 

 

Statistics
a
 

 ikathisterisi Ldratio ikalypsi 

N 
Valid 16 16 16 

Missing 0 0 0 

Mean ,068938 1,153813 ,540438 
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2011 

 

Statistics
a
 

 ikathisterisi Ldratio ikalypsi 

N 
Valid 16 16 16 

Missing 0 0 0 

Mean ,107625 1,373750 ,510063 

 

 

 

2012 

 

Statistics
a
 

 ikathisterisi Ldratio ikalypsi 

N 
Valid 16 16 16 

Missing 0 0 0 

Mean ,177813 1,384063 ,500438 

 

 

2013 

 

Statistics
a
 

 ikathisterisi Ldratio ikalypsi 

N 
Valid 16 16 16 

Missing 0 0 0 

Mean ,278063 1,155188 ,515625 

 

 

 

2014 

Statistics
a
 

 ikathisterisi Ldratio ikalypsi 

N 
Valid 4 4 4 

Missing 0 0 0 

Mean ,312750 1,068250 ,528250 
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Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι τιμές των δεδομένων κάθε Τράπεζας, 

που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορηγήσεις(χιλιάδες ευρώ) 

 
200512 200603 200606 200609 200612 200703 200706 200709 200712 200803 200806 200809 200812 200903 200906 200909 

Alphabank 28.397 € 29.174 € 31.000 € 32.285 € 32.223 € 33.848 € 36.590 € 40.297 € 42.072 € 45.216 € 47.634 € 50.550 € 51.981 € 52.152 € 52.245 € 52.563 € 

Piraeus Bank 15.884 € 17.052 € 18.643 € 19.667 € 20.804 € 22.823 € 25.547 € 28.138 € 30.705 € 33.736 € 36.287 € 38.936 € 39.016 € 38.575 € 38.273 € 38.334 € 

Eurobank 27.385 € 28.685 € 30.446 € 32.294 € 34.895 € 37.362 € 40.535 € 43.126 € 46.671 € 50.100 € 53.800 € 56.500 € 57.100 € 56.300 € 56.400 € 56.700 € 

NBG 30.614 € 31.531 € 32.823 € 40.263 € 44.177 € 45.732 € 49.277 € 52.002 € 56.300 € 57.100 € 61.400 € 65.774 € 66.100 € 67.600 € 68.500 € 69.877 € 

                 

200912 201003 201006 201009 201012 201103 201106 201109 201112 201203 201206 201209 201212 201303 
   

53.043 € 53.340 € 53.304 € 52.040 € 51.525 € 50.772 € 50.462 € 49.888 € 49.747 € 48.869 € 42.778 € 45.512 € 45.102 € 65.033 € 
   

37.688 € 37.736 € 38.500 € 38.000 € 37.600 € 37.000 € 36.700 € 35.545 € 37.058 € 35.860 € 35.947 € 46.579 € 50.573 € 71.868 € 
   

57.500 € 58.100 € 58.600 € 57.600 € 58.500 € 52.300 € 52.700 € 52.300 € 51.500 € 50.500 € 48.599 € 48.177 € 47.841 € 47.399 € 
   

71.500 € 73.131 € 75.132 € 74.414 € 75.105 € 74.348 € 74.025 € 73.233 € 72.432 € 70.710 € 70.706 € 70.618 € 70.509 € 70.908 € 
   

                 

                 

201306 201309 201312 201403 
             

63.946 € 63.300 € 62.800 € 62.300 € 
             

75.679 € 74.787 € 76.114 € 73.610 € 
             

46.315 € 54.448 € 53.500 € 52.400 € 
             

69.808 € 70.781 € 70.140 € 70.450 € 
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Καταθέσεις(χιλιάδες ευρώ) 

  200512 200603 200606 200609 200612 200703 200706 200709 200712 200803 200806 200809 200812 200903 200906 200909 

Alphabank 21.645 € 21.605 € 22.243 € 29.786 € 31.015 € 32.165 € 31.796 € 32.342 € 34.665 € 35.986 € 37.521 € 42.158 € 42.547 € 41.019 € 42.846 € 41.919 € 

Piraeus Bank 14.030 € 14.708 € 16.547 € 16.868 € 17.964 € 19.639 € 20.735 € 21.398 € 23.914 € 27.232 € 29.552 € 31.596 € 31.293 € 30.930 € 31.779 € 31.411 € 

Eurobank 23.900 € 20.739 € 21.400 € 22.400 € 23.900 € 26.360 € 27.100 € 32.400 € 36.200 € 39.100 € 43.800 € 46.100 € 45.700 € 45.900 € 47.000 € 47.400 € 

NBG 32.000 € 43.160 € 45.664 € 50.127 € 52.681 € 53.193 € 55.285 € 57.393 € 60.000 € 60.525 € 63.916 € 67.217 € 67.700 € 68.995 € 70.624 € 69.938 € 

                 200912 201003 201006 201009 201012 201103 201106 201109 201112 201203 201206 201209 201212 201303 

   42.916 € 41.457 € 39.657 € 39.856 € 38.293 € 37.600 € 33.484 € 31.682 € 29.399 € 27.852 € 25.600 € 26.276 € 28.451 € 42.045 € 

   30.755 € 30.100 € 29.700 € 30.000 € 30.000 € 28.700 € 26.400 € 24.522 € 22.038 € 20.905 € 19.220 € 33.279 € 36.971 € 53.340 € 

   46.800 € 44.800 € 43.500 € 43.600 € 44.400 € 40.400 € 34.900 € 33.900 € 32.500 € 31.600 € 28.013 € 28.927 € 30.800 € 32.200 € 

   71.194 € 70.538 € 68.702 € 70.134 € 68.039 € 67.775 € 62.115 € 60.668 € 59.544 € 57.419 € 55.196 € 55.709 € 58.722 € 60.486 € 

   

                 201306 201309 201312 201403 

             42.036 € 42.000 € 42.500 € 41.800 € 

             54.733 € 54.692 € 54.279 € 54.609 € 

             30.200 € 42.300 € 41.500 € 40.500 € 

             60.824 € 65.038 € 62.876 € 65.888 € 
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Δάνεια προς Καταθέσεις 

  200512 200603 200606 200609 200612 200703 200706 200709 200712 200803 200806 200809 200812 200903 200906 200909 200912 

Alphabank 103,0% 106,0% 110,0% 104,0% 104,0% 108,0% 118,0% 122,0% 121,0% 123,0% 125,0% 118,0% 113,0% 117,0% 109,0% 112,0% 110,0% 

Piraeus Bank 88,8% 88,5% 90,9% 114,4% 110,3% 112,0% 118,9% 122,0% 120,6% 117,0% 114,5% 115,0% 112,0% 112,0% 107,0% 103,0% 107,0% 

Eurobank 115,0% 138,0% 142,0% 144,0% 123,0% 122,0% 127,1% 130,1% 126,2% 125,5% 120,1% 119,9% 122,0% 114,0% 117,0% 116,5% 119,0% 

NBG 70,0% 72,3% 71,9% 75,0% 81,0% 83,0% 89,0% 88,0% 90,0% 92,0% 94,0% 95,0% 95,0% 95,0% 94,0% 94,0% 97,0% 

                  
201003 201006 201009 201012 201103 201106 201109 201112 201203 201206 201209 201212 201303 201306 201309 201312 201403 

 
114,0% 120,0% 130,0% 135,0% 135,0% 150,0% 157,0% 169,0% 168,0% 167,1% 158,0% 139,0% 136,0% 127,3% 125,0% 117,0% 116,0% 

 
107,0% 111,0% 108,0% 107,0% 129,0% 139,0% 145,0% 156,0% 158,0% 170,0% 126,0% 116,0% 114,0% 116,0% 113,0% 111,0% 109,0% 

 
127,0% 130,0% 127,5% 126,6% 123,0% 151,0% 154,0% 158,0% 110,0% 159,0% 152,0% 140,4% 132,0% 136,0% 111,0% 110,0% 109,3% 

 
98,0% 103,0% 99,0% 103,0% 102,0% 110,0% 111,0% 109,0% 111,0% 116,0% 114,0% 110,0% 104,0% 102,0% 97,0% 97,0% 93,0% 

 

Δείκτης Κάλυψης Καθυστερημένων Δανείων 

  200512 200603 200606 200609 200612 200703 200706 200709 200712 200803 200806 200809 200812 200903 200906 200909 

Alphabank                 53,0% 50,0% 53,0% 56,0% 61,0% 60,0% 56,0% 57,0% 

Piraeus Bank 80,0% 77,6% 80,0% 76,0% 77,0% 68,0% 68,0% 67,0% 66,0% 69,0% 69,0% 68,0% 51,0% 48,0% 48,0% 48,0% 

Eurobank 92,0% 91,2% 90,1% 87,8% 89,3% 91,7% 92,4% 91,2% 92,1% 86,0% 83,8% 77,6% 89,7% 77,6% 65,8% 60,0% 

NBG 75,6% 77,0% 76,0% 79,0% 84,0% 85,0% 84,0% 86,0% 81,0% 78,0% 77,0% 78,0% 75,0% 70,0% 67,0% 63,0% 

                 

                 

                 200912 201003 201006 201009 201012 201103 201106 201109 201112 201203 201206 201209 201212 

    55,00% 53,00% 53,00% 53,00% 51,00% 51,00% 48,00% 46,00% 45,00% 43,00% 43,00% 43,00% 45,00% 

    51,00% 50,00% 50,20% 49,00% 48,40% 47,00% 46,40% 46,00% 52,00% 48,00% 50,00% 55,00% 51,00% 

    58,60% 55,70% 54,00% 52,00% 51,40% 50,00% 50,50% 51,60% 54,60% 53,50% 42,20% 53,00% 53,50% 

    64,00% 63,00% 63,00% 63,00% 55,00% 56,00% 58,00% 56,00% 58,00% 59,00% 55,00% 53,00% 53,50% 

    

                 

                 201303 201306 201309 201312 201403 

            52,00% 51,00% 52,00% 54,00% 56,00% 

            50,00% 49,00% 49,00% 51,00% 51,00% 

            53,60% 43,60% 48,80% 50,00% 50,30% 

            

54,00% 56,00% 55,00% 56,00% 54,00% 
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Δείκτης Καθυστερήσεως 

  200512 200603 200606 200609 200612 200703 200706 200709 200712 200803 200806 200809 200812 200903 200906 200909 

Alphabank μ.δ. μ.δ μ.δ μ.δ 5,10% 4,80% 4,40% 3,90% 3,70% 3,70% 3,50% 3,50% 3,90% 4,30% 4,80% 5,20% 

Piraeus Bank 3,40% 3,20% 2,93% 2,10% 2,40% 2,20% 2,10% 2,10% 3,40% 3,30% 3,30% 3,50% 3,60% 4,10% 4,50% 4,80% 

Eurobank 3,00% 3,00% 3,01% 3,10% 2,76% 2,65% 2,60% 2,60% 2,40% 2,50% 2,50% 2,70% 2,70% 3,20% 4,10% 4,90% 

NBG 4,70% 4,60% 4,60% 4,20% 4,00% 4,00% 3,70% 3,60% 3,40% 3,50% 3,20% 3,10% 3,30% 3,70% 4,40% 4,90% 

                 
200912 201003 201006 201009 201012 201103 201106 201109 201112 201203 201206 201209 201212 201303 201306 

  
5,70% 6,30% 6,90% 7,70% 8,50% 9,30% 10,30% 11,60% 12,90% 14,90% 18,20% 20,90% 23,80% 30,10% 31,80% 

  
5,10% 5,60% 6,00% 6,80% 7,60% 8,60% 9,60% 11,70% 13,50% 16,00% 18,40% 18,00% 23,30% 31,00% 33,00% 

  
5,20% 5,80% 6,30% 7,20% 7,70% 9,20% 10,10% 10,90% 12,10% 13,70% 15,40% 17,00% 18,30% 19,70% 21,00% 

  
5,40% 6,00% 6,30% 7,10% 8,50% 9,20% 10,00% 11,00% 12,20% 14,00% 16,00% 18,00% 18,60% 19,80% 20,50% 

  

                 
201309 201312 201403 

              
32,90% 32,70% 33,30% 

              
35,00% 36,60% 37,90% 

              
27,00% 29,40% 30,90% 

              
21,90% 22,50% 23,00% 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

 

 

 

 

 

 

Εξέλιξη μη εξυπηρετούμενων δανείων νοικοκυριών ως ποσοστό προς το σύνολο δανείων 
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Μη εξυπηρετούμενα δάνεια - Κάλυψη από προβλέψεις 
            

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
            

61,9

% 

61,8

% 

53,4

% 

48,9

% 

41,5

% 

45,5
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57,8
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48,1
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49,3

%  

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

Εξέλιξη μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα(σε % των συνολικών υπολοίπων) 

Κατηγορία/Περίοδος 2007 2008 2009 201006 201012 201109 201112 201206 201212 201303 201306 201309 201312 

Καταναλωτικά  6,0% 8,2% 13,4% 16,7% 20,0% 26,4% 28,8% 35,7% 38,8% 42,4% 43,8% 45,8% 47,6% 

Στεγαστικά  3,6% 5,3% 7,4% 8,7% 10,3% 14,0% 14,9% 19,9% 21,4% 27,5%   25,8% 26,1% 

Επιχειρηματικά 4,6% 4,3% 6,7% 7,6% 8,8% 13,0% 14,2% 19,6% 23,4% 22,9% 29,2% 31,2% 31,6% 

 

 

 


