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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται βιβλιογραφικά και εμπειρικά η τιτλοποίηση απαιτήσεων 

και ιδιαίτερα των δανειακών απαιτήσεων. Αποτελεί την πρώτη εργασία που ασχολείται με τη  

μέθοδο σε επίπεδο ελληνικών τραπεζών και αναλύει ως ένα σημαντικό βαθμό τους καθορι-

στικούς παράγοντες που οδηγούν τις τράπεζες να αποφασίσουν για την τιτλοποίηση των δα-

νειακών τους απαιτήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέ-

ρον καθώς αναλύονται οι σχέσεις των βασικών αριθμοδεικτών που εκφράζουν τα οικονομικά 

μεγέθη των τραπεζών με την απόφαση να προχωρήσουν οι τράπεζες σε τιτλοποίηση. Ακόμη, 

αναλύεται διεξοδικά η βιβλιογραφία που εξετάζει τη διαδικασία και παρουσιάζεται αναλυτι-

κά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την μέθοδο της τιτλοποίησης. Τέλος, δημιουργούνται προς 

το κοινό, προτάσεις για μελλοντική μελέτη, τίθενται ιδέες για περισσότερη ανάλυση με στόχο 

την μεγέθυνση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στο θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγικά 

Τις τελευταίες δεκαετίες, με την κατακόρυφη αύξηση της κυκλοφορίας των κεφαλαίων και τη 

συνεχή μεγέθυνση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε μία παγκοσμιοποιημένη, πλέον, αγορά που 

οφείλεται κυρίως στην αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας, οι οικονομικές οντότητες αλλά 

κυρίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναζήτησαν νέους τρόπους χρηματοδότησης, προκει-

μένου να διατηρήσουν τις θέσεις τους σε αυτό το νέο περιβάλλον που δημιουργήθηκε ενώ 

παράλληλα να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.  

Στην αβεβαιότητα που διανύει η παγκόσμια οικονομία, ο ανθρώπινος νους εφηύρε νέ-

ες τεχνικές χρηματοδότησης ώστε να μειωθούν οι εκάστοτε κίνδυνοι, το σχετικό κόστος ενώ 

παράλληλα να μπορέσει να ανταγωνιστεί μεγάλες, πολυεθνικές οντότητες. Μία τέτοιου εί-

δους μέθοδος χρηματοδότησης είναι η τιτλοποίηση απαιτήσεων. Αποτελεί ίσως τη πιο σύγ-

χρονη μέθοδος συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων παραλλαγών της. Με τη μέθοδο 

αυτή, οι οικονομικές οντότητες και δη οι τράπεζες (με τις οποίες θα ασχοληθούμε στη συνέ-

χεια), κατάφεραν να μειώσουν το ενεργητικό τους καθώς και τις υποχρεώσεις τους, περιορί-

ζοντας τους κινδύνους και μεταβιβάζοντας τις απαιτήσεις τους σε θεσμικούς επενδυτές. Η 

μέθοδος γνώρισε τεράστια ανάπτυξη κατά τα τελευταία έτη με αποτέλεσμα να αποτελεί μία 

συνήθη πρακτική στην οικονομική καθημερινότητα και υπό το φόβο για επέκταση της αβε-

βαιότητας στα δημόσια οικονομικά, αποτελεί δεκτική μέθοδος από τις κυβερνήσεις καθώς 

όπως αναφέρουν οι Reinhart και Rogoff (2010)  ‘Οι τραπεζικές κρίσεις τις περισσότερες φο-

ρές είτε προηγούνται είτε συμπίπτουν με την κρίση του δημόσιου χρέους’. 

Έπειτα από το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, έχει ξε-

κινήσει έντονη συζήτηση για το ρόλο που διαδραμάτισε σε αυτή η μέθοδος της τιτλοποίησης 

απαιτήσεων και ειδικότερα δανειακών απαιτήσεων καθώς και εάν αποτελεί μία μέθοδος άμε-

σης χρηματοδότησης προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα. Η συνεχής αναζήτηση ταμεια-

κών κεφαλαίων και η ανάγκη για βελτίωση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων 

σε περίοδο κρίσης ρευστότητας, οδήγησαν τη μέθοδο της τιτλοποίησης απαιτήσεων στο να 

αποκτήσει κύριο λόγο στην οικονομική πολιτική των επιχειρήσεων. 

 Ορίζοντας τη τιτλοποίηση (securitization), αποτελεί τη μέθοδο της εκχώρησης επιχει-

ρηματικών απαιτήσεων, έναντι τιμήματος, σε εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία στη συνέχεια 

εκδίδει και διαθέτει ομολογίες σε επενδυτές. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις δανειακές απαι-

τήσεις, σύμφωνα με Νούλα (2006), η διαδικασία η οποία ακολουθείται αποτελείται από τα 

εξής βήματα: α) Η τράπεζα μεταβιβάζει τις δανειακές απαιτήσεις από δάνεια πελατών της σε 

μία εταιρία ειδικού σκοπού. Μετά την μεταβίβαση, τα δάνεια αυτά παύουν πλέον να εμφανί-

ζονται στον ισολογισμό της τράπεζας (ανεξάρτητα εάν η τράπεζα συνεχίζει να ενεργεί ως δι-

αχειριστής των απαιτήσεων για λογαριασμό πλέον της εταιρίας ειδικού σκοπού β) Η εταιρίας 

ειδικού σκοπού εκδίδει ομολογίες οι οποίες διασφαλίζονται από τα δάνεια τα οποία της έχουν 

μεταβιβαστεί γ) Οι ομολογίες διατίθενται στους επενδυτές. 
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 Η εταιρία ειδικού σκοπού
1
, σύμφωνα με Νεγκάκη (2016), έχει αποκλειστική ευθύνη 

την απόκτηση των απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση τους και τη διάθεση των ομολο-

γιών σε επενδυτές. Δεν έχει κεφάλαιο, ούτε εισοδήματα ενώ απαγορεύεται να απασχολεί 

προσωπικό ώστε να μην δημιουργεί υποχρεώσεις. Όταν η εταιρία εδρεύει στη Ελλάδα, έχει 

μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας (ανώνυμη εταιρία). 

 Στη συνέχεια της έρευνας αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο και παρατίθεται η σχετική 

νομολογία όπως ορίζεται από τους ελληνικούς θεσμούς. Σημειωτέον, η παρούσα έρευνα δεν 

επικεντρώνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου καθώς η σχετική βιβλιογραφία έχει 

επεκταθεί αρκετά στο παρελθόν και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιό είναι εύκολα προσβάσιμο. 

 

1.2 Σκοπός - Δομή 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση και η διεξαγωγή επιστημονικής μελέτης με στόχο την 

εξαγωγή αποτελεσμάτων σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία προκειμένου να δοθεί απά-

ντηση στο ερώτημα κατά πόσο η τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων μπορεί να ευνοήσει την 

λειτουργία των τραπεζών ενισχύοντας τους σχετικούς δείκτες και βελτιώνοντας την ευρύτερη 

οικονομική τους κατάσταση προκειμένου αφενός να συνεχιστεί η βιώσιμή τους πορεία και 

αφετέρου να υπάρχει συνέχεια χρηματοδότησης της αγοράς καθώς και ποιοί είναι οι παράγο-

ντες που είχαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για τιτλοποίηση. 

 Βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντηθούν είναι: εάν έχουν πραγματοποιηθεί 

κατά το παρελθόν παρόμοιες έρευνες καθώς και ο εντοπισμός και η ανάλυση των αποτελε-

σμάτων τους, ο εντοπισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει την μέθοδο της τιτλοποίησης 

απαιτήσεων καθώς και των πλαισίων που αφορούν την αποτίμηση τον χρηματοοικονομικών 

μέσων προς τιτλοποίηση και τέλος ο εντοπισμός των κυριότερων αιτιών όπου μία τράπεζα 

οδηγείται στην πραγματοποίηση μιας τιτλοποίησης καθιστώντας τη ως μία αξιόπιστη λύση 

άμεσης χρηματοδότησης.  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από, κυρίως, δύο μέρη. Αρχικά αναλύεται το θεωρη-

τικό υπόβαθρο του θέματος ενώ στη συνέχεια ακολουθεί μία εμπεριστατωμένη έρευνα σε ελ-

ληνικό επίπεδο τραπεζών όπου εξάγονται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Η έρευνα αυτή 

είναι η πρώτη η οποία διεξάγεται σε επίπεδο ελληνικών τραπεζών και αποτελεί επίσης πηγή 

έμπνευσης για περαιτέρω μελέτη. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια της εργασίας διαιρούνται ως 

εξής: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εισαγωγικά και επεξηγηματικά στοιχεία της 

εργασίας, ο σκοπός υλοποίησής της καθώς και τα βασικά στοιχεία που την αποτελούν. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μία εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση προ-

κειμένου να συγκεντρωθεί και να αναλυθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα αποτελέ-

σματα της. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι αρκετά περιορι-

σμένης έκτασης σε σχέση με άλλες θεματολογίες εξαιτίας του γεγονότος ότι η τιτλο-

ποίηση απαιτήσεων αποτελεί μία αρκετά σύγχρονη μέθοδος χρηματοδότησης.  

                                                           
1
 Όταν η ΕΕΣ ελέγχεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το ΔΠΧΑ 10 από την μεταβιβάζουσα εταιρία, πρέ-

πει η τελευταία να προβαίνει σε ενοποίηση της όπως ορίζει το πρότυπο και να κάνει τις αντίστοιχες γνωστο-

ποιήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 12. 
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 Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη μέθοδος της τιτλοποί-

ησης συμπεριλαμβανομένων και των λογιστικών προτύπων που αναλαμβάνουν την α-

ποτίμηση και αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών μέσων προς τιτλοποίηση.  

 Στο τέταρτο κεφάλαιο (εμπειρικό μέρος) της εργασίας, διατυπώνονται οι ερευνητικές 

υποθέσεις, αναπτύσσεται το ερευνητικό υπόδειγμα, αναλύεται το δείγμα που επιλέχθη-

κε και εξάγονται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας.  

 Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται σύνοψη της μελέτης, εξάγοντας τα συ-

μπεράσματα και τίθενται στο κοινό προτάσεις προς μελλοντική έρευνα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν συχνές κρίσεις και μεταβολές στις εξωτερικές 

ροές κεφαλαίων. Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ρευστότητας, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες 

χρειάζονται καινοτόμους τρόπους για να αυξήσουν την εξωτερική χρηματοδότηση. Ένας 

τρόπος άμεσης εξωτερικής χρηματοδότησης αποτελεί η μέθοδος της τιτλοποίησης απαιτήσε-

ων η οποία παρέχει ως κίνητρα
2
 μεταξύ άλλων βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας (κυ-

ρίως λόγω βελτίωσης της εικόνας του Ισολογισμού) ώστε να επιτυγχάνεται μείωση στο κό-

στος δανεισμού, άψογη απόδοση στους επενδυτές τόσο σε περιόδους ευνοϊκής οικονομικής 

συγκυρίας όσο και μιας άσχημης και τέλος επιτρέπει στους χρήστες να επεκτείνουν τη λήξη 

του χρέους τους (Ketkar και Ratha, 2001). Παρατηρείται σύμφωνα με τους Gande και Saun-

ders (2012), ότι η προσφυγή στην δευτερογενή αγορά για χρηματοδότηση, έχει θετικό αντί-

κρισμα σε ένα σύνολο υποψήφιων επενδυτών, ιδίως όταν αφορά μετοχές τραπεζών, καθώς 

αποτελεί ένα σημάδι βελτίωσης της εικόνας των ιδίων κεφαλαίων μειώνοντας τους περιορι-

σμούς χρηματοδότησης των δανειοληπτών. Βασικό χαρακτηριστικό της τιτλοποίησης είναι η 

δημιουργία του τίτλου από ένα σύνολο διαφόρων περιουσιακών στοιχείων ώστε να απευθύ-

νεται σε μεγαλύτερο φάσμα επενδυτών (Fabozzi και Kothari, 2008).  

Ιστορικά, η τιτλοποίηση απαιτήσεων μετρά πάνω από 40 χρόνια ζωής
3
 ενώ ως μηχα-

νισμός χρηματοδότησης αυξήθηκε έντονα μετά την μεξικανική κρίση το 1994-95 καθώς με 

την υποβάθμιση της χώρας στις αξιολογήσεις για το δημόσιο χρέος αυξήθηκε το κόστος δα-

νεισμού (Ketkar και Ratha, 2001). Για την περιοχή της Ευρώπης, πριν την εισαγωγή του ευ-

ρώ, οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν σπάνια τεχνικές τιτλοποίησης. Έπειτα από την είσοδο του 

ευρώ, υπήρξε μια θεαματική αύξηση της τιτλοποίησης ως δραστηριότητα. Αυτό είναι εν μέ-

ρει μια παγκόσμια τάση, αλλά συνδέεται επίσης και με άλλους παράγοντες, όπως η «χρημα-

τοπιστωτική ολοκλήρωση» (Altunbas, et al., 2009). Ιδιαίτερα από τη δεκαετία του `80 και 

έπειτα, σύμφωνα με τον Turner
4
 (2008), έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο «παρασκηνιακό τοπί-

                                                           
2
 Τόσο στον Ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο τα κίνητρα είναι ίδια. 

3
 Παραδείγματα τιτλοποίησεων όπως τα αναφέρει η Arnold (2009):  

 Από το 1985 η Deloitte & Touche USA, έχει προσφέρει γνώσεις και τεχνογνωσία σε περισσότερες από 

14.000 τιτλοποιήσεις συνολικής αξίας άνω των $5 τρις μεταξύ αυτών ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, 

CDOs κ.ο.κ. 

 Η PwC’s and the Structured Finance Group (SFG) έχει εμπλακεί κατά το παρελθόν σε τιτλοποιήσεις 

δισεκατομμυρίων δολαρίων παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών (American Securitization Forum, 

2006). 
4
Βλ. Turner, L. (2008). Plunge: How banks aim to obscure their losses. An interview with Lynn Turner. Multina-

tional Monitor, 4(Νοέμβριος/Δεκέμβριος). σ.σ. 27–30. 
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ο» γύρω από την τιτλοποίηση δανείων στο τραπεζικό σύστημα καθώς τα αμερικάνικα λογι-

στικά πρότυπα επέτρεψαν τις τράπεζες να καταγράφουν τα τιτλοποιημένα δάνεια και των 

σχετικών απαιτήσεων «εκτός των ισολογισμών τους» (Arnold, 2009). Οι παραπάνω ρυθμί-

σεις άλλαξαν πολλές φορές τα μετέπειτα χρόνια χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία καθώς η σύνδεση 

των παραπάνω δανείων με την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών έκανε τους υπεύθυνους 

να αποφεύγουν τις ρυθμιστικές αρχές (Group of Thirty, 2009). Ακόμη, σύμφωνα με την Ar-

nold (2009), η τιτλοποίηση απαιτήσεων είχε σημαντικό ρόλο στο ξέσπασμα της χρηματοπι-

στωτικής κρίσης. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι η λογιστική θεωρία είχε μείνει αρκετά 

πίσω σε σχέση με τις λογιστικές πρακτικές. Ενώ οι επαγγελματίες λογιστές είχαν πλήρη δρά-

ση σε θέματα τιτλοποίησεων, οι ακαδημαϊκοί - μελετητές δεν ασχολήθηκαν και αγνοούσαν 

τα θέματα περί τιτλοποίησης μέχρι και το 2008. Έπειτα από 2008, όλο και περισσότεροι με-

λετητές ασχολούνται με το θέμα χωρίς όμως να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα στοιχείων λόγο 

του σκιώδης παρελθόντος. 

Η τιτλοποίηση αποτελεί μία μέθοδος μεταφοράς κινδύνων από τις οικονομικές κατα-

στάσεις των τραπεζών σε εξωτερικούς επενδυτές. Η βιβλιογραφία που ασχολείται με τη τιτ-

λοποίηση, σύμφωνα με τους Affinito και Tagliaferri (2010), εντοπίζει τέσσερις κύριους κα-

θοριστικούς παράγοντες της απόφασης για τιτλοποίηση τραπεζικών δανείων: α) την ανάγκη 

για νέες πηγές χρηματοδότησης, β) τη μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου, γ) την αναζήτηση 

νέων ευκαιριών κέρδους, και δ) το ρόλο του κεφαλαίου. Σύμφωνα με την έρευνα
5
 της Car-

done-Riportella et.al. (2010), επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι η ρευστότητα και η αναζήτηση 

μεγαλύτερης απόδοσης αποτελεί κινητήριος παράγοντας που οδηγεί τράπεζες σε τιτλοποίηση 

των απαιτήσεων τους ενώ δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση που αφορά τη μεταφορά του πιστω-

τικού κινδύνου και τη προσαρμογή στους ρυθμιστικούς κανόνες. Ο Acharya et.al. (2013) α-

ναφέρει ότι κατά τη περίοδο πριν τη κρίση του 2007 - 2009, οι τράπεζες επινόησαν πολλές 

μεθόδους τιτλοποίησης προκειμένου να διατηρήσουν τους κινδύνους στους ισολογισμούς 

τους, ενώ παράλληλα να τους επιτραπεί η μείωση της απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας.  

Η σημερινή τραπεζική κρίση ρευστότητας
6
 σε συνδυασμό με τη προσπάθεια των τρα-

πεζών να συμμορφώνονται σύμφωνα με τα πλαίσια ‘Βασιλεία ΙΙ και ΙΙΙ’ με στόχο τη καλή 

πιστωτική ποιότητα που οδηγεί στην απελευθέρωση κεφαλαίων για πιστωτική επέκταση ενι-

                                                           
5
 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις Ισπανικές τράπεζες κατά τη περίοδο 2000-2007. 

6
 Όπως τονίζουν οι Maddaloni και Peydró (2011), η κρίση δεν οφείλεται μόνο σε πολιτικές αποφάσεις αλλά και 

σε αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τις διαδικασίες των Τραπεζών. 
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σχύοντας την οικονομία
7
 (Ζοπουνίδης και Λεμονάκης, 2009), συναντούμε κυρίως δύο τρό-

πους άντλησης κεφαλαίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο δανεισμός από τους ‘θεσμούς’ 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) με εγ-

γυήσεις του δημοσίου και η τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων. Ακόμη, σύμφωνα με τους 

Ketkar και Ratha (2001), οι κυβερνήσεις βρίσκουν την μέθοδο της τιτλοποίησης απαιτήσεων 

αρκετά ελκυστική καθώς όταν σχεδιάζεται και εκτελείται ορθά, μπορεί να παρέχει έναν τρό-

πο πρόσβασης στις αγορές σε περιόδους κρίσης ρευστότητας και μάλιστα σύμφωνα με τον 

Pennacchi (1988) με μειωμένο κόστος χρηματοδότησης της ρευστότητας. Για το λόγο αυτό, ο 

Keys et.al., (2009) τονίζει ότι δεν χρειάζεται απλά μία κυβερνητική παρέμβαση που να ορίζει 

το θεσμικό πλαίσιο, αλλά την καλύτερη δυνατή παρέμβαση για την σωστή λειτουργία της 

μεθόδου, μειώνοντας έτσι τον οποιονδήποτε ηθικό κίνδυνο. Τέλος, η πώληση δανείων αντα-

νακλά στην αγορά ως μία διάθεση για δανειακή ανανέωση (Dahiya et. al., 2000). Έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στο τραπεζικό σύστημα της Ιταλίας κατά την εξαετία 2000-2006, έδειξε 

ότι οι τράπεζες με τα λιγότερα κεφάλαια, χαμηλή ρευστότητα, ριψοκίνδυνα δάνεια και αβέ-

βαιο μέλλον, προχωρούν σε πώληση δανείων πιο άμεσα (χρονικά), ενώ καταφέρνουν να πε-

τύχουν μείωση των επισφαλών δανείων και αύξηση της κερδοφορίας αν και λειτουργούσαν 

πλέον με λιγότερα κεφάλαια αλλά πιο πολλά από εκείνα που θεσμικά έπρεπε (Affinito και 

Tagliaferri, 2010). Ομοίως, η έρευνα της Cardone-Riportella et.al. (2010) αναφέρει ότι με την 

πώληση δανείων κατά την περίοδο 2000-2007 στην Ισπανία, υπήρξε ένα ρεύμα ανανεώσεις 

των δανείων που εκδίδουν οι τράπεζες στους καταναλωτές ενώ παράλληλα υπήρξε και αύξη-

ση των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων.  

Σημαντική είναι η έρευνα που έχει διεξαχθεί για τις συνέπειες της τιτλοποίησης δα-

νειακών απαιτήσεων, τόσο για την πλευρά των τραπεζών όσο και για την πλευρά των δανειο-

ληπτών. Όσον αφορά την επίδραση ως προς τις τράπεζες, οι έρευνες έχουν δείξει αποτελέ-

σματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τον Dahiya et. 

al. (2000), η μέθοδος βελτιώνει την οικονομική κατάσταση των τραπεζών αυξάνοντας πα-

ράλληλα την τιμή της μετοχής και κατ` επέκταση, η έρευνα των Gande και Saunders (2012) 

συμπληρώνει ότι με την αύξηση στην τιμή της μετοχής, παρατηρείται, αύξηση ζήτησης των 

μετοχών από υποψήφιους επενδυτές. Σε αντίθεση με την παραπάνω έρευνα, οι Dionne και 

Harchaoui (2003) υποστηρίζουν ότι οι συνέπειες ως προς τις τράπεζες σύμφωνα με τη έρευ-

                                                           
7
 Σύμφωνα με έρευνα των Martín – Oliver και Saurina (2007), η τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων στο χρη-

ματοπιστωτικό σύστημα της Ισπανίας για την περίοδο 1999-2006, πραγματοποιήθηκε έχοντας ως κύριο στόχο 

της αύξηση της ρευστότητας και όχι την διατήρηση επαρκών κεφαλαίων. 
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να
8
 που πραγματοποίησαν, είναι ότι η τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων έχει αρνητικές συ-

νέπειες στον δείκτη Tier Ι Capital
9
 καθώς και στο σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων των τραπε-

ζών δυσχεραίνοντας την οικονομική τους ισχύ. Παράλληλα, όσο αυξάνεται το μέγεθος της 

τιτλοποίησης, αυξάνεται και το ποσοστό ανάληψης κινδύνου. Όσον αφορά την επίδραση ως 

προς τους δανειολήπτες, η συνέχεια της έρευνας του Dahiya et. al. (2000) δείχνει ότι έχει αρ-

νητικές συνέπειες. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το 45% των δανείων επιχειρήσεων που 

πουλήθηκαν, οι διοικήσεις των αντίστοιχων επιχειρήσεων, εντός τριών ετών, ανακοίνωσαν τη 

παύση της λειτουργίας τους.  Όπως έχουν δείξει, μεταξύ άλλων, ο Dahiya et.al. (2000), ένας 

λόγος όπου η πώληση δανείου επιδρά αρνητικά στην δανειζόμενη επιχείρηση είναι ότι η τρά-

πεζα για να πραγματοποιήσει την συναλλαγή αναγκάζεται ως γνώστης του δανειολήπτη να 

διαδώσει σε τρίτους ιδιωτικές πληροφορίες καθώς και την οικονομική του κατάσταση. Ακό-

μη, σύμφωνα με την έρευνα των Sumit et.al. (2011), η τιτλοποίηση δανειακών ενυπόθηκων 

απαιτήσεων αυξάνει την πιθανότητα κατάσχεσης έναντι της αναχρηματοδότησης του δανεί-

ου
10

. Τέλος, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του «ηθικού κινδύνου», καθώς έπειτα 

από την πώληση των δανείων δεν έχουν πλέον τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να παρακολου-

θούν αποτελεσματικά την εξόφληση των δανείων αυτών
11

 (Pennacchi, 1988).  

Τα δάνεια τα οποία συνήθως πωλούνται ανήκουν σε ασθενέστερους οικονομικά δα-

νειολήπτες (Dahiya et.al., 2000). Οι Reinhart και Rogoff (2010) επισημαίνουν ότι τα μη εξυ-

πηρετούμενα δάνεια συνήθως σηματοδοτούν την έναρξη μιας τραπεζικής κρίσης. Ακόμη, υ-

ποστηρίζουν ότι υπάρχουν πληθώρα εμπειρικών στοιχείων όπου αποδεικνύεται ότι οι τραπε-

ζικές κρίσεις συχνά προηγούνται ή συμπίπτουν με τις κρίσεις του κρατικού χρέους. Σύμφωνα 

με έρευνα του Louzis et.al. (2011), οι μακροοικονομικές μεταβλητές, και συγκεκριμένα ο 

ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας, τα επιτόκια δανεισμού και του 

δημόσιου χρέους έχουν ισχυρή επίδραση στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ίδια 

αποτελέσματα έχει και η έρευνα των Rinaldi και Arellano (2006) οι οποίοι έχουν αναλύσει τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια των νοικοκυριών για μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών και παρέχουν 

εμπειρικά στοιχεία ότι το διαθέσιμο εισόδημα, η ανεργία και οι νομισματικές συνθήκες έχουν 

ισχυρό αντίκτυπο στην μη εξυπηρέτηση δανείων
12

. Ως συνέπεια οι τράπεζες να μειώσουν την 

                                                           
8
 Η έρευνα αφορά το τραπεζικό σύστημα του Καναδά κατά την περίοδο 1988-1998. 

9
 Τα κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης των Τραπεζών ( Tier I Capital ) είναι ένας τρόπος μέτρησης της χρηματοοι-

κονομικής ισχύος (δύναμης) μιας τράπεζας. 
10

 Τα ενυπόθηκα δάνεια έχουν λιγότερες πιθανότητες αναχρηματοδότησης έναντι των δανείων χαρτοφυλακίων. 

Οι διαπιστώσεις ισχύουν ανεξαιρέτως ποιότητας δανείων (Sumit et.al. ,2011). 
11

 Η τράπεζα έχει το δικαίωμά να ενεργεί ως διαχειριστής για λογαριασμό της εταιρίας ειδικού σκοπού έναντι 

αμοιβής (Νούλας, 2006) 
12

 Σε άλλες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν, η μεταβολή στην ικανότητα εξυπηρέτησης 

ενός δανείου από τον δανειολήπτη είναι ανάλογη με την μεταβολή στην κατάσταση της γενικότερης οικονομίας: 
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παροχή πιστώσεων κατά τη διάρκεια της ύφεσης, και έτσι να υπάρχει περαιτέρω εμβάθυνση 

των αρνητικών επιπτώσεων του οικονομικού κύκλου (Quagliarello, 2006).  

Οι ατέλειες της αγοράς μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος πιστωτικές πολιτικές από τις 

τράπεζες. Αυτό σε συνδυασμό με τις λάθος επιλογές ορισμένων δανειστών, μπορεί να οδηγή-

σει σε αύξηση του χρέους από τους δανειολήπτες σε μία εύφορη φάση του οικονομικού κύ-

κλου και κατ’ επέκταση σε αύξηση των προβληματικών δανείων (Rinaldi και Arellano, 

2006). Σύμφωνα με τους Gibson και Tsakalotos (1992), στις αρχές τις δεκαετίας του ’90, οι 

αποφάσεις σχετικά με την επέκταση των τραπεζικών πιστώσεων συχνά γίνονταν βάσει μη 

τραπεζικών κριτηρίων, όπως ''τις προσωπικές επαφές και την κοινωνική πίεση'' που οδηγούν 

σε αναποτελεσματικότητα όσον αφορά την διαχείριση του κινδύνου. Αντίθετα, προς τα τέλη 

της δεκαετίας, οι τράπεζες προκειμένου να προσαρμοστούν στο υπάρχον ανταγωνιστικό πε-

ριβάλλον, υιοθετούν νέες μεθόδους αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου με στόχο τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Άλλες μελέτες έχουν δείξει πώς η εξυπηρέτηση ε-

νός δανείου επηρεάζεται και από την υποβολή, από την πλευρά των δανειοληπτών, ψευδών 

αναφορών για τις αποδοχές τους υπό την απειλή της τράπεζας να αποκλείσει το σύνολο του 

δανείου σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων τους, και τέλος την σπουδαιότητα της εγ-

γύησης (Berge και Boye, 2007). Ακόμη, σύμφωνα με Keys et.al. (2010), η τιτλοποίηση δα-

νεικών απαιτήσεων φέρει από μόνη της αύξηση στον αριθμό τον μη εξυπηρετούμενων δα-

νείων καθώς έχοντας οι τράπεζες ως έσχατη λύση την πώληση των προβληματικών δανείων, 

δεν διενεργούν τους απαραίτητους και αναγκαίους ελέγχους στη σύναψη νέων δανειακών 

συμβάσεων. Η έρευνα έδειξε ότι στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, μία αύξηση κατά 

80% στις τιτλοποιήσεις δανείων, φέρει 20% αύξηση στα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στο 

τελευταίο συμφωνεί και η έρευνα των Maddaloni και Peydró (2011), προσθέτοντας ότι στη 

Ζώνη του Ευρώ πριν της παγκόσμια κρίση του 2008, παρατηρείται ότι με την μείωση των 

επιτοκίων στα βραχυπρόθεσμα δάνεια επήλθε χαλάρωση στους σχετικούς κανόνες δανειοδό-

τησης. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι η αύξηση του χρεωμένων νοικοκυριών μπορεί 

μακροπρόθεσμα να επηρεάσει αρνητικά την χρηματοπιστωτική σταθερότητα (Rinaldi και 

Arellano, 2006). 

                                                                                                                                                                                     
 Ο Quagliarello (2007) βρίσκει ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων επηρεάζει τα μη εξυπηρετού-

μενα δάνεια των ιταλικών τραπεζών κατά την περίοδο 1985-2002. 

 Ο Cifter κ.ά. (2009) (όπως αναφέρεται στην μελέτη των Louzis et.al. (2011)) παρέχει εμπειρικά στοι-

χεία για ένα ετεροχρονισμένο αντίκτυπο της βιομηχανικής παραγωγής στον αριθμό των μη εξυπηρε-

τούμενων δανείων στο τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα την περίοδο 2001-2007. 

 Ομοίως, οι Berge και Boye (2007) βρίσκουν έπειτα από μία εκτεταμένη έρευνα, ότι τα προβληματικά 

δάνεια είναι πολύ ευαίσθητα ως προς τα πραγματικά επιτόκια και την ανεργία για το σκανδιναβικό 

τραπεζικό σύστημα κατά την περίοδο 1993-2005. 
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Όπως παρατηρήθηκε από τον Keys et.al., (2009), ασκείται μία μορφή πίεσης προς 

τους δανειολήπτες προκειμένου να λάβουν νέες ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των δανείων 

τους ιδιαίτερα για εκείνα τα δάνεια τα οποία θεωρητικά δεν πληρούν απολύτως τις προϋπο-

θέσεις χορήγησής τους. Σύμφωνα λοιπόν με τους συγγραφείς, αποτελεί κυρίως μία πίεση για 

λήψη περισσότερων μέτρων παρά για να δοθούν επιπλέον κίνητρα σε υποψήφιους επενδυτές 

για αγορά τίτλων. Αυτό παρατηρείται μάλιστα και από την ανάλυση των σχετικών τραπεζι-

κών αποδόσεων. 

Ο Jacobs (2009) αναφέρει ότι τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που σκοπό έχουν να 

μειώσουν τους κινδύνους της επένδυσης, μπορεί να καταλήξουν τελικά στην μεγέθυνση αυ-

τών των κινδύνων. Για παράδειγμα, στα ενυπόθηκα δάνεια, ο κίνδυνος μετατοπίζεται ανάλο-

γα τις υποκείμενες τιμές των ακινήτων. Με την εφαρμογή  της αποτίμησης των περιουσιακών 

στοιχείων σε εύλογη αξία, έχουν φέρει σε δεινή θέση τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο 

τον κόσμο (Laux και Leuz, 2009). Ως λύση αποδεικνύεται η μετακίνηση ενός ενυπόθηκου 

δάνειου προς μία εταιρία ειδικού σκοπού, μειώνοντας τον κίνδυνο στις οικονομικές καταστά-

σεις. Με μικρότερο κίνδυνο, ο δανειστής υπάγεται από τις εποπτικές αρχές σε κατηγορία με 

λιγότερες απαιτήσεις, αυξάνοντας έτσι τα κεφάλαια για νέα δάνεια (Jacobs, 2009).  

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να γίνει αναφορά στην έρευνα που διεξήχθη από τους 

Loutskina και Strahan (2009) η οποία αναφέρει ότι μέχρι και τη μεγάλη αύξηση των τιτλο-

ποιημένων δανείων, οι τράπεζες διέθεταν μεγάλα ενυπόθηκα δάνεια μόνο όταν κατείχαν μι-

κρό κόστος καταθέσεων και σημαντική πρόσβαση σε ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. 

Με τη μέθοδο της τιτλοποίησης, η διακύμανση των παραγόντων που επηρεάζουν την παροχή 

πιστώσεων δεν αποτελεί τροχοπέδη στην άντληση κεφαλαίων καθώς επίσης με την αύξηση 

της δευτερογενής αγοράς δανείων «μετριάζεται» η επίδραση της νομισματικής πολιτικής που 

ακολουθείται. Παρόμοια αποτελέσματα έχει και η έρευνα του Altunbas, et.al. (2009), ο ο-

ποίος αναφέρει επίσης ότι σε παλαιότερο χρόνο όπου οι τράπεζες ήταν πιο μικρού μεγέθους, 

η προσφυγή στη δευτερογενή αγορά κεφαλαίων με στόχο την άμεση ρευστοποίηση δανείων 

ήτανε σπάνια πρακτική. Συμπληρώνει επίσης ότι, το προφίλ κινδύνου των τραπεζών έχει ση-

μαντικό αντίκτυπο στην προσφορά δανείων, τονίζοντας τη σημασία της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας. 

Σύμφωνα με τους Ketkar και Ratha (2001), η μείωση του κινδύνου σε τιτλοποιημένες 

συναλλαγές πραγματοποιείται μέσω της δομής της συναλλαγής, καθώς και την επιλογή των 

μελλοντικών ταμειακών απαιτήσεων προς πώληση. Ο Keys et.al. (2010) προτείνουν η επιλο-

γή των απαιτήσεων προς τιτλοποίηση να γίνεται σύμφωνα με τη δομή των πληροφοριών που 
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τις συνοδεύουν ενώ τέλος, σύμφωνα με τον Schwarcz (1994), η μέθοδος της τιτλοποίησης θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μετά από σύγκριση με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.  

Καταλήγοντας, στην διεθνή βιβλιογραφία αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της μεθό-

δου ως πηγή άμεσης χρηματοδότησης. Ιστορικά, αποτελεί μία σύγχρονη μέθοδος χρηματοδό-

τησης, όπου πρόσφατα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για περαιτέρω μελέτη. Χαρακτηρίζεται 

από παρασκηνιακό παρελθόν ενώ πληθώρα ερευνών αναλύουν την σχέση της με την ύπαρξη 

μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων, λειτουργεί ως δανεια-

κή ανανέωση ενώ αναλύονται και οι μακροοικονομικές μεταβλητές που λειτουργούν ως κα-

θοριστικοί παράγοντες ύπαρξης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τέλος, οι παράγοντες για τιτ-

λοποίηση ποικίλλουν ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών που παρουσιάζουν την επίδραση 

της μεθόδου είναι προς διαφορετική κατεύθυνση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Εισαγωγή 

 

Η ελληνική νομοθεσία αναλύει και καθορίζει πλήρως το θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τη τιτ-

λοποίηση δανειακών απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 του νόμου 3156/2003 καθορί-

ζει του κανόνες και το θεσμικό πλαίσιο ενώ το άρθρο 19 του νόμου 4308/2014 καθορίζει το 

πλαίσιο αναγνώρισης και επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

 Όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), η αναγνώριση και η επιμέτρηση 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

επιμέτρηση». Στα χρηματοοικονομικά μέσα αναφέρονται επίσης το πρότυπο 32 «Χρηματοοι-

κονομικά Μέσα: Παρουσίαση» και το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις». 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ελληνική νομοθεσία καθορίζει πλήρως τη μέθοδο της 

τιτλοποίησης, εντούτοις, οι περισσότερες συμβάσεις που πραγματοποιούνται, συνήθως, συ-

ντάσσονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο το οποίο αντιμετωπίζει κάθε υποχρέωση ως «πε-

ρίπτωση εγγυοδοτικής ευθύνης». Σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο
13

, είναι αδιάφορη η μορφή 

της παράβασης της σύμβασης, δίνοντας το δικαίωμα στον κάτοχο του τίτλου να προχωρήσει 

σε άμεση κατάσχεση περιουσίας του οφειλέτη. 

 

3.2 Νόμος 3156/2003 

Η ελληνική νομοθεσία με το άρθρο 10 του νόμου 3156/2003, αναλύει και καθορίζει το θε-

σμικό πλαίσιο σε σχέση με τη μέθοδο τιτλοποίησης απαιτήσεων από επιχειρηματική δραστη-

ριότητα. Το παραπάνω άρθρο ορίζει την τιτλοποίηση απαιτήσεων ως «τη μεταβίβαση επιχει-

ρηματικών απαιτήσεων λόγω πώλησης με σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ με-

ταβιβάζοντος και αποκτώντος σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση, με ιδιωτική πρωτο-

βουλία μόνον, ομολογιών οποιουδήποτε είδους ή μορφής, η εξόφληση των οποίων πραγμα-

τοποιείται: α) από το προϊόν είσπραξης των επιχειρηματικών απαιτήσεων που μεταβιβάζονται 

ή β) από δάνεια, πιστώσεις ή συμβάσεις παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων».   

                                                           
13

 Βλ. McKendrick, E. (2014) Contract Law: Text, Cases, and Materials. 6
η
 εκδ. Oxford: Oxford University 

Press. 
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Επιπρόσθετα, στη παράγραφο 1, ο νόμος ορίζει ότι επενδυτικές εταιρίες πλην ασφα-

λιστικών οργανισμών, των οποίων οι ομολογίες έχουν αξιολογηθεί από διεθνώς αναγνωρι-

σμένο οίκο αξιολόγησης, μπορούν να μετέχουν σε «ιδιωτική τοποθέτηση», δηλαδή στη διά-

θεση των ομολογιών τους σε περιορισμένο κύκλο προσώπων των οποίων ο αριθμός δεν υ-

περβαίνει τους εκατόν πενήντα (150). Ακόμη, στη παράγραφο 2, χαρακτηρίζεται ως «μεταβι-

βάζων» ο έμπορος που έχει έδρα είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή με την προϋπόθεση 

ότι έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο χαρακτηρίζεται ως «εται-

ρία ειδικού σκοπού» εκείνο το νομικό πρόσωπο που ως στόχο έχει την απόκτηση των επιχει-

ρηματικών απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση τους. 

Στη συνέχεια του άρθρου αναφέρονται οι λεπτομέρειες που διέπουν τη μέθοδο τιτλο-

ποίησης. Ειδικότερα: 

Παράγραφος 3: Αν η εταιρία ειδικού σκοπού εδρεύει στην Ελλάδα, πρέπει να είναι 

ανώνυμη εταιρεία και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από 

τις διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών και τις διατάξεις του Ν.Δ.17 Ιουλίου/13 Αυγούστου 

1923, εφόσον δεν είναι αντίθετες με το νόμο αυτόν. Η διάταξη της περιπτώσεως (γ) της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζεται.  

Παράγραφος 4: Οι μετοχές της εταιρίας ειδικού σκοπού είναι ονομαστικές.  

Παράγραφος 5: Οι αποφάσεις για την έκδοση και το είδος των ομολογιών λαμβάνο-

νται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ειδικού σκοπού. Με απόφαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται περαιτέρω εξουσιοδότηση για τον καθορισμό επί μέ-

ρους λεπτομερειών, όπως αυτών που αναφέρονται στον αριθμό και τη συνολική ονομαστική 

αξία των ομολογιών που πρόκειται να εκδοθούν, τον τρόπο και την προθεσμία διάθεσης τους, 

τον τρόπο καθορισμού της τιμής διάθεσης τους, το πρόσωπο που αναλαμβάνει την είσπραξη 

και διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, καθώς και τον εκπρόσωπο των ομολογιού-

χων. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατό χιλιάδες 

(100.000) ευρώ.  

Παράγραφος 6: Οι απαιτήσεις που μεταβιβάζονται με σκοπό την τιτλοποίηση μπορεί 

να είναι απαιτήσεις κατά οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και των καταναλωτών, υφιστάμενες ή 

μελλοντικές, εφόσον αυτές προσδιορίζονται ή είναι δυνατόν να προσδιορισθούν με οποιον-

δήποτε τρόπο. Επίσης μπορεί να μεταβιβάζονται και απαιτήσεις υπό αίρεση. Διαπλαστικά ή 

άλλα δικαιώματα, ακόμη και αν δεν αποτελούν παρεπόμενα δικαιώματα κατά την έννοια του 

άρθρου 458 του Α.Κ., εφόσον συνδέονται με τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις, μπορούν να 

μεταβιβάζονται μαζί με αυτές. Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί τη γένεση των 

απαιτήσεων στην εταιρία ειδικού σκοπού. Η πώληση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων διέ-
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πεται από τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. του Α.Κ., η δε μεταβίβαση από τις διατάξεις των 

άρθρων 455 επ. του Α.Κ., εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου 

αυτού.  

Παράγραφος 7: Η εταιρία ειδικού σκοπού, για τους σκοπούς της τιτλοποίησης, καθώς 

επίσης και για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου, μπορεί να συνάπτει πάσης φύσεως δάνεια ή 

πιστώσεις και ασφαλιστικές ή εξασφαλιστικές συμβάσεις, περιλαμβανομένων και συμβάσεων 

χρηματοοικονομικών παραγώγων. Στους σκοπούς της τιτλοποίησης του προηγούμενου εδα-

φίου περιλαμβάνονται, ενδεικτικώς, η άντληση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την από-

κτηση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, η έκδοση και διάθεση των ομολογιών, η εξόφληση 

αυτών και των πάσης φύσεως δανείων, πιστώσεων και λοιπών συμβάσεων, όπως ορίζεται 

στους όρους των σχετικών συμβάσεων και το πρόγραμμα του δανείου.  

Παράγραφος 8: Η σύμβαση μεταβίβασης των τιτλοποιημένων απαιτήσεων καταχωρί-

ζεται σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 

2844/2000 (ΦΕΚ 220 Α΄) και κατισχύει των συμφωνιών μεταξύ μεταβιβάζοντος και τρίτων 

περί ανεκχώρητου των μεταξύ τους απαιτήσεων. Επιτρέπεται η μεταβίβαση περαιτέρω απαι-

τήσεων στην εκδότρια και η προσθήκη αυτών σε εκείνες οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται για 

την εξόφληση των απαιτήσεων που σχετίζονται με την τιτλοποίηση, εφόσον η μεταβίβαση 

δεν επιφέρει την υποβάθμιση της αξιολόγησης του ομολογιακού δανείου.  

Παράγραφος 9: Από την καταχώριση της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την προη-

γούμενη παράγραφο επέρχεται η μεταβίβαση των τιτλοποιημένων απαιτήσεων, εκτός αν άλ-

λως ορίζεται στους όρους της σύμβασης, η δε μεταβίβαση αναγγέλλεται εγγράφως από τον 

μεταβιβάζοντα ή την εταιρία ειδικού σκοπού στον οφειλέτη. Με την αναγγελία πρέπει να 

προσδιορίζονται και οι απαιτήσεις στις οποίες αφορά η μεταβίβαση.  

Παράγραφος 10: Ως αναγγελία λογίζεται η καταχώριση της σύμβασης αυτής στο δη-

μόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 8 του 

άρθρου αυτού. Πριν από την αναγγελία δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δικαιώματα που απορ-

ρέουν από τη μεταβίβαση λόγω πώλησης της παρ. 1. Καταβολή προς την εταιρία ειδικού 

σκοπού πριν από την αναγγελία ελευθερώνει τον οφειλέτη έναντι του μεταβιβάζοντος και 

των ελκόντων δικαιώματα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.  

Παράγραφος 11: Καταπιστευτική μεταβίβαση των απαιτήσεων δεν επιτρέπεται και 

οποιοσδήποτε καταπιστευτικός όρος δεν ισχύει. Επιτρέπεται η αναπροσαρμογή ή πίστωση 

του τιμήματος της πωλήσεως και η υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης κατά τους όρους 

της σχετικής σύμβασης και τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. του Α.Κ., καθώς και μεταγενέ-

στερη συμφωνία για την αναμεταβίβαση στον μεταβιβάζοντα απαιτήσεων που μεταβιβάσθη-
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καν για τους σκοπούς τιτλοποίησης. Η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου ή αναπρο-

σαρμογή των όρων αυτού δεν επιτρέπεται να βλάπτει τα δικαιώματα των υφιστάμενων ομο-

λογιούχων ούτε να επιφέρει την υποβάθμιση της αξιολόγησης του ομολογιακού δανείου.  

Παράγραφος 12: Στις μεταβιβασθείσες ή μεταβιβαστέες απαιτήσεις, με την επιφύλαξη 

της παρ. 18, δεν επιτρέπεται να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο βάρος. Αν μεταβιβαζόμενη απαίτη-

ση ασφαλίζεται με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο παρεπόμενο δικαί-

ωμα ή προνόμιο, το οποίο έχει υποβληθεί σε δημοσιότητα με καταχώριση σε δημόσιο βιβλίο 

ή αρχείο, για τη σημείωση της μεταβολής του δικαιούχου αρκεί η καταχώριση της βεβαίωσης 

της καταχώρισης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του N. 2844/2000 και η μνεία σε περίλη-

ψη του εμπράγματου βάρους, του παρεπόμενου δικαιώματος ή του προνομίου. Από την κα-

ταχώριση για κάθε ενέχυρο σε σχέση με τις τιτλοποιημένες απαιτήσεις επέρχονται τα αποτε-

λέσματα των άρθρων 39 και 44 του Ν.Δ.17.7/13-8-1923.  

Παράγραφος 13: Η πώληση και η μεταβίβαση απαιτήσεων σύμφωνα με το όρθρο αυ-

τό, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις πάσης φύ-

σεως, κατά κεφάλαιο, τόκους και λοιπά έξοδα, δεν μεταβάλλει την ουσιαστική, δικονομική 

και φορολογική φύση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων και των σχετικών δικαιωμάτων, 

όπως ίσχυαν αυτά πριν από τη μεταβίβαση σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες δι-

ατάξεις. Ειδικά προνόμια που ισχύουν υπέρ του μεταβιβάζοντος διατηρούνται και ισχύουν 

υπέρ της εταιρίας ειδικού σκοπού. Στα ειδικά προνόμια του προηγούμενου εδαφίου περιλαμ-

βάνονται και τα προνόμια περί την εκτέλεση (δυνάμει του Ν.Δ.17.7./13-8-1923 ή άλλης διά-

ταξης) και εκπτώσεις και απαλλαγές από φόρους και τέλη πάσης φύσεως που ίσχυαν κατά τις 

κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις στο πρόσωπο του μεταβιβάζοντος αναφορικά με την 

επιδίωξη των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων και την ενάσκηση κάθε σχετικού δικαιώματος. 

Παράγραφος 14: Με σύμβαση που συνάπτεται εγγράφως η είσπραξη και εν γένει δια-

χείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων μπορεί να ανατίθεται σε πιστωτικό ή χρηματοδο-

τικό ίδρυμα που παρέχει νομίμως υπηρεσίες σύμφωνα με το σκοπό του στον Ευρωπαϊκό Οι-

κονομικό Χώρο, στον μεταβιβάζοντα ή και σε τρίτο, εφόσον ο τελευταίος είτε είναι εγγυητής 

των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων είτε ήταν επιφορτισμένος με τη διαχείριση ή την είσπραξη 

των απαιτήσεων πριν τη μεταβίβαση τους στον αποκτώντα. Αν η εταιρία ειδικού σκοπού δεν 

εδρεύει στην Ελλάδα και οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις είναι απαιτήσεις κατά καταναλωτών 

πληρωτέες στην Ελλάδα, τα πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η διαχείριση πρέπει να έχουν ε-

γκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση υποκατάστασης του διαχειριστή, ο υποκατάστατος 

ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον διαχειριστή.  
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Παράγραφος 15: Ο διαχειριστής των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο υποχρεούται να καταθέτει, αμέσως με την είσπραξη τους, το προϊόν 

των τιτλοποιημένων απαιτήσεων, υποχρεωτικά σε χωριστή έντοκη κατάθεση που τηρείται 

στον ίδιο, εφόσον είναι πιστωτικό ίδρυμα, διαφορετικά σε πιστωτικό ίδρυμα που δραστηριο-

ποιείται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Στην κατάθεση γίνεται ειδική μνεία ότι αυτή 

αποτελεί χωριστή περιουσία διακριτή από την περιουσία του διαχειριστή και του πιστωτικού 

ιδρύματος στο οποίο κατατίθεται. Κάθε εμπράγματη ασφάλεια που παρέχεται για λογαριασμό 

των ομολογιούχων, τα κεφάλαια, που εισπράττει ο διαχειριστής για λογαριασμό τους ή οι κι-

νητές αξίες που κατατίθενται σε αυτόν, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, συμψηφισμό ή άλλου 

είδους δέσμευση από τον ίδιο ή τους δανειστές του ούτε περιλαμβάνονται στην πτωχευτική 

περιουσία του.  

Παράγραφος 16: Στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000 της έδρας του 

μεταβιβάζοντος σημειώνεται η σύμφωνα με την παρ. 14 ανάθεση της διαχείρισης και κάθε 

σχετική μεταβολή. 

Παράγραφος 17: Τα ποσά που προκύπτουν από την είσπραξη των απαιτήσεων που 

μεταβιβάζονται και οι αποδόσεις της κατάθεσης που αναφέρονται στην παράγραφο 15 διατί-

θενται για την εξόφληση των εκδιδόμενων ομολογιών, κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα, φό-

ρους και πάσης φύσεως δαπάνες, καθώς και των λειτουργικών δαπανών της εταιρίας ειδικού 

σκοπού και των απαιτήσεων κατ΄ αυτής, όπως ορίζεται στους όρους του ομολογιακού δανεί-

ου και του προγράμματος.  

Παράγραφος 18: Επί των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων και της κατάθεσης που ανα-

φέρεται στην παράγραφο 15 υφίσταται νόμιμο ενέχυρο υπέρ των ομολογιούχων και των λοι-

πών δικαιούχων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την καταχώριση της κατά την 

παράγραφο 1 σύμβασης στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του Ν. 2844/2000. Οι απαιτήσεις 

για τις οποίες υπάρχει το νόμιμο ενέχυρο κατατάσσονται πριν από τις απαιτήσεις του άρθρου 

975 Κ.Πολ.Δ., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους όρους του δανείου.  

Παράγραφος 19: Από της καταχωρίσεως, το κύρος της πώλησης και μεταβίβασης της 

παραγράφου 1, των παρεπόμενων προς τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις δικαιωμάτων και του 

νομίμου ενεχύρου, δεν θίγεται από την επιβολή οποιουδήποτε συλλογικού μέτρου ικανοποίη-

σης των πιστωτών, που συνεπάγεται την απαγόρευση ή τον περιορισμό της εξουσίας διάθε-

σης των περιουσιακών στοιχείων του μεταβιβάζοντος, της εταιρίας ειδικού σκοπού ή τρίτου 

εγγυοδότη ή δικαιούχου παρεπόμενου δικαιώματος ή του προσώπου που αναλαμβάνει την 

είσπραξη και διαχείριση των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων, ούτε από την υποβολή σχετικής 

αίτησης κατ΄ αυτών. Το ίδιο ισχύει και όταν πρόκειται για μελλοντικές απαιτήσεις, η γένεση 
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των οποίων επέρχεται μετά την επιβολή του συλλογικού μέτρου ή την υποβολή της σχετικής 

αίτησης.  

Παράγραφος 20: Οι διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου δεν εφαρμόζονται στις 

σχέσεις μεταξύ μεταβιβάζοντος και εταιρείας ειδικού σκοπού και στις σχέσεις μεταξύ της ε-

ταιρίας ειδικού σκοπού και των δανειστών της για τους σκοπούς της τιτλοποίησης. Η εταιρία 

ειδικού σκοπού και οι δανειστές της υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις περί τραπεζικού 

απορρήτου, όπως αυτές ισχύουν αναφορικά με τη συγκεκριμένη κατηγορία απαιτήσεων  

Παράγραφος 21: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οφειλετών κατά το μέτρο 

που είναι αναγκαία για τους σκοπούς τιτλοποίησης απαιτήσεων κατά το νόμο αυτόν γίνεται 

σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄), και δεν προϋποθέτει προηγούμενη άδεια της Αρ-

χής του Ν. 2472/1997 ή συναίνεση του οφειλέτη.  

Παράγραφος 22: Ο μεταβιβάζων μπορεί να δίνει προς την εταιρία ειδικού σκοπού κά-

θε στοιχείο ή δεδομένο σχετικό με τις απαιτήσεις και τους αντίστοιχους οφειλέτες. Το ίδιο 

ισχύει και για την εταιρία ειδικού σκοπού έναντι των ομολογιούχων ή των εκπροσώπων τους, 

καθώς και των προσώπων που μετέχουν στις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο αυ-

τόν. 

 

3.3 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Η αποτίμηση των απαιτήσεων προς τιτλοποίηση όσον αφορά τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα 

(ΕΛΠ), πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου 4308/2014. Σύμφωνα με το 

άρθρο, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 

κτήσης ενώ στην συνέχεια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τις ζημίες απομείωσης (σε 

περίπτωση ύπαρξης). Ειδικότερα στα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, μετά 

την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης μείον τις ζημίες 

απομείωσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. H μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους κτήσης χρη-

σιμοποιείται μόνο κατά την επιμέτρηση έντοκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοι-

χείων. Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκεί-

να που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται 

ρητά. 

 Οι λοιποί παράγραφοι που καθορίζουν τη λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοοικο-

νομικών περιουσιακών στοιχείων, έχουν ως εξής: 
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 Παράγραφος 4: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

Παράγραφος 5: Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: 

α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων ή 

β) η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων 

(όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή 

γ) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασι-

κών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Παράγραφος 6: Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου εί-

ναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Παράγραφος 7: Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοι-

κονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από: 

α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή 

β) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης. 

Παράγραφος 8: Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμά-

των και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να 

υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνω-

ριστεί ζημία απομείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφο-

ρούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση 

είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 Παράγραφος 9: Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσια-

κό στοιχείο όταν και μόνον όταν: 

α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή 

β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυ-

ριότητα του στοιχείου αυτού. 

Παράγραφος 10: Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσια-

κού στοιχείου αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας και του ανταλλάγματος που λαμβάνεται (συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου 

περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται μείον κάθε νέα υποχρέωση που αναλαμβάνεται). 

Παράγραφος 11: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον 

ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της διοί-

κησης της οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους. 
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Όσον αφορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS), το ΔΛΠ 39 εξετάζει της αρχές που 

διέπουν την αναγνώριση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  

Το ΔΛΠ 39 εφαρμόζεται και για τα «Ενσωματωμένα Παράγωγα» ή ένα σύνολο αυ-

τών (Σύνθετο συμβόλαιο) τα οποία περιλαμβάνουν ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό μέσο και 

ένα μη παράγωγο κύριο συμβόλαιο το οποίο δεν μεταβιβάζεται ανεξάρτητα ή έχει διαφορετι-

κό αντισυμβαλλόμενο. Τα Σύνθετα συμβόλαια μπορούν να αποτιμηθούν στην εύλογη αξία με 

αναγνώριση των μεταβολών στα αποτελέσματα.  

Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο αναφέρει πως η αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου, πραγματοποιείται μόνο αν η οικονομική οντότητα θεωρείται ως ένας 

από τους συμβαλλόμενους του χρηματοοικονομικού μέσου, αναγνωρίζοντας το στην Κατά-

σταση Οικονομικής Θέσης ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
14

.  

Η αρχική αποτίμηση ενός χρηματοοικονομικού μέσου γίνεται με την εύλογη αξία 

προσαυξημένη με το κόστος συναλλαγών που προκύπτει άμεσα με την απόκτηση ή την έκ-

δοση του. Τα κόστη συναλλαγής δεν προσαυξάνουν την εύλογη αξία όταν τα στοιχεία κατα-

τάσσονται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Ακόμη, για την αναγνώριση (ή τον τερ-

ματισμό) χρησιμοποιείται η ημερομηνία συναλλαγής (ημερομηνία δέσμευσης για πώληση ή 

αγορά ενός χρηματοοικονομικού μέσου) ή η ημερομηνία διακανονισμού (ημερομηνία παρά-

δοσης χρηματοοικονομικού μέσου). Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και ειδικότερα τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβε-

σμένο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ενώ γίνεται και έλεγχος απομείωσης 

με τις διαφορές να πηγαίνουν στα αποτελέσματα. Αν κάποιο δάνειο, αποφασίσει η οικονομι-

κή οντότητα να το εντάξει στα διαθέσιμα προς πώληση, τότε μεταφέρεται στα χρηματοοικο-

νομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με τη διαφορά που προκύπτει να πηγαίνει 

επίσης στα αποτελέσματα. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στην οικονομική οντότητα να πράξει 

όλες εκείνες τις ενέργειες που ως στόχο έχουν την μείωση του χρηματοοικονομικού κινδύνου 

που προκύπτει από τις μεταβολές τις αγοράς. 

Παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού μέσου υπάρχει μόνο όταν εκπνεύσουν 

τα «συμβατικά» δικαιώματα επί των ταμιακών ροών ή μεταβιβαστούν και η μεταβίβαση πλη-

ροί τους όρους διαγραφής σύμφωνα με τις παραγράφους 17 και 20. Κατά τη παύση αναγνώ-

ρισης, πρέπει να αξιολογηθεί η πιθανότητα, η παύση αυτή, να επηρεάζει μέρος ή το σύνολο 

του χρηματοοικονομικού στοιχείου.  

                                                           
14

 Εξαιρούνται τα παράγωγα που αποκλείουν τη λογιστική αντιμετώπιση της μεταβίβασης χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων προς πώληση. 
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Όπως λέχθηκε και προηγουμένως, το ΔΛΠ 39 επιτρέπει ενέργειες αντιστάθμισης του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου που προκύπτει από μεταβολές στις τιμές της αγοράς. Βασική 

προϋπόθεση αποτελεί ο σαφής προσδιορισμός του αντισταθμιζόμενων κινδύνων και η αποτε-

λεσματικότητα  της αντιστάθμισης.  

Την 1 Ιανουαρίου 2018, το ΔΛΠ 39 θα αντικατασταθεί από το ΔΠΧΑ 9 αναμορφώ-

νοντας ριζικά τους λογιστικούς κανόνες για τα χρηματοοικονομικά μέσα με στόχο την καλύ-

τερη πληροφόρηση για αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν στον τομέα αυτό κατά 

τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σύμφωνα με ανεπίσημα δημοσιεύματα, το 

ΔΠΧΑ 9 εισάγει μια νέα προσέγγιση για την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων, 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «Expected loss model» και επιφέρει νέες σημαντικές απαιτήσεις 

για τη λογιστική αντιστάθμισης
15

. Η τελική μορφή του προτύπου αναμένεται στα τέλη του 

έτους 2016 καθιστώντας αδύνατη τη σημερινή του ανάλυση.  

 

Το ΔΛΠ 32 εφαρμόζεται τόσο για την κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων όσο 

και για τη κατάταξη των σχετικών τόκων, κερδών και ζημιών συμπληρώνοντας τις αρχές α-

ναγνωρίσεις που προκύπτουν από το ΔΛΠ 39 και τις σχετικές γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7.  

 Σύμφωνα με το πρότυπο, τα χρηματοοικονομικά μέσα ή τα επιμέρους τους στοιχεία 

κατατάσσονται κατά την αρχική αναγνώριση ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, χρηματοοι-

κονομικό περιουσιακό στοιχείο ή συμμετοχικός τίτλος λαμβάνοντας υπόψη κυρίως, την ου-

σία της σύμβασης με κυριότερο στοιχείο την ύπαρξη συμβατικής δέσμευσης της οικονομικής 

οντότητας η οποία εκδίδει το χρηματοοικονομικό μέσο. Τα τυχόν κέρδη (ζημίες) που μπορεί 

να προκύψουν, αναγνωρίζονται ως έσοδα (έξοδα) στα αποτελέσματα της περιόδου. 

 

 Το ΔΠΧΑ 7 πραγματεύεται την παρουσίαση όλων των απαραίτητων γνωστοποιήσεων 

που αφορούν τα χρηματοοικονομικά μέσα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να αξιολογήσουν 

και να προσδιορίσουν την οικονομική θέση και απόδοση της οικονομικής οντότητας. Το πρό-

τυπο, όταν απαιτούνται γνωστοποιήσεις, προτείνει την ομαδοποίηση των χρηματοοικονομι-

κών μέσων σε κατηγορίες σύμφωνα με τη φύση των γνωστοποιημένων πληροφοριών.  

 Γενικότερα, γνωστοποίηση απαιτείται οποτεδήποτε υπάρχει πληροφορία προκειμένου 

οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν εύλογα την πραγματική εικόνα των χρηματοοικονομικών 

μέσων περιορίζοντας τον κίνδυνο συγκάλυψης τυχόν σημαντικών γεγονότων που σχετίζονται 

με αυτά. 

                                                           
15

 https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29915 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.1 Εισαγωγή 

Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας, θα αναλυθούν για πρώτη φορά οι παράγοντες που έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των ελληνικών τραπεζών να προχωρήσουν σε τιτλοποίηση 

δανειακών απαιτήσεων κατά τη δεκαετία 2005-2015. Για την ανάπτυξη της έρευνας αντλή-

θηκαν πληροφορίες και δεδομένα από τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζικών ιδρυμά-

των καθώς και από διεθνής βάσεις δεδομένων ενώ χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία της διεθνής 

επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

Στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, οι μεταβλητές είναι δυνατόν να εξαρτώνται 

από ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βασικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται από πληθώρα επι-

στημονικών άρθρων για την μελέτη των παραπάνω μεταβλητών είναι η χρήση υποδειγμάτων 

εξαρτημένης και ποιοτικής μεταβλητής με κυριότερα τα υποδείγματα ψευδομεταβλητών. Ε-

ξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος που προκαλεί η ξενόγλωσση αρθρογραφία, αποφασίστη-

κε η υιοθέτηση ενός αντίστοιχου υποδείγματος στην παρούσα έρευνα με τα αποτελέσματα να 

προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. 

 

4.2 Ερευνητικές Υποθέσεις 

Οι οικονομικές οντότητες, που ως στόχο έχουν την επίτευξη κέρδους μέσα από την επίτευξη 

των θεσμικών τους στόχων, δημιουργούν και αναπτύσσουν μεθόδους αύξησης της κερδοφο-

ρίας και μείωσης των κινδύνων, βελτιώνοντας παράλληλα την οικονομική τους κατάσταση. 

Ιδιαίτερα, στα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία εξετάζονται στην παρούσα μελέτη, στόχος απο-

τελεί η μείωση των κινδύνων με κυριότερων αυτών τους πιστωτικούς κινδύνους προκειμένου 

να βελτιωθεί η εικόνα του Ισολογισμού πετυχαίνοντας καλύτερα αποτελέσματα και προσελ-

κύοντας περισσότερους επενδυτές. 

Βασικές υποθέσεις που προκύπτουν στη συζήτηση για τις αιτίες που οδηγούν τις τρά-

πεζες σε τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων είναι η βελτίωση των χρηματοοικονομικών με-

γεθών. Η μεταβολή και κυρίως ο στόχος βελτίωσης λογιστικών μεγεθών ανάλογα με τη φύση 

του μεγέθους, κάνει τις τράπεζες να λάβουν την απόφαση για τιτλοποίηση. Η μείωση του ε-

νεργητικού και του παθητικού αλλά και η αύξηση της αγοραίας αξίας τους αποτελούν καθο-
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ριστικό παράγοντα της απόφασης αυτής. Επίσης, βασικοί παράγοντες αποτελούν η αύξηση 

της κερδοφορίας με βελτίωση της κατάστασης των ιδίων κεφαλαίων. Τα παραπάνω λογιστικά 

μεγέθη έχουν διαφορετική βαρύτητα στην απόφαση για τιτλοποίηση ανάλογα με τους στό-

χους που θέλει να πετύχει η οντότητα. 

Για τους σκοπούς της έρευνας, ορίζουμε ως ερευνητικές υποθέσεις: 

 

𝛨0: 𝛵𝛼 𝜆𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ά 𝜇휀𝛾έ𝜃𝜂 έ𝜒𝜊𝜐𝜈 𝜅𝛼𝜃𝜊𝜌𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ό 𝜌ό𝜆𝜊 𝜎𝜏𝜂𝜈 𝛼𝜋ό𝜑𝛼𝜎𝜂 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜄𝜏𝜆𝜊𝜋𝜊ί𝜂𝜎𝜂 

𝛨1: 𝛵𝛼 𝜆𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ά 𝜇휀𝛾έ𝜃𝜂 𝛿휀𝜈 έ𝜒𝜊𝜐𝜈 𝜅𝛼𝜃𝜊𝜌𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ό 𝜌ό𝜆𝜊 𝜎𝜏𝜂𝜈 𝛼𝜋ό𝜑𝛼𝜎𝜂 𝛾𝜄𝛼 𝜏𝜄𝜏𝜆𝜊𝜋𝜊ί𝜂𝜎𝜂  

 

4.2 Επιλογή Δείγματος 

Έπειτα από την έντονη συζήτηση που επικρατεί γύρω από το θέμα της πώλησης των κόκκι-

νων δανείων που έχουν στην κατοχή τους οι ελληνικές τράπεζες με σκοπό την ανακεφαλαίω-

ση και την βελτίωση της εικόνας τους στην διεθνή χρηματοπιστωτική πραγματικότητα, επι-

λέχθηκε ως δείγμα προς εξέταση το σύνολο των δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί από τις τέσ-

σερις μεγαλύτερες (συστημικές) ελληνικές τράπεζες σήμερα (ΕΤΕ, Alpha Bank, Τράπεζα 

Πειραιώς και Eurobank), από το 2005 έως και το 2015.  

Βασικές πηγές πληροφοριών αποτελούν οι εκθέσεις των τραπεζών προς ενημέρωση 

του κοινού και των επενδυτών τους καθώς και η βάση δεδομένων Compustat Global (λογι-

στικά μεγέθη και τιμές μετοχών).  

Αρχικά για τη συλλογή του δείγματος, έγινε μελέτη των εκθέσεων των τραπεζών ώ-

στε να εντοπιστούν οι τιτλοποιήσεις των δανειακών απαιτήσεων. Καταμετρήθηκαν συνολικά 

26 τιτλοποιήσεις μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανακλήθηκαν. Ως ημερομηνία έκ-

δοσης ορίζεται η ημερομηνία όπου η τράπεζα ανακοίνωσε ως ημερομηνία υλοποίησης των 

συναλλαγών. Τα δάνεια που οδηγήθηκαν προς τιτλοποίηση είναι διαφόρων τύπων όπως στε-

γαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά κ.ο.κ.. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται οι τιτλοποιήσεις 

των τραπεζών με τα αντίστοιχα ποσά (κατά προσέγγιση). 
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Πίνακας 1: Τιτλοποιήσεις Ελληνικών τραπεζών κατά την 

περίοδο 2005 – 2015 με τα αντίστοιχα ποσά τιτλοποίησης. 

 

 Αριθμός Τιτλοποιήσεων Συνολικό Ποσό 

Τράπεζα Πειραιώς 7 8 δις. 

Εθνική Τράπεζα 1 5,1 δις. 

AlphaBank 4 6,25 δις. 

Eurobank 14 17,8 δις. 

Σύνολο 26 37,15 δις. 

 

 

Όλες οι τιτλοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και το συ-

νολικό ποσό των δανειακών απαιτήσεων που τιτλοποιήθηκαν, ξεπερνά το ποσό των 37 δισε-

κατομμυρίων ευρώ. 

Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι τιτλοποιήσεις σε 4 τρίμηνα ανά έτος. Για την εξέλιξη 

του υποδείγματος, το γεγονός ότι μία τράπεζα προχώρησε δύο φόρες σε τιτλοποίηση μέσα σε 

ένα τρίμηνο, αναγνωρίστηκε ως μία τιτλοποίηση. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των τιτλοποιή-

σεων που συμμετέχει στο υπόδειγμα, να μειωθεί σε 21. 

Στην συνέχεια, με τη χρήση του Compustat Global, εντοπίστηκαν ως δεδομένα χρο-

νολογικών σειρών, οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών για τη δεκαετία 

που εξετάζεται, εξάγοντας τα μεγέθη των στοιχείων που επιλέχτηκαν να συμπεριληφθούν στο 

υπόδειγμα που αναπτύσσεται στην επόμενη ενότητα. Για βαθύτερη ανάλυση, επιλέχθηκε αντί 

των οικονομικών μεγεθών του ισολογισμού, να συμπεριληφθούν αριθμοδείκτες η χρήση των 

οποίων συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο επιλογής και παρακολούθησης των διαφόρων εται-

ρειών σε συνδυασμό πάντα με επιπρόσθετα εργαλεία ανάλυσης, καθώς αυτοί εκφράζουν 

σχέσεις που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον και οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπερά-

σματα. Οι επιλεχθέντες αριθμοδείκτες εκφράζουν την αποδοτικότητα, τη μόχλευση, τη κεφα-

λαιοποίηση
16

 και την αγοραία αξία της οντότητας.  

Στον Πίνακα 2 αναλύονται ορισμένα περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Η  

τυπική απόκλιση είναι αρκετά πιο μεγάλη τόσο στο ποσοστό κεφαλαιοποίησης όσο και στη 

σχέση της αγοραίας αξίας με τα ίδια κεφάλαια (92% και 84% αντίστοιχα). Στη σχέση των 

εσόδων προς το σύνολο του ενεργητικού, η απόκλιση από τον μέσο είναι μόλις 0,9%. 

                                                           
16

 Στην ανεξάρτητη μεταβλητή Size είναι η λογαριθμική τιμή του Market Capitalization. 
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Πίνακας 2: Περιγραφικά χαρακτηριστικά της εξαρτημένης μεταβλητής 

SELL_LOANS και των ανεξαρτήτων μεταβλητών του υποδείγματος. 

 

 

SELL_LOANS Size 

Total Lia-

bilities/ 

Total As-

sets 

Income/ 

Total 

Assets 

Market 

Value of 

Firm/ 

Total 

Equity 

Mean 0,157534 8,145868 0,197111 -0,00086 0,990608 

Median 0 8,386355 0,188912 0,001004 0,672556 

Maximum 1 9,462413 0,495874 0,00868 3,280589 

Minimum 0 5,221818 0,01155 -0,06421 0,060331 

Std. Dev. 0,38396 0,921171 0,132977 0,008648 0,836768 

 

Η εξαρτημένη μεταβλητή παρουσιάζει μέσο όρο 0,16. Στο σύνολο των τριμήνων, 

πραγματοποιήθηκαν λίγες τιτλοποιήσης καθώς η μεταβλητή SELL_LOANS λαμβάνει τις τι-

μές 0 και 1. Ακόμη, από τη διάμεσο παρατηρούμε ότι η μεταβλητές κεφαλαιοποίησης και α-

πόδοσης είναι πάνω από τον αντίστοιχο μέσο όρο ενώ για τη σχέση των υποχρεώσεων με το 

ενεργητικό και της αγοραίας αξίας με τα ίδια κεφάλαια κάτω. 

Συνοψίζοντας, αναλύθηκαν περιγραφικά οι πραγματοποιημένες τιτλοποιήσεις, οι σχέ-

σεις των ανεξάρτητων μεταβλητών και πραγματοποιήθηκαν τεστ για τον έλεγχο της κανονι-

κότητας για όλα τα δεδομένα. 

 

4.3 Ανάπτυξη Ερευνητικού Υποδείγματος 

 

Για την ανάπτυξη του ερευνητικού υποδείγματος αντλήθηκαν πληροφορίες από την έρευνα 

του Dahiya et. al. (2000). Προκειμένου να εντοπιστούν οι λόγοι που μία τράπεζα προχωρά σε 

τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων, δημιουργήθηκε ένα υπόδειγμα όπου οι ανεξάρτητες με-

ταβλητές αποτελούν κυρίως αριθμοδείκτες που περιγράφουν την οικονομική κατάσταση των 
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τραπεζών. Με το παρόν υπόδειγμα, εντοπίζονται τα στοιχεία τα οποία έχουν καθοριστικό ρό-

λο στην απόφαση για τιτλοποίηση δανείων καθώς από τις τιτλοποιήσεις που πραγματοποιή-

θηκαν κατά τη δεκαετία 2005-2015 βελτιώθηκε η αντίστοιχη κατάσταση. 

Το υπόδειγμα το οποίο θα εξεταστεί για την επίτευξη του στόχου της έρευνας είναι: 

 

𝑆𝐸𝐿𝐿 𝐿𝑂𝐴𝑁𝑆𝑖,𝑡

= 𝑎0𝑖,𝑡 + 𝑎1𝑖,𝑡𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝑎2𝑖,𝑡𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑖,𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡⁄

+ 𝑎3𝑖,𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖,𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠⁄
𝑖,𝑡

+ 𝑎4𝑖,𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑖,𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦⁄
𝑖,𝑡

+ 𝑎5𝑖,𝑡𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡 

 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές (αριθμοδείκτες) που επιλέχθηκαν περιέχουν τόσο στοιχεία 

του ενεργητικού όσο και του παθητικού των τραπεζών, σχετίζονται άμεσα με τα χρηματοοι-

κονομικά μέσα τα οποία περιλαμβάνονται όπως οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών ενώ 

είναι ευρέως γνωστές στην επιστημονική βιβλιογραφία. Για τους σκοπούς της μελέτης, επιλέ-

χθηκαν η μεταβλητή Size όπου θα λάβει την λογαριθμική τιμή του Market Capitalization, ο 

δείκτης ROA (= Income/ Total Assets), ο δείκτης Leverage (= Total Liabilities/ Total Assets) 

και ο δείκτης Price to Equity (= Market Value of Firm/ Total Equity). Η ψευδομεταβλητή 

Crisis αναφέρεται μετά το έτος 2010 και αφορά την επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην 

τιτλοποίηση των δανείων. 

Η εξαρτημένη μεταβλητή που δημιουργήθηκε έλαβε το όνομα SELL_LOANS και με 

τη χρήση ψευδομεταβλητών και ειδικότερα χρησιμοποιώντας το οικονομετρικό υπόδειγμα 

Logit λαμβάνει την τιμή 1 σε κάθε τρίμηνο όπου μία τράπεζα προχώρησε σε τιτλοποίηση δα-

νείου. Στην αντίθετη περίπτωση όπου μία τράπεζα δεν προχώρησε σε τιτλοποίηση, η εξαρτη-

μένη μεταβλητή SELL_LOANS λαμβάνει την τιμή 0. 

Η εξέταση του υποδείγματος θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των τραπεζών προκει-

μένου να εκφραστεί ένα συνολικό (γενικό) συμπέρασμα για τους λόγους της τιτλοποίησης. 

Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο 145 παρατηρήσεων που να λάβουν μέρος στην εξέταση. Όπως 

ειπώθηκε παραπάνω, τα στοιχεία που θα εξεταστούν προέρχονται από τη βάση δεδομένων 

Compustat Global ενώ για την εκτέλεση του υποδείγματος θα χρησιμοποιηθούν το υπολογι-

στικό φύλλο Excel και το οικονομετρικό πρόγραμμα Eviews. 
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4.4 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 

Οι οικονομικές διαδικασίες είναι πολύπλοκες και υπόκεινται σε τυχαίους παράγοντες. Έτσι, 

ίσως είναι αδύνατο να αναγνωριστούν όλοι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν μια συγκε-

κριμένη οικονομική μεταβλητή.  

Στο υπόδειγμα που εξετάζεται, συμπεριλήφθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω, αριθ-

μοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την απόδοση, την κεφαλαιοποίηση, την αγοραία αξία σε σχέ-

ση με τα Ίδια Κεφάλαια, τις υποχρεώσεις σε σχέση με το ενεργητικό και τέλος την επίδραση 

της κρίσης.  

Εξετάζοντας το επίπεδο σημαντικότητας, από τον Πίνακα 3, έχουμε: 

𝐶: 𝑃 = 0,29 

𝑆𝑖𝑧𝑒: 𝑃 = 0.048 < 0,05 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒: 𝑃 = 0,51 

𝑅𝑂𝐴: 𝑃 = 0,48 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦: 𝑃 = 0,22 

𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠: 0,09 < 0,1 

Πίνακας 3: Αποτελέσματα υποδείγματος Logit για τους καθοριστικούς παράγο-

ντες τιτλοποίησης ενός δανείου. 

 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C 2,661 2,515 1,058 0,29 

Size -0,554 0,28 -1,978 0,048 

Total Liabilities/ 

Total Assets 
1,039 1,593 0,652 0,514 

Income/ 

Total Assets 
-17,225 24,207 -0,711 0,477 

Market Value of Firm/ 

Total Equity 
0,473 0,387 1,22 0,222 

Crisis -1,337 0,8 -1,672 0,094 

McFadden R-squared 0,097 Mean dependent var 0,145 
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Οι μεταβλητές που παρουσιάζονται ως στατιστικά σημαντικοί είναι ο δείκτης Size 

(α=0,05) και η ψευδομεταβλητή Crisis (α=0,1). Για τη μεταβλητή Size, που εκφράζει το mar-

ket capitalization, παρουσιάζεται διάστημα εμπιστοσύνης μεγαλύτερο από 95% ενώ για την 

crisis μεγαλύτερο από 90%. Οι λοιπές μεταβλητές και κυρίως οι Leverage και η ROA παρου-

σιάζονται ως στατιστικά ασήμαντες.  

Παρατηρώντας ακόμη την εξίσωση παλινδρόμησης, διακρίνεται η αρνητική σχέση 

των μεταβλητών Size, ROA και Crisis. Ο σταθερός όρος είναι θετικός και ίσος με 0,71. Δη-

λαδή, η ευθεία δεν ξεκινά από το σημείο μηδέν του άξονα Υ. 

Επίσης, η τιμή του LR statistics είναι 11,65 με Ρ ίση με 0,039, επομένως η υπόθεση 

για μηδενικές κλίσεις απορρίπτεται για επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Επίσης, η τιμή του 

McFadden R-square είναι αρκετά χαμηλή και ίση με 0,085.  

Τέλος, από την εξέταση του υποδείγματος, προκύπτει ότι τα τραπεζικά ιδρύματα έ-

χουν ως καθοριστικό παράγοντα για απόφαση τιτλοποιήσης δανειακών απαιτήσεων την κε-

φαλαιοποίηση, η οποία μετατοπίζει την καμπύλη προς τα κάτω καθώς έχει αρνητική σχέση 

με τον σταθερό όρο του υποδείγματος. Ακόμη, η κρίση παρά την σημαντικότητα που έχει 

στην απόφαση για τιτλοποίηση έχει αρνητική σχέση μειώνοντας την κλίση της ευθείας. 

Συμπερασματικά, από την ανάλυση των διαστημάτων εμπιστοσύνης, καταλήγουμε ό-

τι, η απόφαση για τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων πάρθηκε με παράγοντες την δυνατότη-

τα κεφαλαιοποίησης, την μείωση των κινδύνων σε περιόδους ύφεσης και έπειτα την αγοραία 

αξία του τραπεζικού ιδρύματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΝΟΨΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Στη παρούσα εργασία αναλύθηκε βιβλιογραφικά και εμπειρικά το θέμα της τιτλοποίησης δα-

νειακών απαιτήσεων. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων αποτελεί μία σύγχρονη μέθοδος άμεσης 

χρηματοδότησης η οποία αποτελεί πηγή έμπνευσης για περαιτέρω έρευνα. Ιδιαίτερα μετά την 

ύφεση του 2008, η εμφάνιση του όρου και η ανάπτυξη υποδειγμάτων για μελέτη αυξήθηκαν 

με αυξανόμενο ρυθμό.  

Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο και με-

λετά τους παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των τεσσάρων, μεγά-

λων, ελληνικών τραπεζών να προχωρήσουν σε τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων κατά τη 

δεκαετία 2005-2015. Για την εξέλιξη της έρευνα χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι και εργαλεία της 

διεθνής επιστημονικής βιβλιογραφίας καθώς επίσης λήφθηκαν υπόψη και τα αποτελέσματα 

άλλων παρόμοιων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον κόσμο. 

Αρχικά, γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της έννοιας της τιτλοποίηση απαιτήσεων, 

των εννοιών που περιέχει και καθορίζονται οι στόχοι προς επίτευξη και η δομή του συγγράμ-

ματος. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μία εκτενής μελέτη της διεθνής επιστημονικής βιβλι-

ογραφίας. Μελέτες θεμελιώνουν την τιτλοποίηση απαιτήσεων ως μία μέθοδο άμεσης χρημα-

τοδότησης και μείωσης των κινδύνων που προκύπτουν στη λειτουργία μιας οικονομικής ο-

ντότητας. Ακόμη, επιβεβαιώνεται επιστημονικά η άποψη ότι μία τραπεζική κρίση προηγείται 

συνήθως μιας δημοσιονομικής κρίσης χρέους ενώ γίνεται αναφορά και στους λόγους αύξη-

σης των πιστώσεων προς τους καταναλωτές. Τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα διαφορετι-

κών ερευνών για τους λόγους που τράπεζες οδηγήθηκαν σε τιτλοποίηση δανειακών απαιτή-

σεων καθώς και για την επίτευξη των στόχων που είχαν θεσπίσει και το αποτέλεσμα που είχε 

η πράξη αυτή στους δανειολήπτες.  

Στο επόμενο μέρος αναλύθηκε διεξοδικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη μέθοδο της 

τιτλοποίησης κάνοντας ανάλυση το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και αναφέροντας το αγγλι-

κό δίκαιο ως δίκαιο που έχει εφαρμοστεί στις περισσότερες περιπτώσεις ως σήμερα. Τέλος, 

αναλύονται τα λογιστικά πλαίσια που διέπουν τη αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση 

των στοιχείων των χρηματοοικονομικών μέσων. Στα λογιστικά πλαίσια περιλαμβάνονται τό-

σο τα ελληνικά λογιστικά πλαίσια όσο και τα διεθνή πρότυπα τα οποία διέπουν τις οικονομι-

κές καταστάσεις των τραπεζών που εξετάζονται. 

 Στο εμπειρικό μέρος της μελέτης, καθορίζονται αρχικά οι ερευνητικές υποθέσεις ενώ 

στη συνέχεια επιλέγεται και αναλύεται το δείγμα που ενδείκνυται προς μελέτη, και τέλος, α-

ναπτύσσεται το υπόδειγμα με τη χρήση του οποίου εξάγονται τα αποτελέσματα της μελέτης. 

Στα δεδομένα τα οποία εξετάστηκαν για το διάστημα 2005 – 2015, οι ελληνικές τράπεζες, 

παρουσίασαν αρκετές διαδικασίες τιτλοποίησης με σημαντικά ποσά. Ως αποτέλεσμα, αποδει-

κνύεται ότι, η κεφαλαιοποίηση έχει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για τιτλοποίηση δανεί-

ων. Ακόμη,  τόσο τα περιγραφικά χαρακτηριστικά όσο και τα αποτελέσματα από την εφαρ-
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μογή του υποδείγματος Logit εμφανίζουν μεγάλο ενδιαφέρον στην κλίση και στις σχέσεις 

βασικών περιγραφικών αριθμοδεικτών με την απόφαση για τιτλοποίηση. 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα στην εργασία, το θέμα της τιτλοποίησης απαιτήσεων α-

ποτελεί ένα σύγχρονο θέμα το οποίο πρόσφατα αναπτύχθηκε ως θέμα επιστημονικής μελέτης. 

Για περαιτέρω έρευνα προτείνεται η εξέταση περισσότερων μεταβλητών με τη χρήση σημα-

ντικών δεικτών, η πραγματοποίηση περισσότερων τεστ για καλύτερη ανάλυση των δεδομέ-

νων, ακόμη, στην έρευνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ερ-

γαλεία περισσότερες και ίσως μικρότερες τράπεζες, ακόμη μπορεί να αναλυθεί το προφίλ των 

δανειοληπτών των οποίων τα δάνεια τιτλοποιήθηκαν και να αναλυθούν τα αποτελέσματα 

τους έπειτα από τη διαδικασία και τέλος αξίζει να ερευνηθεί το θεσμικό πλαίσιο κάτω από το 

οποίο πραγματοποιήθηκαν οι τιτλοποιήσεις δανεικών κεφαλαίων στην Ελλάδα.  
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