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Περίληψη  
 
 
Η  παρούσα  εργασία  εξετάζε ι  την  ζήτηση  δανείων  από  τα  νοικοκυριά  
για  την  Ελλάδα ,  Ισπανία ,  Πορτογαλία  και  Ιρλανδία  κατά  την  
περίοδο  1997-2006. Θα  μπορούσαμε  να  συλλέξουμε  και  να  
επεξεργαστούμε  δεδομένα  μόνο  για  την  Ελλάδα  καθώς  ο  
πρωταρχικός  στόχος  της  εργασίας  ε ίναι  να  προσδιορίσουμε  τους  
καθοριστ ικούς  παράγοντες  που  συμβάλουν  στην  ραγδαία  ανάπτυξη  
της  πιστωτικής  επέκτασης  προς  τα  νοικοκυριά  στην  Ελληνική  
αγορά .  Ο  λόγος  που  επιλέξαμε  αυτό  τον  συνδυασμό  στοιχε ίων  από  
τ ις  προαναφερθείσες  χώρες  ε ίναι  το  γεγονός  ότι  θέλαμε  να  
εξετάσουμε  τα  δεδομένα  μετά  την  απελευθέρωση  της  εν  λόγω  
αγοράς  και  τη  νομισματική  ενοποίηση .   
 
Στη  συγκεκριμένη  μελέτη  θεωρούμε  ως  καταναλωτική  πίστη  το  
σύνολο  δανείων  προς  τα  νοικοκυριά  που  αποτελείται  από  το  σύνολο  
της  στεγαστικής  και  καταναλωτικής  πίστης .  Παράλληλα  θεωρούμε  
ότι  μακροπρόθεσμα  οι  παράγοντες  που  διαμορφώνουν  τ ις  εξελίξε ις  
δεν  διαφέρουν  μεταξύ  των  επιλεγμένων  χωρών .    
 
Σκοπός  της  ανάλυσης  ε ίναι  να  διαπιστώσει  την  στατιστ ική  επίδραση  
που  έχουν  στην  ζήτηση  δανείων  οι  πιθανές  ερμηνευτικές  
μεταβλητές  που  έχουμε  επιλέξε ι  (ΑΕΠ ,  Δείκτη  μετοχών ,  Δείκτη  
κατανάλωσης  και  Μέσο  επιτόκιο  δανεισμού),  για  τον  προσδιορισμό  
των  καθοριστ ικών  παραγόντων  που  συμβάλουν  στην  ραγδαία  
ανάπτυξη  της  πιστωτικής  επέκτασης  προς  τα  νοικοκυριά .  Θέλουμε  
να  διαπιστώσουμε  αν  η  οικονομική  δραστηριότητα  επηρεάζε ι  την  
ζήτηση  και  αν  υπάρχει  σχέση  ανάμεσα  στην  ισχυρή  οικονομική  
ανάπτυξη  και  στον  δανεισμό  των  νοικοκυριών .  
 
Χρησιμοποιώντας  το  μοντέλο  της  πολλαπλής  παλινδρόμησης  τα   
στατιστ ικά  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  η  εξέλιξη  της  ζήτησης  
δανείων  μπορεί  να  συσχετιστε ί  με  την  ανάπτυξη  του  ΑΕΠ  την  
κατανάλωση  και  με  την  εξέλιξη  του  μέσου  επιτοκίου  δανεισμού  των  
αντιστοίχων  περιόδων  καθώς  ασκούν  στατιστ ικά  σημαντική  
επίδραση  στη  ζήτηση  δανείων .  Τέλος  συμπεραίνουμε  ότι  ο  βαθμός  
οικονομικής  ανάπτυξης  μιας  χώρας  επιδρά  σημαντικά  στον  
δανεισμό  των  νοικοκυρών  και  ότι  η  μελλοντική  ζήτηση  
καταναλωτικών  δανείων  θα  εξαρτηθεί  σε  πολύ  σημαντικό  βαθμό  
από  την  πορεία  του  ΑΕΠ ,  τ ις  προσδοκίες  των  καταναλωτών  
αναφορικά  με  το  ύψος  των  επιτοκίων  και  από  την  πορεία  της  
καταναλωτικής  δαπάνης .  
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Εισαγωγή  
 
 
Ο   δανεισμός  των  νοικοκυριών  ,  ο  οποίος  έχε ι  σημειώσει  τα  
τελευταία  χρόνια  ραγδαία  εξέλιξη ,  θεωρείται  σήμερα  ως  ένας  από  
τους  δυναμικότερους  τομείς  της  λιανικής  τραπεζ ικής ,  αλλά  και  
γενικότερα  μια  ιδ ια ίτερα  αποδοτική  και  επιθυμητή  μορφή  
χρηματοδότησης .  
 
Η  απελευθέρωση  της  καταναλωτικής  πίστης  υπήρξε  η  βασικότερη  
εξέλιξη  που  σημειώθηκε  στην  εν  λόγω  αγορά .  Ένα  πρόβλημα  που  
μπορεί  να  δημιουργηθεί  ε ίναι  η  ανεξέλεγκτη  ανάπτυξη  της ,  γεγονός  
που  θα  έχε ι  δυσμενείς  επιπτώσεις  στην  οικονομία  της  χώρας  
(αύξηση  του  πληθωρισμού ,  υπερχρέωση  των  νοικοκυριών).  
 
Η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  αποτελεί  διεθνές  φαινόμενο .  Σε  μία  
προσπάθεια  να  προσεγγίσουμε  την  ένταση  του  φαινόμενου  της  
πιστωτικής  επέκτασης  θα  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  δύο  
παραμέτρους ,  την  προσφορά  και  ζήτηση  στην  εν  λόγω  αγορά(R. 
Gropp et a l l  1996). 
 
Από  την  πλευρά  των  τραπεζών  η  αύξηση  ε ισροής  κεφαλαίων  λόγω  
των  χαμηλών  επιτοκίων  και  ο  ανταγωνισμός  μεταξύ  των  τραπεζών  
μπορούν  της  να  οδηγήσουν  σε  ανάπτυξη  της  πιστωτικής  επέκτασης .  
Ο  έντονος   ανταγωνισμός  προκαλεί  μείωση  του  περιθωρίου  κέρδους  
και  οι  τράπεζες  προσπαθούν  να  αντισταθμίσουν  αυτή  την  αρνητική  
επιρροή  στην  κερδοφορία  τους  αυξάνοντας  περισσότερο  την  
προσφορά  δανείων .  Αυτό  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  ραγδαία  ανάπτυξη  
της  πιστωτικής  επέκτασης  ιδ ια ίτερα  αν  ο  έντονος  ανταγωνισμός  
συνοδευτεί  με  ελαστική  πολιτ ική  ρίσκου  των  τραπεζών .  
 
Αισιόδοξες  προβλέψεις  σχετικές  με  την  οικονομία  μπορούν  να  
συνεισφέρουν  θετικά  τόσο  στη  προσφορά  όσο  και  στην  ζήτηση  
δανείων .  Όπως  εξαγγελίες  για  χαμηλό  πληθωρισμό  και   
σταθερότητα  τ ιμών  οι  οποίες  δημιουργούν  ένα  θετικό  κλίμα .  
Επιπλέον    αισ ιόδοξες  προβλέψεις  για  την  οικονομία  μπορεί  να  
οδηγήσουν  με  την  σειρά  τους  σε  αύξηση  της  κατανάλωσης .     
 
Η  παρούσα  εργασία  εξετάζε ι  τον  δανεισμό  των  νοικοκυριών  από  την  
πλευρά  της  ζήτησης  για  την  Ελλάδα ,  Ισπανία ,  Πορτογαλία  και  
Ιρλανδία  κατά  την  περίοδο  1997-2006. Να  σημειώσουμε  ότι  στη  
συγκεκριμένη  μελέτη  θεωρούμε  ως   καταναλωτική  πίστη  το  σύνολο  
δανείων  προς  τα  νοικοκυριά  που  αποτελείται  από  το  σύνολο  της  
στεγαστικής  και  καταναλωτικής  πίστης .    
 
Θα  μπορούσαμε  να  συλλέξουμε  και  να  επεξεργαστούμε  δεδομένα  
μόνο  για  την  Ελλάδα  καθώς  ο  πρωταρχικός  στόχος  της  εργασίας  
ε ίναι  να   προσδιορίσουμε  τους  καθοριστικούς  παράγοντες  που  
συμβάλουν  στην  ραγδαία  ανάπτυξη  της  πιστωτικής  επέκτασης  προς  
τα  νοικοκυριά  στην  Ελληνική  αγορά .  
 
Ο  λόγος  που  επιλέξαμε  αυτό  τον  συνδυασμό  στοιχε ίων  από  τ ις  
προαναφερθείσες  χώρες  ε ίναι  το  γεγονός  ότι  θέλαμε   να  
εξετάσουμε  τα  δεδομένα  μετά  την  απελευθέρωση  της  εν  λόγω  
αγοράς  και  τη  νομισματική  ενοποίηση .  Παράλληλα  θεωρούμε  ότι   
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μακροπρόθεσμα  οι  παράγοντες  που  διαμορφώνουν  τ ις  εξελίξε ις  δεν  
διαφέρουν  μεταξύ  των  επιλεγμένων  χωρών .     
 
Η  επιλογή  των  συγκεκριμένων  χωρών  έγινε  με  γνώμονα  των  
χαρακτηριστ ικών  τους  (θεσμικό  πλαίσιο ,  πληθωρισμός ,  επιτόκια ,  
διαδικασία  σύγκλισης  ) .  
 
Στην  προσπάθειά  μας  να  ερευνήσουμε  το  φαινόμενο  της  πιστωτικής  
επέκτασης  πραγματοποιούμε  στην  παρούσα  εργασία ,  στατιστ ική  
ανάλυση  ποσοτικών  μεταβλητών  με  σκοπό  να  προσδιορίσουμε  τους  
καθοριστ ικούς  παράγοντες  που  συμβάλουν  στην  ραγδαία  ανάπτυξη  
της  πιστωτικής  επέκτασης  προς  τα  νοικοκυριά .  Θέλουμε  να  
διαπιστώσουμε  αν  η  οικονομική  δραστηριότητα  επηρεάζε ι  την  
ζήτηση  και  αν  υπάρχει  σχέση  ανάμεσα  στην  ισχυρή  οικονομική  
ανάπτυξη  και  στον  δανεισμό  των  νοικοκυριών .  
 
Προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  ανάλυση  χρησιμοποιήθηκε  η  
τεχνική  της  πολλαπλής  παλινδρόμησης  με  σύνολο  40 
παρατηρήσεων ,  10 για  κάθε  χώρα .  Βάση  της  βιβλιογραφίας  και  τ ις  
εκτ ιμήσεις  από  τους  ερευνητές  (όπως  αναφέρουμε  παρακάτω  στη  
“Βιβλιογραφική  ανασκόπηση  1.1”),  αποφασίσαμε  να  
χρησιμοποιήσουμε  για  την  ανάλυσή  μας  της  εξής  πιθανές  
ερμηνευτικές  μεταβλητές  :  (ΑΕΠ ,  Δείκτη  μετοχών ,  Δείκτη  
κατανάλωσης  ,Μέσο  επιτόκιο  δανείων),  τ ις  ψευδομεταβλητές  (Dgr, 
Dspain, Dportugal)  και  ως  εξαρτημένη  μεταβλητή  τα  υπόλοιπα  
δανείων  στο  τέλος  των  αντίστοιχων  περιόδων  Οι  παραπάνω  
ψευδομεταβλητές  χρησιμοποιήθηκαν  καθώς  στο  μοντέλο  μας  
συνδυάζονται  στοιχε ία  χρονολογικών  σειρών  με  διαστρωματικές  
παρατηρήσεις .  
 
Η  εργασία  αποτελείται  από  δύο  κυρίως  μέρη  το  θεωρητικό  και  το  
πρακτικό .  Ξεκινώντας  στο  πρώτο  μέρος  και  στο  κεφάλαιο  1 
συζητάμε  κάνοντας  μια  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  σχετικά  με  
παρόμοιες  μελέτες  του  χώρου .  Αναφέρουμε  τ ις  επεξηγηματικές   
μεταβλητές  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί  και  συμπεράσματα  σχετ ικά  
με  την  επίδρασή  τους .   
 
Συνεχίζοντας  στο  πρώτο  μέρος  και  στο   κεφάλαιο  2,   εστιάζουμε  
στην  καταναλωτική  πίστη  και  συζητάμε  για  το  Ελληνικό  τραπεζ ικό  
σύστημα  καθώς  και  για  τον  εκσυγχρονισμό  του .  Αναφερόμαστε  
στην  απελευθέρωση  της  καταναλωτικής  πίστης  στην  Ελλάδα  στη  
σύγκλιση  των  επιτοκίων  καθώς  και  στα  προϊόντα  της  συγκεκριμένης  
αγοράς .  Περιγράφουμε  στη  συνέχεια  τα  χαρακτηριστ ικά  τους  και  τα   
κανάλια  διανομής .  Έπειτα   κάνουμε  αναφορά  στους  παράγοντες  
διαμόρφωσης  των  επιτοκίων  και  στους  παράγοντες  προσφοράς  των  
προϊόντων .  Τελειώνοντας  στο  πρώτο  μέρος  αναφερόμαστε   στις  
μελλοντικές  εξελίξε ις  της  συγκεκριμένης  αγοράς .   
 
Στο  δεύτερο  και  πρακτικό  μέρος  της  εργασίας ,  κεφάλαιο  3,  
παρουσιάζουμε  αρχικά  τ ις  τρέχουσες  εξελίξε ις  στην  Ελληνική  
αγορά .  Παρουσιάζουμε  στη  συνέχεια  το  υπόδειγμα  της  παρούσης  
εργασίας  και  συζητάμε  για   τ ις  μεταβλητές  καθώς  και  τα  δεδομένα  
που  θα  χρησιμοποιήσουμε  για  την  ανάλυση .  
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Στη  συνέχεια ,  πραγματοποιούμε  μία  περιγραφική  και  μία  συγκριτ ική  
ανάλυση  των  δεδομένων .  Να  σημειώσουμε  ότι  εφόσον  εξετάζουμε  
το  δανεισμό  των  νοικοκυριών  τα  αριθμητικά  στοιχε ία  που  
αναφέρονται  στα  δάνεια  αποτελούνται  από  το  σύνολο  υπολοίπων  
στεγαστικής  και  καταναλωτικής  πίστης .  Τέλος  ακολουθεί  η  
στατιστ ική   ανάλυση  και  τα  συμπεράσματα  της  μελέτης .  
 
Για  την  άντληση  πληροφοριών  χρησιμοποιήθηκε  σύγχρονη  
βιβλιογραφία ,  εμπειρικές  μελέτες  και  ιστοσελίδες  τραπεζών  στο  
διαδίκτυο .  Για  την  συλλογή  των  αριθμητικών  δεδομένων  
χρησιμοποιήθηκαν  ως  κυριότερες  πηγές  η  ιστοσελίδα  της  Τράπεζας  
Ελλάδος ,  Ισπανίας ,  Πορτογαλίας ,  Ιρλανδίας  της  ΕΣΥΕ ,  Eurostat,  
και  ECB. 
 
Η  ανάλυση  πραγματοποιήθηκε  με  το  μοντέλο  παλινδρόμησης  και  
για  την  εξαγωγή  των  στατιστ ικών  αποτελεσμάτων  χρησιμοποιήθηκε  
το  πρόγραμμα  Excel.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης 
Δανείων 

 
 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ  Α  
 
1.1. Βιβλιογραφική  ανασκόπηση  
 
 
Οι  περισσότερες  μελέτες  σχετικά  με  το  φαινόμενο  της  πιστωτικής  
επέκτασης  προσπαθούν  να  ερευνήσουν  τους  καθοριστ ικούς  
παράγοντες  που  διαμορφώνουν  την  ραγδαία  ανάπτυξη  της  αγοράς  
θέτοντας  δύο  κύρια  ερωτήματα .  Αν  και  πως  η  οικονομική  
δραστηριότητα  επηρεάζε ι  την  ζήτηση  και  αν  υπάρχει   σχέση  
ανάμεσα  στην  ισχυρή  οικονομική  ανάπτυξη  και  στη  ζήτηση  
καταναλωτικών  δανείων .  Κίνητρο  για  τ ις  μελέτες ,  αποτελε ί  
αναμφισβήτητα  η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  καταναλωτικής  πίστης  η  
οποία  αποτελεί  διεθνές  φαινόμενο .  Η  απελευθέρωση  της  
συγκεκριμένης  αγοράς  υπήρξε  η  βασικότερη  εξέλιξη  που  
σημειώθηκε ,  σηματοδοτώντας  μια  σειρά  εξελίξεων  που  
ενδεχομένως  να  συμβάλλουν  στην  ραγδαία  επέκταση  της .  
 
Στον  πίνακα  1 βλέπουμε  την  ετήσια  ποσοστιαία  μεταβολή  των  
υπολοίπου  των  καταναλωτικών  δανείων  (στεγαστική  και  
καταναλωτική  πίστη) για  την  Ελλάδα ,  Ισπανία ,  Πορτογαλία  και  
Ιρλανδία .  (Για  αναλυτική  περιγραφή  βλέπε  “Συγκριτ ική  ανάλυση  
των  δεδομένων  3.6”).   
 
Παρατηρούμε  γενικά ,  εκτός  από  την  Πορτογαλία  που  παρουσιάζε ι  
ιδ ια ιτερότητες ,  ότι  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής ,  παρόλο  που  
σημειώνει  επιβράδυνση  την  τελευταία  τριετ ία ,  κυμαίνεται  σε  υψηλά  
επίπεδα ,  απεικονίζοντας  το  φαινόμενο  της  πιστωτικής  επέκτασης  
προς  τα  νοικοκυριά  στις  συγκεκριμένες  χώρες .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΠΜΣ-ΠΑΜΑΚ Διπλωματική Εργασία • Οκτώβριος 2007  
 

                                                                                                                                                   5
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1║                                                                                                          ΜΕΡΟΣ Α 

 
Πίνακας  1 :  Ετήσ ια  ποσοστ ια ία  μεταβολή ( τρέχουσες  τ ιμές  τ έλος  έ τους )  
 
 

Σύνολο Δανείων σε (δις 
€) ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

1997 26% 19% 26% 27%
1998 25% 35% 32% 28%
1999 27% 18% 27% 57%
2000 36% 18% 21% 25%
2001 40% 16% 10% 17%
2002 32% 26% 10% 7%
2003 28% 15% 2% 19%
2004 28% 18% 7% 31%
2005 27% 29% 10% 27%
2006 22% 21% 15% 17%

     
 
 
Πηγές :  Τράπεζα  Ελλάδος  ,  Ι σπαν ίας ,  Πορτογαλ ίας ,  Ι ρλανδ ίας  
 
 
Εξελίξε ις  όπως  η  αύξηση  ε ισροής  κεφαλαίων ,  από  τη  μεριά  των  
τραπεζών ,  λόγω  των  χαμηλών  επιτοκίων  και   ο  έντονος  
ανταγωνισμός  μεταξύ  των  τραπεζών ,  μπορεί  για  παράδειγμα  να  
συμβάλει  σημαντικά  στην  ραγδαία  ανάπτυξη  του  δανεισμού .  
 
Επιπλέον ,  η   απελευθέρωση  του  τραπεζ ικού  συστήματος  και  η  
ραγδαία  ανάπτυξη  των  χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών ,  σε  
συνδυασμό  με  την  επιθετ ική  πολιτ ική  των  τραπεζών  κατά  την  
προώθηση  των  προϊόντων  τους  και  την  χρήση  εναλλακτικών  
καναλιών  διανομής  αποτελούν  παράγοντες  που  μπορεί  να  
συμβάλουν  σημαντικά  στην  ανάπτυξη  της  αγοράς .   
 
Ακόμη ,  αισιόδοξες  προβλέψεις  σχετικές  με  την  οικονομία ,  
εξαγγελίες  για  χαμηλό  πληθωρισμό  και  σταθερότητα  τ ιμών ,  
δημιουργούν  ένα  θετικό  κλίμα  που  οδηγεί   σε  αύξηση  της  
κατανάλωσης .    
 
Φαίνεται  ότι  δεν  υπάρχουν  κοινά  συμπεράσματα  στη  βιβλιογραφία  
για  το  πώς  η  οικονομική  δραστηριότητα  επηρεάζε ι  την  ζήτηση  
δανείων .  Μερικές  μελέτες  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  
θεωρητικά  υπάρχει  θετική  σχέση  ανάμεσα  στις  δύο  μεταβλητές ,  
δηλαδή  ότι  η  ισχυρή  οικονομική  ανάπτυξη  θα  έχε ι  θετική  επιρροή  
στο  αναμενόμενο  ε ισόδημα  και  ως  αποτέλεσμα  στην  συνολική  
οικονομική  ευημερία  των  νοικοκυριών .  Σύμφωνα  με  αυτόν  τον  
ισχυρισμό ,  η  κατανάλωση  παρουσιάζε ι  αυξητικές  τάσεις  και  
επιτρέπει  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  να  χρηματοδοτούν  σε  
μεγαλύτερη  κλίμακα  τ ις  καταναλωτικές  ανάγκες  των  νοικοκυριών .  
 
Σε  αντίθεση ,  άλλες  μελέτες   εστιάζουν  την  έρευνά  τους  στην  
οικονομία  των   Ηνωμένων  Πολιτε ιών   εξετάζοντας  την  ύπαρξη  
σταθερής  σχέσης  ανάμεσα  στη  χρηματοδότηση  και  στην  οικονομική  
δραστηριότητα .  Μερικοί  μελετητές  ισχυρίζονται  ότι  εάν  μία  τέτοια  
σχέση  υπάρχει  θα  ε ίναι  αρνητική .  Ο  ισχυρισμός  αυτός  βασίζεται  στο  
γεγονός  ότι  τα  νοικοκυριά  με  υψηλά  ε ισοδήματα  δεν  θα  προβούν  σε   
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νέο  δανεισμό  καθώς  θα  θέλουν  να  επωφεληθούν  την  οικονομική  
τους  ευημερία  για  την  μείωση  των  υφισταμένων  δανειακών  
υποχρεώσεων  τους .   Από  την  άλλη  μεριά  σε  εποχές  οικονομικής  
δυσπραγίας ,  όταν  δηλαδή  το  οικογενε ιακό  διαθέσιμο  ε ισόδημα  
βρίσκεται  σε  ύφεση ,  τα  νοικοκυριά  ενδεχομένως  να  αυξήσουν  την  
ζήτηση  χρηματοδότησης  ώστε  να  αντισταθμίσουν  το  αποτέλεσμα  
του  χαμηλού  ε ισοδήματος .    
 
Οι  Calza et a l l .  2001, αναφέρουν  ότι  ο  δανεισμός  των  νοικοκυριών  
αποτελεί  μία  σημαντική  πηγή  χρηματοδότησης  τους .  Η  ανάπτυξη  
του  λοιπόν ,  ίσως   περιέχε ι  χρήσιμες  πληροφορίες  για  την  ανάλυση  
και  πρόβλεψη  της  οικονομικής  δραστηριότητας ,  των  τ ιμών  και  της  
νομισματικής  επέκτασης .    
 
Στην  προσπάθειά  τους  να  εξετάσουν  και  να  προσεγγίσουν  το  
φαινόμενο  της  πιστωτικής  επέκτασης ,  εφάρμοσαν  την  μεθοδολογία  
Johansen, για  να  μελετήσουν  τους   καθοριστικούς   παράγοντες  που  
διαμορφώνουν  την  ζήτηση  δανείων .  Η  έρευνα  τους   βασιζόταν  σε  
τριμηνιαία  στοιχε ία  από  τ ις  11 αρχικές  χώρες  μέλη  της  ευρωπαϊκής  
ένωσης  κατά  την  περίοδο  (1980, τρίμηνο  1 -   1992, τρίμηνο  2).  
 
Στην  μελέτη  τους  ισχυρίζονται  ότι  υπάρχει  ένας  περιορισμός  σε  
αριθμό  για  την  επιλογή  κατάλληλων  επεξηγηματικών  μεταβλητών  
που  να  αντιπροσωπεύουν  την  συνολική  οικονομική  δραστηριότητα  
και  το  κόστος  δανεισμού .   
 
Έτσι  λοιπόν  χρησιμοποίησαν  ως  εξαρτημένη  μεταβλητή  τα  δάνεια  
και  ως  ανεξάρτητες  το  ΑΕΠ ,  το  βραχυχρόνιο  και  μακροχρόνιο   
επιτόκιο  δανεισμού .  Η  οικονομετρική  τους  ανάλυση  έδειξε  ότι  το  
φαινόμενο  της  πιστωτικής  επέκτασης  μπορεί  να  ε ίναι  αποτέλεσμα   
παραγόντων  όπως   η  ανάπτυξη  του  ΑΕΠ  και  το  ύψος  των  επιτοκίων  
και  ότι  μακροπρόθεσμα  ο  δανεισμός  σχετίζεται  θετικά  με  την   
κατανάλωση  και  αρνητικά  με  το  επιτόκιο .  
 
Οι  Kiss et a l l .  2006, θέτουν  ένα  κύριο  ερώτημα  σχετικά  με  την  
ραγδαία  ανάπτυξη  του  δανεισμού  των  νοικοκυριών: Εάν  αυτό  το  
φαινόμενο  της  πιστωτικής  επέκτασης  αποτελεί  εξ ισορροπημένο  
δανεισμό  ή  δημιουργεί  συνθήκες  ρίσκου  και  αστάθειας .  Παράλληλα  
αναφέρουν  ότι  αυτή  η  ραγδαία  ανάπτυξη  ενδεχομένως  να  
προκαλέσει  σοβαρά  αρνητικά  επακόλουθα  στο  μακροοικονομικό  
περιβάλλον  μιας  χώρας .    
 
Σχετικά  με  αυτούς  τους  ισχυρισμούς  ο  προσδιορισμός  των  
καθοριστ ικών  παραγόντων  που  διαμορφώνουν  την  ραγδαία  
ανάπτυξη  της  πιστωτικής  επέκτασης  προς  τα  νοικοκυριά  θεωρείται  
πολύ  σημαντικός .    
 
Για  την  πραγματοποίηση  της  έρευνας  χρησιμοποίησαν  δεδομένα  
από  χρονολογικές  σειρές  και  διαστρωματικά  στοιχε ία  για  την  
περίοδο  (1995-2002). Η  έρευνα  αφορά  τ ις  εξής  χώρες  :  Τσεχία ,  
Εσθονία ,  Ουγγαρία ,  Λεττονία ,  Λιθουανία ,  Πολωνία ,  Σλοβακία  και  
Σλοβενία .  Μετά  από  μία  σειρά  εκτ ιμήσεων  και  συνδυασμό  
επεξηγηματικών  μεταβλητών  κατέληξαν  να  χρησιμοποιήσουν   στο  
μοντέλο  τους   ως  εξαρτημένη  μεταβλητή   το  σύνολο  των  δανείων  
και  ως  ανεξάρτητες  το  ΑΕΠ ,  το  κόστος  βραχυχρόνιου  δανεισμού  και  
τον  πληθωρισμό .  Εφάρμοσαν  το  μοντέλο  “PSS” και  τα   
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αποτελέσματα  της  μελέτης  έδε ιξαν  ότι  οι  κυριότεροι  καθοριστ ικοί  
παράγοντες  που  διαμορφώνουν  την  ζήτηση  δανείων  ε ίναι  το  ΑΕΠ ,  
το  επιτόκιο ,  και  ο  πληθωρισμός  καθώς  αποδείχτηκε  ότι  ε ίναι  
στατιστ ικά  σημαντικοί .    
 
Παράλληλα  τα  αποτελέσματα  έδε ιξαν  ότι  η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  
πιστωτικής  επέκτασης  για  την  Λεττονία  και  Εσθονία  μπορεί  να  
θεωρηθεί  πιο  επικ ίνδυνη  σε  σχέση  με  τις  άλλες  χώρες .  Όσον  αφορά  
την  Ουγγαρία ,  Λιθουανία  και  Σλοβενία  φαίνεται  ότι  ο  βαθμός   
ανάπτυξης  της  πίστωσης  να  δικαιολογείτε  από  την  διαδικασία  
σύγκλισης  και  τέλος  για  Τσεχία ,  Πολωνία ,  και  Σλοβακία  ότι  ο  
βαθμός  της  πιστωτικής  επέκταση  να  είναι  απόλυτα  φυσιολογικός .   
 
Σχετικά  με  τους  προσδιοριστ ικούς  παράγοντες  που  καθορίζουν  την  
ζήτηση  δανείων  από  τα  νοικοκυριά ,  οι  περισσότερες  μελέτες  
συμπεριλαμβάνουν  μεταβλητές  της  οικονομικής  δραστηριότητας  
όπως  το  ΑΕΠ  και  το  χρηματοοικονομικό  κόστος ,  δηλαδή  το  επιτόκιο  
δανεισμού ,   ως  τ ις  κυριότερες  επεξηγηματικές  μεταβλητές  που  
καθορίζουν  την  ζήτηση ,  παρόλο  που  δεν  υπάρχει  ένα  “πρότυπο”  
μοντέλο  μελέτης  που  να  είναι  κοινά  αποδεκτό  για  την  ανάλυσή  
τους .  
 
Οι  περισσότερες  εμπειρικές  μελέτες  συμπεριλαμβάνουν  επίσης  και  
το  κόστος  δανεισμού  ως  επεξηγηματική  μεταβλητή .  Η  αρνητική  
σχέση  μεταξύ  της  ζήτησης  δανείων  και  το  κόστος  δανεισμού  
φαίνεται  να  ε ίναι  κοινά  αποδεκτή .  
 
Οι  Calza et a l l .  2001, στην  αναφορά  τους  σχετικά  με  τους  
προσδιοριστ ικούς  παράγοντες  που  διαμορφώνουν  την  ζήτηση  
δανείων  από  τα  νοικοκυριά ,   ισχυρίζονται  ότι  μια  παρόμοια  έρευνα  
μπορεί  για  παράδειγμα  να  συμπεριλάβει  και  άλλες  μεταβλητές  όπως  
η  κατανάλωση ,  το  διαθέσιμο  ε ισόδημα  και  την  επένδυση  σε  
κατοικ ίες ,  παρά  το  συνολικό  ΑΕΠ  μίας  χώρας .  Για  παράδειγμα  η  
χρήση  του  κόστος  δανεισμού  ως  επεξηγηματική  μεταβλητή  για  την  
ζήτηση  στεγαστικών  δανείων  μπορεί  να  αναλυθεί  μαζί  με  άλλες  
επεξηγηματικές  μεταβλητές  όπως  οι  τ ιμές  νέων  
κατοικ ιών .(Hofmann 2001). 
 
Οι  Balazs Egert  et a l l .  2006, αναφέρουν  ότι  σχετικά  με  την  σχέση  
ανάμεσα  στην  πίστωση  και  στην  οικονομική  ανάπτυξη ,  υπάρχουν  
σοβαρές  ενδείξε ις  που  δηλώνουν  μία  θετική  αλληλεπίδραση  μεταξύ  
τους ,  συνήθως  με  δείκτη  ελαστικότητας  μεγαλύτερο  της  μονάδας  
σε  μακροχρόνια  βάση .  Στην  έρευνά  τους  αναφέρουν  για  μερικές  
μελέτες  που  επιχε ιρήθηκε  η  ανάλυση  των  προσδιοριστικών  
παραγόντων  για  την  ζήτηση  δανείων ,  τ ις  επεξηγηματικές  
μεταβλητές  που  χρησιμοποιηθήκαν .  Αυτές  περιγράφονται  παρακάτω  
στον  πίνακα  2.  
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Πίνακας  2  :   
Προσδ ιορ ιστ ι κο ί  παράγοντες  ζήτησης  δανε ίων  σύμφωνα  με  πρόσφατες  
εμπε ιρ ι κ ές  μελέ τ ες .  
 
 
Συγγραφέας  Εξαρτημένη  

μεταβλητή  
Επεξηγηματ ικέ ς  μεταβλητές  

Ca lza  e t  a l .  ( 2001 )  Δάνε ια  ΑΕΠ ,  Επι τόκ ια  δανε ισμού  
(δ ιαχωρ ισμός  σε  βραχυχρόν ια  κα ι  
μακροχρόν ια  περ ίοδο )  

Ho fmann  (2001 )  Δάνε ια  ΑΕΠ ,  Επι τόκ ια  δανε ισμού ,  Τ ιμές  
ακ ι νήτων  

Ca l za  e t  a l .  ( 2003 )  Δάνε ια  Ανάπτυξη  ΑΕΠ ,  Ονομαστ ι κό  
επ ι τόκ ιο  δανε ισμού ,  πληθωρ ισμός  

B rzoza -B rz ez ina  
(2005 )  

Δάνε ια  Ανάπτυξη  ΑΕΠ ,  Επι τόκ ια  
δανε ισμού  

Bo i ssay  e t  a l .  ( 2006 )  Δάνε ια  (%  ΑΕΠ )  ΑΕΠ ,  Επι τόκ ια  δανε ισμού  
K i ss  e t  a l .  ( 2006 )  Δάνε ια  (%  ΑΕΠ )  ΑΕΠ ,  Επι τόκ ια  δανε ισμού ,  

πληθωρ ισμός  
 
 
Πηγή :  Ba lazs  Ege r t  e t  a l l ,  2006  
 
 
Οι  K iss et a l l .  2006, διερεύνησαν  τ ις  επεξηγηματικές  μεταβλητές  
που  χρησιμοποιηθήκαν  σε  παρόμοιες  μελέτες .  Η  έρευνά  τους  στο  
σύνολο  κάλυψε  9 μελέτες  και  τα  κύρια  συμπεράσματα  στα  οποία  
κατέληξαν  ε ίναι  τα  εξής  :  
 
Α) Μία  μεταβλητή  που  χρησιμοποιε ίτα ι   πιο  συχνά   για  να  αποδείξε ι  
την  επίδραση  της  ανάπτυξης  των  δανείων  προς  τα  νοικοκυριά    
ε ίναι  το  ΑΕΠ .    
 
Β)Η  αμέσως  επόμενη  ε ίναι  το  πραγματικό  επιτόκιο  που  ταυτόχρονα  
προσδιορίζε ι  την  προσφορά  και  ζήτηση  δανείων .   
 
Γ) Τέλος  ο  πληθωρισμός  ε ίναι  η  επόμενη  μεταβλητή  που  
χρησιμοποιε ίται  και  στη  συνέχεια  ακολουθούν  μία  ομάδα  πιθανών  
επεξηγηματικών  μεταβλητών  όπως ,  οικονομική  απελευθέρωση  και  
το  δημόσιο  χρέος .   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Η Ζήτηση για Δάνεια και η Θεσμική Αναδιάρθρωση 
της Τραπεζικής αγοράς στην Ελλάδα 

 
 
 
 
 
 
2.1. Ο  θεσμικός  εκσυγχρονισμός  του  Ελληνικού  νομισματικού  
και  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  και  η  επίδραση  της  
ευρωπαϊκής  νομισματικής  και  χρηματοπιστωτικής  
ολοκλήρωσης  
 
 
Το  τραπεζ ικό  σύστημα  αποτελείται  από  το  σύνολο  των  τραπεζών ,  
εμπορικές  και  ε ιδ ικά  πιστωτικά  ιδρύματα ,  και  την  κεντρική  
τράπεζα .  Συγκεντρώνει  το  μεγαλύτερο  τμήμα  από  τ ις  εγχώριες  
αποταμιεύσεις  και  καλύπτει  τ ις  δανειακές  ανάγκες  του  ιδ ιωτικού  και  
δημόσιου  τομέα .  Κάνοντας  αυτό  βελτιώνει  την  αποτελεσματικότητα  
του  χρηματοδοτικού  συστήματος  και  ταυτόχρονα  προσφέρει  
προστασία  στους  καταθέτες  (F.  Mishkin 2006). 
 
Οι  εμπορικές  τράπεζες  δέχονται  με  τη  μορφή  καταθέσεων  τ ις  
αποταμιεύσεις  των  οικονομικών  μονάδων  (επιχείρηση ,  νοικοκυριό)  
και  καταβάλλουν  σε  αυτές  μια  αμοιβή  με  τη  μορφή  τόκου .  
Ταυτόχρονα  διοχετεύουν  τ ις  αποταμιεύσεις  στους  επενδυτές  έναντ ι  
μεγαλύτερου  τόκου .  
 
Τα  ε ιδ ικά  πιστωτικά  ιδρύματα  διαφοροποιούνται  από  τ ις  εμπορικές  
τράπεζες  στο  μέτρο  που  ε ίτε  δέχονται  καταθέσεις  από  
συγκεκριμένες  ομάδες  πελατών  (   συνεταιριστ ικές  τράπεζες  )  ε ίτε  
χορηγούν  πιστώσεις  σε  συγκεκριμένους  τομείς  της  οικονομίας  (  
αγροτικός  τομέας  )  ή  για  συγκεκριμένα  προϊόντα  (στεγαστικά  και  
καταναλωτικά  δάνεια).  
 
Σήμερα  η  θεωρία  αναγνωρίζε ι  τέσσερις  διακριτές  λειτουργίες  των  
τραπεζών(S. Kwan 2001):  
 

•  Παροχή  πρόσβασης  στο  σύστημα  πληρωμών .  
•  Μετασχηματίζουν  τα  κεφάλαια  που  συγκεντρώνουν ,  έτσι  ώστε  

να  εξυπηρετούνται  οι  δανειακές  ανάγκες  
•  Διαχείριση  κινδύνων  
•  Παρακολούθηση  οφειλετών  και  επεξεργασία  πληροφοριών .  
 

 
Η  πιστωτική  μεταρρύθμιση  και  ο  θεσμικός ,  λειτουργικός  και  
τεχνολογικός  εκσυγχρονισμός  του  ελληνικού  τραπεζ ικού  
συστήματος  άρχισε  στα  μέσα  της  δεκαετ ίας  του  1980 ( ΧΡ .   
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Γκόρτσος  τόμος  Α  2006). Μέχρι  τότε  στην  ελληνική  τραπεζική  
αγορά  ο  ανταγωνισμός  ήταν  ανύπαρκτος  επειδή  οι  επενδυτικές  
πολιτ ικές  καθώς  και  τα  επιτόκια  καταθέσεων  και  χορηγήσεων  
καθορίζονταν  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος .  Το  ελληνικό  τραπεζ ικό  
σύστημα  χαρακτηριζόταν  από  υψηλό  κρατικό  παρεμβατισμό  και  
έλλειψη  δημιουργικότητας  και  παραγωγικότητας ,  και  φυσικά  
αδυνατούσε  να   ανταπεξέλθει  στο  διεθνές  περιβάλλον  
ανταγωνισμού  που  δημιουργούνταν  τότε ,  ενισχυόμενες  από  τ ις  
προσπάθειες  που  κατέβαλλε  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση .  
 
Ακόμα ,  λόγω  της  αυστηρής  καθοδήγησης  από  την  Τράπεζα  της  
Ελλάδος ,  δεν  σχεδιάστηκαν  νέα  προϊόντα  και  υπηρεσίες ,  οι  
καινοτομικές  δράσεις  ήταν  ανύπαρκτες ,  ενώ  δεν  υπήρξε  και  
τεχνολογικός  εκσυγχρονισμός .   
Οι  σχετ ικές  προσπάθειες  επιταχύνθηκαν  ιδ ια ίτερα  μετά  το  1987, 
κατ ’  εφαρμογή  των  προτάσεων  της  «Επιτροπής  για  την   
 
Αναμόρφωση  και  τον  Εκσυγχρονισμό  του  Ελληνικού  Τραπεζ ικού  
Συστήματος», γνωστή  ως  Επιτροπή  Καρατζά .  Βασικός  στόχος  του  
προγράμματος  για  τη  μεταρρύθμιση  και  αποκανονικοποίηση  του  
ελληνικού  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  υπήρξε  η  σταδιακή  μεν  
αλλά  πλήρης  κατάργηση  των  διο ικητ ικών  περιορισμών  στη  
λειτουργία  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  και  των  υπολοίπων  
κατηγοριών  επιχε ιρήσεων  του  χρηματοπιστωτικού  τομέα .  
Συνοπτικά ,  θα  μπορούσαν  να  εντοπιστούν  ως  σημαντικότερες  οι  
ακόλουθες  εξελίξε ις: 
 

•  Η  απελευθέρωση  των  επιτοκίων  και  της  διακύμανσης  της  
συναλλαγματικής  ισοτ ιμ ίας  της  δραχμής  

•  Η  κατάργηση  των  κατασταλτικών  ελέγχων  στη  λειτουργία  των  
πιστωτικών  ιδρυμάτων  

•  Η  αποεξε ιδ ίκευση  της  λειτουργίας  των  διαφόρων  κατηγοριών  
πιστωτικών  ιδρυμάτων ,  και  

•  Η  απελευθέρωση  της  διασυνοριακής  κίνησης  κεφαλαίων .  
 
Η  απεξάρτηση  του  τραπεζ ικού  συστήματος  από  το  διο ικητ ικό  
πλαίσιο  παρέμβασης  που  διαμορφώθηκε  στις  δεκαετ ίες  της  
οικονομικής  ανασυγκρότησης  της  χώρας  και  ο  αποχαρακτηρισμός  
του  ως  φορέα  διοχέτευσης  ελκυστικών  δανειακών  κεφαλαίων  σε  
ιδ ιωτικές  η  δημόσιες  επιχε ιρήσεις  με  μη  αμιγή  ιδ ιωτικοοικονομικά  
κριτήρια  τέθηκαν  ως  βασικές  προτεραιότητες  πολιτ ικής .  
 
Ταυτόχρονα  η  κατάργηση  διοικητ ικών  παρεμβάσεων  πλαισιώθηκε  με  
την  καθιέρωση  των  μέτρων  που  έχουν  επιλεγεί  διεθνώς  ως  ικανά  
να  συμβάλλουν  στη  διασφάλιση  της  σταθερότητας  των  
απελευθερωμένων  τραπεζ ικών  συστημάτων .   
 
Οι  θεσμικές  εξελίξε ις  στο  ελληνικό  τραπεζ ικό  σύστημα  κατά  τη  
διάρκεια  της  τελευταίας  ε ικοσαετ ίας  επηρεάστηκαν  καθοριστ ικά  από  
τ ις  μεταβολές  στο  θεσμικό  πλαίσιο  λειτουργίας  του  διεθνούς  
χρηματοπιστωτικού  συστήματος .  Μετά  το  1960 η  εντονότερη  
διασύνδεση  της  ελληνικής  αγοράς  με  εκε ίνες  των  ανεπτυγμένων  
χρηματοπιστωτικών  κέντρων  και  η  αύξηση  της  ζήτησης  και  
προσφοράς  χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών  σε  διασυνοριακή  βάση ,  
προσέδωσε  στο  ελληνικό  σύστημα  ένα  διεθνή  χαρακτήρα .  
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Καθοριστ ική  πάντως ,  όχι  τόσο  για  την  έναρξη  όσο  κυρίως  για  την  
ταχεία  προώθηση  της  πιστωτικής  μεταρρύθμισης  στην  Ελλάδα  
υπήρξε  η  διαδικασία  χρηματοπιστωτικής  ολοκλήρωσης  στην  
Ευρωπαϊκή  Ένωση   με  τη  δημιουργία  της  ενιαίας  τραπεζ ικής  και  
χρηματιστηριακής  αγοράς .   
 
Ο  ενιαίος  κοινοτικός  χρηματοπιστωτικός  χώρος  περιέχε ι  τρία  
αλληλοσυνδεόμενα  συστατικά  στοιχεία: την  ενιαία  τραπεζ ική  
αγορά ,  την  ενιαία  κεφαλαιαγορά  και  την  ενιαία  ασφαλιστική  αγορά .  
Οι  συναφείς  κοινοτικές  πράξεις  εκδόθηκαν  σε  τρία  στάδια: 
 
Α) 1988-1992, υλοποιήθηκε  το  πρόγραμμα  επιτροπής  για  την  ενια ία  
αγορά ,  με   την  έκδοση  των  βασικών  οδηγιών  μέσω  των  οποίων  
κατέστη  δυνατή  η  θεμελίωση  της  ενιαίας  τραπεζ ικής  αγοράς  και  της  
ενιαίας  κεφαλαιαγοράς .  
 
Β) 1993-1998, όπου  πραγματοποιήθηκε  περαιτέρω  ενίσχυση  του  
κανονιστ ικού  πλαισίου .   
Γ) 1999, με  την  έκδοση  από  την  επιτροπή ,  εν  όψει  της  ε ισαγωγής  
του  ευρώ  ως  ενιαίου  ευρωπαϊκού  νομίσματος ,  της  ανακοίνωσης  
«αναφορικά  με  την  εφαρμογή  ενός  πλαισίου  δράσης  για  τις  
χρηματοπιστωτικές  υπηρεσίες». 
 
Αναγκαία  προϋπόθεση  για  τη  χρηματοπιστωτική  ολοκλήρωση  ήταν  
και  η  απελευθέρωση  της  κίνησης  κεφαλαίων  μέσα  στον  ενιαίο  χώρο  
και  η  κατάργηση  των  εμποδίων  αναφορικά  με  τη  διενέργεια  
διασυνοριακών  χρηματοπιστωτικών  συναλλαγών  και  την  
εγκατάσταση  ενδιαμέσων  χρηματοπιστωτικών  φορέων  στην  
επικράτε ια  άλλων  χωρών .   
 
Η  θεσμική  θεμελίωση  αυτής  της  προϋπόθεσης  τέθηκε  στην  αρχική  
συνθήκη  της  Ρώμης  (1957) και  αφορούσε: 
 

•  Την  ελεύθερη  κίνηση  κεφαλαίων  
•  Την  ελευθερία  εγκατάστασης  των  διαμεσολαβούντων  

χρηματοπιστωτικών  φορέων ,  και  
•  Την  ελευθερία  για  την  εκ  μέρους  των  εν  λόγω  παροχή  

χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών  μέσα  στην  Κοινότητα .  
 
Άρρηκτα  συνυφασμένη  με  τη  διαδικασία  χρηματοπιστωτικής  
ολοκλήρωσης  ε ίναι  η  νομισματική  ενοποίηση .  Η  ε ισαγωγή  του  ευρώ  
από  το  2000 δημιούργησε   τη  βάση  για  την  περαιτέρω  εναρμόνιση  
των  όρων  λειτουργίας  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  των  
κρατών-μελών  της  ζώνης  του  ευρώ .  Τα  κράτη- μέλη  αποφάσισαν  τη  
μετάβαση  σε  τρία  στάδια  στη  νομισματική  ένωση  (Συνθήκη  
Μάαστριχτ  1992). 
 

1)  η  παράλληλη  προώθηση  των  διαδικασιών  νομισματικής  και  
οικονομικής  ενοποίησης  

2)  η  σταδιακή  μετάβαση  προς  την  οικονομική  και  νομισματική  
ένωση  

3)  τα  κριτήρια   μετάβασης  στο  τρίτο  στάδιο  καθορίστηκαν  ως  
εξής: 

•  σταθερότητα  τ ιμών: το  ποσοστό  του  πληθωρισμού  δεν  
μπορεί  να  υπερβαίνε ι  παραπάνω  από  1,5% το  μέσο  όρο   

•   
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•  των  συντελεστών  των  τριών  κρατών  που  έχουν  το  

χαμηλότερο  πληθωρισμό  
•  επιτόκια: τα  επιτόκια  δεν  θα  μπορούν  μακροπρόθεσμα  

να  κυμαίνονται  περισσότερο  από  2% σε  σχέση  με  το  
μέσο  όρο  των  τριών  κρατών  που  έχουν  τα  χαμηλότερα .  

•  Ελλείμματα: τα  εθνικά  δημοσιονομικά  ελλείμματα  
πρέπει  να  ε ίναι  πλησίον  η  χαμηλότερα  του  3% του  ΑΕΠ .  

•  Χρέος: το  δημόσιο  χρέος  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνε ι  το  
60% του  ΑΕΠ  παρά  μόνο  εάν  παρουσιάζε ι  τάση  να  
μειωθεί  το  όριο  αυτό .  

•  Σταθερότητα  των  συναλλαγματικών  ισοτ ιμ ιών: ένα  
εθνικό  νόμισμα  να  έχε ι  υποτιμηθεί  τα  δύο  προηγούμενα  
χρόνια  και  πρέπει  να  παραμένει  εντός  των  περιθωρίων  
διακύμανσης  του  2,5% που  προβλέπεται  από  το  ΕΝΣ .  

 
Οι  αλλαγές  αυτές  μεταμόρφωσαν  την  μορφολογία  του  
χρηματοπιστωτικού  χώρου  στη  Ελλάδα  και  επέδρασαν  καθοριστ ικά  
αφενός  στη  διαμόρφωση  της  μεσομακροπρόθεσμης  στρατηγικής  των  
πιστωτικών  ιδρυμάτων ,  και  αφετέρου  στην  εξέλιξη  της  μελλοντικής  
κερδοφορίας  τους .  
 
 
2.2. Η  απελευθέρωση  της  καταναλωτικής  πίστης   
 
 
Η  καταναλωτική  πίστη  εντάσσεται  στην  οικογένεια  των  
χρηματοπιστωτικών  ή  χρηματοοικονομικών  υπηρεσιών .  Με  τον  όρο  
καταναλωτική  πίστη  εννοούμε  κάθε  μορφής  πιστωτική  διευκόλυνση  
που  παρέχεται  από  ένα  πιστοδότη  (τράπεζα ,  έμπορο ,  κ .ά .)  σε  έναν  
καταναλωτή ,  σε  πρόσωπο  δηλαδή  που  παίρνε ι  πίστωση  για  μη  
επαγγελματικούς  λόγους .  
 
Το  θεσμικό  πλαίσ ιο  που  ε ίχε  επιβάλλει  η  τράπεζα  της  Ελλάδος  για  
τον  τομέα  της  καταναλωτικής  πίστης  προέβλεπε  περιορισμούς  
αναφορικά  με  το  ανώτατο  όριο  χρηματοδότησης  του  δανειολήπτη ,  
την  απαραίτητη  προσκόμιση  δικαιολογητικών  και  το  ποσοστό  
χρηματοδότησης ,  υποχρεώνοντας  σε  καταβολή  ίδ ιας  συμμετοχής .  
 
Με  την  Π .Δ .Τ .Ε .  2523/12.6.2003 (Μ .  Γλύκας  2006),  καταργήθηκαν  
όλοι  οι  ισχύοντες  περιορισμοί  και  η  καταναλωτική  πίστη  ασκείται  
πλέον  ελεύθερα  από  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα ,  με  βάση  
κριτήρια  και  προϋποθέσεις  που  υιοθετε ί  ο   κάθε  φορέας .  Στην  
κατάργηση  του  θεσμικού  πλαισίου  συνηγόρησε ,  μεταξύ  άλλων  η  
ενεργοποίηση  της  διατραπεζ ικής  βάσης  πιστωτικής  φύσης  
πληροφοριών  που  παρέχεται  με  τη  λειτουργία  της  «Λευκής  Λίστας», 
η  ωρίμανση  της  αγοράς  και  η  επιβράδυνση  του  ρυθμού  επέκτασης  
της  καταναλωτικής  πίστης .  
 
Ο  εν  λόγω  τομέας ,  ο  οποίος  έχε ι  σημειώσει  τα  τελευταία  χρόνια  
ραγδαία  εξέλιξη ,  θεωρείται  σήμερα  ως  ένας  από  τους  
δυναμικότερους  τομείς  της  λιανικής  τραπεζ ικής ,  αλλά  και  
γενικότερα  μια  ιδ ια ίτερα  αποδοτική  και  επιθυμητή  μορφή  
χρηματοδότησης .  
 
Η  απελευθέρωση  της  καταναλωτικής  πίστης  υπήρξε  η  βασικότερη  
εξέλιξη  που  σημειώθηκε  στην  εν  λόγω  αγορά .  Ένα  πρόβλημα  που   
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μπορεί  να  δημιουργηθεί  ε ίναι  η  ανεξέλεγκτη  ανάπτυξη  της  
Καταναλωτικής  πίστης ,  γεγονός  που  θα  έχε ι  δυσμενείς  επιπτώσεις  
στην  οικονομία  της  χώρας  (αύξηση  του  πληθωρισμού ,  υπερχρέωση  
των  νοικοκυριών).  
 
Ειδ ικότερα  ο  κίνδυνος  υπερδανεισμού  των  ιδ ιωτών  θα  έχε ι  σαν  
αποτέλεσμα  την  αύξηση  των  επισφαλειών  των  τραπεζών ,  δεδομένου  
ότι  ο  «Λευκός  Τειρεσίας» επί  του  παρόντος  παρέχει  περιορισμένα  
στοιχε ία ,  καθόσον  η  λειτουργία  του  ουσιαστικά  έχε ι  ξεκινήσει  πριν  
από  δύο  περίπου  χρόνια .  
 
Για  το  λόγο  αυτό  οι  τράπεζες  προχωρούν  σε  αναθεώρηση  της  
πολιτ ικής  τους  και  ε ιδ ικότερα  σε  αλλαγές  αναφορικά  με  το  
σχεδιασμό  των  προσφερόμενων  προϊόντων ,  την  τ ιμολόγησή  τους   
 
και  τον  τρόπο  αξιολόγησης  των  σχετικών  χρηματοδοτικών  
αιτημάτων .  
 
Η  απελευθέρωση  του  τραπεζ ικού  συστήματος  και  η  ραγδαία  
ανάπτυξη  των  χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών ,  η  επιθετική  πολιτ ική  
των  τραπεζών  κατά  την  προώθηση  των  προϊόντων  τους ,  η  χρήση  
εναλλακτικών  καναλιών  διανομής ,  πέραν  του  κλασικού  τραπεζ ικού  
καταστήματος  δημιούργησαν  την  ανάγκη  ανάπτυξης  ενός   
 
ρυθμιστικού  πλαισ ίου  θεσμών  και  κανόνων  για  την  προστασία  των  
συναλλασσόμενων  με  τ ις  τράπεζες  και  ε ιδ ικότερα  την  εναρμόνιση  
των  διατάξεων  που  διέπουν  την  Καταναλωτική  Πίστη  στην  
Ευρωπαϊκή  Ένωση .   
 
Ο  ανταγωνισμός  μεταξύ  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  εντε ίνεται  
διαρκώς  και  έχε ι  οξυνθεί  ακόμη  περισσότερο  λόγω  και  της  
απελευθέρωσης  της  Καταναλωτική  Πίστης .  Εντοπίζεται  στην  
παρεχόμενη  ποιοτ ική  εξυπηρέτηση  προς  τον  πελάτη ,  την  
τ ιμολογιακή  πολιτ ική  της  κάθε  τράπεζας  (διαπραγμάτευση  
επιτοκίου) και  την  αναχρηματοδότηση  των  οφειλών  από  δάνεια  και  
κάρτες .   
 
Είναι  βέβαιο  ότ ι  ο  ανταγωνισμός  αυτός  θα  λειτουργήσει  προς  
όφελος  των  καταναλωτών ,  εξασφαλίζοντας  τους  ευνοϊκότερους  
όρους  δανεισμού .  Προσοχή  απαιτε ίται  από  την  πλευρά  τους  στη  
λελογισμένη  χρήση  των  προϊόντων  της  Καταναλωτική  Πίστης  για  
την  αποφυγή  υπερχρεωμένων  νοικοκυριών ,  αλλά  και  στη  
λειτουργία  των  τραπεζών  μέσα  στα  πλαίσια  της  παραδεδεγμένης  
τραπεζ ικής  δεοντολογίας ,  βελτιώνοντας  παράλληλα  τα  αναγκαία  
συστήματα  πληροφοριών  και  αξιολόγησης   της  πιστοληπτικής  
ικανότητας  των  δανειοληπτών .  
 
 
2.3. Σύγκλιση  των  επιτοκίων  
 
 
Τα  τελευταία  χρόνια  τα  επιτόκια  καταθέσεων  και  χορηγήσεων  των  
ελληνικών  τραπεζών  υποχώρησαν  σημαντικά .  Σαν  αποτέλεσμα  της  
μείωσης  αυτής  τα  επιτόκια  των  ελληνικών  τραπεζών  έχουν  
συγκλίνε ι  σημαντικά  προς  τα  επιτόκια  των  τραπεζών  της  
ευρωζώνης .  Με  την  ε ίσοδο  της  Ελλάδας  στην  Ευρωζώνη  από  1ης   
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Ιανουαρίου  2001, και  την  υιοθέτηση  του  κοινού  νομίσματος ,  η  
νομισματική  πολιτ ική  που  εφαρμόζεται  στην  Ελλάδα  ε ίναι  αυτή  που  
ασκείται  από  το  Ευρωσύστημα  ,  το  οποίο  αποφασίζε ι  το  ενιαίο  
βασικό  επιτόκιο  παρέμβασης .  Το  βασικό  επιτόκιο  παρέμβασης  της  
Τράπεζας  της  Ελλάδος  έπρεπε  να  συγκλίνε ι   προς  το  ενιαίο  αυτό  
επιτόκιο  μέχρι  το  τέλος  του  2000. έτσι ,  από  τον  Ιανουάριο  του  
2000 μέχρι  το  Δεκέμβριο  του  2000 το  βασικό  επιτόκιο  παρέμβασης  
της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  για  πράξεις  παρέμβασης  διάρκειας  14 
ημερών  μειώθηκε  κατά  6 ποσοστιαίες  μονάδες ,  από  10,75% στο  
4,75%. Τα  επιτόκια  στη  διατραπεζική  αγορά  ακολούθησαν  τα  
παρεμβατικά  επιτόκια .  Έτσι ,  το  επιτόκιο  Athibor 3 μηνών  μειώθηκε  
από  περίπου  9% τον  Ιανουάριο  του  2000 στο  4,9% στο  τέλος  
Δεκεμβρίου  του  2000 συγκλίνοντας  πλήρως  με  το  επίπεδο  του  
Eur ibor 3 μηνών  το  οποίο  έκτοτε  αποτελεί  το  επιτόκιο  αναφοράς  
στην  αγορά  χρήματος  (EET 2002).  
 
Ως  αποτέλεσμα  αυτών  των  εξελίξεων  και  λόγω  του  ισχυρού  
ανταγωνισμού  στην  ελληνική  τραπεζ ική  αγορά  τα  επιτόκια  
χορηγήσεων ,  όπως  και  τα  επιτόκια  καταθέσεων ,  μειώθηκαν  
σημαντικά  μέσα  στο  2000 και  στο  2001.  
 
Στη  μεταβολή  αυτή   των   επιτοκίων  χορηγήσεων  συνέβαλαν  το  
σταθερό  μακροοικονομικό  περιβάλλον ,  η  αύξηση  του  ανταγωνισμού  
στον  τραπεζ ικό  κλάδο  και  η  αναδιάρθρωση  του  τραπεζ ικού  τομέα .  
Ανταγωνισμός  παρατηρείται  τόσο  μεταξύ  των  ελληνικών  τραπεζών ,  
όσο  και  ανάμεσα  σε  ελληνικές  και  αλλοδαπές  τράπεζες  που  
λειτουργούν  στη  χώρα  μας .  Ενδεικτ ικό  της  αύξησης  του  
ανταγωνισμού  στον  τραπεζ ικό  κλάδο  ε ίναι  ότι  τα  επιτόκια  των  
ελληνικών  τραπεζών  έχουν  συγκλίνε ι  μεταξύ  τους  στις  
περισσότερες  κατηγορίες  καταθέσεων  και  χορηγήσεων .   
 
Ένας  θεσμικός  παράγοντας  ο  οποίος  αυξάνει  το  κόστος  των  
κεφαλαίων  για  τους  δανειολήπτες  στην  Ελλάδα  ε ίναι  η  ε ισφορά  που  
επιβάλλουν  οι  τράπεζες  επί  των  πιστώσεων  που  χορηγούν .  Ο  φόρος  
αυτός ,  γνωστός  ως  ε ισφορά  του  νόμου  128, επιβάλλεται  με  νόμο  
που  ισχύει  από  το  1975, και  κατά  κανόνα  μετακυλίεται  στους  
δανειολήπτες  αυξάνοντας  τα  επιτόκια  χορηγήσεων .  Την  περίοδο  
1997-2000 η  ε ισφορά  του  νόμου  128 ήταν ,  κατά  μέσο  όρο ,  1,2% 
επί  του  συνολικού  ποσού  χορήγησης .  Από  1ης  Απριλίου  2000 η  
ε ισφορά  αυτή  μειώθηκε  σε  0,6% για  όλα  τα  δάνεια  πλην  των  
στεγαστικών .  Για  τα  στεγαστικά  δάνεια  η  εισφορά  από   1ης  
Απριλίου  1999 ε ίναι  0,12%. 
 
Η  σύγκλιση  οφείλεται  στην  σημαντική  βελτίωση  των  
μακροοικονομικών  μεγεθών  και  στην  ε ίσοδο  της  χώρας  μας  στην  
Ευρωζώνη ,  την  υιοθέτηση  κοινού  νομίσματος ,  στην  ορθολογικότερη   
 
οργάνωση  του  τραπεζ ικού  κλάδου  και  στην  ένταση  του  
διατραπεζικού  ανταγωνισμού .  
 
 
 2.4.  Προϊόντα  καταναλωτικής  πίστης  
 
 
Σύμφωνα  με  την  Ελληνική  νομοθεσία  τα  χρηματοπιστωτικά  
ιδρύματα  μπορούν  να  χρηματοδοτούν  τα  φυσικά  πρόσωπα   
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(καταναλωτές) για  την  κάλυψη  των  πάσης  φύσεων  αναγκών  
διαβίωσης  τους  ή  των  αναγκών  του  κοινωνικού  τους  
περιβάλλοντος ,  να  χορηγούν  δηλαδή  χρηματοδοτήσεις  προς  τα  
φυσικά  πρόσωπα  για  αγορά  καινούργιων  η  μεταχειρισμένων  ε ιδών  
διαρκείας  ή  υπηρεσιών  από  τα  οποία  δεν  θα  αποκομίσουν  (  τα  
φυσικά  πρόσωπα  )  κέρδος  (ΧΡ .  Γκόρτσος  τόμος  Β  2006).  
 
Βασικό  κριτήριο  για  την  χορήγηση  των  δανείων  αυτών  προς  τους  
ιδ ιώτες  ε ίναι  η  δυνατότητα  του  δανειοδοτούμενου  να  ανταποκριθε ί  
ποσοτικά  και  χρονικά  στις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  την  
χορήγηση  του  δανείου .  
 
Τα  βασικά  προϊόντα  καταναλωτικής  πίστης  διακρίνονται  ως  εξής: 
 

•  Καταναλωτικά  δάνεια  
•  Προσωπικά  δάνεια  
•  Πιστωτικές  κάρτες   

 
 
2.5. Χαρακτηριστικά  προϊόντων  καταναλωτικής  πίστης  
 
 
Οι  χορηγήσεις  καταναλωτικών  δανείων  πραγματοποιούνται  κυρίως  
με  την  μορφή  τοκοχρεωλυτικών  δόσεων .  Τοκοχρεωλυτικά  ε ίναι  τα  
δάνεια  που  χαρακτηρίζονται  από  την  ύπαρξη  συγκεκριμένου   
προγράμματος  αποπληρωμής  η  οποία  γίνεται  με  ισόποσες  δόσεις ,  
που  περιλαμβάνουν  κεφαλαίο  και  τόκους .  Ο  αριθμός  των  δόσεων  
και  η  συχνότητα  πληρωμής  τους  ε ίναι  συγκεκριμένες  και  
προκαθορισμένες .   
 
Χαρακτηριστ ικά  καταναλωτικών  δανείων  
Απευθύνονται  σε  όλα  τα  φυσικά  πρόσωπα  με  ε ισοδήματα .  
Προσφέρουν  έντοκη  χρηματοδότηση  για  την  κάλυψη  
καταναλωτικών  αγαθών  με  στόχο  την  αύξηση  της  ρευστότητας  για  
την  κάλυψη  τρεχόντων  εξόδων  αγορών  (έπιπλα ,  ηλεκτρικές  
συσκευές ,  αυτοκίνητα ,  μοτοσικλέτες ,  ταξ ίδ ια ,  κτλ).  Για  τον  λόγο  
αυτό  απαιτε ίται  η  απόδειξη  του  σκοπού  του  δανείου  και  επομένως  η  
προσκόμιση  δικαιολογητικού  (  απόδειξη  η  τ ιμολογίου) που  αφορά  
την  αγορά  του  εν  λόγω  αγαθού  ή  υπηρεσίας .   
 
Το  ύψος  του  επιτοκίου ,  καθώς  και  ο  χρόνος  αποπληρωμής  ποικ ίλε ι .  
Οι  διασφαλίσε ις  που  ζητε ί  η  τράπεζα  για  τη  χορήγηση  του  δανείου  
ε ίναι  (πχ  προσωπική  ασφάλιση ,  ύπαρξη  εγγυητή ,  ενεχυρίαση  του  
αυτοκινήτου ,  κτλ).  
 
Χαρακτηριστ ικά  προσωπικών   δανείων  
 
Απευθύνονται  σε  όλα  τα  φυσικά  πρόσωπα  με  ε ισοδήματα .  
Προσφέρουν  έντοκη  χρηματοδότηση  για  την  κάλυψη  προσωπικών  
αναγκών .   
 
Χορηγούνται  χωρίς  να  απαιτε ίται  η  προσκόμιση  δικαιολογητικών  
που  να  αποδεικνύουν  το  σκοπό  της  δανειοδότησης .  Μπορεί  να  
χορηγηθούν  ε ίτε  με  τη  μορφή  δανείου  με  τοκοχρεωλυτικές  δόσεις  
τακτής  λήξης  ε ίτε  με  τη  μορφή  ορίου  ανακυκλούμενης  πίστωσης .  
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Μια  τέτοια  μορφή  ε ίναι  το  ανοιχτό  δάνειο ,  όπου  η  τράπεζα  εγκρίνε ι  
ένα  ανώτατο  όριο  πίστωσης  και  ο  πελάτης  έχε ι  τη  δυνατότητα  
τμηματικών  ή  εφάπαξ  αναλήψεων .  
  
Το  ύψος  της  δανειοδότησης ,  το  ύψος  του  επιτοκίου ,  καθώς  και  ο  
χρόνος  αποπληρωμής  ποικ ίλε ι .  
 
Χαρακτηριστ ικά  πιστωτικών  καρτών  για  ιδ ιώτες .  
 
Απευθύνονται  στο  ευρύτερο  κοινό  (φυσικά  πρόσωπα) το  οποίο  
επιθυμεί  την  αύξηση  της  ρευστότητάς  του  μέσα  από  διενέργεια  
συναλλαγών  χωρίς  την  άμεση  καταβολή  μετρητών  για  την  κάλυψη   
 
άμεσων  καταναλωτικών  αναγκών  (πχ  αγορές  προϊόντων ,  εξόφληση  
λογαριασμών ,  συναλλαγές  μέσω  διαδικτύου ,  κτλ).  Συχνά  
παρέχονται  διαφορετικοί  τύποι  πιστωτικής  κάρτας(απλή ,  αργυρή ,  
χρυσή ,  κτλ) ανάλογα  με  τα  ε ισοδήματα  του  πελάτη  και  τη  χρήση  
της  κάρτας .  Κάθε  τύπος  κάρτας  παρέχει  διαφορετικά  πιστωτικά  όρια  
καθώς  και  διαφορετικό  ύψος  ετήσιας  συνδρομής  (σε  μερικές  
περιπτώσεις  μπορεί  να  ε ίναι  και  μηδενικό).   
 
 
2.6. Κανάλια  διανομής  προϊόντων  καταναλωτικής  πίστης  
 
 
Τα  προϊόντα  και  η  υπηρεσίες  καταναλωτικής  πίστης  ασκούνται  
σήμερα  εκτός  από  το  δίκτυο  των  τραπεζ ικών  καταστημάτων ,  που  
ε ίναι  και  το  βασικό  κανάλι  προώθησης  και  από  τα  παρακάτω  
κανάλια  διανομής  (J .  Coumaros et a l l ,  2005). 
 
Πωλήσεις  μέσω  συνεργατών   
 
Σε  αυτές  τ ις  περιπτώσεις  η  προώθηση  και  οι  πωλήσεις  γίνονται  από  
ανεξάρτητους  πωλητές .  Ως  εξωτερικοί  συνεργάτες  έχουν  την  
δυνατότητα  συνήθως  να  προωθήσουν  όλο  το  εύρος  των  προϊόντων  
της  λιανικής  τραπεζ ικής  όπως  καταναλωτικά  αλλά  και  στεγαστικά  
δάνεια .  Παράδειγμα  τέτοιου  ε ίδους  συνεργασίας  ε ίναι  οι  
ασφαλιστ ικές  και  οι  μεσιτ ικές  εταιρε ίες .  
 
Πωλήσεις  μέσου  συνεργαζόμενων  επιχε ιρήσεων  
 
Η  επιχε ιρήσεις  αυτές  αναλαμβάνουν  να  εξασφαλίσουν  από  την  
συνεργαζόμενη  τράπεζα   τη  χρηματοδότηση  των  πελατών  τους  
προκειμένου  να  αγοράσουν  τα  αγαθά  που  πωλεί  η  επιχε ίρηση .  Στην  
περίπτωση  αυτή ,  τα  προϊόντα  που    προωθούνται  ε ίναι  κυρίως  
χρηματοδοτικά  (πιστωτικές  κάρτες ,  καταναλωτικά  δάνεια).Η  
χορήγηση  του  δανείου  πραγματοποιε ίται  στο  σημείο  συναλλαγής  
του  καταναλωτή ,  χωρίς  την  αναγκαία  παρουσία  του  σε  κατάστημα  
τράπεζας .   
 
Σύστημα  τηλεξυπηρέτησης   
 
Τοι  σύστημα  βασίζεται  στην  ύπαρξη  ε ιδ ικού  τηλεφωνικού  κέντρου ,  
στο  οποίο  μπορούν  να  απευθύνονται  οι  πελάτες  για  άντληση  
πληροφοριών  ή  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  για  λήψη  δανείων  
καταναλωτικής  πίστης .  
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Συνδυασμένες  πωλήσεις  
 
Η  μέθοδος  αυτή  αναφέρεται  στην  παράλληλη  προώθηση  της  
πώλησης  περισσοτέρων  του  ενός  προϊόντων  σε  υφισταμένους  ή  
νέους  πελάτες  που  έχουν  αγοράσει  ή  εκδηλώνουν  ενδιαφέρον  για  
κάποιο  προϊόν  η  παρεχόμενη   υπηρεσία .  
 
Direct mai l  
 
Χρησιμοποιε ίται  για  την  προώθηση  προϊόντων  καταναλωτικής  
πίστης  σε  επιλεγμένη  πελατε ία  και  εφαρμόζεται  με  τη  μέθοδο  
αποστολής  επιστολών  για  προεγκρίσε ις  δανείων  και  καρτών .  
 
Μαζικές  πωλήσεις  
 
Αφορά  προσφορές  στο  προσωπικό  μεγάλων  οργανισμών  και  
επιχε ιρήσεων  με  ευνοϊκούς  όρους  όπως  μειωμένο  επιτόκιο ,  
πιστωτική  κάρτα  χωρίς  ετήσια  συνδρομή  κτλ .  
 
 
2.7. Παράγοντες  διαμόρφωσης  επιτοκίων  
 
 
Ο  καθορισμός  των  επιτοκίων  οφείλεται  σε  διάφορους  παράγοντες  
όπως  στη  διάρκεια  του  δάνειου  και  ανάλογα  με  τον  πιστωτικό  
κίνδυνο  που  επιφέρει  μια  συγκεκριμένη  χρηματοδότηση .  Υπάρχουν  
δύο  θεωρίες  για  τον  καθορισμό  του  επιτοκίου .  Η  πρώτη  ε ίναι  η  
θεωρία  των  δανειακών  κεφαλαίων  και  η  δεύτερη ,  η  οποία  
αναπτύχθηκε  από  τον  Keynes, ονομάζεται  θεωρία  της  προτιμήσεως  
ρευστότητας .  
 
Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  των  δανειακών  κεφαλαίων ,  το  ύψος  του  
επιτοκίου  καθορίζεται  κάθε  φορά  από  την  προσφορά  και  τη  ζήτηση  
δανειακών  κεφαλαίων .  Σύμφωνα  με  τον    Keynes το  επιτόκιο  δεν  
καθορίζεται  από  την  προσφορά  και  τη  ζήτηση  αποταμιεύσεων  και  
κατά  συνέπεια  ο  ρόλος  του  δεν  ε ίναι  να  διοχετεύσει  τ ις  
αποταμιεύσεις  σε  αυτούς  που  τ ις  ζητούν  για  επενδύσεις .  Το  
επιτόκιο  κατά  τον  Keynes καθορίζεται  στην  αγορά  χρήματος  με  
βάση  την  προσφορά  και  τη  ζήτηση  για  παρακράτηση  ρευστών  
διαθεσίμων .  Επομένως ,  το  επιτόκιο  ε ίναι  ένα  χρηματικό  φαινόμενο ,  
που  το  ύψος  του  προσδιορίζεται  κάθε  φορά  από  τη  ποσότητα  
χρήματος  και  τη  ζήτησή  του  με  τη  μορφή  ρευστών  διαθεσίμων .  
 
 
2.8. Παράγοντες  προσφοράς  προϊόντων  καταναλωτικής  πίστης  
 
 
Οι  πιστοδοτήσεις  αποτελούν  το  βασικό  κορμό  της  δραστηριότητας  
των  τραπεζών ,  καθώς  αφ ’  ενός  ε ίναι  η  κύρια  πηγή  των  εσόδων  
τους  και  αφετέρου  λόγω  της  φύσης  τους  εγκυμονούν   τους  
μεγαλύτερους  κινδύνους .  
 
Οι  καταθέσεις  των  πελατών  μιας  τράπεζας  αποτελούν  την  πιο  
φθηνή  πηγή  χρημάτων  και  ο  δανεισμός  ε ίναι  η  επένδυση  με  το  
μεγαλύτερο  κέρδος .  Έτσι  λοιπόν  ε ίναι  πολύ  σημαντικό  για  την  κάθε   
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τράπεζα  να  έχε ι  το  δυνατόν  περισσότερες  καταθέσεις  για  να  έχε ι  τη  
δυνατότητα  να  δανείζε ι  και  έτσι  να  μεγιστοποιε ί  τα  κέρδη  της .    
 
Η  καταναλωτική  πίστη  παρουσιάζε ι  σημαντικά  πλεονεκτήματα  για  
τ ις  τράπεζες ,  τα  κυριότερα  των  οποίων  ε ίναι: 
 

•  Η  μεγάλη  διασπορά  του  πιστωτικού  κινδύνου  (μεγάλος  
αριθμός  απαιτήσεων ,  μικρού  σχετικά  ύψους  η  κάθε  μία).  

•  Η  σημαντικές  ωφέλειες  που  εξασφαλίζε ι  (επιτοκιακά  και  μη  
έσοδα).   

•  Τα  σημαντικά  ακόμη  περιθώρια  ανάπτυξης  (δυνατότητα  
ευρύτερης  χρήσης  προϊόντων  καταναλωτικής  πίστης  από  
δυνητικούς  πελάτες).  

 
 
2.9. Μελλοντικές  εξελίξεις  στην  αγορά  καταναλωτικής  πίστης  
στην  Ελληνική  αγορά   
 
 
Η  νέα  τεχνολογία  ασκεί  ήδη  καταλυτική  επίδραση  στον  τομέα  της  
καταναλωτικής  πίστης ,  καθώς  συμβάλει  σημαντικά  στη  μείωση  του  
λειτουργικού  κόστους  για  τ ις  τράπεζες .  Βοηθά  επίσης ,  στην  
ανάπτυξη  και  εφαρμογή  αξιόπιστων  μηχανογραφικών  συστημάτων  
πληροφοριών  και  αυτόματης  αξιολόγησης  της  πιστοληπτικής  
ικανότητας  των  δανειοληπτών  και  των  αναλαμβανόμενων  κινδύνων ,  
αφού  επιτρέπουν  τη  γνώση  της  συμπεριφοράς  και  αποδοτικότητας  
των  πελατών  και  τη  λήψη  τεκμηριωμένων  αποφάσεων .  
 
Τα  τραπεζ ικά  χρηματοδοτικά  προϊόντα ,  εκτός  από  τα  τραπεζ ικά  
καταστήματα ,  προωθούνται  και  μέσω  άλλον  καναλιών  διανομής ,  
όπως  ε ίναι  η  τηλεξυπηρέτηση ,  τα  σημεία  πώλησης  των  αγαθών  και  
υπηρεσιών  (πχ .  αντιπροσωπείες  αυτοκινήτων ,  αλυσίδες  ηλεκτρικών  
ε ιδών  κτλ) και  με  άμεση  αποστολή  μέσω  ταχυδρομείου  σε  
επιλεγμένους  πελάτες  με  τη  μορφή  προεγκεκριμένων  δανείων  και  
καρτών .  Επίσης ,  η  εξάπλωση  του  διαδικτύου  και  της  κινητής  
τηλεφωνίας  παρέχει  τη  δυνατότητα  διενέργειας  συναλλαγών  και  
μέσω  αυτών  των  διαύλων ,  διευρύνοντας  τ ις  πωλήσεις  από  
απόσταση .  
 
Η  δομή  της  αγοράς  αλλάζε ι  καθώς  δημιουργούνται  νέου  τύπου  
τραπεζ ικά  καταστήματα  με  στόχο  την  εξυπηρέτηση  των  ιδ ιωτών  σε  
24ωρη  σχεδόν  βάση .  
 
Όπως  έχουμε  αναφέρει  η  καταναλωτική  πίστη  ασκείται  και  από  
εξωτραπεζ ικούς  φορείς  (πχ .  ασφαλιστ ικές  εταιρε ίες ,  
αντιπροσωπείες  αυτοκινήτων ,  αλυσίδες  ηλεκτρικών  ε ιδών  κτλ).  
Πρόσφατα  στην  ελληνική  αγορά  η  καταναλωτική  πίστη  αρχίζε ι  να  
ασκείται  από  super-markets και  από  άλλους  χώρους  μαζικών  
πωλήσεων .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Η Εμπειρική Ανάλυση 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ  Β  
 
3.1. Τρέχουσες  εξελίξεις  καταναλωτικής  πίστης  στην  
Ελληνική  αγορά  
 
 
Σύμφωνα  με  στοιχεία  από  την  τράπεζα  της  Ελλάδος  για  το  έτος  
2006, ο  ρυθμός  αύξησης  της  χρηματοδότησης  των  καταναλωτικών  
δανείων  παρουσίασε   επιβράδυνση ,  αν  και  εξακολουθεί  να  
παραμένει  σε  υψηλό  επίπεδο  (δ ’  τρίμηνο  2006: 23,7%, δ ’  τρίμηνο  
2005: 30,4%). To πρώτο  δίμηνο  του  2007 σημειώθηκε  επίσης  
επιβράδυνση  και  ο  ρυθμός  ανόδου  διαμορφώθηκε  το  Φεβρουάριο  σε  
21,9% (οικονομικό  δελτ ίο ,  ΤΕ  28 2/07).  
 
Αυτή  η  τάση  επιβράδυνσης  εντός  του  2006 συνδέεται  με  την  
ωρίμανση  της  αγοράς  καταναλωτικής  πίστης ,  καθώς  η  δανειακή  
επιβάρυνση  των  νοικοκυριών  στην  Ελλάδα  προσεγγίζε ι  σταδιακά  το  
αντίστοιχο  μέγεθος  της  ζώνης  του  ευρώ ,  όπου  ο  ρυθμός  αύξησης  
των  καταναλωτικών  δανείων  ε ίναι  σημαντικά  χαμηλότερος   (2006: 
7,8%). 
 
Η  διατήρηση  του  ρυθμού  αύξησης  της  χρηματοδότησης  των  
νοικοκυριών  σε  σχετικά  υψηλό  επίπεδο  ε ίχε  ως  αποτέλεσμα  η  
συνολική  δανειακή  επιβάρυνση  να  φτάσει  στ  44,0% του  ΑΕΠ  στο  
τέλος  του  2006, έναντι  38,0% το  2005. Εξακολουθεί  να  παραμένει  
χαμηλότερο  από  το  αντίστοιχο  στη  ζώνη  του  ευρώ  (2006: 54,3%, 
2005: 52,4%), αν  και  όπως  βλέπουμε  περιορίζεται  σταδιακά  η  
διαφορά  του  από  αυτό  (Ετήσια  έκθεση  ΤΕ  2006). 
 
Από  την  εποχή  της  απελευθέρωσης  της  στεγαστικής  και  
καταναλωτικής  πίστης  έως  και  σήμερα ,  ο   δανεισμός  των  
νοικοκυριών  στην  Ελλάδα  αυξήθηκε  με  πολύ  υψηλούς  ρυθμούς .  
Κατά  την  περίοδο  2000-2006, ο  μέσος  ετήσιος  ρυθμός  μεταβολής  
του  υπολοίπου  των  στεγαστικών  δανείων  ανήλθε  στο  29,7% σε  
τρέχουσες  τ ιμές ,  ενώ  ο  μέσος  ετήσιος  ρυθμός  μεταβολής  του  
υπολοίπου  των  καταναλωτικών  δανείων  έφτασε  το  31,8% σε  
τρέχουσες  τ ιμές .  (οικονομικό  δελτίο ,  ΤΕ  28 2/07).  
 
Παρά  την  συνεχιζόμενη  ραγδαία  αύξηση  του ,  ο  δανεισμός  των  
νοικοκυριών  της  Ελλάδος  εξακολουθεί  να  αντιμετωπίζεται  ως  μία  
αγορά  με  μεγάλα  περιθώρια  ανάπτυξης .  Αυτό  οφείλεται  αφ ’  ενός  
στην  αντίληψη  για  διατήρηση  των  επιτοκίων  σε  χαμηλά  επίπεδα    
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και  αφετέρου  στην  διαπίστωση  ότι  ο  βαθμός  δανεισμού  των  
νοικοκυριών  στην  Ελλάδα  (  δηλαδή  ο  λόγος  του  χρέους  των  
νοικοκυριών  προς  το  εθνικό  ε ισόδημα  ) ,  όπως  ήδη  έχουμε  
αναφέρει ,  να  παραμένει  σχετικά  χαμηλός  στην  Ελλάδα  σε  σύγκριση  
με  το  αντίστοιχο  στη  ζώνη  του  ευρώ .  
 
Όπως  βλέπουμε  στο  διάγραμμα  1,  παρά  την  ταχύτατη  σύγκλιση  που  
παρατηρήθηκε  τα  τελευταία  χρόνια ,  το  ποσοστό  του  χρέους  των  
νοικοκυριών  στο  ΑΕΠ  παρέμενε  χαμηλότερο  στην  Ελλάδα  σε  σχέση  
με  την  Ευρωζώνη ,(Νομισματική  έκθεση  ΤΕ  06/07).  
 
 
Διάγραμμα  1  

Αναλογία χρέους των νοικοκυριών στο ΑΕΠ (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ελλάδα Ευρωζώνη

Ελλάδα 11% 14% 18% 22% 26% 31% 38% 44%

Ευρωζώνη 44% 46% 46% 47% 48% 50% 52% 54%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
Πηγή :Τράπεζα  Ελλάδος .  
 
 
3.2. Το  υπόδειγμα  της  παρούσης  έρευνας   
 
 
Προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  ανάλυση  χρησιμοποιήθηκε  η  
τεχνική  της  πολλαπλής  παλινδρόμησης .   
 
Το  μοντέλο  που  θα  χρησιμοποιήσουμε  για  να  περιγράψουμε  την  
σχέση  έχει  την  εξής  μορφή: 
 
Αξία  Δανείων  = α  + β1*ΑΕΠ  + Β2* Δείκτη  μετοχών  + Β3* Δείκτη  
κατανάλωσης  + Β4* Μέσο  επιτόκιο  δανείων+ ε  
 
H εκτ ίμηση  του  παραπάνω  υποδείγματος  πραγματοποιήθηκε  με  
βάση  τους  λογαρίθμους  της  εξαρτημένης  μεταβλητής  (Δάνεια) και  
της  ανεξάρτητης  (ΑΕΠ).  Για  τ ις  υπόλοιπες  ανεξάρτητες  μεταβλητές  
(Δείκτη  μετοχών ,  Δείκτη  κατανάλωσης  ,  Μέσο  επιτόκιο  δανείων),  
χρησιμοποιήσαμε  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής .  
 
 
3.3 Μεταβλητές   
 
 
Βάση  της  βιβλιογραφίας  και  τ ις  εκτ ιμήσεις  από  τους  ερευνητές  στο  
πεδίο  αυτό  (όπως  αναφέραμε  στην  “Βιβλιογραφική  ανασκόπηση  
1.1”),  αποφασίσαμε  να  χρησιμοποιήσουμε  για  την  ανάλυσή  μας  της  
εξής  πιθανές  ερμηνευτικές  μεταβλητές  :  (ΑΕΠ ,  Δείκτη  μετοχών ,   

 
ΔΠΜΣ-ΠΑΜΑΚ Διπλωματική Εργασία • Οκτώβριος 2007  
 21

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3║                                                                                                           ΜΕΡΟΣ Β      

 
Δείκτη  κατανάλωσης ,  Μέσο  επιτόκιο  δανείων) και  τ ις  
ψευδομεταβλητές     (Dgr, Dspain, Dportugal).   
 
Το  ΑΕΠ  φαίνεται  να  ε ίναι  προφανώς  μία  σταθερή  επιλογή  καθώς  
παρουσιάζεται  σχεδόν  σε  όλες  τ ις  μελέτες  του  χώρου .  Διάφοροι  
μελετητές  καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  ότι  η  οικονομική  
δραστηριότητα  μιας  χώρας  επηρεάζε ι  την  ζήτηση  δανείων .  Για  τον  
ίδ ιο  λόγο  επιλέγουμε  και  τον  γενικό  δείκτη  τιμών  του  
χρηματιστηρίου  και  τον  δείκτη  εγχώριας  κατανάλωσης .  Αυτές  οι  
μεταβλητές  συνδέονται  άμεσα  με  την  οικονομική  ευημερία  μιας  
χώρας  (welfare ef fect),  που  σύμφωνα  με  τον  ισχυρισμό  αυτό  η   
 
άνοδος  των  μετοχών  κάνει  του  επενδυτές  να  δαπανούν  
περισσότερα ,  πράγμα  που  οδηγεί  στην  αύξηση  της  οικονομικής  
δραστηριότητας  και  εφόσον  η  κατανάλωση  παρουσιάζε ι  αυξητικές  
τάσεις  επιτρέπει  τα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  να  χρηματοδοτούν  
σε  μεγαλύτερη  κλίμακα  τ ις  καταναλωτικές  ανάγκες  των  ιδ ιωτών .  
 
Η  επιλογή  του  επιτοκίου  δανεισμού  ως  πιθανή  ερμηνευτική  
μεταβλητή  φαίνεται  να  ε ίναι  κοινά  αποδεκτή  καθώς  το  ύψος  των  
επιτοκίων  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα  για  τ ις  οικονομικές  
εξελίξε ις  σε  όλες  τ ις  χώρες .   
 
Οι  επόμενες  τρεις  ψευδομεταβλητές  (   Dgr για  Ελλάδα  ,  Dspain για  
Ισπανία  και   Dportugal για  Πορτογαλία),  χρησιμοποιήθηκαν  καθώς  
στο  μοντέλο  μας  συνδυάζονται  στοιχε ία  χρονολογικών  σειρών  με  
διαστρωματικές  παρατηρήσεις .  
 
Ως  εξαρτημένη  μεταβλητή  χρησιμοποιήσαμε  το  σύνολο  των  
υπολοίπων  των  ιδ ιωτικών  δανείων  σε  τρέχουσες  τ ιμές  τέλος  του  
έτους .   
 
 
3.4. Τα  Δεδομένα  
 
 
Προκειμένου  να  ερευνήσουμε  το  φαινόμενο  της  πιστωτικής  
επέκτασης  προς  τα  νοικοκυριά  και   να  καθορίσουμε   τους  
παράγοντες  που  προσδιορίζουν  την  ζήτηση  δανείων    
χρησιμοποιήσαμε   δεδομένα  από  χρονολογικές  σειρές  και  
διαστρωματικά  στοιχε ία  μαζί   για  την  περίοδο  (1997-2006). Ο  
αριθμός  των  παρατηρήσεων  που  χρησιμοποιήσαμε  για  την  ανάλυση   
ε ίναι  40(10 παρατηρήσεις  ανά  χώρα).  
 
Η  έρευνα  αφορά  τ ις  εξής  χώρες  :  Ελλάδα ,  Ισπανία ,  Πορτογαλία ,  
Ιρλανδία .  Θα  μπορούσαμε  να  συλλέξουμε  και  να  επεξεργαστούμε  
δεδομένα  μόνο  για  την  Ελλάδα  καθώς  ο  πρωταρχικός  στόχος  της  
εργασίας  ε ίναι  να  προσδιορίσουμε  τους  καθοριστικούς  παράγοντες  
που  συμβάλουν  στην  ραγδαία  ανάπτυξη  της  πιστωτικής  επέκτασης  
προς  τα  νοικοκυριά  στην  Ελληνική  αγορά .  
 
Ο  λόγος  που  επιλέξαμε  αυτό  τον  συνδυασμό  στοιχε ίων  από  τ ις  
προαναφερθείσες  χώρες  ε ίναι  το  γεγονός  ότι  θέλαμε   να  
εξετάσουμε  τα  δεδομένα  μετά  την  απελευθέρωση  της  εν  λόγω  
αγοράς  και  τη  νομισματική  ενοποίηση .  Παράλληλα  θεωρούμε  ότι   
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μακροπρόθεσμα  οι  παράγοντες  που  διαμορφώνουν  τ ις  εξελίξε ις  δεν  
διαφέρουν  μεταξύ  των  επιλεγμένων  χωρών .     
 
Επιλέξαμε  λοιπόν  αυτές  τ ις  χώρες  ώστε  να  συγκεντρώσουμε  έναν  
κατάλληλο  αριθμό  παρατηρήσεων ,  ικανό  για  να  μας  δώσει  
στατιστ ικά  σημαντικά  αποτελέσματά .  Η  επιλογή  των  συγκεκριμένων  
χωρών  έγινε  με  γνώμονα  των  χαρακτηριστικών  τους  (θεσμικό  
πλαίσιο ,  πληθωρισμός ,  επιτόκια ,  διαδικασία  σύγκλισης  ).  
 
Τα  αριθμητικά  στοιχεία  που  αναφέρονται  στα  υπόλοιπα  των  
δανείων  για  κάθε  χώρα  αποτελούνται  από  το  σύνολο  υπολοίπων  
στεγαστικής  και  καταναλωτικής  πίστης ,  καθώς  θέλουμε  να  
εξετάσουμε  τον  δανεισμό  των  νοικοκυριών  στο  σύνολό  του .  
 
 
3.5. Περιγραφική  ανάλυση  των  Δεδομένων  
 
 
Στο  σημείο  αυτό  θα  παρουσιάσουμε  τα  δεδομένα  που  έχουμε  
χρησιμοποιήσει  για  να  πραγματοποιήσουμε  την  ανάλυση .  
 
Στον   πίνακα  3,  βλέπουμε  την  εξέλιξη  στην  συνολική  ζήτηση  
δανείων  (  στεγαστική  και  καταναλωτική  πίστη) για  την  Ελλάδα ,  
Ισπανία ,  Πορτογαλία  και  Ιρλανδία  κατά  την  περίοδο  1997-2006. 
Υπόλοιπα  σε  δις  €.  
 
 
Πίνακας  3  
 
 

 ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Τέλος περιόδου 
Σύνολο 
Δανείων 
σε (δις 

€) 

Σύνολο 
Δανείων 
σε (δις 

€) 

Σύνολο 
Δανείων σε 

(δις €) 

Σύνολο 
Δανείων 
σε (δις €) 

     
1997 7,80 129,6 33,9 19,0
1998 9,78 175,0 44,6 24,4
1999 12,45 207,0 56,8 38,3
2000 16,97 243,8 68,9 48,0
2001 23,83 281,8 76,0 56,3
2002 31,50 355,8 83,6 60,0
2003 40,20 410,8 85,0 71,6
2004 51,63 482,8 91,0 94,0
2005 65,70 621,4 100,2 119,4
2006 80,24 750,2 115,4 139,9

 
 
Πηγή :  ECB 
 
 
Στον  πίνακα  4, βλέπουμε  την  εξέλιξη  του  ΑΕΠ  σε  τρέχουσες  τ ιμές  
για  την  Ελλάδα ,  Ισπανία ,  Πορτογαλία  και  Ιρλανδία  κατά  την  
περίοδο  1997-2006 σε  σταθερές  τ ιμές  1995 σε  δις  €.  
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Πίνακας  4  
 
 

 ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
Τέλος περιόδου ΑΕΠ σε 

(δις €) 
ΑΕΠ σε 
(δις €) 

ΑΕΠ σε (δις 
€) 

ΑΕΠ σε 
(δις €) 

     
1997 107,00 505 99,0 72,0
1998 109,00 537,0 106,0 79,0
1999 118,00 580,0 114,0 91,0
2000 126,00 630 122,0 105,0
2001 133,00 681 129,0 117,0
2002 143,00 729 135,0 130,0
2003 156,00 783 139,0 139,0
2004 168,00 840 144,0 148,0
2005 181,00 905 149,0 161,0
2006 195,00 976 155,0 176,0

 
 
Πηγή :  ECB 
 
 
Στον  πίνακα  5,  βλέπουμε  την  εξέλιξη  του  μέσου  επιτοκίου  
δανεισμού  όπως  δίνεται  από  την  Eurostat για  την  Ελλάδα ,  Ισπανία ,  
Πορτογαλία  και  Ιρλανδία  κατά  την  περίοδο  1997-2006.  
 
 
Πίνακας  5  
 
 

Επιτόκια ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
     

1997 10,17 6,4 6,4 6,3
1998 8,47 4,8 4,9 4,8
1999 6,30 4,7 4,8 4,7
2000 6,10 5,53 5,6 5,5
2001 5,30 5,12 5,2 5,0
2002 5,12 4,96 5,0 5,0
2003 4,27 4,12 4,2 4,1
2004 4,25 4,1 4,1 4,1
2005 3,58 3,39 3,4 3,3
2006 4,07 3,78 3,9 3,7

 
 
Πηγή :  Eu ros ta t  
 
 
Στον  πίνακα  6,  βλέπουμε  την  εξέλιξη  του  γενικού  δείκτη  των  
χρηματιστηρίων  για  την  Ελλάδα ,  Ισπανία ,  Πορτογαλία  και  Ιρλανδία  
κατά  την  περίοδο  1997-2006.  
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Πίνακας  6  
 
 

Δείκτης 
Μετοχών ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

     
1997 166,40 194 180,3 168,6
1998 246,10 284,2 287,3 238,0
1999 499,60 309,8 262,2 249,1
2000 471,10 336,5 301,1 265,7
2001 306,80 271 219,7 284,6
2002 234,10 217,8 166,5 232,4
2003 207,40 206,5 147,5 216,0
2004 264,70 251,2 183,7 271,1
2005 342,40 302,8 195,7 324,9
2006 433,60 374,3 247,2 396,5

 
 
Πηγή :  Eu ros ta t  
 
 
Στον  πίνακα  7,  βλέπουμε  την  εξέλιξη  του  δείκτη  εγχώριας  
κατανάλωσης  σε  τρέχουσες  τ ιμές   για  την  Ελλάδα ,  Ισπανία ,  
Πορτογαλία  και  Ιρλανδία  κατά  την  περίοδο  1997-2006.  
 
 
Πίνακας  7  
 
 

Δείκτης 
Κατανάλωση ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

     
1997 104,90 105,1 106,7 113,3
1998 108,30 109,9 112,1 120,9
1999 110,90 115,4 118,0 130,5
2000 115,50 121,2 122,4 141,5
2001 118,70 125,5 124,6 150,4
2002 123,80 129,5 126,6 157,2
2003 127,80 133,7 126,6 162,2
2004 133,40 140 129,7 167,6
2005 138,30 146,1 132,5 177,9
2006 142,70 151,7 133,5 188,2

 
 
Πηγή :  Eu ros ta t  
 
 
3.6.Συγκριτική  ανάλυση  των  δεδομένων  
 
 
Στο  διάγραμμα  2  απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  
δανείων  ανά  χώρα .  Όπως  παρατηρούμε  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  
αύξησης  παρουσιάζε ι  η  Ιρλανδία  το  1999 και  ακολουθεί  η  Ελλάδα  
το  2001. Η  μεταβολή  της  Ελλάδας   από  το  2000 έως  και  το  2002  
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μπορεί  να  συσχετιστε ί  με  την  ανάπτυξη  του  χρηματιστηρίου  που  
φαίνεται  να  επηρέασε  θετικά  την  ανάπτυξη  δανείων  στην  χώρα   
 
μας ,  ενώ   από  το  2002 και  μετά  παρουσιάζεται  μια  σταθερή  τάση  
όσον  αφορά  το  ποσοστό  μεταβολής .  Γενικά  βλέπουμε  ότι  
ανεξάρτητα  από  το  ύψος  του  ποσοστού  μεταβολής  η  μόνη  χώρα  
που  συμπεριφέρεται  διαφορετικά  ε ίναι  η  Ιρλανδία  ενώ  οι  υπόλοιπες   
παρουσιάζουν  σχεδόν  την  ίδ ια  τάση  μεταβολής .  
 
 
Διάγραμμα 2 

Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων 
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Με  την  Ιρλανδία  αναφέρεται  στον  δεύτερο  άξονα  στο  διάγραμμα  3 
απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  του  ΑΕΠ  ανά  χώρα  .  
Παρατηρούμε  ότι  μετά  το  1998 η  Ιρλανδία  και  Πορτογαλία  
παρουσιάζουν  σχεδόν  την  ίδ ια  τάση  σχετικά  με  την  μεταβολή  του  
ΑΕΠ  ανά  έτος  ενώ  παρατηρώντας  την  Ισπανία  διαπιστώνουμε  μία  
πιο  σταθερή  τάση  μεταβολής .  Η  Ελλάδα  ε ίναι  η  μόνη  χώρα  που  
παρουσιάζε ι  αύξηση  του  ποσοστού  μεταβολής  για  το  έτος  2002 και  
το  2003 ενώ  στη  συνέχεια  από  το  2004 και  μετά  δείχνε ι  μία  
σταθερή  τάση  όπως  παρουσιάζεται  και  για  τ ις  άλλες  χώρες .  
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Διάγραμμα 3 

Ποσοστό ετήσιας μεταβολής ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές τέλος του έτους
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Με  την  Ελλάδα  και  την  Ιρλανδία  να  αναφέρονται  στον  δεύτερο  
άξονα  στο  διάγραμμα  4 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  
μεταβολής  των  επιτοκίων  ανά  χώρα .  Αυτό  που  παρατηρούμε  ε ιδ ικά  
από  το  1999 και  μετά  ε ίναι  ότι  όλες  οι  χώρες  παρουσιάζουν  την  
ίδ ια  τάση  μεταβολής  ανά  έτος .  Η  τάση  που  παρουσιάζεται  στο  
συγκεκριμένο  διάγραμμα  ε ίναι  αποτέλεσμα  της  υιοθέτηση  του  
κοινού  νομίσματος  και  της  νομισματικής  πολιτ ικής  που  εφαρμόζεται  
σε  κάθε  χώρα  η  οποία  ε ίναι  αυτή  που  ασκείται  από  το  
Ευρωσύστημα .  
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Διάγραμμα 4 

Ποσοστό ετήσιας μεταβολής του μέσου  επιτοκίου δανεισμού στο τέλος περιόδου 
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Στο  διάγραμμα  5 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  του  
δείκτη  μετοχών  ανά  χώρα .  Παρατηρούμε  για  την  Ελλάδα  να  
απεικονίζεται  για  το  έτος  1999 η  σημαντική  ανάπτυξη  του  δείκτη  
μετοχών  ενώ  μετέπειτα  όλες  οι  χώρες  παρουσιάζουν  την  ίδ ια  τάση  
μεταβολής  ανά  έτος .  
 
 
Διάγραμμα 5 

Ποσοστό ετήσιας μεταβολής του γενικού δείκτη μετοχών 
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Με  την   Ιρλανδία  να  αναφέρεται  στον  δεύτερο  άξονα  στο  
διάγραμμα  6 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  του  
δείκτη  κατανάλωσης   ανά  χώρα .  Η  Ελλάδα  έως  και  το  1999 
παρουσιάζε ι  μια  πτώση  του  ποσοστού  αύξησης  του  δείκτη  σε  σχέση  
με  το  προηγούμενο  χρόνο  ενώ  το  2000 δείχνε ι  μια  τάση  αύξησης  
ανοδική .  Μετέπειτα  η  μεταβολή  του  δείκτη  δείχνε ι  να  
αυξομειώνεται  σταθερά  ανά  έτος  καταλήγοντας  με  την  ίδ ια  τάση  
μεταβολής  από  το  2003 και  μετά  με  την  Ισπανία  και  Πορτογαλία .  
Σύμφωνα  με  το  διάγραμμα  μπορούμε  να  πούμε  ότι  εκτός  από  την  
Ελλάδα  οι  υπόλοιπες  χώρες  παρουσιάζουν  την  ίδ ια  σχεδόν  τάση  
μεταβολής  του  δείκτη  ανά  έτος  από  το  1997. 
 
 
Διάγραμμα 6 

Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δείκτη εγχώριας κατανάλωσης σε τρέχουσες τιμές 
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Με  το  ΑΕΠ  να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  διάγραμμα  7 
απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  και  του  ΑΕΠ  
για  την  Ελλάδα .  Παρατηρούμε  ότι  η  τάση  μεταβολής  του  ΑΕΠ  μετά  
το  1999 επηρέασε  θετικά  τον  δανεισμό  καθώς  βλέπουμε   ότι  το  
ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  διαγράφει  την  ίδ ια  πορεία .  Σύμφωνα  με  
το  διάγραμμα  η  τάση  της  μεταβολής   του  δανεισμού  το  2002 και  
2003 ε ίναι  αποτέλεσμα  της  μεταβολής  του  ΑΕΠ  το  2001. Και  στις  
δύο  περιπτώσεις  μπορούμε  να  ισχυριστούμε  ότι  η  ετήσια  μεταβολή  
του  δανεισμού  δεν  επηρεάζεται  άμεσα  από  την  ετήσια  μεταβολή  του  
ΑΕΠ  αλλά  δείχνε ι  να  ασκεί  επιρροή  το  επόμενο  έτος .  Παρατηρούμε  
στη  συνέχεια  ότι  η  σταθερή  πορεία  ετήσιας  μεταβολής  του  ΑΕΠ  
κατά  την  περίοδο  2004-2006 να  επιδρά  αρνητικά  στην  ετήσια  
μεταβολή  του  δανεισμού .  
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Διάγραμμα 7 

ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και του ΑΕΠ σε τρέχουσες  τιμές
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Με  το  ΑΕΠ  να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  διάγραμμα  8 
απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  και  του  ΑΕΠ  
για  την  Ισπανία .  Καθώς  απεικονίζεται  μία  σταθερή  τάση  μεταβολής  
του  ΑΕΠ  κυρίως  από  το  1999 και  μετά  δεν  φαίνεται  να  επηρεάζε ι  
τον  δανεισμό  που  διαγράφει  μια  διαφορετική  τάση  μεταβολής .  
μπορούμε  λοιπόν  να  συμπεράνουμε  ότι  κατά  την  περίοδο  1997-
2006 ότι  και  άλλοι  παράγοντες  εκτός  του  ΑΕΠ  συντελούν  
σημαντικά  και  επηρεάζουν  τον   δανεισμό .  
 
 
Διάγραμμα 8 

ΙΣΠΑΝΙΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και του ΑΕΠ σε απόλυτες τιμές
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Με  το  ΑΕΠ  να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  διάγραμμα  9 
απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  και  του  ΑΕΠ  
για  την  Πορτογαλία .  Εδώ  παρατηρούμε  ότι  η  ετήσια  μεταβολή  των  
δανείων  δείχνε ι  να  ακολουθεί  άμεσα  και  να  επηρεάζεται  σημαντικά  
από  την  πορεία  του  ΑΕΠ .    
 
 
Διάγραμμα 9 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και του ΑΕΠ σε απόλυτες τιμές 
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Με  το  ΑΕΠ  να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  διάγραμμα  10 
απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  και  του  ΑΕΠ  
για  την  Ιρλανδία .  Διαπιστώνουμε  ότι  ενώ  φαίνεται  να  υπάρχει   
σχεδόν  μία  ίδ ια  τάση  μεταβολής  κατά  την  περίοδο  1998-2002 δεν  
συμβαίνε ι  το  ίδ ιο  κατά  την  περίοδο  2003-2006 που  παρατηρούμε  
ότι  έχουμε  μια  αντίστροφη  τάση  μεταβολής .  Μπορούμε  λοιπόν  να  
συμπεράνουμε  ότι  κατά  την  περίοδο  2003-2006 η  ετήσια  μεταβολή  
του  δανεισμού  δεν  επηρεάστηκε  από  την  ετήσια  μεταβολή  του  ΑΕΠ  
αλλά  ότι  άλλοι  παράγοντες  συντέλεσαν  σημαντικά  και  επηρέασαν   
τον   δανεισμό .  
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Διάγραμμα 10 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και του ΑΕΠ σε απόλυτες τιμές
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Με  το  ύψος  των  επιτοκίων   να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  
διάγραμμα  11 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  
και  η  πορεία  των  επιτοκίων  για  την  Ελλάδα .  Το  διάγραμμα  μας  
αποδεικνύει  την  αντίστροφη  σχέση  που  υπάρχει  μεταξύ  της  
ανάπτυξης  του  δανεισμού  σε  σχέση  με  τα  επιτόκια .  Όπως  φαίνεται  
κατά  την  περίοδο  1997-2001 η  μείωση  των  επιτοκίων  προκαλεί  μια  
σημαντική  ανοδική  τάση  στον  δανεισμό .  Κατά  την  περίοδο  2002-
2005 παρατηρούμε  μία  σταθερή  τάση  μείωσης  του  ετήσιου  
ποσοστού  μεταβολής  ανάπτυξης  των  δανείων  που  συνοδεύεται  από  
μια  σχεδόν  σταθερή  πορεία  των  επιτοκίων  κυρίως  τα  έτη  2003 και  
2004. Το  2006 έχουμε  για  πρώτη  φορά ,  (στην  περίοδο  που  
εξετάζουμε),  αύξηση  των  επιτοκίων  που  έχουν  ως  αποτέλεσμα  να  
παρατηρούμε  ξανά  την  αντίστροφη  σχέση  που  υπάρχει  μεταξύ  της  
ανάπτυξης  του  δανεισμού  σε  σχέση  με  τα  επιτόκια .  
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Διάγραμμα 11 

ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και ύψος επιτοκίων στο τέλος περιόδου
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Με  το  ύψος  των  επιτοκίων   να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  
διάγραμμα  12 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  
και  η  πορεία  των  επιτοκίων  για  την  Ισπανία .  Παρατηρούμε  την  
αντίστροφη  σχέση  που  υπάρχει  μεταξύ  της  ανάπτυξης  του  
δανεισμού  σε  σχέση  με  τα  επιτόκια  κυρίως  κατά  τ ις  περιόδους  
1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 και  από  το  2003 έως  το  2006.  
Κατά  τ ις  περιόδους  1998-1999 και  2000-2001 παρατηρούμε  μία  
σταθερή  τάση  μείωσης  του  ετήσιου  ποσοστού  μεταβολής  ανάπτυξης  
των  δανείων  που  συνοδεύεται  από  μια  σχεδόν  σταθερή  πορεία  των  
επιτοκίων .  
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Διάγραμμα 12 

ΙΣΠΑΝΙΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και ύψος επιτοκίων στο τέλος περιόδου
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Με  το  ύψος  των  επιτοκίων  να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  
διάγραμμα  13 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  
και  η  πορεία  των  επιτοκίων  για  την  Πορτογαλία .  Παρατηρούμε  την  
αντίστροφη  σχέση  που  υπάρχει  μεταξύ  της  ανάπτυξης  του  
δανεισμού  σε  σχέση  με  τα  επιτόκια  κυρίως  κατά  τ ις  περιόδους  
1997-2000 και  2003-2005. Κατά  την  περίοδο   2000-2002 
παρατηρούμε  μία  σταθερή  τάση   του  ετήσιου  ποσοστού  μεταβολής  
ανάπτυξης  των  δανείων  που  συνοδεύεται  από  μια  σχεδόν  σταθερή  
πορεία  των  επιτοκίων .  Σύμφωνα  με  το  διάγραμμα  η  αύξηση  των  
επιτοκίων  το  2006 δεν  επηρέασε  αρνητικά  τον  δανεισμό .  Μπορούμε  
λοιπόν  να  συμπεράνουμε  ότι  κατά  την  περίοδο  2006 και  άλλοι  
παράγοντες  εκτός  των  επιτοκίων   συντελέσαν   σημαντικά  στη  
διαμόρφωση  της  τάσης  των   καταναλωτικών  δανείων .  
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Διάγραμμα 13 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και ύψος επιτοκίων στο τέλος περιόδου
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Με  το  ύψος  των  επιτοκίων  να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  
διάγραμμα  14 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  
και  η  πορεία  των  επιτοκίων  για  την  Ιρλανδία .  Παρατηρούμε  την  
αντίστροφη  σχέση  που  υπάρχει  μεταξύ  της  ανάπτυξης  του  
δανεισμού  σε  σχέση  με  τα  επιτόκια  σχεδόν  σε  όλες   τ ις  περιόδους   
εκτός  από  την  περίοδο   2001-2002 όπου  παρατηρούμε  μία  σταθερή  
τάση   του  ετήσιου  ποσοστού  μεταβολής  ανάπτυξης  των  δανείων  
που  συνοδεύεται  από  μια  σταθερή  πορεία  των  επιτοκίων .  
 
 
Διάγραμμα 14 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και ύψος επιτοκίων στο τέλος περιόδου
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Με  το  δείκτη  κατανάλωσης  να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  
διάγραμμα  15 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  
και  του  δείκτη  κατανάλωσης  για  την  Ελλάδα .  Η  ανάπτυξη  του  
δανεισμού  φαίνεται  να  ακολουθεί  την  ίδ ια  πορεία  με  την  
κατανάλωση  ε ιδ ικά  μετά  από  το  2002. Το  διάγραμμα  μας  δείχνε ι  ότι  
υπάρχει   σχέση  ανάμεσα  στον  δανεισμό  και  την  κατανάλωση  και  ότ ι  
η  τελευταία  ασκεί  σημαντική  επίδραση  στην  ανάπτυξη  της  
καταναλωτικής  πίστης .  
 
 
Διάγραμμα 15 

ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και δείκτη κατανάλωσης
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Με  το  δείκτη  κατανάλωσης  να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  
διάγραμμα  16 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  
και  του  δείκτη  κατανάλωσης  για  την  Ισπανία .  Καθώς  απεικονίζεται  
μία  σταθερή  τάση  μεταβολής  του  δείκτη  κατανάλωσης  κυρίως  από  
το  1997-2002 δεν  φαίνεται  να  επηρεάζε ι  τον  δανεισμό  που  
διαγράφει  μια  διαφορετική  τάση  μεταβολής .  Αντίθετα  από  το  2003 
και  μετά  φαίνεται  ότι  η  ετήσια  μεταβολή  των  δανείων  δείχνε ι  να  
ακολουθεί  άμεσα  και  να  επηρεάζεται  σημαντικά  από  την  πορεία  του  
δείκτη  κατανάλωσης .    
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Διάγραμμα 16 

ΙΣΠΑΝΙΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και δείκτη κατανάλωσης
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Με  το  δείκτη  κατανάλωσης  να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  
διάγραμμα  17 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  
και  του  δείκτη  κατανάλωσης  για  την  Πορτογαλία .  Εδώ  παρατηρούμε  
ότι  η  ετήσια  μεταβολή  των  δανείων  δείχνε ι  να  ακολουθεί  άμεσα  και  
να  επηρεάζεται  σημαντικά  από  την  πορεία  του  δείκτη  κατανάλωσης .    
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Διάγραμμα 17 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και δείκτη κατανάλωσης
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Με  το  δείκτη  κατανάλωσης  να  αναφέρεται  στο  δεύτερο  άξονα  στο  
διάγραμμα  18 απεικονίζεται  το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  
και  του  δείκτη  κατανάλωσης  για  την  Ιρλανδία .  Διαπιστώνουμε  ότι  
φαίνεται  να  υπάρχει  σχεδόν  μία  ίδ ια  τάση  μεταβολής  κατά  την  
περίοδο  1998-2006. Συμπεραίνουμε  λοιπόν  ότι   η  ετήσια  μεταβολή  
των  δανείων  δείχνε ι  να  ακολουθεί  άμεσα  και  να  επηρεάζεται  
σημαντικά  από  την  πορεία  του  δείκτη  κατανάλωσης .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΠΜΣ-ΠΑΜΑΚ Διπλωματική Εργασία • Οκτώβριος 2007  
 38

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3║                                                                                                           ΜΕΡΟΣ Β      

 
Διάγραμμα 18 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ  Ποσοστό ετήσιας μεταβολής δανείων και δείκτη κατανάλωσης
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Συνοψίζοντας  και  σύμφωνα  με  το  Διάγραμμα  2,  κατά  την  περίοδο  
1997-2001 το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  παρουσίασε  μια  
ραγδαία  ανάπτυξη  απεικονίζοντας  το  φαινόμενο  της  πιστωτικής  
επέκτασης  προς  τα  νοικοκυριά .  Στη  συνέχεια  κατά  την  περίοδο  
2001-2003 παρατηρείται  μία  επιβράδυνση  της  τάσης  η  οποία  
ακολουθείται  από  μία  αναθέρμανση  κατά  την  περίοδο  2003-2006 
που  έχε ι  ως  αποτέλεσμα  να  παρουσιάζεται  μία  σύγκλιση  τάσης  στο  
τέλος  του  2006.  
 
Όπως  προκύπτει  από  το  Διάγραμμα  3,  το  ποσοστό  ετήσιας  
μεταβολής  του  ΑΕΠ  παρουσιάζε ι  μία  σταθερή  τάση  μεταβολής  κατά  
την  περίοδο  1999-2006 για  όλες  τ ις  χώρες  με  μία  εξαίρεση  για  την  
Ελλάδα  κατά   την  περίοδο  2002-2003. Μετέπειτα  παρουσιάζεται   
μία  σταθερή  τάση  μεταβολής  όπως  απεικονίζεται  και  για  τ ις  άλλες  
χώρες .  
 
Σύμφωνα  με  το  Διάγραμμα  4,   το  ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  του  
επιτοκίου  δανεισμού  ανά  χώρα  παρουσιάζε ι   την  ίδ ια  τάση  
μεταβολής  ανά  έτος .  Η  σύγκλιση  που  παρατηρείται  ε ίναι   
αποτέλεσμα  της  υιοθέτηση  του  κοινού  νομίσματος  και  της  
νομισματικής  πολιτ ικής  που  εφαρμόζεται  σε  κάθε  χώρα  η  οποία   
ε ίναι  αυτή  που  ασκείται  από  το  Ευρωσύστημα .  
 
Από  την  σύγκριση  του  ποσοστού  ετήσιας  μεταβολής  του  δείκτη  
μετοχών  και   του  δείκτη  κατανάλωσης  ανά  χώρα  στα  Διαγράμματα  
5 και  6 αντίστοιχα ,  προκύπτει  σχεδόν  μία  σταθερή  τάση  μεταβολής  
ανά  έτος  ιδ ια ίτερα  κατά  την   περίοδο  2003-2006 
 
Τέλος  στα  Διαγράμματα  7 έως  18, όπου  εξετάζεται  ξεχωριστά  το  
ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής  των  δανείων  της  κάθε  χώρας  σε  σχέση    
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με  τ ις  πιθανές  ερμηνευτικές  μεταβλητές  ΑΕΠ ,  ύψος  επιτοκίων  
δανεισμού  και  δείκτη  κατανάλωσης ,  παρουσιάζεται   μια  σημαντική  
επιρροή  του  ποσοστού  ετήσιας  μεταβολής  δανείων  από  την  πορεία  
των  πιθανών  ερμηνευτικών  μεταβλητών .  Εξαίρεση  αποτελεί  η  
Ισπανία  όπου  φαίνεται  ότι  και  άλλοι  παράγοντες  εκτός  του  ΑΕΠ ,  
ύψος  επιτοκίων  δανεισμού  και  δείκτη  κατανάλωσης ,  να  συντελούν  
σημαντικά  και  να  επηρεάζουν  τον  δανεισμό .  
 
 
3.7. Στατιστική  Ανάλυση  
 
 
Σκοπός  της  ανάλυσης  ε ίναι  να  διαπιστώσει  την  επίδραση  που  έχουν  
στην  ζήτηση  δανείων  οι  πιθανές  ερμηνευτικές  μεταβλητές  που  
έχουμε  επιλέξε ι  και  να  προσδιορίσουμε  ένα  μοντέλο  με  τ ις  
στατιστ ικά  σημαντικότερες   ανεξάρτητες  μεταβλητές .   
 
Αρχικά  χρησιμοποιήθηκαν  όλες  οι  πιθανές  ερμηνευτικές  
μεταβλητές: ΑΕΠ ,  Δείκτης  μετοχών ,  Δείκτης  κατανάλωσης  ,  Μέσο  
επιτόκιο  δανείων) και  οι  ψευδομεταβλητές  Dgr ,  Dspain,  
Dportugal.  Οι  παραπάνω  μεταβλητές  χρησιμοποιήθηκαν  οι  εξής: 
 
Α) Το  ΑΕΠ  σε  τρέχουσες  τ ιμές  όπως  δίνετε  από  την  Ευρωπαϊκή  
Κεντρική  Τράπεζα .  
 
Β)Ο  γενικός  δείκτης  μετοχών  όπως  δίνετε  από  την  Eurostat 
 
Γ)Ο  δείκτης  εγχώριας  κατανάλωσης  σε  τρέχουσες  τ ιμές  όπως  δίνετε  
από  την  Eurostat 
 
Δ)Το  μέσο  επιτόκιο  δανεισμού  όπως  δίνετε  από  την  Eurostat 
 
Ως  ανεξάρτητη  μεταβλητή  χρησιμοποιήθηκε  η  αξία  των  υπολοίπων  
των  δανείων  στο  τέλος  κάθε  έτους  όπως  δίνεται  από  την  
Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα .  
 
Για  τ ις  μεταβλητές  του  όγκου  των  δανείων  και  του  ΑΕΠ  τα  
δεδομένα  ε ισάγονται  με  την  μορφή  της  ετήσιας  μεταβολής  με  βάση  
τους  λογαρίθμους  (Δ log).  Για  τ ις  υπόλοιπες  μεταβλητές  που  ε ίναι  
με  την  μορφή  δεικτών  (Δείκτη  μετοχών  και  Δείκτη  κατανάλωσης) 
καθώς  και  για  το  επιτόκιο  δανεισμού  τα  δεδομένα  ε ισάγονται  ως  
ποσοστό  ετήσιας  μεταβολής .   
        
Για  τ ις   ψευδομεταβλητές  Dgr ,  Dspain,  Dportugal ε ισάγεται  1 για  
την  αντίστοιχη  χώρα  0 για  τ ις  υπόλοιπες            
 
Στον  πίνακα  8 παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  
από  την  εκτίμηση  του  υποδείγματος  που  παρουσιάστηκε  στη  σελίδα  
21 με  την  μέθοδο  της  γραμμικής  παλινδρόμησης .  
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Πίνακας 8 
 
Η εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης είναι : 
 
Δάνεια = 0,0151 - 0,18 ΑΕΠ + 0,0002 Δείκτης Μετοχών + 0,749 Δείκτης Κατανάλωσης - 0,0487 
Επιτόκιο Δανεισμού + 0,0472 Dgr - 0,0134 Dspain - 0,0008 Dportugal 
        
Πολλαπλό R 0,798     
R Τετράγωνο 0,637     
Προσαρμοσμένο R 
Τετράγωνο 0,558     
Τυπικό σφάλμα 0,023132958     
Μέγεθος δείγματος 40     
      
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ      

  βαθμοί ελευθερίας SS MS F 
Σημαντικότητα 

F 
Παλινδρόμηση 7 0,030041979 0,004291711 8,02 0,0000
Υπόλοιπο 32 0,017124279 0,000535134   
Σύνολο 39 0,047166259       
      

  Συντελεστές 
Τυπικό 
σφάλμα t 

τιμή-
P  

Τεταγμένη επί την αρχή 0,01506 0,01656 0,91 0,370  
ΑΕΠ -0,18246 1,00392 -0,18 0,857  
Δείκτης Μετοχών 0,00019 0,01372 0,01 0,989  
Δείκτης Κατανάλωσης 0,74883 0,38461 1,95 0,060  
Επιτόκιο Δανεισμού -0,04865 0,03057 -1,59 0,121  
Dgr 0,04720 0,01248 3,78 0,001  
Dspain -0,01342 0,01337 -1,00 0,323  
Dportugal -0,00082 0,01328 -0,06 0,951  

 
 
Πηγές : ECB, Eurostat 
Σημειώσεις  : Ψευδομεταβλητές: Dgr για Ελλάδα,  Dspain για Ισπανία, Dportugal για πορτογαλία 
 
 
Παρατηρούμε  ότι  σχεδόν  όλοι  οι  συντελεστές   ,  εκτός  από  τον   
συντελεστή  της  ψευδομεταβλητής  (Dgr),  παρουσιάζονται  ότι  έχουν  
μη  σημαντική  συμβολή  σε  επίπεδο  σημαντικότητας  5% καθώς  οι  
τ ιμές  των  κριτηρίων  t  ε ίναι  μικρές  (χαμηλότερες   του  2),  και  οι  
τ ιμές  p μεγαλύτερες  του  α=0,05. Παράλληλα  στα  αποτελέσματα  της   
 
ανάλυσης  διακύμανσης  βλέπουμε  να  απορρίπτεται  η  υπόθεση  μηδέν  
Η0:(η  εξ ίσωση  παλινδρόμησης  δεν  εξηγεί  καθόλου  της  μεταβολές  
της    Y(Δάνεια),  να  γίνεται  δηλαδή  δεκτό ,  ότι  η  συνδυασμένη  
επίδραση  όλων  των  ερμηνευτικών  μεταβλητών  ε ίναι  σημαντική  
στην  διαμόρφωση  των  τ ιμών  της  Y(Δάνεια) με  τ ιμή  p=0,000. 
 
Αυτό  συμβαίνε ι  επειδή  κάποιες  από  τ ις   ερμηνευτικές  μεταβλητές  
συσχετίζονται  μεταξύ  τους  σε  μεγάλο  βαθμό ,  με  αποτέλεσμα  τα  
τυπικά  σφάλματα  των  συντελεστών  να  ε ίναι  μεγάλα  και  επομένως  
οι  τ ιμές  της  στατιστ ικής  t  να  ε ίναι  μικρές .  
Η  ύπαρξη  της  πολυσυγγραμμικότητας   παρουσιάζεται  στο  μοντέλο  
μας  επειδή  χρησιμοποιούμε  χρονολογικές  σειρές  και  οι  οικονομικές  
μεταβλητές  έχουν  την  τάση  να  συμμεταβάλλονται  διαχρονικά .   Στο   
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υπόδειγμά  μας  ανάμεσα  στις  ερμηνευτικές  μεταβλητές  
περιλαμβάνονται  δύο  που  αναφέρονται  σε  συνολικά  
μακροοικονομικά  μεγέθη .  Το  ΑΕΠ  και  ο  Δείκτης  κατανάλωσης .       
 
Στον  πίνακα  9 παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  που  προέκυψαν  
χρησιμοποιώντας  τις  δύο  μεταβλητές  αποκαλύπτοντας  μια  δυνατή  
συσχέτιση .  
 
 
Πίνακας 9 
 
Η εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης είναι : 
 
ΑΕΠ = 0,00110 + 0,319 Δείκτης Κατανάλωσης 
        
Πολλαπλό R 0,843     
R Τετράγωνο 0,710     
Προσαρμοσμένο R 
Τετράγωνο 0,703     
Τυπικό σφάλμα 0,004728339     
Μέγεθος δείγματος 40     
      
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ      

  βαθμοί ελευθερίας SS MS F 
Σημαντικότητα 

F 
Παλινδρόμηση 1 0,002084503 0,002084503 93,24 0,0000
Υπόλοιπο 38 0,000849573 0,0000224   
Σύνολο 39 0,002934077       
       

  Συντελεστές 
Τυπικό 
σφάλμα t 

τιμή-
P  

Τεταγμένη επί την αρχή 0,00110 0,00162 0,68 0,502  
Δείκτης Κατανάλωσης 0,31941 0,03308 9,66 0,000  

 
 
Πηγές : ECB, Eurostat 
 
 
Καθώς  υποθέτουμε  ότι  και  οι  δύο  ερμηνευτικές  μεταβλητές  (ΑΕΠ  
και  Δείκτη  κατανάλωσης  ) ,  επιδρούν  σημαντικά  στην  ζήτηση  
δανείων  θα  συνεχίσουμε  την  έρευνα  εκτ ιμώντας  το  υπόδειγμα  μας  
παράλληλα ,  χρησιμοποιώντας  τ ις  παραπάνω  μεταβλητές  ξεχωριστά   
 
και  σε  συνδυασμό  με  τ ις  υπόλοιπες  πιθανές  ερμηνευτικές  
μεταβλητές .  
 
Ο  πίνακας  10 δίνε ι  τα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης  πολλαπλής  
παλινδρόμησης  χρησιμοποιώντας  τ ις  πιθανές  ερμηνευτικές  
μεταβλητές ,(Δείκτη  μετοχών ,  Δείκτη  κατανάλωσης   ,  Μέσο  επιτόκιο  
δανεισμού),  και  τ ις   ψευδομεταβλητές  (Dgr ,  Dspain, Dportugal).  
Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  και  σε  σύγκριση  με  τον  πίνακα  8 
έχουμε  ίδ ιο  R Τετράγωνο  = 63,7%   και  αύξηση  του  
Προσαρμοσμένο  R  Τετράγωνο  = 57,0% από  55,8%. Βλέπουμε  
επίσης  ότι  οι  συντελεστές  των  ψευδομεταβλητών  Dspain και  
Dportugal παρουσιάζουν  τη  χαμηλότερη  στατιστ ική  συμβολή  σε   
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επίπεδο  σημαντικότητας  5%. Αντίθετα  στατικά  σημαντικός  
παρουσιάζεται  ο  συντελεστής  μερικής  παλινδρόμησης  της  
ψευδομεταβλητής  Dgr.  Από  αυτό  το  αποτέλεσμα  προκύπτει  ότι  η  
Ελλάδα  συμπεριφέρεται  διαφορετικά  στην  ζήτηση  δανείων  σε  σχέση  
με  τ ις  άλλες  χώρες .   
 
 
Πίνακας 10 
 
Η εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης είναι : 
 
Δάνεια = 0,0142 + 0,0008 Δείκτης Μετοχών + 0,692 Δείκτης Κατανάλωσης 
        - 0,0492 Επιτόκιο Δανεισμού + 0,0474 Dgr - 0,0122 Dspain - 0,0003 Dportugal 
        
Πολλαπλό R 0,798     
R Τετράγωνο 0,637     
Προσαρμοσμένο R 
Τετράγωνο 0,570     
Τυπικό σφάλμα 0,022791517     
Μέγεθος δείγματος 40     
      
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ      

  
βαθμοί 

ελευθερίας SS MS F 
Σημαντικότητα 

F 
Παλινδρόμηση 6 0,030024302 0,00500405 9,63 0,0000
Υπόλοιπο 33 0,017141957 0,000519453   
Σύνολο 39 0,047166259       
      

  Συντελεστές 
Τυπικό 
σφάλμα t 

τιμή-
P  

Τεταγμένη επί την αρχή 0,01418 0,01561 0,91 0,370  
Δείκτης Μετοχών 0,00078 0,01313 0,06 0,953  
Δείκτης Κατανάλωσης 0,69199 0,22057 3,14 0,004  
Επιτόκιο Δανεισμού -0,04917 0,02999 -1,64 0,111  
Dgr 0,04737 0,01226 3,86 0,000  
Dspain -0,01221 0,01140 -1,07 0,292  
Dportugal -0,00035 0,01283 -0,03 0,979  

 
 
Πηγές : ECB, Eurostat 
Σημειώσεις  : Ψευδομεταβλητές: Dgr για Ελλάδα,  Dspain για Ισπανία, Dportugal για πορτογαλία 
 
 
Συνεχίζουμε  την  ανάλυση  του  μοντέλου  αφαιρώντας  τ ις  δύο  προς  
το  παρόν   στατιστ ικά  ασήμαντες  μεταβλητές .  Ο  πίνακας  11 δίνε ι  τα  
αποτελέσματα  της  ανάλυσης  πολλαπλής  παλινδρόμησης  
χρησιμοποιώντας  τ ις  πιθανές  ερμηνευτικές  μεταβλητές ,  (Δείκτη  
μετοχών ,  Δείκτη  κατανάλωσης   ,  Μέσο  επιτόκιο  δανεισμού) και  την   
ψευδομεταβλητή  (Dgr).  
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Πίνακας 11 
 
Η εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης είναι : 
 
Δάνεια = 0,00885 - 0,0003 Δείκτης Μετοχών + 0,721 Δείκτης Κατανάλωσης 
0,0488 Επιτόκιο Δανεισμού + 0,0519 Dgr 
        
Πολλαπλό R 0,785     
R Τετράγωνο 0,616     
Προσαρμοσμένο R 
Τετράγωνο 0,573     
Τυπικό σφάλμα 0,022735526     
Μέγεθος δείγματος 40     
      
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ      

  βαθμοί ελευθερίας SS MS F 
Σημαντικότητα 

F 
Παλινδρόμηση 4 0,029074614 0,007268653 14,06 0,0000
Υπόλοιπο 35 0,018091645 0,000516904   
Σύνολο 39 0,047166259       
      

  Συντελεστές 
Τυπικό 
σφάλμα t 

τιμή-
P  

Τεταγμένη επί την αρχή 0,00885 0,00876 1,01 0,319  
Δείκτης Μετοχών -0,00031 0,01276 -0,02 0,981  
Δείκτης Κατανάλωσης 0,72134 0,17396 4,15 0,000  
Επιτόκιο Δανεισμού -0,04885 0,02991 -1,63 0,111  
Dgr 0,05192 0,00860 6,04 0,000  

 
 
Πηγές : ECB, Eurostat 
Σημειώσεις  : Ψευδομεταβλητή: Dgr για Ελλάδα 
 
 
Έτσι  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  πίνακα  11, σε  επίπεδο  
σημαντικότητας  5%, η  ερμηνευτική  μεταβλητή  του  Δείκτη  μετοχών  
ε ίναι  στατιστ ικά  ασήμαντη  με  τ ιμή  t=0,02. από  το  αποτέλεσμα  αυτό  
φαίνεται  ότι  ο  δείκτης  των  μετοχών  να  μην  ασκεί  σημαντική  
επίδραση  στην  ζήτηση  δανείων .     
 
Συνεχίζουμε  την  ανάλυση  του  μοντέλου  αφαιρώντας  την   
μεταβλητή  του  Δείκτη  μετοχών .  Ο  πίνακας  12 δίνε ι  τα  
αποτελέσματα  της  ανάλυσης  πολλαπλής  παλινδρόμησης  
χρησιμοποιώντας  τ ις  πιθανές  ερμηνευτικές  μεταβλητές ,  (Δείκτη  
κατανάλωσης ,  Μέσο  επιτόκιο  δανεισμού) και  της  ψευδομεταβλητής  
(Dgr).  
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Πίνακας 12 
 
Η εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης είναι : 
 
Δάνεια = 0,00889 + 0,720 Δείκτης Κατανάλωσης - 0,0486 Επιτόκιο Δανεισμού + 0,0519 Dgr 
        
Πολλαπλό R 0,785     
R Τετράγωνο 0,616     
Προσαρμοσμένο R 
Τετράγωνο 0,584     
Τυπικό σφάλμα 0,022417716     
Μέγεθος δείγματος 40     
      
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ      

  βαθμοί ελευθερίας SS MS F 
Σημαντικότητα 

F 
Παλινδρόμηση 3 0,029074314 0,009691438 19,28 0,0000
Υπόλοιπο 36 0,018091944 0,000502554   
Σύνολο 39 0,047166259       
      

  Συντελεστές 
Τυπικό 
σφάλμα t 

τιμή-
P  

Τεταγμένη επί την αρχή 0,00889 0,00849 1,05 0,302  
Δείκτης Κατανάλωσης 0,71983 0,15988 4,50 0,000  
Επιτόκιο Δανεισμού -0,04856 0,02700 -1,80 0,080  
Dgr 0,05190 0,00844 6,15 0,000  

 
 
Πηγές : ECB, Eurostat 
Σημειώσεις  : Ψευδομεταβλητή: Dgr για Ελλάδα 
 
 
Η  παραπάνω  εξ ίσωση  μας  δείχνε ι  ότι  μακροπρόθεσμα  ο  δανεισμός  
σχετίζεται  θετικά  με  την   κατανάλωση  και  αρνητικά  με  το  επιτόκιο .  
Προκύπτει  επίσης  ότι ,  αν  ο   δείκτης   κατανάλωσης   μεταβληθεί  
κατά  1% η  μέση  ετήσια  ζήτηση  δανείων  θα  μεταβληθεί  κατά  0,72% 
με  σταθερό  το  επίπεδο  επιτοκίου .  Βλέπουμε  λοιπόν  ότ ι  η  σταθερή  
ελαστικότητα  της  ζήτησης  ως  προς  τον  δείκτη  κατανάλωσης  ε ίναι  
0,720%. Επίσης  παρατηρούμε  ότι ,  εάν  έχουμε  μία  μεταβολή  του  
επιτοκίου  κατά  1%, η  μέση  ετήσια  ζήτηση  δανείων  θα  μεταβληθεί  
κατά  -0,0486% με  σταθερό  το  επίπεδο  δείκτη  της  κατανάλωσης .  
Βλέπουμε  λοιπόν  ότι  η  σταθερή  ελαστικότητα  της  ζήτησης  ως  προς  
το  επιτόκιο  δανεισμού  ε ίναι  -0,0486% Τέλος  ο  σταθερό  όρος  (b0 = 
0,00889) σημαίνε ι  ότι  εάν  δεν  έχουμε  καμία  μεταβολή ,  η  μέση  
ετήσια  ζήτηση  δανείων  αναμένεται  να  διαμορφωθεί  σε  0,00889%. 
 
Το  ποσοστό  της  συνολικής  μεταβλητικότητας  της   Ŷ ,  που  εξηγείτα ι  
από  την  εξ ίσωση  ε ίναι: R Τετράγωνο  = 61,6%. Συμπεραίνουμε  
λοιπόν  ότ ι  το  61,6% της  μεταβλητικότητας  της  ζήτησης  δανείων  
οφείλεται  στην  συνολική  επίδραση  των  μεταβλητών  (Δείκτη  
κατανάλωσης ,  Μέσο  επιτόκιο  δανεισμού) και  το  38,4% οφείλεται  σε  
όλους  τους  άλλους  παράγοντες .  Στην  ανάλυση  διακύμανσης  
παρατηρούμε  ότι  ο  συντελεστής  προσδιορισμού  ε ίναι  στατικά  
σημαντικός  καθώς  σε  επίπεδο  σημαντικότητας  α=5% η  τ ιμή   
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p=0,000. Επομένως  απορρίπτεται  η  Η0 και  γίνεται  δεκτή  η  
εναλλακτική  υπόθεση  Η1, δηλαδή  ότι  το  ποσοστό  διασποράς  της  Ŷ  
που  εξηγείτε  από  την  εξ ίσωση  παλινδρόμησης  ε ίναι  μεγαλύτερο  του  
μηδενός .  
 
Σε  επίπεδο  σημαντικότητας   α=5%, Ο  συντελεστής  μερικής  
παλινδρόμησης  του  δείκτη  κατανάλωσης  ε ίναι  στατικά  σημαντικός  
διάφορος  του  μηδενός .  Το  ίδ ιο  ισχύει  και  για  το  συντελεστή  
μερικής  παλινδρόμησης  της  ψευδομεταβλητής  Dgr που  μας  δείχνε ι  
ότι  στην  Ελλάδα  υπάρχει  διαφορετικότητα  στη  σχέση  μεταξύ  των  
μεταβλητών  με  το  γραμμικό  υπόδειγμα  να  ε ίναι  διαφορετικό .   
 
 Αντίθετα ,  στατιστ ικά  ασήμαντοι  ε ίναι  ο  συντελεστής  της  
μεταβλητής  του  Μέσου  επιτόκιο  δανεισμού ,  και  ο  σταθερός  όρος  
b0. Εάν  ο  έλεγχος  της  στατιστ ικής  σημαντικότητας  γίνεται  με  
α=10%, τότε  ο  συντελεστής  της  μεταβλητής  (Μέσου  επιτοκίου  
δανεισμού) ε ίναι  στατιστ ικά  σημαντικός .  Επομένως  σε  επίπεδο  
σημαντικότητας  α=10%, απορρίπτεται  η  Η0 και  γίνεται  δεκτή  η  
εναλλακτική  υπόθεση  Η1, δηλαδή  b2 (Μέσου  επιτοκίου  δανεισμού) 
διάφορό  του  μηδενός .  
 
Έτσι  όσον  αφορά  τον  δείκτη  κατανάλωσης  φαίνεται  να  ασκεί  
στατιστ ικά  σημαντική  επίδραση  στη  ζήτηση  δανείων .  
Συμπεραίνουμε  λοιπόν  ότι  ένας  από  τους  σημαντικούς  
καθοριστ ικούς  παράγοντες  για  την  αύξηση  των  καταναλωτικών  
δανείων  αποτελεί  η  καταναλωτική  δαπάνη .  Δηλαδή  ότι  η  
καταναλωτική  δαπάνη  χρηματοδοτήθηκε  εν  μέρει  μέσω  του  ταχέως  
αυξανόμενου  δανεισμού  των  ιδ ιωτών .  Παράλληλα  μπορούμε  να  
ισχυριστούμε  ότι  η  μελλοντική  ζήτηση  καταναλωτικών  δανείων  θα  
εξαρτηθεί  σε  αυξημένο  βαθμό  από  την  πορεία  της  καταναλωτικής  
δαπάνης ,  η  οποία  με  την  σειρά  της ,  θα  επηρεαστεί  σημαντικά  από  
την  εξέλιξη  του  ιδ ιωτικού  δανεισμού .  Συνοψίζοντας  συμπεραίνουμε  
ότι  η  κατανάλωση  επιδρά  σημαντικά  στον  ιδ ιωτικό  δανεισμό .   
 
Όσον  αφορά  το  ύψος  του  επιτοκίου  φαίνεται   να  ασκεί  στατιστ ικά  
σημαντική  επίδραση  στη  ζήτηση  δανείων ,  εφόσον   ο  έλεγχος  της  
στατιστ ικής  σημαντικότητας  γίνεται  με  α=10%. Συμπεραίνουμε  
λοιπόν  ότι  ένας  από  τους  σημαντικούς  καθοριστ ικούς  παράγοντες  
για  την  αύξηση  των  καταναλωτικών  δανείων  αποτελεί  και  το  
αναμενόμενο  ύψος  των  επιτοκίων .  Παράλληλα  μπορούμε  να  
ισχυριστούμε  ότι  η  μελλοντική  ζήτηση  καταναλωτικών  δανείων  θα  
εξαρτηθεί  σε  σημαντικό  βαθμό  από  την  πορεία  των  επιτοκίων ,  
καταλήγοντας  στο   συμπέρασμα   ότι  ο  δανεισμός  επηρεάζεται  
αναμφίβολα  από  τ ις  προσδοκίες  των  καταναλωτών  αναφορικά  με  το  
ύψος  των  επιτοκίων .  
 
Συνεχίζοντας  την  έρευνα  μας  και  ακολουθώντας  την  ίδ ια  
διαδικασία ,  αντικαθιστούμε   την  ερμηνευτική  μεταβλητή   του  
Δείκτη  κατανάλωσης ,  με  την  πιθανή  ερμηνευτική  μεταβλητή  ΑΕΠ .  
Μετά  από  την  αφαίρεση  των  μη  στατιστ ικά  σημαντικών  μεταβλητών  
καταλήγουμε  στον  πίνακα  13 όπου  και  παρουσιάζονται  τα  τελικά  
αποτελέσματα  που  προέκυψαν  από  το  πρόγραμμα  Excel  
χρησιμοποιώντας  τις   πιθανές  ερμηνευτικές  μεταβλητές .  
(ΑΕΠ ,  Μέσο  επιτόκιο  δανεισμού) και  την  ψευδομεταβλητή  (  Dgr ).  
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Πίνακας 13 
 
Η εξίσωση πολλαπλής παλινδρόμησης είναι : 
 
Δάνεια = 0,0150 + 1,71 ΑΕΠ - 0,0619 Επιτόκιο Δανεισμού + 0,0463 Dgr 
        
Πολλαπλό R 0,762     
R Τετράγωνο 0,581     
Προσαρμοσμένο R 
Τετράγωνο 0,546     
Τυπικό σφάλμα 0,023442997     
Μέγεθος δείγματος 40     
      
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ      

  
βαθμοί 

ελευθερίας SS MS F 
Σημαντικότητα 

F 
Παλινδρόμηση 3 0,027381591 0,009127197 16,61 0,0000
Υπόλοιπο 36 0,019784668 0,000549574   
Σύνολο 39 0,047166259       
      

  Συντελεστές 
Τυπικό 
σφάλμα t 

τιμή-
P  

Τεταγμένη επί την αρχή 0,01497 0,00819 1,83 0,076  
ΑΕΠ 1,70726 0,43427 3,93 0,000  
Επιτόκιο Δανεισμού -0,06190 0,02823 -2,19 0,035  
Dgr 0,04635 0,00868 5,34 0,000  

 
 
Πηγές : ECB, Eurostat 
Σημειώσεις  : Ψευδομεταβλητή: Dgr για Ελλάδα 
 
 
Η  παραπάνω  εξ ίσωση  μας  δείχνε ι  ότι  μακροπρόθεσμα  ο  δανεισμός  
σχετίζεται  θετικά  με  την   κατανάλωση  και  αρνητικά  με  το  επιτόκιο .  
Προκύπτει  επίσης  ότι ,  αν  το  ΑΕΠ   μεταβληθεί  κατά  1% η  μέση  
ετήσια  ζήτηση  δανείων  θα  μεταβληθεί  κατά  1,71% με  σταθερό  το  
επίπεδο  επιτοκίου .  Βλέπουμε  λοιπόν  ότι  η  σταθερή  ελαστικότητα  
της  ζήτησης  ως  προς  τον  δείκτη  κατανάλωσης  ε ίναι  1,71%. Επίσης  
παρατηρούμε  ότι ,  εάν  έχουμε  μία  μεταβολή  του  επιτοκίου  κατά  1%, 
η  μέση  ετήσια  ζήτηση  δανείων  θα  μεταβληθεί  κατά  -0,0619% με  
σταθερό  το  επίπεδο  δείκτη  της  κατανάλωσης .  Βλέπουμε  λοιπόν  ότι  
η  σταθερή  ελαστικότητα  της  ζήτησης  ως  προς  το  επιτόκιο  
δανεισμού  ε ίναι  -0,0619% Τέλος  ο  σταθερό  όρος  (b0 = 0,0150) 
σημαίνε ι  ότι  εάν  δεν  έχουμε  καμία  μεταβολή ,  η  μέση  ετήσια  ζήτηση  
δανείων  αναμένεται  να  διαμορφωθεί  σε  0,0150%. 
 
Το  ποσοστό  της  συνολικής  μεταβλητικότητας  της   Ŷ ,  που  εξηγείτα ι  
από  την  εξ ίσωση  ε ίναι: R Τετράγωνο  = 58,1%. Συμπεραίνουμε  
λοιπόν  ότ ι  το  58,1% της  μεταβλητικότητας  της  ζήτησης  δανείων  
οφείλεται  στην  συνολική  επίδραση  των  μεταβλητών  (ΑΕΠ ,  Μέσο  
επιτόκιο  δανεισμού) και  το  41,9% οφείλεται  σε  όλους  τους  άλλους  
παράγοντες .  Στην  ανάλυση  διακύμανσης  παρατηρούμε  ότι  ο  
συντελεστής  προσδιορισμού  ε ίναι  στατικά  σημαντικός  καθώς  σε  
επίπεδο  σημαντικότητας  α=5% η  τ ιμή  p=0,000. Επομένως  
απορρίπτεται  η  Η0 και  γίνεται  δεκτή  η  εναλλακτική  υπόθεση  Η1,  
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δηλαδή  ότι  το  ποσοστό  διασποράς  της  Ŷ  που  εξηγείτε  από  την  
εξ ίσωση  παλινδρόμησης  ε ίναι  μεγαλύτερο  του  μηδενός .  
 
Σε  επίπεδο  σημαντικότητας   α=5%, Ο  συντελεστής  μερικής  
παλινδρόμησης  του  δείκτη  ΑΕΠ  ε ίναι  στατικά  σημαντικός  διάφορος  
του  μηδενός  Το  ίδ ιο  ισχύει  και  για  το  συντελεστή  μερικής  
παλινδρόμησης  της  μεταβλητής  του  μέσου  επιτοκίου  δανεισμού  και  
της  ψευδομεταβλητής  Dgr. Η  τελευταία  μας  δείχνε ι  ότι  στην  
Ελλάδα  υπάρχει  διαφορετικότητα  στη  σχέση  μεταξύ  των  
μεταβλητών  με  το  γραμμικό  υπόδειγμα  να  ε ίναι  διαφορετικό .   
 
Έτσι  όσον  αφορά  το  ΑΕΠ  φαίνεται  να  ασκεί  στατιστ ικά  σημαντική  
επίδραση  στη  ζήτηση  δανείων .  Συμπεραίνουμε  λοιπόν  ότι  ένας  από  
τους  σημαντικούς  καθοριστ ικούς  παράγοντες  για  την  αύξηση  των  
καταναλωτικών  δανείων  αποτελεί  η  τάση  του  ΑΕΠ .  Μπορούμε  να  
ισχυριστούμε  λοιπόν  ότι  η  μελλοντική  ζήτηση  καταναλωτικών  
δανείων  θα  εξαρτηθεί  σε  πολύ  σημαντικό  βαθμό  από  την  πορεία  
του  ΑΕΠ .  Συνοψίζοντας  συμπεραίνουμε  ότι  το  ΑΕΠ  ή  ο  βαθμός  
οικονομικής  ανάπτυξης  μιας  χώρας   επιδρά  σημαντικά  στον  ιδ ιωτικό  
δανεισμό .   
 
Όσον  αφορά  το  ύψος  του  επιτοκίου ,  φαίνεται  ότι  ασκεί  στατιστ ικά  
σημαντική  επίδραση  στη  ζήτηση  δανείων  και  σε  αυτό  το  μοντέλο .  
Ισχύουν  και  εδώ  τα  σχόλια  που  αναφέραμε  παραπάνω  για  τα  
αποτελέσματα  από  τον  πίνακα  12 (βλέπε  σελίδα  46),  με  την  μόνη  
σημαντική  διαφορά  ότι  εδώ  ο  έλεγχος  στατιστ ικής  σημαντικότητας  
γίνεται  με  α=5%. 
 
 
3.8. Συμπεράσματα  
 
 
Στην  παρούσα  εργασία  εξετάστηκε  το  φαινόμενο  της  πιστωτικής  
επέκτασης  προς  τα  νοικοκυριά  (στεγαστική  και  καταναλωτική  
πίστη),  για  την  Ελλάδα ,  Ισπανία ,  Πορτογαλία  και  Ιρλανδία  κατά  
την  περίοδο  1997-2006. Τα  στοιχε ία  για  την  ανάλυση  αυτή  
προήλθαν  από  την  ιστοσελίδα  της  Τράπεζας  Ελλάδος ,  Ισπανίας ,  
Πορτογαλίας ,  Ιρλανδίας  της  ΕΣΥΕ ,  Eurostat,  και  ECB 
 
Προκειμένου  να  προσδιορίσουμε  τους  καθοριστικούς  παράγοντες  
που  επηρεάζουν  τη  ζήτηση  για  δάνεια  καθώς  και  να  διαπιστώσουμε  
αν  υπάρχει  σχέση  ανάμεσα  στην  ισχυρή  οικονομική  ανάπτυξη  και  
στον  δανεισμό  των  νοικοκυριών  πραγματοποιήθηκε  εκτ ίμηση  του  
υποδείγματος  που  παρουσιάστηκε  στη  σελίδα  21, με  την  μέθοδο  
της  γραμμικής  παλινδρόμησης .  
 
Αφού  αρχικά  χρησιμοποιήθηκαν  όλες  οι  πιθανές  ερμηνευτικές  
μεταβλητές  καταλήξαμε  σε  δύο  εναλλακτικά  υποδείγματα: 
 
1) Με  βάση   την  ερμηνευτική  μεταβλητή  (Δείκτη  κατανάλωσης)και  
σε  συνδυασμό  με  την  ερμηνευτική  μεταβλητή  (Μέσο  επιτόκιο  
δανείων  )  και  την  ψευδομεταβλητή  (Dgr) 
 
2) Και  με  βάση  την  ερμηνευτική  μεταβλητή  (ΑΕΠ)  και  σε  
συνδυασμό  με  την  ερμηνευτική  μεταβλητή  (Μέσο  επιτόκιο  δανείων) 
και  την  ψευδομεταβλητή  (Dgr) 
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Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης  μπορούμε  να  
δηλώσουμε  ότι  και  τα  δύο  υποδείγματα  επιδρούν  στατιστ ικά   
σημαντικά  στην  ζήτηση  δανείων .  
 
Συγκεκριμένα  τα  στατιστ ικά  αποτελέσματα  έδε ιξαν  ότι  η  εξέλιξη   
της  ζήτησης  δανείων  μπορεί  να  συσχετιστε ί  με  την  ανάπτυξη  του  
ΑΕΠ  με  την  εξέλιξη  του  μέσου  επιτοκίου  δανεισμού  και  της  
κατανάλωσης .    
 
Και  στα  δύο  εμπειρικά  υποδείγματα  τα  πρόσημα  ε ίναι  τα  
αναμενόμενα ,  αρνητικό  για  το  μέσου  επιτόκιο  δανεισμού  και  θετικό  
για  το  ΑΕΠ  και  την  κατανάλωση .  Αυτό  μας  δείχνε ι  ότι  τα  μοντέλα  
που  χρησιμοποιήσαμε  μπορούν  να  περιγράψουν  το  φαινόμενο  της  
ζήτησης  για  δάνεια .   
 
Παράλληλα  μπορούμε  να  δηλώσουμε  ότι  η  μελλοντική  ζήτηση   
δανείων  από  τα  νοικοκυριά   θα  εξαρτηθεί  σε  αυξημένο  βαθμό  από  
την  πορεία  της  καταναλωτικής  δαπάνης  και  από  την  πορεία  των  
επιτοκίων ,  καθώς  ο  δανεισμός  επηρεάζεται  αναμφίβολα  από  τ ις  
προσδοκίες  των  καταναλωτών  αναφορικά  με  το  ύψος  των  
επιτοκίων .  
 
Τέλος ,  συμπεραίνουμε  ότι  ο  βαθμός  οικονομικής  ανάπτυξης  μιας  
χώρας   επιδρά  σημαντικά  στον  δανεισμό  των  νοικοκυριών  και  ότι  η  
μελλοντική  ζήτηση  καταναλωτικών  δανείων  θα  εξαρτηθεί  σε  πολύ  
σημαντικό  βαθμό  από  την  πορεία  του  ΑΕΠ .  
 
Τα  συμπεράσματα  μας  συμβαδίζουν  και  με  άλλες  σχετικές  μελέτες  
όπως   των: 
 
A) Calza et a l l ,  2001. Στην  μελέτη  τους  για  τους  προσδιοριστ ικούς  
παράγοντες  που  καθορίζουν  την  ζήτηση  δανείων  στον  ιδ ιωτικό  
τομέα  στην  Ευρωπαϊκή  ένωση ,  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  
φαινόμενο  της  πιστωτικής  επέκτασης  μπορεί  να  ε ίναι  αποτέλεσμα   
παραγόντων  όπως   η  ανάπτυξη  του  ΑΕΠ  και  το  ύψος  των  επιτοκίων  
και  ότι  μακροπρόθεσμα  ο  δανεισμός  σχετίζεται  θετικά  με  την   
κατανάλωση  και  αρνητικά  με  το  επιτόκιο .  
 
B) Επίσης  οι  Egert et a l l .  2006,  στην  προσπάθειά  τους  να  
αναλύσουν  την  ανάπτυξη  της  πιστωτικής  επέκτασης  στον  ιδ ιωτικό  
τομέα  στην  κεντρική  και  ανατολική  Ευρώπη  κατέληξαν  στο  
συμπέρασμα  ότι  οι  κυριότεροι  προσδιοριστ ικοί  παράγοντες  ε ίναι  το  
ΑΕΠ ,  αντιπροσωπεύοντας  την  επίδραση  από  την  οικονομική  
ανάπτυξη ,  το  επιτόκιο  δανεισμού ,  λαμβάνοντας  υπόψη  το  κόστος  
δανεισμού  και  ο  πληθωρισμός .  
 
Γ) Τέλος ,  οι  Balazs Egert et  a l l ,  2006, στην  προσπάθειά  τους  να  
εξετάσουν  τους  προσδιοριστ ικούς  παράγοντες  της  πιστωτικής  
επέκτασης  στον  ιδ ιωτικό  τομέα  στην  κεντρική  και  ανατολική  
Ευρώπη ,  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  το  ονομαστικό  επιτόκιο ,  ο  
πληθωρισμός ,  και  η  καθαρή  διαφορά  μεταξύ  του  επιτοκίου  
καταθέσεων  και  του  επιτοκίου  χορηγήσεων ,  αποτελούν  τους   
σημαντικότερους  παράγοντες .  
 
Όπως  ε ίδαμε  για  να  εξετάσουμε  την  επιρροή  στην  συνολική  ζήτηση  
δανείων  ιδ ιωτικού  τομέα ,  χρησιμοποιήθηκαν  ως  καθοριστικοί   
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οικονομικοί  παράγοντες  το  ΑΕΠ ,  ο  δείκτης  κατανάλωσης  και  το  
μέσο  επιτόκιο  δανεισμού .  Αυτό  βέβαια  δεν  σημαίνε ι  ότι  οι   αυτοί  
παράγοντες  καθορίζουν  αποκλειστ ικά  την  εξέλιξη  της  ζήτησης .  Οι  
Calza et a l l .  2001, ισχυρίζονται  ότι  άλλοι  παράγοντες  που  θα  
μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν  ε ίναι  η  τ ιμές  ακινήτων  καθώς  και  
το  διαθέσιμο  ε ισόδημα .  
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