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Πεξίιεςε δηαηξηβήο 

 

Αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ  πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ 

(ρξεκαηνδνηήζεσλ) πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε, ε  νπνία μεθίλεζε δεηιά  ην  

θαινθαίξη ηνπ 2006 απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, θνξπθψζεθε ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2008  κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ Lehman Brothers θαη ζπλερίδεη λα 

επεξεάδεη νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχκε πεξηιεπηηθά ζηελ θξίζε. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, ηελ δνκή ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη θαη 

ζηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπο ψζηε λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε δπζρεξείο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο φπσο νη ζεκεξηλέο. 

ην θχξην κέξνο ηεο δηαηξηβήο ζα πεξηγξάςνπκε ηηο  βαζηθέο κνξθέο 

πηζηψζεσλ  πξνο επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο (λνηθνθπξηά), ζα ζπγθξίλνπκε 

δηαγξακκαηηθά ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ πηζηψζεσλ ησλ κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ, 

πνξηνγαιηθψλ, ηζπαληθψλ θαη ηξιαλδηθψλ ηξαπεδψλ κε ηνλ αληίζηνηρν ησλ 

γεξκαληθψλ ηελ πεξίνδν 2005-2009 θαη ζα αλαθεξζνχκε ζηηο νκνηφηεηεο θαη ζηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ ρσξψλ (P.I.G.S.). 

ηελ ζπλέρεηα ζα εζηηάζνπκε ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο πηζηψζεηο ηφζν απφ πιεπξάο πξνζθνξάο φζν θαη δήηεζεο ζηελ 

Διιάδα, (ξεπζηφηεηα ηξαπεδψλ, ζεζκηθφ πιαίζην, πιεζσξηζκφο, αλεξγία) ζα 

ηνπο αλαιχζνπκε θαη ζα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα  φζν αθνξά ηελ 

δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ έληαζε ηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε. 
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1. ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

 

 

  Η θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers, ηέηαξηεο κεγαιχηεξεο επελδπηηθήο 

ηξάπεδαο ησλ ΗΠΑ, ηελ 15ε επηεκβξίνπ 2008, ζεκαηνδφηεζε ηε κεγαιχηεξε 

κεηαπνιεκηθή παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Πσο φκσο μεθίλεζε απηή ε θξίζε θαη 

πνηνη παξάγνληεο νδήγεζαλ ζε απηήλ ηαρπηάηε θαη ξαγδαία εμάπισζε απφ ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζρεδφλ ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε; 

     Αο μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε κε ηελ  γλσζηή παξαδνρή φηη ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ αθνινπζεί γξακκηθή, αλνδηθή ή θαζνδηθή, πνξεία. Αληίζεηα, 

αθνινπζεί θπθιηθή πνξεία κε νξηζκέλεο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ λα είλαη 

αλνδηθέο θαη άιιεο θαζνδηθέο. Οη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο 

ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) γλψξηζαλ ηελ 

ηειεπηαία χθεζε ζηηο αξρέο ηεο λέαο ρηιηεηίαο, ρσξίο φκσο λα ζπκπαξαζχξνπλ 

ηηο ιεγφκελεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο (Βξαδηιία, Ιλδία, Κίλα, Ρσζία, Νφηηνο 

Αθξηθή θαη άιιεο κηθξφηεξεο νηθνλνκίεο), νη νπνίεο ζπλέρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη 

κε ηαρείο ξπζκνχο, εθθηλψληαο βέβαηα απφ πνιχ ρακειά επίπεδα. Η ηειεπηαία 

επνκέλσο γεληθεπκέλε θξίζε ίζσο λα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ επνρή ηεο 

θξίζεο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Αζία (1997) ή αθφκε θαη ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 

1990. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη ηαρείο ξπζκνί νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) πνπ παξαηεξήζεθαλ παγθνζκίσο ηελ 

πεξίνδν 2002-2007, θάπνηα ζηηγκή ζα επηβξαδχλνληαλ ππαθνχνληαο ζηε ινγηθή 

ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. Δπνκέλσο ή επηβξάδπλζε κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί, 

ρσξίο βέβαηα λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί/πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο ην ρξνληθφ 

ζεκείν ηεο αλψηαηεο θάζεο ηνπ θχθινπ θαη ηεο αιιαγήο ηεο θνξάο ηνπ πξνο ηα 

θάησ. Πξάγκαηη, πνιινί αλαιπηέο θαη δηεζλείο νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί φπσο ν 

ΟΟΑ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ζηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο πξνεηδνπνηνχζαλ γηα ηνπο θαζνδηθνχο θηλδχλνπο. Όκσο, 

ζε κεγάιν βαζκφ, νη επηζεκάλζεηο γηα απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, παξαβιέπνληαο ή 

ππνβαζκίδνληαλ, αθφκε θαη απφ εθείλνπο πνπ ηνπο θαηέγξαθαλ, θαζψο ηελ 

ηξηεηία 2005 - 2007 ε θξαηνχζα άπνςε ζηνπο πιένλ έγθξηηνπο νηθνλνκηθνχο 

θχθινπο ήηαλ απηή ηεο απνζχλδεζεο (decoupling) ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ 

απφ ηηο εμειίμεηο ζηηο ΗΠΑ, ζηελ επξσδψλε, ηελ Ιαπσλία ή άιιεο κεγάιεο 

αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Πνιινί ππνζηήξηδαλ κάιηζηα φηη πηζαλή επηβξάδπλζε 
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ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ζα αληηζηαζκίδνληαλ απφ ηηο επηδφζεηο ησλ 

αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ θαη θπξίσο ηεο Κίλαο κεηαηνπίδνληαο ζηαδηαθά ην 

θέληξν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (“smooth rebalancing”). Οη πξνβιέςεηο 

απηέο νδεγνχζαλ ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ε επηβξάδπλζε, φηαλ θαη φπνπ ζα 

πξνέθππηε, ζα ήηαλ ειεγρφκελε θαη ηνπηθή ή/θαη πεξηθεξεηαθή.  

     Γηα λα θαηαλνεζεί ην κέγεζνο θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εμαπιψζεθε ε 

θξίζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηζρχνληνο ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. Τπνζηεξίδεηαη 

φηη, ε ηδηαίηεξα ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο - FED γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα επζχλεηαη γηα ηελ εκθάληζε 

ππεξβνιηθήο ξεπζηφηεηαο θαη «κφριεπζεο» (leverage), κε απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε αληζνξξνπηψλ θαη ηειηθά «θνχζθαο» ζηελ αγνξά θαηνηθίαο. Δπίζεο, ηα 

ρακειά επηηφθηα θαη νη ρακειέο απνδφζεηο ησλ «παξαδνζηαθψλ επελδχζεσλ» 

νδήγεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζηελ αλάιεςε 

πςειψλ θηλδχλσλ κέζσ ησλ δηαθφξσλ θαηλνηνκηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ 

(financial innovation), ρσξίο λα επηδεηθλχνπλ ηε δένπζα πξνζνρή γηα ηε ζηάζκηζε 

ή/θαη αληηζηάζκηζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ. Σν ηζρχνλ πιαίζην «δεκηνπξγίαο πξνο 

δηάζεζε» (originate to distribute) ιεηηνπξγνχζε κε ηξφπν ψζηε νη ηξάπεδεο λα 

έρνπλ θάζε θίλεηξν λα νκαδνπνηνχλ θαη ηηηινπνηνχλ (securitization) κεκνλσκέλα 

δάλεηα ηα νπνία δηέζεηαλ ζηνπο επελδπηέο. Σν ηζρχνλ «ιεηηνπξγηθφ» (functional) 

θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο έρεη 

πιένλ μεπεξαζηεί θαη νη επνπηηθέο αξρέο δελ ην αληειήθζεζαλ έγθαηξα ή δελ 

επέδεημαλ ηε δένπζα πξνζνρή ζηελ παξαβίαζή ηνπ. Η ππεξβνιηθή ξεπζηφηεηα 

νδήγεζε ηνπο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ λα αλαιακβάλνπλ ζπλερψο πεξηζζφηεξνπο 

θηλδχλνπο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ, πξνρψξεζαλ 

ζε επξεία έθζεζε ζε «δνκεκέλα πξντφληα» πνπ ηεξνχληαλ εθηφο ησλ 

ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο γηα ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο σξηκφηεηαο (maturity) ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Η επηηπρία απηνχ 

ηνπ κνληέινπ βαζίζηεθε ζε, ππνηίζεηαη, πνιχ εμειηγκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ θαη ζηελ αμηνιφγεζε φισλ απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηηο εηαηξείεο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθνχ 

θηλδχλνπ (rating agencies), ελψ ήηαλ θαλεξφ φηη ππήξραλ πνιιέο πεξηπηψζεηο 

παξαβίαζεο ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ [π.ρ. ιφγσ «ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ» (conflict of interest)].  
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  Έηζη, θζάζακε ζην θαινθαίξη ηνπ 2007, φπνπ ηνπνζεηείηαη θαη ε έλαξμε 

ηεο θξίζεο. Η αλαζηξνθή ηεο ηάζεο ζπλερνχο αλφδνπ ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ 

ζηηο ΗΠΑ ζπλνδεχηεθε κε ηελ θξίζε ζηελ αγνξά ελππφζεθσλ δαλείσλ πςεινχ 

θηλδχλνπ (“subprime loans”). Η αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ άξρηζε λα 

θιπδσλίδεηαη θαζψο αξθεηά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ήηαλ εθηεζεηκέλα ζε 

πνιχπινθα δνκεκέλα πξντφληα ηα νπνία, αλ θαη είραλ βαζκνινγεζεί κε άξηζηα 

(ΑΑΑ ή “triple A”) απφ ηηο εηαηξίεο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ 

βαζίδνληαλ ζε δαλεηαθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο ήηαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο 

επηζθαιείο. Ο θαηαθεξκαηηζκφο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζηηο ΗΠΑ δελ επέηξεςε 

ηελ άκεζε δηάγλσζε ηεο θξίζεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ έγθαηξν θαη 

απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Η θξίζε 

εμαπιψζεθε θαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ κε πξψην ζχκα ηελ 

επελδπηηθή ηξάπεδα Northern Rock ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (επηέκβξηνο 2007), 

αιιά θαη ειβεηηθέο θαη γεξκαληθέο ηξάπεδεο. Γεχηεξν κεγάιν ζηαζκφ, απνηέιεζε 

ε πεξίπησζε ηεο Bear Stearns, πέκπηεο κεγαιχηεξεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο ζηηο 

ΗΠΑ, ε νπνία γηα λα απνθχγεη ηελ πηψρεπζε, εμαγνξάζζεθε απφ ηελ J. P. 

Morgan κε ηε κεζνιάβεζε ηεο FED θαη ηελ εγγχεζε ηνπ ακεξηθάληθνπ δεκνζίνπ 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2008. Η απφθαζε απηή ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ (Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ-Treasury θαη Οκνζπνλδηαθή Κεληξηθή Σξάπεδα-FED) έγηλε δεθηή κε 

αλαθνχθηζε θαζψο ζεκαηνδφηεζε φηη νη αξκφδηεο αξρέο ήηαλ έηνηκεο λα 

δξάζνπλ, πέξα απφ ηδενινγηθέο αγθπιψζεηο θαη δνγκαηηζκνχο, θαη λα 

απνηξέςνπλ ελ ηε γελέζεη ηνπ ηνλ ελδερφκελν «ζπζηεκηθφ θίλδπλν» (systemic 

risk) ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηδίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Η επθνξία 

πνπ αθνινχζεζε απηή ηελ θίλεζε ήηαλ ηέηνηα πνπ πνιινί ζνβαξνί αλαιπηέο 

αθφκε θαη δηακνξθσηέο πνιηηηθήο, φπσο πςειήο επηξξνήο ζηειέρε ηεο 

Δπηηξνπήο Αλνηθηήο Αγνξάο (FOMC) ηεο FED, λα κηινχλ γηα αληηζηξνθή ηεο 

θξίζεο (“turning point”). Σν θιίκα απηφ θάιπςε ή/θαη πεξηζσξηνπνίεζε πξνζσξηλά 

ηα ζηνηρεία πνπ έδεηρλαλ φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκία δελ είρε λα αληηκεησπίζεη 

κφλν ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε αιιά θαη άιια δχν γεγνλφηα: ηελ άλνδν ησλ 

ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, ηδίσο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ, θαη ηηο 

ηξνκεξέο αληζνξξνπίεο (imbalances) πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο αγνξέο θαηνηθίαο φρη 

κφλν ζηηο ΗΠΑ, αιιά θαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο επξσδψλεο φπσο ε Ιξιαλδία θαη ε 

Ιζπαλία απφ ηελ ηδηαίηεξα ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ πεξαζκέλσλ 

ρξφλσλ. Δπηπιένλ, απνπξνζαλαηφιηζε πξνζσξηλά ηε ζπδήηεζε απφ ηε 
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δηαπίζησζε φηη ην ηζρχνλ ξπζκηζηηθφ πιαίζην είρε απνδεηρζεί αθαηάιιειν ελψ, 

ηαπηφρξνλα, ήηαλ ζπζηεκαηηθή ε παξαβίαζή ηνπ – θαη φρη κφλν ιφγσ ηεο 

εγγελνχο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη εηαηξίεο αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ. Παξάιιεια, ε «φξεμε» γηα αλαδήηεζε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν επηθίλδπλσλ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ είρε θαιιηεξγεζεί απφ ηα ηδηαίηεξα ρακειά επηηφθηα, 

αληηζηξάθεθε απφηνκα ζε αλαδήηεζε πην αζθαιψλ επελδχζεσλ (“flying to 

quality”) πξνθαιψληαο ράνο ζε αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ αιιά θαη ζε 

νιφθιεξεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. Έηζη, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε άλνδνο 

ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, ε νπνία πξνθιήζεθε θπξίσο απφ ηηο πξνζπάζεηεο 

νξηζκέλσλ ηξαπεδψλ θαη επελδπηηθψλ νίθσλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο δεκηέο απφ ηα 

subprime  νδεγψληαο ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη άιισλ πξψησλ πιψλ αθφκα 

πην ςειά     θαη ε ππεξζέξκαλζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο, επέθεξε έλα ηαπηφρξνλν 

«ηξηπιφ ζνθ». Όηαλ δε, νη αξρέο ησλ ΗΠΑ παξελέβεζαλ γηα λα ζψζνπλ ηηο δχν 

«εκη-δεκφζηεο» επηρεηξήζεηο ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ (Fannie May θαη 

Freddy Mac), αιιά απνθάζηζαλ λα αθήζνπλ ηε Lehman Brothers λα πησρεχζεη 

(15/09/2008), ε αβεβαηφηεηα έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε παληθφ θαη νπζηαζηηθφ 

πάγσκα ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο επεθηείλνληαο ξαγδαία ηελ θξίζε θαη ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία κέζσ ηνπ θαλαιηνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

«πηζησηηθήο αζθπμίαο» (credit crunch) πνπ πξνθιήζεθε. 
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2. ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

  

  1. Λεηηνπξγία - Υαξαθηεξηζηηθά 

 

 Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο αζρνινχληαη κε πάζεο θχζεσο; ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο, δηακεζνιαβψληαο κεηαμχ πιενλαζκαηηθψλ θαη ειιεηκκαηηθψλ κνλάδσλ. 

Με ηνλ νξφ πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ελλννχκε ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απνηακηεχνπλ έλα ηκήκα ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο θαη επηζπκνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ πρ δαλείδνληαο ην γηα 

ηελ απνθφκηζε θέξδνπο, δειαδή ηφθνπ. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαιχπηνπλ ηνπο εμήο ζθνπνχο: 

 Πξνζέιθπζε απνηακηεπηηθψλ θεθαιαίσλ 

 Ιθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ θαη παξνρήο ησλ ζπγθεληξσζέλησλ 

θεθαιαίσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο 

αλάγθεο ησλ ειιεηκκαηηθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ 

 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη ην παζεηηθφ ηνπο, ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ηηο ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθή ζέζε 

θαηέρνπλ νη πάζεο θχζεσο θαηαζέζεηο),δεκηνπξγνχλ απαηηήζεηο θαη κέζσ απηψλ, 

ην ελεξγεηηθφ ηνπο. 
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ηηο ηξάπεδεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηζρχνπλ ζρεδφλ παγθνζκίσο. Πην ζπγθεθξηκέλα. 

1. Δπεηδή ε θπξία δξαζηεξηφηεηα ηνπο είλαη λνκηζκαηηθήο θχζεο, νη 

πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο δηαηεξνχλ παγία πνιχ κηθξήο αμίαο ζε ζρέζε 

κε ην ελεξγεηηθφ ηνπο (ζπλήζσο νη επελδχζεηο ζε παγία αθνξνχλ ην 

2% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο)Οη πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο αθνξνχλ ην 

brand name θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. πλεπψο 

έρνπλ πνιχ κηθξά ζηαζεξά θφζηε. 

2. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ κε ρακειφ χςνπο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ πγθξηηηθά κε ηηο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο, 

γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή κφριεπζε, θαζψο θαη ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ 

3. Πνιιέο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο είλαη απαηηεηέο ζηελ πξψηε δήηεζε 

ε εληφο πνιχ βξαρπρξνλίνπ δηαζηήκαηνο. Οη απνηακηεπηέο-θαηαζέηεο 

δχλαηαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ην πξνζθέξνκελν επηηφθην γηα ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπο ζε ζπλερή βάζε. πλεπψο νη δαπάλεο ησλ ηξαπεδψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέζεσλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ 

αιιαγψλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα επηηφθηα ηεο αγνξάο. Σν γεγνλφο απηφ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ „ζσζηή‟ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ φζν θαη κε ηελ ηηκνιφγεζε ηνπο. 

 

Κάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά απνηειεί εηδηθφ πξφβιεκα θαη 

ελέρεη αληίζηνηρα θίλδπλν γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. 
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2. Κίλδπλνη 

 

Οη θίλδπλνη πνπ δηαηξέρεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα απνηεινχλ άκεζε 

ζπλεπεία ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηνπο νπνίνπο πξνβαίλνπλ ζην πιαίζην 

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ηνπο κεζνιάβεζεο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

παξνρή εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ δηαθνξψλ εξγαζηψλ 

ηξαπεδηθήο ινγηζηηθήο. Οη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο  είλαη νη αθφινπζνη: 

 Πηζησηηθόο θίλδπλνο: Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ελφο ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο ζπλδέεζαη άκεζα κε ηα ζηνηρεηά ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηηο απαηηήζεηο. πληζηάηαη ζηελ αδπλακία ησλ 

πξνκεζεπηψλ ησλ απαηηήζεσλ (θπζηθψλ ε λνκηθψλ πξνζψπσλ) λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη είηε απηέο 

αθνξνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ηφθσλ είηε ζηελ απνπιεξσκή 

θεθαιαίσλ  

 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο: ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αθνξά ζηηο 

δπζθνιίεο πξνκήζεηαο ξεπζηφηεηαο εθ κέξνπο ηεο ηξάπεδαο, είηε 

κέζσ ηεο πψιεζεο ζηνηρεηψλ ελεξγεηηθνχ είηε κέζσ λένπ 

δαλεηζκνχ, βεβαίσο ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ θαηαβνιήο ινγηθνχ 

θφζηνπο. Άκεζε ζπλεπεία ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο είλαη ε 

αξλεηηθή κεηαβνιή ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ ηεο ηξάπεδαο. Γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ινγνχο νη 

ηξάπεδεο παξαθνινπζνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηηο ηακεηαθέο ηνπο 

εηζξνέο θαη εθξνέο, θαζψο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο, κε 

ζθνπφ ηνλ απφιπην ζπγρξνληζκφ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ. 

 Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Αλαθεξφκαζηε ζηηο κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ 

πνπ πξνθαινχλ αιιαγέο ζηηο απνδφζεηο ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. Οη αιιαγέο απηέο επηθέξνπλ 

αιιαγέο ζην εηζφδεκα απφ ηφθνπο θαζψο θαη ζηα θφζηε ησλ 

ζηνηρεηψλ ηνπ παζεηηθνχ. Άξα νη κεηαβνιέο ηνπ επηηνθίνπ αγνξάο 

ζπζρεηίδνληαη κε ην θαζαξφ εηζφδεκα απφ ηφθνπο. 

 Δηαρεηξηζηηθόο θίλδπλνο: Ο δηαρεηξηζηηθφο θίλδπλνο ζπλδέεζαη κε 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο ηξάπεδαο, Η 

ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πξνθαιεί απμεκέλνπο 
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θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία ηνπ ηδξχκαηνο. Οη κνλάδεο 

κέηξεζεο αλαθέξνληαη ζηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ αιιά θαη ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Δπνκέλσο ν δηαρεηξηζηηθφο θίλδπλνο εθ ησλ 

πξαγκάησλ αλαθέξεηαη ζηηο απψιεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

ιφγσ ηεο αλεπαξθείαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

ειέγρσλ, ησλ ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ, ησλ ιαζψλ ηεο δηνίθεζεο ε 

ησλ πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο 

εηαηξείαο (κεηνρψλ, δηνίθεζεο, εξγαδνκέλσλ) 

 Κίλδπλνο θεξεγγπόηεηαο  ε θίλδπλνο θεθαιαίνπ: Πξφθεηηαη γηα 

ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Ωο αξρή πηψρεπζεο ζεσξείηαη ε θαηάζηαζε 

θαηά ηελ νπνία ε αγνξαία αμία ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

«πέθηεη» θάησ απφ ηελ αγνξαία αμία ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ παζεηηθνχ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ηξάπεδα ξεπζηνπνηήζεη ηα 

ζηνηρεηά ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Ο θίλδπλνο θεθαιαίνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ ζηνηρεηψλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη κε ηνπο 

ζπλνιηθνχο θηλδχλνπο ηεο ηξάπεδαο. 

 Κίλδπλνο αλαρξεκαηνδόηεζεο: πλίζηαηαη ζηελ πηζαλφηεηα 

κείσζεο ε απψιεηαο ηεο απνηειεζκαηηθήο ηθαλφηεηαο πξφζβαζεο 

κηαο εκπνξηθήο ηξάπεδαο ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά είηε γηα άληιεζε 

βξαρπρξνλίσλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ είηε γηα ηελ 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ βξαρπρξνλίνπ ρξένπο ηεο φηαλ απηφ 

θαηαζηεί απαηηεηφ. 

 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ηζνηηκηψλ ησλ λνκηζκάησλ, πνπ επεξεάδνπλ ηηο «ζέζεηο» ζε 

ζπλάιιαγκα πνπ έρεη ιάβεη κηα ηξάπεδα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

δηαζεζίκσλ ηεο ε ησλ δηαζεζίκσλ ησλ πειαηψλ ηεο 

 Κίλδπλνο ρσξάο: Απνηειεί έλα γεληθφ ηχπν πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηεζλείο δαλεηνδνηήζεηο θαη ζπλδέεζαη κε ηελ 

πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε 

δεδνκέλε ρσξά, ε νπνία απνηειεί ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο 

δαλεηνδνηνπκέλεο επηρείξεζεο. 
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 Κίλδπλνο από πξάμεηο εθηόο ηζνινγηζκνύ: Ο πξσηαξρηθφο 

Κίλδπλνο ησλ πξάμεσλ εθηφο ηζνινγηζκνχ εκθαλίδεηαη κε ηελ 

κνξθή απξνβιέπησλ απαηηήζεσλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηεο ηξάπεδαο. Ωο γλσζηνί πεξηζζφηεξεο ηξαπεδηθέο πξάμεηο εθηφο 

ηζνινγηζκνχ αλαθέξνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εκπεξηέρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν, π.ρ. εγγπεηηθέο επηζηνιέο. Οη 

πειάηεο ηεο ηξάπεδαο αγνξάδνπλ απηέο ηηο πηζησηηθέο 

δηεπθνιχλζεηο ππνθαζηζηψληαο ζηελ αγνξά ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα κε ηελ αληίζηνηρε ηεο ηξάπεδαο. φζν νη πειάηεο δελ 

αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο επί ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ νη 

πξάμεηο απηέο παξακέλνπλ απιέο εγγξαθέο εθηφο ηζνινγηζκνχ. 

Απφ ηελ ζηηγκή φκσο πνπ ν πειάηεο ρξεηάδεηαη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο νη πξάμεηο εγγξάθνληαη σο απαηηήζεηο 

ζην ελεξγεηηθφ ηα νπ ηζνινγηζκνχ θαη σο ηέηνηεο ελέρνπλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο, επηηνθίνπ θαη πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηελ ηξάπεδα. 

 

 

3. Δηαρείξηζε θηλδύλσλ 

 

ην ρψξν ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνηθεηηθήο  ε ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηξάπεδαο βξίζθεηαη ζε πεξίνπηε 

ζέζε. ‟Γηαρείξηζε θηλδχλσλ‟ θαιείηαη ην ζχλνιν ησλ ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ 

ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε δηνίθεζε ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ζηφρν ηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ θαζαξή ζέζε, ζηα 

έζνδα ε ζηα θέξδε ηνπ απφ ηελ επίδξαζε ελφο ε πεξηζζνηέξσλ θηλδχλσλ. Γηα λα 

θαηαζηεί δπλαηφο ν έιεγρνο ηνπ ζπλνιηθνχ θάζκαηνο ησλ θηλδχλσλ είλαη 

απαξαίηεηνο ν θεληξηθφο ζπληνληζκφο ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα αλαθέξνληαη: 

 ηε δηαρείξηζε παζεηηθνχ (δηαρείξηζε ηδίσλ θαη δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ),κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 ηε δηαρείξηζε ελεξγεηηθνχ(δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ απαηηήζεσλ θαη 

επελδχζεσλ) κέζσ ηεο νπνίαο εμαζθαιίδνληαη ηα εηζνδήκαηα ηεο 

ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
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 ηε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, κέζσ ηεο νπνίαο 

εμαζθαιίδεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ γεληθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. 

πλήζε κεηξά  γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη ε δηαζπνξά ηνπ θίλδπλνπ 

αληηζηάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε ελίζρπζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. 

 

 

4. Ιζνινγηζκόο ησλ εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ 

 

   Ο πιένλ ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο  ελφο 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ε εμέηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ  παζεηηθνχ ηνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζρέζε πνπ δηέπεη ηα 

ζπλνιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ δίλεηαη απφ ηε γλσζηή 

ηαπηφηεηα: ζχλνιν ελεξγεηηθνχ = ζχλνιν παζεηηθνχ θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζε  

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ = ζχλνιν ππνρξεψζεσλ + ηδία θεθαιαία. 

 

 Σν ελεξγεηηθφ κπνξεί λα ρσξηζζεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 Σακείν - Δηαζέζηκα: Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα κεηξεηά ζην 

ηακείν ζε επξψ θαη ζε μέλα ηξαπεδνγξακκάηηα, ηηο ππνρξεσηηθέο 

θαηαζέζεηο ηεο ηξάπεδαο ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα, ηα ππφινηπα ηνπ 

ηξερνχκελνπ ινγαξηαζκνχ ζε επξψ θαη ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ 

φςεσο πνπ έρεη ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα, ηελ αμία ησλ 

ηνθνκεξηδίσλ πνπ έρνπλ απνθνπεί θαη είλαη γηα είζπξαμε, ηελ αμία ησλ 

κέζσ γξαθείνπ ζπκςεθηζκνχ εηζπξαθηέσλ επηηαγψλ, ηα θξαηηθά θαη ινηπά 

αμηφγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο ηξάπεδαο θαη ηα νπνία, 

ζπκθσλά κε ηηο ηζρχνπζεο δηάηαμεο ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ, γίλνληαη 

δεθηά απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα γηα αλαρξεκαηνδφηεζε 

 Απαηηήζεηο: Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο Απαηηήζεηο ηεο ηξάπεδαο 

θαηά ησλ πειαηψλ ηεο θαη θαηά ησλ ππνινίπσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη 

ζπλνιηθέο Απαηηήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ρσξίδνληαη ζε Απαηηήζεηο 

ιφγσ πηζηνδνηήζεσλ θαη Απαηηήζεηο απφ ινηπέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο. 
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 Επελδπηηθό ραξηνθπιάθην: πεξηιακβάλεη ρξεφγξαθα πάζεο θχζεσο ηα 

νπνία παξαθξαηνχλε κε δηπιφ ζθνπφ, αθελφο ηελ απνθφκηζε θεξδψλ θαη 

αθεηέξνπ ηελ θάιπςε αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο. φηαλ απηέο πξνθχςνπλ. Σν 

Δπελδπηηθφ ραξηνθπιάθην κηαο εκπνξηθήο ηξάπεδαο πεξηιακβάλεη ηηο 

παξαθάησ νκνινγίεο: 

           1. Οκνινγίεο θαη άιινπο ηίηινπο ζηαζεξήο απφδνζεο φπσο νκφινγα 

ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, έληνθα γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ, ηξαπεδηθά νκφινγα, 

νκφινγα επηρεηξήζεσλ 

          2. πκκεηνρέο. Πξφθεηηαη γηα κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ε εηαηξηθά 

κεξίδηα ΔΠΔ. Γηαθξίλνληαη ζε «ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο» θαη 

ζε «ζπκκεηνρέο ζε κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο». 

 

 Λνηπά ηνηρεία Ελεξγεηηθνύ: Πεξηιακβάλεη ηα ελζψκαηα παγία ζηνηρεία, 

αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο ε άπια πάγηα ζηνηρεία (π.ρ. θήκε θαη πειαηεία) 

θαη ηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο. 

 

Σν παζεηηθφ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

 Ίδηα θεθάιαηα: πνπ αθνξνχλ 

1) ζε ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλνπλ 

ην κεηνρηθφ θεθάιαην (θαηαβεβιεκέλν θαη δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 

ην άξηην), δηάθνξα απνζεκαηηθά πνπ επηκεξίδνληαη ζε ηαθηηθφ, έθηαθην θαη 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ λνκψλ θαη ηα απνηειέζκαηα εηο λένλ. 

2) Τπνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππνρξεψζεηο πξνο 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, ππνρξεψζεηο πξνο πειάηεο, ινηπά ζηνηρεηά παζεηηθνχ 

(κεξίζκαηα πιεξσηέα, θφξνη) θαη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη βάξε. 
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5. Ο ινγαξηαζκόο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

 

Γηα λα  ππνινγίζνπκε ηα θαζαξά έζνδα ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ζα 

πξέπεη θαηαξρήλ λα ππνινγίζνπκε ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα. Η ελδεδεηγκέλε 

κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ πεγψλ εζφδσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εμφδσλ. 

ε έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα  νη πεγέο εζφδσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 πλνιηθά έζνδα από ηόθνπο (Ιnterest Ιncome): Απνηεινχληαη 

απφ ην άζξνηζκα ησλ ηφθσλ θαη ησλ εμνκνηνχκελσλ κε απηνχο 

εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, φπσο ηφθνη θαη 

εμνκνηνχκελα έζνδα, ηφθνη ηίηισλ ζηαζεξήο απφδνζεο, έζνδα απφ 

κεηνρέο θαη έζνδα απφ ζπκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

 Λνηπά έζνδα: Πεξηιακβάλνληαη ν πξνκήζεηεο θαη ηα εμνκνησκέλα 

έζνδα πάζεο θχζεσο δηακεζνιαβεηηθψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, 

φπσο έζνδα απφ πξνκήζεηεο, απνηειέζκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξάμεσλ θαη έθηαθηα έζνδα.  

                  

Αληίζηνηρα βαζηθά έμνδα είλαη: 

 

 πλνιηθά έμνδα γηα ηόθνπο (Ιnterest Εxpenses): Σν άζξνηζκα 

ησλ πνζψλ πνπ πιεξψλνληαη γηα δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο θαη 

εμνκνηνχκελα έμνδα ηνπ ζπλφινπ ησλ ηνθνθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

παζεηηθνχ (έληνθεο θαηαζέζεηο, ηξαπεδηθά νκνιφγα θ.ιπ.) 

 Λνηπά έμνδα: (εθηόο ηόθσλ) (Οther Εxpenses): Πεξηιακβάλνληαη 

έμνδα πξνκεζεηψλ, γεληθά έμνδα δηνίθεζεο, δαπάλεο πξνζσπηθνχ, 

κηζζνί, επηβαξχλζεηο γηα ζπληάμεηο πξνζσπηθνχ, ινηπέο 

επηβαξχλζεηο πξνζσπηθνχ, γεληθά έμνδα, απνζβέζεηο παγίσλ 

ζηνηρείσλ θαη έθηαθηα έμνδα. 

 Φόξνη. (Σ) 

 Πξνβιέςεηο: Πεξηιακβάλνληαη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο 

απαηηήζεηο (PL), πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ 

εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαη ινηπέο πξνβιέςεηο. 
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Αθνχ έρνπκε πξνζδηνξίζεη ηηο βαζηθέο πεγέο εζφδσλ θαη εμφδσλ κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηνπο παξαθάησ δείθηεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ θεξδνθνξία κηαο 

ηξάπεδαο. 

 

Α. Καζαξφ εηζφδεκα απφ ηφθνπο (Νet Interest Income) Πξνθχπηεη απφ ην 

αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ κεγεζψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα έζνδα απφ 

ηφθνπο(ΙΙ) θαη έμνδα γηα ηφθνπο (ΙΔ), 

 

δειαδή:   ΝΙΙ=ΙΙ - ΙΕ 

 

 Β. πλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα (Νet Income).Πξνθχπηεη αλ απφ ην θαζαξφ 

εηζφδεκα απφ ηφθνπο (ΝΙΙ) αθαηξεζνχλ νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα 

(PL),ηα ινηπά έμνδα (εθηφο ηφθσλ) (ΟΔ), νη θφξνη(Σ) θαη πξνζηεζνχλ ηα ινηπά 

έζνδα (εθηφο ηφθσλ) (ΟΙ). 

 

δειαδή: ΝΗ=ΝΗΗ-PL-(OE-OI)-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 17 

6. Πξάμεηο εθηόο ηζνινγηζκνύ 

 

Ωο πξάμε εθηφο ηζνινγηζκνχ (off-balance) νλνκάδνπκε κία ελδερφκελε 

απαίηεζε ή ππνρξέσζε, ε νπνία λνκηθά ππνρξεψλεη κηα ηξάπεδα λα θάλεη 

νξηζκέλεο ελέξγεηεο θάησ απφ πξναπνθαζηζκέλεο – εηδηθέο - ζπλζήθεο. Μέρξη 

λα ιάβνπλ ρψξα απηέο νη ζπλζήθεο θαη ε ηξάπεδα λα ελεξγεί ζηελ ππνρξέσζε 

ηεο, ε απαίηεζε δελ εκθαλίδεηαη ζηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία. 

Οη πξάμεηο εθηφο ηζνινγηζκνχ είλαη ειθπζηηθέο δηφηη δεκηνπξγνχλ 

πξνκήζεηεο αλεμάξηεηα αλ ε ελδερφκελε ζπγθπξία επηηξέπεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη νη πξάμεηο απηέο 

εκπεξηέρνπλ θίλδπλν απφ ηελ ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη ιφγνη πνπ 

γίλνληαη είλαη πνιινί. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ε κείσζε ηνπ θίλδπλνπ ηνπ 

επηηνθίνπ ή ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ 

πξνκήζεηεο ή ε αλαβάζκηζε ησλ πηζησηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο-

δαλεηδφκελνπο. Οη αλεζπρίεο ησλ ηξαπεδψλ ζρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία θαη 

ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπο σζνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηηο εθηφο 

ηζνινγηζκνχ πξάμεηο. Υαξαθηεξηζηηθά, κνξθέο ηέηνησλ πξάμεσλ είλαη νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νη πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο, ε πξαθηφξεπζε δαλείσλ, ε 

ηαπηνπνίεζε, ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη 

αληαιιαγέο επηηνθίνπ. 
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3. ΠΗΣΩΔΗ – ΠΗΣΟΓΟΣΖΔΗ 

 

1. Οξηζκνί 

 

Αθνχ πξνεγνπκέλσο πεξηγξάςακε ζπλνπηηθά ηε ιεηηνπξγία, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά  θα ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρεη λα δηαρεηξηζηεί έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, 

ζε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο πηζηψζεηο νη νπνίεο είλαη ην βαζηθφ 

ζέκα ηεο δηαηξηβήο. 

  Ο φξνο «πίζησζε» έρεη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο  αλάινγα αλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ινγηζηηθή νξνινγία ε ηελ λνκηθή. Ωο «πίζησζε» νξίδεηαη ε 

εγγξαθή ζε ινγαξηαζκφ πνπ αλάινγα ην αλ είλαη ηνπ ελεξγεηηθνχ ε ηνπ 

παζεηηθνχ ππνδειψλεη κείσζε ε αχμεζε ηνπ παξαηεξνχκελνπ ζηνηρεηνχ 

αληίζηνηρα (ινγηζηηθή νξνινγία). Με βάζε ηελ λνκηθή νξνινγία ‟πίζησζε‟ 

νλνκάδνπκε ηελ απαίηεζε ππέξ ηνπ παξάζρνληνο ηελ πίζησζε έλαληη ηνπ 

ιαβνληνο ηελ πίζησζε. Δίλαη ζχκβαζε κε ηελ νπνία ν δαλεηζηήο κεηαβηβάδεη ζηνλ 

νθεηιέηε ρξεκαηηθφ θεθαιαίν γηα ρξήζε κε ππνρξέσζε ηνπ νθεηιέηε λα ην 

απνδψζεη ζηνλ ζπκθσλεκέλν ρξφλν 

Αθνχ νξίζακε ηελ έλλνηα ηεο πίζησζεο, ζα πεξηγξάςνπκε  ηηο θπξηφηεξεο 

θαηεγνξίεο πηζηνδνηήζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά. Ωο 

«πηζηνδόηεζε» νξίδεηαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο 

(ηξάπεδα) θαη ηνπ πειάηε (πηζηνχρνπ) ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο  ε ηξάπεδα 

παξέρεη είηε ρξεκαηνδφηεζε ζηνλ πηζηνχρν, είηε εγγχεζε (έθδνζε Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο ε άλνηγκα Δλέγγπαο Πίζησζεο) ππφ ζπγθεθξηκέλνπο νξνχο θαη 

πξνυπνζέζεηο, πνπ γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηνί θαη απφ ηα δπν κέξε. 

Ωο «πηζηνδνηηθό όξην» λνείηαη ην αλψηαην πνζφ κέρξη ην νπνίν ε 

ηξάπεδα παξέρεη θάζε κνξθήο πηζηνδφηεζεο ζηνλ πηζηνχρν. Σα επηκέξνπο 

πηζηνδνηηθά (θαη ππνφξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ) ηνπ πηζηνχρνπ 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ θαηεγνξία ησλ πηζηνδνηήζεσλ, ηε δηάξθεηα, ην ζθνπφ, 

ηα θαιχκκαηα θαη ηηο εμαζθαιίζεηο απηψλ, ελψ αζξνηδφκελα απνηεινχλ ην 

ζπλνιηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν ηεο ηξάπεδαο έλαληη απηνχ. Κάζε πηζηνδνηηθφ φξην 

έρεη δηάξθεηα ηζρχνο ζπλήζσο δψδεθα (12) κήλεο θαη αλαλεψλεηαη εηεζίσο ή θαη 

λσξίηεξα. 
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Η ηξάπεδα σο «θαιύκκαηα» ζεσξεί ηα ηαρέσο ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεηά 

ηα νπνία ελερπξηάδνληαη γηα ηελ νκαιή απνπιεξσκή ησλ πάζεο θχζεσο 

πηζηνδνηήζεσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ζπλεζέζηεξεο θαηεγνξίεο 

θαιπκκάησλ φπσο νη θαηαζέζεηο ζε επξψ ε μέλν λφκηζκα, ηα έληνθα γξακκάηηα 

θαη νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ηα ακνηβαία θεθαιαία, νη κεηνρέο 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, νη επηηαγέο ε ζπλαιιαγκαηηθέο 

πειαηείαο, ε αληεγγχεζε αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο εζσηεξηθνχ ε εμσηεξηθνχ, ηα 

θνξησηηθά έγγξαθα  εμαγσγήο κε πινίν πνπ είλαη δεθηηθά ελερπξίαζεο θαη ζε 

γεγελεκέλεο απαηηήζεηο απφ εθρψξεζε ζπκβάζεσλ (π.ρ. πηζηνπνηήζεηο έξγσλ). 

 

Ωο «εμαζθαιίζεηο» ζεσξεί ηα ζηνηρεηά πνπ δελ είλαη ηαρέσο 

ξεπζηνπνηήζηκα, φπσο ε πξνζσπηθή εγγπεηή ησλ θνξέσλ ηνπ πηζηνχρνπ ε 

ηξίησλ, ε εηαηξηθή εγγπεηή (Intangible Assets), ε ππνζήθε, ε πξνζεκείσζε 

ππνζήθεο επί αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ πηζηνχρνπ ε ησλ εγγπεηψλ, νη λαπηηθέο 

ππνζήθεο (Tangible Assets) θ.ιπ. 
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2. Καηεγνξίεο πηζηνδνηήζεσλ πξνο επηρεηξήζεηο 

 

Α.  Υξεκαηνδνηήζεηο γηα Κεθαιαίν Κίλεζεο 

 

 Σν χςνπο θαη ε δηάξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα θεθαιαίν θίλεζεο 

πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο κε βάζε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ πηζηνχρνπ θαη ην 

ζπλαιιαθηηθφ θχθισκα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. Κάζε ρξεκαηνδφηεζε θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ζα πξέπεη λα απνπιεξψλεηαη κέζσ ηεο θπζηνινγηθήο ξνήο ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο επηρείξεζεο (είζπξαμε απαηηήζεσλ, ξεπζηνπνίεζε 

απνζεκάησλ, πιεξσκή ππνρξεψζεσλ). Η ηξάπεδα απνθεχγεη λα εμππεξεηεί 

καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ηνπ πηζηνχρνπ (π.ρ. αγνξά ε αλέγεξζε παγίσλ) κέζσ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα θεθαιαίν θίλεζεο, νη νπνίεο είλαη βξαρππξφζεζκεο 

θχζεσο. Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ζηελ επξχηεξε  έλλνηα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα θεθαιαίν θίλεζεο πεξηιακβάλνληαη ε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ 

ινγαξηαζκνχ ππεξαλάιεςεο (Business Overdraft), ε αγνξά επηηαγψλ πειαηείαο 

έλαληη κεηξεηψλ, θαζψο θαη ε αγνξά επηηαγψλ γηα πίζησζε ζε ινγαξηαζκφ 

θαηαζέζεσλ ε ρνξεγήζεσλ κε εκεξνκελία αμίαο (valeur) δηαθνξεηηθήο απφ ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζην ηηκνιφγην ηεο ηξάπεδαο. 

 

 

Β.  Μεζνκαθξνπξόζεζκα Γάλεηα 

 

 Πξφθεηηαη γηα δάλεηα ησλ νπνίσλ ε ιήμε είλαη ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 

12 κελψλ. θνπφο ηνπο είλαη, θπξίσο, ε ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο ε αλέγεξζεο 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε αγνξά 

νηθνπέδνπ θηι. Σα κεζνκαθξνπξνζεζκα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα δηαθέξνπλ απφ 

ηηο βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο αθνχ πξννξίδνληαη, θαηά θχξην ιφγν,γηα 

ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Η εμέηαζε 

ησλ αλαγθψλ απηψλ, ην χςνπο ηνπο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα  γηα ην νπνίν ζα 

πθίζηαληαη, είλαη απαξαίηεηε, αθνχ ζα πξέπεη λα θξίλνληαη ινγηθέο,  κε βάζε 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα 
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ηελ πεξίπησζε ελφο κεζνκαθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε παξάγνληεο φπσο ην management ηεο επηρείξεζεο, ην 

business plan θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο, ε ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία 

(δηαρξνληθά) θαη ε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο κέζσ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίνη - αλ θαη ζεκαληηθνί θαη θαηά ηελ εμέηαζε κηαο 

βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο- είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα έλα δάλεην, 

ηνπ νπνίνπ ε απνπιεξσκή γίλεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ. 

Δπηπιένλ ζηελ δαλεηαθή ζχκβαζε είλαη επηζπκεηφ λα πεξηιακβάλνληαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξήηξεο (financial covenants), νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ απαίηεζε ηεο ηξάπεδαο έλαληη ηεο επηρείξεζεο -πηζηνχρνπ λα δηαηεξήζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνδείθηεο ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο θαη εμππεξεηνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ δαλείνπ, ελψ παξάιιεια ηεθκεξηψλνπλ ην 

δηθαίσκα ηεο ηξάπεδαο λα ηηο επαλαπξνζδηνξίζεη ζε πεξίπησζε πνπ ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο επηδεηλσζεί. 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα κεζνκαθξνπξνζεζκα δάλεηα ζε μέλν 

λφκηζκα εκπεξηέρνπλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, γεγνλφο ην νπνίν πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε θαη λα επηζεκαίλεηαη ζηνπο 

πηζηνχρνπο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ θαιή γλψζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ 

δπλαηφηεηα θάιπςεο ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. 

 

 

Γ.  Οκνινγηαθά Γάλεηα 

 

 Οκνινγηαθά είλαη ηα δάλεηα πνπ εθδίδνληαη απφ αλψλπκε εηαηξεία  πνπ 

εδξεχεη ζηε Διιάδα (εθδφηξηα) θαη δηαηξνχληαη ζε νκνινγίεο, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ δηθαηψκαηα ησλ νκνινγηνχρσλ έλαληη ηεο εθδφηξηαο. Η 

απφθαζε   γηα ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ ιακβάλεηαη απφ ην Γ.. ηεο 

εθδφηξηαο εηαηξείαο θαη πεξηέρεη ηνπο νξνχο ηνπ δαλείνπ(πνζφ, κνξθή, επηηφθην, 

ηξφπνο θάιπςεο),ηελ νλνκαζηηθή αμία ε ηνλ αξηζκφ ησλ νκνινγηψλ, ην ρξφλν 

εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηηο νκνινγίεο θαη ηελ πξνζεζκία δηάζεζεο 

ησλ νκνινγηψλ. 

 Η εθδφηξηα εηαηξεία νξίδεη, κε εγγξαθή ζχκβαζε, σο εθπξφζσπν ησλ 

νκνινγηνχρσλ, έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, ην νπνίν ελεξγψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο 
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εηζπξάηηεη ηα θεθαιαία πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

απφ ηα νκνινγηαθά δάλεηα θαη ζηα νπνία παξέρεη ηηο ηπρφλ εμαζθαιίζεηο. Σν 

ηνθνθεθάιαην απνδίδεηαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο, θαηά ην πνζνζηφ ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ. 

 Οη νκνινγίεο απνηεινχλ αμηφγξαθα ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ ππφζρεζε 

ηεο εθδφηξηαο, λα θαηαβάιεη ζην δηθαηνχρν ηνπ ηίηινπ, ρξεκαηηθφ πνζφ ην νπνίν 

έρεη ιάβεη απφ ηνλ  πξψην ιήπηε ηεο νκνινγίαο ιφγσ δαλείνπ. Δπνκέλσο, θάζε 

νκνινγία ελζσκαηψλεη κεξηθή απαίηεζε, ε νπνία απνηειεί ηκήκα κεγαιχηεξνπ 

πνζνχ, πνπ είλαη ην ζχλνιν ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ κεζνκαθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, ζηελ δαλεηαθή ζχκβαζε είλαη επηζπκεηφ 

απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξήηξεο 

(financial covenants) 

 

 

Γ. Κνηλνπξαθηηθά Γάλεηα 

 

 Σα θνηλνπξαθηηθά δάλεηα ρνξεγνχληαη απφ κηα νκάδα ηξαπεδψλ πξνο κηα 

εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα επηκεξηζηεί ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, θπξίσο φηαλ ην 

δάλεην είλαη ζεκαληηθνχ χςνπο. Η νξγάλσζε ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ κηα ε  πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ηξάπεδεο 

(νξγαλψηξηα/εο ηξάπεδα/εο), ε νπνία θαη αμηνινγεί ην αίηεκα ηεο έθδνζεο, 

ζπληάζζεη ην ελεκεξσηηθφ δειηίν, θαζνξίδεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξνχο θαη 

ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο. Οη ηπρφλ εμαζθαιίζεηο ηνπ δαλείνπ επηκεξίδνληαη 

αλαινγηθά ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ηξάπεδεο. Οη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ησλ 

θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ, θαηά θαλφλα πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ξήηξεο (financial covenants), ηελ ηήξεζε ησλ νπνίσλ παξαθνινπζεί ε 

δηαρεηξίζηξηα ηξάπεδα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε 

δηαδηθαζία νκφθσλεο ζπκθσλίαο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

θνηλνπξαθηηθφ δάλεην πνιιέο θνξέο είλαη επίπνλε θαη ρξνλνβφξα. 
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 Δ. Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ(ζπκκεηνρήο, 

θαιήο εθηέιεζεο, δεθάησλ, θαιήο ε εκπξνζέζκνπ πιεξσκήο, 

πξνθαηαβνιήο) 

 

 Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιείηαη ε  εγγξαθή δήισζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

(εγγπεηήο) πξνο θάπνηνλ ηξίηνλ(ιήπηεο/δεθηήο ηεο εγγπεηηθήο/δηθαηνχρνο ηεο 

εγγπεηήο), κε ηελ νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ 

πνπ αλαθέξεηαη ζην ζψκα ηεο εγγπεηηθήο ζαλ απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην θπζηθφ  ε λνκηθφ πξφζσπν ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη εγγπεζεί (ππέξ νπ) δελ 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία. 

Πηζηνχρνο είλαη ν  εληνιέαο/αηηψλ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα(ηξάπεδα) εγγπάηαη ππέξ ηνπ πηζηνχρνπ ε ππέξ ηξίηνπ θπζηθνχ ε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. Η ηξάπεδα δελ αλακηγλχεηαη ζηε βαζηθή ζρέζε, θαζψο θαιχπηεη 

κνλφ εθείλεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππέξ νπ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 

θείκελν ηεο εγγπεηηθήο. 

 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απνηεινχλ κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ππφθεηληαη θαη ξπζκίδνληαη απφ λνκηζκαηηθνχο θαλφλεο. θνπφο ηνπο είλαη 

ε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ, αθνχ απνηεινχλ κέζν κεηαθνξάο «πίζηεο» θαη 

φρη ρξήκαηνο. Βεβαία, ζηελ πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, απηή κπνξεί 

λα κεηαηξαπεί ζε δάλεην εάλ ε εμφθιεζε ηεο πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ηξάπεδα. 

  

 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο έρνπλ ζπλήζσο ηαθηή ιήμε. Δμαηξνχληαη θαη 

εθδίδνληαη ρσξίο ηαθηή ιήμε νη εγγπεηηθέο πνπ απεπζχλνληαη πξνο ην Γεκφζην θα 

Ν.Π.Γ.Γ. ελψ γηα ηελ έθδνζε άιισλ εγγπεηηθψλ πνπ δεηείηαη απφ ηνλ πηζηνχρν 

λα εθδνζνχλ ρσξίο ιήμε, απαηηείηαη έγθξηζε απφ ην αξκφδην εγθξηηηθφ θιηκάθην 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο (ε/ε) ηάζζνληαη αλάινγα κε ηνλ 

θίλδπλν πνπ θέξνπλ ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Ε/Ε Υακεινύ Κηλδύλνπ: ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη ε/ε 

ζπκκεηνρήο ζε πάζεο θχζεσο δηαγσληζκνχο γηα αλάζεζε έξγσλ, 

θιπ 

 Ε/Ε Μεζαίνπ Κηλδύλνπ: ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη θπξίσο 

νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο θαη δεθάησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ 
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 Ε/Ε Τςεινύ Κηλδύλνπ: ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη, θπξίσο 

νη εγγπεηηθέο  πξνθαηαβνιήο βάζεη ζπκβάζεσλ έξγσλ  θαη 

πξνκεζεηψλ, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο πιεξσκήο εηζαγσγψλ 

εκπνξεπκάησλ θαη θαιήο ε εκπξνζέζκνπ πιεξσκήο γεληθά, θαζψο 

θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνο ηεισλεία(εάλ θαιχπηνπλ πιεξσκή 

δαζκψλ θαη θνξψλ) 

 Ε/Ε Μεδεληθνύ Κηλδύλνπ: ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη ν 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηηο νπνίεο εθδίδεη ε ηξάπεδα ππέξ ηεο ηδίαο. ε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

πιεηζηεξηαζκψλ, πιεξσκήο κηζζσκάησλ ηεο ηξάπεδαο θ.η.ι.  

 

Σ. Άλνηγκα Δλέγγπσλ Πηζηώζεσλ όςεσο ε πξνζεζκίαο κε ηαθηή ιήμε 

 

Δλέγγπνο πίζησζε θαιείηαη θάζε ζπκθσλία, βάζεη ηεο νπνίαο ε ηξάπεδα(ε 

εθδφηξηα),ελεξγψληαο θαηά εληνιή θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ πειάηε ηεο 

(εληνιέαο πίζησζεο-εηζαγσγέαο) 

 Αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε πιεξσκή πξνο ηξίην 

(εμαγσγέο) ε εηο δηαηαγψλ ηνπ ε λα εγγπεζεί 

ζπλαιιαγκαηηθέο/ππνζρεηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ 

πηζηνχρν, ε 

 Δμνπζηνδνηεί κηα άιιε ηξάπεδα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηέηνηα 

πιεξσκή ε λα εγγπεζεί ζπλαιιαγκαηηθέο/ππνζρεηηθέο, 

Έλαληη παξαιαβήο ησλ εγγξαθψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί θαη κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ζα έρνπλ ηεξεζεί επαθξηβψο νη νξνί ηεο πίζησζεο (Letter of Credit). ηηο 

εξγαζίεο επί ησλ πηζηψζεσλ, φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε αζρνινχληαη κε 

έγγξαθα θαη φρη κε εκπνξεχκαηα, ππεξεζίεο ε/θαη άιιεο εθπιεξψζεηο 

ππνρξεψζεσλ, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ηα έγγξαθα. 
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Ζ.  Δηδηθέο κνξθέο ρξεκαηνδνηήζεσλ: Factoring θαη Leasing 

 

1. Σν factoring είλαη κηα ζπκβαηηθή ζρέζε αλάκεζα ζε έλαλ Πξάθηνξα 

(ζπλήζσο ζπγαηξηθή ηξαπεδηθνχ νκίινπ) θαη έλαλ  Πξνκεζεπηή 

(επηρείξεζε-πηζηνχρνο), κέζσ ηεο νπνίαο ν Πξνκεζεπηήο εθρσξεί ζηνλ 

Πξάθηνξα ην ζχλνιν ε κέξνο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ησλ Οθεηιεηψλ 

(πειαηψλ) ηνπ, έλαληη πξνεμφθιεζεο (ρξεκαηνδφηεζε), ε/θαη δηαρείξηζεο 

ε/θαη είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ. Γηαθξίλεηαη ζε εγρψξην θαη 

δηεζλέο/εμαγσγηθφ, αλάινγα κε ην αλ εθρσξνχληαη απαηηήζεηο εζσηεξηθνχ 

ε εμσηεξηθνχ.  

 

Με θξηηήξην ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ ην εγρψξην factoring δηαθξίλεηαη 

πεξαηηέξσ ζε: 

 Factoring Με Δικαίωμα Αναγωγήρ νπνχ ν Πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο νθεηιέηεο ηνπ 

 Factoring Με Δικαίωμα Μεπικήρ Αναγωγήρ φπνπ ζε πεξίπησζε 

αδπλακίαο ησλ Οθεηιεηψλ λα πιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ζηε ιήμε 

ηνπο, ν Πξάθηνξαο πνπ έρεη πξνεμνθιήζεη ηελ αμία ηνπο ζηνλ 

Πξνκεζεπηή κπνξεί λα πξνζθχγεη γηα ην ζπκθσλεκέλν πνζνζηφ ε 

πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (κεξηθή αλαγσγή), θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή 

γηα ηελ πιεξσκή ηνπο. 

 Factoring Χωπίρ Δικαίωμα Αλαγσγήο φπνπ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο Οθεηιέηεο 

αλαιακβάλεηαη απφ ηνλ Πξάθηνξα. Η ζπγθεθξηκέλε γνξγή factoring 

παξέρεηαη γηα νθεηιέηεο ειεγκέλεο θεξεγγπφηεηαο θαη 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ελψ επηδηψθεηαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε 

ησλ απαηηήζεσλ. 

 Εμπιζηεςηικό Factoring φπνπ ε εθρψξεζε ησλ απαηηήζεσλ δελ 

αλαθνηλψλεηαη ζηνπο Οθεηιέηεο θαη ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ  

γίλεηαη θαηεπζείαλ απφ ηνλ Πξνκεζεπηή νπνίνο ζηε ζπλερεία 

απνδίδεη ην πξντφλ ζηνλ Πξάθηνξα. Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

factoring παξέρεηαη ζε Πξνκεζεπηέο ειεγκέλεο θεξεγγπφηεηαο 

πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη αξίζηεο ζπλαιιαθηηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ παξαθξάηεζεο ησλ 

εηζπξάμεσλ απφ απηνχο θαη απφδνζεο ηνπο ζηνλ Πξάθηνξα. Σν 

Δκπηζηεπηηθφ Factoring παξέρεηαη κνλφ κε δηθαίσκα αλαγσγήο. 

 

2. Σν leasing είλαη κηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ απφθηεζε παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ, κέζσ κηαο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο 

εηαηξείαο leasing θαη ηνπ κηζζσηή (επηρείξεζε-πηζηνχρνο).Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο ε εηαηξεία leasing έρεη ηελ πιήξε θπξηφηεηα ησλ 

ρξεκαηνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ θαη παξαρσξεί ηε ρξήζε ηνπο ζην κηζζσηή 

γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έλαληη ελφο ζπκθσλεκέλνπ 

κηζζψκαηνο. Μεηά ηελ εμφθιεζε ε θπξηφηεηα κεηαβηβάδεηαη ζην κηζζσηή, ν 

νπνίνο θαη γίλεηαη ηδηνθηήηεο κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο έλαληη ζπκβνιηθνχ 

ηηκήκαηνο. Γελ απαηηείηαη ζπλήζσο πξνζεκείσζε ε άιιε είδνπο 

εμαζθάιηζε, αθνχ εγγπήζε ηεο εηαηξείαο leasing απνηειεί ην ίδην ην 

αθίλεην ε ν εμνπιηζκφο. Η ειάρηζηε δηάξθεηα κίζζσζεο γηα θηλεηά ζηνηρεηά 

είλαη απφ 3 έσο 5 έηε, ελψ γηα αθίλεηα ζηα 10 έηε. Οη κνξθέο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ απιή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (direct leasing):Σε κίζζσζε 

δειαδή θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, θαηλνχξηνπ ε κεηαρεηξηζκέλνπ, απφ ηελ 

Διιάδα ε ην εμσηεξηθφ(πρ. κεραλήκαηα θάζε είδνπο νρήκαηα 

επηβαηεγά θαη θνξηεγά, έπηπια, ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, 

ηειεθσληθά θέληξα θαη δίθηπα, θιηκαηηζηηθά, εμνπιηζκφ ηαηξεηψλ, 

μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ, γξαθεία, θαηαζηήκαηα, βηνκεραληθά 

θαη βηνηερληθά θηίξηα, εκπνξηθά θαη εθζεζηαθά θέληξα, απνζήθεο θαη 

αιιά αθίλεηα γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε), 

 Σελ πψιεζε θαη επαλακίζζσζε παγίσλ ζηνηρεηψλ (sale and lease 

back):εθφζνλ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα βειηηψζεη ηελ ξεπζηφηεηα 

ηεο, κε ηελ κεηαηξνπή ζε θεθαιαίν θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

έρνπλ επελδπζεί ζε εμνπιηζκφ θαη επηρεηξεκαηηθά αθίλεηα, κπνξεί 

λα πνπιήζεη ηα παγία απηά ζηνηρεηά ζηελ εηαηξεία leasing θαη λα ηα 

κηζζψζεη. Με ηελ ιχζε απηή δίλεηαη αθφκε ε δπλαηφηεηα ζηελ 

επηρείξεζε λα βειηηψζεη ηελ  εηθφλα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο κέζσ ηεο 

εμφθιεζεο ηπρφλ βξαρππξνζέζκνπ δαλεηζκνχ πνπ ρξεκαηνδφηεζε 

ηελ απφθηεζε ησλ παγίσλ. εκεηψλεηαη φηη νη ειεχζεξνη 
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επαγγεικαηίεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ κνξθή 

leasing γηα ηα επαγγεικαηηθά ηνπο αθίλεηα, παξά κνλφ γηα ηνλ 

θηλεηφ ηνπο εμνπιηζκφ. 

 

 

 Σελ ζπλεξγαζία εηαηξείαο leasing,πξνκεζεπηή θαη κηζζσηή (vendor 

leasing):ηε δπλαηφηεηα δειαδή ζπλεξγαζίαο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 

εμνπιηζκνχ κε ηελ εηαηξεία leasing θαη ην κηζζσηή, θάησ απφ δηαθνξά 

ζρήκαηα  κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ζε κηα 

βάζε πνπ λα ζπκθέξεη φια ηα κέξε. Σν vendor leasing ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ δπν κεξψλ 

 

Θ.  Υξεκαηνδνηήζεηο Έξγσλ θαη Αθηλήησλ (Project & Real Estate Finance) 

 Οη ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο έρνπλ θάπνηα ηδηαηηέξα ραξαθηεξηζηηθά  

θαη γηα απηφ θαη εληάζζνληαη ζε μερσξηζηή θαηεγνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Η απνπιεξσκή ηνπο πξνέξρεηαη πξσηίζησο απφ ην παξαγφκελν 

εηζφδεκα ηνπ ρξεκαηνδνηνπκέλνπ ζηνηρείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηνπ εζφδνπ απφ ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ ζε πεξίπησζε real estate 

development θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηπρφλ θαιχκκαηα ε/θαη εμαζθαιίζεηο. 

 Πξνζαξκνζκέλε (tailor-made) ρξεκαηνδνηηθή δνκή, ζπκθσλά κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο δηαζέζηκεο ρξεκαηνξνέο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο αγνξάο, κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ 

ηνπ έξγνπ θαη ηελ επηηεπμηκφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο 

απηψλ. 

 Δλέρνπλ θηλδχλνπο (π.ρ. θαηαζθεπαζηηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο θηλδχλνπο θ.α.) 

νη νπνίνη ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ε/θαη ζε 

αζέηεζε εμππεξέηεζεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 

 Έρνπλ καθξνπξφζεζκε δηάξθεηα 

 

Με ηνλ νξφ Ρroject Finance αλαθεξφκαζηε ζε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ: 

 κεηαθνξψλ (Transportation Finance) π.ρ. απηνθηλεηνδξφκσλ 

αεξνδξνκίσλ, ιηκέλσλ, ζηδεξνδξφκσλ θ.ιπ. 

 «θνηλσληθψλ» ππνδνκψλ, ηα νπνία πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ πιαηζίνπ πεξί 

ΓΙΣ (πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα) θαη 
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 Δλεξγεηαθψλ, π.ρ. θσηνβνιηατθψλ θαη αηνιηθψλ πάξθσλ, πδξνειεθηξηθψλ 

έξγσλ, εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ, κνλάδσλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, βηνκάδαο, 

βηναεξίνπ, βηνθαπζίκσλ θ.ιπ. 

 

 

Δλψ κε ηνλ νξφ  Real Estate Finance αλαθεξφκαζηε ζε ρξεκαηνδφηεζε: 

 ηνπ θφζηνπο θηήζεο γεο ε/θαη ηεο αλάπηπμεο αθηλήησλ (real estate 

development) 

 ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο αθηλήησλ ηα νπνία απνθέξνπλ ε δχλαηαη λα 

απνθέξνπλ εηζφδεκα (Income producing real estate) 

 ηεο θαηαζθεπέο/εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ, βάζεη ζπκβάζεσλ 

παξαρψξεζεο/καθξνελνηθίαζεο 

Σα ππφ ρξεκαηνδφηεζε αθίλεηα κπνξεί λα είλαη εκπνξηθά (θαηαζηήκαηα, 

εκπνξηθά θέληξα, γξαθεία), βηνκεραληθά (βηνκεραληθνί & απνζεθεπηηθνί 

ρψξνη), νηθηζηηθά, θαζψο θαη μελνδνρεία. 
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3. Μνξθέο ρξεκαηνδόηεζεο πξνο ηα Ννηθνθπξηά (ηδηώηεο) 

 

Αθνχ αλαιχζακε ηηο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

πξνεγνπκέλε ελφηεηα, ηψξα ζα πεξηγξάςνπκε ηνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ λνηθνθπξηψλ (ηδησηψλ). Με ην νξφ δάλεην: αλαθεξφκαζηε ζε κηα ζχκβαζε κε 

ηελ νπνία  ν έλαο απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο (δαλεηζηήο) κεηαβηβάδεη ζηελ 

θπξηφηεηα ηνπ άιινπ ζπκβαιινκέλνπ (νθεηιέηε) ρξήκαηα, κε ππνρξέσζε ηνπ 

νθεηιέηε λα απνδψζεη ηελ ηδία πνζφηεηα ρξεκάησλ, εληφθσο ε αηφθσο 

 

Βαζηθφο δηαρσξηζκφο ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ είλαη ηα δάλεηα ηαθηήο 

ιήμεο θαη ηα αλνηθηά δάλεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Γάλεην ηαθηήο ιήμεο: ρξεκαηνδφηεζε ζπλήζσο εθάπαμ εθηακίεπζεο πνπ 

απνπιεξψλεηαη κε δφζεηο θαη έρεη νξηζκέλε δηάξθεηα κέρξη ηελ ιήμε ηνπ. 

θνπφο ηνπ δαλείνπ ζπλήζσο είλαη ε παξνρή ξεπζηφηεηαο γηα θάιπςε 

εθηάθησλ ππνρξεψζεσλ (ηαηξηθά έμνδα,, νθεηιέο πξνο θνξείο),αγνξά 

απηνθηλήηνπ, κεραλψλ, νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, κεηαθνξά νθεηιψλ απφ 

άιιεο ηξάπεδεο θαη πξντφληα. Η δηάξθεηα ηνπ είλαη ζρεηηθά ζχληνκε 

(ζπλήζσο απφ 12 έσο 96 κήλεο) ελψ ην επηηφθην κπνξεί λα είλαη είηε 

θπκαηλφκελν είηε ζηαζεξφ. 

 

 Αλνηρηό δάλεην: νξφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηα πξντφληα ηεο 

θαηαλαισηηθήο πηζηήο θαη ππνδειψλεη ηε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

πξνζθέξεηαη κε ηελ κνξθή πηζησηηθνχ νξίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

θηλείηαη ν πειάηεο γηα λα αληιεί ρξήκαηα. 

 

Δθηφο φκσο απφ ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα ζεκαληηθφ ξνιφ ζηελ θαηαλαισηηθή 

πηζηή δηαδξακαηίδνπλ θαη νη πηζησηηθέο θάξηεο.  Με ηνλ νξφ «πηζησηηθή θάξηα» 

αλαθεξφκαζηε ζε έλα κέζν γηα πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ, πιεξσκή 

ππνρξεψζεσλ θαη αλάιεςε κεηξεηψλ βάζεη ζπλδεφκελεο-παξερφκελεο 

πίζησζεο θαη κέρξη ηνπ νξίνπ ηεο, ε απνπιεξσκή ηεο νπνίαο δηελεξγείηαη κε 

κεληαίεο θαηαβνιέο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζπλήζσο, ζε πνζνζηφ επί ηεο εθάζηνηε 

νθεηιήο 
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Σελ κεξίδα ηνπ ιένληνο φζν αθνξά ηα δάλεηα πξνο ηδηψηεο έρνπλ ηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα. Με ηνλ νξφ ζηεγαζηηθά δάλεηα αλαθεξφκαζηε ζε δάλεηα 

κεγάιεο ζπλήζσο δηαξθείαο (3 έσο 35 έηε) θαη χςνπο (ηνπιάρηζηνλ 20.000 επξψ 

ή ην αληίζηνηρν ζε μέλν λφκηζκα  π.ρ. ειβεηηθφ θξάγθν) πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ 

αγνξά θαηνηθίαο, ηελ αλέγεξζε – απνπεξάησζε - επηζθεπή θαηνηθίαο, ή ηελ 

απνπιεξσκή ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ άιιεο ηξάπεδαο. 
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4. ΤΓΚΡΗΖ ΡΤΘΜΟΤ ΠΗΣΩΔΩΝ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΩΝ 

ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 

 

 

1. Εηζαγσγή 

 

Σα ζηνηρεηά ηεο παξνπζίαζεο έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

Bankscope θαη αλαθέξνληαη ζηηο πηζηψζεηο (βάζεη ηζνινγηζκψλ) ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Ιξιαλδίαο, ηεο Διιάδαο,  ηεο 

Ιζπαλίαο θαη  ηεο Γεξκαλίαο ηελ πεξίνδν 2003 - 2009. Έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ζην 

δείγκα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο δηφηη έρνπλ θάπνηα θνηλά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαιχνληαη ζε επφκελε ελφηεηα. Ωο ρψξα ζχγθξηζεο 

ζεσξνχκε ηελ Γεξκάληα, ε νπνία έρεη ηελ πην ηζρπξή νηθνλνκία ζηελ Δπξψπε. 

Παξαηεξνχκε φηη ζε φιεο ηηο πξναλαθεξζέληεο ρψξεο ππάξρεη κείσζε ηνπ 

ξπζκνχ ρνξήγεζεο λέσλ  πηζηψζεσλ  θαη  αχμεζεο ησλ πξνβιέςεσλ γηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Βαζηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάδνπλ  ηελ ρνξήγεζε πηζηψζεσλ είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην (Βαζηιεία  Ι θαη 

Βαζηιεία ΙΙ) απφ πιεπξάο πξνζθνξάο θαη κείσζε ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο 

απφ πιεπξάο δήηεζεο (πίλαθαο 15 ), νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ζε επφκελν 

θεθαιαίν. 
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2. ύγθξηζε κε ρξήζε πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ  

 

Πίλαθαο 1 

 

Πηζηψζεηο ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ Διιάδαο, Ιζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο, 

Ιξιαλδίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 2005 – 2009 ( εθαηνκκχξηα USD)  

 

 Διιάδα Ηζπαλία Πνξηνγαιία Ηξιαλδία Γεξκάληα 

2005 30.315,60 428.039,23 54.152,32 40.670,50 301.801,78 

2006 45.290,30 572.130,97 67.851,84 88.595,77 297.336,12 

2007 66.947,18 707.492,01 88.881,71 106.071,04 366.184,33 

2008 81.156,77 737.149,70 93.953,34 106.548,22 307.517,46 

2009 81.592,22 810.832,73 100.342,10 88.498,59 347.399,03 

Πεγή: Bankscope   

 

Γηάγξακκα 1 

 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ πηζηψζεσλ ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ 

ηεο Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο,  Διιάδαο, Ιζπαλίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2005 – 2009 ( εθαηνκκχξηα USD) 

 

Πεγή: Bankscope                                                                                                         
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Πίλαθαο 2 

 

Ρπζκφο αχμεζεο ησλ πηζηψζεσλ ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ 

Διιάδαο, Ιζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2005 – 2009 

 

 Διιάδα Ηζπαλία Πνξηνγαιία Ηξιαλδία Γεξκαλία 

2005-2006 49,40% 33,66% 25,30% 117,84% -1,48% 

2006-2007 47,82% 23,66% 30,99% 19,72% 23,16% 

2007-2008 21,23% 4,19% 5,71% 0,45% -16,02% 

2008-2009 0,54% 10,00% 6,80% -16,94% 12,97% 

Πεγή: Bankscope                                                                                 

 

 

Γηάγξακκα 2 
 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ πηζηψζεσλ ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο,  Διιάδαο, 

Ιζπαλίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 2005 – 2009 

 

 

               Πεγή: Bankscope                                                                                                                                          
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Πίλαθαο 3 

 

Πξνβιέςεηο γηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο 

Διιάδαο, Ιζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ πεξίνδν  

2005 – 2009 ζε εθαη. USD 

 

 Διιάδα Ηζπαλία Πνξηνγαιία Ηξιαλδία Γεξκαλία 

2005 257,81 1.694,41 248,59 48,45 149,80 

2006 314,61 2.829,14 264,55 55,93 572,02 

2007 396,82 4.364,39 364,35 143,63 1.964,56 

2008 801,53 6.831,26 594,29 1.061,77 2.534,46 

2009 1.276,59 1.3145,38 692,24 6.254,70 3.242,74 

Πεγή: Bankscope                                                                              

 

Γηάγξακκα 3 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ πξνβιέςεσλ ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο 

Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο, Διιάδαο, Ιζπαλίαο θαη Γεξκαλίαο  

γηα ηελ πεξίνδν 2005 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Bankscope                                                                                                                    
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Πίλαθαο 4 

 

Ρπζκφο κεηαβνιήο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο 

Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο, Διιάδαο, Ιζπαλίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2005 – 2009 

 

 Διιάδα Ηζπαλία Πνξηνγαιία Ηξιαλδία Γεξκαλία 

2005-2006 22,03% 66,97% 6,42% 15,45% 281,85% 

2006-2007 26,13% 54,27% 37,72% 156,78% 243,44% 

2007-2008 101,99% 56,52% 63,11% 639,26% 29,01% 

2008-2009 59,27% 92,43% 16,48% 489,08% 27,95% 

Πεγή: Bankscope 

    

 

Γηάγξακκα 4 

 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ πξνβιέςεσλ 

ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο, Διιάδαο, 

Ιζπαλίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 2005 – 2009 

 

             Πεγή: Bankscope 
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3. Οξηζκόο PIGS θαη παξνπζίαζε θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

 

    Θα έρεηε βεβαίσο αθνχζεη ή δηαβάζεη ην αθξσλχκην BRIC's, πνπ επί ρξφληα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζηελ νκάδα ησλ ηεζζάξσλ πην δπλακηθψλ 

νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε (Brazil, Russia, India, China). Ήδε απφ ην 2008 έρεη 

δεκηνπξγεζεί, αιιά κφλν θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα 

ζηα δηεζλή ΜΜΔ, έλα λέν αθξσλχκην, φρη ηδηαίηεξα ηηκεηηθφ, ην νπνίν δπζηπρψο 

αθνξά θαη ηε ρψξα καο  

PIGS είλαη ην λέν αθξσλχκην θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ηέζζεξηο 

πεξηζζφηεξν πξνβιεκαηηθέο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. Καη αθνξά ζηηο ρψξεο 

Πνξηνγαιία (Portugal), Ιξιαλδία (Ireland), Διιάδα (Greece) θαη Ιζπαλία 

(Spain). Γειαδή, ηελ νκάδα ησλ αζζελέζηεξσλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, ε 

θαηάζηαζε ησλ νπνίσλ ήδε πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζην επξψ θαη πξνβιεκαηίδεη 

ηνπο επξσπατθνχο θνξείο. Mία πξψηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ζηελ πνιηηηθή θαη 

νηθνλνκηθή ηζηνξία ησλ πεξίθεκσλ PIGS (Πνξηνγαιία, Ιξιαλδία, Διιάδα, 

Ιζπαλία) θέξλεη ζην θσο ζεκαληηθά θνηλά ζηνηρεία, ζε βαζκφ πνπ ν ηξφπνο πνπ 

νη ρψξεο απηέο βηψλνπλ ζήκεξα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε λα κε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ηπραίνο.  

       Σν πξώην θνηλό ζηνηρείν είλαη φηη θαη νη ηέζζεξηο ρψξεο ζεσξνχληαη -απφ 

ηελ πιεπξά ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο- λενπαγείο δεκνθξαηίεο. H Ιξιαλδία 

αλαθεξχρζεθε επηζήκσο αλεμάξηεηε ην 1949 θαη κέρξη ηφηε ηεινχζε ππφ ηελ 

απζηεξή θεδεκνλία ηεο Βξεηαλίαο. ηελ Ιζπαλία ε δηθηαηνξία ηνπ Φξάλθν έιαβε 

ηέινο ην 1975 θαη ζηελ Πνξηνγαιία, ε δηθηαηνξία ηνπ αιαδάξ θαηέξξεπζε κε ηελ 

Δπαλάζηαζε ησλ Γαξηθάισλ ην 1974. Σελ ίδηα ρξνληά, ζηελ Διιάδα, ε αλαηξνπή 

ηεο ρνχληαο άλνηγε ηνλ δξφκν πξνο ηε δεκνθξαηία ρσξίο «βαζηιηθέο 

παξεκβνιέο».  

 

      Γεύηεξν θνηλό ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα -πεξηζζφηεξν σο 

θιίκα θαη ιηγφηεξν σο πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα - πνπ έπιεηηε ηηο λεφθνπεο 

δεκνθξαηίεο ην πξψην δηάζηεκα κεηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπο. Απηφ ην θιίκα ηεο 

πνιηηηθήο αζηάζεηαο, ην νπνίν ζπκκεξηδφηαλ απνιχησο ε Δπξψπε, ιεηηνχξγεζε 

αλαζηαιηηθά γηα ηελ νηθνλνκία. Όρη κφλνλ δηφηη νη ρψξεο έκεηλαλ νηθνλνκηθά 

ζηάζηκεο ηελ πεξίνδν ησλ δηθηαηνξηψλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ιξιαλδίαο ηελ 
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πεξίνδν ηεο βξεηαληθήο «επηθπξηαξρίαο», αιιά δηφηη ε αζηάζεηα ήηαλ ζνβαξφ 

αληηθίλεηξν γηα ηηο μέλεο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, εμαηηίαο απηνχ ηνπ θιίκαηνο, νη 

ηέζζεξηο ρψξεο θιήζεθαλ λα δψζνπλ έλαλ «αγψλα δξφκνπ» πξνο ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ, ηελ επεκεξία θαη γεληθά ηνλ εμεπξσπατζκφ πνπ απαηηνχζε ε 

έληαμε ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ αγψλα δξφκνπ ήηαλ 

νη ζνβαξέο δνκηθέο αηέιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο -πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ- πνπ 

έξρνληαη ζήκεξα ζηελ επηθάλεηα επηηάζζνληαο νπζηψδεηο κεηαξξπζκίζεηο.  

  Οη ρψξεο ησλ PIGS είραλ, επίζεο, θνηλή πνξεία ζε φηη αθνξά ηελ έληαμε 

ζηελ EOK: Oη Βξπμέιιεο πξνέθξηλαλ ηελ έληαμή ηνπο κε βάζε πξσηίζησο ηα 

πνιηηηθά θαη δεπηεξεπφλησο ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα, εμέιημε πνπ ππαγνξεχηεθε 

απφ ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζην λφην ηεο Δπξψπεο. 

Δηδηθά γηα ηελ Ιξιαλδία, ε έληαμε -ηαπηφρξνλα κε ηε Βξεηαλία- εγγπφηαλ ηελ 

απζηεξή νξηνζέηεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ηξιαλδηθνχ θξάηνπο.              

     Σέηαξην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ PIGS είλαη ην γεγνλφο φηη ηελ επνρή 

ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ νη ηέζζεξηο ρψξεο ήηαλ νη κνλαδηθέο 

αγξνηηθέο νηθνλνκίεο ζηελ Δπξψπε. H έληαμε ηνπο, ζπλεπψο ζηελ ηφηε EOK 

δηαζθάιηδε ηελ απξφζθνπηε πνξεία πξνο ηε κεηαβηνκεραληθή επνρή πνπ είραλ 

ραξάμεη νη βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο ηνπ επξσπατθνχ βνξξά θαη άξα ήηαλ 

επηηαθηηθή έζησ θη αλ απηφ ηζνδπλακνχζε κε παξάθακςε θάπνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ. Καη θπζηθά, ν δηθνκκαηηζκφο, ην 

πέκπην θνηλό ζηνηρείν ησλ PIGS, θαίλεηαη φηη έρεη ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζηνλ 

βαζκφ πνπ θαη ζηηο ηέζζεξηο ρψξεο έρεη επλνήζεη θαζεζηψηα πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ, ξνπζθεηνινγίαο θαη θνκκαηηθήο ηαπηφηεηαο, πνπ δελ έρνπλ επηηξέςεη 

ηε ξήμε κε ην παξειζφλ θαη ην άικα πξνο ην κέιινλ... 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ πνιηηηθψλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ππάξρνπλ θαη 

θάπνηα θνηλά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Όπσο δηαθξίλνπκε ζηνλ πίλαθα 5, 

φιεο νη ρψξεο έρνπλ πςειφ δεκφζην ρξένο, φρη κνλφ ζε απφιπηα λνχκεξα αιιά 

θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ελψ έρνπλ θαη πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, πνιχ 

πην πάλσ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν νξφ ησλ 27 ρσξψλ (9,6%). 
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Πίλαθαο 5 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία P.I.G.S. 

Υώξα 
Γεκόζην ρξένο  

(εθ $) 

Πνζνζηό ηνπ 

Α.Δ.Π. 

Αλεξγία σο 

 πνζνζηό ηνπ Α.Δ.Π. 

(09/10) 

Πνξηνγαιία 183.184,10 77,60% 11,10% 

Ηζπαλία 802.464,38 54,30% 20,60% 

Διιάδα 400.931,50 120,20% 12,90% 

Ηξιαλδία 148.143,80 66,30% 13,90% 

Πεγή: Eurostat 
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5. ΔΣΗΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

  ην θχξην κέξνο ηεο δηαηξηβήο ζα εζηηάζνπκε ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ ζηελ Διιάδα ηελ 

πεξίνδν 2003-2009. Με ηελ ρξήζε δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ  ζα πεξηγξάςνπκε 

ηελ πνξεία ησλ πηζηψζεσλ ζηελ Διιάδα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζπλνιηθά (κε 

βάζε ηα ζηνηρεηά ησλ κεγαιχηεξσλ εγρσξίσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ),αλά ηνκέο 

(ρξεκαηνδφηεζε λνηθνθπξηψλ, ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ), αλά πξντφλ 

(ζηεγαζηηθά δάλεηα, πηζησηηθέο θάξηεο, θαηαλαισηηθά δάλεηα) θαη ζα ζπγθξίλνπκε 

ηνπο παξάγνληεο πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε. 

 

 

Πίλαθαο 6 
 

Ρπζκφο αχμεζεο πηζηψζεσλ ησλ επηά κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

γηα ηελ πεξίνδν 2003 – 2009 

 

YEAR 
31/12/2004 -

31/12/2005 

31/12/2005 -

31/12/2006 

31/12/2006 -

31/12/2007 

31/12/2007 -

31/12/2008 

31/12/2008 -

31/12/2009 

EFG Eurobank Ergasias SA 25,40% 27,88% 34,05% 22,43% -0,07% 
National Bank of Greece SA 13,34% 44,35% 28,31% 33,61% -5,40% 
Alpha Bank AE 22,25% 17,79% 30,57% 20,52% 1,37% 
Marfin Egnatia Bank SA 16,27% 162,23% 53,77% 34,77% 5,24% 
Emporiki Bank of Greece SA 15,84% 10,20% 13,29% 21,49% -6,69% 
TT Hellenic Postbank S.A 47,46% 59,39% 25,42% 16,28% 12,83% 
Agricultural Bank of Greece 4,74% 7,60% 23,92% 24,54% 5,06% 
Piraeus Bank SA 32,00% 32,20% 48,28% 28,23% -2,97% 

Πεγή: Bankscope 
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Γηάγξακκα 5 

 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο πηζηψζεσλ ησλ επηά 

κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πεξίνδν 2003 – 2009 

 

 

Πεγή: Bankscope 
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Πίλαθαο 7 

 

Ρπζκφο αχμεζεο πξνβιέςεσλ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ  ησλ 

επηά κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ   2003-2009 

 

YEAR 
31/12/2004 -

31/12/2005 

31/12/2005 -

31/12/2006 

31/12/2006 -

31/12/2007 

31/12/2007 -

31/12/2008 

31/12/2008 -

31/12/2009 

EFG Eurobank Ergasias SA 26,20% 13,14% 19,74% 36,76% 23,55% 
National Bank of Greece SA 0,92% 37,41% 4,44% 3,97% 51,76% 
Alpha Bank AE 37,26% -6,06% -13,99% 51,80% 28,75% 
Marfin Egnatia Bank SA -1,66% 79,68% 30,74% 28,33% 43,77% 
Emporiki Bank of Greece SA 5,52% 67,57% -11,29% 27,11% 40,60% 
TT Hellenic Postbank S.A 89,16% 91,08% 44,67% 40,67% 33,42% 
Agricultural Bank of Greece -25,89% -17,91% -27,33% -21,41% 56,10% 
Piraeus Bank SA -6,50% -12,75% 10,11% 68,99% 41,54% 
Μ. Ο. 15,63% 31,52% 7,14% 29,53% 39,93% 

Πεγή: Bankscope 
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Γηάγξακκα 6 

 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο πξνβιέςεσλ ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ  επηά κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα 

ηελ πεξίνδν 2003 - 2009 

 

 

 Πεγή: Bankscope 
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6. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΗΣΩΔΩΝ – ΠΗΣΟΓΟΣΖΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΔΤΡΑ ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ 

ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ 

 

Α.  Πεγέο άληιεζεο θεθαιαίσλ 

 

 Όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνπκέλε ελφηεηα νη βαζηθέο πεγέο άληιεζεο 

θεθαιαίσλ ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο  είλαη νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ ηνπ θαη ν 

δαλεηζκφο απφ ηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά. Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζε λα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο ηνπ (φζν αθνξά ηα 

ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα  είλαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα) ε νπνία 

κέζσ απνδεθηψλ εγγπήζεσλ, πξνζθέξνπλ ξεπζηφηεηα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

δίλνληαο νπζηαζηηθή βνήζεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο 

νκαιφηεηαο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ρξήκαηνο, ε νπνία ζε ζπλζήθεο θξίζεο 

παξνπζηάδεη δπζιεηηνπξγίεο. Γπζηπρψο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο φιεο νη  

πξναλαθεξζέληεο θηελέο πεγέο άληιεζεο θεθαιαίσλ είηε απνθιείζηεθαλ είηε 

δερζήθαλ ζνβαξά πιήγκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε 

(2005-2010). 

 

1. Απνθιεηζκόο από ηελ Γηαηξαπεδηθή αγνξά 

 

Με φξν «δηαηξαπεδηθή αγνξά» αλαθεξφκαζηε ζε κηα απνθιεηζηηθή 

ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά,  φπνπ νη ηξάπεδεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο 

δαλείδνληαη βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα απφ άιιεο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ 

πιενλάδνπζα ξεπζηφηεηα. Ωο επηηφθην αλαθνξάο ρξεζηκνπνηνχκε ην euribor 

(Euro Interbank Offered Rate)θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ κειέηε καο ην Euribor 

ηξηκήλνπ (Euribor 3m). Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα 7 ε πνξεία ηνπ 

Euribor 3m ήηαλ αλνδηθή κε απνθνξχθσκα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008.  Απηφ 

ππνδειψλεη δπζπηζηία κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη απξνζπκία  λα 

δαλείζνπλ  θεθάιαηα. Δηδηθά γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο  απφ ηηο αξρέο ηνπ 2010 

ιφγσ ηεο άζρεκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρσξάο ε δηαηξαπεδηθή αγνξά έρεη 

απνθιεηζηεί. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.investorwords.com/1815/exclusive.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiot1aVgI-wa4HGINqT7AQMpLMwkg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.investorwords.com/1953/financial_market.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhK_qu98rWHX5oIZDg6YserOpeeyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.businessdictionary.com/definition/bank.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg4wLLUeQxfX4dZFuW21U_qJ-DrDA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.investorwords.com/552/borrow.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiZcsRDf0SxfWJAd7Et6jwbn479OA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.investorwords.com/4563/short_term.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhBF7bVW2QzwpCOldGN01G0VgQCFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.businessdictionary.com/definition/funds.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiPO8FA8eI6jDUwtkosZkeiUtRiKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.investorwords.com/9620/excess_liquidity.html&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhf8DIjCyMzjexNPc3WaWk30aJFlw
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Μφιηο ηνλ  Ννέκβξην ηνπ 2010 αξρίδνπλ δεηιά νη ειιεληθέο ηξάπεδεο λα 

δαλείδνληαη μαλά απφ ηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά. Σελ αξρή έθαλε ε Δζληθή ηξάπεδα, 

ε νπνία ρξεζηκνπνηψληαο σο εγγχεζε νκφινγα ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

εμαζθάιηζε γξακκή ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο 4,7 δηζ. Δπξψ ελψ αθνινχζεζε θαη ε  

Eurobank EFG πνπ άληιεζε ζπλνιηθά 800 εθαη. επξψ απφ ηε δηαηξαπεδηθή 

αγνξά, ηφζν κέζσ ηεο πξφζθαηεο ζπκθσλίαο ρξεκαηνδφηεζεο ειιεληθψλ 

νκνιφγσλ, φζν θαη δηεζλψλ νκνινγηαθψλ ηίηισλ. 
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Πίλαθαο 8 

Δπηηόθην EURIBOR 3m 2006 -  2010  

Ζκεξ/λία Κιείζηκν  Ζκεξ/λία Κιείζηκν 

28/2/2006 2,664  31/1/2009 2,086 

31/3/2006 2,816  28/2/2009 1,825 

30/4/2006 2,852  31/3/2009 1,510 

31/5/2006 2,926  30/4/2009 1,365 

30/6/2006 3,056  31/5/2009 1,269 

31/7/2006 3,161  30/6/2009 1,099 

31/8/2006 3,264  31/7/2009 0,893 

30/9/2006 3,417  31/8/2009 0,821 

31/10/2006 3,564  30/9/2009 0,753 

30/11/2006 3,636  31/10/2009 0,720 

31/12/2006 3,725  30/11/2009 0,719 

31/1/2007 3,782  31/12/2009 0,700 

28/2/2007 3,848  31/1/2010 0,665 

31/3/2007 3,924  28/2/2010 0,656 

30/4/2007 4,017  31/3/2010 0,634 

31/5/2007 4,122  30/4/2010 0,663 

30/6/2007 4,175  31/5/2010 0,701 

31/7/2007 4,260  30/6/2010 0,767 

31/8/2007 4,735  31/7/2010 0,896 

30/9/2007 4,792  31/8/2010 0,886 

31/10/2007 4,603  30/9/2010 0,892 

30/11/2007 4,810  31/10/2010 1,045 

31/12/2007 4,684  30/11/2010 1,028 

31/1/2008 4,374  31/12/2010 1,006 

29/2/2008 4,384    

31/3/2008 4,727    

30/4/2008 4,857    

31/5/2008 4,864    

30/6/2008 4,947    

31/7/2008 4,968    

31/8/2008 4,963    

30/9/2008 5,277    

31/10/2008 4,760    

30/11/2008 3,853    

31/12/2008 2,892    
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Γηάγξακκα 7 

 

 

Πεγή: European Central Bank 

 

 

 

2. Δθξνή θαηαζέζεσλ ζην εμσηεξηθό 

 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξέαζε ηελ πξνζθνξά ησλ 

πηζηνδνηήζεσλ απφ πιεπξάο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ  ήηαλ ε κεγάιε εθξνή 

θαηαζέζεσλ απφ ηα  ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνο ηα  πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο ηεο Κχπξνπ. Τπνινγίδεηαη φηη εληφο ηνπ 2010 νη 

θαηαζέζεηο κεησζήθαλ θαηά 27 δηο επξψ ελψ εθηηκάηαη ην 2011 ην πνζφ απηφ ζα 

θπκαλζεί γχξσ ζηα 20 δηο. Η εθξνή απηή νθείιεηαη ζηελ άλεπ πξνεγνπκέλνπ 

θξίζε αμηνπηζηίαο πνπ έπιεμε ηελ Διιάδα απφ ηα ηέιε ηνπ 2009 θαη ηελ 

απέθιεηζε απφ ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο κε απνθνξχθσκα ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 

πνπ ελεξγνπνηήζεθε ν κεραληζκφο ζηήξημεο  ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα 

θξάηε- κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν κεηά ηελ 

θαηάξηηζε θνηλνχ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο, 
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απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα θαη ην  Γηεζλέο  Ννκηζκαηηθφ Σακείν. 

 

 

3. Άληιεζε θεθαιαίσλ από ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

 

 Δηδηθά γηα ην 2010 ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ήηαλ ε κνλαδηθή πεγή 

άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Τπνινγίδεηαη φηη κέρξη ζηηγκήο 

έρεη δαλείζεη 95 δηο επξψ Η λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο (ΔΚΣ) εθηειείηαη κε ηνλ νξηζκφ επηηνθίσλ πνπ ζα δαλείζεη ζηηο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη πνπ ζα δερζεί θαηαζέζεηο απφ απηέο. 

ε αληάιιαγκα γηα ηα δάλεηα πνπ παξέρεη ε ΔΚΣ, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξέπεη 

λα παξαζέζνπλ ελέρπξα. Η ΔΚΣ αλαθνηλψλεη κηα ιίζηα απφ απνδεθηά ελέρπξα 

απφ έλα κεγάιν εχξνο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ ηξαπεδψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

θαη θξαηηθά νκφινγα .   

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2008, γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε, ε ΔΚΣ ραιάξσζε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ζε ζρέζε κε ηα ελέρπξα. Έηζη δέρεηαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

αμηνινγνχληαη ηνπιάρηζηνλ κε  BBB (ην πξνεγνχκελν κίληκνπκ ήηαλ A). Απηή ε 

αιιαγή ζα ηζρχζεη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010. 

Σα ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα πξφζθαηα ππνβαζκίζηεθαλ ζην BBB+ θαη απφ ην 

Fitch θαη απφ ηνπο S&P. Παξέκεηλαλ ζην A2 κφλν απφ ην Moody‟s. Ο θφβνο είλαη 

φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, θαη άιιεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ επξσδψλε, ζα έρνπλ 

πξφβιεκα αλ ε ΔΚΣ δελ επεθηείλεη ηε ραιάξσζε ησλ θαλφλσλ κεηά ην ηέινο ηνπ 

2010. 
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Β. Θεζκηθό πιαίζην 

 

 Λφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηγξάςακε 

ζε πξνεγνχκελν θεθαιαίν θαζψο θαη ηεο εηδηθήο ηνπ  ζχλδεζεο κε ηελ ππφινηπε 

νηθνλνκία (επηρεηξήζεηο, λνηθνθπξηά)  έρεη γελλεζεί ε αλάγθε γηα κηα πεξαηηέξσ 

δηεζλή ξχζκηζε θαη ζεζκνζέηεζε ηνπ ξνινχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Απαηηείηαη έλα πιαίζην ξπζκίζεσλ γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επξσζηία, ζέκαηα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ηελ 

θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ πξνζηαζία ησλ 

επελδπηψλ θαη ηελ είζνδν άιισλ ηξαπεδψλ ζηνλ θιάδν. 

 

 

1. Δπίπεδα πξνζηαζίαο θαηαζεηώλ (Διιεληθή Πνιηηεία) 

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζεηψλ θαη ησλ πηζησηψλ ε 

ειιεληθή Πνιηηεία έρεη ζεζπίζεη δηθιείδεο θαη επίπεδα αζθαιείαο. Σν πξψην 

επίπεδν έρεη λα θάλεη κε ηελ δηαζπνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ απαηηήζεσλ ηεο. 

πκθσλά κε απηφ, ην κέγηζην πνζφ  πνπ κπνξεί έλα  πηζησηηθφ ίδξπκα λα 

δαλείζεη ζε έλα κνλφ πειάηε δελ κπνξεί λα  ππεξβαίλεη ην 15 % ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηνπ. Σν δεχηεξν επίπεδν αθνξά ην ειάρηζην πνζφ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

πνπ νη κέηνρνη ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξέπεη λα θαηαβάινπλ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δμππαθνχεηαη φηη φζν κεγαιχηεξν ην 

πνζνζηφ ησλ ηδίσλ ζηα ζπλνιηθά θεθαιαία κηαο ηξάπεδαο ηφζν κεγαιχηεξε 

πξνζηαζία έρνπλ νη θαηαζέηεο ελαληία ζηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο, δηφηη 

ελδερφκελεο δεκηέο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο «απνξξνθψληαη» απφ ηνπο 

κεηφρνπο θαη ζηελ ζπλερεία πιήηηνληαη νη ινηπνί δαλεηζηέο ηεο ηξάπεδαο. 

 Σν ηξίην επίπεδν πξνζηαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ απεπζείαο εγγπεηή ησλ 

θαηαζέζεσλ. Γηα ην ιφγσ απηφ έρεη ζπζηαζεί κε ην λνκφ 2832/2000 ζηε ρψξα καο 

ην Σακείν Δγγπήζεσλ  Καηαζέζεσλ (ΣΔΚ) ην νπνίν είλαη λνκηθφ πξφζσπν 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εδξεχεη ζηελ Αζήλα, επνπηεχεηαη απφ ηνλ ππνπξγφ Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο θαη δελ ππάγεηαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέο. Σν ηδξπηηθφ ηνπ  

θεθαιαίν άλειζε ζηα ζε 3 δηο δξρ. (πεξίπνπ 8,8 εθαη. €) θαη θαιχθζεθε θαηά 60% 

απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη θαηά 40% κέζσ ηεο  Έλσζεο Διιεληθψλ 

Σξαπεδψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζην 
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ζχζηεκα εγγπεηήο θαηαζέζεσλ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ. ην ζχζηεκα 

εγγπήζεσλ θαηαζέζεσλ ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθέα φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιάδα, εθηφο ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ θαη ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηελ κνξθή ησλ πηζησηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη 

πξναηξεηηθά ηα ππνθαηαζηήκαηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ νπνίσλ ε έδξα 

βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν ζπλνιηθφ ησλ 

θαηαζέζεσλ ηνπ ηδίνπ θαηαζέηε ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ θαιχπηεηαη απφ ην  

ζχζηεκα εγγπεηήο θαηαζέζεσλ αλέξρεηαη ζε 100.000 επξψ. Σν ηέηαξην θαη 

ηειεπηαίν επίπεδν πξνζηαζίαο  πεξηιακβάλεη ηελ ζπρλή παξαθνινχζεζε, 

επίβιεςε, αμηνιφγεζε θαη επίβιεςε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ πνιηηεία 

θπξίσο κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζηεπζεηζψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ  ησλ ηξαπεδψλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Όζν αθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ νη ξπζκίζεηο απηέο επηβάινπλ 

ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα ρξεκαηνδνηνχλ θνηλσληθά επαίζζεηνπο θιάδνπο ηεο 

νηθνλνκίαο (π.ρ. γεσξγία)  ε αθφκα  θαη πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ πιεγεί απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο (π.ρ. ζεηζκφο). Οη ξπζκίζεηο απηνχ ηνπ είδνπο απαηηνχλ 

απφ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα λα ηεξεί έλα ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ δαλεηαθνχ ηνπ  

ραξηνθπιαθίνπ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηνκέο ηεο νηθνλνκίαο ή λα ζέηεη ηα 

ειάρηζηα δπλαηά επηηφθηα, πξνκήζεηεο θαη ηηκέο γηα ηελ ζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνρψλ θαη κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηηο ηξάπεδεο πςειά έμνδα εθαξκνγήο 

ηνπο. 

 

2. Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

 

   Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δελ απνηειεί κηα ειιεληθή 

πξσηνηππία αιιά κηα δηεζλή παξαηήξεζε. ε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε ηελ 

ζχγρξνλε ηάζε, θπξίσο ησλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ, λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε γξήγνξν θαη κε αλαπηπμηαθφ θέξδνο νδήγεζε 

αξρηθά ηηο πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζε έλαλ ζθεπηηθηζκφ κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

έπξεπε λα αληηκεησπίδνληαη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο. ηελ θαηεχζπλζε απηή 

ελεξγνπνηήζεθε ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο (Basel Committee), ε νπνία θαη 

ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Σξάπεδαο ησλ Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank of 

International Settlements - B.I.S). ηελ επηηξνπή απηή ζπκκεηέρνπλ νη δηνηθεηέο ε 
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νη εθπξφζσπνη ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ G-10. 

πγθεθξηκελα,ζπκκεηερνπλ νη ΗΠΑ, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε νπεδία ε Οιιαλδία, 

ε Διβεηία, ε Ιηαιία, ε Ιαπσλία, ε Γεξκάληα, ε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ν Καλαδάο. Σν 

1988 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δηακφξθσζε ηε Βαζηιεία Ι. 

Ο άκεζνο ζθνπφο ηεο Βαζηιείαο Ι ήηαλ ε νκνγελνπνηήζε ηεο επνπηείαο 

πάλσ ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ δηεζλψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Όζν αθνξά ηελ ειάρηζηε θεθαιαηαθή απαίηεζε ε 

Βαζηιεία Ι πξνέβιεπε φηη νη ηξάπεδεο ζα έπξεπε λα ηθαλνπνηνχλ ηνλ παξαθάησ 

απινπνηεκέλν ιφγσ  θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 

    
8%

Πηστωτηθώς σταζκησκέλα στοητεία Δλεργετηθού τωλ τραπεδώλ

ό ί ά ά

 

 

 Ο ιφγνο απηφο νλνκάζηεθε Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπαξθείαο θαη ζα 

έπξεπε λα είλαη ίζνο ε κεγαιχηεξνο ηνπ 8%. Θα έπξεπε, δειαδή, ηα 

επνπηεπφκελα ηδία θεθαιαία λα είλαη ίζα ε κεγαιχηεξα ηνπ 8% ηεο πηζησηηθήο 

ζηαζκηζκέλεο ζέζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. Να ζεκεηψζνπκε φηη ζηα 

πηζησηηθφο ζηαζκηζκέλα ζηνηρεηά ζπκπεξηιακβάλνληαη εληφο αιιά θαη εθηφο 

ηζνινγηζκνχ κεηαηξέςηκα ζηνηρεία. 

. Ο αξηζκεηήο πεξηιακβάλεη  ηα επνλνκαδφκελα Tier I (core capital) θαη 

Tier II (supplementary capital). Σν Tier I απνηειείηαη απφ ην θαηαβεβιεκέλν 

κεηνρηθφ θεθάιαην/θνηλέο κεηνρέο θαη ηα απνζεκαηηθά. Σν Tier IΗ απνηειείηαη απφ 

ηα αθαλή απνζεκαηηθά, απνζεκαηηθά απφ επαλεθηίκεζε ζηνηρεηψλ ελεξγεηηθνχ, 

πξνβιέςεηο, πβξηδηθά εξγαιεία θεθαιαίνπ θαη κε εγγπεκέλν ρξένο. ηα 

παξαπάλσ θεθάιαηα ηζρχνπλ  επηπιένλ νη παξαθάησ πεξηνξίζηκνη: 

 Σν ζχλνιν ησλ Tier  II θεθαιαίσλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν 

ησλ θεθαιαίσλ  Tier Ι 

 Σα δάλεηα  κεησκέλεο εμαζθάιηζεο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 

50% ησλ θεθαιαίσλ  Tier Ι 

Σέινο  απφ ηα παξαπάλσ Tier Ι θαη Tier  II θεθαιαία ζα πξέπεη λα αλαηξεζνχλ 

πνζά πνπ αθνξνχλ ηνπνζεηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζε ινηπά πηζησηηθά θαη 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα φπσο είλαη νη ηνπνζεηήζεηο κηαο ηξάπεδαο ζε έλα άιιν 

πηζησηηθφ ίδξπκα κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 10% ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο 

θεθαιαίνπ. 
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Γηα λα ππνινγίζνπκε ην ειάρηζην πνζφ θεθαιαηαθήο απαίηεζεο πνπ έλα 

πηζησηηθφ ίδξπκα είλαη ππνρξεσκέλν απφ ηελ Βαζηιεία Ι(θαη ζηελ ζπλερεία 

Βαζηιεία ΙΙ) λα δηαθξηηά ζηα Tier Ι θαη Tier  II ιφγσ ηεο έθζεζεο ηεο ζε θάπνηα 

επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα (θπξίσο δαλεηαθή) αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα. 

Αξρηθά ππνινγίδνπκε ηελ ζηαζκηζκέλε απαίηεζε ηεο ηξάπεδαο σο πνζφ (R.W.A), 

πνπ είλαη ην γηλφκελν ηεο απαίηεζεο(είηε πξφθεηηαη γηα εληφο  είηε εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζηνηρεηφ) επί ηνλ ex ante ζπληειεζηή ηεο, έζησ . ηε ζπλερεία 

πνιιαπιαζηάδνπκε ην πνζφ απηφ κε 8% θαη καο παξνπζηάδεη ηελ θεθαιαηαθή 

απαίηεζε γηα ηελ ππφ εμέηαζε πηζησηηθή απαίηεζε ζην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο Ι 

(θαη κεηέπεηηα Βαζηιεία ΙΙ). 

ηε ζπλερεία παξαζέηνπκε ηα ζηνηρεηά εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ κε ηνπο 

αληηζηνίρνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο. Γηα ράξηλ ζπληνκίαο θαη θαιχηεξεο 

θαηαλφεζεο, αλαθεξφκαζηε ζηα ζηνηρεηά πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ είλαη πιήξσο θαιππηφκελα απφ ην θηίζκα 

έρνπλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο 50% 

 Με ζπληειεζηή ζηάζκηζεο 100% πνιιαπιαζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, νη απαηηήζεηο απφ ηξάπεδεο εθηφο Ο.Ο..Α. (κε 

ππνιεηκκαηηθή αμία κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο, απαηηήζεηο απφ θεληξηθέο 

θπβεξλήζεηο εθηφο Ο.Ο..Α., απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο εηαηξείεο πνπ 

αλήθνπλ ην δεκφζην ηνκέα, επελδχζεηο(απαηηήζεηο) ζε παγία θαη άιια 

ζηνηρεία παγίσλ (fixed assets) επελδχζεηο (απαηηήζεηο) ζε real estate 

θαζψο θαη ζπκκεηνρέο ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο άιισλ 

εηαηξεηψλ, επελδχζεηο ζε θεθαιαηαθά εξγαιεία πνπ εθδνζήθαλ απφ 

άιιεο ηξάπεδεο θαζψο θαη φιεο νη ππφινηπεο απαηηήζεηο 

 Όζν αθνξά ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεηά νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

θαιήο εθηέιεζεο ε ζπκκεηνρήο έρνπλ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο 50% 

 Σα άκεζα πηζησηηθά ππνθαηάζηαηα  100% 

 Οη ζπκθσλίεο επαλαθνξάο (repos) αιιά θαη πσιήζεηο απαηηήζεσλ 

φπνπ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο παξακέλεη ζηελ ηξάπεδα έρνπλ 

ζπληειεζηή 100% 

 πγθεθξηκέλα ηξαπεδηθά commitments (π.ρ. κειινληηθέο αγνξέο 

απαηηήζεσλ θαη πξνθαηαβνιέο αγνξάο κεηνρψλ)  έρνπλ ζπληειεζηή 

100% 
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 Commitments κε σξηκφηεηα έσο έλα ρξφλν ή κε δπλαηφηεηα αθχξσζεο 

ρσξίο νπνηαδήπνηε ζπλέπεηα κε  0% 

 Commitments κε σξηκφηεηα πάλσ απφ έλα ρξφλν θαζψο θαη έθδνζε 

ζεκεησκάησλ δηεπθνιχλζεσλ (πειαηψλ) ζηαζκίδνληαη κε 50%. 

 

Όπσο παξαηεξνχκε νη απαηηήζεηο έρνπλ ηνλ πςειφηεξν ζπληειεζηή 

ζηάζκηζεο (100%) κε απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη λα  δεζκεχνληαη πεξηζζφηεξα 

ηδία θεθαιαία γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ (πηζηνδνηήζεσλ). Απηφ απηνκάησο θάλεη 

ηηο ηξάπεδεο πην «θεηδσιέο» ζηελ ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ ελψ επεξεάδεη θα ηελ 

πηζησηηθή ηνπο πνιηηηθή, πνπ αλαιχνπκε παξαθάησ. 

 

 

3. Πηζησηηθή Πνιηηηθή 

 

 Πξσηαξρηθφο ζηφρνο θαη ζηξαηεγηθή θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ε 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο θάζε κνξθήο λνκηθά 

ε θπζηθά πξφζσπα, ε δηαηήξεζε ζπλερνχο θαη αμηφπηζηεο ξνήο εζφδσλ απφ ηηο 

ζπλαιιαγέο απηέο θαη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ εκπεξηέρνπλ. πλνπηηθά παξνπζηάδνπκε ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο ηεο 

πηζησηηθήο πνιηηηθήο ησλ εγρψξησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ   

 Απσή Χπηζηήρ Διασείπιζηρ: Σα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε θαηά ηελ αλάιεςε πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θεθαιαίσλ ησλ κεηφρσλ θαη ησλ θαηαζεηψλ λα επηδεηθλχνπλ θαιή πηζηή, 

νξζή θξίζε θαη επηκέιεηα, λα δηαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο ηξάπεδαο, 

λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

λνκηκφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ απνθπγή θάζε ζπλαιιαγήο πνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί αληίζεηε πξνο ηηο αξρέο ηεο θαηαζηνιήο θάζε 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο, ε δηεπθνιχλεη ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα. 

 Απσή Γνώζηρ ηος Πελάηη: Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα επηδηψθνπλ λα 

παξέρνπλ πηζηνδνηήζεηο ζε θπζηθά ε λνκηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ δελ 

ακθηζβεηείηαη ην ήζνο, ην θχξνο θαη ε λνκηκφηεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπο. Καηά ζπλεπεία θξίλεηαη απαξαίηεην ηα αξκφδηα ζηειέρε ησλ 
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πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα θαηέρνπλ, ηεξψληαο ηηο 

λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

νηθνλνκηθφ θαη ζπλαιιαθηηθφ πξνθίι θάζε πηζηνχρνπ, λα εμαθξηβψλνπλ ηα 

πνηνηηθά ζηνηρεηά ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζε βάζνο θαη λα ελεκεξψλνληαη 

ζπλερψο επί απηψλ. Δπίζεο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα είλαη 

πνιχ πξνζεθηηθά ζηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε κνξθήο πηζηνδνηήζεσλ 

πξνο θάζε κνξθήο λνκηθά ε θπζηθά πξφζσπα φηαλ ππάξρεη ζνβαξή 

ππφλνηα(κέζσ δεκνζηνπνηεκέλσλ ζηνηρεηψλ, αλαθνξψλ θαη δηθαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ) γηα πεξηβαιινληηθέο πιεκκέιεηεο, μέπιπκα ρξήκαηνο, 

παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, δσξνδνθίεο θ.ιπ. 

 Απσή Αποπληπωμήρ: Τν πηζησηηθφ ίδξπκα επηδηψθεη θαηά ηελ παξνρή 

πάζεο θχζεσο πηζηνδνηήζεσλ λα δηαζθαιίδεη  δπν αλεμάξηεηεο πεγέο 

νκαιήο απνπιεξσκήο ησλ πηζηνδνηήζεσλ(ηακεηαθέο ξνέο ηνπ πηζηνχρνπ 

θαη ξεπζηνπνίεζε θαιπκκάησλ  θαη εμαζθαιίζεσλ) 

 Απσή Εξαζθάλιζηρ: Σν πηζησηηθφ ίδξπκα επηδηψθεη θαηά πεξίπησζε, φηαλ 

ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πηζηνχρνπ θξίλεηαη αδχλακε,λα ιακβάλεη 

πξφζζεηεο εμαζθαιίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ηαθηηθή θαη αμηφπηζηε απνηίκεζε θάζε κνξθήο 

εμαζθαιίζεσλ, ε νπνία απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αζθαιηζηηθήο ηνπο αμίαο 

 Απσή Αναλογικού Κινδύνος: Κάζε ηξάπεδα είλαη πξνζεθηηθή ζηελ παξνρή 

πηζηνδνηήζεσλ κε ζθνπφ ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ άιισλ  ηξαπεδψλ θαη 

επηδηψθεη λα κελ είλαη ε κνλαδηθή θαη απνθιεηζηηθή δαλείζηξηα ηξάπεδα, 

εθηφο αλ ε ελέξγεηα απηή είλαη κέξνο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο σο πξνο 

ηνλ πειάηε. 

 Απσή Rating: ηνλ θαζνξηζκφ πάζεο θχζεσο πηζηνδνηήζεσλ πξνο θάζε 

κνξθήο λνκηθά ε θπζηθά πξφζσπα, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

αμηνιφγεζε ηνπ πηζηνχρνπ κε βάζε ζπζηήκαηα rating  ε scoring πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα θαη λα εθαξκφδεηαη ε αληίζηνηρε 

πνιηηηθή. 

 Απσή Επιλεκηικήρ Πολιηικήρ: Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα επηδηψθνπλ λα 

παξέρνπλ πηζηνδνηήζεηο ζηεξηδφκελα φρη κνλφ ζηε θήκε θαη ζην φλνκα 

ηνπ δαλεηδφκελνπ αιιά θαη ζηελ χπαξμε θαη αμηνιφγεζε επηζήκσλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρεηψλ ή ζηελ χπαξμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ πνπ λα 
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εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή απνπιεξσκή ησλ πηζηνδνηήζεσλ. Σα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα δελ παξέρνπλ πηζηνδνηήζεηο ησλ νπνίσλ ε απνπιεξσκή 

βαζίδεηαη κνλφ ζηελ πξνζδνθψκελε  απνδεκίσζε απφ αζθαιηζηήξην 

ζπκβφιαην δψλεο. Γεληθά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ πηζηνδνηνχλ ιέζρεο, 

θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα ε άιινπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, 

πνιηηηθά θφκκαηα θαη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Σέινο ζπλήζσο 

επηζπκνχλ λα παξέρνπλ πηζηνδνηήζεηο  πξνο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ γηα 

πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ζπλερή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα 

δξαζηεξηφηεηα ζε ζπλαθέο αληηθείκελν (θιάδν) ελψ είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθά ζηελ παξνρή πηζηνδνηήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη 

λενζχζηαηεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζε λέα ηερλνινγία ή ζε λέα 

πξντφληα. 
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7. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΕΖΣΖΖ 

ΠΗΣΟΓΟΣΖΔΩΝ – ΑΠΟ ΠΛΔΤΡΑ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ ΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

 ην πξνεγνχκελν θεθαιαίν αλαιχζακε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ πηζηψζεσλ. ε απηφ ην 

θεθαιαίν ζα πεξηγξάςνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε γηα 

δάλεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

Α. Ννηθνθπξηά 

 

Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνπο ηδηψηεο  είλαη ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα (πίλαθαο 11). Ο παξάγνληαο απηφο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο εμειίμεηο ζην 

ρψξν εξγαζίαο, νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξνληά  είλαη ηδηαηηέξα  αληίμνεο. Όπσο 

παξαηεξνχκε απφ ην δηάγξακκα 8 ελδέρεηαη λα ππάξρεη κηα αληίζηξνθε ζρέζε 

κεηαμχ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαη ξπζκνχ αχμεζεο πηζηψζεσλ. Όζν  ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο απμάλεηαη,εηδηθα,ηηο ρξνληέο 2008 θαη 2009 παξαηεξνχκε φηη ν ξπζκφο 

αχμεζεο ησλ πηζηψζεσλ (ζπλνιηθά) είηε κεηψλεηαη είηε είλαη αξλεηηθφο 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ 

δαλείσλ, ν νπνίνο απφ  37,90% ην δ ηξίκελν ηνπ 2004 θαηαθξεκλίζηεθε ζην 

2,40% ζην δ ηξίκελν ηνπ 2009, ελψ γηα ηηο πηζησηηθέο θάξηεο απφ 23,40% ην δ 

ηξίκελν ηνπ 2004 έρνπκε αξλεηηθφ ξπζκφ -0,40% ην δ ηξίκελν ηνπ 2009 (πίλαθαο 

10). Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, ν νπνίνο 

ην 2010 ήηαλ ζην 4,7%, ελψ φπσο παξαηεξνχκε απφ ην δηάγξακκα 10 πάληα 

ήηαλ πςειφηεξνο απφ ην κέζν επξσπατθφ νξφ. Καηαιχηεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ην 2010 ήηαλ ε αχμεζε ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο (αχμεζε 

ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. απφ ηνλ Ινχιην  ηνπ 2010) θαη ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

Η αβεβαηφηεηα ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηηο πξννπηηθέο ηνπ δηαζεζίκνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο ηα σζεί, ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ, ζε αχμεζε ηεο κέζεο ξνπήο 

πξνο απνηακίεπζε κε απνηέιεζκα ε δήηεζε δαλείσλ εθ κέξνπο ησλ 

θαηαλαισηψλ λα κεηψλεηαη. 
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Γηάγξακκα 8 

Υξεκαηνδφηεζε λνηθνθπξηψλ VS αλεξγία 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

 

Πίλαθαο 9 

Αλεξγία 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Αλεξγία 9,90% 10,40% 9,70% 8,80% 8,10% 7,90% 10,30% 

Πεγή: Eurostat  
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Πίλαθαο 10 

 

Μεηαβνιή πηζηψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά 2003 – 2009 

 

 
2003 δ 

ηξίκελν 

2004 δ 

ηξίκελν 

2005 δ 

ηξίκελν 

2006 δ 

ηξίκελν 

2007 δ 

ηξίκελν 

2008 δ 

ηξίκελν 

2009 δ 

ηξίκελν 

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 28,2000 28,0000 26,2000 26,9000 23,6000 14,8000 3,3000 

ηεγαζηηθά δάλεηα 27,10% 23,80% 28,10% 28,40% 23,30% 13,40% 3,90% 

Καηαλαισηηθά Γάλεηα 24,80% 37,90% 24,00% 23,70% 22,60% 18,40% 2,40% 

Πηζησηηθέο Κάξηεο 27,80% 23,40% 0,76% 5,70% 6,30% 12,40% 0,40% 

Λνηπά Καηαλαισηηθά 

δάλεηα (έλαληη 

δηθαηνινγεηηθώλ) 

21,80% 53,10% 44,50% 35,40% 30,90% 20,90% 3,50% 

Λνηπά Γάλεηα 135,70% 18,80% 11,50% 30,60% 42,20% 7,50% 2,30% 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  
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Γηάγξακκα 9 

Μεηαβνιή πηζηψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά 2003 – 2009 

 

 Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

 

Πίλαθαο 11 

 

Γηαζέζηκν εηζφδεκα 

 

Διιάδα 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Δηζόδεκα 186,7 183,9 187,8 192,3 198,2 190,1 179,8 167,6 161,7 150,9 140,1 

Μεηαβνιή 

εηζνδήκαηνο  1,52% -2,08% -2,34% -2,98% 4,26% 5,73% 7,28% 3,65% 7,16% 7,71% 

Πεγή: DataStream 
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Πίλαθαο 12 

 

Πιεζσξηζκφο Διιάδαο – Δπξσδψλεο γηα ηελ πεξίνδν 2003-2010 

 

 

πιεζσξηζκόο Διιάδαο 
 2003 - 2010 

πιεζσξηζκόο 
Δπξσδώλε 15  

2003 - 2010 

2003 3,40% 2,10% 

2004 3,00% 2,10% 

2005 3,50% 2,20% 

2006 3,30% 2,20% 

2007 3,00% 2,10% 

2008 4,20% 3,30% 

2009 1,30% 3,00% 

2010 4,70% 1,60% 

Πεγή: Eurostat  

 

Γηάγξακκα 10 

 

Πιεζσξηζκφο Διιάδαο – Δπξσδψλεο γηα ηελ πεξίνδν 2003-2010 

 

Πεγή: Eurostat  
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Β. Δπηρεηξήζεηο 

 

Η εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρεηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαζψο ε άληιεζε 

θεθαιαίσλ απφ ηελ εγρσξία ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη ην εμσηεξηθφ ππήξρε 

πεξηνξηζκέλε κε εμαίξεζε θάπνηα βξαρπρξφληα δηαζηήκαηα. Όπσο παξαηεξνχκε 

απφ ην δηάγξακκα  ππήξρε  αξρηθά κηα επηηάρπλζε ζηνλ ξπζκφ αχμεζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 2005 θαη ζηελ ζπλερεία  

αθνινχζεζε κηα κείσζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο, ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 2008 

ππήξρε θαηαθφξπθε πηψζε. 

εκαληηθφ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ έθδνζεο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ηα νπνία αγνξάδνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο ηξάπεδεο. Η έθδνζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ είλαη ηδηαηηέξα 

δηαδεδνκέλε ηα ηειεπηαία ρξνληά (απφ ην 2005 θαη κεηά) ιφγσ ησλ θνξνινγηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρνπλ. Καηά ηελ πεξίνδν 2006-2008 ηα θεθαιαία πνπ 

νη επηρεηξήζεηο άληιεζαλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο 

ζπληζηνχζαλ ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο ξνήο λέσλ πηζηψζεσλ ηεο πεξηφδνπ. ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηξηεηίαο 2006-2008 ν πςειφο ξπζκφο αλφδνπ ηεο 

ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζπλδεφηαλ κε ηελ αχμεζε πνπ 

ζεκείσλαλ νη επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο έσο ηα κέζα ηνπ 2008. Δθείλε ηελ 

ρξνληά  ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ 

πξνεξρφηαλ απφ ηηο απμεκέλεο, ιφγσ ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, 

αλάγθεο θάιπςεο γηα θεθαιαίν θίλεζεο θαη ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Η 

επηθπιαθηηθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ αλάιεςε πξνζζεηψλ νθεηιψλ ζε πεξίνδν 

απμεκέλεο αβεβαηφηεηαο  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεησκέλε βηνκεραληθή παξαγσγή 

(βι. δείθηε βηνκεραληθήο παξαγσγήο – δηάγξακκα 12) θαη ηελ δπζθνιία άζθεζεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 109ε ζέζε γηα ην 

2011, 97ε ην 2010 ζηελ ζρεηηθή θαηάηαμε)1 ζπλέβαιε  ζηελ ζπγθξάηεζε ηεο 

δήηεζεο γηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη ηα επφκελα ρξνληά. 

 

 
 

Πίλαθαο 13 

                                                 
1
 Πεγή: www.doingbusiness.org/rankings 
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Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ 

 
2003 δ 

ηξίκελν 

2004 δ 

ηξίκελν 

2005 δ 

ηξίκελν 

2006 δ 

ηξίκελν 

2007 δ 

ηξίκελν 

2008 δ 

ηξίκελν 

2009 δ 

ηξίκελν 

Υξεκαηνδόηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη 

 ησλ λνηθνθπξηώλ 

18,70  19,30  19,80  21,70  21,70  18,30  4,50  

        

Υξεκαηνδόηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ 
13,40  12,60  12,30  17,30  20,10  21,60  5,50  

        

Υξεκαηνδόηεζε ησλ 

λνηθνθπξηώλ 
28,60  30,00  30,30  26,90  23,60  14,80  3,30  

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Γηάγξακκα 11 

Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ λνηθνθπξηψλ 2003 - 2009 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

Πίλαθαο 14 

Γείθηεο Βηνκεραληθήο παξαγσγήο 
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 Μ. Ο. Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο 

2003 101,00 

2004 101,66 

2005 100,00 

2006 100,85 

2007 103,16 

2008 99,03 

2009 89,72 

2010 84,59 

                   Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

 

 

Γηάγξακκα 12 
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8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

 ηελ πξνεγνπκέλε ελφηεηα αλαιχζακε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ αχμεζεο-κείσζεο  ησλ ηξαπεδηθψλ 

πηζηψζεσλ  θαηά ηελ πεξίνδν 2003 - 2010 κε έκθαζε ζηελ Διιάδα απφ πιεπξάο 

δήηεζεο θαη πξνζθνξάο θαη θαηαιήμακε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα 

παξνπζηάζνπκε ζε απηφ ην θεθαιαίν. 

 Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη νη βαζηθνί πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο  πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε παξακέλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο νη ίδηνη 

αιιά αιιάδεη ν βαζκφο επηξξνήο ηνπο κε πξσηαγσληζηή ην ζεζκηθφ πιαίζην, 

ηφζν ζε ειιεληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Με ηελ εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο Ι 

θαη αξγφηεξα ηεο Βαζηιείαο ΙΙ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα παγθνζκίσο αλαγθάζηεθαλ 

λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη λα δεζκεχνπλ 

πεξηζζφηεξα ηδία θεθαιαία γηα ηελ ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ. Η  εμέιημε απηή 

νδήγεζε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε πηνζέηεζε απζηεξήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο 

αιιά θαη δεκηνπξγίαο κεγάισλ πξνβιέςεσλ ζηα ήδε εθηακηεπκέλα δάλεηα. ηα 

παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο  θαη 

θεξεγγπφηεηαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (απεηθνλίδεηαη 

ζηελ πνξεία ηνπ euribor 3m ηελ πεξίνδν 2006-2010, δηάγξακκα 7) ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο  πνπ πξνθάιεζε ηξηγκνχο ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη 

ρξεηάζηεθαλ παξεκβάζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα  γηα λα 

νκαινπνηεζεί. 

 Όζν αθνξά ηα εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα  ε αδπλακία εχξεζεο πεγψλ 

άληιεζεο θεθαιαίσλ  ήηαλ πην έληνλε. Λφγσ ηεο  δπζρεξνχο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο , ππήξρε κεγάιε εθξνή θαηαζέζεσλ πξνο ην εμσηεξηθφ, ε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά είρε απνθιεηζηεί  θαη ε κνλαδηθή  πεγή ήηαλ ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα, ε νπνία δάλεηδε κε ελέρπξν θξαηηθά νκφινγα. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ νπζηαζηηθά λα παγψζεη. 

 Όκσο θαη απφ πιεπξάο δήηεζεο νη παξάγνληεο παξακέλνπλ νη ίδηνη. κε ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα απφ πιεπξάο ηδησηψλ θαη ηα θέξδε απφ πιεπξάο 

επηρεηξήζεσλ  λα βξίζθνληαη ζε πεξίνπηε ζέζε. Όπσο παξαηεξνχκε  ε κείσζε 

ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο  ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο 

(πίλαθαο 15) ηεο ζχγθξηζεο ελδερνκέλσο ζπλέβαιε ζε κείσζε ζηε δήηεζε ησλ 

δαλείσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, δηφηη ζε δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 
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φπσο απηέο πνπ βηψλνπκε ζήκεξα νη θαηαλαισηέο πξνζπαζνχλ πξψηα ζηα 

πιαίζηα ηνπ εθηθηνχ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο (θπζηνινγηθέο) ηνπο αλάγθεο (φπσο 

ε ηξνθή,  ε ζηέγε) θαη ζηε ζπλερεία λα απνηακηεχζνπλ ψζηε λα θαιχςνπλ θαη ηελ 

αλάγθε ηεο αζθάιεηαο (απηνζπληήξεζεο, κέξηκλαο γηα ην κέιινλ) 

 Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ 

ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο (κεηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, κεηψζεηο κηζζψλ, 

απνιχζεηο θηι) θαη λα πεξηνξίζνπλ ηνλ δαλεηζκφ ηνπο. Δηδηθά ζηελ Διιάδα πνπ ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή έρεη κεησζεί δξακαηηθά (δηάγξακκα 12) θαη ε επθνιία 

άζθεζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε βάζε ηηο θαηαηάμεηο ηνπ 2011, 2010 είλαη άζινο  

ε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα λέα δάλεηα είλαη θπζηθφ επαθφινπζν. 

 ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ηνλίδνπκε ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ ν νπνίνο απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο θαηαλαισηηθήο πηζηήο ην 2003 

έσο  θαη ιίγν πξηλ ηελ θξίζε ζπγθαηαιεγφηαλ ζηνπο βαζηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ θαίλεηαη λα κελ έρεη πιένλ ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξνιφ. Σα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ αθνινπζνχλ πιένλ 

επηζεηηθή πνιηηηθή ψζηε λα απμήζνπλ ην κεξίδην  ηνπο ζηελ αγνξά, αιιά 

πξνζπαζνχλ κέζσ δηαθνξψλ ηερληθψλ (πρ ηηηινπνηήζεηο δαλείσλ) λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ έθζεζε ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη λα κεηψζνπλ ην 

ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε φηη ην πνζνζηφ ηεο 

δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξνληά (πίλαθαο 16) απφ 31,4 % ην 2004 ζην 59,8 % ην 2010,ελδεημε  φηη ε αγνξά 

ελδερνκέλσο εκθαλίδεη ζεκάδηα θνξεζκνχ θαη φηη ε  ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ  

ίζσο λα δεκηνπξγεί πεξηζζνηέξνπο θηλδχλνπο παξά νθέιε γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα. 

 Σέινο ζεκαληηθφ ξνιφ  ζηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ δαλείσλ δηαδξακαηίδεη ην 

θξάηνο, φρη κνλφ κέζσ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηακνξθψλεη αιιά κέζσ 

δηαθνξψλ κέηξσλ  πνπ ιακβάλεη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

εμαγγειία γηα αχμεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ θαη επηβνιήο ΦΠΑ ζηελ αγνξά 

πξψηεο θαηνηθίαο απφ 01/01/2006 κε απνηέιεζκα  ηελ αχμεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ, θπξίσο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2005 θαη βεβαία ε αχμεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ην 2010 ιφγσ ηεο απμεκέλεο θνξνινγίαο (αχμεζε ζπληειεζηψλ 

Φ.Π.Α.) απφ 01/07/2010, ν νπνίνο επεξέαζε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

θαηαλαισηψλ. 
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Πίλαθαο 15 

 

Γηαζέζηκν εηζφδεκα Διιάδαο θαη Δπξσπατθψλ ρσξψλ 

 

Country 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Euro area 
(16 
countries) 

8.058,20 7.798,20 7.571,20 7.379,10 7.700,30 7.591,30 7.236,70 6.857,70 6.644,70 6.344,70 6.153,60 

Germany 2.275,20 2.199,00 2.120,00 2.032,50 2.121,60 2.086,50 2.004,20 1.904,70 1.876,20 1.799,30 1.769,70 

Ireland 111,70 110,40 110,30 115,60 136,60 144,30 136,30 121,70 112,00 104,90 94,20 

Greece 186,70 183,90 187,80 192,30 198,20 190,10 179,80 167,60 161,70 150,90 140,10 

Spain 875,00 849,40 839,10 840,50 869,50 853,50 805,10 750,30 700,20 657,20 614,70 

Portugal 137,20 134,90 136,10 133,90 138,10 136,80 129,70 126,10 123,90 119,20 116,80 

 

Μεηαβνιή εηζνδήκαηνο 

Euro area 
(16 
countries) 

 3,33% 3,00% 2,60% -4,17% 1,44% 4,90% 5,53% 3,21% 4,73% 3,11% 

Germany  3,47% 3,73% 4,31% -4,20% 1,68% 4,11% 5,22% 1,52% 4,27% 1,67% 

Ireland  1,18% 0,09% -4,58% -15,37% -5,34% 5,87% 12,00% 8,66% 6,77% 11,36% 

Greece  1,52% -2,08% -2,34% -2,98% 4,26% 5,73% 7,28% 3,65% 7,16% 7,71% 

Spain  3,01% 1,23% -0,17% -3,34% 1,87% 6,01% 7,30% 7,16% 6,54% 6,91% 

Portugal  1,70% -0,88% 1,64% -3,04% 0,95% 5,47% 2,85% 1,78% 3,94% 2,05% 

Πεγή: DataStream 

 

 

 

Πίλαθαο 16 

Γαλεηαθή επηβάξπλζε ησλ λνηθνθπξηψλ 

 

ρξνλνινγία 
Γαλεηαθή επηβάξπλζε  

ησλ λνηθνθπξηώλ 

Γεθ-04 31,4 

Γεθ-05 36,5 

Γεθ-06 41,1 

Γεθ-07 45,3 

Γεθ-08 49 

Γεθ-09 50,4 

επ-10 59,8 

                        Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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9. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΗΝΑΚΩΝ – ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

 

1. Πίλαθεο 

α/α Σίηινο ειίδα 

1 

Πηζηψζεηο  ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο, Ιζπαλίαο, 

Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 2005 - 

2009 ζε εθαη. USD 

32 

2 

Ρπζκφο αχμεζεο ησλ πηζηψζεσλ ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο 

Διιάδαο, Ιζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2005 - 2009 

33 

3 

Πξνβιέςεηο γηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ησλ κεγαιχηεξσλ 

ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο, Ιζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο θαη 

Γεξκαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 2005 – 2009 ζε εθαη. USD 

34 

4 

Ρπζκφο κεηαβνιήο ησλ πξνβιέςεσλ γηα κε εμππεξεηνχκελα 

δάλεηα ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο, Ιζπαλίαο, 

Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 2005 – 

2009 

35 

5 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία PIGS 38 

6 
Ρπζκφο αχμεζεο ησλ πηζηψζεσλ ησλ επηά κεγαιχηεξσλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πεξίνδν 2003 - 2009 
39 

7 

Ρπζκφο αχμεζεο ησλ πξνβιέςεσλ  ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ ησλ επηά κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2003 - 2009 

41 

8 Δπηηφθην Euribor 3m 2006 - 2010 45 

9 Αλεξγία 56 

10 Μεηαβνιή πηζηψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά 2003 – 2009 57 

11 Γηαζέζηκν εηζφδεκα (Διιάδα) 58 

12 
Πιεζσξηζκφο Διιάδαο – Δπξσδψλεο γηα ηελ πεξίνδν 2003 – 

2010 
59 

13 Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ λνηθνθπξηψλ 2003-2009 61 
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14 Γείθηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 62 

15 Γηαζέζηκν εηζφδεκα Διιάδαο θαη Δπξσπατθψλ ρσξψλ 65 

16 Γαλεηαθή επηβάξπλζε λνηθνθπξηψλ 65 

 

 

2. Γηαγξάκκαηα   

 

α/α Σίηινο ειίδα 

1 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ πηζηψζεσλ  ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο, Ιζπαλίαο, 

Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 

2005 - 2009 ζε εθαη. USD 

32 

2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ 

πηζηψζεσλ  ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο, 

Ιζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2005 - 2009 

33 

3 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ πξνβιέςεσλ  ησλ 

κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο, Ιζπαλίαο, 

Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ πεξίνδν 

2005-2009 ζε εθαη. USD 

34 

4 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ησλ 

πξνβιέςεσλ  ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο, 

Ιζπαλίαο, Πνξηνγαιίαο, Ιξιαλδίαο θαη Γεξκαλίαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2005 - 2009 

35 

5 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ 

πηζηψζεσλ  ησλ 7 κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα 

ηελ πεξίνδν 2003 - 2009 

40 

6 

Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο 

πξνβιέςεσλ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ  επηά 

κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πεξίνδν 2003 

- 2009 

42 
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7 Euribor 3m 2006 – 2010  46 

8 Υξεκαηνδφηεζε λνηθνθπξηψλ VS αλεξγία 56 

9 Μεηαβνιή πηζηψζεσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά 2003 – 2009 58 

10 

Πιεζσξηζκφο Διιάδαο- Δπξσδψλεο γηα ηελ πεξίνδν 

2003 - 2010  59 

11 Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ λνηθνθπξηψλ 2003 - 2009 61 

12 Μ. Ο. Βηνκεραληθήο παξαγσγήο  62 
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