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Όταν οι αποφάσεις του παρελθόντος καθορίζουν το 
οικονομικό σκηνικό του μέλλοντος: 

Δείκτης Εξυπηρέτησης Χρέους για  
Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις 

 
Οι αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για την αύξηση ή 
μείωση των δανειακών τους υποχρεώσεων και η συνεπακόλουθη 
μεταβολή των επιπέδων μόχλευσης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην εναλλαγή των φάσεων του οικονομικού κύκλου μεταξύ ανάπτυξης 
και ύφεσης.  Ενώ στις ανοδικές φάσεις του κύκλου η αύξηση της 
μόχλευσης ενισχύει τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας παρέχοντας 
τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επεκτείνουν την παραγωγική τους 
ικανότητα και στα νοικοκυριά  την ευκαιρία να ικανοποιήσουν 
στεγαστικές και άλλες ανάγκες, στις καθοδικές φάσεις του κύκλου η 
ανάγκη εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων αποτελεί μια 
επιπλέον  τροχοπέδη στα εισοδήματα και τα εταιρικά κέρδη. 
 
Πέρα όμως από την κυκλική επίδραση της μόχλευσης στην οικονομική 
δραστηριότητα, η μόχλευση δύναται - κάτω από ορισμένες συνθήκες - να 
αποτελέσει τη θρυαλλίδα για εκδήλωση εξαιρετικά επώδυνων 
χρηματοοικονομικών κρίσεων. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό 
συνδέεται με δυο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μόχλευσης: πρώτον η 
μόχλευση παρουσιάζει έντονα αυτοενισχυόμενα χαρακτηριστικά υπό την 
έννοια ότι μια αρχική αύξηση των επιπέδων δανεισμού στην οικονομία 
οδηγεί σε αύξηση των αποτιμήσεων  όλων των περιουσιακών στοιχείων 
(τόσο εμπράγματων όσο και χρηματοοικονομικών) τα οποία στη συνέχεια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενέχυρα για περαιτέρω αύξηση του 
τραπεζικού δανεισμού, η οποία βελτιώνει τις αποτιμήσεις των ενεχύρων 
κ.ο.κ. Ταυτόχρονα η επίδραση της μόχλευσης στην οικονομία 
παρουσιάζει έντονο μη-γραμμικό χαρακτήρα,  υπό την έννοια ότι η 
αύξηση της μόχλευσης μπορεί να συνεχιστεί για μακρύ χρονικό διάστημα 
χωρίς καμία εμφανή αρνητική επίπτωση στην οικονομία. Ωστόσο από τη 
στιγμή που τα επίπεδα μόχλευσης ξεπεράσουν κάποιο επίπεδο 
αναφοράς το κλίμα ευφορίας αντιστρέφεται απότομα με αποτέλεσμα τη 
ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής ευρωστίας επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών.  
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Για όλους τους ανωτέρω λόγους η παρακολούθηση του βαθμού δανειακής επιβάρυνσης και κυρίως η 
δυνατότητα εξυπηρέτησης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων από τα τρέχοντα εισοδήματα 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από μια στενά τραπεζική σκοπιά όσο 
και στα πλαίσια μιας ευρύτερης μακροοικονομικής θεώρησης. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας 
υπολογίζουμε το Δείκτη Εξυπηρέτησης Χρέους (ΔΕΧ) ο οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει το ποσοστό του 
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα το οποίο 
αναλώνεται για την πληρωμή τόκων και αποπληρωμή κεφαλαίου. Δεδομένου ότι ο Δείκτης λαμβάνει υπόψη 
του τη σχέση μεταξύ των πληρωμών σχετιζόμενων με τη μόχλευση αλλά και τα διαθέσιμα εισοδήματα,  
αποτελεί μια κρίσιμη μεταβλητή για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του χρέους και της 
πραγματικής οικονομίας.  
 
Η απουσία ενός παρόμοιου δείκτη για την ελληνική οικονομία αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την 
κατανόηση των συνθηκών και των επιπτώσεων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση του χρέους.  Η 
μεθοδολογία που ακολουθούμε για την κατασκευή των Δεικτών Εξυπηρέτησης Χρέους για Νοικοκυριά και 
Επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα βασίζεται στη αντίστοιχη μεθοδολογία που ακολουθεί η 
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η οποία έχει ξεκινήσει να κατασκευάζει τον δείκτη αυτό για τον τομέα των 
νοικοκυριών και τον εταιρικό μη χρηματοπιστωτικό τομέα για 32 χώρες.  
 
Σύμφωνα με την ανάλυση μας το μερίδιο του εισοδήματος το οποίο διατίθεται για την εξυπηρέτηση του 
χρέους στον ιδιωτικό τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά. Στην περίοδο έως το 2009, η αύξηση του δείκτη 
οφείλεται στη ραγδαία αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, παρά την παράλληλη αύξηση των εισοδημάτων – η 
οποία ασκεί πτωτική επίδραση στο δείκτη.  Μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης ο δείκτης 
σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα καθώς η μείωση των επιτοκίων και η απομόχλευση αντισταθμίζουν την 
πτώση των εισοδημάτων.  Παράλληλα,  διαπιστώνουμε την υψηλή αρνητική συσχέτιση του δείκτη 
εξυπηρέτησης χρέους με την οικονομική δραστηριότητα, ενώ ιδιαίτερα στην περίπτωση των νοικοκυριών 
πιστοποιούμε την ισχυρή μη-γραμμική συσχέτιση μεταξύ του Δείκτη Εξυπηρέτησης Χρέους (ΔΕΧ) και των μη-
εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς η μεταβολή του δείκτη από το 4,0% στο 7,0% δεν έχει καμία επίπτωση στα 
μη-εξυπηρετούμενα δάνεια ενώ μόλις ο δείκτης ξεπεράσει αυτό το επίπεδο τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια 
αυξάνονται ραγδαία. 
 
 
Ηλίας Λεκκός    Αρτέμης Λεβεντάκης    Χάρης Γιαννακίδης      

Group Chief Economist                                Senior Economist                                 Junior Economic Analyst  
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Όταν οι αποφάσεις του παρελθόντος καθορίζουν το οικονομικό σκηνικό του μέλλοντος: 
Δείκτης Εξυπηρέτησης Χρέους για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις 

 
 
Τι είναι οι Δείκτες Εξυπηρέτησης Χρέους? 
Το χρέος αποτελεί κεντρικό ζήτημα της ανάλυσης των οικονομικών κρίσεων και των χρηματοπιστωτικών 
κύκλων γενικότερα.  Η μόχλευση,  που συχνά προσεγγίζεται από την αναλογία του αποθέματος των 
υποχρεώσεων ως προς το εισόδημα, ως δείκτης ενσωματώνει οικονομικές υπερβολές και αδυναμίες. Η 
συνολική μόχλευση μιας οικονομίας αντιμετωπίζεται συνήθως ως παράγοντας αποσταθεροποίησης της 
οικονομικής ανάπτυξης σε περιόδους ύφεσης και ως αγωγός ενίσχυσης των επενδυτικών κινήτρων και της 
κατανάλωσης σε περιόδους οικονομικής άνθισης. Η αμφιλεγόμενη χρήση του χρέους στην οικονομική 
ορολογία ωστόσο δεν αντιτίθεται στην σημαντική συσχέτιση των μεταβολών του με τους οικονομικούς 
κύκλους. Γι αυτό τον λόγο, το ύψος του χρέους συνήθως αυξάνεται σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης ενώ 
σε περιόδους ύφεσης παρατηρείται δραματική απομόχλευση. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ανοδικών 
φάσεων του οικονομικού κύκλου και έντονης χρηματοοικονομικής επέκτασης, οι αυξήσεις των τιμών των 
περιουσιακών στοιχείων ενισχύουν την αξία των εξασφαλίσεων, καθιστώντας ευκολότερο το δανεισμό. Αλλά 
περισσότερο χρέος σημαίνει υψηλότερες αναλογίες της εξυπηρέτησης του, ιδιαίτερα σε περιόδους αύξησης 
των επιτοκίων.   Αυτό με τη σειρά του περιορίζει τις δαπάνες,  γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά για νέο 
δανεισμό, με συνέπεια τη σταδιακή ανάσχεση αυτής της δυναμικής. Έχει διαπιστωθεί ότι μετά από μία 
χρηματοοικονομική κρίση οι δείκτες εξυπηρέτησης χρέους εξομαλύνονται με αργούς ρυθμούς και ως εκ 
τούτου και οι δαπάνες, ακόμη και αν μειωθούν τα επιτόκια.   
 
Εξίσου σημαντικός, είναι ο Δείκτης Εξυπηρέτησης Χρέους (Debt Servise Ratio), που καταγράφει το ποσοστό 
του εισοδήματος που χρησιμοποιείται για τις πληρωμές τόκων και αποσβέσεων.   Αυτές οι ροές που 
σχετίζονται με το χρέος είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα προηγούμενων αποφάσεων δανεισμού και συχνά 
εξελίσσονται με αργό ρυθμό,  δεδομένου ότι εξαρτώνται από τη διάρκεια και τους λοιπούς όρους που 
περιγράφονται στις συμβάσεις πίστωσης.  Είναι σαφές ότι έχουν άμεσο αντίκτυπο στους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού των δανειοληπτών και κατ’ επέκταση στις δαπάνες. Δεδομένου ότι ο Δείκτης Εξυπηρέτησης 
Χρέους (ΔΕΧ) λαμβάνει υπόψη  τη σχέση μεταξύ των πληρωμών του χρέους και των δαπανών που σχετίζονται 
με αυτό,  αποτελεί μία κρίσιμη μεταβλητή για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του χρέους και 
της πραγματικής οικονομίας. Το υψηλό επίπεδο του χρέους των νοικοκυριών μπορεί να προκαλέσει ανησυχία 
για τουλάχιστον δύο λόγους.  Καταρχήν,  στο βαθμό που τα άτομα αντιμετωπίσουν  περιορισμούς στη 
ρευστότητα,  το υψηλό επίπεδο του χρέους μπορεί να μειώσει τις μελλοντικές τους δαπάνες,  τη συνολική 
ζήτηση και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.  Επιπλέον,  ένα υψηλό επίπεδο χρέους μπορεί να 
αυξήσει τα ποσοστά αθέτησης των δανειοληπτών και να επηρεάσει αρνητικά τη σταθερότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ωστόσο, τόσο τα προβλήματα ρευστότητας όσο και τα ποσοστά αθέτησης 
εξαρτώνται όχι μόνο από το επίπεδο του ανεξόφλητου χρέους αλλά και από το επίπεδο των πληρωμών για 
την εξυπηρέτηση του χρέους.  
 
Γενικότερα, ο ΔΕΧ θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο αξιολόγησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που είναι υπερχρεωμένα σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημά τους. Ωστόσο, 
ο δείκτης δεν ενσωματώνει πάντα το σύνολο της διαθέσιμης πληροφόρησης.  Για παράδειγμα,  δεν είναι όλα 
τα νοικοκυριά χρεωμένα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, σύμφωνα με μελέτη της ΤτΕ 
(2008),  το ποσοστό των νοικοκυριών με δανειακές υποχρεώσεις είχε διαμορφωθεί το 2007  στο 51,4%  του 
συνόλου,  από 46,9%  το 2005.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός των δανείων προς νοικοκυριά μειώθηκε 
σημαντικά την περίοδο 2008 -  2009 (στο ½ του μέσου όρου της προηγούμενης διετίας)  και μετά το 2009 ο 
ρυθμός ετήσιας μεταβολής παραμένει αρνητικός,  εκτιμούμε ότι το ποσοστό των νοικοκυριών με δανεισμό 
έχει αυξηθεί οριακά σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας.  
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Παράλληλα, ένας σημαντικός αριθμός νοικοκυριών δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις. Ωστόσο, όπως 
επισημάνεται και στην ανάλυση,  οι δείκτες εξυπηρέτησης χρέους παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες τόσο σε 
σχέση με το οικονομικό περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο, όσο και συγκριτικά με τους δείκτες άλλων χωρών. 
 
Γιατί χρησιμοποιούνται oι Δείκτες Εξυπηρέτησης Χρέους? 
Οι Δείκτες Εξυπηρέτησης Χρέους (ΔΕΧ) θεωρούνται μια σημαντική πηγή πληροφόρησης καθώς αποτελούν 
ποσοτικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να απεικονίσουμε την αλληλεπίδραση της πραγματικής οικονομίας 
και του χρέους. Οι ΔΕΧ αποτελούνται από τέσσερις δομικούς παράγοντες, τα επιτόκια, το επίπεδο χρέους, 
το επίπεδο διαθέσιμου εισοδήματος και την διάρκεια αποπληρωμής. Οι δείκτες χρησιμεύουν ώστε να 
ποσοτικοποιήσουμε την επιβάρυνση του εισοδηματικού περιορισμού του ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και 
εταιρείες) από την αποπληρωμή των συσσωρευμένων χρεών. Επιπλέον, μελέτες καταδεικνύουν ότι οι ΔΕΧ 
αποτελούν πρόδρομους δείκτες κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.  Χαρακτηριστικό της χρησιμότητας 
τους είναι το γεγονός ότι η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements - BIS) έχει 
ξεκινήσει να κατασκευάζει τον δείκτη αυτό για τον τομέα των νοικοκυριών και τον εταιρικό μη-
χρηματοπιστωτικό τομέα για 32 χώρες διαθέτοντας στοιχεία για τις περισσότερες από το 1999. Η 
μεθοδολογία μας βασίζεται στη αντίστοιχη μεθοδολογία της BIS,  η οποία ακολουθεί τη προσέγγιση 
κατασκευής των ΔΕΧ της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Αμερικής (Federal Reserve).  
 
Η απουσία ενός παρόμοιου δείκτη για την ελληνική οικονομία αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στην 
κατανόηση της οικονομικής πραγματικότητας στην χώρα. Επιπροσθέτως, μία από τις σημαντικότερες 
μακροοικονομικές μεταβλητές στην οποία επικεντρώνονται οι αναλυτές την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι 
το ύψος του χρέους σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ωστόσο, ο λόγος αυτός δεν αντικατοπτρίζει 
το πραγματικό βάρος του χρέους στο συνολικό ελληνικό εισόδημα. Ο ΔΕΧ λαμβάνει υπόψη ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις συσσώρευσης χρέους σε μια οικονομία εντοπίζονται κυρίως στο κόστος αποπληρωμής, δηλαδή 
στους τόκους και τα χρεολύσια καθώς επίσης και το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να γίνει η 
αποπληρωμή. Επιπλέον,  το κόστος αποπληρωμής των δανειακών βαρών θα πρέπει να υπολογίζεται όχι 
συγκριτικά με το συνολικό εισόδημα αλλά με το διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση ή επένδυση.  Με 
αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε την πραγματική επιβάρυνση των δανειακών υποχρεώσεων του 
ιδιωτικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη.  
 
Στην Ελλάδα,  το χρέος των νοικοκυριών αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10  ετών,  
δεδομένου ότι η δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών μεγεθύνθηκε με ταχείς ρυθμούς ως αποτέλεσμα του 
υψηλού ρυθμού δανεισμού ιδιαίτερα το πρώτο μισό της εξεταζόμενης περιόδου.  Ο λόγος των δανείων ως 
προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα από 40% το 2004 διαμορφώθηκε σε επίπεδα άνω του 90% το 2014. 
Παράλληλα, ενώ τα τελευταία 6 χρόνια το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί 
κατά 30%,  το αντίστοιχο ποσό των δανείων προς τα νοικοκυριά έχει μειωθεί κατά 17%.  Γενικότερα,  σε ότι 
αφορά την τραπεζική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα,  κατά τα τελευταία έτη οι ετήσιοι ρυθμοί 
μεταβολής στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα. Ωστόσο, τα συνολικά μεγέθη παρέχουν μόνο 
μια γενική εικόνα αλλά δεν επαρκούν για να αξιολογηθεί η χρηματοοικονομική κατάσταση των επιμέρους 
οικονομικών μονάδων.  
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Μεθοδολογία υπολογισμού του Δείκτη Εξυπηρέτησης Χρέους 
Ο Δείκτης Εξυπηρέτησης Χρέους (DSR)  ορίζεται ως ο λόγος των τόκων και χρεολυσίων προς το 
ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα.  Η έλλειψη εξατομικευμένων στοιχείων όσον αφορά το χρέος,  το 
ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, τα επιτόκια δανεισμού και τη λήξη του δανείου, μας οδηγεί στην 
χρήση αθροιστικών στοιχείων από την Τράπεζα της Ελλάδος,  και την ΕΛΣΤΑΤ,  για τον υπολογισμό του 
δείκτη.  Πιο συγκεκριμένα ο υπολογισμός του δείκτη εξυπηρέτησης χρέους δίνεται από τον παρακάτω 
τύπο: 

	

( ) =
( )

( − ( + ( )) ) ×
( )
( )

 

 
Όπου ( ) το επίπεδο του υπολειπόμενου χρέους, ( ) το διαθέσιμο εισόδημα την χρονικη στιγμή t,  
( ) το μεσοσταθμικό επιτόκιο αποπληρωμής και  η μεσοσταθμική λήξη του συνόλου των δανείων 

στην οικονομία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη εξίσωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
υποκατηγορίες ή και συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας όπως για παράδειγμα στα νοικοκυριά, τις 
εταιρείες ή σε υποκλάδους, κάνοντας χρήση των αντίστοιχων δεδομένων.  
 
Βασική υπόθεση στον υπολογισμό του δείκτη είναι ότι η μεσοσταθμική περίοδος λήξης της 
αποπληρωμής του χρέους παραμένει σταθερή καθ’  όλη την διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε.  Η 
υπόθεση αυτή εκτός του ότι διευκολύνει τους υπολογισμούς της εξίσωσης, καθιστά την παρούσα 
μελέτη συνεπή με τη μεθοδολογία που ακολουθεί στο μοντέλο της η BIS.  Από την εξίσωση είναι 
εμφανές ότι μια αύξηση του δείκτη χρέους προς διαθέσιμο εισόδημα D(t)/Y(t), θα επιβαρύνει το 
κόστος εξυπηρέτησής του (DSR), ενώ αντίστοιχο αποτέλεσμα θα υπάρξει και από μια αύξηση των 
επιτοκίων ( )  ή μια μείωση της λήξης του δανείου .   Η μεγαλύτερη δυσκολία στον υπολογισμό του 
συνολικού DSR  σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για την Ελλάδα,  είναι ο καθορισμός των χρεολυτικών 
πληρωμών (amortizations). Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στην κατανομή των πληρωμών 
των χρεολυσίων μέχρι την λήξη της αποπληρωμής του δανείου, ακολουθείται η υπόθεση (σύμφωνα με 
τη BIS)  ότι το σύνολο των χρεολυσίων και των τόκων στην οικονομία αποπληρώνονται σε ισόποσες 
τμηματικές δόσεις μέχρι την λήξη του δανείου.    

Το Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα  
Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα (ΑΔΕ) για τα νοικοκυριά και μη-χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, 
υπολογίζεται με βάση τα τριμηνιαία στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ.  Για να υπάρξει καλύτερη 
προσέγγιση του εισοδήματος για την εξυπηρέτηση του χρέους,  τόσο στην περίπτωση των νοικοκυριών 
όσο και των μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αθροίζουμε στο ΑΔΕ τους συνολικούς τόκους των 
δανείων δεδομένου ότι στον αρχικό του υπολογισμό έχουν απαλειφθεί από την στατιστική αρχή.  
Επίσης στην περίπτωση των μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, τα ετήσια μερίσματα προστίθενται 
στο διαθέσιμο εισόδημα των εταιρειών καθώς η μερισματική πολιτική είναι διαφορετική για κάθε 
εταιρεία και σε πολλές περιπτώσεις εξαρτάται από το επίπεδο χρέους της κάθε εταιρείας.  

Επιτόκια 
Ως ένα αντιπροσωπευτικό επίπεδο του κόστους δανεισμού προς νοικοκυριά και μη-χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις, χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα στοιχεία από την ΤτΕ και συγκεκριμένα το μεσοσταθμικό 
ονομαστικό τραπεζικό επιτόκιο δανεισμού για το σύνολο των υφιστάμενων δανείων σε κάθε χρονική 
περίοδο. Το μεσοσταθμικό τραπεζικό επιτόκιο δανεισμού είναι διακριτό μεταξύ νοικοκυριών και των 
μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα τα επιτόκια υπολογίζονται 
ανάλογα με τη συμβολή του κάθε τομέα στο συνολικό χρέος.   
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Πως υπολογίζεται η Λήξη στην Αποπληρωμή του Χρέους? 
Ένα επιπλέον εμπόδιο στον υπολογισμό του δείκτη εντοπίζεται στον καθορισμό του επιπέδου της 
υπολειπόμενης μέσης λήξης των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα.  Η επιλογή της υπολειπόμενης 
διάρκειας έναντι της μέσης αρχικής διάρκειας γίνεται προκειμένου να ενσωματωθούν στο δείκτη με 
μεγαλύτερη σαφήνεια οι πραγματικές (τρέχουσες και μελλοντικές) υποχρεώσεις των δανειοληπτών.  
Σε ότι αφορά τα νοικοκυριά, για λόγους συγκρισιμότητας χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση και το χρονικό 
πλαίσιο που ακολουθείται από την BIS,  ως εκ τούτου υποθέσαμε  ότι η μέση υπολειπόμενη διάρκεια 
των δανείων από νοικοκυριά είναι τα 18  χρόνια.  Πρέπει να τονιστεί ότι η εκτιμηθείσα υπολειπόμενη 
διάρκεια των δανείων προς τα νοικοκυριά στην Ελλάδα είναι οριακά μικρότερη αυτής των 18 ετών της 
BIS και η επίδραση στο δείκτη μας είναι ποσοτικά πολύ μικρή.  Επιπρόσθετα η υπολειπόμενη διάρκεια 
των δανείων προς τα νοικοκυριά έχει υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους διάρκειες των δύο 
βασικών τους συνιστωσών δηλαδή των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. 
 
Η διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά των χορηγήσεων στον επιχειρηματικό τομέα διαφέρουν σημαντικά 
σε σχέση με τις χορηγήσεις στον τομέα των νοικοκυριών.  Η διάρθρωση των εταιρικών δανείων έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στον υπολογισμό της μέσης υπολειπόμενης διάρκειας τους. Σύμφωνα με την 
μεθοδολογία της BIS στην εκτίμηση της μέσης διάρκειας των δανείων στον εταιρικό τομέα θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη τόσο το μέγεθος των αναχρηματοδοτήσεων όσο και η συχνότητα χρήσης τους.  Στην 
ελληνική οικονομία ένα μεγάλο μέρος των χορηγήσεων προς τον επιχειρηματικό τομέα έχουν τακτή 
μέση υπολειπόμενη διάρκεια ίση με 5,5 έτη. Ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό των επιχειρηματικών δανείων 
χαρακτηρίζεται από λήξεις οι οποίες δεν ξεπερνούν το 1  έτος.  Επιπλέον τα βραχυπρόθεσμα δάνεια 
χωρίς καθορισμένη διάρκεια (αλληλόχρεοι και υπεραναλήψεις από λογαριασμούς όψεως) αποτελούν το 
25%  των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές εταιρίες.  Για να διατηρήσουμε την συνέπεια με την 
διεθνή μεθοδολογία ενσωματώνουμε την δυνατότητα αναχρηματοδότησης των επιχειρηματικών 
δανείων στον υπολογισμό της μέσης υπολειπόμενης διάρκειας τους.  Πρέπει να τονιστεί ότι η 
δυνατότητα αναχρηματοδότησης στα τρέχοντα επιχειρηματικά δάνεια επεκτείνει τον πραγματικό χρόνο 
αποπληρωμής του χρέους με αποτέλεσμα να μειώνει το κόστος εξυπηρέτησης του μέσω χαμηλότερων 
πληρωμών. Η διάρκεια των αναχρηματοδοτούμενων  επιχειρηματικών δανείων υπολογίζεται σύμφωνα 
με την εξίσωση: 

′ =
−

 

 
Όπου  η τακτή διάρκεια του δανείου χωρίς αναχρηματοδότηση,  η πιθανότητα αναχρηματοδότησης 
(rollover) των δανείων και ′ η νέα προσαρμοσμένη διάρκεια των δανείων. Με βάση τις παραπάνω 
παραδοχές καταλήγουμε σε εκτίμηση της μεσοσταθμικής υπολειπόμενης διάρκειας του συνόλου των 
επιχειρηματικών δανείων ίση με 9,4  έτη (στην οποία περιλαμβάνονται και τα δάνεια τακτής λήξης με 
υπολειπόμενη διάρκεια 5,5 ετών). Να σημειώσουμε ότι η αντίστοιχη εκτίμηση της BIS σε ότι αφορά τη 
μέση υπολειπόμενη διάρκεια των εταιρικών δανείων είναι τα 13  έτη,  η οποία μειώνεται στα 8  έτη αν 
δεν συμπεριληφθούν οι αναχρηματοδοτήσεις. Στην εν λόγω κατηγορία δεν ακολουθήσαμε τις 
εκτιμήσεις της  ΒΙS  για την υπολειπόμενη διάρκεια όπως κάναμε με τα νοικοκυριά,  λόγω των 
σημαντικών διαφορών που εντοπίσαμε σε σχέση την ελληνική πραγματικότητα.  Ως εκ τούτου,  τα 
αποτελέσματα μας διαφοροποιούνται σημαντικά και επιβαρύνουν το δείκτη κατά τουλάχιστον 10 
ποσοστιαίες μονάδες,  στο βαθμό που η υπολειπόμενη διάρκεια αποπληρωμής τους μειώνεται σχεδόν 
κατά 4 έτη σε σχέση με την εκτίμηση της BIS.  
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Δείκτης Εξυπηρέτησης Χρέους Νοικοκυριών 
Τα νοικοκυριά στην ελληνική οικονομία έχουν αυξήσει σημαντικά το μερίδιο του διαθέσιμου εισοδήματος 
τους για την αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων.  Χαρακτηριστικά,  όπως φαίνεται και από το 
Διάγραμμα 1 ο δείκτης εξυπηρέτησης χρέους (ΔΕΧ) από τα επίπεδα των 3,6 ποσοστιαίων μονάδων που ήταν 
στα τέλη του 2003  έχει υπερδιπλασιαστεί στη διάρκεια των τελευταίων 12  ετών.  Η αυξητική τάση του ΔΕΧ 
παρατηρείται από τα τέλη του 2003 μέχρι τα μέσα του 2008.  Αντίθετα,  μικρή πτώση διαπιστώνεται από τα 
μέσα του 2008 έως τις αρχές του 2010. Από το 2010 μέχρι και τα μέσα του 2011 παρατηρείται μια αύξηση του 
δείκτη, ενώ τα τελευταία 4 χρόνια το επίπεδο του δείκτη έχει σταθεροποιηθεί κοντά στις 7,5 μονάδες.  
 
 
 

                       
                                            Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, Piraeus Bank Research 

 
 
Η εξέλιξη του ΔΕΧ κινείται στην κατεύθυνση μιας σημαντικής ανόδου της μόχλευσης και της επιβάρυνσης των 
τόκων στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών.  Ωστόσο,  μια πιο λεπτομερής εικόνα είναι εφικτή από την 
ανάλυση των μεταβολών του δείκτη σε σχέση με τους ρυθμούς μεταβολής των κύριων συνιστωσών του (βλ. 
Διάγραμμα 2). Πιο αναλυτικά, διαχωρίζουμε τις ετήσιες μεταβολές του ΔΕΧ στην μεταβολή του επιπέδου του 
χρέους, του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος (ΑΔΕ) και των επιτοκίων. Μια γενική διαπίστωση είναι ότι 
από τις τρείς συνιστώσες που διαμορφώνουν την εξέλιξη του δείκτη εξυπηρέτησης χρέους,  οι δύο πρώτες 
έχουν την σημαντικότερη επίδραση διαχρονικά. O  λόγος χρέους προς ΑΔΕ από 45%  που ήταν το 2004  
ξεπέρασε το επίπεδο του 94% το 2014. Πιο απλά, ο διπλασιασμός της επιβάρυνσης του εισοδηματικού 
περιορισμού των νοικοκυριών προήρθε κυρίως από την αύξηση του λόγου χρέους προς διαθέσιμο εισόδημα, 
δηλαδή από τον συνδυασμό αύξησης του χρέους με παράλληλη μείωση των εισοδημάτων.   
  

Διάγραμμα 1 
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Σημείωση:  H θετική μεταβολή του χρέους και των επιτοκίων συμβάλει στην αύξηση του ΔΕΧ ενώ η θετική μεταβολή του ΑΔΕ συμβάλει 

αρνητικά  στην εξέλιξη του δείκτη. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, Piraeus Bank Research 

 
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο βαθμός επίδρασης των επιμέρους συνιστωσών διαφοροποιείται 
ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες που ισχύουν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Πιο αναλυτικά 
διαπιστώνεται ότι την περίοδο 2004 – 2008 ο δείκτης επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τους υψηλότερους 
ρυθμούς αύξησης των δανείων προς ιδιώτες (μ.ο. ετήσιας αύξησης δανείων > 26%) σε σχέση με τις αυξήσεις 
στα εισοδήματα (μ.ο. αύξησης < 7% ανά έτος). Αντίθετα από τις αρχές του 2009 έως και τα μέσα του 2010 ο  
ΔΕΧ μειώθηκε κυρίως λόγω της ραγδαίας μείωσης των επιτοκίων συνέπεια των αποφάσεων της EKT λόγω της 
διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης.  Είναι εμφανές ότι η αύξηση του δείκτη την περίοδο 2010-2012  
προκλήθηκε από την σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Από τα τέλη του 2010 
και έπειτα η απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα και η πτώση των επιτοκίων αντιστάθμισαν εν μέρει τη μείωση 
των εισοδημάτων με αποτέλεσμα την σταθεροποίηση του δείκτη στα τρέχοντα επίπεδα.  
 
Δείκτης Εξυπηρέτησης Χρέους Επιχειρήσεων 
Ο Δείκτη Εξυπηρέτησης Χρέους των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων για την Ελλάδα,  όπως ήταν 
αναμενόμενο και βάση των ενδείξεων σε διεθνές επίπεδο, κινείται σε υψηλοτέρα επίπεδα από αυτό των 
νοικοκυριών, λαμβάνοντας τρέχουσες τιμές της τάξης των 43 ποσοστιαίων μονάδων (βλ. Διάγραμμα 3). Αυτό 
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι ο δανεισμός αποτελεί βασικό συστατικό της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.  Ο δείκτης διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα αν ληφθούν υπόψη μόνο τα δάνεια 
τακτής λήξης τα οποία έχουν υπολειπόμενη διάρκεια τα 5,5 έτη.  Αντίθετα αν ληφθεί υπόψη η διάρκεια που 
χρησιμοποιεί η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (13 έτη)  o δείκτης διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα.  

Διάγραμμα 2 
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                                        Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, Piraeus Bank Research 

 
Ο ΔΕΧ των επιχειρήσεων για την περίοδο που διαθέτουμε στοιχεία (2006–2015) παρουσιάζει αύξηση η οποία 
εντοπίζεται κυρίως σε τρείς χρονικές περιόδους.  Πιο συγκεκριμένα το 1ο διάστημα (4ο τριμ. 2007 έως το 2ο  
τριμ.  2010)  ο δείκτης κινείται ελαφρώς ανοδικά αυξανόμενος κατά μέσο όρο 2,0  ποσ.  μονάδες ανά έτος.  Η 
μικρή σχετικά μεταβλητότητα του δείκτη οφείλεται στις αντισταθμιστικές επιδράσεις των μεταβολών του 
χρέους και του διαθέσιμου εισοδήματος είτε προς τη θετική είτε προς την αρνητική κατεύθυνση (βλ.  
Διάγραμμα 4).  Να σημειωθεί ότι οι μεταβολές των επιτοκίων εμφάνισαν τη μεγαλύτερη επίδραση στην 
διαμόρφωση του ΔΕΧ, την περίοδο 2008-2009. 
 
 

 
Σημείωση: H θετική μεταβολή του χρέους και των επιτοκίων συμβάλει στην αύξηση του ΔΕΧ ενώ η θετική   μεταβολή του ΑΔΕ 

συμβάλει αρνητικά  στην εξέλιξη του δείκτη. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, Piraeus Bank Research 

Διάγραμμα 3 

Διάγραμμα 4 
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Από το 2ο τριμ. 2010 έως το 4ο τριμ. 2011 ο δείκτης παρουσιάζει έντονη άνοδο κατά 7,7 ποσοστιαίες μονάδες 
φτάνοντας στα επίπεδα του 49%  το οποίο οφείλεται κυρίως στην μείωση του ακαθάριστου διαθέσιμου 
εισοδήματος των επιχειρήσεων. Από το 1ο τριμ. 2012 ο δείκτης παρουσιάζει μικρή πτώση - σε σχέση με την 
προηγούμενη άνοδο - κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες, με το τρέχον επίπεδο του (2ο τριμ. 2015) να βρίσκεται 
στο 42,5%.  Η τάση αυτή οφείλεται στη σταδιακή απομόχλευση των τελευταίων ετών η οποία όμως 
αντισταθμίζεται από τη μείωση του εισοδήματος των επιχειρήσεων. 
 
Συσχέτιση ΔΕΧ με το Οικονομικό Περιβάλλον  
Η έρευνα μας δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή και την ανάλυση του ΔΕΧ αλλά και στη σύνδεση του με 
τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και επιμέρους μεταβλητές όπως τα δάνεια σε καθυστέρηση και η ανεργία. 
Τα παρακάτω διαγράμματα στο Διάγραμμα 5, αποτυπώνουν μια αρνητική συσχέτιση των ΔΕΧ με τον 
ετησιοποιημένο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ,  με τον συντελεστή συσχέτισης να είναι αρκετά υψηλός και ίσος 
με -59%.  Η διαπίστωση ωστόσο ότι τα δυο μεγέθη σχετίζονται αρνητικά δεν οδηγεί απαραίτητα στο ότι ο 
δείκτης εξυπηρέτησης χρέους μπορεί να θεωρηθεί ως πρόδρομος δείκτης των φάσεων του οικονομικού 
κύκλου. Ωστόσο από μια απλή παλινδρόμηση των ετήσιων μεταβολών του δείκτη για τις επιχειρήσεις και του 
ετήσιου ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ παρατηρούμε μια στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ τους.  
Συγκεκριμένα μια αύξηση του δείκτη εξυπηρέτησης του χρέους κατά μια ποσοστιαία μονάδα συμπίπτει με 
μια ετήσια πτώση του ΑΕΠ της τάξης του 0,5%. Επιπροσθέτως, παρατηρούμε μια θετική σχέση μεταξύ των 
δεικτών εξυπηρέτησης χρέους και του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 67%. Αυτή η 
υψηλή συσχέτιση προέρχεται από το γεγονός ότι αυξημένα βάρη στην αποπληρωμή των τόκων και των 
χρεολυσίων των δανείων οδηγεί σε μεγαλύτερη πιθανότητα μη αποπληρωμής τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
αυτή η σχέση δεν είναι γραμμική (βλ. διάγραμμα 5) καθώς  η μεταβολή του δείκτη μέχρι τα επίπεδα του 7,0% 
δεν έχει καμία επίπτωση στα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ μόλις ο δείκτης ξεπεράσει αυτό το επίπεδο 
παρουσιάζεται μία σημαντική θετική συσχέτιση. 
 
 

 
                          Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, BIS, Piraeus Bank Research 

Διάγραμμα 5 
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Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε,  ότι τα δεδομένα μας περιορίζονται από το διαθέσιμο δείγμα το οποίο 
εμπεριέχει περίπου μόνο έναν οικονομικό κύκλο. Αυτός ο περιορισμός δημιουργεί αυξημένη πιθανότητα οι 
εκτιμήσεις μας να μην αντικατοπτρίζουν το πραγματικό μέγεθος των παραπάνω σχέσεων. Παρόλα αυτά τα 
πρόσημα των συσχετίσεων και στις δυο περιπτώσεις θεωρούνται λογικά  αφού τόσο το επίπεδο των NPL όσο 
και ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ συνδέονται με τα επίπεδα του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών 
και των επιχειρήσεων.   
 
Εξέλιξη και Σύγκριση ΔΕΧ επιλεγμένων χωρών  
Συγκρίνοντας τους ΔΕΧ για τα νοικοκυριά μεταξύ Ελλάδας, επιλεγμένων χωρών της ΕΕ και ΗΠΑ διαπιστώνουμε 
ότι η κάθε χώρα κινείται σε διαφορετικό επίπεδο σε ότι αφορά το μέγεθος του ΔΕΧ, με την Ιταλία να διαθέτει 
το χαμηλότερο (5,0) και το Ην. Βασίλειο το υψηλότερο ποσοστό (10,0), (βλ. Διάγραμμα 6). Παρόλα αυτά στις 
περισσότερες χώρες διαπιστώνεται ότι από το 2009  ο δείκτης παρουσιάζει πτωτική τάση.  Αντίθετα στην 
Ελλάδα η τάση αυτή διακόπτεται στις αρχές του 2010  και είναι η μόνη χώρα του δείγματος που ο δείκτης 
κινήθηκε ανοδικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τρέχουσες τιμές του δείκτη για την πλειοψηφία των χωρών, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, συγκλίνει σταδιακά στο εύρος των 6-8 μονάδων. 
 
 

 
                             Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, BIS, Piraeus Bank Research 
 
 
Σε ότι αφορά τη σύγκριση του ΔΕΧ για τις επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα μία γενική 
διαπίστωση από το Διάγραμμα 7  είναι ότι ο δείκτης,  όπως και στην περίπτωση Ελλάδας,  έχει υψηλότερες 
τιμές σε σχέση με των νοικοκυριών.  Επίσης,  ο ΔΕΧ κάθε χώρας κινείται σε διαφορετικό επίπεδο,  με τη 
Γερμανία να  διαθέτει το χαμηλότερο και την Πορτογαλία το υψηλότερο ποσοστό.  Επιπλέον η Ελλάδα 
παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη το διάστημα 2007 – 2015 και ακολουθεί η Γαλλία και η Ιταλία. 
Τέλος, όπως διαπιστώνουμε και από το παρακάτω διάγραμμα οι τρέχουσες τιμές του δείκτη για την 
πλειοψηφία των χωρών περιλαμβανομένης και της Ελλάδας συγκλίνει σταδιακά στο εύρος των 35-45 
ποσοστιαίων μονάδων. 
 
 
 

Διάγραμμα 6 



 

 
12

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

 
                                             Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, BIS, Piraeus Bank Research 
 
Προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τη σύγκριση της Ελλάδας με τους δείκτες 
των χωρών της BIS, κατασκευάσαμε τον συνολικό ΔΕΧ για την Ελλάδα. Ο συνολικός δείκτης διαμορφώνεται 
από τα μεγέθη των επιμέρους συνιστωσών που χρησιμοποιήσαμε για τους δείκτες των επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών. Λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο των τελευταίων 4 τριμήνων του συνολικού ΔΕΧ προς τον 
ιδιωτικό τομέα, για ένα σύνολο 33 χωρών καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα (βλ. Διάγραμμα 8).  
Υπάρχει μεγάλο εύρος του ΔΕΧ, με μέγιστη απόκλιση τις 25 ποσ. μονάδες (Μεξικό με Νορβηγία). Ο μέσος ΔΕΧ 
διαμορφώνεται στα επίπεδα του 15,5  με την Ελλάδα να απέχει 2,1  ποσ.  μον.  από το μέσο όρο.  Οι χώρες 
χωρίζονται σε 4  κατηγορίες ανάλογα με τα επίπεδα του ΔΕΧ.  Η 1η ομάδα περιλαμβάνει 6 χώρες με δείκτη 
μικρότερου των 10 ποσοστιαίων μονάδων. Στη 2η ομάδα με δείκτη μεταξύ 10-15 μονάδων βρίσκονται 10 
χώρες περιλαμβανομένης της Ελλάδας,  της Γερμανίας,  της Ιταλίας των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.  Η 3η ομάδα 
περιλαμβάνει 8  χώρες (εκ των οποίων 7  από την Ευρώπη)  -  με εύρος δείκτη 15-20  ποσ.  μονάδες.  Τέλος οι 
χώρες με υψηλό ΔΕΧ >  20  είναι 9  στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι περισσότερες από τις σκανδιναβικές 
χώρες. 
 

 
                                Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, BIS, Piraeus Bank Research 

Διάγραμμα 7 

Διάγραμμα 8 
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Γενικά Συμπεράσματα 
Στην παρούσα μελέτη προχωρήσαμε στην ανάλυση ενός ευρέως διαδεδομένου δείκτη ο οποίος υπολογίζει 
την επιβάρυνση του εισοδηματικού περιορισμού του συνόλου των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην 
ελληνική οικονομία από το επίπεδο του συνολικού χρέους. Σε αντίθεση με άλλους δείκτες πιστωτικής 
επιβάρυνσης ο Δείκτης Εξυπηρέτησης Χρέους (ΔΕΧ) επικεντρώνεται κυρίως στο ύψος των διαδοχικών 
πληρωμών του χρέους (τόκοι και χρεολύσια) και όχι τόσο στο συνολικό του επίπεδο. Σύμφωνα με την διεθνή 
πρακτική η αναγκαιότητα των ΔΕΧ δεν επικεντρώνεται μόνο στην ποσοτική απεικόνιση των πιστωτικών βαρών 
στην Ελλάδα αλλά και στην πρόγνωση αλλαγών στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με οικονομικές μελέτες οι συγκεκριμένοι ΔΕΧ αποτελούν πρόδρομους δείκτες χρηματοπιστωτικών 
κρίσεων και επομένως σημαντικών ανισορροπιών στην συνολική οικονομία. Από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων από την κατασκευή των δεικτών εξυπηρέτησης χρέους σε νοικοκυριά και μη-
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις καταλήγουμε στα εξής: 
 

· Όπως ήταν αναμενόμενο, σε επίπεδο νοικοκυριών το μερίδιο του εισοδήματος το οποίο διατίθεται για 
την εξυπηρέτηση χρεών έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία 10ετία καθώς στο 2ο τρίμηνο του 2015  
βρέθηκε στο 7,5%, δηλαδή αυξημένο κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες από το επίπεδο στα τέλη του 2003. 
  

· Ο αντίστοιχος δείκτης για τον μη-χρηματοπιστωτικό εταιρικό τομέα, βρίσκεται σε σημαντικά υψηλότερα 
επίπεδα σε σχέση με αυτά των νοικοκυριών και καταγράφει αύξηση για την χρονική περίοδο 2006-2015 
κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.  

 
· Η ενίσχυση της επιβάρυνσης του εισοδηματικού περιορισμού τόσο των νοικοκυριών όσο και των 

επιχειρήσεων προήρθε κυρίως από τον συνδυασμό προηγούμενης συσσώρευσης του χρέους με 
παράλληλη μείωση των εισοδημάτων κατά την 2ετία 2008-2009.  Από τα τέλη του 2010  και έπειτα η 
απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα και η πτώση των επιτοκίων παρά τη περαιτέρω πτώση των 
εισοδημάτων, οδήγησαν στην σταθεροποίηση των δεικτών στα τρέχοντα επίπεδα. 

 
· Παρατηρούμε ότι και οι δύο δείκτες παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με το επίπεδο μη εξυπηρετούμενων 

δανείων και αρνητική σχέση με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας.  
 

· Συγκριτικά με άλλες χώρες για τις οποίες έχει υπολογιστεί ο δείκτης,  η τρέχουσα πορεία των ελληνικών 
δεικτών εξυπηρέτησης χρέους –αν και αποσυνδεδεμένη με την πορεία των αντίστοιχων δεικτών των 
άλλων χωρών, για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που καλύπτει η μελέτη μας- έχει αρχίσει να συγκλίνει 
σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες προς το εύρος των 6-8  μονάδων για τα νοικοκυριά και στις 35-45  
μονάδες για τις επιχειρήσεις. 
 

· Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην κατηγορία των 
χωρών στις οποίες ο συνολικός δείκτης εξυπηρέτησης χρέους του ιδιωτικού τομέα βρίσκεται πολύ κοντά 
στο μέσο επίπεδο των χωρών του δείγματος που παρακολουθεί η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών.   
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