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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ζήσαμε ,ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε μια περίεργη αλλά και εξαιρετικά 
δύσκολη περίοδο. Η πανδημία που βιώνουμε άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα 
μας, αλλά έθεσε  ερωτήματα και δοκιμασίες τις οποίες εμείς  ως κοινωνικό σύνολο 
κληθήκαμε να απαντήσουμε. Ο covid-19 χτύπησε δυνατά πολλούς τομείς, κατά 
κύριο λόγο όμως τον τομέα της υγείας , της ψυχολογίας του κοινωνικού συνόλου 
αλλά και της οικονομίας. Τομείς όπως η ψυχολογία και η υγεία επηρεάστηκαν από 
τα μέτρα που οι κυβερνήσεις έλαβαν αλλά και από τον ίο καθεαυτό αντίστοιχα . 
Εμείς θα αναλύσουμε το οικονομικό κομμάτι και ειδικά τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια. Τα οικονομικά όπως και κάθε επιστήμη είναι ένα πάζλ που αποτελείται από 
πολλά κομμάτια. Δηλαδή τόσο τα μέτρα πρόληψης (π.χ.“lock down” ή το «curfew»)  
όσο και η αβεβαιότητα  και  ο φόβος  για τον ίο επηρέασαν τις οικονομίες των 
κρατών ανά το παγκόσμιο. Η ανάλυση που θα ακολουθήσει αφορά σε μια πτυχή 
του οικονομικού φάσματος και αυτή είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια . 
Κοντολογίς θα περιγράψουμε τους τρόπους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα χρησιμοποίησε για να περιορίσει το εν λόγω ζήτημα ώστε να 
αποφευχθούν σοβαρά βραχυχρόνια αλλά και μακροχρόνια προβλήματα εντός της 
οικονομίας. 

 

Θέτοντας κάποια στατιστικά γεγονότα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα αρκετά χαμηλό 
μέσο όρο όσον αφορά τα Μ.Ε.Δ. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 το μέσο ποσοστό 
κυμαινόταν κοντά στο 2,8%. Επιπλέον, ικανοποιητικό ποσοστό της τάξεως του 
165,5% είχε και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας. Παραταύτα η πανδημία έπληξε 
σθεναρά τα κράτη υποχρεώνοντας τα σε ύφεση και την Ευρώπη να σημάνει 
συναγερμό. Η πανδημία έπληξε κυρίως κλάδους όπως τις μεταφορές , τον 
τουρισμό, την φιλοξενία και τους χώρους εστίασης. Συνεπώς, οι τράπεζες έμειναν 
εκτεθειμένες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που προέρχονταν από αυτούς κυρίως τους 
κλάδους.  

 

2. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2016-2017 

Πηγαίνοντας πίσω στο 2017  θα δούμε ότι το ζήτημα των Μ.Ε.Δ απασχολούσε 
ανέκαθεν την Ε.Ε και ειδικά την Ε.Κ.Τ. καθώς αποτελεί ένα φλέγον θέμα της 
οικονομίας. Μετά τις 11 Ιουλίου του 2017 όπου κλήθηκε συμβούλιο με σκοπό την 
αντιμετώπιση της συσσώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Ευρώπη 
αντιμετώπιζε μεγαλύτερα νούμερα καθώς στα τέλη του 2016 το ποσό των Μ.Ε.Δ 
ανερχόταν κοντά στο ένα τρισεκατομμύριο το οποίο ισοδυναμεί στο 6,7% του ΑΕΠ 
της Ε.Ε και στο 5,7% των τραπεζικών δανείων. Ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε υπάρχει 
μεγάλη διακύμανση όσον αφορά το ποσοστό των Μ.Ε.Δ καθώς υπάρχουν χώρες για 
παράδειγμα όπως η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία οι οποίες έχουν μια παράδοση 
περί του θέματος αφού διατηρούσαν  και συνεχίζουν να διατηρούν ένα υψηλό 
ποσοστό σε αυτόν τον τομέα. Προχωρώντας σε σημερινές μετρήσεις παρατηρούμε 
στο πιο κάτω γράφημα ότι η Κύπρος και η Ελλάδα προελαύνουνε στις πρώτες 
θέσεις καθώς βάση των μετρήσεων του 2ου τριμήνου του 2020 κατείχαν μεγάλα 
ποσοστά της τάξεως του 23,3% και 37% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Ιταλία με 8,2%. 
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Μετά την μεγάλη πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο τομέας αυτός τον οποίο 
κατάφερε χρόνο με τον χρόνο να τον κρατήσει σε φθίνουσα πορεία, κάτι 
διαφορετικό παρατηρήθηκε μετά την πανδημία. Φάνηκε μια αύξηση στην 
ακαθάριστη τιμή των Μ.Ε.Δ της τάξεως του 2.9% ( με βάση μετρήσεων του 1ου 
τριμήνου του 2020 σε σχέση με το 2.6% του 4ου τριμήνου του 2019). Αυτό είναι 
λογικό λόγω της μείωσης δραστηριοτήτων , αναδιαρθρώσεων και πωλήσεων.  

 

Στην συνέχεια θα αναφερθώ σε κάποιους  κομβικούς μήνες όπου η Ε.Κ.Τ προέβη σε 
κάποιες ανακοινώσεις που αφορούσαν την πρόληψη αλλά και τρόπους 
αντιμετώπισης του προβλήματος των Μ.Ε.Δ 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

 Στις 20 Μαρτίου του 2020 η Ε.Κ.Τ ανακοίνωσε ορισμένα μέτρα. Εισήγαγε 
λοιπόν εποπτική ευελιξία για την διαχείριση των Μ.Ε.Δ. Αυτό επιτρέπει στις 
τράπεζες να παρέχουν εγγυήσεις και να μπορούν να χρησιμοποιούν 
χρεωστικά για να χτυπήσουν την συμφόρηση που υπάρχει. 

 Επιπλέον η Ε.Κ.Τ πρότεινε σε όλες τις τράπεζες να αποφύγουν οποιουδήποτε 
είδους προληπτικό υπολογισμό από οικονομικά μοντέλα για προβλέψεις. Ο 
λόγος περί αυτού είναι ότι λόγω των περίεργων ημερών που διανύουμε με 
τα τόσα σκαμπανεβάσματα, οποιοσδήποτε λανθασμένος η βεβιασμένος 
υπολογισμός μπορεί να μας επηρεάσει και να προβούμε στην λήψη 
λανθασμένων αποφάσεων.    

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 

Τον Απρίλιο του 2020, η Ε.Α.Τ (Ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών) δημοσιοποίησε οδηγίες 
κατευθύνσεων πάνω στο νομοθετικό κομμάτι και στην αποπληρωμή χρεωστικών. 
Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες μπορούν να χορηγήσουν 
αναστολή δόσεων, ενώ παράλληλα αποφεύγουν την αυτόματη ταξινόμηση κάτω 
από τον ορισμό της ανοχής ή της ανοικοδόμησης. Στην συνέχεια η Ε.Α.Τ ανακοίνωσε 
στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 πως οι οδηγίες αυτές στο νομοθετικό κομμάτι θα 
διακοπούν περί Σεπτεμβρίου και μόνο οι αναστολή των δόσεων θα συνεχιστεί 
κανονικά. Οκτώ μέρες μετά η Επιτροπή πρότεινε να διευρύνει τις μεταβατικές 
ρυθμίσεις έτσι ώστε να επιτρέψει στις τράπεζες να μετριάσουν την επίδραση και 
την πιστωτική απώλεια που προέβλεπε η εφαρμογή τεχνικών προτύπων για την 
εποπτική αναφορά πάνω στο ρυθμιστικό κεφάλαιο το οποίο συσχετίζεται με τις 
διεθνείς συμφωνίες που συμφωνήθηκαν στην Βασιλεία με σκοπό την διατήρηση 
επέκτασης δανδισμού εν καιρώ πανδημίας.  Στην συνέχεια η Επιτροπή εξηγεί ότι οι 
κρατικές  εγγυήσεις οι οποίες λαμβάνονται εντός του πλαισίου πρόληψης (NPEs) 
(non performing exposures) για την διασφάλιση διαβίβασης μέτρων κοινωνικής 
υποστήριξης. Λίγο αργότερα στις 24 του Ιούλη ο κανόνας υιοθετήθηκε με σκοπό την 
ρύθμιση πάνω στα NPEs 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

Αργότερα στις 28 Ιουλίου η Ε.Κ.Τ επισήμανε ότι θα πρέπει ακόμα να αναμένουμε 
αύξηση των Μ.Ε.Δ διαβεβαιώνοντας όμως πως έχουν ληφθεί πολιτικές και μέτρα 
που αφορούν το θέμα αυτό. Επιπρόσθετα ανέφερε πως τόσο τα εργαλεία όσο και 
το προσωπικό που απαιτούνταν για την αντιμετώπιση της κατάστασης υπήρχαν. 
Τέλος προειδοποίησε τις κυβερνήσεις κρατών μελών να σταθούν στο ύψος τους και 
να αντιμετωπίζουν με αυξημένη προσοχή την αύξηση ρίσκου και τα νομοθετικά 
μέτρα τα οποία απασχολούν την πίστωση τους. Τέσσερεις μέρες πριν, δηλαδή στις 
24 Ιουλίου του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση πλαισίου 
ασφάλισής όσον αφορά κεφαλαιουχική αγορά, ανάκτηση πακέτων με σκοπό την 
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ενίσχυση των τραπεζών.  Αυτό θα πρέπει να ελευθερώσει το μέγεθος δανεισμού και 
να διευκολύνει την διαθεσιμότητα των Μ.Ε.Δ. Ακόμη, έθεσε τα θεμέλια 
αναδιάρθρωσης των Μ.Ε.Δ πάνω στα ισοζύγια των τραπεζών. Η Επιτροπή βλέπει ως 
κλειδί την περεταίρω ανάπτυξη των δευτερογενών αγορών οι οποίες θα 
χαλαρώσουν τις τράπεζες από τα Μ.Ε.Δ καθώς θα τα απομακρύνουν από τα 
ισοζύγια των τραπεζών. Η μεταρρύθμιση και η εγγύηση ισοστάθμισης δανειστών 
και πιστωτών αποτελεί και αυτή με την σειρά της ένα από τα “key areas”. 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή συγκάλεσε σύγκλιση στρογγυλής τραπέζης με 
φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με θέμα την αντιμετώπιση των Μ.Ε.Δ 
ώστε να βρεθούν λύσεις και τρόποι αντιμετώπισης. Η συνάντηση έφερε την 
πρόταση ανάμιξης πολιτικών ώστε να υπάρξουν περισσότερες δευτερογενείς 
αγορές  για επισφαλή περιουσιακά στοιχεία οι οποίες θα αποσυμφορίσουν τον 
τραπεζικό ισολογισμό από τα Μ.Ε.Δ και θα παρέχουν περισσότερη ασφάλεια στους 
δανειολήπτες. Επιπλέον η Επιτροπή κατέληξε και στην μεταρρύθμιση πλαισίων 
αφερεγγυότητας και εισπράξεις οφειλών διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ 
πιστωτών και οφειλετών.  Οι πολιτικές αυτές αποτελούν σημαντικό κομμάτι του 
σχεδίου δράσης του συμβουλίου που έγινε το 2017 για τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια αλλά η μη έγκριση μέτρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
δεν επέτρεψε στα μέτρα να ισχύσουν.  Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της 
πανδημίας της covid-19, επιβάλλουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν να είναι 
περισσότερα από αυτά του 2017.   

 

Στις Βρυξέλλες, στις 16 του Σεπτέμβρη το 2020, η Επιτροπή  πρότεινε επίσημα στις 
χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέσσερεις τρόπους αντιμετώπισης οι 
οποίοι θα βοηθούσαν τα κράτη να αντιμετωπίσουν τα Μ.Ε.Δ. 

 

Ο πρώτος τρόπος είναι η δημιουργία δευτερογενών  αγορών για αναξιοποίητα 
περιουσιακά στοιχεία. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα στις τράπεζες να μεταφέρουν 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια από το ισοζύγιο τους και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν 
τους δανειστές τους.  Για την διεκπεραίωση της ενέργειας αυτής, κινητήριος δύναμη 
είναι η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τις αγορές με πίστωση και τις 
πιστωτικές υπηρεσίες. Οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν προστασία για τους 
δανειστές στις δευτερογενής  αγορές. Αρχικά η Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει ένα 
κεντρικό ηλεκτρονικό κόμβο δεδομένων σε Ευρωπαϊκό  επίπεδο με σκοπό την 
αύξηση της διαφάνειας στην αγορά. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια αποθήκη 
δεδομένων όσον αφορά την αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων για την 
καλύτερη διανομή και ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν αγοραστές πίστωσης, 
πωλητές πίστωσης, εταιρείες διαχείρισης πίστωσης, και ιδιωτικές πλατφόρμες ΜΕΔ. 
Γίνονται πλέον συζητήσεις για εύρεση τρόπου διεκπεραίωσής τέτοιου εγχειρήματος  
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μια επιλογή είναι η επέκταση των είδη υφιστάμενων 
European Data Warehouse (ED). 
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Ο δεύτερος τρόπος είναι η ανανέωση της εταιρικής αφερεγγυότητας και της 
νομοθεσίας περί εισπράξεις χρεών. Η ενέργεια αυτή θα βοηθήσει  στην 
συγκέντρωση διαφόρων προβλημάτων αφερεγγυότητας  που αφορούν την Ε.Ε και 
ταυτόχρονα διατηρεί υψηλού επιπέδου προστασία για τους πελάτες της. Επίσης 
έτσι αυξάνεται η ασφάλεια δικαίου αλλά και επιταχύνεται η ανάκτηση της αξίας 
τόσο των πιστωτών όσο και των χρεωστών. Η Επιτροπή παρότρυνε το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να φτάσουν σε συμφωνία για νόμιμη πρόταση περί μειωμένης  
εναρμόνισης κανόνων που αφορούσαν την επιτάχυνση εξωδικαστικής ασφάλειας , 
την οποία η επιτροπή πρότεινε το 2018.  

 

Ο τρίτος τρόπος αφορά την υποστήριξη εγκατάστασης και συνεργασίας των 
Εθνικών Εταιριών Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων. Η διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων δίνει την δυνατότητα στις τράπεζες να απομακρύνουν τα Μ.Ε.Δ μακριά 
από τα ισοζύγια τους. Αυτό δίνει την ευκαιρία στις τράπεζες να ξεφορτωθούν τα 
Μ.Ε.Δ και να εστιάζουν σε βιώσιμες εταιρίες και νοικοκυριά. Η Επιτροπή δήλωνε 
έτοιμη να στηρίξει κράτη μέλη ώστε να οργανώσουν μια Εταιρεία Εξαγοράς 
Πιστώσεων (ΝAMCs). Οι ΝAMCs  είναι πολύτιμες διότι οφείλονται στην εγχώρια 
εμπειρία, Ευρωπαϊκό δίκτυο από εθνικά AMCs μπορεί να επιτρέψουν σε εθνικές 
οντότητες στο να αυξήσουν τακτικές στην ενίσχυση δεδομένων αλλά και στη χρήση 
τους για ανταλλαγή με σκοπό την πληροφόρηση σε ότι αφορά τους δανειστές, τους 
επενδυτές και τις υπηρεσίες. Η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα Μ.Ε.Δ 
απαιτούν προστασία δεδομένων και κανόνες διασφάλισης σεβασμού προς τους 
δανειστές. 

 

Ο τέταρτος και τελευταίος τρόπος αποτελείται από προληπτικά μέτρα. Ενώ ο 
τραπεζικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις 
μετά την οικονομική κρίση, κράτη μέλη συνεχίζουν να έχουν διάφορες 
πολιτικοοικονομικές ευθύνες. Με βάση αυτές τις περίεργες εποχές τις οποίες 
περνούμε και οι οποίες ακόμη μαστίζονται από την πανδημία , οι εξουσίες έχουν 
την δυνατότητα να λάβουν προληπτική εφαρμογή υποστηρικτικών μέτρων όπου θα 
εξασφαλίζεται η επιχορήγηση της πραγματικής οικονομίας υπό την κάλυψη της 
Ευρωπαϊκής τραπεζικής ανάκτησης, της ανάλυσης διεθνούς αλλά και στα πλαίσια 
κρατικών  ενισχύσεων. 

 

4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕ Μ.Ε.Δ: 

Η σύνδεση της πανδημίας με το θέμα αυτό εν μέρει φανερώθηκε στο δεύτερο 
τέταρτο της χρονιάς του 2020 και υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό. Αρχικά, από τον 
λόγο που συνήθως ορίζεται ως «90 μέρες καθυστέρησης» η «ατυχές να 
αποπληρωθεί στο έπακρο». Δεδομένου της έναρξης της κρίσης του Φεβρουάριου 
προς Μάρτη του 2020 και τις επακόλουθες ενέργειες των τραπεζών, τα δάνεια δεν 
εκπληρώνουν το μέτρο των 90 ημερών. Δεύτερον, έχουμε το κριτήριο «day past 
due». Βάσει αυτού του κριτηρίου γίνεται η αξιολόγηση ορισμένων πλεονεκτημάτων 
των δανείων που επωφελούνται από την covid-19, τα οποία θα τηρηθούν μέχρι την 
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λήξη της περιόδου χάριτος (παρόλο που η υποχρέωση για την ολική αποπληρωμή 
παραμένει). Η έξοδος και η είσοδος ρευστότητας από την Ε.Κ.Τ είναι σημαντικό 
κομμάτι στην εποχή της πανδημίας που διανύουμε. Η ρευστότητα της τράπεζας 
συνεχίζει να αυξάνεται κατά την διάρκεια του πρώτου μέσου της χρονιάς του 2020. 
Η νομισματική πολιτική αυτή έχει υιοθετηθεί εντός της πανδημίας. Αυτό επηρέασε 
την αναλογία των Μ.Ε.Δ. Η αύξηση ρευστότητας αποφέρει μείωση στην αναλογία 
των Μ.Ε.Δ.   

 

5. ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Μ.Ε.Δ 

Η οικονομία της Κύπρου διαθέτει μια προϊστορία με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 
Αυτό φανερώνεται και από τα στοιχεία που παραθέσαμε πιο πάνω δηλαδή του 
2016 -2017 αλλά και από τα στοιχεία που αφορούν το 2014 οπού το κόστος των 
Μ.Ε.Δ  ανερχόταν στα 28δις . Παρόλα αυτά η Κύπρος κατάφερε να περιορίσει το 
πρόβλημα αυτό κατά 79%, δηλαδή στο μέσο του 2020 το κόστος μειώθηκε στα 6δις. 
Η μείωση αυτή είναι η τρίτη μεγαλύτερη μείωση ανάμεσα στα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα μεγάλο κατόρθωμα το οποίο περιόρισε ένα 
αρκετά μεγάλο πρόβλημα που βυσσοδομούσε στην οικονομία του νησιού.  Βεβαίως 
η οριστική λύση του προβλήματος αργεί ακόμη, αλλά βρισκόμαστε σε καλό δρόμο 
ώστε εάν οι σωστές κινήσεις και στρατηγικές συνεχίσουν θα επιτευχθεί ο στόχος τα 
Μ.Ε.Δ να μειωθούν στο μισό εντός του μέσου της χρονιάς. 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Εν κατακλείδι η πανδημία όπως ήταν λογικό ,επηρέασε πολλούς τομείς της 
οικονομίας τόσο της Ευρώπης όσο και όλου του κόσμου. Ήταν αναπόφευκτο λοιπόν 
τα Μ.Ε.Δ να μείνουν άθικτα και σταθερά. Είναι απολύτως λογικό πολλές εταιρίες να 
μείνουν εκτεθειμένες απέναντι σε ένα πρωτοφανή για τις μέρες μας γεγονός το 
οποίο δεν υπολόγισε τίποτα και ποδοπατούσε τα πάντα στο πέρασμα του. Τόσο ο 
τομέας της υγείας όσο και της οικονομίας πάλεψαν, παλεύουν και θα συνεχίσουν 
να παλεύουν ένα άνισο προς στιγμής αγώνα. Παρόλα αυτά η Ευρώπη στο θέμα των 
Μ.Ε.Δ κατάφερε να σημάνει εγκαίρως τον συναγερμό και επειδή το πρόβλημα αυτό 
δεν προϋπήρχε σε όλες τις χώρες κράτη μέλη κατάφερα να το περιορίσει.  
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