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Περιγραφή μεθοδολογίας της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων 
 

Από το 2003 το Ευρωσύστημα διενεργεί μια ποιοτική έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη 

ζώνη του ευρώ, τη λεγόμενη «Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων» (ΕΤΧ). Η έρευνα διεξάγεται 

τέσσερις φορές το χρόνο και βασικός της στόχος είναι η βελτίωση της πληροφόρησης για τις 

συνθήκες χρηματοδότησης στη ζώνη του ευρώ. Αυτό υποβοηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 

στην αξιολόγηση των νομισματικών και οικονομικών δεδομένων κατά τη λήψη αποφάσεων 

νομισματικής πολιτικής, και, γενικότερα, τους οικονομικούς αναλυτές της ζώνης του ευρώ. 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα συμπληρώνουν υφιστάμενες στατιστικές που 

αφορούν τα επιτόκια των χορηγήσεων λιανικής τραπεζικής και τις τραπεζικές πιστώσεις γενικότερα, 

σε σχέση με τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης που διέπουν την αγορά, καθώς και με την 

πολιτική χορηγήσεων των τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

απευθύνεται σε ανώτερα τραπεζικά στελέχη του τομέα χορήγησης πιστώσεων που προέρχονται 

από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Επί του παρόντος, το 

δείγμα της έρευνας αποτελείται από περίπου 150 τράπεζες από όλες τις χώρες μέλη της ζώνης του 

ευρώ (19) και λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων εθνικών τραπεζικών 

συστημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αντιπροσώπευση του τομέα.    

 

Το ερωτηματολόγιο για την ΕΤΧ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σχετικών θεμάτων, όπως τα κριτήρια 

χορήγησης για την έγκριση των δανείων, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης πιστώσεων 

καθώς και την αξιολόγηση των τραπεζών για τις συνθήκες που επηρεάζουν τη ζήτηση των δανείων. 

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο του 2015, αποτελείται από 22 σταθερές 

ερωτήσεις και είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 9 ερωτήσεις σχετικά 

µε δάνεια ή πιστωτικά όρια προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ενώ το δεύτερο μέρος 

περιλαμβάνει 13 ερωτήσεις σχετικά µε δάνεια προς νοικοκυριά. Όσον αφορά τα νοικοκυριά, οι 

ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) στεγαστικά δάνεια και (β) καταναλωτικά και λοιπά 

δάνεια. Στο ερωτηματολόγιο παρατίθεται επίσης µία «ανοικτή» ερώτηση, η οποία αφορά άλλα 

σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την πρακτική τραπεζικών χορηγήσεων που ενδεχομένως δεν 

έχουν καλυφθεί από τις προηγούμενες σταθερές ερωτήσεις. Επιπρόσθετα, το ερωτηματολόγιο 

μπορεί να συμπεριλαμβάνει μικρό αριθμό ερωτήσεων ειδικού ενδιαφέροντος, που αφορούν για 

παράδειγμα τις εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές αγορές και τις επιδράσεις τους στα κριτήρια των 

τραπεζών για τη χορήγηση δανείων και πιστωτικών ορίων. 
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Προκειμένου το ερωτηματολόγιο να αντικατοπτρίζει τόσο τις πραγματικές εξελίξεις στις πιστωτικές 

αγορές όσο και τις προσδοκίες των τραπεζών σε σχέση µε αυτές, 18 από τις 22 σταθερές ερωτήσεις 

αναφέρονται στο παρελθόν, δηλαδή στους τρεις μήνες που προηγούνται της εκάστοτε έρευνας και 

τέσσερις αναφέρονται στο μέλλον, δηλαδή στους επόμενους τρεις μήνες.  

 

Για κάθε ερώτηση, οι τράπεζες που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν 

ανάμεσα σε πέντε πιθανές απαντήσεις. Όσον αφορά τις ερωτήσεις για τα κριτήρια χορήγησης 

δανείων, οι πιθανές απαντήσεις είναι "έγιναν σε μεγάλο βαθμό πιο αυστηρά", έγιναν ως ένα βαθμό 

πιο αυστηρά", "παρέμειναν κατά βάση αμετάβλητα", "έγιναν ως ένα βαθμό πιο χαλαρά"  και "έγιναν 

σε μεγάλο βαθμό πιο χαλαρά". Για τις ερωτήσεις που αφορούν τη ζήτηση για δάνεια ή πιστωτικά 

όρια, οι αντίστοιχες πιθανές απαντήσεις είναι "μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό", "μειώθηκε ως ένα 

βαθμό", "παρέμεινε κατά βάση αμετάβλητη", "αυξήθηκε ως ένα βαθμό" και "αυξήθηκε σε μεγάλο 

βαθμό". 

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται από την ΕΚΤ συγκεντρωτικά για τη ζώνη του ευρώ 

με τη χρήση συντελεστών στάθμισης για κάθε χώρα, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη το μέγεθος των 

τραπεζών της κάθε χώρας.  Οι εν λόγω συντελεστές στάθμισης, οι οποίοι ανανεώνονται ανά 

τρίμηνο, προκύπτουν από τα εθνικά μερίδια στο συνολικό υπόλοιπο των χορηγήσεων της ζώνης 

του ευρώ και αφορούν δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η 

δημοσίευση της ΕΚΤ περιλαμβάνει τα λεπτομερή αποτελέσματα (δηλαδή τα ποσοστά των 

ανταποκριθέντων σε κάθε επιμέρους απάντηση) καθώς και διάφορα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία 

για την ανάλυση των δεδομένων όπως, το καθαρό ποσοστό (net percentage), το δείκτη διάχυσης 

(diffusion index), τη μέση (mean) και τυπική απόκλιση (standard deviation). Το κύριο στατιστικό 

στοιχείο αναφοράς για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της ζώνης του ευρώ είναι το καθαρό 

ποσοστό. 

 

Συγκεκριμένα, με τη μέθοδο του καθαρού ποσοστού η ανάλυση επικεντρώνεται στη διαφορά 

μεταξύ του ποσοστού του μεριδίου των τραπεζών που δηλώνει ότι τα κριτήρια χορήγησης έχουν 

γίνει πιο αυστηρά και του μεριδίου των τραπεζών που δηλώνει ότι έχουν γίνει πιο χαλαρά. Θετικό 

πρόσημο του καθαρού ποσοστού υποδηλοί ότι το μερίδιο των τραπεζών που έχει υιοθετήσει πιο 

αυστηρά κριτήρια χορήγησης είναι μεγαλύτερο από εκείνο που έχει υιοθετήσει πιο χαλαρά ενώ, 

αρνητικό πρόσημο υποδηλοί ότι το μερίδιο των τραπεζών που έχει χαλαρώσει τα κριτήρια 

χορήγησης είναι μεγαλύτερο. Παράλληλα, ο όρος «καθαρή ζήτηση» αναφέρεται στη διαφορά 

μεταξύ της μερίδας των τραπεζών που δηλώνει αύξηση της ζήτησης των δανείων  και της μερίδας 

που δηλώνει μείωση. Συνεπώς, η καθαρή ζήτηση είναι θετική αν η πλειονότητα των τραπεζών 

έχουν δηλώσει αύξηση της ζήτησης και αρνητική στην αντίθετη περίπτωση.  
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Ένας εναλλακτικός τρόπος για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων είναι ο δείκτης διάχυσης, ο 

οποίος είναι παρόμοιος με το καθαρό ποσοστό, αλλά διαφέρει ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

υπολογίζεται. Αναλυτικά, ο δείκτης διάχυσης ορίζεται ως το καθαρό ποσοστό σταθμισμένο ανάλογα 

με την «ένταση» των απαντήσεων, δίνοντας, δηλαδή, στις απαντήσεις «σε μεγάλο βαθμό» 

μεγαλύτερη βαρύτητα (με συντελεστή στάθμισης 1) από τις απαντήσεις «ως ένα βαθμό» (με 

συντελεστή στάθμισης 0,5).  

 

Η ερμηνεία του δείκτη διάχυσης ακολουθεί την ίδια λογική όπως αυτής του καθαρού ποσοστού. 

Επομένως, όπως και με τη μέθοδο του καθαρού ποσοστού, για τις ερωτήσεις που αφορούν τη 

προσφορά δανείων, όταν το ποσοστό είναι κάτω από το 0 υποδηλοί χαλάρωση των κριτηρίων 

χρηματοδότησης των τραπεζών ή μικρότερη αρνητική επιρροή από τους όρους χορήγησης των 

δανείων, ενώ όταν το ποσοστό είναι μεγαλύτερο του 0 τότε τα κριτήρια χρηματοδότησης ή οι όροι 

χορήγησης δανείων καθίστανται αυστηρότερα. Ομοίως, για τις ερωτήσεις που αφορούν τη ζήτηση 

δανείων, όταν το ποσοστό είναι αρνητικό υποδηλοί μείωση της ζήτησης ενώ όταν είναι θετικό 

αύξηση. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται παράδειγμα των πιο πάνω προαναφερόμενων 

μεθόδων και ο τρόπος υπολογισμού τους. 
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Πίνακας: Παράδειγμα υπολογισμού των μεθόδων ανάλυσης των απαντήσεων των 

τραπεζών 

 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη ζώνη του ευρώ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ: 

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html. Η Κύπρος συμμετέχει 

στην Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων από τον Απρίλιο του 2008. Η έρευνα καλύπτει περίπου το 

90% της αγοράς δανείων σε μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά της ζώνης του 

ευρώ. Τα εθνικά αποτελέσματα θα δημοσιεύονται συγκεντρωτικά στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ 

https://www.centralbank.cy/el/publications/surveys/bank-lending-survey λίγες μέρες μετά τη 

δημοσίευση της εν λόγω έρευνας από την ΕΚΤ ενώ οι ταυτότητες των συμμετεχουσών τραπεζών 

θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Η μεθοδολογία που θα ακολουθείται για την ανάλυση των 

δεδομένων βασίζεται στη χρήση του δείκτη διάχυσης. Σημειώνεται ότι, όπως και στην περίπτωση 

των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της ΕΚΤ, τα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι 

σταθμισμένα ως προς το μερίδιο αγοράς της κάθε τράπεζας που λαμβάνει μέρος στη έρευνα, άρα 

οι απαντήσεις όλων των συμμετεχόντων φέρουν την ίδια βαρύτητα. 
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Έγιναν σε μεγάλο βαθμό πιο αυστηρά 3% 9% 0% 5% 4% 12% 1% 5% 5% 17%

Έγιναν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά 41% 56% 34% 52% 41% 56% 30% 44% 48% 50%

Παρέμειναν κατά βάση αμετάβλητα 56% 36% 64% 42% 56% 32% 69% 51% 46% 32%

Έγιναν ως ένα βαθμό πιο χαλαρά 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

Έγιναν σε μεγάλο βαθμό πιο χαλαρά 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Καθαρό Ποσοστό 43% 65% 34% 56% 44% 68% 31% 49% 52% 66%

Δείκτης Διάχυσης 23% 37% 17% 30% 24% 40% 16% 27% 28% 42%

Τυπική απόκλιση 0,59 0,64 0,53 0,62 0,6 0,67 0,52 0,63 0,63 0,75

Αριθμός τραπεζών που έχουν απαντήσει 106 105 106 104 102 100 106 105 104 103

Χρήσιμες σημειώσεις:

Πηγή: EKT

Βραχυπρόθεσμα 

δάνεια

Μακροπρόθεσμα 

δάνεια

(1) Το καθαρό ποσοστό ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος του ποσοστού των τραπεζών που έχουν απαντήσει "έγιναν σε 

μεγάλο βαθμό πιο αυστηρά" και "εγιναν ως ένα βαθμό πιο αυστηρά"και του ποσοστού που έχουν απαντήσει  "έγιναν ως ένα βαθμό πιο 

χαλαρά" και "έγιναν σε μεγάλο βαθμό πιο χαλαρά". Για παράδειγμα, για τα συνολικά δάνεια του δεύτερου τριμήνου το καθαρό ποσοστό 

υπολογίζεται ως εξής: ((3%+41%)-(1%+0%)) = 43%

(2) Ο Δείκτης Διάχυσης ορίζεται ως το καθαρό ποσοστό σταθμισμένο ως προς την ένταση των απαντήσεων. Για τις απαντήσεις "έγιναν σε 

μεγάλο βαθμό πιο αυστηρά" και "έγιναν σε μεγάλο βαθμό πιο χαλαρά" ο συντελεστής στάθμισης είναι 1 ενώ, για τις απαντήσεις "έγιναν 

ως ένα βαθμό πιο αυστηρά" και "έγιναν ως ένα βαθμό πιο χαλαρά" ο συντελεστής στάθμισης είναι 0,5. Για την απάντηση "παρέμειναν 

κατά βάση αμετάβλητα" ο συντελεστής στάθμισης είναι 0. Για παράδειγμα, για τα συνολικά δάνεια του δεύτερου τριμήνου ο δείκτης 

διάχυσης υπολογίζεται ως εξής: ((3%*1)+(41%*0,5))-((1%*0,5)+(0%*1)) = 23%

1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών 

ορίων προς επιχειρήσεις;

Συνολικά
Δάνεια προς μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις

Δάνεια προς 

μεγάλες 

επιχειρήσεις

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/surveys/lend/html/index.en.html
https://www.centralbank.cy/el/publications/surveys/bank-lending-survey

