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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Οι δυτικές κοινωνίες παλαιότερα, αλλά βαθμηδόν σχεδόν όλη η παγκόσμια 

κοινότητα, στη μεταδιπολική εποχή, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 

έχουν, ως βασικό χαρακτηριστικό τον καταναλωτισμό. Είναι ένα στοιχείο το 

οποίο χαρακτηρίζει πλέον όλες τις χώρες με τη λεγάμενη ανοιχτή οικονομία. 

Μάλιστα, εσχάτως, το φαινόμενο διευρύνεται, σε σημείο που να αγγίζει τα 

όρια του υπερκαταναλωτισμού.

Στο παρελθόν, κάθε πολίτης σχεδίαζε τις καταναλωτικές του ανάγκες σε 

συνάρτηση είτε με την τρέχουσα ρευστότητά του είτε με τις αποταμιεύσεις 

του. Σήμερα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί τις ανάγκες του με άλλους , 

νέους πόρους. Αυτοί είναι είτε τα καταναλωτικά δάνεια, είτε δανειακά 

κεφάλαια από πιστωτικές κάρτες ή ακόμη ποσά από τα λεγάμενα όρια 

υπερανάληψης. Με άλλα λόγια, όσα ο πολίτης θεωρεί ως καταναλωτικές 

ανάγκες του, μπορεί να τα χρηματοδοτήσει μέσω της καταναλωτικής πίστης 

των τραπεζικών οργανισμών. Κάποιοι από τους λόγους, εξαιτίας των οποίων ο 

πολίτης προσφεύγει στις τράπεζες είναι η έλλειψη ρευστότητας, η αποφυγή 

χρήσης των αποταμιεύσεων και η διευκόλυνση που του παρέχει η 

αποπληρωμή των δανεικών με δόσεις.

Πού οδηγούνται όμως τα νοικοκυριά με τη συνεχή χρήση ξένου κεφαλαίου; 

Μήπως κινδυνεύουν με υπερχρέωση; Μήπως η απελευθέρωση της 

καταναλωτικής πίστης είναι ικανή να προκαλέσει ζημιά -τελικά- τόσο στους 

ιδιώτες όσο και στις τράπεζες; Ποιο είναι το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι 

τράπεζες και πόσο μεγάλο είναι το ρίσκο των ιδιωτών που υπογράφουν μια 

σύμβαση καταναλωτικού δάνειου ή πιστωτικής κάρτας; Πώς αντιμετωπίζεται 

το ρίσκο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και με ποιους τρόπους 

μειώνεται;

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω 

θεμελιώδη ερωτήματα καθώς και σε άλλες επί μέρους λεπτομέρειες,

ι
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φωτίζοντας όλες τις πτυχές του κεφαλαίου «καταναλωτικής πίστη στην 

Ελλάδα του 21ου αιώνα».

Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο ζήτημα 

της καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα, από την περίοδο μετά το δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τα μέσα του 2003, λίγους μήνες μετά την 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης στη χώρα μας. Παρουσιάζεται 

επίσης η χρηματοπιστωτική εικόνα της Ελλάδας μετά την πτώση των 

επιτοκίων και την άνοδο των ορίων στις χορηγήσεις, εξελίξεις που συμβαίνουν 

μετά την ένταξή μας στη ζώνη του ευρώ.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της πίστεως, περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά της και τονίζεται ο ρόλος και η σημασία της. Επίσης ορίζεται η 

καταναλωτική πίστη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του συγγράμματος, και 

διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες μορφές πίστεως.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα δάνεια, οι πιστωτικές 

κάρτες και τα όρια υπερανάληψης, δηλαδή όλα τα προϊόντα της 

καταναλωτικής πίστης τα οποία και κατηγοριοποιούνται και εκτίθενται 

δυναμικά, δηλαδή σε σχέση με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. 

Το κεφάλαιο κλείνει με παραδείγματα προϊόντων καταναλωτικής πίστης από 

τον ελληνικό τραπεζικό χώρο πριν και μετά την απελευθέρωση των ορίων στις 

χορηγήσεις.

Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με το περιθώριο των τραπεζών. Όπως είναι 

γνωστό τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν σημαντικό τον τομέα της 

καταναλωτικής πίστης διότι από εκεί, λόγω των υψηλών επιτοκίων, πηγάζει το 

μεγαλύτερο τμήμα της κερδοφορίας τους. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

οι πηγές κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών πριν και μετά την καθιέρωση 

του ευρώ, αναλύεται εκτενώς η έννοια του περιθωρίου και γίνεται σύγκριση 

του περιθωρίου των ελληνικών τραπεζικών οργανισμών με τα αντίστοιχα
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ομοειδών σε ευρωπαϊκές χώρες» Επίσης αποδεικνύεται ότι η σημαντικότητα 

του περιθωρίου έγκειται στο γεγονός ότι οδηγεί στην κερδοφορία.

Ο λόγος για τον οποίο το περιθώριο στην καταναλωτική πίστη είναι εμφανώς 

υψηλό, σε σχέση φερ' ειπείν με το αντίστοιχο περιθώριο της στεγαστικής 

πίστης, έχει να κάνει με τις επισφάλειες των προϊόντων. Ο πιστωτικός 

κίνδυνος τον οποίο αναλαμβάνει μια Τράπεζα, κάθε φορά που αποφασίζει να 

χορηγήσει κάποιο προϊόν της καταναλωτικής πίστης, είναι πολλαπλάσιος από 

αυτόν που αφορά ένα προϊόν της στεγαστικής πίστης. Σίγουρα η 

καταναλωτική πίστη χορηγεί περισσότερο επισφαλή προϊόντα ενώ οι 

εμπράγματες εξασφαλίσεις της είναι ελάχιστες . Αυτό είναι ευνόητο αν 

αναλογιστεί κανείς ότι η μόνη εξασφάλιση της τράπεζας στη χορήγηση 

δανείου ή πιστωτικής κάρτας είναι η σύμβαση, στην οποία δεν προβλέπεται 

προσημείωση. Το πέμπτο κεφάλαιο, λοιπόν, είναι αφιερωμένο στον πιστωτικό 

κίνδυνο. Εδώ παρουσιάζεται αναλυτικά το πλέγμα των κινδύνων για κάθε 

προϊόν, τονίζεται η σημασία ενός εκάστου των κινδύνων και δίνονται μοντέλα 

για τη μέτρησή τους. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη συνθήκη της 

Βασιλείας.

Η σωστή αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου οδηγεί τους τραπεζικούς 

οργανισμούς σε υγιή χαρτοφυλάκια. Αν και ο πιστωτικός κίνδυνος είναι 

αδύνατο να εξαλειφθεί, στόχος κάθε τράπεζας είναι η ελαχιστοποίησή του, 

αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται -σχεδόν αποκλειστικά- τα τμήματα 

πίστεως. Έτσι στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης του 

πιστωτικού κινδύνου από τα τμήμα της πίστείος, των οποίων η λειτουργία 

παρουσιάζεται λεπτομερώς.

Ο κάθε τραπεζικός οργανισμός χρησιμοποιεί συγκεκριμένα εργαλεία για να 

αντιμετωπίσει τον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτά είναι τα συστήματα του Τειρεσία- 

η μαύρη και η λευκή λίστα-, το εκάστοτε σύστημα βαθμολόγησης και οι 

βάσεις δεδομένων πελατολογίου. Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφονται και

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

3



ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

αναλύονται, ένα προς ένα, τα εργαλεία αυτά. Χωρίς την υποστήριξη τους οι 

τράπεζες θα πορεύονταν, σίγουρα, «στα τυφλά»...

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της 

ελληνικής πραγματικότητας σε σχέση με τις χορηγήσεις δανείων στα 

νοικοκυριά. Αναλύονται θέματα όπως η οικονομική κατάσταση των 

νοικοκυριών, το ύψος των χορηγήσεων και οι διακυμάνσεις των επιτοκίων, η 

υπερχρέωση των ιδιωτών και το μέλλον των τραπεζικών οργανισμών μετά την 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης.

Συμπερασματικά, οφείλουμε την επισήμανση ότι είναι πολύ νωρίς για μια 

σοβαρή αποτίμηση των επιπτώσεων που είχε η απελευθέρωση της 

καταναλωτικής πίστης στον ελλαδικό χώρο. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά 

και νοικοκυριά βρίσκονται ακόμη στη φάση της γνωριμίας με το νέο 

περιβάλλον και αποτιμούν σταδιακά ευκαιρίες και κινδύνους. Η «δύναμη της 

αγοράς» είναι βέβαιο ότι θα διαμορφώσει στο μέλλον τόσο τις τραπεζικές 

συμπεριφορές όσο και τη στάση των καταναλωτών. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι, 

μετά τη φάση της ωρίμανσης, θα προσεγγίσουμε το μοντέλο καταναλωτικής 

πίστης που υιοθέτησαν προηγμένες χώρες της Δύσης. Εκεί ο καταναλωτής 

έχει συγκεκριμένο όριο- οροφή καταναλωτικής πίστης, το οποίο συναρτάται 

με τη δανειοληπτική ικανότητά του ενώ η συνέπεια έναντι των υποχρεώσεων 

που αναλαμβάνει καθορίζει το ύψος στα επιτόκια χορηγήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

1.1 ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Για όλη την περίοδο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα ήταν ένας απλός- 

στην περιγραφή του αν όχι στη λειτουργία του- μηχανισμός. Συνέλεγε 

αποταμιεύσεις με επιτόκια και προθεσμίες που ήταν ταυτόσημα από τράπεζα 

σε τράπεζα και χορηγούσε πιστώσεις σε χρήσεις και με τιμές που ήταν επίσης 

προδιαγεγραμμένες για όλες τις τράπεζες εκ των προτέρων. Όλο το σύστημα 

τελούσε υπό κεντρικό έλεγχο. Έναν κεντρικό έλεγχο που σε ορισμένες 

εκφάνσεις του προσέγγιζε ένα νομισματο-πιστωτικό κεντρικό σχεδίασμά. Τον 

κεντρικό έλεγχο ασκούσε για δεκαετίες ολόκληρες η Νομισματική Επιτροπή.

Σε ένα τέτοιο σκηνικό οι διαφορές μεταξύ τραπεζών ήταν υποτυπώδεις. Όλες 

παρείχαν το ίδιο προϊόν με ίδιες τιμές. Διέφεραν βέβαια ως προς το μέγεθος 

και την έκταση του δικτύου τους, αλλά αυτές οι διαφορές δεν αποτελούσαν 

πηγή διαφορικών πλεονεκτημάτων σε μία εκ των άνω ρυθμιζόμενη αγορά. Το 

τραπεζικό σύστημα μπορούσε να λειτουργεί, κατ' όνομα τουλάχιστον, ως 

εργαλείο της οικονομικής πολιτικής. Και σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας τα 

αναπτυξιακό αίτημα της Ελληνικής Οικονομίας μπορούσε να ικανοποιείται, 

φαινομενικά τουλάχιστον, από ρυθμίσεις που φρόντιζαν ώστε οι τραπεζικές 

πιστώσεις να διατίθενται σε τομείς που κρίνονται ως τομείς υψηλής 

αναπτυξιακής συμβολής και σε τιμές που επέτρεπαν την κερδοφόρα ανάληψη 

επενδύσεων στους τομείς αυτούς.

Σήμερα εκείνο το τραπεζικό σύστημα δεν υπάρχει. Το σκηνικό έχει ανατραπεί 

μετά τις μεταρρυθμίσεις και την απελευθέρωση που δρομολογήθηκαν από την 

περίφημη Έκθεση Καρατζά το 1987.Τόσο στην οπτική της επιστημονικής
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ανάλυσης όσο και στη ρέουσα πραγματικότητα, το τραπεζικό σύστημα 

αποτελεί έναν αυτόνομο και ενεργό τομέα οικονομικής δραστηριότητας στον 

οποίο λειτουργούν και ανταγωνίζονται ανεξάρτητες επιχειρηματικές μονάδες 

που διαφέρουν η μια από την άλλη, που αναπτύσσουν στρατηγικές ακόμη 

μεγαλύτερης μελλοντικής τους διαφοροποίησης και που επιδιώκουν την 

επιβίωση, την κερδοφορία και τη μεγέθυνσή τους σε ένα περίπλοκο και 

συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Η Ελλάδα μπορεί στις 28 Μαΐου του 1979 να υπέγραψε την ένταξή της στην 

ΕΟΚ, δυστυχώς όμως στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δεν είχε ακόμα 

καταφέρει να αναπτύξει το τραπεζικό της σύστημα, το οποίο ήταν αυστηρά 

ως ερμητικά «κλειστό» και σαφώς καθόλου ανταγωνιστικό. Το πρώτο δειλό 

άνοιγμα πραγματοποιήθηκε το 1991, όταν ο τότε Διοικητής της Τράπεζας της 

Ελλάδος, κ. Τίμος Χριστοδούλου, υπέγραψε τη σχετική Πράξη 1955/91, βάσει 

της οποίας η καταναλωτική πίστη αποτελούνταν από τις εξής κατηγορίες:

s Τα πιστωτικά δελτία, δηλαδή τις πιστωτικές κάρτες. Ο εκάστοτε 

κάτοχος πιστωτικού δελτίου είχε τη δυνατότητα να δανεισθεί μέσω 

αυτού μέχρι και 200.000 δρχ. για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και

25.000 δρχ. μετρητά το μήνα. Η κατά σύσταση υπέρβαση του ορίου 

αυτού, υποχρέωνε την εκάστοτε τράπεζα να προβεί σε ακύρωση της 

κάρτας. Η έκδοση νέου πιστωτικού δελτίου απαγορευόταν για 2 

τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία της ακύρωσης. Σε περίπτωση που 

οι εκδότες καρτών πραγματοποιούσαν συμφωνίες με συγκεκριμένους 

πωλητές ειδών διάρκειας για αγορά των ειδών αυτών με χρήση καρτών, 

ευθύνονταν και οι εκδότες των καρτών για την τήρηση των όρων 

πωλήσεων των ειδών διάρκειας, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Το 

επιτόκιο και οι λοιποί όροι καθορίζονταν από τον εκδότη του δελτίου, 

με την επιφύλαξη βέβαια των διατάξεων για τα ελάχιστα όρια επιτοκίων 

χορηγήσεων. Η χρήση των πιστωτικών καρτών στο εξωτερικό διεπόταν 

από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
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s Το απλό καταναλωτικό δάνειο, το οποίο οι τράπεζες χορηγούσαν στα 

φυσικά πρόσωπα, με το ανώτατο ποσά να ανέρχεται στις 300.000 δρχ. 

Η διάρκεια του δανείου δε μπορούσε να υπερβεί τους 18 μήνες. Το 

επιτόκιο και οι λοιποί όροι καθορίζονταν από τις τράπεζες, με επιφύλαξη 

των διατάξεων για τα ελάχιστα όρια επιτοκίων. Το ισχύον πλαίσιο των 

διατάξεων για τη χορήγηση των δανείων σε φυσικά πρόσωπα προς 

κάλυψη προσωπικών οικονομικών αναγκών παρεχόταν από τις 

ακόλουθες Πράξεις Διοικητή ΤΕ 1955/2.7.91, παρ. Δ/2 και 2179/5.3.93, 

παρ. 2. Διευκρινίζεται ότι δεν ίσχυε υποχρέωση λήψεως προκαταβολής. 

·/ Την υπερανάληψη μετρητών σε κατόχους τρεχούμενου λογαριασμού. 

Το όριο υπερανάληψης άγγιζε μέχρι και τις 200.000 δρχ.

Δυο χρόνια αργότερα, το 1993, η καταναλωτική πίστη μπαίνει για μια ακόμη 

φορά στο μικροσκόπιο του Διοικητή. Έτσι, αποφασίζεται η αύξηση του 

ανώτατου ποσού τόσο στα πιστωτικά δελτία (κάρτες) όσο και στο απλό 

καταναλωτικό δάνειο. Το ποσό φτάνει στις 300.000 ακόμα και στην 

υπερανάληψη από τον τρεχούμενο λογαριασμό και οι αποφάσεις αυτές 

παίρνουν επίσημη μορφή στην Πράξη του Διοικητή 2999/93.

Η καταναλωτική πίστη, ουσιαστικά, έρχεται στο προσκήνιο των ελληνικών 

τραπεζικών δρώμενων το έτος 1994. Στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέχρι 

τον Ιούλιο του 1994 λειτουργούσαν 50 τραπεζικά ιδρύματα, δηλαδή η 

Τράπεζα της Ελλάδος, 22 ελληνικές εμπορικές τράπεζες, 20 υποκαταστήματα 

ξένων τραπεζών και 7 ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί. Η χρονολογία αυτή 

αποτελεί ορόσημο για τον τραπεζικό δανεισμό καθώς είναι η πρώτη φορά που 

ο Έλληνας πολίτης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί για δάνειο και αν πληροί τις 

προϋποθέσεις, να εγκριθεί το αίτημά του. Βέβαια όχι με την ίδια ευκολία και 

ταχύτητα όπως σήμερα, παρότι η Συνθήκη του Μάαστριχτ που υπεγράφη το 

1993, προέβλεπε πλήρη απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης σε όλες τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, τότε, εξαιτίας του υψηλού 

πληθωρισμού, αδυνατούσε να ακολουθήσει τον κανόνα. Μάλιστα, ο
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πληθωρισμός ήταν τόσο υψηλός, που η συγκράτησή του φάνταζε μάλλον 

ουτοπία.

Έτσι, ο τότε διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ιωάννης Μπούτος 

αποφάσισε να επιτρέψει στις τράπεζες να δίνουν καταναλωτικά δάνεια, 

ωστόσο φοβούμενος, και δικαίως, το τέρας του πληθωρισμού, έθεσε όρια στα 

ποσά δανειοδότησης. Τη συγκεκριμένη απόφαση την αποτύπωσε με σαφήνεια 

και επίσημο χαρακτήρα στην Πράξη του Διοικητή που φέρει τον αριθμό 

2286/1994. Με βάση το επίσημο αυτό έγγραφο οι εμπορικές τράπεζες 

μπορούσαν να δώσουν στους καταναλωτές καταναλωτικά, προσωπικά δάνεια 

και επιπλέον ανέβασε το όριο ανάληψης μετρητών στις πιστωτικές κάρτες. Η 

ριζική, όπως τη χαρακτήρισαν οι εφημερίδες της εποχής, αναμόρφωση του 

τραπεζικού δανεισμού έφερε τα εξής:

s Τη δυνατότητα των πελατών να δανείζονται μέχρι και οκτώ (8) 

εκατομμύρια δρχ. (25.000 ευρώ σήμερα) με προϋπόθεση την 

προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία θα πιστοποιούσαν τον τρόπο 

επένδυσης των εν λόγω χρημάτων.

s Για πρώτη φορά στα τότε οικονομικά εργαλεία προστέθηκε ένα νέο 

προϊόν, το γνωστό πλέον σε όλους προσωπικό δάνειο ύψους ως ένα 

(1) εκατομμύριο δρχ. (3.000 ευρώ σήμερα), το οποίο δινόταν από τις 

τράπεζες χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών. Το συγκεκριμένο δάνειο 

δινόταν «κατά άτομο και κατά τράπεζα», όρος που αργότερα θα 

αλλάξει.

s Για την εξυπηρέτηση καταναλωτικών σκοπών οι τράπεζες μπορούν να 

επιτρέπουν τη δημιουργία χρεωστικών υπολοίπων σε τρεχούμενους 

λογαριασμούς καταθέσεων μέχρι το ποσό των 300.000 δρχ. 

(υπερανάληψη-overdraft).

^ Στις πιστωτικές κάρτες, των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας το 1994 

ήταν ελάχιστος σε σχέση με σήμερα και οι οποίες βρισκόταν στα χέρια 

λίγων και οικονομικά ισχυρών, για πρώτη φορά το όριο ανήλθε στα

1.000 ECU (1.000 ευρώ σήμερα).
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ν' Το ίδιο καθεστώς ΐσχυε και για τις εταιρικές κάρτες.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του Νοεμβρίου 1994 τα δάνεια για 

αγορά αυτοκινήτου παρέχονταν με τους εξής όρους:

• Ανώτατο όριο 8 εκατομμύρια δρχ.

• Δάνειο μέχρι 80% της τιμολογιακής αξίας (η προκαταβολή του 20% 

πρέπει να καταβληθεί από το δανειοδοτούμενο).

• Διάρκεια 36 μήνες.

• Επιτόκιο 26-28% πλέον 4% Ε.Φ.Τ.Ε. επί των τόκων.

• Κατά τη διάρκεια του δανεισμού και μέχρι την εξόφλησή του, την 

κυριότητα του αυτοκινήτου διατηρεί η τράπεζα.

• Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου κατά κλοπής και 

πυράς.

• Τα δάνεια δίνονται μόνο για την αγορά καινούριων αυτοκινήτων.

Για τη χορήγηση ενός καταναλωτικού δανείου η τράπεζα παίρνει υπόψη την 

οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τη 

σταθερότητα ή μη του εισοδήματος του, τα περιουσιακά του στοιχεία, την 

τυχόν λήψη δανείων και από άλλες τράπεζες και το εκκαθαριστικό σημείωμα 

φόρου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Για δάνεια που δίνονται για την αγορά άμεσων καταναλωτικών αγαθών δεν 

απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών. Για την αγορά διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών απαιτείται η κατάθεση τιμολογίων.

Για δάνεια μέχρι 1 εκ. δρχ. δεν ζητείται εμπράγματη ασφάλεια. Για ποσά πάνω 

από 1 εκ. δρχ. ζητείται εγγύηση με έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, ομόλογα, 

καταθέσεις σε δρχ. ή συνάλλαγμα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή εγγράφεται 

προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο.

Η διάρκεια των καταναλωτικών δανείων είναι για τα άμεσα καταναλωτικά 

αγαθά 12 μήνες ενώ για τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 36 μήνες.
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Η εξόφληση γίνεται σε ίσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Τα επιτόκια είναι μεταβλητά. Το Νοέμβριο του 1994 κυμαίνονταν μεταξύ 

23.5% και 26% πλέον Ε.Φ.Τ.Ε 4% επί των τόκων.

Ορισμένες τράπεζες παρέχουν στους δανειολήπτες και ασφάλεια ζωής για τη 

διάρκεια του δανεισμού.

Το 1996, όταν η δραχμή βρισκόταν στον κυκλώνα των υποτιμήσεων, η 

διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έκανε μια μικρή αλλά σημαντική για τον 

έλεγχο του πληθωρισμού παρέμβαση. Ο τότε Διοικητής κ. Λουκάς Παπαδήμος 

με την Πράξη του Διοικητή 2391/96 διατήρησε τους όρους στη δανειοδότηση 

προσωπικών δανείων του 1 εκατομμυρίου δρχ., αλλάζοντας όμως τις 

προϋποθέσεις σια καταναλωτικά δάνεια των 8 εκατομμυρίων δρχ. Η αλλαγή 

αφορούσε το ποσοστό συμμετοχής της τράπεζας στην αγορά του αγαθού. Με 

άλλα λόγια, η τράπεζα χορηγούσε το 65% του ποσού για την αγορά αγαθών 

και υπηρεσιών ενώ το υπόλοιπο 35% όφειλε να το συμπληρώσει ο ίδιος ο 

δανειζόμενος.

Κατόπιν πολλών συζητήσεων και επιμέρους αντιδράσεων, ο νυν Διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Νίκος Γκαργκάνας, προχώρησε, στις 12 Ιουνίου του 

2003, στην κατάργηση των ορίων στην καταναλωτική πίστη, με την ΠΔ/ΤΕ 

2523/12.6.03. Η συγκεκριμένη Πράξη παρατίθεται, ενδεικτικά, αμέσως 

παρακάτω αυτούσια και ως η πλέον πρόσφατη.

« Με την ΠΔ/ΤΕ 2523/12.6.2003 καταργούνται οι περιορισμοί που ισχύουν 

στην καταναλωτική πίστη και τα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα.

1. Ειδικότερα με τις διατάξεις της Πράξης αυτής:
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ν' Καταργείται το συνολικό, «κατά άτομο και κατά τράπεζα» όριο των

25.000 ευρώ, καθώς και τα επί μέρους όρια για τις πιστοδοτήσεις προς 

φυσικά πρόσωπα:

■ Για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, έναντι δικαιολογητικών, μέχρι 

το 65% της χρηματοδοτούμενης δαπάνης.

■ Μέσω χρήσης πιστωτικών δελτίων.

■ Μέσω υπεραναλήψεων από τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων 

(μέχρι 1.500 ευρώ).

■ Για την κάλυψη προσωπικών αναγκών χωρίς παραστατικά (μέχρι

3.000 ευρώ, από το σύνολο των τραπεζών).

■ Για τις μέσω καρτών αναλήψεις μετρητών μέχρι 1.000 ευρώ 

μηνιαίως.

2. Η κατάργηση των ως άνω περιορισμών εντάσσεται στο πλαίσιο της 

εναρμόνισης της άσκησης της νομισματικής πολιτικής από το Ευρωσύστημα, 

σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο 

ανταγωνισμό.

3. Για την άρση των περιορισμών συνεκτιμήθηκαν επίσης:

ν' Τα αποτελέσματα της πρόσφατης δειγματοληπτικής έρευνας που 

διεξήχθη σε πανελλαδικό επίπεδο για λογαριασμό της Τράπεζας της 

Ελλάδος, από τα οποία επιβεβαιώθηκε ότι ο βαθμός χρέωσης των 

ελληνικών νοικοκυριών είναι γενικά χαμηλός και υπολείπεται σημαντικά 

από το μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ (υπόλοιπο τραπεζικών δανείων ως 

ποσοστό του ΑΕΠ σΐΌ τέλος του 2002: Ελλάδα 22,3%, ζώνη ευρώ 

47%), ενώ παράλληλα παρατηρείται σημαντική επιβράδυνση του 

ρυθμού επέκτασης της καταναλωτικής πίστης (από 42,5% το 

Δεκέμβριο 2001 σε 24,6% τον Απρίλιο 2003). 

ν' Η αναμενόμενη θετική επίδραση στους καταναλωτές από την ενίσχυση 

του ανταγωνισμού, καθώς και η περιορισμένη αποτελεσματικότητα των
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υφιστάμενων μέχρι σήμερα ρυθμίσεων και οι στρεβλώσεις που αυτές 

δημιουργούσαν.

s Η επικείμενη ενεργοποίηση της διατραπεζικής βάσης πιστωτικής 

φύσεως πληροφοριών σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των 

συστημάτων πιστοληπτικής διαβάθμισης των πελατών από τις 

τράπεζες.

4. Οι χρηματοδοτήσεις για τις καταναλωτικές και προσωπικές ανάγκες των 

φυσικών προσώπων θα παρέχονται σσο εξής αποκλειστικά με τραπεζικά 

κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται με αυστηρότητα. Οι όροι των 

σχετικών χρηματοδοτήσεων θα προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, και από το 

βαθμό αξιοποίησης των ποιοτικής και ποσοτικής φύσεως στοιχείων, που θα 

παρέχονται από το διατραπεζικό σύστημα πιστωτικών πληροφοριών και την 

πιστή εφαρμογή των κριτηρίων των συστημάτων διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου.

Παράλληλα οι συναλλασσόμενοι με τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να 

αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατόν την παρεχόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, ενημέρωση για τη σύγκριση των προσφερόμενων χρηματοδοτικών 

προϊόντων και την ορθή εκτίμηση του ύψους των υποχρεώσεων και των 

τυχόν κινδύνων που αναλαμβάνουν.

Διευκρινίζεται ότι με την ΠΔ/ΤΕ 2523/12.6.2003 δεν θίγονται οι διατάξεις που 

ισχύουν για τους ειδικούς κανόνες παροχής πιστώσεων από τα μέλη, τράπεζες 

και ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες, του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2523/12.6.2003 ισχύουν από 20 Ιουνίου 2003 »

Τέλος στην καταναλωτική πίστη ανήκει και η κατηγορία των δανείων σε 

φυσικά πρόσωπα για αγορά μετοχών. Εδώ, το πρώτο βήμα έγινε το 1991 επί 

διοικήσεως Τίμου Χριστοδούλου, που αποφασίστηκε η χορήγηση δανείου για 

αγορά μετοχών με ανώτατο ποσό τα 5 εκατομμύρια δρχ. Το 1999 και αφού το
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χρηματιστήριο έπειθε ακόμη και τους πλέον αδαείς ότι προσφέρει χρήματα, ο 

κ. Λουκάς Παπαδήμος ανέβασε το ποσό στα 15 εκατομμύρια δρχ. και το 2001 

(μολονότι ο γενικός δείκτης είχε αρχίσει την πτωτική του πορεία) το ποσό 

ανέβηκε στα 150.000 ευρώ, με την ελπίδα τόνωσης της αγοράς.

1.2 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ, Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Η ένταξη της Ελλάδος στη Ζώνη του Ευρώ συνοδεύτηκε από την 

αποκλιμάκωση των επιτοκίων στο πλαίσιο της σύγκλισης των 

μακροοικονομικών μεγεθών στα αντίστοιχα της Ζώνης του Ευρώ. Έως το 

τέλος του 2000 τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων καθορίζονταν σε 

μεγάλο βαθμό με βάση τα επιτόκια παρέμβασης της Τράπεζας της Ελλάδος, τα 

οποία με τη σειρά τους προσδιορίζονταν με βάση τα μακροοικονομικά 

δεδομένα, τους ισχύοντες κινδύνους αγοράς και τις ανάγκες της οικονομίας. 

Για το λόγο αυτό το ύψος των επιτοκίων χορηγήσεων παρέμενε σε υψηλότερο 

επίπεδο σε σύγκριση με τα επιτόκια που ίσχυαν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

οικονομίες.

Στη δεκαετία του 1990, οι επιχειρήσεις, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον 

υψηλών επιτοκίων, δανείζονταν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη λειτουργία και 

την ανάπτυξή τους με αρκετά υψηλότερο κόστος σε σχέση με τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, γεγονός που είχε άμεση επίπτωση στο λειτουργικό 

κόστος και κατά επέκταση στην ανταγωνιστικότητα τους. Οι δυσκολίες 

χρηματοδότησης ήταν μεγαλύτερες για τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες 

αντιμετώπιζαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβασή τους σε ξένα κεφάλαια.

Παρόμοια εικόνα αντιμετώπιζαν και οι ιδιώτες καθώς το κόστος τόσο των 

καταναλωτικών όσο και των στεγαστικών δανείων ήταν αρκετά υψηλό και τα 

κριτήρια για τη χορήγηση τέτοιων δανείων ήταν ιδιαίτερα αυστηρά. Αυτή ήταν 

και η αιτία που το συνολικό ύψος αυτών των δανείων ήταν ιδιαίτερα χαμηλό 

μέχρι την ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ. Από 1/1/2001 όμως, το ύψος των
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επιτοκίων παρέμβασης και κατά συνέπεια των διατραπεζικών επιτοκίων 

καθορίζεται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι κοινό 

για όλες τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ. Η εξέλιξη αυτή είχε άμεση επίπτωση 

και στα τραπεζικά επιτόκια - καταθέσεων και χορηγήσεων - καθώς αυτά 

διαμορφώνονται με βάση τα επιτόκια παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες πιστοληπτικής ικανότητας 

των δανειζομένων που ισχύουν σε κάθε χώρα. Έτσι σημειώθηκε σημαντική 

υποχώρηση και των επιτοκίων χορηγήσεων στην Ελλάδα, η οποία ωφέλησε σε 

μεγάλο βαθμό τους δανειζόμενους, ιδιώτες και επιχειρήσεις, των οποίων 

αυξήθηκαν ουσιαστικά οι δυνατότητες χρηματοδότησης με χαμηλό κόστος 

χρήματος και με σημαντική μείωση του βάρους του παλαιού τους χρέους. Η 

αύξηση της ζήτησης για δάνεια τόσο από τον τομέα των ιδιωτών όσο και από 

τον τομέα των επιχειρήσεων συνέβαλε στη σημαντική αύξηση της συνολικής 

τραπεζικής χρηματοδότησης όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα.

Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα ως Ποσοστό του ΑΕΠ

□ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
m ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας
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Οι τράπεζες με τη σειρά τους, αναγνωρίζοντας τα νέα δεδομένα, παρουσίασαν 

μια σειρά νέων ευέλικτων χρηματοδοτικών προϊόντων τα οποία καλύπτουν 

αποτελεσματικότερα το εύρος των αναγκών της αγοράς, τόσο στον τομέα των 

ιδιωτών όσο και στον τομέα των επιχειρήσεων. Τα δάνεια που απευθύνονται 

σε επιχειρήσεις μπορούν να διαχωριστούν στα βραχυπρόθεσμα και στα μεσο- 

μακροπρόθεσμα ενώ τα δάνεια των ιδιωτών μπορούν να διαχωριστούν στις 

υποκατηγορίες των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΠΙΣΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΔΙΚΑ

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΉΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ως πίστη ορίζεται η στις συναλλαγές εφαρμοζόμενη εμπιστοσύνη. Επίσης, με 

τον όρο πίστη ορίζεται η παροχή είτε ενός αγαθού είτε ενός χρηματικού 

ποσού έναντι μιας υπόσχεσης είτε πληρωμής είτε αντίστοιχα εξόφλησης. 

Επιπλέον, ο όρος πίστη χρησιμοποιείται συχνά έχοντας το νόημα της 

μίσθωσης χρήματος (κεφαλαίου) ή της αγοραστικής δύναμης.

Κατά τον Μ. R. Lehmann η έννοια της πίστεως συνδέεται με την αγορά του 

χρήματος και του κεφαλαίου, δηλαδή, στην ουσία, με την αγορά χρήσης 

κεφαλαίου, ακόμη δε και με το εμπόριο χρήσης κεφαλαίου που ασκούν οι 

τράπεζες πίστεως.

Ο στενός σύνδεσμος της όλης κυκλοφορίας καταβολών και της όλης 

κυκλοφορίας πίστεως οφείλεται, πρώτον, στο ότι η χρησιμοποίηση και η 

εξόφληση της πίστεως συνδέεται κατά κανόνα με καταβολές και, δεύτερο, στο 

ότι τα μέσα πληρωμών της σύγχρονης οικονομίας είναι πάντοτε ιδιαίτερες 

μορφές πίστεως.

Κατά μια αντίληψη το χρήμα και η πίστη είναι αγαθά δεκτικά αγοράς και 

πώλησης. Οι τράπεζες αγοράζουν και πωλούν τη χρήση κεφαλαίων. Έτσι, η 

τράπεζα με χρέωση του ταμείου της εισπράττει, με άλλα λόγια αγοράζει τη 

χρήση κεφαλαίου, από τους καταθέτες και συγχρόνως τους πιστώνει, ενώ η 

ίδια με πίστωση του ταμείου πληρώνει, δηλαδή πωλεί τη χρήση κεφαλαίου, 

στους πελάτες της και συγχρόνως χρεώνει αυτούς σε λογαριασμούς 

χορηγήσεων.
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2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό, αλλά και πιο ευρύτερα, κάθε οικονομική 

μονάδα, με οποιαδήποτε μορφή και αν δρα αυτή οικονομικά (άτομο, 

νοικοκυριό, επιχείρηση, οργανισμός, δημόσιο, κ.τ.λ.), αντιμετωπίζει συχνά την 

έλλειψη χρημάτων στην χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ή 

γενικότερα των αναγκών της. Στην περίπτωση αυτή κι όταν η ανάγκη είναι 

αδήριτη, καταφεύγει στον δανεισμό.

Γενικά, λοιπόν, η λειτουργία της υπό όρους καταφυγής των οικονομικών 

μονάδων στο ξένο κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση των αναγκών τους και 

από την άλλη πλευρά η λειτουργία της επίσης υπό όρους παραχωρήσεως 

άλλων οικονομικών μονάδων του πλεονάζοντος εισοδήματος τους σε αυτές 

που το έχουν ανάγκη είναι η πίστη.

Όπως είναι φανερό, λοιπόν, πιστωτική πράξη και αυτή, η ίδια, η πίστη, 

ευρύτερα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μεταβίβαση αγοραστικής δύναμης 

από μια οικονομική μονάδα στην άλλη με τον όρο της επιστροφής της έπειτα 

από κάποιο διάστημα και της «αποζημίωσής της» με κάποιο επιπλέον 

χρηματικό ποσό.

2.3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα χαρακτηριστικά της πίστεως, όπως 

αυτά πραγματώνονται είναι τα εξής:

s Η άμεση χορήγηση ή ανάληψη υποχρεώσεως για χορήγηση, 

ν' Η ανάληψη υποχρεώσεως επιστροφής της χορήγησης, 

ν' Το συμφωνηθέν ύψος της χορήγησης, 

ν' Η προθεσμία επιστροφής, 

ν' Η αμοιβή της χορήγησης (τόκος, προμήθειες).
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2.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΓΕΩΣ

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Ο ρόλος και η σημασία της πίστεως και γενικότερα η αξία της στο ευρύτερο 

οικονομικό πεδίο κι όχι μόνο στο στενό χρηματικό είναι ίδια με αυτή των 

αποταμιεύσεων και καταθέσεων, γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό η συνέχεια και η 

επέκτασή τους. Από ευρύτερης σκοπιάς η πίστη αποτελεί το κύριο υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο στηρίζεται ο μηχανισμός μεταβίβασης των αποταμιεύσεων 

από το κοινωνικό σύνολο στον παραγωγικό τομέα. Η σημασία του μηχανισμού 

αυτού και άρα ευρύτερα της πίστεως έγκειται στο γεγονός ότι το κοινωνικό 

σύνολο δεν μπορεί ή δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τα αποταμιευτικά του 

κεφάλαια για δική του παραγωγική - επιχειρηματική δράση. Είναι ένα σύνολο, 

συνήθως, από άτομα με μικρές αποταμιεύσεις, με διάφορα κατά το πλείστον 

εξαρτημένα επαγγέλματα, μισθωτοί, υπάλληλοι, νοικοκυριά, ξένα προς την 

επιχειρηματική δραστηριότητα που τους «περισσεύει», ωστόσο, ένα κάποιο 

ποσό από το εισόδημά τους και που δεν έχουν άλλο τρόπο να το διαθέσουν. 

Το ποσό αυτό είναι η προσωπική τους αποταμίευση.

Από την άλλη πλευρά, ο παραγωγικός τομέας περιλαμβάνει άτομα που 

χρειάζονται ακριβώς αυτά τα ποσά για τη δική τους επιχειρηματική 

δραστηριότητα, γιατί η προσωπική τους αποταμίευση δεν επαρκεί για την 

αυτοχρηματοδότησή τους. Έτσι, ανάμεσά τους, αναπτύσσεται ένας 

μεταβιβαστικός μηχανισμός με αντικείμενο τα ποσά αυτά και με τελική 

πραγμάτωση την πίστη. Εκεί ακριβώς, λοιπόν, έγκειται η αξία, η σημασία και ο 

ρόλος της πίστεως, στην σωστή διέξοδο, τόσο για τον αποταμιευτή, όσο και 

για τους επενδυτές. Έτσι, οι μεν πρώτοι διαθέτουν με κάποιο επωφελή τρόπο 

αποταμιεύσεις, οι δε δεύτεροι βρίσκουν τα κεφάλαια που του χρειάζονται.

Με βάση τη βασική αυτή διεργασία της πίστεως προκαλούνται, κατόπιν, ένα 

σωρό άλλες θετικές επιδράσεις πάνω και μέσα στο οικονομικό κύκλωμα μιας 

εθνικής οικονομίας. Αποτρέπεται, για παράδειγμα, η άσκοπη κατανάλωση, 

εξασφαλίζεται ένα πρόσθετο - μικρό ή μεγάλο - έσοδο στον αποταμιευτή, 

προωθείται η επενδυτική προσπάθεια, αποφεύγονται οι πληθωριστικές πιέσεις,
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αναπτύσσεται η οικονομία, δραστηριοποιούνΓαι κι άλλοι επενδυτές, 

αυξάνονται οι εξαγωγές και πολλά άλλα παρόμοια, που χωρίς αυτά η οικονομία 

οδηγείται στον πλήρη μαρασμό και στη διάλυση. Προσέχοντας, περισσότερο, 

τον μεταβιβαστικό μηχανισμό, ο οποίος αναφέρεται παραπάνω, διαπιστώνεται 

ότι αυτό που τελικά επιτελεί η πίστη είναι η χρηματοδότηση. Ενεργοποιεί με 

άλλα λόγια τον χρηματοδοτικό μηχανισμό μιας οικονομίας, χωρίς όμως να 

είναι και ο μοναδικός κινητήριος μοχλός του.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε και ο μηχανισμός αυτός κατευθύνει την 

πίστη μόνο και πάντα προς τον παραγωγικό κλάδο αλλά και προς τον 

καταναλωτικό. Όμως αυτό συμβαίνει σχετικά σε μικρότερο βαθμό, με 

εξαίρεση την περίπτωση του Δημοσίου, που όταν χρηματοδοτεί 

(αντιηαραγωγικά κατά το πλείστον) ελλείμματα, στρέψει προς τη δική του 

κατεύθυνση τον χρηματοδοτικό μηχανισμό. Σαν τμήμα του χρηματοδοτικού 

μηχανισμού η πίστη ενεργοποιείται κατά κύριο λόγο από το τραπεζικό 

σύστημα. Έτσι, αναπτύσσεται εδώ μια σειρά σημαντικών χρηματοδοτικών 

διεργασιών που η πιστωτική πολιτική προσπαθεί να κατευθύνει ή να ελέγξει, 

υποτάσσοντάς τις στους γενικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής.

Η πιστωτική πολιτική, λοιπόν, είναι αυτή που χειρίζεται την πίστη και σαν 

τμήμα της ευρύτερης εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής δεν είναι λιγότερο 

σημαντική για τις οικονομικές εξελίξεις, από όσο οι άλλες επιμέρους 

τμηματικές πολιτικές. Είναι στενά δεμένη πάντως με τη νομισματική πολιτική 

γιατί επίπεδο και αντικείμενο δράσης της περιέχεται σε αυτό της νομισματικής.

Ένα άλλο σημείο, τέλος, που δείχνει την αξία και το ρόλο της πίστεως είναι και 

η κατανομή της ή σωστότερα οι ροές κατανομής της. Γιατί είναι φανερό πως 

δεν αρκεί μόνο ο κόσμος να αποταμιεύει και οι τράπεζες ή οι άλλοι 

πιστοδοτικοί οργανισμοί να έχουν κεφάλαια για χορήγηση, αλλά πρέπει αυτά 

τα κεφάλαια να χορηγούνται εκεί που πρέπει. Αυτό είναι μέλημα της 

πιστωτικής κυρίως πολιτικής, αλλά και της ευρύτερης νομισματικής και 

οικονομικής πολιτικής. Η σπουδαιότερη ροή, εδώ, θα πρέπει να είναι
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επενδυτική. Η πίστη, δηλαδή, θα πρέπει να κατευθύνεται προς τις επενδυτικές 

δραστηριότητες και όταν υπάρχει ανάγκη ή ειδικές άλλες περιπτώσεις, η ροή 

μπορεί να είναι καταναλωτική ή άλλη. Η ροή, επίσης, όχι μόνο προς τις 

επενδύσεις γενικά, αλλά και προς τις σπουδαιότερες ή τις πιο αναγκαίες από 

αυτές και μετά προς τις άλλες, είναι ένα άλλο σημαντικό σημείο.

Συμπερασματικά, λοιπόν, η πίστη παίζει τον σπουδαίο ρόλο της, όχι μόνο 

γενικά, όταν είναι διαθέσιμη, αλλά και όταν διατίθεται σωστά. Στην αντίθετη 

περίπτωση, προκαλεί αρνητικά φαινόμενα, όπως πληθωρισμό και επενδυτικό 

μαρασμό, που μπορεί να αποβούν καταλυτικά για την οικονομία.

2.5 Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Η καταναλωτική πίστη περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις δανείων που 

συνάπτονται μεταξύ τραπεζών και καταναλωτών, δηλαδή φυσικών προσώπων 

που επιδιώκουν με αυτές σκοπούς εκτός των ορίων της επαγγελματικής 

δραστηριότητάς τους. Η καταναλωτική πίστη αφορά δανεισμό που 

χρησιμοποιείται για καταναλωτικούς σκοπούς, δηλαδή για αγορά 

καταναλωτικών αγαθών ή για δαπάνες συντήρησης. Τα καταναλωτικά αγαθά 

είναι αυτά που προορίζονται για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών, σε 

αντίθεση με τα κεφαλαιουχικά αγαθά τα οποία προορίζονται για την παραγωγή 

άλλων αγαθών. Διακρίνονται σε άμεσα και διαρκή. Τα πρώτα είναι αγαθά που 

καταναλώνονται με μια χρήση, όπως τρόφιμα και τσιγάρα. Το δεύτερα είναι 

αγαθά που χρησιμοποιούνται για μακρό χρονικό διάστημα, όπως συσκευές, 

οικιακά είδη αυτοκίνητα και έπιπλα. Εκτός από τα δάνεια η καταναλωτική 

πίστη περιλαμβάνει τις κάρτες και το όριο υπερανάληψης (overdraft).

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της καταναλωτικής πίστης είναι η βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου, δίνοντας τη δυνατότητα για αγορές ειδών που είναι 

χρήσιμα ή και αναγκαία, αλλά λείπουν τα χρήματα για την προμήθεια τους. 

Επίσης, η καταναλωτική πίστη δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 

χειρίζονται έκτακτα περιστατικά όπως απρόσμενα έξοδα, ιατρικά προβλήματα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΉΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΉΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
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και σπουδές παιδιών. Επιπλέον, με τη χρήση πιστωτικών καρτών οι 

καταναλωτές μπορούν να αντεπεξέλθουν ανά πάσα στιγμή σε έξοδα ταξιδιών, 

χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρουν συνάλλαγμα.

Όσον αφορά την ίδια την οικονομία, η καταναλωτική πίστη της προσφέρει τη 

σωστή χρηματική ροή και τους παραγωγικούς παράγοντες μέσα στο 

οικονομικό σύστημα. Η οικονομική ανάπτυξη και η εξάπλωση της εργασίας, 

των προϊόντων και των υπηρεσιών, εν μέρει, οφείλονται στην προθυμία 

κάποιων για μελλοντική πληρωμή. Η καταναλωτική πίστη, τέλος, παρέχει ένα 

μέσο σταθεροποίησης του οικονομικού επιπέδου, δουλεύοντας με σκοπό τη 

διαφοροποίηση των επιτοκίων τα οποία χρεώνει.

Μειονέκτημα για το δανειστή είναι ότι δεν γνωρίζει αν θα εισπράξει το ποσό 

που δανείζει ενώ για το δανειζόμενο ότι στη μεγάλη του επιθυμία να αγοράσει 

ένα αγαθό μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από το δανειστή και ότι 

η αγορά αγαθών με μεγάλα ποσά μπορεί να αποτελέσει φορολογικό τεκμήριο.

2.6 ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Εκτός από την καταναλωτική πίστη, η οποία αναλύθηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο, μια δεύτερη μορφή πίστεως είναι η στεγαστική πίστη. Αυτή 

περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μεταξύ τραπεζών 

και καταναλωτών, δηλαδή φυσικών προσώπων, που επιδιώκουν με αυτές 

αγορά πρώτης κατοικίας (στεγαστικό δάνειο), αγορά νέας κατοικίας, ανέγερση 

κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο, επέκταση, βελτίωση, συντήρηση, ανακαίνιση 

ή επισκευή υπάρχουσας κατοικίας (επισκευαστικό δάνειο), αγορά εξοχικής 

κατοικίας, αγορά κατοικίας που βρίσκεται στα σχέδια, αγορά οικοπέδου, 

αποπεράτωση κατοικίας και αγορά ημιτελούς κατοικίας για αποπεράτωσή της 

και αποκατάσταση παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων.

Μια άλλη μορφή πίστεως είναι η επαγγελματική ή επιχειρηματική πίστη, η 

οποία περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μεταξύ
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τραπεζών και επιχειρήσεων, δηλαδή νομικών προσώπων, που επιδιώκουν με 

αυτές αγορά ή επέκταση επαγγελματικής στέγης, ανακαίνιση επαγγελματικής 

στέγης, αγορά οικοπέδου για στέγαση επαγγελματικού χώρου, κεφάλαιο 

κίνησης κ.ά. Οι δυο τελευταίες μορφές πίστεως είναι πέραν του σκοπού του 

συγκεκριμένου συγγράμματος και για το λόγο αυτό δε θα γίνει αναλυτικότερη 

παρουσίασή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

3.1 ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ

3.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Δάνειο είναι η σύμβαση με την οποία ο συμβαλλόμενος (δανειστής) 

μεταβιβάζει κατά κυριότητα στον άλλο συμβαλλόμενο (οφειλέτη) χρήματα ή 

άλλα αντικαταστατό πράγματα, αυτός δε υποχρεοΰται να επιστρέφει 

πράγματα της αυτής ποσότητας και ποιότητας μετά τη λήξη της σύμβασης.

Το δάνειο αποτελεί την κατεξοχήν πιστωτική σύμβαση, αφού από οικονομική 

άποψη κατευθύνεται στη χρονικά περιορισμένη παραχώρηση ενός κεφαλαίου, 

κατά κανόνα ενός χρηματικού ποσού, για οικονομική χρησιμοποίησή του από 

το λήπτη. Το χρηματικό δάνειο ειδικότερα, αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή 

άμεσης πίστωσης, γιατί η προσωρινή ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης του 

λήπτη πραγματοποιείται με την απευθείας παραχώρησή της από τον 

πιστοδότη, σε αντίθεση με τις έμμεσες πιστώσεις όπου η ενίσχυση της 

αγοραστικής δύναμης του λήπτη επιτυγχάνεται με την ανάληψη χρηματικής 

υποχρέωσης εκ μέρους του πιστοδότη έναντι του λήπτη ή τρίτου.

3.1.2 ΕΙΔΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
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Τα δάνεια που χορηγούσε η καταναλωτική πίστη, πριν απελευθερωθεί, 

χωρίζονταν σε καταναλωτικά και προσωπικά. Τα δάνεια της καταναλωτικής 

πίστης απευθύνονται σε ιδιώτες για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών που 

καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος αγαθών.
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Τα καταναλωτικά δάνεια περιλαμβάνουν τα δάνεια των προσωπικών αναγκών, 

γνωστά στο ευρύ κοινό και ως προσωπικά δάνεια, και τα καταναλωτικά δάνεια 

έναντι δικαιολογητικών. Τα δάνεια προσωπικών αναγκών διαφέρουν 

ουσιαστικά στο σημείο ότι ο πελάτης δεν απαιτείται να προσκομίσει τιμολόγιο 

αγοράς του αγαθού για το οποίο γίνεται η χρηματοδότηση.

Τα καταναλωτικά δάνεια γνώρισαν ιδιαίτερη άνοδο την τελευταία τριετία, 

καθώς η πτώση των επιτοκίων έκανε τα προϊόντα αυτά προσιτά στα 

νοικοκυριά, γεγονός στο οποίο συνέβαλαν και τα πιστωτικά ιδρύματα 

δημιουργώντας τις ανάλογες υποδομές υποστήριξης και προώθησής τους.

3.1.2.1 ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προσωπικό: Τα δάνεια προσωπικών αναγκών είχαν μέχρι πρόσφατα 

ανώτατο όριο τα €3000 και η χορήγησή τους συνήθως διεκπεραιώνεται εντός 

μιας ή δύο ημερών. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου κυμαίνεται 

συνήθως μεταξύ 12 και 60 μηνών ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη ο 

οποίος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου 

επιτοκίου. Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε μηνιαίες ισόποσες 

τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Ανοικτό: Τα προσωπικά δάνεια προσφέρονται και σε εναλλακτική μορφή η 

οποία ονομάζεται ανοικτό δάνειο προσωπικών αναγκών. Η διαφορά με τα 

προηγούμενα είναι ότι ο πελάτης δε λαμβάνει εφάπαξ το χορηγούμενο ποσό, 

αλλά η τράπεζα εγκρίνει το 0p€309£bvo οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Η 

ανάληψη του εγκεκριμένου ποσού μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε τμηματικές 

δόσεις ενώ στη συνέχεια ο πελάτης αποπληρώνει το ποσό που έχει δανειστεί 

σε μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο των ανοικτών δανείων είναι κυμαινόμενο και 

είναι συνήθως λίγο υψηλότερο από αυτό των κλασικών προσωπικών δανείων 

λόγω της παραπάνω ευελιξίας που προσφέρει στο δανειζόμενο.
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Εορτοδάνειο: Εκτός από το ανοικτό δάνειο μια ακόμη μορφή των 

προσωπικών δανείων είναι τα εορτοδάνειο, τα οποία χορηγούνται από τις 

τράπεζες σε συγκεκριμένες περιόδους : από 10 Δεκεμβρίου μέχρι 10 

Ιανουάριου και από 20 ημέρες πριν μέχρι 10 ημέρες μετά την Κυριακή του 

Πάσχα. Οι περίοδοι αυτοί τροποποιούνται κάθε χρόνο ανάλογα με τις 

συγκυρίες μετά από απόφαση της εκάστοτε τράπεζας. Τα χαρακτηριστικά των 

εορτοδανείων δε διαφέρουν σημαντικά από τα χαρακτηριστικά των 

προσωπικών δανείων. Το ανώτατο όριο παραμέ€§000 ενώ η διάρκεια 

αποπληρωμής κυμαίνεται μεταξύ 6 και 12 μηνών, με μηνιαίες καταβολές που 

αρχίζουν 1 μήνα μετά. Ο σκοπός του δανείου είναι προκαθορισμένος χωρίς να 

απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση.

Διακοποδάνειο: Με παρόμοια λογική, η τράπεζες προσφέρουν τα 

διακοποδάνεια. Τα προϊόντα αυτά προσφέρονται από 15 Ιουνίου μέχρι 15 

Σεπτεμβρίου. Το παραπάνω διάστημα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με 

τις συγκυρίες της περιόδου μετά από απόφαση της κάθε τράπεζας. Το 

ανώτατο όριο παραμένει και σε αυτή την περίπτω(£?000 ενώ η διάρκεια 

αποπληρωμής κυμαίνεται μεταξύ 6 και 12 μηνών, με μηνιαίες καταβολές που 

αρχίζουν 1 μήνα μετά. Ο σκοπός του δανείου είναι προκαθορισμένος χωρίς να 

απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση.

Φοιτητικά: Τα δάνεια που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δίνονται σε 

φοιτητές με εγγύηση γονέα. Καλύπτουν τις σπουδαστικές ανάγκες, 

προσφέροντας ρευστότητα στους γονείς. Το ανώτατο όριο του δανείου είναι 

€3000 ενώ η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 6 μέχρι 36 μήνες. 

Απαραίτητο δικαιολογητικό αποτελεί η φοιτητική ταυτότητα και η βεβαίωση 

σπουδών από το πανεπιστήμιο.

3.1.2.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Τα καταναλωτικά δάνεια έναντι δικαιολογητικών λειτουργούν ακριβώς με τον 

ίδιο τρόπο των προσωπικών με τη διαφορά ότι ο πελάτης πρέπει να
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προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αγορά του 

αγαθού για το οποίο ζητείται η χρηματοδότηση. Το ανώτατο ύψος των 

δανείων αυτών καθοριζόταν μέχρι πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδος 

στα €25.000. Επίσης, το ποσό που χρηματοδοτούν οι τράπεζες δεν μπορεί να 

υπερβεί το 65% της συνολικής δαπάνης, ενώ το επιτόκιο που μπορεί να 

επιλέξει ο πελάτης είναι είτε κυμαινόμενο είτε σταθερό. Η εξυπηρέτηση και 

αυτών των δανείων γίνεται με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. 

Τέλος η διάρκεια των καταναλωτικών δανείων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

από 72 μήνες. Τα πιο δημοφιλή δάνεια της κατηγορίας των καταναλωτικών 

δανείων είναι αυτά για αγορά αυτοκινήτου. Τα δάνεια για αγορά οικιακού και 

ηλεκτρικού εξοπλισμού έρχονται δεύτερα στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Καταναλωτικά δάνεια για αγορά αυτοκινήτου: Τα δάνεια αυτά 

χρηματοδοτούν μέχρι και το 65% της δαπάνης για την αγορά του 

αυτοκινήτου. Προσφέρονται τόσο για καινούρια όσο και για μεταχειρισμένα 

αυτοκίνητα τα οποία όμως βρίσκονται στην κυριότητα κάποιου εμπόρου (όχι 

ιδιώτη). Με την εκταμίευσή τους εκδίδεται δίγραμμη επιταγή του συνολικού 

ποσού - 65% από την τράπεζα και 35% από τον πελάτη- στο όνομα της 

εταιρίας η οποία έχει την κυριότητα του αυτοκινήτου. Στη συνέχεια γίνεται η 

μεταβίβαση και η κυριότητα περνάει στα χέρια του πελάτη.

Καταναλωτικά δάνεια για αγορά οικιακών ή ηλεκτρικών συσκευών:

Τα δάνεια αυτά χρηματοδοτούν μέχρι και το 65% της δαπάνης της αγοράς και 

γίνονται με προσκόμιση τιμολογίου. ). Με την εκταμίευσή τους εκδίδεται 

δίγραμμη επιταγή του συνολικού ποσού - 65% από την τράπεζα και 35% από 

τον πελάτη- στο όνομα της εταιρίας από την οποία ο πελάτης πραγματοποιεί 

την αγορά.

3.1.3 ΕΙΔΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2523/12/6/2003, από τις 20/6/2003 καταργήθηκαν 

κάποιοι περιορισμοί που ίσχυαν στην καταναλωτική πίστη και στα δάνεια που
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χορηγούνταν προς φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενη ενότητα, καταργήθηκε το συνολικό, κατά άτομο και κατά 

τράπεζα όριο τω625.000 καθώς επίσης και τα επί μέρους όρια για 

πιστοδοτήσεις προς φυσικά πρόσωπα, δηλαδή:

α) για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, έναντι δικαιολογητικών, μέχρι το 65% 

της χρηματοδοτούμενης ανάγκης 

β) μέσω χρήσης πιστωτικών δελτίων

γ) μέσω υπεραναλήψεων από τρεχούμενο λογαριασμό καταθέσεων (μέχρι 

€1500)

δ) για την κάλυψη προσωπικών αναγκών χωρίς παραστατικά (μέχρι €300) και 

ε) για τις μέσω καρτών αναλήψεις μετρητών μέχρι €1000 μηνιαίως.

Η κατάργηση των ανωτέρω περιορισμών έγινε στο πλαίσιο της εναρμόνισης 

της άσκησης της νομισματικής πολιτικής από τι Ευρωσύστημα, σύμφωνα με 

την αρχή της οικονομίας της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό.

Μα αυτήν την κίνηση, που άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα της αγοράς 

καταναλωτικής πίστης, ο κάθε πελάτης θα έχει πλέον τη δυνατότητα να 

συζητήσει με την τράπεζα το ύψος του δανείου που καλύπτει τις ανάγκες του 

και η τράπεζα να καθορίσει, με τη σειρά της, αν το ζητούμενο ποσό μπορεί να 

εξυπηρετηθεί με βάση τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη.

Επομένως, μετά την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης καταργήθηκε ο 

διαχωρισμός μεταξύ προσωπικών και καταναλωτικών δανείων. Το νέο 

περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 

δημιουργήσουν νέα και ακόμη πιο ευέλικτα προϊόντα τα οποία θα 

προσαρμόζονται κατά περίπτωση στο προφίλ του συγκεκριμένου δανειολήπτη 

ακόμη και όσον αφορά την τιμολόγηση, καθώς οι φερέγγυοι και συνεπείς 

πελάτες θα ανταμείβονται με χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού. Η εφαρμογή, 

βέβαια, τέτοιων πολιτικών απαιτεί την ύπαρξη μιας βάσης δεδομένων από την 

οποία θα απορρέει η συμπεριφορά του κάθε δανειολήπτη μέχρι σήμερα καθώς 

επίσης και η συνολική δανειακή του επιβάρυνση από όλα τα τραπεζικά 

ιδρύματα της χώρας.
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3.1.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

ν' Διευκολύνουν τις αγορές άμεσων καταναλωτικών αγαθών, 

ν' Εξυπηρετούν το λιανικό εμπόριο και συμβάλλουν στην αύξηση των 

πωλήσεών του.

ν' Εξυπηρετούν τους καταναλωτές παρέχοντάς τους «κεφάλαιο κίνησης», 

ν' Έχουν μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, 

ν' Ανεβάζουν το βιοτικό επίπεδο.

ν' Οδηγούν τις τράπεζες σε μεγάλη κερδοφορία λόγω του υψηλού 

περιθωρίου (spread).

3.1.5. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

ν' Οδηγούν σε υπερκαταναλωτισμό.

ν' Είναι γεγονός ότι πολύ και πολλούς εξυπηρετούν, επίσης όμως είναι 

βέβαιο ότι σε πολλούς προκάλεσαν (και προκαλούν) οικονομικά 

αδιέξοδα.

ν' Έχουν μεγάλα επιτόκια.

ν' Οι τράπεζες παίρνουν μεγάλο ρίσκο, γιατί τα συγκεκριμένα δάνεια δεν 

τους παρέχουν καμία εξασφάλιση για επιστροφή χρημάτων, 

ν' Έχουν επισφάλειες για τις τράπεζες.

3.2 ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ

3.2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΤΑΣ

Από το 1950 περίπου εμφανίστηκε το «πλαστικό χρήμα» και λέγεται πλαστικό 

γιατί αντιπροσωπεύεται από πλαστικό δελτίο - κάρτα, που έχει τυπωμένο το 

όνομα του δικαιούχου και τον κωδικό αριθμό (ένα είδος ταυτότητας). Αυτό το 

χρησιμοποιεί ο δικαιούχος κατά διάφορους τρόπους με χρέωση της εκδότριας 

Α.Ε., η οποία εισπράττει στη συνέχεια το ποσό της χρέωσης από το δικαιούχο 

οφειλέτη προσθέτοντας τον τόκο που αντιστοιχεί στο χρόνο διάρκειας της
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χρέωσης μέχρι την ημέρα της πληρωμής του οφειλόμενου ποσού και 

ορισμένων δικαιωμάτων (όπως η ετήσια συνδρομή για την κατοχή της 

κάρτας). Η εκδότρια Α.Ε. (συνήθως τράπεζα ή ασφαλιστική εταιρία) 

παραχωρεί την κάρτα υπό ορισμένους όρους, όπως η χρονική της διάρκειας 

και το ύψος του ποσού μέχρι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η εξόφληση 

του ποσού για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η κάρτα γίνεται είτε στο σύνολο του 

κάθε μήνα, είτε τμηματικά σε μηνιαίες δόσεις. Κάθε μήνα η εκδότρια Α.Ε. 

στέλνει αναλυτικό λογαριασμό στον κάτοχο της κάρτας και οφειλέτη, ο οποίος 

περιλαμβάνει τις χρεώσεις σε βάρος του, τις πιστώσεις υπέρ αυτού και το 

υπόλοιπο που μένει. Μπορεί να γίνει και σύνδεση του λογαριασμού της κάρτας 

με το λογαριασμό καταθέσεων του κατόχου της, ώστε οι χρεοπιστώσεις να 

γίνονται αμέσως.

Το πλαστικό χρήμα λέγεται και ηλεκτρονικό, γιατί όλες οι διαδικασίες γίνονται 

μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εξέλιξη της χρησιμοποίησης πλαστικών 

καρτών ήταν ραγδαία. Σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο ένα μεγάλο (το 

μεγαλύτερο) μέρος των συναλλαγών για προμήθειες άμεσων καταναλωτικών 

αγαθών πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση πλαστικών καρτών.

3.2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Έχουν επινοηθεί διάφορες κατηγορίες πλαστικών καρτών, οι οποίες 

παρουσιάζονται παρακάτω.

• Πιστωτικές κάρτες (Credit Cards): Δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα να 

κάνει αγορές διαφόρων ειδών μέχρι ένα ορισμένο ύψος ποσού που 

καθορίζει η τράπεζα, χωρίς να πληρώνει μετρητά, τα οποία πληρώνει 

αργότερα στην τράπεζα ή τα εξοφλεί με άμεση χρέωση του 

λογαριασμού που τηρεί σε αυτή. Ο αριθμός των καταστημάτων από 

όπου μπορεί να κάνει αγορές είναι μεγάλος και αφορά εκείνα τα 

καταστήματα που έχουν συμβληθεί με την τράπεζα (ή με ευρύτερο ή 

παγκόσμιο οργανισμό) και δέχονται τις πλαστικές κάρτες της. Η
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διαπίστωση του αν ο κάτοχος της κάρτας έχει δικαίωμα να κάνει μια 

αγορά ορισμένου ύψους γίνεται ON LINE μέσω κεντρικού υπολογιστή 

που παρέχει την πληροφορία, ή σε εσωτερικό μόνο ή σε διεθνές 

επίπεδο. Όλες οι τράπεζες έχουν εκδώσει πιστωτικές κάρτες στην 

Ελλάδα. Οι κυριότερες πιστωτικές κάρτες που εκδίδουν είναι η VISA, η 

MASTERCARD καθώς επίσης και η AMERICAN EXPRESS.

• Χρεωστική κάρτα (Charge Card): Είδος πιστωτικής κάρτας με την οποία 

πληρώνεται ένα ποσό, αλλά η οποία δε δίνει το δικαίωμα στο χρήστη 

να πάρει ένα δάνειο από την τράπεζα (αυτός υποχρεούται να εξοφλήσει 

το συνολικό ποσό στο τέλος του μήνα για να αποκτήσει αυτό το 

δικαίωμα).

• Ταμιακή κάρτα (Cash Card) ή έξυπνη κάρτα (Smart Card): Είναι μια 

κάρτα με «μικροτσίπ» και χρησιμοποιείται για την ανάληψη χρημάτων 

ορισμένου ποσού από Αυτόματη Ταμιακή Μηχανή (ΑΤΜ) καθώς επίσης 

και για την κατάθεση χρημάτων.

• Κάρτες για διάφορες τραπεζικές εργασίες: Είναι μια κατηγορία έξυπνων 

καρτών (Smart Cards) με «μικροτσίπ» οι οποίες εκτελούν διάφορες 

τραπεζικές εργασίες εκτός από ανάληψη χρημάτων, όπως καταθέσεις, 

μεταφορές από λογαριασμό σε λογαριασμό, ενημερώσεις λογαριασμών 

κ.ά.

• Ασφαλιστικές κάρτες (Insurance Cards): Παρέχουν ορισμένη

ασφαλιστική κάλυψη και νοσοκομειακή περίθαλψη.

• Εκτός από τις παραπάνω βασικές κατηγορίες υπάρχουν και οι εξής 

διακρίσεις των πιστωτικών καρτών:

1. Κάρτες που ισχύουν μόνο στο εσωτερικό της χώρας και κάρτες 

που ισχύουν, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στο εξωτερικό.

2. Συνδυασμός πιστωτικής και ασφαλιστικής κάρτας που συνδυάζει 

τις δυνατότητες των δυο αυτών κατηγοριών.

3. Κάρτες ειδικές για εμπορικές επιχειρήσεις (Business Cards) που 

τις εξυπηρετούν γιατί συνήθως δεν έχουν περιοριστικό όρο για 

δαπάνες.
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4. Κάρτες με δυνατότητα αναλήψεων και στο εξωτερικό σε ξένα 

νομίσματα (υποκατηγορία των Cash Cards).

5. Κάρτες οικογενειακές (Family Cards) με ευρύτερα περιθώρια για 

την εξυπηρέτηση οικογενειακών αναγκών.

6. Ταμιακή κάρτα διαρκούς εξυπηρέτησης (Non Stop Cash Card): 

Εξυπηρετεί όλο το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο.

7. Κάρτα που παρέχει πίστωση σε περίπτωση ενοικίασης 

αυτοκινήτου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

8. Κάρτα που εξασφαλίζει ιατρική και νομική βοήθεια στο 

εξωτερικό.

9. Κάρτα με ενσωματωμένη τη φωτογραφία του δικαιούχου που 

τον προστατεύει σε περίπτωση κλοπής.

10. Traveler's Check Card: Είδος Cash Card στο οποίο ο ταξιδιώτης 

καταθέτει σε μια τράπεζα ένα ποσό και μπορεί να χρησιμοποιεί 

την κάρτα σαν είδος ταξιδιωτικής επιταγής.

11. Cash Card Debit: Ταμιακή και χρεωστική κάρτα μαζί, χωρίς 

συνδρομή, με δυνατότητα αναλήψεων χωρίς όριο και ωράριο, με 

δυνατότητα αγορών προϊόντων και υπηρεσιών από 

καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια χωρίς όριο, με αυτόματη 

χρέωση του κατόχου στην εκδότρια της κάρτας τράπεζα.

12. Ασφαλιστική κάρτα με καλύψεις σε όλο τον κόσμο, στα άτομα 

(μεταφορά, επαναπατρισμός, νοσηλεία, νομική προστασία) και 

στα οχήματα (αποκατάσταση βλάβης επί τόπου, έξοδα 

ρυμούλκησης, επαναπατρισμός).

13. Πολυκάρτα, δηλαδή κάρτα πολλαπλών χρήσεων (Multi Card). 

Είναι αυτή που συνδυάζει διάφορες μορφές από αυτές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.
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3.2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ν' Είναι εύχρηστες.

ν' Απαλλάσσουν τον κάτοχο από το φόρτο και τους κινδύνους των 

μετρητών.

ν' Η εξόφλησή τους γίνεται μετά την πάροδο ενός μήνα περίπου από τη 

χρησιμοποίησή τους.

ν' Διευκολύνουν τις αγορές άμεσων καταναλωτικών αγαθών.

ν' Εξυπηρετούν το λιανικό εμπόριο και συμβάλλουν στην αύξηση των 

πωλήσεών του.

3.2.4 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

ν' Οδηγούν σε υπερκαταναλωτισμό.

ν' Ωθούν σε σπατάλες γιατί παρασύρουν τους χρήστες σε αγορές πέρα 

από τις ανάγκες και πάνω από τις πραγματικές δυνατότητες.

ν' Δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας σε περιπτώσεις απωλειών και 

κλοπών.

ν' Η απεριόριστη δυνατότητα αγορών στο εξωτερικό είναι πιθανό να 

προκαλέσει συναλλαγματικά προβλήματα.

ν' Είναι ενδεχόμενη η πρόκληση πληθωριστικών πιέσεων από την 

αλόγιστη χρησιμοποίησή τους.

ν' Αποτελούν φορολογικό τεκμήριο για τους κατόχους, σύμφωνα με 

ερμηνεία του Υπουργείου Οικονομικών (1994).

ν' Είναι γεγονός ότι πολύ και πολλούς εξυπηρετούν, επίσης όμως είναι 

βέβαιο ότι σε πολλούς προκάλεσαν (και προκαλούν) οικονομικά 

αδιέξοδα.

ν' Η διαφήμιση με αντικείμενο τις κάρτες, που είναι συνέπεια του μεγάλου 

ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών επηρεάζει τις αποφάσεις, τόσο 

εκείνων που σπεύδουν να αποκτήσουν πλαστική κάρτα, όσο και των 

τραπεζών που συναγωνίζονται ποια θα εκδώσει μεγαλύτερο αριθμό 

τέτοιων καρτών.
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s Χωρίς αμφιβολία κρύβει κινδύνους η χωρίς έλεγχο ή και αυθαίρετη 

πολλές φορές έκδοση καρτών.

3.3 Η ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗ
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Στα προϊόντα της καταναλωτικής πίστης ανήκει και η υπερανάληψη 

(overdraft). Η υπερανάληψη είναι ένα είδος ανοικτού δανείου και συνδέεται με 

συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων. Ο δικαιούχος του λογαριασμού 

αυτού έχει τη δυνατότητα να κάνει αναλήψεις χρηματικών ποσών πέρα από 

το διαθέσιμο υπόλοιπο του, εντός πάντοτε προ-εγκεκριμένων ορίων. Με άλλα 

λόγια, οι λογαριασμοί αυτοί λειτουργούν όπως οι λογαριασμοί όψεως με τη 

διαφορά ότι ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αναλήψεις ακόμη 

και όταν δεν υπάρχει το αντίκρισμα στο λογαριασμό, μέχρι ενός ορίου που 

καθορίζεται ανάλογα με τον πελάτη. Ο σκοπός της υπερανάληψης είναι να 

δώσει τη δυνατότητα στον πελάτη να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για 

την κάλυψη εκτάκτων αναγκών άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διατυπώσεις.

3.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Πριν την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης, η οποία όπως αναφέρθηκε 

σε προηγούμενο κεφαλαίο έγινε στις 12 Ιουνίου του 2003 με την πράξη 

ΠΔ/ΤΕ 2523/12.6.03 του Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, η ευελιξία των 

τραπεζικών ιδρυμάτων σε σχέση με το σχεδίασμά των προϊόντων ήταν από 

μικρή ως ανύπαρκτη, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις που υπήρχαν μέχρι τότε 

τα προϊόντα ήταν προκαθορισμένα λόγω των περιορισμών. Έτσι οι τράπεζες 

ήταν αναγκασμένες να προσφέρουν τα ίδια προϊόντα, προσπαθώντας με 

μικρές παραλλαγές αυτών να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Για παράδειγμα, το 

πιο άκαμπτο προϊόν των τραπεζών ήταν τα καταναλωτικά δάνεια με 

προσκόμιση δικαιολογητικών. Όλες οι τράπεζες χορηγούσαν, εφόσον ο 

πελάτης πληρούσε τις προϋποθέσεις, το 65% της αξίας του τιμολογίου ενώ το
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υπόλοιπο 35% χρηματοδοτούνταν από τον ίδιο τον πελάτη. Με την 

εκταμίευση του δανείου το συνολικό ποσό δεσμευόταν σε ένα λογαριασμό και 

στη συνέχεια η τράπεζα εξέδιδε δίγραμμη επιταγή στο όνομα του εμπόρου 

από τον οποίο ο πελάτης αγόραζε το αγαθό. Στην περίπτωση των πιστωτικών 

καρτών η κάθε τράπεζα είχε τις δικές της ονομασίες, τα δικά της επιτόκια- τα 

οποία δε διέφεραν και πολύ από τράπεζα σε τράπεζα- και τα δικά της 

πιστωτικά όρια. Το προϊόν όμως, με εξαίρεση τις διάφορες προσφορές που 

εξασφάλιζε η κάθε τράπεζα για τους κατόχους των καρτών της, παρέμενε 

στην ουσία του ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο συνέβαινε με τα όρια υπερανάληψης 

καθώς και με τα προσωπικά δάνεια. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται παρακάτω, τα 

προσωπικά δάνεια που προσέφεραν οι πιο γνωστές τράπεζες μέχρι την 8η 

Ιουνίου του 2003, λίγες μέρες δηλαδή πριν την εξαγγελία της απελευθέρωσης 

της καταναλωτικής πίστης, καθώς επίσης και οι προσφορές τους για τη 

μεταφορά υπολοίπου πισποτικών καρτών:

ALPHA BANK

Το προσωπικό δάνειο της Alpha Bank προσφέρεται μόνο με σταθερό επιτόκιο 

12.25% και το ποσό χρηματοδότησης είναι απ€ΐ450 και δεν ξεπερνάει τα 

€3000. Η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 6 ως 36 μήνες ενώ τα έξοδα 

του δανείου ανέρχονται σ£2.90 ανά μήνα. Μαζί με το δάνειο η τράπεζα 

προσφέρει ελκυστικό πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης σε περιπτώσεις 

αδυναμίας αποπληρωμής του και προεγκεκριμένη πιστωτική κάρτα American 

Express με δωρεάν συνδρομή για το πρώτο έτος. Μια παραλλαγή του 

προσωπικού δανείου είναι το ανοικτό δάνειο, όπως αναλύθηκε σε 

προηγούμενη παράγραφο. Το ανοικτό δάνειο της Alpha Bank προσφέρεται 

μόνο με κυμαινόμενο επιτόκιο 12.50%, το ποσό πίστωσης δεν ξεπερνάει τα 

€3000, η διάρκεια αποπληρωμής είναι αόριστη ενώ τα έξοδα του δανείου 

ανέρχονται σε €35 ετησίως. Η ελάχιστη δόση είναι €45 μηνιαίως. Όσον αφορά 

τη μεταφορά υπολοίπου πιστωτικής κάρτας προσφέρει για μεταφορά στη 

χρυσή κάρτα Αθήνα 2004 επιτόκιο 9% ως το 2.008, στην αργυρή κάρτα Αθήνα 

2004 9% το πρώτο εξάμηνο, στην American Express 8% για το πρώτο έτος 

και με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΠΑΘΛΟΝ 4 μήνες άτοκη περίοδο.
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ASPIS BANK

Το προσωπικό δάνειο της Aspis Bank προσφέρεται μόνο με σταθερό επιτόκιο 

10.50% και το ποσό χρηματοδότησης δεν ξεπερνάει π£3000. Η διάρκεια 

αποπληρωμής κυμαίνεται από 6 ως 36 μήνες ενώ τα έξοδα τού δανείου 

ανέρχονται σε €98.36. Η τράπεζα παρέχει δυνατότητα πληρωμής δόσεων με 

πάγια εντολή. Η Aspis Bank προσφέρει επίσης επιτόκιο 8.95% για 6 μήνες επί 

των χρεωστικών υπολοίπων που μεταφέρουν οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών 

άλλων τραπεζών στη Visa.

CITIBANK

Η Citibank προσφέρει προσωπικό δάνειο απ€ΐ500 ως €3000 με διάρκεια 

αποπληρωμής από 12 ως 48 μήνες και έξοδα δανεί<€90. Διαφοροποιεί το 

επιτόκιο σε 12.50% σταθερό όταν πρόκειται για αποπληρωμή ως 36 δόσεις και 

σε 14% σταθερό όταν πρόκειται για αποπληρωμή από 37 ως 48 δόσεις. Η 

τράπεζα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς του υπολοίπου από 

άλλες κάρτες με επιτόκιο 6.5% για τους πρώτους 6 μήνες.

EFG EUROBANK ERGASIAS

Η Eurobank προσφέρει ανοικτό δάνειο αι€ϊ000 ως €3000 με αόριστη 

διάρκεια αποπληρωμής και έξοδα€60 το έτος. Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 

14% για ποσά μέχρι€1500 και κυμαινόμενο 13% για ποσά μεγαλύτερα των 

€1500. Επίσης παρέχει δ υνατότητα επιλογής της περιοδικότητας καταβολής 

των δόσεων, με ελάχιστη οφειλή 1.5%-4.5% ανάλογα με την περιοδικότητα. 

Το προσωπικό της δάνειο έχει επιτόκιο 11.50% κυμαινόμενο, το ύψος της 

χρηματοδότησης κυμαίνεται από€1000 ως €3000 με διάρκεια αποπληρωμή ς 

από 6 ως 60 μήνες και έξοδα€88.04. Όλες οι πιστωτικές κάρτες της Eurobank 

προσφέρουν τη δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου, με προνομιακό επιτόκιο 

8.5% ως την αποπληρωμή του μεταφερόμενου ποσού.

NOVABANK

Το προσωπικό δάνειο της Novabank προσφέρεται με επιτόκιο σταθερό 

11.00% και κυμαινόμενο 10.75%. Το ύψος της χρηματοδότησης είναι από
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€600 μέχρι €3000, η διάρκεια αποπληρωμής από 6 μέχρι 36 μήνες ενώ τα 

έξοδα ανέρχονται €400. Ένα δεύτερο προϊόν που προσφέρει η 

συγκεκριμένη τράπεζα και πρωτοπορεί καθώς δεν το προσφέρει καμία άλλη 

είναι η μεταφορά υπολοίπου προσωπικού δανείου. Το επιτόκιο του δανείου 

αυτού είναι κυμαινόμενο 6.90% με το ποσό και τα έξοδα να μη διαφέρουν 

από το προσωπικό της δάνειο ενώ η διάρκεια αυξάνεται μέχρι 48 μήνες. Η 

Novabank για μεταφορά υπολοίπου στην κάρτα Visa προσφέρει επιτόκιο 8.8% 

για έξι μήνες ενώ για μεταφορά στη Mastercard εκτός από το προαναφερθέν 

χαμηλό επιτόκιο ο πελάτης δεν πληρώνει συνδρομή για το πρώτο έτος.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Η Αγροτική τράπεζα λανσάρει το προσωπικό της δάνειο με την ονομασία 

διακοποδάνειο. Το επιτόκιο του δανείου αυτού είναι σταθερό 9.25%, το ποσό 

χρηματοδότησης δεν ξεπερνάει τα €3000, η διάρκεια αποπληρωμής είναι μέχρι 

60 μήνες ενώ τα έξοδα ανέρχονται μόλ^ΟΡέ^πάρχει δυνατότητα 

περιόδου χάριτος μέχρι τρεις μήνες. Η Αγροτική προσφέρει επιτόκιο 8.5% για 

την εξόφληση του μεταφερόμενου από κάρτα ποσού ως την αποπληρωμή 

του.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Η τράπεζα Αττικής παρέχει προσωπικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο 

11.50%. Το ποσό χρηματοδότησης φτάνει μ€$β00 και η διάρκει α 

αποπληρωμής δεν ξεπερνά τους 24 μήνες. Τα έξοδα του δανείου 

υπολογίζονται σε€132.06. Παράλληλα η τράπεζα χορηγεί κάρτα αναλήψεις 

μετρητών. Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης μεταφέρει υπόλοιπο στην 

κάρτα Visa, η τράπεζα του επιστρέφει το 1% της οφειλής.

ΓΕΝΙΚΗ

Η Γενική τράπεζα προσφέρει προσωπικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο 10.75% 

και κυμαινόμενο 10.50%. Το ποσό του δανείου δεν ξεπερνάει τα€3000 ενώ η 

διάρκεια αποπληρωμής τους 48 μήνες. Τα έξοδα του δανείου ανέρχονται σε 

€100, ενώ παράλληλα παρέχει εξάμη νη περίοδο χάριτος, δυνατότητα
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αυτόματης εξόφλησης δόσεων του δανείου με χρέωση λογαριασμού 

καταθέσεων και δωρεάν ασφάλιση. Η τράπεζα προσφέρει επίσης ένα δεύτερο 

είδος προσωπικού δανείου, το προσωπικό Γενική Easy 30, το οποίο έχει ίδια 

διάρκεια, ποσό και έξοδα με το απλό προσωπικό δάνειο. Το επιτόκιο είναι 

σταθερό 11.40% ενώ η τράπεζα καταβάλει στον δανειολήπΐ^Ο μηνιαίως 

για το πρώτο έτος, του εκδίδει πιστωτική κάρτα Γενική Visa ή Mastercard με 

δωρεάν συνδρομή για το πρώτο έτος, του παρέχει δωρεάν ασφάλιση ζωής 

καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού δανείου από άλλη τράπεζα. 

Η Γενική τράπεζα προσφέρει πρόγραμμα μεταφοράς υπολοίπου πιστωτικής 

κάρτας με επιτόκιο 8.75% για 6 μήνες.

ΕΓΝΑΤΙΑ

Το προσωπικό δάνειο της Εγνατίας προσφέρεται μόνο με σταθερό επιτόκιο 

13.90% και το ποσό χρηματοδότησης δεν ξεπερνάει €9000. Η διάρκεια 

αποπληρωμής κυμαίνεται από 12 ως 36 μήνες ενώ τα έξοδα του δανείου 

ανέρχονται σ£102.71. Ταυτόχρονα η τράπεζα προσφέρει δυνατότητα 

πρόωρης αποπληρωμής, δυνατότητα πληρωμής των δόσεων 24 ώρες το 

24ωρο είτε από το Egnatia Teller (το Internet Banking της Εγνατίας Τράπεζας) 

είτε από τις ATM ViaEgnatia με την κάρτα αυτόματων συναλλαγών Viacard 

Debit. Η τράπεζα ειδικά και μόνο για τους κατόχους πιστωτικών καρτών που 

συνδέονται με τη χρηματοδότηση αυτοκινήτου (Topcar, Nissan, Peugeot, 

Daewoo) προσφέρει επιτόκιο 9.5% στη μεταφορά υπολοίπου με ισχύ όσο 

χρονικό διάστημα αποπληρώνεται το μεταφερόμενο υπόλοιπο.

ΕΘΝΙΚΗ

Το προσωπικό δάνειο της Εθνικής λανσάρεται με την ονομασία Εθνοδιακοπές 

και προσφέρεται μόνο με σταθερό επιτόκιο 9.25% ή 9.40% με περίοδο 

χάριτος 6 μηνών. Το ποσό χρηματοδότησης ξεκινάει αιϋ500 και φτάνει 

μέχρι τις€3000. Η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 6 ως 36 μήνες ενώ 

τα έξοδα του δανείου από€70.43 μέχρι €93.91. Η Ε θνική προσφέρει μαζί με 

το δάνειο πιστωτική κάρτα Mastercard ή Visa χωρίς συνδρομή για το πρώτο 

έτος. Επίσης παρέχει δίμηνη περίοδο χάριτος, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται
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οτη διάρκεια εξόφλησης του δανείου και της οποίας οι τόκοι 

κεφαλαιοποιούνται (επιτόκιο 9.25%) ή δωδεκάμηνη περίοδο χάριτος οι τόκοι 

της οποίας καταβάλλονται κάθε μήνα (επιτόκιο 9.40%). Όσον αφορά τη 

μεταφορά υπολοίπου πιστωτικών καρτών, η Εθνική Τράπεζα-προσφέρει άτοκη 

περίοδο 120 ημερών, πράγμα που σημαίνει ότι η παλαιά οφειλή θα 

εμφανιστεί στο λογαριασμό της κάρτας 4 μήνες αργότερα από την ημερομηνία 

μεταφοράς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Το προσωπικό δάνειο της Ελληνικής Τράπεζας προσφέρεται με επιτόκιο 

σταθερό 10.50% ή κυμαινόμενο 11%. %. Το ποσό χρηματοδότησης είναι από 

€1467 ως €3000. Η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 6 ως 24 μήνες ενώ 

τα έξοδα του δανείου ανέρχονται σ£73.36. Η τράπεζα δίνει τη δυνατότητα 

στον πελάτη να επιλέξει τη συχνότητα καταβολής των δόσεων (κάθε μήνα, 

δίμηνο ή τρίμηνο), να αποπληρώσει πρόωρα μερικώς ή ολικώς με την 

καταβολή του αντίστοιχου ποσού χωρίς επιβάρυνση και να γίνει κάτοχος της 

πιστωτικής κάρτας Hellenic Bank Visa (κλασική ή χρυσή) με δωρεάν συνδρομή 

για ένα έτος. Επίσης η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει επιτόκιο 8.95% για τους 

πρώτους 6 μήνες στους πελάτες οι οποίοι μεταφέρουν το υπόλοιπο των 

πιστωτικών τους καρτών.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η Εμπορική Τράπεζα παρέχει ανοικτό προσωπικό δάνειο με κυμαινόμενο 

επιτόκιο 11%. Το ποσό χρηματοδότησηξ3Ο0&ρη διάρκεια 

αποπληρωμής αόριστη ενώ τα έξοδα του δανείου ανέρχοντ€443θ2 

ετησίως. Το ποσοστό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής ισούται με το 2% του 

εκάστοτε χρεωστικού υπολοίπου και το κατώτοτο όριο της δόσης μ€58.69. 

Το πρόγραμμα μεταφοράς υπολοίπου πιστωτικών καρτών προσφέρει άτοκη 

περίοδο τριών μηνών για την αποπληρωμή του μεταφερόμενου ποσού.
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ΛΑΪΚΗ

Η Λαϊκή Τράπεζα προσφέρει προσωπικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο 11%. Το 

ποσό χρηματοδότησης φτάνει τις€3000 με ελάχιστο ύψος δανειοδότησης τα 

€600. Η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 6 ως 36 μήνες ενώ τα έξοδα 

του δανείου ανέρχονται σε€100. Η Λαϊκή παρέχει δυνατότητα πρόωρης 

ολικής αποπληρωμής του κεφαλαίου του δανείου, δωρεάν χορήγηση κάρτας 

αυτόματων ταμειακών συναλλαγών Popular Cash Card, δυνατότητα 

εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ μέσω παγίων εντολών με 

αυτόματη χρέωση λογαριασμού του πελάτη χωρίς καμία πρόσθετη 

επιβάρυνσή του, αυτόματη ασφαλιστική κάλυψη ζωής και μόνιμης ολικής 

ανικανότητας χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Η Λαϊκή Τράπεζα δίνει επίσης τη 

δυνατότητα σε όσους κάνουν μεταφορά υπολοίπου στις κάρτες της να 

συμμετέχουν σε προγράμματα άτοκων δόσεων.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η Πειραιώς προσφέρει το προσωπικό της δάνειο με σταθερό επιτόκιο 9.75%. 

Το ποσό χρηματοδότησης δεν ξεπερνάει ταΕ3000 με διάρκεια αποπληρωμής 

από 6 ως 36 μήνες. Τα έξοδα του δανείου ανέρχοντ€90σίια τους

πελάτες οι οποίοι θα επιλέξουν το προσωπικό δάνειο της Πειραιώς παρέχεται 

πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή ενός έτους. Η Πειραιώς προσφέρει 

επίσης ανοιχτό προσωπικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο 11.50%. Το ποσό 

της χρηματοδότησης ξεκινάει ariel50 0 και φτάνει μέχρι €§000. Η 

διάρκεια αποπληρωμής του συγκεκριμένου δανείου είναι αόριστη ενώ τα 

έξοδα ανέρχονται σε€35 ετησίως. Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή κυμαίνεται 

από €30 ως €60 ανάλογα με το ποσό του δανείου. Η Πειραιώς προσφέρει 

δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου από πιστωτικές κάρτες άλλων τραπεζών με 

επιτόκιο 8.8%. Το επιτόκιο αυτό ισχύει για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του 

μεταφερόμενου ποσού.

Παρακάτω παρατίθενται σε πίνακες τα επιτόκια που προσφέρουν οι τράπεζες 

για τα προσωπικά και ανοιχτά προσωπικά δάνεια καθώς και τα επιτόκια των 

πιστωτικών καρτών.
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ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ - 9.50%

ALPHA BANK 12% κυμ. 12.25%

ASPIS BANK - 10.50%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.25% 12.25%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 11.25% 10.75%, 10.50% κυμ.

CITIBANK - 12.50%

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ - 13.90%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 11% κυμ., 10.50%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 11% 10%, 10.50% κυμ.

ΕΘΝΙΚΗ 11.25% κυμ. 9.95%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - 11.90%

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 11%

NOVA BANK - 10.75% κυμ., 11%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11.50% 9.75%

PROBANK - 11% κυμ.

OMEGA BANK 12% -

EUROBANK Από 8.5% ως 12.75% 11.50%

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (τα στοιχεία αναφέρονται στις 13/07/

2003).

40



ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

VISA 15 8.8

VISA GOLD 14.25 8.8

MASTERCARD 15 8.8

UNIVERSITY 15.25 —

ALPHA BANK

VISA 15.75 -

MASTERCARD 15.75 -

AMERICAN EXPRESS 15.5 8

AM.EXPRESS GOLD 15 8

GOLD 2004 9 9

SILVER 2004 15.75 6

ASPIS BANK

VISA 15.5 8

COLLEGE VISA 12.5 8

VISA ELECTRON 15.5 8

ATE BANK

ATE VISA 14.75 8.5

SILVERSTAR VISA 14.75 8.5

GOLDSTAR VISA 14.75 8.5

VISA ELECTRON 14.75 8.5

SILVERMASTERCARD 14.75 8.5

GOLDMASTERCARD 14.75 8.5
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

VISA

VISA ELECTRON 

VISA GOLD 

ATTICA GIFT CARD

15.5

15.5

15.5

-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

VISA 15.4 -

VISA GOLD 14.4 -

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

VISA 15.5 15.5

PLATINUM MASTERCARD 12.75 12.75

MASTERCARD 15.5 15.5

MASTERCARD GOLD 15 15

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

VISA 16 8.75

VISA GOLD 16 8.75

VISA ELECTRON 16 8.75

MASTERCARD 16 8.75

CITIBANK

VISA SILVER 16.8 6.5

VISA GOLD 15.4 6.5

MASTERCARD 16.8 6.5

UNIVERSITY 16.8 -

DINERS - -

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

VISA 15 15

VISA GOLD 15 15

VISA ELECTRON 15 15

MASTERCARD 15 15

ΕΜΠΟΡΟΚΑΡΤΑ 13 13
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EUROBANK

VISA 16.3 8.5

VISA GOLD 15 8.5

PLATINUM MASTERCARD 13 8.5

MASTERCARD 15.75 8.5

UNIVERSITY 15.3 8.5

EUROUNE 13 8.5

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

VISA 15.75 8.5

VISA GOLD 15 8.5

VISA ELECTRON 15.75 8.5

MASTERCARD 15.75 8.5

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

VISA 13 13

VISA GOLD 12.5 12.5

NOVABANK

VISA 16.25 8.8

VISA GOLD 16.25 8.8

MASTERCARD 16.25 8.8

PLATINUM MASTERCARD 16.25 8.8

MASTERCARD GOLD 16.25 8.8

UNIVERSITY 16.25 8.8

PROBANK

VISA ELECTRON 15.5 8.5

VISA SILVER 15 8.5

VISA GOLD 14.5 8.5

VISA PLATINUM 14 8.5
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OMEGA BANK 

VISA CLASSIC 

VISA GOLD 

VISA PLATINUM

15

15

15

9

9

9

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

VISA CLASSIC 16.5 9

VISA GOLD 15.5 9

VISA ELECTRON 16.5 9

TAX. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

VISA CLASSIC 9.12 9.12

VISA GOLD 9.12 9.12

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (Τα στοιχεία αναφέρονται στις 2/5/2003).

Με την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης, η οποία συνεπάγεται την 

απελευθέρωση των πιστωτικών ορίων, οι τράπεζες εμφανίστηκαν αρκετά 

διστακτικές ως προς την προώθηση νέων προϊόντων λόγω της μη ύπαρξης 

του Λευκού Τειρεσία, ο οποίος εκτός του ότι θα έδειχνε τη συνολική δανειακή 

επιβάρυνση του εκάστοτε δυνητικού πελάτη, θα παρείχε πληροφορίες και για 

τη συμπεριφορά του αναφορικά με την αποπληρωμή των υπαρχόντων 

δανείων. Οι τράπεζες θα χρησιμοποιούσαν, λοιπόν, το Λευκό Τειρεσία ως 

γνώμονα για την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης των αιτημάτων δανείων. Ο 

Λευκός Τειρεσίας αν και έκανε την πολυπόθητη έναρξή του στις 8 Αυγούστου 

του 2003, δεν είχε ούτε τη μορφή ούτε την πληθώρα της πληροφόρησης που 

αναμενόταν. Αυτό οφείλεται καταρχήν στο γεγονός ότι δεν έδωσαν όλες οι 

τράπεζες τις βάσεις δεδομένων τους αναφορικά με το πελατολόγιό τους και 

κατά δεύτερον στο γεγονός ότι η πληροφόρηση που παρέχει ο Λευκός 

Τειρεσίας καλύπτει χρονικά μόλις ένα μήνα πριν την πρεμιέρα του. Παρόλα 

αυτά οι τράπεζες άρχισαν δειλά να προωθούν νέα προϊόντα γνωρίζοντας ότι 

το ρίσκο θα είναι μεγάλο, αφού αναγκάζονται να προχωρούν κατά μια έννοια 

«στα τυφλά». Παρακάτω παρουσιάζονται τα πρώτα νέα προϊόντα των 

τραπεζών ενώ αναμένεται στη συνέχεια πλήρης αναθεώρηση της 

καταναλωτικής πίστης.
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EUROBANK

Η Eurobank προσφέρει ήδη στους πελάτες της το προϊόν καταναλωτικής 

πίστης με την επωνυμία «Ανοικτή Γραμμή». Πρόκειται για προσωπική 

ανάκυκλούμενη πίστωση που ξεκινά και το επιτόκιο είναι κλιμακούμενο βάσει 

της συνολικής οφειλής. Για παράδειγμα €ίιό)ς €3000 το επιτόκιο 

διαμορφώνεται στο 12.75%, από €3001 ως €6000 στο 11%, από€6001 ως 

€12000 πέφτει στο 10%, από€12001 ως €25000 στο 9% και για ποσά άνω 

των €25001 το επιτόκιο περιορίζεται στο 8.5% βάσει του υπόλοιπου 

κεφαλαίου.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στην Πειραιώς το πρώτο νέο προϊόν έχει τη μορφή διακοποδανείου, ενώ 

σύντομα η τράπεζα πρόκειται να ανακοινώσει μια δέσμη νέων καταναλωτικών 

δανείων με το ανώτατο ποσό να αγγίζει "€80000. Βασικά κριτήρια για τη 

χορήγηση του δανείου θα είναι το ύψος του εισοδήματος και διάφορες 

εγγυήσεις όπως ακίνητη περιουσία, την οποία όμως η τράπεζα δε θα 

προσημειώνει. Το διακοποδάνειο της Πειραιώς ανήκει στη νέα κατηγορία 

προϊόντων, γιατί το ποσό φτάνει τ<£6000 όταν τα υπόλοιπα διακοποδάνεια 

της αγοράς διαμορφώνονται σ€3000. Η περίοδος αποπληρωμής του 

δανείου των€6000 ανέρχ εται σε 48 μήνες και το επιτόκιο, το οποίο είναι 

σταθερό, διαμορφώνεται στο 6% για τους πρώτους δύο μήνες με δόση 

€142.57 και στο 9.75% από τον τρίτο μήνα και μετά με δόση €152.80.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της καταναλωτικής πίστης, η τράπεζσ Αττικής 

προσανατολίστηκε σε πρώτη φάση στον επανασχεδιασμό των προϊόντων που 

αφορούν στα μέλη του Τ.Σ.Μ.Ε.Λ.Ε. που είναι από τους βασικούς μετόχους 

της τράπεζας. Το νέο προϊόν «ΤΕΧΝΟΔΑΝΕΙΟ» προσφέρεται από τις 7 Ιουλίου 

με νέους πολύ συμφέροντες όρους. Το ύψος του δανείου ορίζεται ανάλογα με 

τις ανάγκες και την οικονομική δυνατότητα του πελάτη. Το νέο 

ΤΕΧΝΟΔΑΝΕΙΟ είναι ανοιχτό προσωπικό δάνειο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

επιτόκιο 7.75%. Παράλληλα, η τράπεζα προσφέρει το ανοιχτό δάνειο Attica
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2003, με προνομιακό επιτόκιο 7.5% για τους 6 πρώτους μήνες, το οποίο 

καλύπτει μεγάλο φάσμα των αναγκών των πελατών της, όπως διακοπές, 

έκτακτες ανάγκες κ.ά.

ΛΑΪΚΗ

Η Λαϊκή τράπεζα παρέχει δάνεια χωρίς προσημείωση και δάνεια με 

προσημείωση για την κάλυψη καταναλωτικών αγαθών. Στην πρώτη κατηγορία 

το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται από €600 ως €15000 με επιτόκιο 10.5%, 

έξοδα €100 και διάρκεια αποπληρωμής από 6 μέχρι 60 μήνες. Στη δεύτερη 

κατηγορία το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται απβ15001 ως €75000 με 

επιτόκιο 7.5%, έξοδα €250 και διάρκεια αποπληρωμής από 1 μέχρι 10 έτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ (SPREAD)

4.1 ΠΗΓΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

4.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η καθιέρωση του Ευρώ, του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος -στην 

πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε- προκάλεσε αλυσιδωτές μεταβολές στη 

λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους. Είναι βέβαιο ότι θα 

τροφοδοτεί και στο μέλλον αλλαγές στη δομή και λειτουργία των 

χρηματοοικονομικών αγορών στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τράπεζες αναπροσαρμόζουν δομές, λειτουργία και προϊόντα 

αντιμετωπίζοντας και το κόστος που απαιτεί η μετάβαση στη νέα εποχή. Ήδη 

κατανοούν ότι επωμίζονται το κόστος της απώλειας εσόδων από ορισμένες 

εργασίες. Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν την αγορά και την πώληση 

συναλλάγματος, τις διασυνοριακές κινήσεις κεφαλαίων, τις διατραπεζικές 

συναλλαγές και τα εργαλεία αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου.

Η γενίκευση της εισαγωγής του ευρώ, σε συνδυασμό με την διεύρυνση της 

ενοποίησης του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου θα προκαλέσει νέο κύκλο 

ανακατατάξεων. Άμεση συνέπεια θα είναι η περαιτέρω ένταση του 

ανταγωνισμού, η οποία θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές -σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο- σε τομείς όπως το άριστο μέγεθος του τραπεζικού ιδρύματος, το 

φάσμα των προσφερόμενων τραπεζικών υπηρεσιών, η δομή κοι διάρθρωση 

του πλαισίου των αγορών, εντός των οποίων λειτουργούν οι τράπεζες.

ΠΤΥΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
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4.1.2 Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στην Ελλάδα, ο τραπεζικός τομέας βιώνει ήδη σημαντικές αλλαγές, που 

αφορούν τόσο στη διάρθρωση της τραπεζικής αγοράς όσο και στη δομή των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιχειρώντας την αποκωδικοποίηση των νέων 

δεδομένων, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ήταν υποχρεωμένα να 

επικεντρώσουν την προσοχή τους στην ομογενοποίηση και την αύξηση του 

μεγέθους των αγορών καθώς και στον αυξημένο ανταγωνισμό. Ήδη οι 

τράπεζες αναπροσαρμόζουν πολιτικές, σχεδιάζουν νέες υπηρεσίες και 

προϊόντα, ικανά να τις κρατήσουν μέσα στο παιχνίδι του ανταγωνισμού 

καλύπτοντας τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών τους.

Τα νέα δεδομένα είναι σίγουρο ότι θα επιφέρουν ακόμη πιο σημαντικές 

μεταβολές στις πηγές κερδοφορίας των τραπεζών, καθώς θα μεταβάλλεται 

όλο το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Η διεθνής εμπειρία για τις 

τάσεις που διαμορφώνονται στις τράπεζες, σ' ότι αφορά τις επί μέρους 

κατηγορίες των καθαρών κερδών, υπαγορεύει εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές 

που αναμένεται να υιοθετηθούν στα επόμενα χρόνια και να διαμορφώσουν 

νέα δεδομένα, για την αποτίμηση τόσο της αποδοτικότητας όσο και της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τραπεζών.

4.1.3 ΠΗΓΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μια ματιά στους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης 

των ελληνικών τραπεζών αποτυπώνει τα βασικά χαρακτηριστικά, που 

αφορούν στη διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Πρόκειται για 

χαρακτηριστικά, που διαμορφώθηκαν στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας 

και στην πλειονότητά τους αφορούν τις παλαιότερες ελληνικές τράπεζες, οι 

οποίες βρίσκονταν υπό τον άμεσο ή έμμεσο κρατικό έλεγχο. Κλασικό 

παράδειγμα τα έσοδα από τόκους που καταγράφουν οι ελληνικές τράπεζες. 

Αυτά είναι αρκετά χαμηλότερα από τον αντίστοιχο μέσο όρο των ευρωπαϊκών 

τραπεζών. Έρευνα, που έγινε στα τέλη του 1999, βασισμένη σε
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συγκεντρωτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, αποκάλυψε 

ότι τα καθαρά έσοδα τόκων για τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, σε σχέση 

με το συνολικό ενεργητικό τους, ήταν στο 2%, ποσοστό που είναι 

χαμηλότερο από το αντίστοιχο των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών, 

όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί.

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΟΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (%)

ΧΩΡΕΣ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία

Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλο μέρος των εσόδων προέρχεται από 

τοποθετήσεις σε τίτλους Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που καταδεικνύει τη 

μικρή -σχετικά- συμμετοχή των κερδών από χορηγήσεις στο δείκτη καθαρών 

εσόδων που αποκομίζουν οι ελληνικές τράπεζες.

Κυριότεροι παράγοντες που «ευθύνονται» για το φαινόμενο είναι:

□ Το υψηλό ποσοστό υποχρεωτικών δεσμεύσεων επί των τραπεζικών 

καταθέσεων, το οποίο ήταν 12% στα τέλη του 1997, γεγονός που
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οδήγησε τις τράπεζες σε αποδόσεις πολύ κάτω από το επίπεδο της 

αγοράς.

□ Οι υψηλές τοποθετήσεις αρκετών ελληνικών τραπεζών σε τίτλους 

Ελληνικού Δημοσίου. Αυτές έχουν μηδενικό πισκοτικό κίνδυνο αλλά 

εμφανίζουν αποδόσεις χαμηλότερες από τις αντίστοιχες διαφόρων 

μορφών χορηγήσεων.

□ Τα υψηλά επιτόκια που ίσχυαν, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 

έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1990, περιόρισαν σημαντικά τη 

ζήτηση για δάνεια.

□ Η ύπαρξη, στα χαρτοφυλάκια αρκετών ελληνικών τραπεζών, 

σημαντικού αριθμού δανείων σε καθυστέρηση, σε συνδυασμό με τις 

περιορισμένες διαγραφές δανείων, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 

1990 τουλάχιστον.

□ Οι περιορισμοί σε ορισμένες μορφές πίστης, όπως για παράδειγμα στα 

καταναλωτικά δάνεια.

□ Η υποχρεωτική δέσμευση, μέχρι το 1997, του 50% περίπου των 

συναλλαγματικών καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών στην Τράπεζα 

της Ελλάδος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας να εμφανίζει το 

χαμηλότερο λόγο δανείων προς ενεργητικό ανάμεσα σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος αυτός ήταν περίπου στο 35%, το 1996, για τις 

ελληνικές τράπεζες όταν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εμφανιζόταν 

λόγος υψηλότερος του 60%.
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ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΧΩΡΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΑΝΕΙΑ

- (ΕΚ.ΕΥΡΩ)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 331 7.522 217.550 632.200

ΑΥΣΤΡΙΑ 57 738 16.171 54.100

ΒΕΛΓΙΟ 145 7.668 76.133 343.000

ΔΑΝΙΑ 121 2.215 43.010 60.500

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 11 755 21.153 37.400

ΓΑΛΛΙΑ 421 10.497 202.000 406.800

ΕΛΛΑΔΑ 40 2.733 45.138 17.400

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 55 964 23.100 43.900

ΙΣΛΑΝΔΙΑ 3 128 2.070 1.800

ΠΑΛΙΑ 351 21.061 335.426 514.200

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 220 356 18.255 89.700

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 20 453 13.937 41.200

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 174 6.635 103.939 461.500

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 47 3.729 58.892 51.800

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 478 12.000 364.300 1.421.000

ΣΟΥΗΔΙΑ 26 2.267 39.505 77.800

ΕΛΒΕΤΙΑ 285 1.894 109.200 466.000

ΙΣΠΑΝΙΑ 170 17.841 147.452 195.500

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος

1997).
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΧΩΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΑΝΕΙΑ ΑΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΝΑ

ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 28.9 84.0 2.9

ΑΥΣΤΡΙΑ 21.9 73.3 3.5

ΒΕΛΓΙΟ 9.9 44.7 4.5

ΔΑΝΙΑ 19.4 27.3 1.4

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 28.0 49.5 1.7

ΓΑΛΛΙΑ 19.2 38.7 2.0

ΕΛΛΑΔΑ 16.5 6.3 0.4

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 23.9 45.5 1.9

ΙΣΛΑΝΔΙΑ 16.2 14.0 0.8

ΓΓΑΛΙΑ 15.9 24.4 1.5

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 51.2 251.9 4.9

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 30.7 90.9 2.9

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 15.6 69.5 4.4

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 15.8 13.9 0.8

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 30.3 118.4 3.9

ΣΟΥΗΔΙΑ 17.4 34.3 1.9

ΕΛΒΕΤΙΑ 57.6 246.0 4.2

ΙΣΠΑΝΙΑ 8.2 10.9 1.3

Πηγή: Ευρωπαϊκή ΊΓραπεζική Ομοσπονδία (τα ποσά είναι σε εκατομμύρια ευρώ

και τα στοιχεία αναφέρονται στο 1997).

Ενδεικτικές είναι οι τάσεις που αποκαλύπτουν οι δείκτες διείσδυσης και 

παραγωγικότητας, που προκύπτουν από τα συνολικά μεγέθη δικτύου και 

απασχόλησης στα ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα. Όπως φαίνεται στους δυο 

προηγούμενους πίνακες, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας εμφάνιζε τους 

χαμηλότερους -με διαφορά- δείκτες δανείων ανά κατάστημα και δανείων ανά 

εργαζόμενο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν και ο λόγος
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εργαζομένων ανά κατάστημα θεωρείται ικανοποιητικός (μέγεθος 16.5 που 

είναι σχετικά συγκρίσιμο με τα καθιερωμένα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες), τα 

δάνεια ανά κατάστημα ήταν 6.3 εκατομμύρια Ευρώ ενώ τα δάνεια ανά 

εργαζόμενο ήταν 0,4 εκατομμύρια Ευρώ. Τα μεγέθη αυτά χαρακτηρίζονται 

εξαιρετικά χαμηλά σε σχέση με τη δεδομένη ευρωπαϊκή εμπειρία. Στον 

ελληνικό τραπεζικό τομέα, σε σχέση με τις εργασίες δανείων, δεν μπορεί να 

ισχυρισθεί κανείς ότι υπάρχει έλλειμμα υποκαταστημάτων. Αντίθετα, το δίκτυο 

και το υπάρχον προσωπικό δεν έχουν αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε να υπάρξει 

βελτίωση στους αντίστοιχους δείκτες παραγωγικότητας. Από την άλλη 

πλευρά, η ελληνική πραγματικότητα εμφανίζει σημαντικά έσοδα από 

προμήθειες, τα οποία μάλιστα βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο των κρατών- 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φαίνεται και στο επόμενο διάγραμμα.

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΩ Ν/Ε Ν Ε Ρ Γ Η ΤΙΚ Ο (%)

Πηγή:Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία
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Οι ελληνικές τράπεζες κατείχαν την τρίτη θέση στην κατάταξη των 

ευρωπαϊκών τραπεζών σύμφωνα με το λόγο των καθαρών προμηθειών προς 

ενεργητικό τους (ήταν περίπου 1%, όταν στα περισσότερα κράτη-μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ο λόγος είναι κάτω από το 0.7%). Ωστόσο, πρέπει να 

επισημανθεί ότι σημαντικό μέρος των εσόδων αυτών προερχόταν από 

παραδοσιακές εργασίες, όπως η αγοραπωλησία συναλλάγματος 

(συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών για το υποχρεωτικά 

κατατεθειμένο συνάλλαγμα στην Τράπεζα της Ελλάδος) και η πώληση τίτλων 

του Δημοσίου μέσω των τραπεζικών δικτύων.

Η εισαγωγή του ευρώ ήταν επόμενο να πλήξει αρκετές από αυτές τις 

δραστηριότητες και ιδιαίτερα όσες σχετίζονταν με αγοραπωλησία 

συναλλάγματος (για τουριστικές ή εμπορικές δραστηριότητες). Το νέο 

περιβάλλον οδήγησε τις ελληνικές τράπεζες στην ανάπτυξη άλλων εργασιών 

διαμεσολάβησης, όπως η διεκπεραίωση χρηματιστηριακών συναλλαγών, η 

διαχείριση διαθεσίμων, η παροχή υπηρεσιών χρηματικών συναλλαγών (cash 

cards), οι σταυροειδείς πωλήσεις ασφαλιστικών και άλλων προϊόντων, η 

παροχή συμβούλων και θεματοφυλακής. Άλλωστε, έχει παρατηρηθεί διεθνώς 

ότι τα έσοδα από προμήθειες καταλαμβάνουν ένα αυξανόμενο μερίδιο στις 

τραπεζικές πηγές κερδοφορίας, σαν απάντηση των τραπεζών στο φαινόμενο 

της αποδιαμεσολάβησης και της μείωσης των παραδοσιακών εργασιών 

χορηγήσεων.

Την ίδια ώρα τα «λοιπά» έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από 

χρηματοοικονομικές πράξεις, αν και είναι αυξημένα, σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι θα αποτελούν στο μέλλον μόνιμες μορφές 

κερδοφορίας των τραπεζών.
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ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (%)

ΧΩΡΕΣ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία

Με εξαίρεση μια ελάχιστη μειοψηφία τραπεζών, τα έσοδα από διεθνείς 

δραστηριότητες είναι εξαιρετικά χαμηλά (έως ανύπαρκτα). Ωστόσο πρέπει να 

υπογραμμισθεί ότι η συμπεριφορά των ελληνικών τραπεζών ήταν -για αρκετά 

χρόνια- προσανατολισμένη στην εκμετάλλευση των ανισορροπιών που 

παρουσίαζε η ελληνική οικονομία. Ακόμη, η συμπεριφορά αυτή, αντανακλά εν 

μέρει και τις επιπτώσεις του παλαιού συστήματος σχετικά με τους πιστωτικούς 

ελέγχους και περιορισμούς. Ο σημαντικότερος όγκος τοποθετήσεων σε
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τίτλους ίου Ελληνικού Δημοσίου, πράξη που προσέφερε ικανοποιητικά 

επιτόκια yia να καλύψει τις δανειακές του ανάγκες, αποτελεί κλασικό 

παράδειγμα crowding out. Η τάση αυτή φαίνεται αναστρέψιμη ιδιαίτερα αν 

αναλογισθεί κανείς ότι είναι αναγκαία και αναμενόμενη. η επίτευξη των 

μακροοικονομικών κριτηρίων σύγκλισης και η συρρίκνωση των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

4.1.4 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩ

Αναμφισβήτητα, η εισαγωγή του Ευρώ, έφερε τις ελληνικές τράπεζες 

αντιμέτωπες με τάσεις, που είχαν διαμορφωθεί ήδη στο ευρωπαϊκό τραπεζικό 

σύστημα. Το γεγονός αυτό υπαγόρευσε και κατηύθυνε τις αλλαγές τόσο στην 

εσωτερική δομή όσο και στην ανάπτυξη των εργασιών σε όλες τις ελληνικές 

τράπεζες. Ο τραπεζικός τομέας, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 

βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια σε συνθήκες μακροοικονομικής ισορροπίας, 

έντονου ανταγίονισμού και ανοικτής οικονομίας. Κατά συνέπεια ήταν και είναι 

καλύτερα προετοιμασμένος για να λειτουργήσει στο περιβάλλον της 

Νομισματικής Ένωσης. Όπως ήταν αναμενόμενο οι τράπεζες των ευρωπαϊκών 

χωρών δεν υπέστησαν σοβαρές μεταβολές στη διάρθρωση του 

χαρτοφυλακίου τους, εκτός από την προσαρμογή της λειτουργίας των 

προσφερόμενων τραπεζικών υπηρεσιών στην εισαγωγή του Ευρώ και τη 

γενικότερη θεώρηση της στρατηγικής τους στη νέα μεγάλη αγορά. Αντίθετα, 

ο ελληνικός τραπεζικός τομέας βρίσκεται στο μεταίχμιο δυναμικών διεργασιών 

και εξελίξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η προετοιμασία για το νέο περιβάλλον είναι 

-αναγκαστικά- η κύρια προτεραιότητα των ελληνικών τραπεζών.

Οι τάσεις που εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό δείχνουν τις βασικές κατευθύνσεις 

προς τις οποίες θα πρέπει να κινηθεί ο ελληνικός τραπεζικός τομέας. Επί 

πλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένες από τις εργασίες που μέχρι την 

είσοδο του Ευρώ εκτελούνταν από ελληνικές τράπεζες, όπως η 

χρηματοδότηση μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, αρχίζουν να βρίσκονται
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υπό το βάρος έντονου, πανευρωπαϊκού πλέον, ανταγωνισμού. Αυτό 

συνεπάγεται είτε εξαιρετικά χαμηλά περιθώρια κέρδους είτε απώλεια εργασιών 

είτε και τα δυο για τις ελληνικές τράπεζες. Αντίθετα, τομείς δραστηριοτήτων 

όπως η καταναλωτική και η στεγαστική πίστη, η χρηματοδότηση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικά οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

συναλλαγών μικρής αξίας, προσφέρουν ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους και 

σαφώς ευνοϊκότερο πλαίσιο ανταγωνισμού.

Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις -αν όχι η σημαντικότερη- της 

σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας και της συμμετοχής της Ελλάδας στο 

Τρίτο Στάδιο της ΟΝΕ είναι η επίτευξη χαμηλού πληθωρισμού και επιτοκίων. 

Μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον, αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η ζήτηση 

τόσο για δάνεια όσο και για άλλες μορφές χρηματοδότησης, γεγονός το οποίο 

θα προκαλέσει τη διεύρυνση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Άλλωστε, μετά 

την ταχεία αποκλιμάκωση των επιτοκίων -στα μέσα της δεκαετίας του 1990- 

τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη την εμπειρία της ανόδου 

της ζήτησης για τα χρηματοδοτικά προϊόντα.

Άμεσες ενέργειες για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος κερδοφορίας των 

ελληνικών τραπεζών αποτελούν οι επενδύσεις για την αναβάθμιση των 

υποδομών, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την υποστήριξη των 

εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού 

φορολογικού πλαισίου, μέσα στο οποίο κινείται η τραπεζική αγορά.

Σε αυτό το περιβάλλον είναι αναμενόμενο ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι 

ελληνικές τράπεζες θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν το δίκτυο των 

υποκαταστημάτων τους ώστε να αλλάξουν το μίγμα των στοιχείων του 

ενεργητικού τους (με υψηλότερο λόγο δανείων προς ενεργητικό) και να 

αυξήσουν τα έσοδα προμηθειών που προέρχονται από διάφορες μορφές 

διαμεσολαβητικών υπηρεσιών. Τα φαινόμενα αποδιαμεσολάβησης, τα οποία 

παρατηρούνται τόσο σε διεθνές όσο και σε ελληνικό επίπεδο, αποδεικνύουν 

ότι το τυπικό υποκατάστημα μιας τράπεζας αποκτά πιο σύνθετη υπόσταση.
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Εκτός από σημείο συγκέντρωσης καταθέσεων και διοχέΓευσης χορηγήσεων, 

γίνεται ουσιαστικό κέντρο πώλησης χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως 

είναι τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τα ασφαλιστικά συμβόλαια και οι 

επενδυτικές υπηρεσίες. Εκτός των άλλων, κρίνεται υψίστης σημασίας είναι η 

μείωση του μέσου κόστους συναλλαγών και η δημιουργία αποτελεσματικών 

υποδομών παρακολούθησης κινδύνων. Οι υποδομές αυτές θα στηρίξουν τις 

προσπάθειες εξυγίανσης και διατήρησης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου 

δανείων των τραπεζών.

Μετά την υιοθέτηση της Δεύτερης Τραπεζικής Οδηγίας την απελευθέρωση και 

την αποκανονικοποίηση της ελληνικής αγοράς, η πορεία του ελληνικού 

τραπεζικού τομέα φανερώνει τη δυνατότητα όχι μόνο βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας αλλά και επιτυχούς επιβίωσης των τραπεζών. Στις μέρες 

μας, το ζητούμενο για κάθε τράπεζα είναι να χαράξει τη σφατηγική της ώστε 

να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικό πλεονεκτήματα του χώρου 

της. Μόνο έτσι θα μπορέσει να προετοιμασθεί κατάλληλα για τις επερχόμενες 

μεταβολές και να επιλέξει τα μέσα με τα οποία θα ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της σε σταθερή μακροχρόνια 

βάση.

4.1.5 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

Η κερδοφορία των ελληνικών εμπορικών τραπεζών σημείωσε σημαντική 

πτώση το 2002. Συγκεκριμένα, τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν κατά 48.6% 

το 2002, έναντι μείωσης κατά 14.9% το 2001. Η πτώση των κερδών το 2002 

οφείλεται κυρίως απτή μείωση του συνόλου των ακαθάριοτων (μικτών) εσόδων 

κατά 13.1% και την αύξηση των προβλέψεων κατά 18.6%. Ειδικότερα, η 

μείίοση των εσόδων είναι αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών εσόδων από 

τόκους κατά 7.7% και της σημαντικής πτώσης (-4.2%) των εσόδων από 

λοιπές (μη τοκοφόρες) εργασίες.
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Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους οφείλεται στην ταχύτατη μείωση 

(-23.2%) των χρεωστικών τόκων σε σύγκριση με τους πιστωτικούς (-11.1%). 

Η πτωτική πορεία των τόκων και των δυο κατηγοριών εξηγείται από την 

εξέλιξη των αντίστοιχων επιτοκίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ζώνη του 

Ευρώ. Είναι, εξάλλου, διαπιστωμένο ότι σε περιόδους πτώσης των επιτοκίων 

οι πιστωτικοί τόκοι μειώνονται βραδύτερα από ό,τι οι χρεωστικοί, επειδή οι 

χορηγήσεις έχουν γενικά πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα από τις καταθέσεις. 

Αυτό δικαιολογεί σε κάποιο βαθμό την περιορισμένη μείωση των πιστωτικών 

τόκων σε σύγκριση με τους χρεωστικούς, παρά το γεγονός ότι το 2002 τα 

επιτόκια που εφαρμόζονταν στις νέες χορηγήσεις μειώθηκαν κατά μέσο όρο 

περισσότερο από τα αντίστοιχα επιτόκια καταθέσεων. Επιπλέον, η σχετικά 

μικρή μείωση των πιστωτικών τόκων οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στην 

ταχεία επέκταση των ελληνικών τραπεζών στη λιανική τραπεζική, η οποία 

χαρακτηρίζεται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Τα έσοδα από λοιπές εργασίες παρουσίασαν, όπως αναφέρθηκε, μεγάλη 

μείωση, η οποία οφείλεται στη σημαντική πτώση που εμφάνισαν τα έσοδα 

από μετοχές και συμμετοχές (-54.1%), καθώς και τα έσοδα από 

χρηματοοικονομικές πράξεις (-72.3%), τα οποία επηρεάστηκαν και κατά το 

2002 από τη δυσμενή χρηματιστηριακή συγκυρία. Σχετικά μικρή μείωση (- 

1.5%) σημείωσαν και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν διαφοροποιήσει σημαντικά τη 

συμμετοχή των επιμέρους κατηγοριών εσόδων στα συνολικά έσοδα των 

τραπεζών. Έτσι, ενώ κατά το παρελθόν τα έσοδα από τις λοιπές εργασίες 

υπερέβαιναν τα καθαρά έσοδα από τόκους, η οργανική κερδοφορία των 

τραπεζών βασίζεται πλέον σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό στις τοκοφόρες 

δραστηριότητές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2002 τα καθαρά έσοδα από 

τόκους αποτελούσαν το 73% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των 

τραπεζών, έναντι 63% το 2001 και περίπου 55% το 2000.
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Τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μικρή αύξηση (3.3%) το 2002, έναντι 7.7% 

το 2001. Αυτό οφείλεται κυρίως στη συγκρατημένη αύξηση (3%) των 

δαπανών διαχείρισης και προσωπικού, ενώ οι δαπάνες για αποσβέσεις 

αυξήθηκαν κατά 5.4% το 2002, έναντι 16.2% το 2001. Ειδικότερα, οι δαπάνες 

προσωπικού περιορίστηκαν το 2002 σε 1.3% του μέσου ενεργητικού, από 

1.4% το 2001 και 1.5% το 2000. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία έτη οι 

τράπεζες καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για να συγκρατήσουν τις 

λειτουργικές τους δαπάνες, καθόσον έχει καταστεί εμφανές ότι ο έλεγχος του 

κόστους αποτελεί παράγοντα πρωταρχικής σημασίας ώστε να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές. Ωστόσο, στην Ελλάδα οι δαπάνες προσωπικού συνεχίζουν να 

αποτελούν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό του συνόλου των λειτουργικών 

εξόδων από ότι κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαμηλή, όμως, είναι 

και η παραγωγικότητα στην Ελλάδα, όπως αυτή μετράται με τα ακαθάριστα 

έσοδα ανά εργαζόμενο.

Οι ακαθάριστες προβλέψεις των ελληνικών εμπορικών τραπεζών αυξήθηκαν 

κατά 18.6% το 2002, δηλαδή με ρυθμό αισθητά υψηλότερο από το ρυθμό 

αύξησης του ενεργητικού τους, αντανακλώντας την πολιτική των τραπεζών 

και, σε κάποιο βαθμό, τους αυστηρότερους κανόνες για το σχηματισμό 

προβλέψεων για την αντιμετώπιση των εν δυνάμει κινδύνων του 

χαρτοφυλακίου δανείων των τραπεζών, αλλά και την κάλυψη των αναγκών 

διαγραφής των ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεών τους (καθαρή αύξηση 

προβλέψεων 5.6%).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

(Ως ποσοστό % του μέσου ενεργητικού)

2001 2002

Πιστωτικοί τόκοι 5.8 5.1

Χρεωστικοί τόκοι 3.2 2.7

Καθαρά έσοδα από 2.6 2.4

τόκους

Έσοδα από λοιπές 1.5 0.9

εργασίες

Λειτουργικές δαπάνες 2.4 2.3

Κέρδη προ φόρων 1.4 0.7

Κέρδη προ φόρων ως 16.5 9.3

ποσοστό % των ιδίων

κεφαλαίων

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων ισολογισμών.

Λόγω των παραπάνω εξελίξεων, η αποδοτικότητα των ελληνικών εμπορικών 

τραπεζών παρουσίασε σημαντική κάμψη το 2002. Η απόδοση του μέσου 

ενεργητικού τους διαμορφώθηκε σε 0.7%, έναντι 1.4% το 2001 και 1.8% το 

2000, ενώ η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους υποχώρησε στο 9.3% το 

2002 από 16.5% το 2001 και 20.3% το 2000. Παρά τη μείωση των εν λόγω 

δεικτών κατά τα τελευταία έτη, η αποδοτικότητα των ελληνικών εμπορικών 

τραπεζών παραμένει ικανοποιητική σε σχέση με τους Ευρωπαίους 

ανταγωνιστές τους. Το 2001, η απόδοση του μέσου ενεργητικού των 

τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 0.7%, ενώ των ιδίων κεφαλαίων τους 

13.5%.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην παρούσα συγκυρία ορισμένες μεγάλες ευρωπαϊκές 

τράπεζες με διεθνή δραστηριότητα αντιμετώπισαν πρόσθετες δυσκολίες, είτε 

λόγω της εμπλοκής τους σε αναδυόμενες αγορές που παρουσίασαν 

προβλήματα είτε λόγω της δραστηριοποίησής τους στην επενδυτική τραπεζική 

και τη διαχείριση διαθεσίμων, τομείς στους οποίους εμφάνισαν αισθητή
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μείωση εργασιών, με αποτέλεσμα μάλιστα κάποιες από αυτές να 

πραγματοποιήσουν σημαντικές ζημίες. Αντίθετα, όσες στηρίχθηκαν 

πρωταρχικά στη λιανική τραπεζική και σε ένα αποτελεσματικό δίκτυο διανομής 

κατόρθωσαν να περιορίσουν τις απώλειες. Οι ελληνικές τράπεζες κινήθηκαν 

πλησιέστερα σε αυτή την κατηγορία πιστωτικών ιδρυμάτων και πέτυχαν να 

διατηρήσουν σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα την αποδοτικότητά τους.

4.2 ΟΡΙΣΜΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (SPREAD)

Τα κέρδη των τραπεζών αποτελούν συχνά θέμα συζήτησης και αρθρογραφίας. 

Και είναι φυσικό για δυο λόγους. Πρώτον, γιατί τα τελευταία χρόνια υπήρξαν 

σημαντικά σε απόλυτο αριθμό και δεύτερον, γιατί το θέμα αγγίζει μεγάλο 

τμήμα του ενεργού πληθυσμού, αφού είτε ως καταθέτης είτε ως 

δανειολήπτης, ο καθένας αισθάνεται ότι συνεισφέρει σε αυτή την κερδοφορία. 

Οι σχετικές συζητήσεις συνήθως επικεντρώνονται στο επίπεδο των επιτοκίων 

των χορηγήσεων που παραμένει υψηλό σε σχέση με εκείνο των καταθέσεων. 

Η ψαλίδα, λοιπόν, η διαφορά μεταξύ των δυο παραπάνω επιτοκίων ονομάζεται 

spread. Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα επικεντρώνεται στον 

προσδιορισμό αυτού ακριβώς του περιθωρίου (spread), γεγονός που αποτελεί 

και όργανο πολιτικής των τραπεζών.

Η κάθε τράπεζα χρησιμοποιεί ως κύρια πηγή κεφαλαίων τις καταθέσεις, που 

είναι ξένα κεφάλαια, και τα αξιοποιεί, τα χρησιμοποιεί, για κάθε μορφής 

χορηγήσεις με σκοπό το κέρδος. Συνοπτικά, το μέσο επίπεδο των συνολικών 

καταθέσεων συμβολίζεται με D και το αντίστοιχο επιτόκιο rD ενώ το μέσο 
επίπεδο των συνολικών χορηγήσεων συμβολίζεται με L και το αντίστοιχο 

επιτόκιο rL.

Ο στόχος της τράπεζας είναι η επιδίωξη ενός ελάχιστου επιπέδου κερδών, το 

οποίο συμβολίζεται με MV και εκφράζεται με την σχέση (1) ως εξής:
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L * rL - D * rD >=MV (1)

Το γινόμενο L * rL εκφράζει τα έσοδα από τις χορηγήσεις (τα έσοδα από τις 

χρήσεις κεφαλαίου), το δε γινόμενο D * rD εκφράζει το κόστος των 

καταθέσεων (το κόστος πηγών κεφαλαίου).

Η σχέση (1) τροποποιείται πιο αναλυτικά με βάση τις πιο κάτω ρεαλιστικές 

παραδοχές (2) και (3) σύμφωνα με τις οποίες οι χορηγήσεις είναι ένα 

πολλαπλάσιο I των καταθέσεων (2) και το συνολικό περιθώριο s, το οποίο 

περιέχει και το λειτουργικό κόστος, ορίζεται σαν η διαφορά ανάμεσα στο μέσο 

επιτόκιο χορηγήσεων και μέσο επιτόκιο καταθέσεων (3). Δηλαδή,

L = i * D (2) 

s = rL - rD (3)

Επομένως, με βάση τις παραπάνω παραδοχές, η σχέση (1) γίνετται 

s >= ( MV / L ) + rD / I * ( 1 - I) (4)

Η οικονομική σημασία της τελευταίας σχέσης είναι ότι:

□ Για να επιτύχει ένα ελάχιστο επίπεδο κερδών μια τράπεζα, αυτό 

ισοδυναμεί με το να επιτύχει το επίπεδο περιθωρίου της εξίσωσης (4)
□ Όσο υψηλότερος ceteris paribus είναι ο δείκτης «κέρδη προς 

χορηγήσεις» ( MV / L ), τόσο ανώτερη τείνει να είναι και η τιμή του 

περιθωρίου (Πολιτική μεγιστοποίησης κερδών).

□ Όσο περισσότερο ceteris paribus επεκτείνεται στις χορηγήσεις η 

τράπεζα (υψηλό I), τόσο κατώτερη και η τιμή του περιθωρίου, διότι η 

τιμή του κλάσματος I * ( 1 - I ) μικραίνει (Πολιτική μεγιστοποίησης 

πωλήσεων).

□ Η τελική τιμή του περιθωρίου θα είναι ένα trade-off ανάμεσα στους πιο 

πάνω παράγοντες, σε σχέση φυσικά με το δεδομένο επίπεδο του
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επιτοκίου καταθέσεων rD (Πολιτική μεγιστοποίησης πωλήσεων κάτω 

από ένα περιορισμού αποδεκτού ελάχιστου κέρδους),

□ Όλοι οι παράγοντες της εξισώσεως (4) μπορούν να υπολογισθούν από 

τους δημοσιευμένους απολογισμούς, ισολογισμούς των τραπεζών.

Ο τύπος (4) είναι μια κατά μέσον όρο κατάσταση, σαν να υπάρχει μια μόνο 

πηγή κεφαλαίου D και μια μόνο χρήση κεφαλαίου L, οπότε υπάρχει ένα και 

μοναδικό περιθώριο s. Στην πραγματικότητα, όμως υπάρχουν πολλές πηγές 

κεφαλαίων με αντιστοίχως πολλά επιτόκια (κόστος κεφαλαίου) (π.χ καταθέσεις 

σε διάφορα νομίσματα, καταθέσεις ταμιευτηρίου, προθεσμίας, κ.ά.) Ομοίως 

για κάθε πηγή κεφαλαίου υπάρχουν και πολλές χρήσεις κεφαλαίου (οι 

πολυάριθμοι τύποι χορηγήσεων, δανείων κ.ά.). Η κάθε τράπεζα μπορεί να 

υπολογίσει από κάθε συνδυασμό πηγής και χρήσης κεφαλαίου και ένα 

αντίστοιχο μερικό κέρδος μαζί με το αντίστοιχο περιθώριο.

Αν, λοιπόν, υποτεθεί ότι υπάρχουν Ν πηγές / χρήσεις κεφαλαίου, τότε το 

συνολικό περιθώριο θα είναι ο μέσος όρος των επιμέρους περιθωρίων. Σε 

αυτήν την περίπτωση (επιτυγχάνεται πληρέστερη πρόβλεψη και πιο 

αναλυτική προσέγγιση) το συνολικό σταθμισμένο επιτόκιο s για όλη την 

τράπεζα θα είναι:

s = Σί [( MVi / U ) + rDi/ ( 1 - Ιι)] / Ν με ί= 1,2,......... ,Ν (5)

Δηλαδή, ο τύπος (5) είναι η γενίκευση του (4), όπου υπάρχουν Ν υποτομείς. 

Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μια τράπεζα να εφαρμόσει επιτυχώς διαφορετική 

πολιτική τιμών για κάθε υποτομέα.

Ένα μεγάλο τμήμα του επιχειρηματικού κόσμου και των καταναλωτών έχει 

προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και έχει επικεντρώσει την κριτική του πάνω 

στην ενδεχόμενη ύπαρξη υπερκερδών λόγω ακριβώς της υψηλής διαφοράς 

μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Συνεπακόλουθα, ο 

παράγοντας αυτός θεωρείται ένας από τους κυριότερους λόγους για το υψηλό
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κόστος χρήματος στην ελληνική οικονομία, τους περιορισμούς στην 

αναπτυξιακή διαδικασία και την αναποτελεσματικότητα του εγχώριου 

τραπεζικού τομέα.
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4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ TOY SPREAD ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ 

ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται συνήθως τα συγκριτικά στοιχεία για το 

περιθώριο επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων είναι σχετικά 

μονοδιάστατος. Ειδικότερα, η σύγκριση του spread ανάμεσα στους 

τραπεζικούς τομείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται μόνο σε αυτό 

για τις βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις προς επιχειρήσεις. Η παρούσα ανάλυση 

διευρύνει τη σύγκριση με την εξέταση δύο άλλων μορφών χορηγήσεων προς 

καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

σχετικά με το spread μεταξύ χορηγήσεων για βραχυπρόθεσμα κεφάλαια 

επιχειρήσεων, στεγαστικά δάνεια και καταναλωτικά δάνεια σε σχέση με το 

επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου. Η ανάλυση αυτή παρουσιάζει τις 

υφιστάμενες τάσεις αφ' ενός για ένα μέρος της άντλησης κεφαλαίων από τις 

επιχειρήσεις και αφ' ετέρου για τις δυο κυριότερες μορφές χορηγήσεων προς 

καταναλωτές.
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ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9 8,67

ΧΩΡΕΣ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία

Σύμφωνα με το γράφημα 1, το περιθώριο για βραχυπρόθεσμα κεφάλαια 

κίνησης ήταν το δεύτερο υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες του δείγματος (7% 

έναντι 8.07% στην Ιρλανδία). Συγκρινόμενο με τον αριθμητικό μέσο του 

δείγματος, 3.8% για τις 11 χώρες που παρουσιάζονται, το spread των 

ελληνικών τραπεζών εμφανίζεται σημαντικά υψηλό. Αξίζει, όμως, να 

σημειωθούν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς τις βραχυπρόθεσμες 

τραπεζικές χορηγήσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Ειδικότερα:

□ Από τα 13,7 τρις. δρχ. που αποτελούσαν το σύνολο της 

χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα στα μέσα του 1999, 

σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι βραχυπρόθεσμες 

χορηγήσεις από εμπορικές τράπεζες προς επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν
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το 53% του συνόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επιτόκια των 

μακροπρόθεσμων χορηγήσεων είναι κατά κανόνα 1,5 έως 2 

εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα.

□ Το 32% του συνολικού (βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου) 

δανεισμού ελληνικών επιχειρήσεων από εμπορικές τράπεζες γίνεται σε 

συνάλλαγμα με περιθώριο πολύ χαμηλότερο από αυτό που συνήθως 

συνδέεται με τις δραχμικές χορηγήσεις. Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος 

των συναλλαγματικών δανείων είναι συνήθως βραχυχρόνιας διάρκειας 

γεγονός που συνεπάγεται ότι ουσιαστικά το ποσοστό των 

βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων που δεν καλύπτεται από δραχμές είναι 

πολύ υψηλότερο του 32%.

□ Μεγάλο μέρος του δραχμικού δανεισμού μεγάλων κυρίως επιχειρήσεων 

γίνεται σε όρους διατραπεζικής αγοράς (συνήθως ATHIBOR συν κάποιο 

μικρό περιθώριο επιτοκίου) και κατά συνέπεια δεν σχετίζεται με τα 

στοιχεία που εξετάζονται παραπάνω.

Για τους λόγους αυτούς είναι εύλογο να καταλήξει κανείς ότι στην 

πραγματικότητα το περιθώριο του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού 

είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που περιγράφεται. Για την ακρίβεια, το 

spread του 7% αναφέρεται σε μια ομάδα μικρότερων σχετικά εγχώριων 

επιχειρήσεων όπου υπάρχει σχετική αδυναμία να αξιολογηθεί ορθά ο 

πιστωτικός κίνδυνος και η φερεγγυότητα της επιχείρησης.
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ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

χπρει

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία

Η εικόνα που περιγράφεται από τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια είναι 

σχετικά διαφορετική από αυτή που αναφέρθηκε για τα επιτόκια των 

βραχυπρόθεσμων επιχειρηματικών δανείων. Το περιθώριο των στεγαστικών 

δανείων (κυμαινόμενου επιτοκίου και με διάρκεια άνω των 5 ετών) βρίσκεται 

στο 4.3% δηλαδή λίγο υψηλότερα από τον αριθμητικό μέσο όρο των 13 

χωρών του δείγματος (3.8%). Εάν μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί το μέσο 

επιτόκιο που προκύπτει από στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου και 

διάρκειας άνω των 5 ετών, τότε το περιθώριο θα ήταν μηδέν, γεγονός που 

υποδηλώνει την προσδοκία περαιτέρω αποκλιμάκωσης και σύγκλισης των 

εγχωρίων επιτοκίων προς αυτό της ζώνης του ευρώ.
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ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΧΩΡΕΣ

Πηγή: Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία

Τέλος, όσον αφορά τα καταναλωτικά δάνεια και πιο συγκεκριμένα την 

κατηγορία των προσωπικών δανείων, το περιθώριο είναι υψηλότερο του 

αριθμητικού μέσου όρου (12.5% στην Ελλάδα έναντι μέσου όρου 7.7% στις 
11 χώρες του δείγματος). Όμως και στην περίπτωση αυτή οφείλουμε να 

αναγνωρίσουμε ότι η κατηγορία προσωπικών καταναλωτικών δανείων 

σχετίζεται με σαφώς υψηλότερα επιτόκια σε σχέση με άλλες κατηγορίες 

καταναλωτικών δανείων. Το τελικό επιτόκιο που καταβάλουν οι καταναλωτές, 

διαμορφώνεται από μια σειρά παραγόντων οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι:

s Το σημαντικό ύψος επισφαλειών σε αυτή την κατηγορία χορηγήσεων 

s Τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα της Τράπεζας της Ελλάδος για τον 

έλεγχο της πιστωτικής επέκτασης στα καταναλωτικά δάνεια (που
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πρόλαβαν ουσιαστικά περαιτέρω αποκλιμάκωση επιτοκίων στον 

τομέα αυτό)

s Το υψηλό λειτουργικό κόστος διαχείρισης των δανείων αυτών

4.4 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

Η σημαντική αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ιδιαίτερα μετά τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, δε συνοδεύτηκε από ανάλογη πτώση των πραγματικών 

επιτοκίων, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ ονομαστικών επιτοκίων και 

πληθωρισμού. Άλλωστε, η πτώση του πληθωρισμού θα πρέπει να σχετίζεται 

με μείωση της αβεβαιότητας και καλύτερες μακροοικονομικές συνθήκες άρα 

και χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (1980-1999)

Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη των πραγματικών επιτοκίων 

καταθέσεων και βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων προς επιχειρήσεις από το 1980 

έως το 1999. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πραγματικά επιτόκια καταθέσεων 

ήταν αρνητικά καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, μέχρι την 

οριστική άρση των διοικητικών περιορισμών στις αρχές τις δεκαετίας του
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1990. Τα πραγματικά επιτόκια βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων ήταν αρνητικά 

στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και σταδιακά έφτασαν σε διψήφια ποσοστά 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι το spread εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις 

και ουσιαστικά εμφανίζει πτώση από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και 

αργότερα, την περίοδο δηλαδή που γίνονται πλέον ορατά τα αποτελέσματα 

της αποκανονικοποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών κεφαλαίου και 

χρήματος. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι η σημαντικότερη πτώση, σε 

μονοψήφια πλέον επίπεδα, παρατηρείται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 

κάτι που χρονικά συμπίπτει με την ταχεία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σε 

επίπεδα χωρίς προηγούμενο για την ελληνική οικονομία κατά τις τελευταίες 

τρεις δεκαετίες και την ένταση του ανταγωνισμού στην ελληνική τραπεζική 

αγορά.

4.5 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αναμφίβολα το περιθώριο στη χώρα μας παραμένει υψηλό τόσο σε διαχρονική 

βάση όσο και σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

εξέταση των λόγων, που διαμορφώνουν τα επίπεδα αυτά, οφείλει να λαμβάνει 

υπόψη τους παρακάτω παράγοντες:

ν' Το επιπρόσθετο κόστος στην άντληση ρευστότητας των εμπορικών 

τραπεζών λόγω της υποβολής υψηλού ποσοστού υποχρεωτικών 

διαθεσίμων επί των καταθέσεων.

ν' Την επίδραση των επισφαλών απαιτήσεων αρκετών ελληνικών 

τραπεζών στην τελική τιμολόγηση προϊόντων χορηγήσεων, 

ν' Τον υπολογισμό του κόστους άντλησης ρευστότητας, λαμβάνοντας 

υπόψη όχι μόνο τα επιτόκια καταθέσεων αλλά και τις αποδόσεις στη 

διατραπεζική αγορά και αυτές άλλων σύνθετων προϊόντων 

καταθέσεων.
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Το ομολογουμένως υψηλό ποσοστό υποχρεωτικών δεσμεύσεων επί των 

τραπεζικών καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος απασχολεί συχνά τους 

οικονομικούς φορείς στη χώρα μας. Το ποσοστό αυτό ήταν το 1999 12%, με 

μέση απόδοση 5.5% περίπου, σαφώς χαμηλότερη από οποιαδήποτε άλλη 

τοποθέτηση θα μπορούσε να γίνει δυνητικά από εμπορικές τράπεζες. Κατά 

συνέπεια, οι τράπεζες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν έναν αυξητικό παράγοντα 

στο κόστος άντλησης ρευστότητας.

Προκειμένου να εξεταστεί ποσοτικά το ύψος της έμμεσης αυτής επιβάρυνσης 

στο κόστος άντλησης ρευστότητας των τραπεζών, υπολογίστηκε η διαφορά 

μεταξύ των εσόδων που θα είχαν οι τράπεζες αν τοποθετούσαν σε 

βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις επιχειρήσεων όλα τα υποχρεωτικά διαθέσιμα 

πλέον του 2% (ποσοστό που ισχύει και στη ζώνη του ευρώ άλλωστε) και των 

εσόδων που προκύπτουν από το μέσο επιτόκιο που καταβάλλει η Τράπεζα της 

Ελλάδος για όλες τις υποχρεωτικές καταθέσεις. Η διαφορά κατόπιν 

υπολογίστηκε σε εκατοστιαίες μονάδες. Ο υπολογισμός αυτός δίνει μια 

προσέγγιση του κόστους ευκαιρίας των υποχρεωτικών διαθεσίμων, υπό την 

έννοια ότι δείχνει τις επιπρόσθετες αποδόσεις που θα είχαν οι τράπεζες σε 

καθεστώς μειωμένων υποχρεωτικών δεσμεύσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το επιπρόσθετο κόστος άντλησης 

ρευστότητας των τραπεζών ήταν σταθερά πάνω από μία εκατοστιαία μονάδα 

μέχρι και τις αρχές του 1999. Στο βαθμό που το κόστος αυτό καταλήξει σε 

επιβάρυνση της πελατείας των τραπεζών, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα 

ότι αποτελεί το 15% περίπου του περιθωρίου των 7 εκατοστιαίων μονάδων ή 

το 35% της διαφοράς μεταξύ του περιθωρίου των ελληνικών τραπεζών και 

του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επισφαλείς απαιτήσεις, δηλαδή 

τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών τείνουν 

γενικά να αυξάνουν το spread προκειμένου να αντισταθμισθούν οι απώλειες 

των εσόδων από τοποθετήσεις χαμηλής τοκοφόρου απόδοσης. Η επίδραση 

των επισφαλών απαιτήσεων στα επιτόκια των ελληνικών τραπεζών δεν μπορεί
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παρονομαστής του κλάσματος συμπεριλαμβάνει αρκετά μη τοκοφόρα στοιχεία 

και λοιπά στοιχεία του παθητικού.

Κατά συνέπεια, προκειμένου να γίνει προσέγγιση του μέρους της 

επιπρόσθετης επιβάρυνσης των ελληνικών τραπεζών, όταν αντλούν 

ρευστότητα από πηγές διαφορετικές αυτών των καταθέσεων ταμιευτηρίου, 

υπολογίστηκε ο μέσος λόγος των συνολικών εξόδων για τοκοφόρα στοιχεία 

ως προς το μέσο του συνόλου των τοκοφόρων στοιχείων του παθητικού. Ο 

λόγος αυτός υπολογίστηκε στο 8,75% και συμπεριλαμβάνει αφ' ενός τους 

χαμηλότερους τόκους που καταβάλλουν οι τράπεζες σε λογαριασμούς όψεως 

(λόγω υψηλότερων λειτουργικών εξόδων διαχείρισης) και όλους τους 

προθεσμιακούς λογαριασμούς, διατραπεζική αγορά, κ.ά. Κατά συνέπεια, το 

πραγματικό spread θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτή τη διαφορά των 

0.75% εκατοστιαίων μονάδων, που ισχύει κατά μέσο όρο.

4.6 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΚΕΡΔΩΝ

Αντικείμενο συζήτησης είναι και το ζήτημα της κριτικής για υπερκέρδη των 

ελληνικών τραπεζών λόγω του spread. Το συγκεκριμένο ζήτημα ωστόσο 

φαίνεται να είναι αδύνατο να υποστηριχθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία κερδών 

των ελληνικών τραπεζών και από αυτά που αφορούν τη σύνθεση των πηγών 

κερδοφορίας τους. Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι, το ποσοστό δανείων 

προς το σύνολο του μέσου ενεργητικού, αν και έχει αυξηθεί στο 40,5% το 
1998, παραμένει ένας από τους χαμηλότερους λόγους στις χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός οφείλεται σε μια σειρά ιστορικών λόγων 

(στα υψηλά επιτόκια μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, στις 

υποχρεωτικές τοποθετήσεις σε κρατικούς τίτλους, στις υψηλές δανειακές 

ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου καθώς και στους διοικητικούς περιορισμούς 

σε καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, οι οποίοι ίσχυαν στο παρελθόν).
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Ο λόγος αυτός, σε συνδυασμό με τον υψηλό λόγο χρεογράφων προς το 

σύνολο του μέσου ενεργητικού (29% το 1998) περιορίζει τη δυνατότητα 

αρκετών ελληνικών τραπεζών να διαμορφώσουν ικανοποιητικό καθαρό 

επιτόκιο επιτοκίου (net interest margin) και εξηγεί σε σημαντικό βαθμό το 

αβάσιμο της κριτικής για υπερκέρδη λόγω του υψηλού περιθωρίου, δηλαδή 

της διαφοράς επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Διάστημα Καθαρού Περιθωρίου 

Επιτοκίου

Αριθμός Τραπεζών

>4% 3

3.0%-3.9% 3

2.5%-2.9% 2

2.0%-2.4% 7

<2.0% 6

Σημείωση: Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (net interest margin) υπολογίζεται 

σαν ο λόγος των καθαρών εσόδων επιτοκίου ως προς το μέσο ενεργητικό των 

τραπεζών

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές δεν πρέπει να προξενεί έκπληξη το γεγονός 

ότι ο λόγος των καθαρών εσόδων επιτοκίου ως προς το σύνολο του μέσου 

ενεργητικού ήταν 2.3% περίπου κατά το 1998. Ο λόγος αυτός σίγουρα δεν 

είναι από τους υψηλότερους στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αντανακλά κατά κύριο λόγο τις διαρθρωτικές αδυναμίες στους ισολογισμούς 

αρκετών ελληνικών τραπεζών όπου ο λόγος δανείων προς ενεργητικό είναι 

χαμηλότερος από 40%.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των ελληνικών τραπεζών, (13 τράπεζες από τις 21 

του δείγματος) είχαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο καθαρό περιθώριο 

επιτοκίου χαμηλότερο από 2.5%, δηλαδή του ποσοστού που θεωρητικά 

αντανακλά το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό

7.5
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τομέα. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι ο ελληνικός τραπεζικός 

τομέας βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο ορισμένες από τις 

παραδοσιακές πηγές εσόδων από προμήθειες μειώνονται δραστικά (όπως π.χ 

αυτές που σχετίζονται με τη διάθεση κρατικών τίτλων και τις προμήθειες από 

αγοραπωλησία συναλλάγματος). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένα 

είδη προμηθειών που αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς, όπως όσα σχετίζονται 

με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τις εργασίες επενδυτικής 

τραπεζικής και των προμηθειών που αφορούν στις πιστωτικές κάρτες.

Γενικά, οι τάσεις αποδιαμεσολάβησης που έχουν ήδη εμφανισθεί στον 

ελληνικό τραπεζικό τομέα, κατά αναλογία των όσων έχουν ήδη παρατηρηθεί 

σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να οδηγήσει τις τράπεζες 

σε διαρκή αναζήτηση εναλλακτικών πηγών άντλησης εσόδων από εργασίες μη 

τοκοφόρων στοιχείων.

Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις ως ποσοστό του ενεργητικού 

αυξήθηκαν κατά 27% περίπου το 1998 έναντι του 1997. Η αύξηση αυτή, 

βέβαια, δεν συμπεριλαμβάνει τα μη πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη 

από τα χαρτοφυλάκια ομολόγων αρκετών ελληνικών τραπεζών που λόγω της 

σύγκλισης της οικονομίας και της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων είναι 

εξαιρετικά σημαντικά. Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω 
δραστηριότητες δεν μπορούν να θεωρηθούν σαν ουσιαστική και μόνιμη πηγή 

κερδοφορίας. Αντίθετα, η ολοκλήρωση της σύγκλισης της ελληνικής 
οικονομίας και η διαμόρφωση των επιτοκίων στα επίπεδα της ζώνης του ευρώ, 

θα σημάνει τη σταδιακή συρρίκνωση των υπεραξιών αυτών και θα 

υποχρεώσει τις τράπεζες στη χώρα μας να εφαρμόσουν νέες τεχνικές 

διαχείρισης κινδύνων αγορών και να διαμορφώσουν σύγχρονα και 

αποτελεσματικά πλαίσια συναλλαγών στις αγορές κεφαλαίου και χρήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, από το σύνολο 

των καθαρών εσόδων για το 1998, το 55.2% περίπου αντιπροσώπευε καθαρά 

έσοδα τόκων, το 23.2% καθαρά έσοδα προμηθειών και το 21.5% έσοδα από
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άλλες δραστηριότητες. Βέβαια, από το σύνολο των καθαρών εσόδων 

επιτοκίου, ένα σημαντικό ποσοστό αφορά εισοδήματα που αποκτώνται από 

τίτλους σταθερής απόδοσης, γεγονός που φαίνεται και από το υψηλό ποσοστό 

που κατέχουν τα ομόλογα στο σύνολο ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών 

(29%). Κατά συνέπεια, τα καθαρά έσοδα που σχετίζονται με εργασίες 

χορηγήσεων είναι σημαντικά χαμηλότερα από το 55% περίπου του συνόλου 

των λειτουργικών εσόδων των τραπεζών.

4.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ME TO SPREAD

Όσα παρατέθηκαν στις τέσσερις ενότητες που προηγήθηκαν δείχνουν ότι:

ν' Το περιθώριο που παρουσιάζεται στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, αν και 

δεν είναι το υψηλότερο ανάμεσα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εν τούτοις παραμένει υψηλότερο από το μέσο όρο. Εξαίρεση 

αποτελεί η κατηγορία των στεγαστικών δανείων όπου το περιθώριο 

των ελληνικών τραπεζών διαφέρει ελάχιστα από το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι χαμηλότερο από αυτό στην περίπτωση 

των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου διάρκειας άνω των 5 

ετών.

ν' Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έχει συνοδευτεί από σχετική 

μείωση του περιθωρίου.

ν' Ο συνδυασμός τριών κυρίως παραγόντων, δηλαδή των υψηλών 

υποχρεωτικών δεσμεύσεων, των επισφαλών απαιτήσεων και των 

εναλλακτικών μορφών άντλησης ρευστότητας εξηγεί σε σημαντικό 

βαθμό τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο spread του ελληνικού 

τραπεζικού τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κριτική για υπερκέρδη των ελληνικών τραπεζών λόγω υψηλού περιθωρίου 

είναι ουσιαστικά αβάσιμη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο ορισμός του κινδύνου και της αβεβαιότητας γενικότερα δεν είναι μοναδικός. 

Κίνδυνος είναι γενικά η πιθανότητα της εμφάνισης ενός δυσμενούς γεγονότος, 

σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Αρκετοί επιστήμονες, όμως, και ιδιαίτερα 

αυτοί που ενδιαφέρονται για τις χρηματοοικονομικές αγορές, έχουν δώσει 

διαφορετικές ερμηνείες για την έννοια αυτή.

Στη θεωρία επενδύσεων ο κίνδυνος απεικονίζεται από τη μεταβλητότητα των 

αποδόσεων των επενδύσεων και μετριέται από την τυπική απόκλιση των 

προσδοκώμενων αποδόσεων γύρω από τη μέση τιμή τους. Εν συνεχεία, ο 

κίνδυνος αποσυντίθεται σε συστηματικό κίνδυνο και μη συστηματικό κίνδυνο, 

με τον τελευταίο να διαφοροποιείται σε ένα χαρτοφυλάκιο που απαρτίζεται 

από μια σειρά επενδύσεων που έχουν από μικρή έως μηδενική συσχέτιση 

μεταξύ τους.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες με τη σειρά τους, εννοούν ως κίνδυνο οποιοδήποτε 

ενδεχόμενο είναι αβέβαιο, αρκεί να είναι γνωστή η πιθανότητα εμφάνισής του. 

Ακολούθως, διαχωρίζουν τους κινδύνους σε καθαρούς (pure), όπου η πιθανή 

εμφάνιση ενός ενδεχομένου μόνο ζημία μπορεί να έχει για την εταιρία, και σε 

κερδοσκοπικούς (speculative), όπου οι πιθανές εξελίξεις αποφέρουν είτε κέρδη 

είτε ζημίες.

Ασχέτως του χρησιμοποιούμενου ορισμού, όλα τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και ιδιαίτερα οι τράπεζες αναλαμβάνουν και διαχειρίζονται κινδύνους 

στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα είδη των εργασιών τους. Άλλωστε η 

διαχείριση κινδύνων από τραπεζικά ιδρύματα αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις
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λειτουργίες τους και έναν από τους βασικούς λόγους ύπαρξής τους σαν 

διαμεσολαβητικές μονάδες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα,

5.2 ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αρχικά, πρέπει να αναφερθεΐ ότι είναι πρακτικά αδύνατο να καταλήξει κανείς 

σε μια ενιαία και εξαντλητική ταξινόμηση των κινδύνων που πιθανόν να 

αντιμετωπίσει ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα σε κάποια δεδομένη στιγμή. 

Εξίσου δύσκολη, εάν όχι αδύνατη, είναι και η ποσοτική παρουσίαση αρκετών 

από τους κινδύνους αυτούς επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

πιθανότητες που σχετίζονται με την εμφάνιση κάποιων ενδεχομένων είναι 

εντελώς άγνωστες. Πάντως οι παρακάτω 3 κατηγορίες μπορούν να δώσουν 

μια συνοπτική περιγραφή:

• Πιστωτικοί Κίνδυνοι

• Κίνδυνοι Αγοράς

• Λειτουργικοί Κίνδυνοι

Οι δυο πρώτες κατηγορίες κινδύνων έχουν αποτελέσει το κύριο πεδίο 

προβληματισμού τόσο σε επίπεδο τραπεζών όσο και σε επίπεδο εποπτικών 

αρχών. Μερικοί κίνδυνοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες καθώς και οι 

ορισμοί αυτών δίνονται στους πίνακες που ακολουθούν.
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Κίνδυνος αφερεγγυότητας (default risk): ο δανειζόμενος αδυνατεί να 

εξυπηρετήσει τις πληρωμές του δανείου του.

Κίνδυνος χώρας (sovereign risk): αδυναμία αποπληρωμής δημόσιου 

χρέους ή εφαρμογή συναλλαγματικών περιορισμών στην εξυπηρέτηση 

εξωτερικού δανεισμού ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Περιβαλλοντολογικός κίνδυνος (environmental risk): πιθανότητα μια 

τράπεζα να καταβάλει αποζημιώσεις για ζημιές στο περιβάλλον λόγω των 

δραστηριοτήτων κάποιου δανειζομένου από αυτήν.

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένων (counter party risk): αθέτηση

συμβατικών υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένου μέρους (γενικά η πιστοληπτική 

του ικανότητα).

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk): μεταβολές στην αξία μιας 

επένδυσης ή ενός χαρτοφυλακίου λόγω μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. 

Κίνδυνος τιμών συναλλάγματος (foreign exchange risk): μεταβολές 

στην αξία μιας επένδυσης ή ενός χαρτοφυλακίου λόγω μεταβολών στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν τις σχετικές επενδύσεις.

Κίνδυνος καμπύλης απόδοσης (yield curve risk): μεταβολές στην αξία 

μιας επένδυσης ή ενός χαρτοφυλακίου λόγω μεταβολών του σχήματος και της 

φοράς της καμπύλης απόδοσης.
Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk): η πιθανότητα να μη

ρευστοποιούνται εύκολα κάποιες επενδυτικές τοποθετήσεις, με αποτέλεσμα τη 

μείωση της αξίας των θέσεων αυτών.

Κίνδυνος βάσης (basis risk): η παρουσία ή η απουσία συσχέτισης μεταξύ 

ενός περιουσιακού στοιχείου και του χρησιμοποιούμενου προς κάλυψή του. 

Κίνδυνος τιμολόγησης (pricing risk): η πιθανότητα η τιμολόγηση μιας 

σειράς χρηματοοικονομικών εργαλείων να είναι συστηματικά λανθασμένη.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Νομικοί κίνδυνοι (legal risks): αυτοί που σχετίζονται είτε με την πλήρη 

ανάμιξη ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος σε μια νομική διαφορά (σαν 

ενάγον ή εναγόμενο) είτε με την άγνοια των νομικών συνεπειών μιας πράξης 

του ιδρύματος.

Κίνδυνοι διακανονισμού (settlement risks): η πιθανότητα

πραγματοποίησης ζημιών λόγω αδυναμίας συμψηφισμού κάποιων 

συναλλαγών.

Κίνδυνοι ελέγχου (control risks): το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας του 

μηχανογραφικού συστήματος ή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Κίνδυνοι απώλειας υπόληψης (reputation name risks): οι αρνητικές 

επιπτώσεις στη φήμη μιας χρηματοοικονομικής επιχείρησης από τις 

συναλλακτικές της δραστηριότητες.

Κίνδυνοι απάτης (fraud risks): αυτοί που σχετίζονται με εγκληματικές 

ενέργειες του προσωπικού ή κάποιων συναλλασσομένων με τράπεζες. 

Εξωτερικοί κίνδυνοι (external risks): αυτοί που προκύπτουν είτε από 

διάφορα καταστρεπτικά φαινόμενα ή θεομηνίες (σεισμοί, πλημμύρες, κ.τ.λ.) 

είτε από εγκληματικές ενέργειες σε βάρος της εταιρίας και του προσωπικού 

της (π.χ. απαγωγές, δολιοφθορές κ.τ.λ.)

5.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο πιστωτικός κίνδυνος προέρχεται από τη χορήγηση δανείων, είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με τη φύση των δραστηριοτήτων μιας τράπεζας και ορίζεται ως 
ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των πιστούχων της. Αυτό μπορεί να 

δημιουργήσει σημαντικές ζημίες και επιδείνωση των οικονομικών της μεγεθών 

και, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να διακυβευτεί η ίδια της η ύπαρξη. 

Αν και ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, ανάλογα με 

το είδος της συναλλαγής, ωστόσο, αυτός ο απλός ορισμός υπογραμμίζει τόσο 

την ποιότητα boo και την ποσότητα του κινδύνου.
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Με άλλα λόγια ο πιστωτικός κίνδυνος συνδέεται με την πιστοληπτική 

ικανότητα των δανειζομένων από και των αντισυμβαλλόμενων με τράπεζες και 

αποτελεί το σημαντικότερο, ποιοτικά και ποσοτικά, μέρος των συνολικών 

κινδύνων υπό διαχείριση.

Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί ως η συνισταμένη τεσσάρων 

επιμέρους κινδύνων: του κινδύνου πτώχευσης (default risk), του κινδύνου 

έκθεσης ή, πιο απλά, του κινδύνου ανοίγματος (exposure risk ή credit 

exposure), του κινδύνου ανάκτησης σε περίπτωση πτώχευσης (recovery risk) 

και του κινδύνου περιθωρίων (credit spread risk).

5.3.1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ)

Ο κίνδυνος πτώχευσης αναφέρεται στην πιθανότητα πτώχευσης των 

πιστούχων ενός πιστωτικού ιδρύματος. Πρέπει όμως να προσδιοριστεί ο 

ακριβής ορισμός της έννοιας «πτώχευση». Είναι διακριτή η «τεχνική 

πτώχευση» (technical default), σε περίπτωση που ο πιστούχος αθετήσει 

κάποια από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο υποχρεώσεις, γεγονός που 

συνήθως προκαλεί επαναδιαπραγμάτευση των όρων του συμβολαίου , και την 

«οικονομική πτώχευση» (economic default), όταν η αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού είναι μικρότερη από την αξία του παθητικού, με συνέπεια τα ίδια 

κεφάλαια να είναι αρνητικά. Η οικονομική αξία των στοιχείων του ενεργητικού 

είναι η αξία των προεξοφλημένων αναμενόμενων μελλοντικών εισροών (cash 

flows), η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Επίσης, ως 

κατάσταση «πτώχευσης» θα μπορούσε να εκληφθεί η μη πληρωμή τόκων 

εντός ενός χρονικού περιθωρίου (π.χ. ενός έτους) από την ημερομηνία 

καταλογισμού τους. Η «πτώχευση» με τη νομική έννοια του όρου δεν είναι 

ικανοποιητική, διότι συνήθως η ζημία για την τράπεζα προηγείται των νομικών 

διαδικασιών.

Ο κίνδυνος πτώχευσης μετράται από την πιθανότητα εμφάνισης του 

γεγονότος αυτού και εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του
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δανειζόμενου, η οποία, με τη σειρά της, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

όπως το μέγεθος της εταιρίας, τους παράγοντες ανταγωνισμού, τις συνθήκες 

της αγοράς, την ποιότητα της διοίκησης της επιχείρησης και τους μετόχους.

Η ποσοτική αποτίμηση του κινδύνου πτώχευσης είναι πολύ δύσκολη. Μάλιστα, 

θα μπορούσε να παρομοιαστεί με την πρόβλεψη των σεισμών: συμβαίνουν 

σπάνια, αλλά, όταν εμφανίζονται, απειλούν με τεράστιες και, πολλές φορές, με 

ανεπανόρθωτες ζημίες!

Έτσι, η μέτρηση της πιθανότητας πτώχευσης δεν είναι άμεση. Συνήθως, 

χρησιμοποιούνται ιστορικά στατιστικά στοιχεία μέσω ειδικών εταιριών 

κατάταξης ή θεσμικών οργανισμών και στατιστικών υπηρεσιών (credit rating 

agencies). Από αυτές τις στατιστικές πληροφορίες μπορεί να προσδιοριστεί 

ένας συντελεστής που χρησιμοποιείται για την προσέγγιση της πιθανότητας 

αφερεγγυότητας. Ο συντελεστής αυτός (ratio of defaults), για δεδομένη 

χρονική περίοδο, είναι ο λόγος της πτώχευσης προς το σύνολο του δείγματος 

των δανειζομένων.

Ευρήματα εμπειρικών μελετών έχουν δείξει ότι ο συντελεστής συσχέτισης 

μεταξύ των καταστάσεων, με βάση τα ιστορικά στοιχεία και τα ποσοστά 

αθέτησης της υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου, είναι ισχυρά αρνητικός. Το 

αποτέλεσμα αυτό είναι σημαντικό στην πρόβλεψη ποσοστών πτώχευσης 

ομολόγων (bond default rates).

5.3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ

Η έκθεση στον κίνδυνο μελλοντικά, λόγω αφερεγγυότητας, δεν είναι πάντοτε 

σημαντική. Για μερικές, μάλιστα, δραστηριότητες είναι μηδενική. Για 

δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει προσδιορισμένος τρόπος εξόφλησης, η 

έκθεση στον κίνδυνο είναι πολύ μικρή ή και αμελητέα. Σημαντικός, όμως, 

κίνδυνος υπάρχει στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων. Στην 

περίπτωση αυτή, η πηγή του κινδύνου είναι οι μεταβολές της αγοράς.
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Ο κίνδυνος ανοίγματος αναφέρεται στο συνολικό ποσό που αυτό είναι 

εκτεθειμένο σε πιστωτικό κίνδυνο. Στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου 

πιστοδοτήσεων το συνολικό ποσό ταυτίζεται με την ονομαστική αξία των 

πιστοδοτήσεων. Η μέτρηση περιπλέκεται στις περιπτώσεις των εκτός 

ισολογισμού στοιχείων όπου η συνήθης τακτική συνίσταται στον υπολογισμό 

του πιστωτικού ισοδύναμου.

5.3.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Ο κίνδυνος ανάκτησης σε περίπτωση πτώχευσης αναφέρεται στο ποσοστό 

ικανοποίησης της τράπεζας από το συνολικό ποσό που είναι εκτεθειμένο σε 

κίνδυνο σε περίπτωση πτώχευσης του πιστούχου. Το ποσοστό αυτό είναι 

συνάρτηση της αξίας των εξασφαλίσεων της τράπεζας καθώς και της σειράς 

ικανοποίησής της. Στην περίπτωση των εμπράγματων εξασφαλίσεων ο 

κίνδυνος εστιάζεται στη διακύμανση της αξίας τους, ενώ στην περίπτωση 

αντεγγυήσεων ο κίνδυνος μεταφέρεται από τον πιστούχο στον εγγυητή. 

Επίσης υπάρχει και ο νομικός κίνδυνος που σχετίζεται με τη νομική 

κατοχύρωση της τράπεζας κατά τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων.

Η ανάκτηση μέρους της ζημίας στην περίπτωση πτώχευσης δεν είναι 

προβλέψιμη και εξαρτάται από τον τύπο της πτώχευσης και άλλους 

παράγοντες, όπως οι εγγυήσεις από τον δανειζόμενο και ο τύπος αυτών των 

εγγυήσεων.

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία 

λήψης απόφασης, τόσο πριν την απόφαση πίστωσης όσο και μετά, δηλαδή με 

τη διαδικασία της παρακολούθησης και της ενημέρωσης. Η διαδικασία αυτή 

δεν στηρίζεται μόνο σε ποσοτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία, αλλά και σε 

υποκειμενικές εκτιμήσεις.

Όσο μεγαλύτερο ποσό αναμένεται να ανακτηθεί, τόσο μικρότερος είναι ο 

πιστωτικός κίνδυνος, δεδομένου ότι και οι υπόλοιπες οικονομικές συνθήκες
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παραμένουν σταθερές. Αποτελέσματα εμπειρικών αναλύσεων έχουν δείξει ότι 

το ποσοστό ανάκτησης δεν είναι σταθερό μέγεθος, αλλά, αντίθετα, 

μεταβάλλεται σημαντικά, μεταξύ 10%, στην περίπτωση των μικρών δανείων, 

και 90%, στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων.

Στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων, ο πιστωτικός κίνδυνος έχει δύο 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

• Το πρώτο αναφέρεται στην ανάγκη της ποσοτικής έκφρασης της 

έκθεσης στον κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς. Στα παράγωγα, αντίθετα από 

ό,τι συμβαίνει με τα ομόλογα ή τα απλά τραπεζικά δάνεια, η έκθεση 

στον κίνδυνο εξαρτάται από το εάν το συμβόλαιο έχει θετική ή 

αρνητική τρέχουσα τιμή, καθώς και από τις μελλοντικές μεταβολές.

• Το δεύτερο χαρακτηριστικό αναφέρεται στη δυνατότητα

διαφοροποίησης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και των

χαρτοφυλακίων.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι, για την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου, 

ακολουθούνται μέθοδοι τύπου VaR, που χρησιμοποιούνται και στην ανάλυση 

του κινδύνου αγοράς. Τα μοντέλα αυτά μετρούν το εύρος των πιθανών 

ζημιών που μπορεί να προκύψουν για ένα χαρτοφυλάκιο, χρησιμοποιώντας 

εκτιμώμενες διακυμάνσεις που ορίζουν ουσιαστικά μια δυσμενή μεταβολή 

τιμών ή επιτοκίων και συσχετίσεις που δείχνουν πώς μεταβάλλονται τα 

επιτόκια σε σχέση με το σύνολο και μεταξύ τους. Η μέθοδος αυτή είναι 

γνωστή από τη δεκαετία του 1950 όταν τεχνικές βελτιστοποίησης 
χαρτοφυλακίου είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια της θεωρίας του Markowitz.

Πράγματι, ο πιστωτικός κίνδυνος εμπεριέχει και στοιχεία του κινδύνου 

αγοράς. Ο κίνδυνος πτώχευσης αποτιμά την πιθανότητα αθέτησης της 

υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου και ο κίνδυνος αγοράς μετρά τη ζημία 

που θα προκύψει στην περίπτωση της αθέτησης της υποχρέωσης του 

αντισυμβαλλομένου. Ωστόσο, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν
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σημαντικές και ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του πιστωτικού κινδύνου και των 

κινδύνων αγοράς. Μερικές από τις βασικότερες διαφορές αυτές είναι:

α) Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση του 

πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή η πιθανότητα αφερεγγυότητας, το ποσοστό 

ανάκτησης και η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου, δεν 

υφίστανται ή δεν έχουν την ίδια σημαντικότητα στην περίπτωση του κινδύνου 

της αγοράς.

β) Στην περίπτωση του κινδύνου της αγοράς, ενδιαφερόμαστε για τον κίνδυνο 

στην εξέλιξη μιας βραχυπρόθεσμης χρονικής περιόδου. Αντίθετα, στην 

περίπτωση του πιστωτικού κινδύνου, το ενδιαφέρον είναι μακροχρόνιο.

γ) Η υπόθεση της κανονικότητας στην περίπτωση του πιστωτικού κινδύνου 

είναι προβληματική, ενώ δεν ισχύει το ίδιο στην περίπτωση του κινδύνου της 

αγοράς. Τούτο ισχύει για διάφορους λόγους, όπως:

ί) η υπόθεση της κανονικότητας τεκμηριώνεται δυσκολότερα σε 

μακροχρόνιες περιόδους,

ϋ) στην περίπτωση του πιστωτικού κινδύνου, η κατανομή της 
υποκείμενης μεταβλητής κινδύνου -δηλαδή η εμφάνιση ή όχι 

αφερεγγυότητας- δεν κατανέμεται κανονικά.

5.3.4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

Ο κίνδυνος περιθωρίων αναφέρεται στην πιθανότητα μείωσης της αξίας μιας 

πιστοδότησης ως αποτέλεσμα της αύξησης των πιστωτικών περιθωρίων και 

της τιμολόγησής της σε τιμές αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός προσιδιάζει 

περισσότερο σε περιπτώσεις που έχει αναπτυχθεί ενεργός δευτερογενής 

αγορά, υπάρχει συνεχής καθορισμός τιμών και έχει θεσπισθεί η αποτίμηση σε 

τιμές αγοράς. Αντίθετα, δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση που οι 

πιστοδοτήσεις τιμολογούνται σε δεδουλευμένη βάση (accrual basis).
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5.4 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τα κύρια συστατικά του πιστωτικού κινδύνου είναι: 1) ο κίνδυνος της 

αθέτησης της υποχρέωσης και 2) κίνδυνοι που σχετίζονται με το δοθέν 

επιτόκιο. Η τιμολόγηση των δανείων εμπεριέχει αυτούς τους κινδύνους έτσι 

ώστε το περιθώριο της τράπεζας να καλύπτει τις αναμενόμενες απώλειες και 

να αποζημιωθεί το κεφάλαιο που κρατείται για να καλυφθούν οι 

απροσδόκητες απώλειες. Επειδή οι πιστωτικές απώλειες δεν είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένες στον επιχειρηματικό κύκλο πρέπει επίσης να γίνεται μια 

κράτηση για να καλυφθούν αναμενόμενες μελλοντικές απώλειες.

Τα τελευταία χρόνια κάποιες τράπεζες έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν μοντέλα 

χαρτοφυλακίου προκειμένου να μετρήσουν τις πιθανές απώλειες που 

προκαλούνται από τις αλλαγές στο credit standing πέρα από μια συγκεκριμένη 

περίοδο συντήρησης όπως π.χ. ένα έτος.

Οι τράπεζες εκτιμούν τον κίνδυνο με το να κοιτούν παρελθόντες ρυθμούς 

αθέτησης δανειστών με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των αιτούντων. Σε 

διαφορετικούς βαθμούς η εκτίμηση γίνεται με εξωτερικές αξιολογήσεις από 

ειδικευμένα πρακτορεία. Πολλές τράπεζες έχουν δημιουργήσει τις δικές τους 

αξιολογήσεις με δικά τους συστήματα που βασίζονται στην πιθανότητα 

αθέτησης ή στην αναμενόμενη απώλεια.

5.5 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 20 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο τρόπος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου έχει τροποποιηθεί δραματικά τα 

τελευταία 20 χρόνια, εξαιτίας της σημαντικότητάς του= Μερικοί από τους 

παράγοντες που οδήγησαν στην τροποποίηση αυτή είναι α) η παγκόσμια 

αύξηση του αριθμού των πτωχεύσεων, β) η τάση για την εξάλειψη των 

διαμεσολαβητών εξαιτίας της υψηλής ποιότητας και των ισχυρότερων 

δανειστών, γ) περισσότερο ανταγωνιστικά περιθώρια κέρδους στα δάνεια, δ)
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η υποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σε πολλές αγορές και ε) η 

ολοένα αυξανόμενη σημασία των εκτός ισολογισμού στοιχείων που 

καταδεικνύουν την πιστωτική ποιότητα του δανειολήπτη 

συμπεριλαμβανομένων και των παραγώγων του πιστωτικού κινδύνου.

Ακαδημαϊκοί απαντούν στα παραπάνω α) αναπτύσσοντας νέα και πιο 

εκλεπτυσμένα συστήματα για βαθμολόγηση της πίστωσης και πρώιμη 

προειδοποίηση, β) αποφεύγοντας μόνο την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου 

σε προσωπικά δάνεια και χρεόγραφα και αναπτύσσοντας μετρήσεις για 

συγκεντρωτικό πιστωτικό κίνδυνο (όπως π.χ η μέτρηση του κινδύνου 

χαρτοφυλακίου χρεογράφων σταθερού εισοδήματος) όπου η μέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου παίζει σημαντικό ρόλο, γ) αναπτύσσοντας νέα μοντέλα 

για πιστωτικό κίνδυνο τιμής (όπως π.χ απόδοση κεφαλαιακών μοντέλων 

προσαρμοσμένη στον κίνδυνο - RAROC) και δ) αναπτύσσοντας μοντέλα για 

να μετρούν καλύτερα τον πιστωτικό κίνδυνο στοιχείων εκτός ισολογισμού.

Στη συνέχεια, παραθέτονται αναπτύξεις-κλειδιά για τη μέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου των τελευταίων 20 χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, 

αναλύονται τα ειδικά συστήματα και η υποκειμενική ανάλυση (expert systems 

and subjective analysis), τα συστήματα πιστωτικής βαθμολογίας τα οποία 

βασίζονται στη λογιστική (accounting-based credit-scoring systems), νέα 

μοντέλα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου (newer models of credit risk 

measurement), μέτρηση πιστωτικού κινδύνου των στοιχείων εκτός 

ισολογισμού (measurements of credit risk of off-balance sheet instruments) 

και μέτρηση του συγκεντρωτικού πιστωτικού κινδύνου (measurements of 

credit concentration risk).
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5.5.1 ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Τα περισσότερα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, πριν από 20 χρόνια, 

βασίζονταν αποκλειστικά στην υποκειμενική ανάλυση ή αλλιώς όπως 

ονομάζονται στο τραπεζικό χώρο «συστήματα expert» για να υπολογίσουν 

τον πιστωτικό κίνδυνο των δανείων. Πράγματι, οι τραπεζικοί χρησιμοποιούσαν 

πληροφορίες που σχετίζονταν με τα χαρακτηριστικά του δυνητικού χρεώστη , 

όπως τη φήμη του, το μέγεθος του κεφαλαίου του (μόχλευση), καθώς και την 

αποδοτικότητα και την ευελιξία του, και τις αντασφαλίσεις ούτως ώστε να 

αποφασίσουν, όπως θα έκανε και ένα ειδικό σύστημα, για το αν θα δοθεί το 

δάνειο ή όχι. Έρευνες όμως απέδειξαν ότι οι τραπεζικοί είχαν πεσιμιστικές 

τάσεις σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και έτσι η κρίση τους, σε συνδυασμό 

με τα συστήματα βαθμολόγησης του πιστωτικού κινδύνου που 

χρησιμοποιούσαν, δε συμφωνούσε με την πραγματικότητα σε πολλές 

περιπτώσεις. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο τα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα άρχισαν να ενστερνίζονται συστήματα τα οποία ήταν περισσότερο 

βασισμένα στην αντικειμενικότητα.

5.5.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Σε αυτά τα συστήματα, όταν είναι μονοδιάστατα, το άτομο του 

χρηματοοικονομικού ιδρύματος το οποίο αποφασίζει, συγκρίνει διάφορους 

σημαντικούς λογιστικούς δείκτες του δυνητικού χρεώστη, με τους ανάλογους 

του κλάδου στο οποίο ανήκει. Στα πολυδιάστατα μοντέλα, οι δείκτες αυτοί 
συνδυάζονται και τους δίνεται κάποια βαρύτητα (συνήθως προκαθορισμένη 

για τον κάθε έναν) έτσι ώστε να παράγουν είτε μια βαθμολογία πιστωτικού 

κινδύνου είτε μια πιθανότητα απόρριψης. Αν η βαθμολογία του πιστωτικού 

κινδύνου ή η πιθανότητα έχει τιμή μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη τιμή 

σύγκρισης τότε δεν εγκρίνεται το δάνειο του δυνητικού πελάτη.
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Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη 

πολυδιάστατων συστημάτων πιστωτικής βαθμολόγησης: το μοντέλο της 

γραμμικής πιθανότητας (the linear probability model), το λογικό μοντέλο (the 

logit model), το αξιόπιστο μοντέλο (the probit model) και το μοντέλο της 

ανάλυσης της διακρίνουσας (the discriminant analysis model). Η πιο 

δημοφιλής από αυτές τις μεθόδους ήταν η τελευταία και μετά ακολουθούσε η 

μέθοδος του λογικού μοντέλου.

Με πολύ απλά λόγια θα γίνει μια συνοπτική περιγραφή του μοντέλου της 

ανάλυσης της διακρίνουσας. Η πιο απλή μορφή της ανάλυσης της 

διακρίνουσας ψάχνει να βρει μια γραμμική συνάρτηση μεταξύ μεταβλητών 

λογιστικής και αγοράς, η οποία να διαχωρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

μεταξύ δυο ομάδων αναφοράς- αυτών που μπορούν να αποπληρώσουν το 

δάνειο και αυτών που δεν μπορούν. Το πιο γνωστό πολυδιάστατο μοντέλο με 

επτά μεταβλητές που ανήκει στην κατηγορία της ανάλυσης της διακρίνουσας 

είναι το "Zeta model". Ομοίως, το λογικό μοντέλο χρησιμοποιεί ένα σύνολο 

λογιστικών μεταβλητών για να προβλέπει την πιθανότητα αποτυχίας 

αποπληρωμής του δανείου από τον πελάτη, με την προϋπόθεση ότι η 

πιθανότητα αποτυχίας είναι λογικά κατανεμημένη.

Ο Martin (1977) χρησιμοποίησε το λογικό μοντέλο και την ανάλυση της 

διακρίνουσας για να προβλέψει αποτυχίες τραπεζών την περίοδο 1975-1976 

όπου 23 τράπεζες απέτυχαν. Και τα δυο μοντέλα έδωσαν ίδιες ταξινομήσεις 

ως προς την αναγνώριση αποτυχίας και μη αποτυχίας. Ο West (1985) 

χρησιμοποίησε το λογικό μοντέλο και την ανάλυση παραγώγων για να 

μετρήσει την χρηματοοικονομική κατάσταση των χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων και να αποδώσει σε αυτά μια πιθανότητα που έδειχνε κατά πόσο 

ήταν προβληματικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το συγκεκριμένο 

μοντέλο συμφωνεί όσον αφορά τα αποτελέσματα με τους εξεταστές των 

τραπεζών. Οι Platt και Platt (1991) χρησιμοποίησαν το λογικό μοντέλο για να 

διαπιστώσουν αν οι σχετιζόμενοι με τη λογιστική δείκτες βιομηχανίας είναι 

καλύτεροι στην πρόβλεψη της βιομηχανικής πτώχευσης από τους απλούς

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
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λογιστικούς δείκτες της κάθε εταιρίας. Οι Lawrence et al. (1992.) 

χρησιμοποίησαν το λογικό μοντέλο για να προβλέψουν την πιθανότητα 

αποτυχίας αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων. Ανακάλυψαν βάσει 

ιστορικών δεδομένων ότι η συμπεριφορά των πελατών σε σχέση με την 

αποπληρωμή των δανείων δίνει την πιο σημαντική πρόβλεψη για αποτυχία.

Τέλος, όπως σημειώθηκε παραπάνω, ο μεγαλύτερος αριθμός των 

πολυδιάστατων λογιστικών μοντέλων που βασίζονται στην πιστωτική 

βαθμολογία στηρίζεται στα μοντέλα της ανάλυσης της διακρίνουσας. Οι 

Altman et al. (1977) ερεύνησαν την δυνατότητα πρόβλεψης ενός μοντέλου 

ανάλυσης διακρίνουσας επτά μεταβλητών. Γενικά το συγκεκριμένο μοντέλο το 

οποίο ονομάζεται επίσης «Zeta model» φαίνεται να είναι πιο βελτιωμένο από 

αυτό του Altman (1968) με τις πέντε μεταβλητές. Επίσης, ο Scott (1981) 

σύγκρινε κάποια από αυτά τα εμπειρικά μοντέλα με μια βάσιμη θεωρητικώς 

προσέγγιση. Κατέληξε ότι το μοντέλο «Zeta» προσεγγίζει περισσότερο από τα 

υπόλοιπα το θεωρητικό του μοντέλο για τη χρεοκοπία.

5.5.3 ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα πολυδιάστατα λογιστικά συστήματα πιστωτικής 

βαθμολογίας, είχαν αποδείξει ότι συ μ περιφέρονταν πολύ καλά σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους και χώρες, υπέστησαν τρεις τουλάχιστον 

κριτικές. Πρώτον, το γεγονός ότι βασίζονταν σε λογιστικά δεδομένα, έδινε στα 

μοντέλα περισσότερες πιθανότητες αποτυχίας σε περιπτώσεις απότομης και 

γοργά κινούμενης αλλαγής υπό συνθήκες δανεισμού. Δεύτερον, ο κόσμος δεν 

είναι γραμμικός, έτσι η γραμμική ανάλυση της διακρίνουσας και τα γραμμικό 

μοντέλα πιθανότητας μπορεί να αποτύχουν να προβλέψουν με τόση ακρίβεια 

όση τα μοντέλα που δε λαμβάνουν υπόψη τους τη γραμμικότητα. Τρίτον, τα 

μοντέλα βαθμολόγησης πίστωσης για πρόβλεψη πτώχευσης, δε συνδέονται με 

κανένα από τα παραπάνω θεωρητικά μοντέλα. Για τους λόγους, λοιπόν, 

αυτούς, δημιουργήθηκαν αρκετές νέες προσεγγίσεις, οι περισσότερες
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επεξηγηματικής φύσης, οι οποίες προτάθηκαν ως εναλλακτικές στα 

παραδοσιακά μοντέλα βαθμολόγησης πίστωσης και πρόβλεψης χρεοκοπίας.

Μια κατηγορία μοντέλων πτώχευσης με δυνατό θεωρητικό υπόβαθρο είναι τα 

μοντέλα κινδύνου καταστροφής (risk of ruin). Στο πιο απλό τους επίπεδο, μια 

εταιρία πτωχεύει όταν η τιμή αγοράς (ρευστοποίηση) των περιουσιακών της 

στοιχείων πέφτει κάτω από τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τις 

οφειλές προς τους εξωτερικούς πιστωτές της. Μοντέλα τέτοιου είδους 

κατασκευάστηκαν από τους Wilcox 1973, Scott 1981, Santomero and Vinso 

1977. Κατά τον Scott ο κίνδυνος του μοντέλου καταστροφής έχει πολλά κοινά 

σημεία με τα μοντέλα option pricing των Black and Scholes (1973) καθώς 

επίσης και με αυτά των Merton (1974) και Hull and White (1995). Στο μοντέλο 

των Black-Scholes-Merton η πιθανότητα χρεοκοπίας μια εταιρίας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την τιμή αγοράς των περιουσιακών της στοιχείων κατά την 

περίοδο έναρξής της σε σχέση με το εξωτερικό της χρέος. Με άλλα λόγια μια 

επιχείρηση κινδυνεύει να χρεοκοπήσει όταν η αξία των περιουσιακών της 

στοιχείων σε κάποια χρονική στιγμή γίνει μικρότερη από τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της.

Μια δεύτερη κατηγορία μοντέλων με δυνατό θεωρητικό υπόβαθρο είναι τα 

μοντέλα τα οποία αναζητούν να στρέψουν την ευθύνη των πιθανοτήτων 

αποτυχίας από τις δομημένες διαδικασίες των διασπορών μεταξύ των 

ομολογιών χωρίς αποτυχία (default free) και των ομολογιών με 

επιχειρηματικό κίνδυνο (risky corporate). Μια πρώτη έκδοση αυτής της 

προσέγγισης δόθηκε από τον Jonkhart (1979), ενώ μια πιο κατανοητή έκδοση 

παρουσιάστηκε από τους Iben και Litterman (1989). Αυτά τα μοντέλα 

παράγουν μελλοντικά επιτόκια σε ομόλογα με κίνδυνο και χωρίς κίνδυνο και 

χρησιμοποιούν αυτά τα επιτόκια για να αποβάλλουν τις «προσδοκίες» της 

αγοράς για αποτυχία σε διάφορα μελλοντικά χρονικά διαστήματα. Σημαντικές 

υποθέσεις που συνοδεύουν αυτή την προσέγγιση είναι: α) η θεωρία των 

προσδοκιών των επιτοκίων είναι αποδεκτή, β) τα κόστη συναλλαγής είναι 

μικρά, γ) τα παράγωγα δεν υφίστανται και δ) οι καμπύλες των

92



ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

προεξοφλημένων αποδόσεων των ομολόγων υπάρχουν ή μπορούν να 

κατασκευαστούν. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές από τις παραπάνω υποθέσεις 

είναι υπό αμφισβήτηση.

Ένα τρίτο μοντέλο βασισμένο στην κεφαλαιακή αγορά είναι το μοντέλο του 

ρυθμού θνησιμότητας (mortality rate model) του Altman (1988,1989) και η 

προσέγγιση ωρίμανσης των Asquith et al. (1989). Αυτά τα μοντέλα 

προσπαθούν να βρουν την πιθανότητα αποτυχίας από παρελθόντα στοιχεία 

(βάσεις δεδομένων) με τη βαθμολόγηση πίστωσης και τα χρόνια ωριμότητας.

Τέτοιου είδους μοντέλα μπορούν να επεκταθούν σε ανάλυση της αποτυχίας- 

θνησιμότητας των δανείων, πράγμα το οποίο δεν έγινε λόγω μη 

ικανοποιητικού μεγέθους των βάσεων δεδομένων. Για παράδειγμα, οι 

McAllister και Mingo (1994) εκτίμησαν ότι για να αναπτυχθούν σταθερές 

μετρήσεις πιθανοτήτων αποτυχίας, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα 

χρειάζονται 20-30 χιλιάδες ονομάτων σε βάσεις δεδομένων. Ελάχιστα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα σε όλη την υφήλιο πλησιάζουν αυτό τον αριθμό 

δυνητικών πελατών. Αυτό εξηγεί και την πρωτοβουλία μερικών από τις 

μεγαλύτερες τράπεζες της Αμερικής να δημιουργήσουν μια κοινή εθνική βάση 

δεδομένων με ιστορικά ποσοστά θνησιμότητας χαμένων δανείων (historic 

mortality loss rates on loans).

Μια τέταρτη, πιο πρόσφατη προσέγγιση είναι η εφαρμογή ανάλυσης με 

νευρωνικά δίκτυα στο πρόβλημα ταξινόμησης του πιστωτικού κινδύνου. Η 

ανάλυση με νευρωνικά δίκτυα μοιάζει με την ανάλυση μη γραμμικής 

διακρίνουσας. Και οι δυο δε λαμβάνουν υπόψη τους την υπόθεση ότι οι 

μεταβλητές που παίρνουν μέρος σΓην συνάρτηση πρόβλεψης πτώχευσης είναι 

γραμμικώς και ανεξαρτήτως συνδεμένες. Πιο συγκεκριμένα, τα μοντέλα 

νευρωνικών δικτύων του πιστωτικού κινδύνου εξερευνούν δυνητικές 

«κρυμμένες» συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών πρόβλεψης. Αυτές οι 

μεταβλητές στη συνέχεια ειοάγονται ως πρόσθετες επεξηγηματικές 

μεταβλητές στη μη γραμμική συνάρτηση πρόβλεψης πτώχευσης. Εφαρμογές
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νευρωνικών δικτύων στις αναλύσεις πρόβλεψης δυσπραγίας περιλαμβάνουν 

αυτές των Altman et al. (1994) σε προβλέψεις εταιρικής δυσπραγίας στην 

Ιταλία, των Coats και Fant (1993), σε προβλέψεις εταιρικής δυσπραγίας στην 

Αμερική και των Trippi και Turban (1996).

Η κυριότερη κριτική της προσέγγισης των νευρωνικών δικτύων είναι η εκ των 

προτέρων θεωρητική βάση και η φύση της «εκστρατείας αλιείας», με την 

οποία κρυμμένες συσχετίσεις μεταξύ των επεξηγηματικών μεταβλητών 

εκμαιεύονται. Τέλος, οι Altman et al. (1994) κατέληξαν ότι η προσέγγιση με 

τα νευρωνικά δίκτυα δε βελτίωσε στην πράξη τη δομή της γραμμικής 

διακρίνουσας.

5.5.4 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μία ίσως από τις κυριότερες θεωρίες των τελευταίων 20 χρόνων ήταν η 

εξάπλωση της χρήσης των στοιχείων εκτός ισολογισμού -όπως swaps, 

options, forwards/ futures- στα χαρτοφυλάκια των χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων καθώς επίσης και των παραγώγων πιστωτικού κινδύνου (ασφάλεια 

αποτυχίας). Μαζί με την εξάπλωση αυτών των εργαλείων άρχισαν να 

εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με τις ιδιότητες του κινδύνου αποτυχίας, οι 

οποίες αποτυπώνονται τελικά το 1992 με κεφαλαιακούς δείκτες βασισμένους 

στον κίνδυνο. Απαιτείται, πλέον, από τις τράπεζες να κρατούν αποθέματα 

κεφαλαίου για την κάλυψη τόσο τρεχόντων όσο και μελλοντικών κοστών 

αντικατάστασης τέτοιων εργαλείων σε περίπτωση αποτυχίας. Η πιθανότητα 

αποτυχίας των στοιχείων εκτός ισολογισμού μπορεί να μετρηθεί με τον ίδιο 

τρόπο όπως μετράται αυτή των στοιχείων εντός ισολογισμού στα δάνεια.

Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους. Πρώτον, ακόμη και αν 

το άλλο μέλος είναι σε κατάσταση χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, θα 

αποτύχει μόνο σε συμβόλαια out-of-the-money. Δηλαδή, θα προσπαθήσει να 

καλύψει όλα τα in-the-money συμβόλαια. Δεύτερον, για οποιαδήποτε
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δεδομένη πιθανότητα αποτυχίας, το χρηματικό ποσό που χάνεται κατά την 

αποτυχία είναι συνήθως μικρότερο για τα στοιχεία εκτός ισολογισμού παρά για 

τα δάνεια. Ένας δανειστής μπορεί να χάσει όλο το κεφάλαιο και τους τόκους 

ενός δανείου, ενώ για του ίδιου όγκου κεφάλαιο σε στοιχεία εκτός 

ισολογισμού οι απώλειες επικεντρώνονται στη διαφορά παρούσας αξίας 

μεταξύ σταθερών και αναμενόμενων χρηματικών εισροών του παραγώγου.

5.5.5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα αναγνώρισαν την επιτακτική ανάγκη 

μέτρησης του συγκεντρωτικού πιστωτικού κινδύνου και του πιστωτικού 

κινδύνου ατομικών δανείων. Οι πρώτες προσεγγίσεις του συγκεντρωτικού 

πιστωτικού κινδύνου ήταν βασισμένες σε ένα από τα παρακάτω:

(1) υποκειμενική ανάλυση ( ο ειδικός αποφάσιζε για το μέγιστο ποσοστό 

δανείων που θα δοθούν σε κάθε οικονομικό παράγοντα ή γεωγραφική 

περιοχή)

(2) περιορισμένη έκθεση σε συγκεκριμένο ποσοστό κεφαλαίου (π.χ 10%)

(3) ανάλυση migration, η οποία μετράει πιθανότητες μετάβασης σχετικά 

ομοιογενών δανείων, της ίδιας κατηγορίας και μετακινείται από την τρέχουσα 

σε οποιαδήποτε κατάσταση αποτυχίας. Η πιο γνωστή μέθοδος είναι το 

σταθερό ή ασταθές μοντέλο του Markov.

Πιο πρόσφατα, αναγνωρίστηκε η πιθανότητα εφαρμογής της θεωρίας του 

σύγχρονου χαρτοφυλακίου σε δάνεια και άλλα εργαλεία σταθερού 

εισοδήματος. Μια προσπάθεια έγινε από τους Chirinko και Guill (1991). Η 

προσέγγισή τους απαιτούσε τη χρήση μακροοικονομετρίας και κατέληγε στην 

κατασκευή ενός αποδοτικού χαρτοφυλακίου δανείων.

5.6 Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (BASEL ACCORD)

Οι αμερικάνοι 'ρυθμιστές' των κεντρικών τραπεζών ήταν σε μεγάλο βαθμό 

υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινής συναίνεσης που οδήγησε στο διεθνές
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αυτό σύμφωνο. Από την σκοπιά των αμερικάνων ρυθμιστών , μια διεθνής 

συμφωνία για την προτυποποίηση των τραπεζικών κεφαλαιακών ρυθμίσεων 
θα πετύχαινε τουλάχιστον δύο στόχους: Πρώτον , θα αύξανε την ασφάλεια 

των αμερικάνικων εμπορικών τραπεζών επιβάλλοντας στις χαμηλής 

κεφαλαιοποίησης τράπεζες να αυξήσουν την αναλογία των κεφαλαίων τους 

και να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε λιγότερο επικίνδυνες 

τοποθετήσεις. Δεύτερον, λόγω των παραπόνων των αμερικάνικων τραπεζών 

ότι οι υπάρχουσες ρυθμίσεις τους έβαζαν σε δυσχερή θέση σε σχέση με τις 

ξένες τράπεζες - και ότι νέες περισσότερο αυστηρές αμερικάνικες ρυθμίσεις 

θα επιδείνωναν αυτό το ήδη τεταμένο πρόβλημα- οι αμερικάνοι ρυθμιστές 

αναγνώρισαν την ανάγκη για μια διεθνή συμφωνία που 'θα έκανε το παιχνίδι 

πιο δίκαιο'.

5.6.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

(BASEL ACCORD)

Η αυξανόμενη παρουσία των ξένων τραπεζών στις Η.Π.Α. και ιδιαίτερα των 

γιαπωνέζικων τραπεζών, ενδυνάμωσε περαιτέρω την αντίληψη των 

αμερικάνων τραπεζιτών και ρυθμιστών ότι οι αμερικάνικες τράπεζες ήταν σε 

δυσχερή θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Μεταξύ 1982 και 1986 το 

μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων των ξένων τραπεζών αυξήθηκε από 14% 

σε 19%. Οι γιαπωνέζικες τράπεζες, που αντιστοιχούσαν σε παραπάνω από το 

μισό -σε όρους περιουσιακών στοιχείων - από όλες τις ξένες τράπεζες στις 

Η.Π.Α. αύξησαν το μερίδιό τους ιδιαίτερα γρήγορα: από 5% το 1982 σε 
σχεδόν 9% το 1986. Αυτό ενδυνάμωσε την απόφαση των αμερικάνων 

ρυθμιστών για επιβολή ενός διεθνούς συμφώνου. Για παράδειγμα, το 1987, ο 

Gerald Corrigan, ο πρόεδρος του New York Federal Reserve Bank , κατέθεσε 

ενώπιον του Senate Budget Committee ότι : 'το μοναδικό σημείο στο οποίο 

εφιστώ την μεγαλύτερη προσοχή σχετίζεται με τα στάνταρ τραπεζικά 

κεφάλαια και πιο συγκεκριμένα με τον στόχο του να προωθηθούν τα 

αντίστοιχα γιαπωνέζικα στάνταρ σε στενότερη συσχέτιση με τα διεθνή 

στάνταρ'. Παρόλα αυτά η κύρια προτεραιότητα των αμερικάνων ρυθμιστών
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ήταν να ενδυναμώσουν την κεφαλαιακή θέση των αμερικάνικων τραπεζών. 

Ένας λόγος για τον οποίον ήταν τόσο πρόθυμοι οι αμερικάνοι ρυθμιστές να 

εφαρμόσουν τις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις ήταν ότι αυτές οι ρυθμίσεις 

έμοιαζαν σαν μια 'κοινής λογικής' ανταπάντηση στην S&L. κρίση. Εφόσον 

πολλές από τις αποταμιεύσεις είχαν ανεπαρκή (ή και αρνητικό) κεφάλαια όταν 

συνέβη αυτή η κρίση, υπήρχε ένα κίνητρο για να δέχονται οι τράπεζες 

παραπάνω ρίσκο από αυτό που θα ήταν ιδανικό ή φρόνιμο από την σκοπιά 

μιας πολιτικής. Αυτό το κίνητρο του τύπου 'κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνω' 

οδήγησε σε ένα μαζικό και αρκετά 'ακριβό' bailout αυτών που πλήρωναν 

φόρους στο ομοσπονδιακό κράτος, το οποίο συνεχίζεται ακόμη.

Προκειμένου να συγκρατηθούν οι τράπεζες από το να ακολουθήσουν το 

μονοπάτι των αποταμιεύσεων ήταν απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι 

εμπορικές τράπεζες είχαν αρκετό κεφάλαιο. Η πίεση προς τις ξένες τράπεζες 

ώστε να έχουν επαρκές κεφάλαιο θα μείωνε τα αναμενόμενα κόστη του 

ασφαλιστικού συστήματος καταθέσεων μειώνοντας την πιθανότητα μια 

τράπεζα να γίνει αναξιόχρεη. Τα υψηλότερα επίπεδα τραπεζικού κεφαλαίου θα 

μείωναν άμεσα το τραπεζικό ρίσκο προσφέρονιας ένα ασφαλές στρώμα 

κεφαλαίου που θα απορροφούσε τυχούσες απώλειες. Αυτά τα υψηλότερα 

κεφαλαιακά επίπεδα θα μείωναν επίσης έμμεσα τον κίνδυνο διασφαλίζοντας 

ότι... οι τράπεζες θα είχαν κάτι να χάσουν!

5.6.2 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝ ΟΨΗ TOY BASEL ACCORD;

To Basel Accord απαιτεί από τις τράπεζες να επιδείξουν αποτελέσματα 

συνοχής των μοντέλων σε μια ελάχιστη περίοδο ιστορικών δεδομένων 2 ετών. 

Οι τράπεζες θα πρέπει να διασφαλίσουν ακεραιότητα των δεδομένων και 

διαχρονικότητα των στοιχείων και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικό τα 

διαφορετικά είδη κινδύνου και τέλος να διασφαλίσουν τον ακριβή υπολογισμό 

των μέτρων μέτρησης του κινδύνου.
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5.6.2.1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Πολλές τράπεζες θα πρέπει να αρχίσουν να επικεντρώνουν τις προσπάθειές 

τους στην αναγνώριση και συλλογή των δεδομένων τους προκειμένου να 

έρθουν σε κοινή γραμμή με την αξιολόγηση των νέων δεδομένων και τις 

απαιτήσεις για ενίσχυση της διοίκησης του πιστωτικού κινδύνου. Είναι συχνά 

δύσκολο για τις τράπεζες να διοικήσουν αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιο του 

πιστωτικού τους κινδύνου και να έχουν μια καθολική άποψη των κινδύνων 

που αντιμετωπίζουν σε αυτήν την περιοχή. Επιπλέον, εάν έχει υιοθετηθεί μια 

προσέγγιση εσωτερικής αξιολόγησης προκειμένου να εκτιμάται η πιθανότητα 

αθέτησης των μερών με τα οποία γίνεται η συμφωνία, χρειάζονται ποικίλα 

μοντέλα που θα μπορούν να 'αντανακλούν' τα διαφορετικά προφίλ των 

εμπλεκόμενων μερών που ανήκουν σε διαφορετικές περιουσιακές κατηγορίες.

5.Θ.2.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Στην μέτρηση του λειτουργικού κινδύνου, χρειάζεται να ξέρει κανείς πως να 

υπερπηδά την στατιστική πρόκληση του να εκτιμά την πιθανότητα της 

κατανομής με λίγα δεδομένα. Η πιθανότητα να συμβεί μια απάτη υπό τις ίδιες 

ακριβώς συνθήκες σε διαφορετικά χρονικά σημεία δεν είναι πολύ μεγάλη. Για 

τα περισσότερα γεγονότα λειτουργικού κινδύνου μπορεί να χρησιμοποιήσει 

κανείς λίγες παρατηρήσεις για να εκτιμήσει την πιθανότητα της κατανομής. Οι 

τρέχουσες προσεγγίσεις είναι πολύ ασαφείς και απλουστευτικές. Σαν 
αποτέλεσμα το απόθεμα κεφαλαίου ενδέχεται να μην είναι τόσο 'risk - 

sensitive' όσο θα ήταν επιθυμητό. Οι τράπεζες πρέπει να αναπτύξουν μια 

proactive αντί για reactive στρατηγική διοίκησης του λειτουργικού κινδύνου.

5.6.2.3 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η αντιμετώπιση του κινδύνου της αγοράς απαιτεί την ύπαρξη της αντίστοιχης 

τεχνολογίας, η οποία θα πραγματοποιεί αναλύσεις και θα ερμηνεύει τα 

αποτελέσματα, προκειμένου να υπακούει τις απαιτήσεις για αποκάλυψη του
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κινδύνου με τις ελάχιστες απατήσεις επίβλεψης. Για να μπορούν τα 

χρηματοοικονομικά πιστωτικά ιδρύματα να τα επιτύχουν αυτά θα απαιτηθεί η 

από πλευράς τους επένδυση σε υψηλή και αξιόπιστη τεχνολογία. Οι τράπεζες 

θα πρέπει να έχουν μια εύρωστη αρχιτεκΓονική ΓΓ που θα έχει πρόσβαση σε, 

θα ολοκληρώνει, θα αναλύει και θα αναφέρει την επίδοση και τον κίνδυνο έτσι 

ώστε να παρέχει έγκαιρα 'risk intelligence'.

5.7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι τράπεζες μπορούν να μειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο εάν ακολουθήσουν 

μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τεχνικές:

• Να μη χορηγούν δάνεια τα οποία έχουν υψηλό πιστωτικό κίνδυνο.

• Να αξιολογούν σωστά την πιστοληπτική ικανότητα των υποψηφίων 

δανειζομένων και να ζητούν εγγυήσεις για τα δάνεια.

• Να παρακολουθούν και να ελέγχουν τους δανειζόμενους για να 

εξακριβώνουν εάν οι δανειζόμενοι ακολουθούν τη συμφωνία του 

δανείου.

• Να ακολουθούν τεχνικές όπως ανταλλαγές επιτοκίων οι οποίες 

μειώνουν τον κίνδυνο.

• Να διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο δανείων. Διαφοροποίηση δανείων 

σημαίνει ότι η τράπεζα χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις οι αποδόσεις των 

οποίων έχουν χαμηλή συσχέτιση. Μα άλλα λόγια η τράπεζα θα πρέπει 

να αποφεύγει να συγκεντρώνει τα δάνειά της προς ένα συγκεκριμένο 

κλάδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

6.1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (CREDIT DEPARTMENT)

Είναι αυτονόητο ότι οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνου μετά τις αρχές του 

1990 λίγο έχουν να κάνουν με αυτές του 1960 ή του 1970. Το σύνολο των 

τραπεζικών λειτουργιών έχει αλλάξει ριζικά και διάφοροι κίνδυνοι είναι 

παρόντες σε κάθε είδος τραπεζικής εργασίας. Επιπλέον, πρέπει να έχει γίνει 

ήδη αντιληπτό ότι η διαχείριση κινδύνων και ο σχεδιασμός εσωτερικών 

συστημάτων ελέγχου μιας τράπεζας πρέπει να αποσκοπούν στην εκ των 

προτέρων λήψη προληπτικών μέτρων παρά στην εκ των υστέρων λήψη 

διορθωτικών κινήσεων. Η διαχείριση κινδύνων δεν αποσκοπεί, λοιπόν, στην 

αποφυγή του κινδύνου αλλά στην ελαχιστοποίηση των υφιστάμενων κινδύνων 

που έχει επιλέξει η διοίκηση της τράπεζας. Με άλλα λόγια, η θεμελιώδης σχέση 

ανάμεσα στο ρίσκο και την απόδοση των επενδύσεων συνεπάγεται ότι η 

αποφυγή κινδύνου μπορεί να μην είναι στα άμεσα ενδιαφέροντα μιας 

τράπεζας.

Το τμήμα πίστεως (credit division) είναι αυτό που διαχειρίζεται τον πιστωτικό 

κίνδυνο ενός τραπεζικού οργανισμού. Η κυριότερη αρμοδιότητα του 
συγκεκριμένου τμήματος είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων των δανείων. 

Έχοντας την υποστήριξη των συστημάτων βαθμολόγησης (credit scoring) και 

χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

πελάτη και τις πρόσθετες πληροφορίες που συλλέγουν από βάσεις δεδομένων 

και από την Τειρεσίας, οι εργαζόμενοι του τμήματος πίστεως (credit officers) 

αποφασίζουν για την απόρριψη ή την έγκριση ενός αιτήματος δανειοδότησης. 

Με άλλα λόγια το τμήμα πίστεως ερευνά τις πληροφορίες που έχει στη
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διάθεσή της η τράπεζα για κάποιον πελάτη, ελέγχει την πιστοληπτική του 

ικανότητα και αποφασίζει για την τύχη του αιτήματος.

6.2 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το τμήμα της πίστεως, όπως προαναφέρθηκε, είναι αρμόδιο για την 

αξιολόγηση των αιτημάτων δανειοδότησης. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται 

πρέπει να είναι πάντα η ίδια και να μην υπάρχουν παρεκκλίσεις από αυτήν. 

Άλλωστε ένας από τους βασικούς στόχους ενός διευθυντή τμήματος πίστεως 

είναι η διασφάλιση τήρησης της διαδικασίας. Μεταξύ των στόχων του είναι η 

αύξηση των κερδών, η εκπαίδευση και σωστή επίβλεψη των υφισταμένων 

του, ο έλεγχος των λειτουργικών κοστών, η παρακολούθηση των πελατών, η 

ελαχιστοποίηση των «κακών» δανείων, η καλή συνεργασία με τα υπόλοιπα 

τμήματα καθώς και η διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες.

Κάθε τραπεζικός οργανισμός επιθυμώντας να διασφαλίσει την εγκυρότητα και 

την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης θέτει αρχές και κανόνες τους οποίους 

οι εργαζόμενοι του τμήματος πίστεως οφείλουν να ακολουθούν πιστά. 

Καταρχήν ορίζεται η αγορά-στόχος, δηλαδή το προφίλ των πελατών τους 

οποίους επιθυμεί η τράπεζα να προσεγγίσει και το μέγεθος του πιστωτικού 

κινδύνου στο οποίο είναι διατεθειμένη να εκτεθεί προκειμένου να αποκτήσει 

την αγορά-στόχο. Στη συνέχεια δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για τον 

τρόπο έρευνας και συγκέντρωσης των στοιχείων των πελατών, έτσι ώστε οι 

πληροφορίες που συλλέγονται να είναι ικανοποιητικές για να ληφθεί η σωστή 

απόφαση. Έτσι, δημιουργούνται τα στάνταρ στην ποιότητα της πληροφορίας. 

Τέλος, ο κάθε τραπεζικός οργανισμός θέτει αρχές παρακολούθησης των 

δανείων και κώδικα συμπεριφοράς αναφορικά με τους πελάτες που 

καθυστερούν τις πληρωμές τους

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο credit officer ακολουθεί κάποια βήματα 

για να αξιολογήσει ένα αίτημα δανείου, τα οποία αποτελούν και τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Αρχικά, ελέγχει οπτικό την ίδια την αίτηση για να βεβαιωθεί ότι
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έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Έτσι, αποκτά και μια πρώτη εικόνα για τον 

πελάτη. Αφού επιβεβαιώσει ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για παράδειγμα το 

όριο ηλικίας και το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα, στη συνέχεια ερευνά τα 

στοιχεία χρησιμοποιώντας το σύστημα της Τειρεσίας, το οποίο αναλύεται στο 

επόμενο κεφάλαιο, για να ελέγξει την πιστοληπτική ικανότητα του δυνητικού 

πελάτη και τη δανειακή του επιβάρυνση. Επιπλέον, συμβουλεύεται άλλες 

βάσεις δεδομένων, καθώς και τα αρχεία της τράπεζας αναζητώντας 

παλαιότερη συναλλακτική συμπεριφορά. Το επόμενο βήμα είναι η οικονομική 

ανάλυση των δικαιολογητικών που προσκόμισε. Μετά από όλες αυτές τις 

ενέργειες έχει αρχίσει να συγκλίνει προς την έγκριση ή την απόρριψη της 

αίτησης. Προτού όμως λάβει την απόφαση, ενημερώνει το σύστημα Credit 

Scoring, το οποίο αναλύεται επίσης στο επόμενο κεφάλαιο, με τα στοιχεία που 

έχει στη διάθεσή του και αυτό με τη βοήθεια της κάρτας βαθμολόγησης δίνει 

ένα σκορ στον πελάτη. Ανάλογα με το σκορ αυτό το σύστημα προτείνει 

απόρριψη ή έγκριση του πελάτη. Ο αξιολογητής της αίτηση λαμβάνει υπόψη 

του την απόφαση του συστήματος χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι 

υποχρεωμένος να συμφωνήσει με το αποτέλεσμα του συστήματος.

Τα βήματα λοιπόν της αξιολόγησης μιας αίτησης δανείου είναι ο έλεγχος των 

δικαιολογητικών, η έρευνα των οικονομικών και ποιοτικών στοιχείων καθώς 

και η έρευνα της πιστοληπτικής συμπεριφοράς του δυνητικού πελάτη, η 

ενημέρωση του συστήματος βαθμολόγησης και η απόφαση για το αίτημα. Στις 

δυο επόμενες ενότητες αναλύονται οι διαδικασίες της έρευνας και της 

απόφασης επειδή θεωρούνται οι πιο σημαντικές.

6.3 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα της πίστεως αποτελείται από την επαλήθευση των πληροφοριών 

που παρέχονται από τον πελάτη μέσω της αίτησης και από τον καθορισμό της 

προηγούμενης συναλλακτικής του συμπεριφοράς σε σχέση με τα τραπεζικά 

ιδρύματα. Η ποσότητα της απαραίτητης πληροφόρησης για την σωστή 

ανάλυση αποφασίζεται από τους ίδιους τους αναλυτές. Το βάθος της έρευνας
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εξαρτάται από το βαθμό βεβαιότητας του αναλυτή, ο οποίος έρχεται 

αντιμέτωπος από τη μια με τη συλλογή των απαραίτητων για την απόφαση 

πληροφοριών και από την άλλη με το κόστος ίων πληροφοριών αυτών. Η 

δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι οι αναλυτές πρέπει να αποφασίσουν την 

ποσότητα της πληροφόρησης έτσι ώστε να είναι ικανοποιητική για τη λήψη 

της απόφασης λαμβάνοντας υπόψη την ακρίβεια, την ολοκλήρωση και το 

κόστος.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η έρευνα επικεντρώνεται τόσο σε 

ποιοτικά στοιχεία όσο και σε οικονομικά. Κάποια από αυτά είναι:

• Ο χαρακτήρας: Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, ειδικά αν αναλογιστεί 

κανείς ότι ο αναλυτής το μόνο που έχει στα χέρια του είναι μια αίτηση 

- δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον πελάτη. Με τον όρο χαρακτήρα εννοείται 

η ακεραιότητα και η ηθική του πελάτη σε σχέση με τις οικονομικές του 

υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια ο όρος χαρακτήρας αναφέρεται στην 

πισΓοληπτική ικανότητα του πελάτη.

• Η ακρίβεια: Είναι η ικανότητα του δανειολήπτη να πληρώνει ένα 

καθορισμένο ποσό σε καθορισμένη ημερομηνία. Η μέτρηση της 

ακρίβειας ενός δυνητικού πελάτη σχετίζεται με την έρευνα του 

εισοδήματος και του επαγγέλματος. Η ικανότητα ενός πελάτη να 

πληρώνει με ακρίβεια επηρεάζεται από το ύψος των μηνιαίων του 

εξόδων καθώς και από την λοιπή δανειακή του επιβάρυνση. Η ακρίβεια 
ενός πελάτη στις πληρωμές του απειλείται όταν αυτός μείνει για κάποιο 

λόγο άνεργος ή όταν μειωθεί αισθητά το εισόδημά του.

• Το κεφάλαιο: Είναι η οικονομική δύναμη του πελάτη. Αναφέρεται τόσο 

στην ρευστότητα, όπως είναι οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου και οι 

προθεσμιακές καταθέσεις όσο και σε άλλα στοιχεία, όπως η ικανότητά 

του να βρει εργασία γρήγορα, σε περίπτωση που μείνει άνεργος.

• Η ενεχυρίαση: Αναφέρεται στη μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας από 

τον κάτοχο στην τράπεζα τόσο κινητών όσο και ακίνητων αξιών σε 

περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής.

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΊΉ| ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
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• Η φύση της εργασίας: Απασχόληση στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, 

πλήρης, μερική ή εποχιακή απασχόληση είναι κάποια από τα στοιχεία 

που συνθέτουν τη σταθερότητα του επαγγέλματος αλλά και του 

εισοδήματος.

• Η οικονομική συμπεριφορά: Αναφέρεται στην ιστορικότητα του πελάτη 

σε σχέση με τις προηγούμενές του αποπληρωμές. Υπάρχουν πελάτες 

που έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετούν το δάνειό τους 

κανονικά όμως δεν το κάνουν είτε λόγω αμέλειας και ανευθυνότητας 

είτε λόγω έλλειψης θέλησης αποπληρωμής.

• Το εισόδημα: Ο ερευνητής πρέπει να ερευνήσει το μέγεθος του 

εισοδήματος, τη συχνότητά του και τη βεβαιότητά του. Πιο σημαντική 

όμως είναι η ερεύνα του διαθεσίμου εισοδήματος, του εισοδήματος 

δηλαδή που μένει διαθέσιμο μετά από τις πληρωμές των υποχρεώσεών 

του (π.χ ενοίκιο, ένδυση, διατροφή, δανειακή επιβάρυνση κ.ά.).

• Εργασία: Ως κύρια πηγή εισοδήματος εξετάζεται μαζί με το εισόδημα. Ο 

αναλυτής χρειάζεται πληροφορίες για το είδος της εργασίας, την ακριβή 

θέση του πελάτη, την σταθερότητα του επαγγέλματος.

• Η οικία: Άλλο ένα στοιχεία που δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη. Ο 

αναλυτής ενδιαφέρεται να μάθει αν είναι ιδιόκτητη ή με ενοίκιο ή αν 

απλώς φιλοξενείται από κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο. Συνήθως η 

συχνή αλλαγή οικίας δε μετρά θετικά για έναν πελάτη. Αν η οικία είναι 

ενοικιαζόμενη δηλώνει και μια επιπλέον επιβάρυνση για τον πελάτη. Αν 

είναι ιδιοκτήτη υπάρχει μικρότερη επισφάλεια.
• Η οικογενειακή κατάσταση: Αναφέρεται οτο αν ο πελάτης είναι άγαμος, 

έγγαμος, διαζευγμένος ή χήρος. Επίσης σημαντικό στοιχείο το οποίο 

συνδέεται άμεσα με το εισόδημα ( αν η σύζυγος εργάζεται το εισόδημα 

αυξάνεται καθώς θεωρούνται μια οικονομική μονάδα) και την 

οικονομική επιβάρυνση (αν έχει παιδιά σε μικρή ηλικία τα έξοδά του 

είναι αυξημένα ή αν είναι διαζευγμένος κατά πάσα πιθανότητα 

πληρώνει διατροφή).

• Η ηλικία: Θα πρέπει ο πελάτης να είναι μέσα στο όριο ηλικίας για να 

υπογράψει τη σύμβαση του δανείου. Το όριο αυτό είναι από 18
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ετών(ενηλικΐωση) έως 65 συνήθως με τη λήξη του δανείου. Το 

ανώτατο όριο διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα. Σύμφωνα με έρευνες 

ο πιστωτικός κίνδυνος μειώνεται όταν ο πελάτης είναι άνω των 50 

ετών.

• Ο σκοπός του δανείου: Κάποιοι σκοποί δανείου αποτελούν επενδύσεις 

οι οποίες θα βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση του πελάτη ενώ 

κάποιοι άλλοι αντιπροσωπεύουν καθαρά καταναλωτικά έξοδα. Ακόμη 

χειρότερα είναι όταν ο σκοπός δανείου είναι αποπληρωμή 

υποχρεώσεων όπως το ενοίκιο, οι λογαριασμοί και οι πληρωμές καρτών 

ή άλλων δανείων.

6.4 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η διαδικασία της απόφασης είναι αναμφισβήτητα η πιο σημαντική και για το 

λόγο αυτό χαρακτηρίζεται και ως η καρδιά όλης της εργασίας του τμήματος 

πίστεως. Η κρίση βασίζεται τόσο στις διαθέσιμες πληροφορίες όσο και στην 

εμπειρία του αναλυτή. Η σωστή αξιολόγηση των πληροφοριών είναι το κλειδί 

για την σωστή απόφαση.

Τη στιγμή που το τμήμα πίστεως εγκρίνει ένα αίτημα δανείου τόσο η τράπεζα 

όσο και ο δανειολήπτης πιστεύουν ότι το δάνειο θα αποπληρωθεί κανονικά. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις απάτης. Στη ζωή όμως συμβαίνουν γεγονότα τα 

οποία μπορεί να καταστήσουν αδύνατη την αποπληρωμή αυτή όπως κάποιο 

ατύχημα, οικονομική δυσπραγία, πτώχευση ή ακόμη και θάνατος. Σε πολλές 

από αυτές τις περιπτώσεις η τράπεζα κινδυνεύει να μην αποζημιωθεί. Είναι 

λογικό ότι στη διαδικασία της απόφασης θα υπάρξουν φορές που θα γίνουν 

και λάθη. Οι λόγοι που οδηγούν έναν αναλυτή σε λάθος απόφαση μπορεί να 

είναι η ανεπαρκής πληροφόρηση, η παραπλανητική ή ψευδής πληροφόρηση, η 

λανθασμένη ερμηνεία των δεδομένων, η αποτυχία καθορισμού δεδομένων 

πίστεως (credit standard).
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Αναφορικά με την ανεπαρκή πληροφόρηση, κάποια λάθη στη λήψη 

αποφάσεων γίνονται επειδή τη στιγμή της απόφασης κάποια σημαντικά 

γεγονότα δεν ήταν γνωστά. Φυσικά, η πληροφόρηση ποτέ δε μπορεί να είναι 

τέλεια και πάντα η λήψη της απόφασης θα γίνεται με κάποιες πληροφορίες να 

λείπουν. Μερικές φορές η πίεση του χρόνου είναι αυτή που δεν αφήνει τον 

αναλυτή να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που επιθυμεί. Άλλες πάλι είναι 

η κακή συμπλήρωση της αίτησης.

Σε σχέση με την παραπλανητική ή ψευδή πληροφόρηση είναι λίγα τα 

περιστατικά κατά τα οποία οι πελάτες ήθελαν να δώσουν ψευδή στοιχεία για 

την ταυτότητά τους, τη δανειακή τους επιβάρυνση και την οικονομική τους 

κατάσταση. Στα περισσότερα κρούσματα αυτής της κατηγορίας ο πελάτης 

ήταν σε απόγνωση για χρήματα.

Συχνά η πληροφόρηση είναι σωστή και επαρκής αλλά ο αναλυτής 

παρερμηνεύει τα γεγονότα ή θεωρεί κάποια από αυτά όχι τόσο σημαντικά 

όσο θα έπρεπε. Μόνο όταν το δάνειο βρεθεί σε καθυστέρηση οι πληροφορίες 

αυτές φαίνονται πλέον ως ενδείξεις. Η σωστή κατάταξη λοιπόν, από πλευράς 

σημαντικότητας, των πληροφοριών είναι αναγκαία για τη λήψη της απόφασης.

Το πιο βασικό σιη λήψη αποφάσεων θεωρείται η ύπαρξη στάνταρ, τα οποία 

καθορίζουν το ύψος του κινδύνου. Ανάλογα με τον κίνδυνο που είναι 

διατεθειμένος να αναλάβει ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός το αίτημα 

εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Κάποιες αποφάσεις είναι πολύ εύκολες λόγω του 
γεγονότος ότι τα στοιχεία είναι πολύ ισχυρά υπέρ του πελάτη. Τέτοιες 

περιπτώσεις είναι η οικονομική ευημερία του πελάτη, η καλή προηγούμενή 
του συναλλακτική συμπεριφορά, η ύπαρξη ενεχύρου ή μεγάλης ακίνητης 

περιουσίας και οι υψηλές καταθέσεις του στην τράπεζα. Επίσης εύκολες είναι 

οι αποφάσεις για τις περιπτώσεις εκείνες που τα στοιχεία είναι πολύ ισχυρά 

κατά του πελάτη. Τέτοια παραδείγματα είναι η ύπαρξη δυσμενών στοιχείων, η 

άσχημη οικονομική κατάσταση του πελάτη ή η κακή συμπεριφορά σε 

αποπληρωμή προηγούμενου δανείου. Το δύσκολο για έναν αναλυτή είναι η
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λήψη αποφάσεων για περιπτώσεις που δεν ανήκουν στις παραπάνω. Η 

πρόκληση έγκειται στο γεγονός ότι οι πελάτες αυτοί ανήκουν στην γκρίζα 

ζώνη του συστήματος βαθμολόγησης, δηλαδή στην περιοχή βαθμολογίας 

όπου το σύστημα δε μπορεί να αποφασίσει. Εκεί η απόφαση είναι καθαρά και 

μόνο του αναλυτή, ο οποίος χρειάζεται μεγάλη πληροφόρηση για να μπορέσει 

να πάρει την σωστή απόφαση καθώς επίσης και μεγάλη εμπειρία. Πολλές 

φορές συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις ο αναλυτής να ζητάει τη γνώμη 

κάποιου συναδέλφου ή του προϊσταμένου του.

6.5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ

Δεδομένης της αβεβαιότητας που διέπει την οικονομική ζωή (μεταβαλλόμενες 

συνθήκες και αδυναμία επαρκούς και ασφαλούς πρόβλεψής τους), οι 

τράπεζες, σε μία προσπάθεια να αμβλύνουν τον πιστωτικό τους κίνδυνο, 

έχουν θεσμοθετήσει μηχανισμούς και διαδικασίες σχετικής προστασίας.

Ένας τέτοιος μηχανισμός, μεταξύ των άλλων, αναφέρεται στη διαδικασία 

έγκρισης μιας πιστοδότησης, που απαιτεί την υπογραφή / συναίνεση 

περισσοτέρων του ενός αρμοδίων, στο ίδιο ή και σε ανώτερα κλιμάκια της 

τράπεζας, προκειμένου να οριστικοποιηθεί, με τις όποιες ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις, η έγκριση ενός πιστωτικού αιτήματος της πελατείας.

Οπωσδήποτε, η θέσπιση διαδικασιών σαν την προαναφερθείσα αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά, ως ένα βαθμό, το ενδεχόμενο σφάλματος στις εκτιμήσεις 

ενός στελέχους και αμβλύνει με τον τρόπο αυτό τον πιστωτικό κίνδυνο της 

τράπεζας. Πλην όμως η εν λόγω διαδικασία έχει και τις παρενέργειές της, που 

αναφέρονται στην απώλεια ευελιξίας και ικανοποιητικής ταχύτητας στη λήψη 

των πιστωτικών αποφάσεων.

Είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι η σχετική αναποτελεσματικότητα είναι 

ανάλογη του αριθμού των εμπλεκομένων στην εγκριτική διαδικασία στελεχών. 

Και τούτο διότι, αφ' ενός μεν ο μεγαλύτερος αριθμός των υπογραφόντων /
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εγκρινόντων μία πιστοδότηση απαιτεί φυσιολογικά και περισσότερο χρόνο, 

αφ' ετέρου δε αυξάνει την πιθανότητα να προκόψουν διαφωνίες μεταξύ των 

στελεχών, που και αυτές με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν καθυστερήσεις.

Στα πιο πάνω πλαίσια είναι φυσικό το ενδιαφέρον των τραπεζών να 

επικεντρώνεται στην εξισορρόπηση των παραμέτρων του πιστωτικού 

κινδύνου και της ευελιξίας / ταχύτητας στη λήψη των αποφάσεων. Από μια 

τέτοια θεώρηση προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας του θεσμού των 

προσωπικών πιστωτικών ορίων στις τράπεζες.

Η έννοια του προσωπικού πιστωτικού ορίου αναφέρεται στη δυνατότητα του 

αρμοδίου στελέχους της τράπεζας να εγκρίνει πιστοδοτήσεις μέχρι ένα 

ορισμένο ύψος, χωρίς τη λήψη άλλης σχετικής έγκρισης από ανώτερο 

κλιμάκιο, κατά παρέκκλιση της θεσπισμένης «φυσιολογικής» εγκριτικής 

διαδικασίας.

Μέσα από το προσωπικό πιστωτικό του όριο, ο λειτουργός, προς τον οποίο 

έχει χορηγηθεί η εν λόγω εξουσιοδότηση, μπορεί να χρηματοδοτεί ένα νέο 

πελάτη ή υφιστάμενους πελάτες της τράπεζας πέραν από τις ήδη εγκεκριμένες 

αρμοδίως πιστοδοτήσεις τους. Το πιστωτικό όριο μπορεί να λειτουργήσει κατά 

διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, ενδεχομένως να απαιτείται η εισήγηση / 

συναίνεση ενός κατώτερου εγκριτικού κλιμακίου, προκειμένου να μπορεί να 

ενεργοποιηθεί η δυνατότητα έγκρισης σε προσωπικό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση όμως, από την προσωποπαγή φύση του ορίου, τα κριτήρια 

για τη χορήγηση προσωπικού πιστωτικού ορίου σε ένα στέλεχος της τράπεζας 

θα πρέπει να επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στα προσωπικά και 

επαγγελματικά στοιχεία του εν λόγω λειτουργού. Τέτοια στοιχεία είναι η 

προσωπικότητά του, ο χαρακτήρας, το ήθος, η επαγγελματική του εξέλιξη, ο 

βαθμός γνώσης του αντικειμένου της εργασίας του, η εκπαίδευσή του, η 

αξιολόγηση της διαδρομής του στην τράπεζα και άλλα συναφή. Οπωσδήποτε
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θα πρέπει να συνεκτιμώνται και άλλα στοιχεία (εξωτερικά), πέραν των 

προσωπικών.

Τέτοια στοιχεία είναι για παράδειγμα το μέγεθος του τομέα ή της τραπεζικής 

μονάδας (κατάστημα κ.τ.λ) της οποίας προΐσταται ο εν λόγω λειτουργός και η 

αγορά στην οποία αυτός δραστηριοποιείται. Αναφορικά με το μέγεθος της 

τραπεζικής μονάδας, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι σχετίζεται ευθέως με 

την ικανότητα ενός στελέχους να διαχειρισθεί επιτυχώς ένα προσωπικό του 

πιστωτικό όριο. Πιο αναλυτικά, ο επιτυχημένος προϊστάμενος ενός μεγάλου 

τραπεζικού καταστήματος, έχοντας αποκτήσει ευρύτερη «γκάμα» εμπειριών 

και έχοντας διαχειρισθεί, κατά τεκμήριο, σοβαρότερα και πιο σύνθετα θέματα, 

παρέχει μεγαλύτερα εχέγγυα, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων, για τη 

χορήγηση σε αυτόν ενός προσωπικού πιστωτικού ορίου από ότι ένας εξίσου 

επιτυχημένος προϊστάμενος τραπεζικής θυρίδας.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η αγορά, μέσα στην οποία δραστηριοποιείται ο 

λειτουργός, προς τον οποίο πρόκειται να χορηγηθεί προσωπικό πιστωτικό 

όριο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνει με μεγάλη περίσκεψη η χορήγηση 

ενός τέτοιου ορίου σε στέλεχος τραπεζικής μονάδας, που δραστηριοποιείται 

σε αγορά με μεγάλες επισφάλειες ή παρομοίως όταν η πλειοψηφία των 

πελατών προέρχονται από συγκεκριμένα στρώματα με σημαντικά 

προβλήματα.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση του θεσμού των προσωπικών πιστωτικών ορίων 

αναφέρονται κυρίως στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ανταγωνιστικότητας 

της τράπεζας. Πράγματι, ενώ οι συνήθεις διαδικασίες εξέτασης / έγκρισης των 

πιστωτικών αιτημάτων της πελατείας είναι κατά κανόνα χρονοβόρες, μέσω 

ενός προσωπικού ορίου ο σχετικός χρόνος συμπιέζεται στο ελάχιστο, 

προσδίδοντας ευελιξία στην τράπεζα.

Είναι δε γνωστό ότι το τραπεζικό προϊόν είναι ομοιογενές, διαφοροποιούμενο 

από τράπεζα σε τράπεζα στους τομείς του κόστους, της ποιότητας

109



εξυπηρέτησης και της ταχύτητας. Στα πλαίσια αυτά μια ταχύτερη / ευέλικτη 

τράπεζα αναδεικνύεται πιο ανταγωνιστική.

Κατά δεύτερο λόγο, τα σχετικά οφέλη αναφέρονται στην ανάπτυξη της 

υπευθυνότητας των στελεχών. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι η χορήγηση προσωπικού ορίου σε ένα λειτουργό καθιστά 

αυτόν προσεκτικότερο και πιο υπεύθυνο στη διαχείριση των κεφαλαίων της 

τράπεζας, αφού εν προκειμένω κάθε αποτυχία χρεώνεται αποκλειστικά σε 

αυτόν και δεν επιμερίζεται σε λοιπά στελέχη, ανώτερα ή κατώτερα.

Επιπλέον, μια τέτοια «απονομή» τον κολακεύει ως ένα βαθμό και καθιστώντας 

ένα μέρος του έργου του, σημαντικό σε πολλές περιπτώσεις, μετρήσιμο, 

οδηγεί τελικά σε αύξηση της παραγωγικότητάς του.

Αναφορικά με τα μειονεκτήματα του θεσμού, το κυριότερο που μπορεί να 

προκύψει σχετίζεται με την αυξημένη δημιουργία επισφαλειών από 

πιστοδοτήσεις μέσω προσωπικών πιστωτικών ορίων. Το σχετικό επιχείρημα δε 

στερείται βάσης, αφού εν προκειμένω η λήψη της πιστωτικής απόφασης είναι 

έργο ενός ατόμου και όχι μια διαδικασία διαδοχικής εξέτασης και ανάλυσης 

του πιστωτικού αιτήματος από περισσότερα στελέχη της τράπεζας.

Άλλα μειονεκτήματα του θεσμού αναφέρονται στην πιθανότητα εμφάνισης 

φαινομένων κατάχρησης εξουσίας εκ μέρους του λειτουργού, προς τον οποίο 
έχει χορηγηθεί προσωπικό πιστωτικό όριο. Εδώ θα μπορούσε να υποστηριχθεί 

ότι ο εν λόγω λειτουργός ενδέχεται να χρησιμοποιήσει το απονεμηθέν σε 

αυτόν ως άνω δικαίωμα για την προώθηση ιδιοτελών σκοπών, όπως την 

προσωπική του προβολή, την εξυπηρέτηση κατά αποκλειστικότητα 

προσωπικών γνωστών και φίλων κ.ά.

Αυτού του είδους οι ενέργειες οπωσδήποτε συντελούν όχι μόνο στη μη 

ορθολογική χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της τράπεζας, αλλά ενδέχεται να 

οδηγήσουν και σε σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου. Επειδή,
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λοιπόν, είναι όντως υπαρκτός ο κίνδυνος εκτροπής του εν λόγω θεσμού προς 

άλλες κατευθύνσεις και μετατροπής του σε πηγή σοβαρών κινδύνων για την 

τράπεζα, προκύπτει αδήριτη η ανάγκη ανάπτυξης σχετικών μηχανισμών 

ελέγχου της λειτουργίας του.

Αναμφίβολα η θεσμοθέτηση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας ελέγχου της 

χρήσης ενός προσωπικού πιστωτικού ορίου βασίζεται πρωτίστως στην 

υιοθέτηση ενός σωστού συστήματος αξιολόγησης των στελεχών, στα οποία 

θα απονεμηθεί η εν λόγω εγκριτική δυνατότητα. Τυχόν αποτυχία επιλογής των 

κατάλληλων στελεχών θα ναρκοθετήσει την αποτελεσματικότητα του θεσμού 

στη γέννησή του.

Τα κριτήρια επιλογής εν προκειμένω δεν είναι άλλα από αυτά που 

προσδιορίζουν ένα σφαιρικά καταρτισμένο λειτουργό με ώριμη πιστωτική 

κρίση και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Τα επιθυμητά στοιχεία που 

συνθέτουν το προφίλ του υποψηφίου θα πρέπει να εκτιμηθούν και 

αξιολογηθούν σε συνάρτησηIk τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς, στην 

οποία δραστηριοποιείται ο εν λόγω λειτουργός. Λογικό θα ήταν στα πρώτα 

βήματα εφαρμογής του θεσμού να πρυτανεύει η αρχή της συντηρητικότητας, 

καθιερώνοντας χαμηλού ύψους προσωπικά πιστωτικά όρια, τα οποία σταδιακά 

θα μπορούν να αυξηθούν, ανάλογα με την πορεία της χρησιμοποίησής τους. 

Θα μπορούσε, επίσης, στο ξεκίνημα του θεσμού, σαν ασφαλιστική δικλείδα να 

υπάρχει στο προεγκριτικό στάδιο ένας δεύτερος λειτουργός, υφιστάμενος του 

εγκρίνοντος, η θετική εισήγηση του οποίου θα απαιτείται, προκειμένου 

ανάλογη να είναι και η έγκριση του έχοντος το προσωπικό πιστωτικό όριο.

Σε κάθε περίπτωση επιβεβλημένος είναι ο περιοδικός έλεγχος της πορείας των 

επισφαλειών από τη χρησιμοποίηση των προσωπικών πιστωτικών ορίων και η 

λήψη αναλογών διορθωτικών μέτρων, όταν αυτό απαιτείται.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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7.1 Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

7.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Η συνεχής αύξηση του δανεισμού των ιδιωτών τα τελευταία χρόνια, σε 

συνδυασμό με την πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων υπερχρέωσης των 

νοικοκυριών, δημιούργησε στις τράπεζες την ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων, 

μέσω των οποίων να παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης και 

παρακολούθησης των κινδύνων που απορρέουν από τις εργασίες στον τομέα 

της καταναλωτικής πίστης, με στόχο τον έλεγχό τους.

Για το λόγο αυτό οι τράπεζες ανέθεσαν στην Τειρεσίας το σχεδίασμά και την 

υλοποίηση του Συστήματος Συγκέντρωσης Κινδύνων (ΣΣΚ) με σκοπό την 

υποστήριξη των τραπεζών ως προς την εφαρμογή της εκάστοτε νομοθεσίας 

και των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ όρια αριθμού δανείων, 

όρια πίστωσης κ.τ.λ.) και την καλύτερη εκτίμηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας των ενδιαφερομένων.

Η Τειρεσίας, η οποία αναπτύσσει και διαχειρίζεται ένα αξιόπιστο Αρχείο 

Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς, συστάθηκε αρχικά ως μη 

κερδοσκοπική εταιρεία. Από το Σεπτέμβριο του 1997, όμως, λειτουργεί ως 

ανώνυμη εταιρεία, διατηρώντας αμιγώς τη φιλοσοφία της μη κερδοσκοπικής 

εταιρείας, αλλά εξασφαλίζοντας παράλληλα τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξή της.



Σήμερα, η Τειρεσίας ΑΕ εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση 

πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για 

ιδιώτες, μέσω αξιόπιστων πληροφορικών συστημάτων. Παράλληλα, η εταιρεία 

αναπτύσσει νέα διατραπεζικά πληροφορικά συστήματα, ενώ ταυτόχρονα 

παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και επαφής με τους άμεσα ενδιαφερομένους.

Αναφορικά με τη σύσταση της Τειρεσίας, ως διατραπεζική εταιρία μπορεί να 

έχει μετόχους μόνο πιστωτικά ιδρύματα και θυγατρικές εταιρείες πιστωτικών 

ιδρυμάτων, που σκοπό έχουν τη χρηματοδοτική μίσθωση ή την πρακτόρευση 

επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων ή τη διαχείριση, για λογαριασμό των 

μητρικών πιστωτικών ιδρυμάτων, προϊόντων καταναλωτικής πίστης και μέσων 

πληρωμών. Σήμερα, τους μετόχους της Τειρεσίας ΑΕ απαρτίζουν οι 

μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες και μια εταιρεία πρακτόρευσης 

επιχειρηματικών απαιτήσεων,

Όσον αφορά τους αποδέκτες των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

αυτοί είναι μόνο τράπεζες, εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, εταιρείες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), εταιρείες πρακτόρευσης επιχειρηματικών 

απαιτήσεων (Factoring) και οργανισμοί του δημοσίου των οποίων είναι 

προφανές το έννομο συμφέρον.

7.1.2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βασικοί σκοποί της Τειρεσίας ΑΕ είναι:

^ Η ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων με αποστολή 

την προαγωγή και προστασία του θεσμού της τραπεζικής πίστης, την 

εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και συνεπώς, την ομαλή 

λειτουργία της αγοράς και τη συμβολή της στη μείωση των 

επισφαλειών προς όφελος του τραπεζικού συστήματος και των 

συναλλασσομένων.
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ν' Η διαχείριση και διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών που 

παράγονται από τα πληροφοριακά της συστήματα.

Με συνέπεια στη φιλοσοφία της, η Τειρεσίας ΑΕ εστιάζεται στην εξασφάλιση 

της ορθότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων των συστημάτων της, έτσι 

ώστε, αφενός να υπηρετεί την αποστολή της, να συμβάλλει δηλαδή στην 

προστασία της τραπεζικής πίστης και στην εξυγίανση των οικονομικών 

συναλλαγών και, αφετέρου να εξασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων 

του πολίτη. Για την επίτευξη της αποστολής της, η Τειρεσίας ΑΕ, με πλήρη 

συναίσθηση της ευθύνης για το έργο δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί και 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων της (ΚΕΔ), εφαρμόζει 

απαράβατα αρχές λειτουργίας, όπως:

ν' Η απόλυτη διαφάνεια των κανόνων λειτουργίας του Αρχείου δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς και την απαρέγκλιτη εφαρμογή τους 

ν' Η απόλυτη εξασφάλιση του αδιάβλητου του Αρχείου, η πρόσβαση στο 

οποίο ελέγχεται με μηχανισμούς ασφαλείας 

ν' Ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και η 

παροχή προς αυτόν κάθε δυνατής συνδρομής σχετικά με δεδομένα που 

τον αφορούν

ν' Η εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν.2472/97) 

ν' Ο επικουρικός ρόλος των δεδομένων του Αρχείου, αφού η Τειρεσίας ΑΕ 
δεν προβαίνει σε εκτίμηση, κρίση ή άλλη αξιολόγηση των δεδομένων 

αυτών. Η αξιολόγησή τους γίνεται αποκλειστικά από τον αποδέκτη 

τους.

7.1.3 ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Στοχεύοντας στην προαγωγή της τραπεζικής και εμπορικής πίστης, η Τειρεσίας 

ΑΕ, πιστή στους στόχους και στις αρχές που διέπουν την αποστολή της, έχει



αναπτύξει αξιόπιστα διατραπεζικά πληροφορικά συστήματα και υπηρεσίες. 

Κάποια από αυτό είναι το Αρχείο Δεδομένων και Σύστημα Οικονομικής 

Συμπεριφοράς, γνωστό και ως ΣΟΣ, το Αρχείο Ταυτοτήτων / Διαβατηρίων που 

έχουν απολεσθεί ή κλαπεί κοι η Επικοινωνία με άλλες βάσεις δεδομένων. 

Παράλληλα, η Τειρεσίας ΑΕ παρακολουθεί τις ανάγκες για ενημέρωση που 

δημιουργούνται καθημερινά στον τραπεζικό χώρο και ανταποκρίνεται με 

συνεχή έρευνα και αναζήτηση νέων πηγών και μέσων πληροφόρησης. 

Αυστηρή προϋπόθεση για την ανάπτυξη οποιοσδήποτε νέας υπηρεσίας είναι 

πάντα η διασφάλιση της τήρησης των αρχών στις οποίες βασίζεται η εταιρεία 

και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα.

7.1.3.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΣΟΣ)

Η σημαντικότερη δραστηριότητα της Τειρεσίας ΑΕ είναι η διαχείριση του 

Αρχείου Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς. Η σημασία ενός τέτοιου 

Αρχείου είναι πλέον αναμφισβήτητη λόγω της, κατά σειρά ετών, αρωγής που 

έχει προσφέρει στον χρηματοπιστωτικό χώρο. Οι πηγές άντλησης των 

δεδομένων και οι κατηγορίες πληροφοριών του συγκεκριμένου αρχείου 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
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ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Ακάλυπτες (σφραγισμένες) επιταγές 

Συναλλαγματικές απλήρωτες κατά 

τη λήξη τους 

Καταγγελίες συμβάσεων 

καταναλωτικών / προσωπικών 

δανείων

Καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών 

καρτών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ Αιτήσεις πτωχεύσεων 

Κηρυχθείσες πτωχεύσεις 

Εκδοθείσες διαταγές πληρωμής

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ Πρόγραμμα πλειστηριασμών 

ακινήτων

Πρόγραμμα πλειστηριασμών 

κινητών

Εκδοθείσες διαταγές πληρωμής

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ Υποθήκες-Προσημειώσεις υποθηκών 

Τροπές προσημειώσεων σε 

υποθήκες

Κατασχέσεις-επιταγές του Ν.Δ1923

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διοικητικές κυρώσεις κατά 

παραβατών των φορολογικών 

νόμων

Όσον αφορά την παραμονή και διαγραφή των δεδομένων από το αρχείο η 

Τειρεσίας ΑΕ, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διατηρεί τις πληροφορίες στο αρχείο της 

για χρονικό διάστημα ως κατωτέρω:

• Έως τρεις (3) σφραγισμένες επιταγές ή / και απλήρωτες 

συναλλαγματικές συνολικού ποσού μέχρι κα€1500 διαγράφονται από
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το αρχείο μεταδιδόμενων πληροφοριών εφόσον έχουν εξοφληθεί ή 

τακτοποιηθεί αποδεδειγμένα και έχει παρέλθει η ημερομηνία στέρησης 

βιβλιαρίου επιταγών.

• Έως πέντε (5) σφραγισμένες επιταγές ή / και απλήρωτες 

συναλλαγματικές συνολικού ποσού μέχρι κα€3000 διαγράφονται από 

το αρχείο μεταδιδόμενων πληροφοριών μετά την πάροδο είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης 

αντίστοιχα, της πιο πρόσφατης από τις ανωτέρω επιταγές ή 

συναλλαγματικές, εφόσον έχουν εξοφληθεί αποδεδειγμένα και εφόσον 

έχει παρέλθει η ημερομηνία στέρησης βιβλιαρίου επιταγών.

• Σφραγισμένες επιταγές και απλήρωτες κατά τη λήξη τους 

συναλλαγματικές, πέραν των προαναφερομένων, όπως και καταγγελίες 

συμβάσεων πιστωτικών καρτών και δανείων καταναλωτικής πίστης 

διατηρούνται στο αρχείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

• Διαταγές πληρωμής διατηρούνται στο αρχείο για επτά (7) χρόνια.

• Προγράμματα πλειστηριαομών, κατασχέσεις, επιταγές του Ν.Δ1923 και 

διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών διατηρούνται στο 

αρχείο για δέκα (10) χρόνια.

• Οι αιτήσεις πτωχεύσεων διαγράφονται, είτε με την καταχώρηση της 

τελικής πληροφορίας για κήρυξη της πτώχευσης, είτε, εφόσον 

ματαιωθεί η σχετική με αυτές συζήτηση, μετά από ένα δωδεκάμηνο 

από την ημερομηνία της (ματαιωθείσας) συζήτησης.

• Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις δεν διαγράφονται από το 

αρχείο.

• Οι πληροφορίες για προσημειώσεις υποθηκών και υποθήκες 

διαγράφονται από το αρχείο όταν εξαλειφθούν.

Υποσπυείωσπ 1: Οι πληροφορίες των πέντε πρώτων κατηγοριών θα 

διαγράφονται από το αρχείο εφόσον οι αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις 

έχουν εξοφληθεί και εφόσον μέχρι τη συμπλήρωση του προς τούτο χρονικού 

διαστήματος ή τον χρόνο εξόφλησης δεν καταχωρηθούν ατο αρχείο 

πληροφορίες οι οποίες διαγράφονται σε μεταγενέστερο χρόνο. Κατ' εξαίρεση,

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ



ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΉΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

στις δυο πρώτες κατηγορίες και εντός του χρόνου της τρίτης κατηγορίας, εάν 

εμφανισθούν νέα δεδομένα που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες εκτός της 

τελευταίας, οι μη μεταδιδόμενες συναλλαγματικές ή / και επιταγές θα 

επανεμφανίζονται.

Υποσπυείωσπ 2: Δεδομένα που αφορούν σε κηρυχθείσες πτωχεύσεις 

διατηρούνται χωρίς χρονικό περιορισμό, αφού η πτώχευση αποτελεί 

διαπίστωση μόνιμης αδυναμίας εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων 

της επιχείρησης ή του ιδιώτη και από την άποψη αυτή αποτελεί κατά 

αντικειμενική κρίση χρήσιμη πληροφορία ακόμη και μετά το πέρας των 

εργασιών της πτώχευσης ή την αποκατάσταση του πτωχού.

Υποσπυείωσπ 3: Η εφαρμογή των κανόνων κατηγοριοποίησης θα γίνεται στο 

τέλος κάθε μήνα.

Υποσπυείωσπ 4: Κατά εξαίρεση δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο 

μέχρι την 01/05/1993 διαγράφονται μετά τη συμπλήρωση δεκαετίας ακόμη 

και αν δεν προσκομισθούν αποδείξεις εξόφλησης των σχετικών οικονομικών 

υποχρεώσεων.

Η Τειρεσίας ΑΕ στηρίζει τη λειτουργία της στην αρχή του σεβασμού και της 

προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και στην πιστή εφαρμογή 

των σχετικών διατάξεων για την «Προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ν.2472/97). Τα δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς των φυσικών προσώπων είναι προσωπικού χαρακτήρα και 

επομένως, για την επεξεργασία τους, ισχύουν οι διατάξεις αυτού του νόμου. 

Οπωσδήποτε, όμως, αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «ευαίσθητων 

δεδομένων» όπως ο νόμος τα ορίζει. Έτσι, η Τειρεσίας ΑΕ έχει προσαρμόσει 

την ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Δεδομένων Οικονομικής 

Συμπεριφοράς (ΣΟΣ) ούτως ώστε η προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία των δεδομένων αυτών να είναι εξασφαλισμένη. Η εταιρεία έχει



γνωστοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

τον Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων (ΚΕΔ) που τηρεί, τη λειτουργία του 

συστήματος δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και, μετά από έγκρισή της, 

ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους με ανακοινώσεις της στον Τύπο.

7.1.3.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Μια δεύτερη δραστηριότητα της Τειρεσίας ΑΕ είναι η δημιουργία και συνεχής 

ενημέρωση του αρχείου κλοπής ή απώλειας αστυνομικής ταυτότητας και 

διαβατηρίου. Συμβάλλοντας στην προστασία του πολίτη, η Τειρεσίας ΑΕ 

δημιούργησε ένα επικουρικό αρχείο στο οποίο καταχωρούνται δηλώσεις 

κλοπής ή απώλειας ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Σκοπός του αρχείου είναι να 

παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης του ευρύτερου τραπεζικού χώρου με 

στόχο την προστασία των συναλλαγών και των συναλλασσομένων από 

πιθανές παρεπόμενες συνέπειες της απώλειας ή κλοπής. Η καταχώρηση στο 

αρχείο πραγματοποιείται μετά από αναφορά της απώλειας / κλοπής από τον 

κάτοχο της ταυτότητας / διαβατηρίου στα γραφεία της εταιρείας, μέσω 

ταχυδρομείου ή μέσω των τραπεζών. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται ο αριθμός των κλεμμένων / χαμένων ταυτοτήτων / 

διαβατηρίων που έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό αρχείο της Τειρεσίας κατά 

τα έτη 2000-2002, καθώς και ο αριθμός των αναζητήσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί.
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2000 2001 2002 ΣΥΝΟΛΟ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
699 369 2.143 3.211

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 121.840 238.410 190.239 550.489

Κατά τη χρονική περίοδο έναρξης λειτουργίας του αρχείου (Μάιος-Ιούνιος 

2000) οι καταχωρήσεις πληροφοριών στο αρχείο ήταν αυξημένες λόγω του ότι 

εισάγονταν σε αυτό πληροφορίες που αφορούσαν και σε προηγούμενες
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χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια ακολούθησε μια ομαλότερη (μειωμένη σε 

σχέση με πριν) εισαγωγή πληροφοριών. Από το Φεβρουάριο του 2002 οι 

τράπεζες ενημερώνουν την Τειρεσίας για αναφορές απώλειας / κλοπής 

ταυτοτήτων / διαβατηρίων, οι οποίες έγιναν από τον κάτοχό τους σε 

τραπεζικό κατάστημα. Η συνεργασία των τραπεζών με την Τειρεσίας συνέβαλε 

σημαντικά στην αποτελεσματικότερη πληροφόρηση για απώλεια ή κλοπή 

ταυτοτήτων / διαβατηρίων, αφού από το Μάρτιο 2002 και ύστερα η αναφορά 

τέτοιων περιστατικών παρουσιάζεται σημαντικά αυξημένη.

7.1.3.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Τειρεσίας ΑΕ, λειτουργώντας ως κόμβος, παρέχει τη δυνατότητα λήψης 

πληροφοριών που αφορούν σε οικονομικά στοιχεία εταιρειών όπως 

ισολογισμοί και κλαδικές έρευνες. Οι δραστηριότητες της εταιρείας, σχετικά με 

τη λειτουργία της ως κόμβου, διευρύνονται συνεχώς σε τομείς που αφορούν 

στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς.

7.1.3.4 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

(BENCHMARKING)

Εξετάζεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσίας συγκριτικής στάθμισης 

(benchmarking) δεικτών που αφορούν στην καταναλωτική πίστη. Μέσω μιας 

τέτοιας υπηρεσίας είναι δυνατή η σύγκριση δεικτών (καθυστερήσεων, 

επισφαλών απαιτήσεων κ.τ.λ.) ενός χαρτοφυλακίου (καταναλωτικά δάνεια, 

προσωπικά δάνεια κ.τ.λ.) μιας τράπεζας, σε σχέση με τους αντίστοιχους 

δείκτες του συνόλου των τραπεζών. Επίσης είναι δυνατή η σύγκριση σε σχέση 

με τη βέλτιστη / χειριστή απόδοση της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

(μηνιαία, τριμηνιαία κ.τ.λ.)

Επισημαίνεται ότι οι δείκτες, οι οποίοι θα απεικονίζονται στις αναφορές που θα 

παρέχονται στις τράπεζες, θα σχετίζονται αποκλειστικά με το φορέα για τον 

οποίο θα συντάσσεται η αναφορά, έτσι ώστε καμία τράπεζα να μην είναι

ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

120



ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

δυνατό να συγκρίνει τα στοιχεία της με σΐΌΐχεία άλλης τράπεζας. Η 

χρησιμότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας έγκειται:

• Στη δυνατότητα στάθμισης και σύγκρισης της απόδοσης μιας τράπεζας 

σε σχέση με την απόδοση της αγοράς (σύνολο τραπεζών)

• Στη δυνατότητα εντοπισμού τάσεων και ανατροπής τάσεων στην 

αγορά.

• Στην υποστήριξη της εκτίμησης των αιτίων και των επιπτώσεων 

κάποιων τάσεων.

7.1.3.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΛΕΥΚΟΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)

Οι ιλιγγιώδεις ρυθμοί με τους οποίους αυξήθηκαν την τελευταία τριετία τα 

καταναλωτικά και τα προσωπικά δάνεια στη χώρα μας δημιούργησαν μια νέα 

ανάγκη για τις τράπεζες, προκειμένου να ελέγξουν αποτελεσματικά την 

πιστοληπτική ικανότητα των υποψήφιων δανειοληπτών.

Από τις 8/8/2003 ξεκίνησε από την Τειρεσίας Α.Ε. η λειτουργία του 

Συστήματος Συγκέντρωσης Κινδύνων Καταναλωτικής Πίστης, που θα συλλέγει 

πληροφορίες για ενήμερες οφειλές δανείων, αλλά και οφειλές δανείων σε 

καθυστέρηση. Με το εν λόγω σύστημα, το οποίο αποκαλείται και «άσπρη 

λίστα» ή «λευκή λίστα», σε αντίθεση με το μέχρι τώρα υπάρχον Σύστημα 

Συγκέντρωσης Κινδύνων, γνωστό και ως «μαύρη λίστα», οι τράπεζες θα έχουν 
πληροφόρηση για τον αριθμό και το ποσό των καταναλωτικών δανείων και 

καρτών που έχει ήδη ένας δυνητικός δανειολήπτης.

7.1.3.5.1 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Θεωρητικά, πριν από την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης ένας 

δανειολήπτης είχε τη δυνατότητα να δανεισθεί μέχρι 3.000 ευρώ από πολλές 

διαφορετικές τράπεζες χωρίς αυτές να το γνωρίζουν. Μοναδική εξασφάλιση 

των τραπεζών ήταν μια υπεύθυνη δήλωση που συμπλήρωνε ο δανειολήπτης,
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στην οποία βεβαίωνε ότι δεν υφίσταται υπόλοιπο οφειλής του από προσωπικό 

δάνειο σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Υπογράφοντας τη συγκεκριμένη 

δήλωση ο πελάτης μπορούσε να πάρει περισσότερα από ένα δάνεια από 

διαφορετικές τράπεζες. Οι τράπεζες, οπό την άλλη, ήταν κατοχυρωμένες 

απέναντι στην Τράπεζα της Ελλάδος σε σχέση με το όριο δανειοδότησης. Το 

πρόβλημα εστιαζόταν στην περίπτωση που κάποιο νοικοκυριό είχε αναλάβει 

την υποχρέωση να εξοφλήσει μεγάλο αριθμό προσωπικών δανείων σε σχέση 

με την οικονομική του κατάσταση. Οι πιθανότητες να μην μπορέσει να 

αντεπεξέλθει είναι ιδιαίτερα αυξημένες, πράγμα που επηρεάζει άμεσα τη 

δυνατότητα των τραπεζών να ελέγχουν τις επισφάλειές τους.

Η διαφορά μεταξύ «μαύρης» και «λευκής» λίστας έγκειται στο γεγονός ότι για 

να υπάρχει κάποιος στη «μαύρη λίστα» έπρεπε οι οφειλές του να έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες και η σύμβαση του δανείου του να έχει καταγγελθεί 

από την τράπεζα, ενώ στη «λευκή λίστα» συμπεριλαμβάνονται όλα τα δάνεια, 

ο αριθμός των δόσεων που απομένουν μέχρι την εξόφληση, ο αριθμός των 

δόσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση αλλά δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες κ.ά.

Επίσης, το σύστημα θα συγκεντρώνει στοιχεία για οφειλές από πληρωμές ή 

αναλήψεις μέσω καρτών που ήταν ακάλυπτες από έλλειψη επαρκούς 

πιστωτικού υπολοίπου, καθώς και οι όποιες αμφισβητήσεις συναλλαγών εκ 

μέρους των κατόχων καρτών, με προσφυγή τους ή μη στη δικαιοσύνη.

Οι πληροφορίες που θα περιέχονται στη «λευκή λίστα» δίνονται από εννέα 

τραπεζικούς οργανισμούς και ενημερώνονται συνεχώς. Μέχρι σήμερα οι 

οργανισμοί αυτοί είναι η Εθνική, η Πειραιώς, η Αγροτική, η Citibank, η 

Κύπρου, η Αττικής, η Ασπίς, η Αχαϊκή και η Novabank. Σε καμία περίπτωση δε 

θα εμφανίζονται στοιχεία που προσδιορίζουν είτε τις τράπεζες είτε 

συγκεκριμένα καταστήματα τους που έχουν σχέση με συγκεκριμένα δάνεια ή 

εγγραφές από χρήση πιστωτικών καρτών.
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Συνοπτικά, η «λευκή λίστα» του Τειρεσία θα περιλαμβάνει:

s Οφειλές από τη χρήση πιστωτικών καρτών 

s Οφειλές από τη χρήση «ανοικτών» δανείων

s Οφειλές από πληρωμές ή αναλήψεις μέσω καρτών που ήταν ακάλυπτες 

από έλλειψη επαρκούς πιστωτικού υπολοίπου ή δικαιώματος 

«υπερτραβήγματος» (overdraft) στους λογαριασμούς καταθέσεων με 

τους οποίους οι κάρτες αυτές ήταν συνδεδεμένες 

s Ανακλήσεις καρτών, λόγω κακής χρήσης 

s Απώλειες ή κλοπές καρτών

ν' Αμφισβήτηση συναλλαγών εκ μέρους του κατόχου της κάρτας, με 

προσφυγή του ή μη στη Δικαιοσύνη

Με το Σύστημα Συγκέντρωσης Κινδύνων συμπληρώνεται η πληροφόρηση των 

τραπεζών για την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών, με αποτέλεσμα 

να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αξιολόγηση και διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου και να υποστηρίζονται οι τράπεζες στη διαμόρφωση της 

στρατηγικής πιστώσεων.

7.1.3.5.2 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑ

Έρευνα με θέμα "The Value of Comprehensive Credit Reports: Lessons from 

the US Experience" των καθηγητών M. Barron και Michael Staten (4/5/2002), 
σκοπός της οποίας ήταν να εκτιμηθεί κατά πόσο η χρήση και θετικών 

πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς συμβάλλει ουσιαστικά στην 

αποτελεσματικότερη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

καταναλωτών, επιβεβαιώνει πως η αξιοποίηση και θετικών στοιχείων επηρεάζει 

σημαντικά τις αποφάσεις που αφορούν σε χρηματοδοτήσεις.

Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγμα καταναλωτών μεγέθους 

312.484 από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για το οποίο υπήρχαν 

διαθέσιμα θετικά και αρνητικά στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς. Το δείγμα
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αυτό αξιολογήθηκε βάσει του ίδιου συστήματος αξιολόγησης (scoring) με δυο 

τρόπους: κάνοντας χρήση αποκλειστικά αρνητικών πληροφοριών και κάνοντας 

χρήση τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών πληροφοριών που ήταν 

διαθέσιμες. Σημειώνεται ότι οι αρνητικές πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν ίδιες και στις δυο περιπτώσεις και επιλέχθηκαν με βάση τα αρνητικά 

στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες (π.χ Αυστραλία) για την 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας καταναλωτών. Στη συνέχεια και 

αφού το δείγμα ταξινομήθηκε βάσει της αξιολόγησης που προέκυψε και για τις 

δυο περιπτώσεις πληροφοριών, ορίστηκαν διαφορετικά επίπεδα κάλυψης 

καταναλωτών του δείγματος, για καθένα από τα οποία υπολογίστηκε το 

ποσοστό αυτών που καθυστέρησαν στην αποπληρωμή των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων (η καθυστέρηση αναφέρεται σε χρονικό διάστημα ίσο ή 

μεγαλύτερο από 90 ημέρες). Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα που 

ακολουθεί:

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΥΞΗΣΗΣ

40% 1.08% 2.92% 107.4%

60% 1.90% 3.35% 76.3%

75% 3.04% 4.07% 33.9%

100% 9.31% 9.31% 0.0%

^Σημείωση: Η καθυστέρηση αναφέρεται σε χρονικό διάστημα ίσο ή 

μεγαλύτερο από 90 ημέρες

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η χρήση αρνητικών και θετικών 

στοιχείων αξιολόγησης οδηγεί σε επιλογή δείγματος με σημαντικά μειωμένο 

αριθμό καταναλωτών που καθυστέρησαν στην αποπληρωμή των οικονομικών 

τους υποχρεώσεων, έναντι της χρήσης μόνο αρνητικών στοιχείων για την
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αξιολόγηση (π.χ στο 60%, με τη χρήση αποκλειστικά αρνητικών πληροφοριών 

το 3.35% του δείγματος καθυστέρησε στην αποπληρωμή των οικονομικών 

του υποχρεώσεων, ενώ με τη χρήση και θετικών στοιχείων το αντίστοιχο 

ποσοστό μειώνεΓαι στο 1.90% του δείγματος).

Η χρήση αποκλειστικά αρνητικών στοιχείων οδηγεί σε επιλογή καταναλωτών 

με αυξημένη πιθανότητα καθυστέρησης αποπληρωμής των οικονομικών τους 

υποχρεώσεων, πράγμα που σημαίνει αύξηση του κόστους διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου και επομένως αύξηση του κόστους χρηματοδότησης των 

καταναλωτών.

Στα πλαίσια της ίδιας έρευνας ορίστηκαν συγκεκριμένα «ανεκτά» όρια 

καθυστέρησης αποπληρωμής, για καθένα από τα οποία υπολογίστηκε το 

ποσοστό των συναλλασσομένων επί του συνόλου του δείγματος, που έγιναν 

αποδεκτοί για χορήγηση πίστωσης. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον 

ακόλουθο πίνακα:

ΑΝΕΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΑΝ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ . 

ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΥΞΗΣΗΣ

3% 74.85% 39.8% 46.8%

4% 83.2% 73.7% 11.4%

5% 88.9% 84.6% 4.8%

6% 93.1% 90.8% 2.5%

7% 95.5% 95.0% 0.5%

9.31% 100% 100% 0.0%

^Σημείωση: Η καθυστέρηση αναφέρεται σε χρονικό διάστημα ίσο ή

μεγαλύτερο από 90 ημέρες
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι για κάποιο συγκεκριμένο ανεκτό 

ποσοστό καταναλωτών που καθυστέρησαν στην αποπληρωμή των 

οικονομικών τους υποχρεώσεων, όπως για το 4%, με τη χρήση αποκλειστικά 

αρνητικών πληροφοριών έγινε αποδεκτό το 73.7% των αιτούντων- 

καταναλωτών, ενώ κάνοντας χρήση και θετικών και αρνητικών στοιχείων το 

ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 83.2% του δείγματος.

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αποτελούν μια ένδειξη για το ότι σε ένα χώρο 

όπου η πληροφόρηση βασίζεται και σε θετικά στοιχεία το μέγεθος της 

πελατειακής βάσης αυξάνεται.

Όλα όσα προαναφέρθηκαν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία του 

ΣΣΚ παρέχει τη δυνατότητα για καλύτερη εκτίμηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας των καταναλωτών, με αποτέλεσμα - παράλληλα με τη διεύρυνση 

της πελατειακής βάσης - να επιτυγχάνεται και η προστασία των πολιτών από 

την ανάληψη περισσότερων υποχρεώσεων από αυτές που είναι σε θέση να 

αναλάβουν. Έτσι θα περιοριστεί το φαινόμενο της πιθανής υπερχρέωσης και 

θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη μείωση του κόστους χρήματος, 

μέρος της οποίας αναμένεται να περάσει και στους συναλλασσομένους, 

ανάλογα με την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής τους 

ικανότητας. ~

7.1.3.5.3 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στα πλαίσια δοκιμασίας του ΣΣΚ πραγματοποιήθηκε ο έλεγχός του με τη 

χρήση μέρους πραγματικών στοιχείων και για το λόγο αυτό το σύνολο σχεδόν 

των τραπεζών απέστειλε στην Τειρεσίας σε πρώτη φάση το 10% του αρχείου 

των προσωπικών τους δανείων και στη συνέχεια το 20% των αρχείων των 

προσωπικών, ανοικτών, καταναλωτικών δανείων και καρτών για πιλοτική 

εφαρμογή.
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Η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των τραπεζών αρχικά και στη 

συνέχεια για ορισμένες τράπεζες μεμονωμένα, μετά από απαίτησή τους. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάστηκαν στις τράπεζες και 

συνετέλεσαν στον ακριβή προσδιορισμό των πληροφοριών και των 

στατιστικών στοιχείων που θα παρέχονται από το ΣΣΚ δεδομένων των 

απαιτήσεων των τραπεζών για πληροφόρηση.

Με βάση τα παραπάνω αποφασίστηκε οι πληροφορίες που παρέχονται από το 

ΣΣΚ να αφορούν σε ενήμερες οφειλές, καθώς και σε οφειλές σε καθυστέρηση 

δανείων και καρτών. Αναλυτικά τα στοιχεία που θα παρέχονται μέσω του ΣΣΚ 

είναι τα κάτωθι:

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΡΤΕΣ

Τύπος δανείου Τύπος κάρτας

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης

Εγκριθέν ποσό Πιστωτικό όριο

Όριο αγορών

Ενήμερο, καθυστερούμενο, αρνητικό 

υπόλοιπο οφειλής

Ενήμερο, καθυστερούμενο, αρνητικό 

υπόλοιπο οφειλής

Σύνολο οφειλής Σύνολο οφειλής

Αριθμός μηνών καθυστέρησης Αριθμός μηνών καθυστέρησης

Χαρακτηρισμός του οφειλέτη ως 

κύριου οφειλέτη, εγγυητή ή 
συνοφειλέτη (Κ, Ε, Σ)

Χαρακτηρισμός του κατόχου ως 

κύριου ή δευτερεύοντος κατόχου (Κ, 
ΔΚ)

Ανάκληση συγκατάθεσης Ανάκληση συγκατάθεσης

Διακοπή ανοικτού δανείου με 

υπόλοιπο (ΔΥ)

Διακοπή της κάρτας με υπόλοιπο (ΔΥ)

Δεν θα παρέχονται, σε πρώτη φάση, πληροφορίες για στεγαστικά δάνεια, 

επιχειρηματικά δάνεια, τα δάνεια και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί βάσει 

ειδικών πιστωτικών ρυθμίσεων. Οι κίνδυνοι θα συγκεντρώνονται για κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο ξεχωριστά και κατά τη διάθεσή τους στα πιστωτικά
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και χρηματοδοτικά ιδρύματα, θα αναφέρονται αναλυτικά, χωρίς διαχωρισμό ή 

οποιαδήποτε άλλη ένδειξη για το φορέα που έχει αναλάβει τον κίνδυνο. 

Σημειώνεται πως η συμμετοχή ή μη κάποιου φορέα στο ΣΣΚ καθορίζεται από 

την «αρχή της ανταποδοτικότητας». Υπό αυτήν την έννοια, δυνατότητα 

χρήσης του συστήματος, στο οποίο θα παρουσιάζονται στοιχεία από 

διάφορους φορείς, θα έχουν οι φορείς που θα εισφέρουν στοιχεία στο 

υποσύστημα. Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι φορείς που 

θα διαβεβαιώνουν την Τειρεσίας ότι δεν έχουν στην κατοχή τους τέτοιου 

είδους στοιχεία.

7.1.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (αριθ. 86/2002) προκειμένου να είναι νόμιμη η επεξεργασία των 

δεδομένων του αρχείου του ΣΣΚ, κρίθηκε απαραίτητα η προηγούμενη 

συναίνεση του πελάτη / καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να έχει ενημερωθεί 

για το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και τον 

υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για το λόγο αυτό και με δεδομένο ότι οι περισσότερες συμβάσεις τραπεζικών 

προϊόντων είναι πιθανό να μην περιλαμβάνουν την ανωτέρω απαιτούμενη 

συγκατάθεση, κρίθηκε αναγκαίο να διαμορφώνουν τα κείμενα των αιτήσεων 

που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση δανείων, πιστώσεων και καρτών προς 
ιδιώτες, ώστε σε αυτά να περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τη χορήγηση ή μη της 

απαραίτητης συγκατάθεσης του πελάτη. Η πρόβλεψη έχει ως εξής:

«Συναινώ ρητά στη διαβίβαση προς επεξεργασία κατά την έννοια του Ν. 

2472/97 των προσωπικών μου δεδομένων της παρούσας αίτησης, όπως και 

αυτών που αφορούν στην κίνηση του λογαριασμού του δανείου / της 

πίστωσης / της πιστωτικής κάρτας που αιτούμαι, όπως και τυχόν 

προηγούμενων δανειακών λογαριασμών μου στο τραπεζικό σύστημα, σε 

διατραπεζικό αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για την προστασία
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της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών. Αποδέκτες των δεδομένων 

αυτών είναι μόνο πιστωτικό και χρηματοοικονομικά ιδρύματα. Υπεύθυνος 

επεξεργασίας είναι η Τειρεσίας ΑΕ, οδός Αλαμάνας αρ. 2,151 25 Μαρούσι».

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πως για κάθε νέο δάνειο ή κάρτα που θα 

αποστέλλεται στην Τειρεσίας θα έχει εξασφαλιστεί προηγούμενα η 

συγκατάθεση επεξεργασίας και μετάδοσης των δεδομένων του.

Η Τειρεσίας παράλληλα, προκειμένου να πετύχει τη συλλογή ιστορικών 

στοιχείων και να εξασφαλίσει την πληρότητα του αρχείου του ΣΣΚ, ζήτησε, με 

επιστολή της προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

την επανεξέταση της απόφασης με Αριθμό 86/2002, η οποία αφορά στη 

διαβίβαση των δεδομένων δανείων και καρτών που έχουν ήδη χορηγηθεί, 

προτείνοντας:

υ Οι τράπεζες να διαβιβάσουν στην Τειρεσίας όλα τα στοιχεία των 

χορηγήσεών τους προς ιδιώτες για δάνεια (προσωπικά, καταναλωτικά, 

ανοικτά) και κάρτες στις 28/2/2003.

ν' Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών να γίνεται από την Τειρεσίας 

εξατομικευμένα κατά περίπτωση, μόνον εφόσον υπάρξει συγκατάθεση 

του πελάτη / καταναλωτή, προκειμένου να του χορηγηθεί νέο δάνειο ή 

κάρτα.

2 Εάν δε χορηγηθεί συγκατάθεση τα δεδομένα να μη διαβιβάζονται προς 

τους αποδέκτες δεδομένων και τελικά να διαγράφονται από το αρχείο.

Στόχος των προτάσεων αυτών ήταν να βρεθεί λύση, η οποία να συνδυάζει με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του τραπεζικού συστήματος και 

των πολιτών. Λόγω των προαναφερομένων συνθηκών και ενώ η λειτουργία 

του ΣΣΚ έχει ξεκινήσει από 1/1/2003, η ροή της πρωτογενούς πληροφόρησης 

από τις τράπεζες αναμενόταν να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του 

Μαΐου 2003.

129



ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

7.1.5 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν.2472/1997

• Άρθρο 13 παρ. 1

Α. Κάθε υποκείμενο δεδομένου δύναται να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένου 

που το αφορά από το αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών.

Β. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αίτηση του υποκειμένου με την οποία να 

διατυπώνει την αντίρρησή του να μεταδίδονται δεδομένα που το αφορούν και 

να ζητεί τη διαγραφή τους από το αρχείο μεταδιδόμενων πληροφοριών.

Γ. Με την ικανοποίηση του αιτήματος του, στη θέση των δεδομένων στο 

Αρχείο αναγράφεται «δεν επιθυμεί την αναγραφή δεδομένων που τον 

αφορούν».

• 9-12-2 Άρθρο 14

Α. Κάθε υποκείμενο δεδομένου δικαιούται να ζητήσει από το αρμόδιο 

δικαστήριο την άμεση αναστολή ή μη εφαρμογή απόφασης που έχει ληφθεί 

αποκλειστικό με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, εφόσον αυτή 

αποβλέπει στην αξιολόγηση της οικονομικής φερεγγυότητάς του, της 

αξιοπιστίας του και της εν γένει συμπεριφοράς του.

Β. Εφόσον εκδοθεί δικαστική απόφαση κατά τα ανωτέρω από την οποία 

προκύπτει υποχρέωση της Τειρεσίας ΑΕ, τα δεδομένα που αναφέρονται στην 

δικαστική απόφαση διαγράφονται από το αρχείο μεταδιδομένων πληροφοριών 

και στη θέση τους αναγράφεται «υπάρχει απόφαση δικαστηρίου για 

προσωρινή διαγραφή».

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

Α. Όταν αποδεικνύεται τεκμηριωμένα ότι συγκεκριμένο δεδομένο δεν αφορά

το υποκείμενο εις το οποίο φέρεται ότι ανήκει, διαγράφεται.

Β. Τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της διαγραφής ενός δεδομένου από τη 

μερίδα ενός υποκειμένου, ως μη ανήκοντος σε αυτό, πραγματοποιείται δια του 

επανελέγχου του πρωτογενούς πληροφοριακού στοιχείου. Ο επανέλεγχος και 

η διαγραφή πραγματοποιείται κατόπιν προτάσεως του υποκειμένου προς την
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Τειρεσίας ΑΕ. Με βάση το αποτέλεσμα του επανελέγχου η Τειρεσίας ΑΕ 

προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

7.1.6 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ

Καθώς το διεθνές περιβάλλον ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο στον 

τομέα της εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, η Τειρεσίας παρακολουθεί τις 

διεθνείς εξελίξεις και πραγματοποιεί επαφές με ανάλογους φορείς ξένων 

χωρών που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους χώρους.

Στόχος των επαφών αυτών είναι η επιμόρφωση και ενημέρωση σχετικά με 

θέματα που αφορούν στον τομέα της πίστης, καθώς και η περαιτέρω 

υποστήριξη των αναγκών των τραπεζών εκτός του ελλαδικού χώρου, με 

παροχή τεχνικής βοήθειας για τη δημιουργία ενός ανάλογου φορέα σε χώρες 

των Βαλκανίων και στην Κύπρο, μετά από σχετική αίτηση των χωρών αυτών.

Επίσης η εταιρεία, στα πλαίσια της εκπροσώπησής της σε διεθνές επίπεδο, 

έγινε πλήρες μέλος του διεθνούς οργανισμού ACCIS (Association of Consumer 

Credit Information Suppliers), μέλη του οποίου είναι φορείς που συλλέγουν 

και διαθέτουν πληροφορίες, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία της 

καταναλωτικής πίστης σε σημαντικό βαθμό.

Σκοπός του οργανισμού είναι η εκπροσώπηση, προώθηση, προστασία και 

διατήρηση των κοινών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η δημιουργία 

ενός νομικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέπει στα μέλη του να συνεχίσουν και 

να αναπτύξουν τις υπηρεσίες τους τοπικά και πανευρωπαϊκά.
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7.1.7 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ΚΑΙ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ (5-7 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, 

ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΓΕΛΑ

«Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό γιο το ύψος των επιτοκίων 

χορηγήσεων, σε σχέση με τα επιτόκια καταθέσεων των τραπεζικών 

ιδρυμάτων, και αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι κατακρίνουν τις τράπεζες ότι 

διατηρούν τα επιτόκια των χορηγήσεων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Όμως τα 

επιτόκια χορηγήσεων δεν είναι, ούτε μπορεί να είναι ευθέως ανάλογα προς τα 

επιτόκια καταθέσεων.

Η διαμόρφωσή τους εξαρτάται πράγματι σε μεγάλο βαθμό από το κόστος 

άντλησης του χρήματος, επηρεάζεται όμως σημαντικά και από άλλους 

παράγοντες, όπως είναι το λειτουργικό κόστος κάθε τράπεζας αλλά και από 

τους κινδύνους τους οποίους κάθε τράπεζα αναλαμβάνει και τελικά επωμίζεται 

με τις επισφάλειες. Είναι φανερό ότι κάθε επιχείρηση για να μπορέσει να 

επιβιώσει θα πρέπει από το περιθώριο του ακαθάριστου κέρδους της να 

μπορεί να καλύψες εκτός των άλλων, και τις ζημιές που επωμίζεται από τυχόν 

πελάτες της οι οποίοι δεν εξοφλούν τις προς αυτήν υποχρεώσεις τους, το 

κόστος για την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη της είσπραξης των 

οφειλομένων και τελικά το κόστος της τυχόν μη είσπραξής τους ολικά ή 

μερικά. Κατ' ακολουθία όσο μικρότερες τέτοιες ζημίες και κόστος επωμίζεται η 

επιχείρηση τόσο μεγαλύτερα περιθώρια διαμόρφωσης χαμηλότερων τιμών 

διαθέτει, ιδιαίτερα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, προς όφελος των 

πελατών της, και τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες αύξησης του μεριδίου της 
αγοράς της, προς όφελος της ίδιας και των επενδυτών της, έχει.

Ένας από τους πλέον πρόσφορους προληπτικούς τρόπους περιορισμού του 

κινδύνου αυτού και τελικά του αναλαμβανόμενου κόστους είναι η ανάλυση και 

ο προσδιορισμός της φερεγγυότητας και της πισΓοληπτικής ικανότητας των 

πιστούχων.
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Οι τράπεζες, λόγω ακριβώς της φύσης της επιχειρηματικής τους δράσης, που 

συνίσταται στην ανάληψη πιστωτικών κινδύνων, από νωρίς άρχισαν να 

αναζητούν πληροφορίες για τον προσδιορισμό της φερεγγυότητας και της 

πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους και στη συνέχεια να καταχωρούν 

αυτές σε αρχεία τόσο για μελλοντική χρήση, όσο και για τη δημιουργία 

στατιστικών μοντέλων αξιολόγησης της πελατείας τους.

Οι ελληνικές τράπεζες ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 διαπίστωσαν 

ότι η διατήρηση των αρχείων αυτών κατακερματισμένων σε κάθε τράπεζα 

αφενός μεν περιορίζει την πληρότητά τους και την αξία τους και αφετέρου 

αυξάνει το ανά τράπεζα λειτουργικό κόστος. Έτσι δημιουργήθηκε ένα κοινό 

για όλες τις τράπεζες αρχείο πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς 

φυσικών και νομικών προσώπων στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Το αρχείο 

αυτό στα χρόνια :που ακολούθησαν εμπλουτίστηκε και έγινε πολύτιμο 

εργαλείο των τραπεζών για τον προσδιορισμό της φερεγγυότητας των 

πελατών τους. Η ανάγκη δε περαιτέρω εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της εκ 

της χρήσης του αποτελεσματικότητας οδήγησαν στην απόφαση της ανάθεσης 

της διαχείρισης του αρχείου αυτού σε εξειδικευμένη διατραπεζική εταιρεία. 

Έτσι δημιουργήθηκε η εταιρεία Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε., που 

είναι περισσότερο γνωστή με τον διακριτικό της τίτλο Τειρεσίας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στο αρχείο που η εταιρεία αυτή διαχειρίζεται καταχωρούνται πληροφορίες 
κατά τεκμήριο αντικειμενικές, όπως η μη εμπρόθεσμη εξόφληση επιταγής, η 

έκδοση διαταγής πληρωμής, η αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος οφειλέτη κ.ά. 

Καταχωρούνται επίσης δεδομένα που συμπληρώνουν την εικόνα για το 

πρόσωπο στο οποίο η πληροφορία αφορά, όπως ή τυχόν, έστω και 

εκπρόθεσμη, εξόφληση της οφειλής ή η άσκηση κάποιου ένδικου μέσου εκ 

μέρους του οφειλέτη κ.ά. Οι πληροφορίες αυτές μεταδίδονται μόνο σε 

χρηματοπιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα χωρίς καμία επ' αυτών 

κρίση ή συμπέρασμα. Παρέχεται έτσι στην την πληροφορία τράπεζα η 

απαραίτητη αντικειμενική, κατά το δυνατόν πλήρης και ακριβής πληροφόρηση
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για τον προσδιορισμό της φερεγγυότητας των πελατών της και συνεπώς τον 

περιορισμό του αναλαμβανομένου κινδύνου.

Το περιεχόμενο του αρχείου και η λειτουργία του γνωστοποιήθηκε στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (που ιδρύθηκε κατά 

εφαρμογή του Ν.2472/97 εφεξής «Αρχή»), η οποία με απόφασή της 

διαπίστωσε ότι πράγματι το αρχείο εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον εφόσον 

μέσω αυτού προστατεύεται η πίστη και οι συναλλαγές.

Είναι παρά ταύτα αλήθεια ότι η λειτουργία του αρχείου έχει δημιουργήσει και 

πολλές αντιδράσεις, οι οποίες ίσως είναι αναμενόμενες, όμως θα πρέπει να 

διερευνηθεί εάν είναι και δικαιολογημένες.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι πληροφορίες 

που είναι καταχωρημένες στο αρχείο αφορούν αθέτηση συγκεκριμένων 

αναληφθέντων υποχρεώσεων..^Αφορούν συνεπώς ...σε μια αντισυμβατική 

συμπεριφορά, που κατά τεκμήριο συνιστά την εξαίρεση οτη συναλλακτική 

ζωή του τόπου, η οποία μπορεί να είναι είτε συγκυριακή, εάν συνίσταται σε 

μεμονωμένο γεγονός, είτε, σε αντίθετη περίπτωση, να έχει μονιμότερο 

χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η γνώση της συμπεριφοράς αυτής 

αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 

του υποκειμένου, απόκειται δε στον αξιολογητή (στη συγκεκριμένη περίπτωση 

στην τράπεζα) να καθορίσει την εκάστοτε βαρύτητα της πληροφορίας 
συνεξετάζοντας και άλλα στοιχεία, όπως το ύψος του κινδύνου που πρόκειται 

να αναληφθεί, η αιτία και οι τυχόν εξασφαλίσεις που προσφέρονται.

Παρά ταύτα η Τειρεσίας από την πλευρά της, για να εξασφαλίσει ακόμη 

περισσότερο τα συμφέροντα των προσώπων που για συγκυριακούς και μόνο 

λόγους αθέτησαν κάποια υποχρέωσή τους και να αποκλείσει κάθε περίπτωση 

ίσως άδικη εις βάρος τους κρίση, προχώρησε με την έγκριση της Αρχής σε 

κλιμάκωση του χρόνου διατήρησης των πληροφοριών στο αρχείο. Έτσι 

συγκυριακές συμπεριφορές που αφορούν σε μικρού ύψους ποσά
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διαγράφονται από το αρχείο όταν οι σχετικές υποχρεώσεις εξοφληθούν. 

Συνεπώς η δομή του αρχείου παρέχει την απαιτούμενη προστασία όπου αυτή 

απαιτείται, αλλά αυτή η προστασία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τα όρια που 

καθορίζουν την αναγκαία πληρότητα, αντικειμενικότητα και αξιοπιστία του 

αρχείου για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός.

Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άλλωστε η επίτευξη του σκοπού αυτού είναι υπόθεση όλων, του κράτους για 

την εξυγίανση των συναλλαγών και την προστασία της πιστής, των 

καταναλωτών για την ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους προς τις 

τράπεζες και την επιβάρυνσή τους με μικρότερα επιτόκια, των τραπεζών για 

τον περιορισμό του κόστους τους και την επιδίωξη αύξησης του μεριδίου της 

αγοράς τους και των επενδυτών που προσδοκούν μεγαλύτερα διανεμητέα 

κέρδη. Αν αντίθετα τα ως άνω όρια υπερπηδηθούν θα ενισχυθεί η προστασία 

των προσώπων που δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, εις βάρος όμως 

των συνεπών, αυτών που ακόμα και στις δύσκολες στιγμές προσπαθούν να 

επιτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν Την 

επιβράβευση όμως της ασυνέπειας ουδείς επιθυμεί και όποτε κάτι τέτοιο 

συνέβη κατακρίθηκε και για τον πρόσθετο λόγο ότι οδήγησε στη δημιουργία 

νοσηρών αντιλήψεων για τις υποχρεώσεις του πολίτη.

7.2 CREDIT SCORING

Η πλέον ενδιαφέρουσα τάση που παρουσιάζεται στη διαχείριση των 

πιστωτικών κινδύνων είναι η εκτεταμένη χρήση επιστημονικών μεθόδων για 

τη μέτρηση και αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο και η αντιμετώπισή της 

μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έτσι, η «τέχνη» του 

δανεισμού, που πατροπαράδοτα χαρακτήριζε το τραπεζικό επάγγελμα, τείνει 

να δώσει τη θέση της στην αυστηρή επιστημονική θεώρηση των πραγμάτων. 

Η εξάπλωση της εφαρμογής του credit scoring και του credit rating για δάνεια 

μεγάλων ή μικρών επιχειρήσεων αντίστοιχα, σε διεθνές επίπεδο, δεν πρέπει να 

αποτελεί έκπληξη. Άλλωστε, η επιτυχία του credit scoring βασίζεται στην απλή
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παρατήρηση ότι η τεχνική καταλήγει σε λιγότερες ζημίες από την απόφαση 

δανεισμού ή όχι ενός προϊσταμένου χορηγήσεων.

To Credit Scoring αποτελεί μια από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους 

αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου επιτρέπονΓας στις τράπεζες να 

συστηματοποιήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης μειώνοντας παράλληλα την 

έκθεσή τους σε κίνδυνο. Όσον αφορά συγκεκριμένα στην πιστωτική πολιτική 

ενός οργανισμού, ο κίνδυνος συνίσταται στην ικανότητα του δανειολήπτη να 

καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η εν λόγω ικανότητα κάθε 

δανειολήπτη είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και την 

κερδοφορία ενός οργανισμού παροχής πισΓωτικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, 

η δυνατότητα επιλογής των σωστών πελατών ανάμεσα στους υποψήφιους 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους πιστωτικούς οργανισμούς.

Κάθε πιστωτικός οργανισμός υιοθετεί κάποιου τύπου διαδικασία επιλογής 

πελατών, από το σύνολο εκείνων που αιτούνται παροχής πιστωτικών 

υπηρεσιών. Ωστόσο, ανάλογα με την ακρίβεια και την επιτυχία της διαδικασίας 

επιλογής, ένα ποσοστό των επιλεγμένων αποδεικνύεται ότι είναι επισφαλείς 

πελάτες. Αντίστοιχα, ένα ποσοοτό των απορριφθέντων, αν είχαν γίνει 

αποδεκτοί, θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί σε καλούς πελάτες. Επομένως, 

είναι αναγκαία η βελτίωση της διαδικασίας επιλογής με την ανάπτυξη μιας 

μεθόδου, η οποία με υψηλό επίπεδο ακρίβειας να μπορεί να προβλέψει την 

ικανότητα του υποψήφιου πελάτη να σνταποκριθεί στις πιστωτικές του 

υποχρεώσεις στο άμεσο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό ο οργανισμός θα 

μπορέσει να μειώσει τις επισφαλείς πιστώσεις και ταυτόχρονα να αυξήσει το 

πλήθος των αποδεκτών αιτήσεων για παροχή πιστωτικών υπηρεσιών, 

βελτιώνοντας σημαντικά την κερδοφορία τους στο μέλλον.

To Credit Scoring συνίσταται στην ανάπτυξη και χρήση μιας επιστημονικά 

τεκμηριωμένης μεθόδου για την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση της 

πιθανότητας ότι ένας συγκεκριμένος πελάτης θα καλύψει τις οικονομικές του 

υποχρεώσεις. Όλο το σύστημα βασίζεται στη συγκριτική αξιολόγηση του
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αιτούμενου σε κατάλληλα προεπιλεγμένες περιοχές-κλειδιά με άλλους 

αιτούμενους πίστωσης στους οποίους έχει δοθεί έγκριση στο παρελθόν. Έτσι, 

καθοριστικής σημασίας παράγοντας για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

αποτελεί η ακρίβεια και εγκυρότητα του μοντέλου αξιολόγησης. Η απόφαση 

που λαμβάνεται με τη βοήθεια του Credit Scoring καθορίζει τόσο αν η κάθε 

αίτηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται, όσο και, κατηγοριοποιώντας τους πελάτες, 

τους πιστωτικούς όρους συνεργασίας του οργανισμού με τον συγκεκριμένο 

αιτούμενο.

Ωστόσο, το Credit Scoring δεν αποτελεί πανάκεια, είναι απλά ένα 

υποστηρικτικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, που βοηθά έναν 

οργανισμό να συστηματοποιήσει και να τυποποιήσει τη διαδικασία έγκρισης 

παροχής πίστωσης στους πελάτες του. Η τελική απόφαση αποδοχής ή 

απόρριψης της κάθε αίτησης λαμβάνεται από την αρμοδία διεύθυνση- το 

τμήμα Credit (Πίστεως), το οποίο αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο- η 

οποία είναι εξουσιοδοτημένη να επεμβαίνει και να μεταβάλλει ή να 

αντιστρέφει την απόφαση.

7.2.1 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CREDIT SCORING

Κάθε σύστημα Credit Scoring χρησιμοποιείται ως εργαλείο αξιοποίησης 

πληροφοριών με σκοπό την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων ή Scorecards 

που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών με τη 

πιστωτική πολιτική του οργανισμού. Η Scorecard (κάρτα βαθμολόγησης) 
αποτελεί τη βασική μονάδα του Credit Scoring, η οποία και θα περιγράφει 

αναλυτικότερα στη συνέχεια. Εκτός όμως από την κάρτα βαθμολόγησης, το 

σύστημα αποτελείται από μια μονάδα συλλογής και αποθήκευσης στοιχείων σε 

βάσεις δεδομένων, καθώς και οργάνωσης και διατήρησης των τελευταίων, και 

από μια μονάδα ανάλυσης δεδομένων, που αφορά τόσο σε ανάλυση 

δεδομένων για αξιολόγηση νέων πελατών, όσο και σε ανάλυση 

χαρτοφυλακίου, προκειμένου να αξιολογηθεί ο συνολικός κίνδυνος και η 

συνολική εξέλιξη της πιστωτικής πρακτικής του οργανισμού.
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Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα τόσο για την κάρτα βαθμολόγησης 

όσο και για την μονάδα ανάλυσης δεδομένων είναι αυτή της αναθεώρησης. 

Με τη συχνή αναθεώρηση ενημερώνεται το σύστημα σε σχέση με τα νέα 

δεδομένα και το μοντέλο που υποστηρίζει την κάρτα βαθμολόγησης.

7.2.2 Η ΚΑΡΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (SCORECARD)

Οι περισσότεροι τύποι Scorecard που χρησιμοποιούνται είναι γραμμικοί, 

δηλαδή δεν αναθεωρούνται μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής τους. Υπάρχουν 

δύο τύποι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορίας:

• Γενική (Generic): Αποτελεί την πιο κατάλληλη κάρτα βαθμολόγησης για 

τους οργανισμούς που δεν έχουν μεγάλο πλήθος πελατών σε στοιχεία 

των οποίων να στηριχθεί ο σχεδιασμάς της κάρτας ή δε διαθέτουν 

εύκολη πρόσβαση σε στοιχεία του πελατολογίου τους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, ο σχεδιασμάς της κάρτας βασίζεται αποκλειστικά σε 

στοιχεία από την ελληνική αγορά ή από κάποια αγορά, τα 

χαρακτηριστικά της οποίας είναι παρόμοια με αυτά της ελληνικής. 

Ωστόσο, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί και θα τεθεί σε εφαρμογή 

η κάρτα βαθμολόγησης πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή και ένα σύστημα 

συλλογής στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων 

πελατολογίου, η οποία θα επιτρέψει τη μελλοντική εξειδίκευση της 

γενικής κάρτας βαθμολόγησης γιο το συγκεκριμένο οργανισμό.

• Εξειδικευμένη (Bespoke): Η κάρτα αυτή βασίζεται τόσο σε πιστωτικά 

στοιχεία που αφορούν την ελληνική αγορά ή κάποια άλλη με παρόμοια 

χαρακτηριστικά, όσο και σε παρελθόντα στοιχεία της ίδιας τράπεζας για 

υπάρχοντες πελάτες της. Τυπικά η δημιουργία μιας τέτοιας κάρτας 

απαιτεί ένα δείγμα από τη βάση πελατολογίου της τράπεζας, το οποίο 

να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1500 «καλούς» πελάτες, 1500 επισφαλείς 

πελάτες και 1500 απορριφθείσες αιτήσεις. Η δημιουργία της
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εξειδικευμένης κάρτας γίνεται σε δυο διακριτές φάσεις. Αρχικά, 

αναλύεται το δείγμα των αιτήσεων που έχουν απορριφθεί, προκειμένου 

να εντοπιστούν οι λόγοι για τους οποίους μια αίτηση εγκρίνεται ή 

απορρίπτεται. Στη συνέχεια, εντοπίζονται εκείνα τα κριτήρια που 

διαφοροποιούν τους καλούς πελάτες από τους επισφαλείς. Για το σκοπό 

αυτό απαιτείται η αναζήτηση και η ανάλυση δεδομένων από όλο το 

ιστορικό συνεργασίας του πελάτη με την τράπεζα, αλλά και η επιλογή 

ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος.

7.2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας διαφόρων τύπων τεχνικές ανάλυσης και ιστορικά στοιχεία με 

παρελθούσες πιστωτικές δραστηριότητες γίνεται προσπάθεια να απομονωθεί η 

επίπτωση που έχουν διάφορα χαρακτηριστικά του χρήστη στην αδυναμία ή 

την καθυστέρηση αποπληρωμής των πιστωτικών του χρεών. Στόχος είναι ο 

εντοπισμός εκείνων των χαρακτηριστικών του πελάτη που καθορίζουν την 

πιθανότητα να είναι επισφαλής η πίστωση, καθώς και ο βαθμός στον οποίο 

καθορίζουν αυτήν την πιθανότητα.

Πλήθος στατιστικών μοντέλων και μεθόδων πιθανοτήτων χρησιμοποιείται για 

την ανάπτυξη συστημάτων Credit Scoring. Τα συγκεκριμένα μοντέλα 

προκύπτουν με τεχνικές παλινδρόμησης και είναι στην πλειοψηφία τους 

γραμμικά πολυπαραμετρικά, δηλαδή βασίζονται στην παραδοχή ότι υπάρχει 

μια γραμμική σχέση που συνδέει τη ζητούμενη πιθανότητα με τα 

χαρακτηριστικά του αιτούμενου. Σύμφωνα με τη σχέση αυτή κάθε κριτήριο 

(μεταβλητή) συμμετέχει με ένα συντελεστή (βαρύτητα), ο οποίος εκφράζει το 

βαθμό με τον οποίο η συγκεκριμένη μεταβλητή επιδρά στη διαμόρφωση της 

πιθανότητας. Παράλληλα, υπάρχουν και μοντέλα που υποθέτουν λογαριθμική 

συσχέτιση ή κανονική κατανομή, τα οποία ωστόσο δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 

σε ευρεία κλίμακα. Εξάλλου, νέες τεχνικές αναπτύσσονται για την πρόβλεψη 

του πιστωτικού κινδύνου, με βάση τη θεωρία του options-pricing ή τα 

νευρωνικά δίκτυα. Ωστόσο, η αυξημένη πολυπλοκότητά τους και οι υψηλές
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τους τεχνολογικές και γνωστικές απαιτήσεις τις καθιστούν τεχνικές μειωμένου 

ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη περίπτωση αξιολόγησης πιστωτικού 

κινδύνου.

7.2.4 ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Τα χαρακτηριστικά εκείνα του πελάτη που εντοπίστηκαν ως τα πλέον 

ενδεικτικά σχετικά με την πιστωτική του συμπεριφορά, θα αποτελέσουν τις 

μεταβλητές του μοντέλου του Credit Scoring και κατά επέκταση τα κριτήρια 

που θα περιλαμβάνονται στην αίτηση την οποία θα συμπληρώσει ο 

αιτούμενος. Τα πιο συνηθισμένα κριτήρια είναι το μηνιαίο εισόδημα, η ηλικία, 

η οικογενειακή κατάσταση, τα περιουσιακά στοιχεία, η υπσρχουσα δανειακή 

επιβάρυνση, η σταθερότητα του επαγγέλματος, η προηγούμενη συναλλακτική 

συμπεριφορά με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η συνολική σχέση του 

αιτούμενου με την τράπεζα (καταθέσεις, κινήσεις λογαριασμών, πιστωτικές 

κάρτες, μπλοκ επιταγών). Για να είναι ένα μοντέλο αποτελεσματικό, θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατό λιγότερες μεταβλητές, οι οποίες θα 

προβλέπουν με ακρίβεια (διάστημα εμπιστοσύνης) την πιθανότητα ο πελάτης 

να καθυστερεί στις πληρωμές του.

Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τις 

επιμέρους καθοριστικές μεταβλητές να αλληλεπικαλύπτονται. Υπό αυτή την 

οπτική γωνία είναι δυνατή η παράλειψη κάποιας μεταβλητής, η οποία 

προσφέρει πληροφορίες για τον αιτούμενο που μπορούν να προκύψουν από 

μεταβλητή ή συνδυασμό μεταβλητών που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο 

σύστημα. Με τον τρόπο αυτό συλλέγεται το σύνολο των απαραίτητων 

πληροφοριών χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο αριθμό μεταβλητών - κριτηρίου. 

Υπάρχουν παραδείγματα συστημάτων Credit Scoring τα οποία αρχικά 

συγκέντρωσαν 50-60 μεταβλητές και τελικά επέλεξαν μόλις 8-12 ως το 

καλύτερο σύνολο πρόβλεψης για τη δημιουργία της κάρτας βαθμολόγησης.
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Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο τύπος των κριτηρίων όσο και οι 

σχετικές βαρύτητες με τις οποίες συνυπολογίζονται στο μοντέλο εξαρτώνται 

από δυναμικούς παράγοντες, όπως είναι το χρηματοοικονομικό περιβάλλον 

του πιστωτικού οργανισμού, το προφίλ των αιτούμενων κ.ά. Επομένως, είναι 

αναγκαία η μελέτη κάθε αγοράς προκειμένου να εντοπιστούν τα συγκεκριμένα 

για αυτή χαρακτηριστικά όπως είναι επιτακτική και η ανάγκη για αναθεώρηση 

του μοντέλου όταν οι συνθήκες υπό τις οποίες ορίστηκε μεταβάλλονται.

7.2.5 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ TOY CREDIT SCORING

Αρχικά συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν παρελθόντα στοιχεία 

συναλλαγών του Πελάτη και συμπεριφοράς αυτού σε τραπεζικές ή άλλες 

συνεργασίες παρόμοιου τύπου. Στη συνέχεια συλλέγονται προσωπικά στοιχεία 

του πελάτη τα οποία πρώτα έχουν επιβεβαιωθεί ότι επηρεάζουν την πιστωτική 

του συμπεριφορά. Πηγές όλων αυτών των δεδομένων αποτελούν τόσο η ίδια 

η αίτηση, την οποία συμπληρώνει ο δυνητικός δανειολήπτης, όσο και το 

αρχείο των συναλλαγών του ίδιου με την τράπεζα στην οποία κατατίθεται η 

αίτηση παροχής πιστωτικών υπηρεσιών ή όταν αυτό δεν υφίσταται, τα 

δεδομένα λαμβάνονται από κάποιο γενικό αρχείο πιστώσεων.

Η αξιολόγηση της αίτησης πραγματοποιείται σύμφωνα με το μοντέλο του 

Credit Scoring και τα προσωπικά, τραπεζικά και άλλα δεδομένα του 

αιτούμενου, που συλλέχθηκαν ανάλογα με τις ανάγκες του μοντέλου και με 

τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σημαντική σε αυτό το στάδιο είναι η 

διασφάλιση της αξιοπιστίας και του αδιάβλητου των συλλεγμένων δεδομένων. 

Το σύστημα λοιπόν αξιολογώντας τις πληροφορίες που δίνονται για τον 

δυνητικό δανειολήπτη βαθμολογεί κάθε μια από αυτές. Το σύνολο των 

βαθμών αποτελεί το σκορ του πελάτη. Το σκορ κατατάσσει τους αιτούμενους 

σε σχέση με την πιστοληπτική τους ικανότητα. Όσο μεγαλύτερο είναι το σκορ 

τόσο μικρότερη η πιθανότητα επισφάλειας από τον πελάτη, άρα τόσο 

μικρότερος ο πιστωτικός κίνδυνος.
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Ο κάθε πιστωτικός οργανισμός ανάλογα με το σύστημα που ακολουθεί και το 

επίπεδο κινδύνου που προτίθεται να αποδεχτεί θέτει ένα κατώτατο όριο 

αποδεκτού σκορ. Το όριο αυτό ονομάζεται cut off point. Ο υπολογισμός του 

σκορ αποδοχής γίνεται με τον υπολογισμό του σημείου break even Για να 

υπολογιστεί το σημείο αυτό, πρέπει να εκτιμηθεί ο αριθμός των καλών 

πελατών, οι οποίοι και αποτελούν την πηγή εσόδων για το πιστωτικό 

σύστημα του οργανισμού, που απαιτούνται για να καλύψουν τις απώλειες που 

δημιουργεί ένας κακός πελάτης. Συνήθως η εν λόγω αναλογία είναι 5 προς 1, 

δηλαδή πέντε καλοί πελάτες απαιτούνται για να καλύψουν τη ζημία από έναν 

κακό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο αιτούμενος ο οποίος έχει σκορ μικρότερο από το 

cut off point κρίνεται από το σύστημα επισφαλής και προτείνεται απόρριψη 

της αίτησής του. Αντίστοιχα, ο αιτούμενος ο οποίος έχει σκορ μεγαλύτερο 

από το cut off point κρίνεται από το σύστημα μη επισφαλής και προτείνεται 

έγκριση της αίτησής του. Όταν ο πελάτης βαθμολογείται από το σύστημα με 

βαθμό μεγαλύτερο αλλά πολύ κοντά στο cut off point τότε το σύστημα 

αφήνει τον credit officer, τον υπεύθυνο του τμήματος πίστεως, να 

αποφασίσει. Το εύρος αυτής βαθμολογίας είναι γνωστό και ως «γκρίζα ζώνη». 

Όταν το σκορ του αιτούμενου βρίσκεται μέσα σε αυτή, το σύστημα δεν κάνει 

πρόταση (έγκριση/απόρριψη) για την τύχη του αιτήματος.

7.2.6 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY CREDIT SCORING

Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας του Credit Scoring για την πιστωτική 

πολιτική του κάθε οργανισμού και του γεγονότος ότι η αδυναμία ακριβούς 

πρόβλεψης μπορεί να αποβεί μοιραία για την κερδοφορία ή και τη 

βιωσιμότητα ακόμη, κύριο κίνδυνο αποτελεί η χαμηλή ακρίβεια του 

συστήματος αξιολόγησης κινδύνου και του μοντέλου πρόβλεψης και 

αξιολόγησης που το υποστηρίζει. Η ακρίβεια πρόβλεψης καθορίζεται κατά το 

σχεδίασμά του μοντέλου και εξαρτάται ισχυρά από παραμέτρους που 

καθορίστηκαν κατά το στάδιο αυτό, όπως:
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• Το πλήθος και η αξιοπιστία των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Σημαντικός παράγοντας είναι η ορθή επιλογή του πληθυσμού και 

δείγματος ιστορικών στοιχείων, αφενός προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

στατιστική αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και αφετέρου προκειμένου 

να διασφαλιστεί η ομοιότητα του προφίλ των καταναλωτών που 

συ μ περιλαμβάνονται στο δείγμα με τους υποψήφιους καταναλωτές.

• Η εγκυρότητα των δεδομένων. Είναι καθοριστικής σημασίας η χρήση 

σύγχρονων και χρονικά ενημερωμένων στοιχείων.

• Η ισχύς του αποτελέσματος αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης ισχύει για τη χρονική στιγμή της αίτησης, οπότε έχουν 

δοθεί τα προσωπικά δεδομένα από το χρήστη.

• Η ισχύς του μοντέλου τίθεται υπό αμφισβήτηση όταν δεν είναι 

ελεγμένη και ενημερωμένη σύμφωνα με αλλαγές σε συνθήκες του 

περιβάλλοντος της τράπεζας ή όταν δεν έχει γίνει σωστός σχεδιασμός 

του μοντέλου, το οποίο αδυνατεί να αξιολογήσει τον πιστωτικό 

κίνδυνο.

7.2.7 ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY CREDIT SCORING

Τα κυριότερα οφέλη ενός οργανισμού από την υιοθέτηση ενός συστήματος 

Credit Scoring είναι τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά. Όσον αφορά τη 

λήψη αποφάσεων παροχής πιστωτικών υπηρεσιών προσφέρει 

αντικειμενικότητα και συνέπεια, εντοπίζει τις μεταβλητές εκείνες οι οποίες είναι 

καθοριστικής σημασίας στη διαδικασία αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, 

ομαδοποιεί τους πελάτες σύμφωνα με τον προβλεπόμενο κίνδυνο και παρέχει 

τον βέλτιστο συνδυασμό πιστωτικών υπηρεσιών ανά ομάδα πελατών.

Σε σχέση με τον έλεγχο και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου η εφαρμογή 

ενός συστήματος Credit Scoring προσφέρει αποτελεσματικό έλεγχο και 

διαχείριση του κινδύνου και του μεγέθους του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, 

μέσω κατάλληλης αύξησης ή μείωσης των ορίων αποδοχής προκειμένου να 

επιτευχθεί μείωση ή αύξηση αντίστοιχα του μεγέθους ή του κινδύνου του
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χαρτοφυλακίου. Επίσης προσφέρει αύξηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου 

παροχής πιστωτικών υπηρεσιών, με τη χρήση αξιόπιστου συστήματος 

αξιολόγησης κινδύνου, μέσω του οποίου θα επιτευχθεί η διατήρηση 

συγκεκριμένου ρυθμού αποδοχής αιτήσεων και θα ρυθμιστεί ο κίνδυνος του 

χαρτοφυλακίου μεταβάλλοντας τα όρια αποδοχής αιτήσεων. Επιπλέον, δίνει τη 

δυνατότητα αξιολόγησης του συνόλου του χαρτοφυλακίου πιστώσεων της 

τράπεζας ανά πάσα στιγμή ενώ τέλος, προσφέρει ανάλυση της διάρθρωσης 

του χαρτοφυλακίου με βάση κρίσιμες παραμέτρους.

Από την οπτική γωνία του μάρκετινγκ, τα οφέλη εστιάζονται στην 

τμηματοποίηση της αγοράς, το οποίο λειτουργεί ως εργαλείο για την 

κατάστρωση στρατηγικής και τη διαχείριση σχέσεων, στην παροχή ταχύτερης 

εξυπηρέτησης και καλύτερου επιπέδου υπηρεσιών και στην εκμετάλλευση 

ευκαιριών της αγοράς.

7.2.8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Τα συστήματα εσωτερικής πιστωτικής βαθμολόγησης γίνονται ολοένα και 

περισσότερο σημαντικά εργαλεία στη διαχείριση των μεγάλων τραπεζών στην 

Αμερική. Οι σχετικές με την πίστη υπηρεσίες διαφοροποιούνται και 

περιπλέκονται συνεχώς και η αύξηση του ανταγωνισμού έχει περιορίσει σε 

μεγάλο βαθμό τα όρια των παραδοσιακών μεθόδων ελέγχου και διαχείρισης 

του πιστωτικού κινδύνου. Έτσι, πολλές τράπεζες εισήγαγαν πιο δομημένα και 

επίσημα συστήματα έγκρισης δανείων, παρακολούθησης χαρτοφυλακίων και 

διαχείρισης αναφορών, ανάλυσης επάρκειας αποθεμάτων αναφορικά με τις 

ζημίες που προέρχονται από τα δάνεια ή τα κεφάλαια, μέτρησης κερδοφορίας 

και ανάλυσης τιμολόγησης δανείων. Όπως τα συστήματα που δημιούργησαν, 

για να βαθμολογηθούν όλες οι επιχειρήσεις με έδρα την Αμερική και μη, οι 

οργανισμοί Moody's και Standard & Poor's, έτσι και το σύστημα εσωτερικής 

βαθμολόγησης ενός τραπεζικού οργανισμού συνοψίζει τον κίνδυνο απώλειας 

λόγω αθέτησης της υπόσχεσης κάποιου δανειζομένου για αποπληρωμή. Τα
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συστήματα των τραπεζών διαφέρουν σημαντικά από αυτά των 

προαναφερθέντων οργανισμών εν μέρει επειδή κατασκευάζονται από το ίδιο 

το προσωπικό και εν μέρει επειδή είναι μόνο για εσωτερική χρήση. Η 

σημαντικότητα αυτών των συστημάτων είναι κατανοητή από όλο τον 

τραπεζικό κλάδο, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από την στάση της Basle 

Committee να εξετάσει σοβαρά προτάσεις ευαισθητοποίησης των διεθνών 

τραπεζικών κεφαλαιακών προτύπων σε διαφορές στον πιστωτικό κίνδυνο των 

χαρτοφυλακίων και η εσωτερική βαθμολόγηση παίζει κυρίαρχο ρόλο σε αυτές 

τις προτάσεις δυο εκ των οπίων σχεδιάστηκαν από τον Mingo (2000).

Τα συστήματα εσωτερικής βαθμολόγησης διαφέρουν αρκετά και από τράπεζα 

σε τράπεζα. Για παράδειγμα, το πλήθος των βαθμών (κλίμακα από 1 ως 10 ή 

ως 20) και ο κίνδυνος που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμό, ποιος θα βαθμολογήσει 

και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι βαθμολογίες καθώς επίσης και 

ο βαθμός στον οποίο ο βαθμολογητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει 

την κρίση του πέραν του αποτελέσματος του συστήματος είναι κάποιες από 

αυτές τις διαφορές. Φυσικά ανάλογα με τις ανάγκες της, η κάθε τράπεζα 

τροποποιεί και διαμορφώνει το δικό της σύστημα. Έτσι, μια τράπεζα η οποία 

χρησιμοποιεί το σύστημα βαθμολόγησης κυρίως για να αναγνωρίζει τα 

προβληματικά δάνεια τα οποία επιθυμεί και να παρακολουθεί στενά, μάλλον 

θα προτιμήσει ένα σύστημα με μικρή κλίμακα βαθμολογίας, ενώ μια τράπεζα 

η οποία χρησιμοποιεί το σύστημα για να υπολογίζει τη σχετική αποδοτικότητα 

διαφορετικών δανείων θα προτιμήσει μάλλον ένα σύστημα με μεγάλη κλίμακα 

βαθμολογίας για ακόμη μεγαλύτερη ευκρίνεια του πιστωτικού κινδύνου.

Στην επιλογή της δομής ενός συστήματος βαθμολόγησης, ένας τραπεζικός 

οργανισμός πρέπει να αποφασίσει ποιες μεταβλητές θα συμπεριλάβει, το 

πλήθος και τη σημασία-ερμηνεία των βαθμών καθώς επίσης και την κλίμακα 

βαθμολογίας. Ένα σύνηθες φαινόμενο είναι η αντιστοιχία κάποιου βαθμού με 

την ένδειξη 'alert'. Οι πελάτες οι οποίοι βαθμολογούνται με το συγκεκριμένο 

βαθμό χρειάζονται πιο στενή παρακολούθηση διότι παρουσίασαν, κατά το 

σύστημα, μεγαλύτερη από το φυσιολογικά πιθανότητα για default, χωρίς όμως
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να υπάρχει εμφανής λόγος για να απορριφθεϊ η αίτηση του δανείου τους. Ο 

κάθε τραπεζικός οργανισμός, λοιπόν, ανάλογα με τους στόχους και την 

κουλτούρα του, αποφασίζει ποιος βαθμός ή ποιο εύρος βαθμών θα 

αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη ένδειξη. Ένα άλλο θέμα για το οποίο πρέπει 

να αποφασίσει το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι το αν θα εξετάζουν 

τους δυνητικούς πελάτες σύμφωνα με τις συνθήκες υπό τις οποίες πλησιάζουν 

το ίδρυμα αυτό (υπάρχουσες-πραγματικές) ή σύμφωνα με συνθήκες υπό 

πίεση (μελλοντικές-πιθανές).

Ο πιστωτικός κίνδυνος ενός δανείου για μια συγκεκριμένη περίοδο 

περιλαμβάνει την πιθανότητα αδυναμίας αποπληρωμής από την πλευρά του 

πελάτη καθώς επίσης και το ποσοστό της αξίας του δανείου το οποίο είναι 

πιθανό να χαθεί σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής. Το δεύτερο είναι 

πάντα συγκεκριμένο σε δεδομένο βαθμό έκθεσης, ενώ το πρώτο συνδέεται με 

τον εκάστοτε δανειζόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι αν αθετήσει έστω και μια 

υπόσχέση αποπληρωμής θα αθετήσει σε όλες. Το γινόμενο των δυο εκφράζει 

το αναμενόμενο ποσοστό απώλειας σε περίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο.

Οι περισσότερες τράπεζες χρησιμοποιούν μονοδιάστατα συστήματα 

βαθμολόγησης, τα οποία βαθμολογούν μόνο τις προεπιλεγμένες μεταβλητές. 

Σε αυτά τα συστήματα η βαθμολογία προσεγγίζει το ποσοστό απώλειας σε 

περίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο. Κάποιες τράπεζες διαλέγουν να 

χρησιμοποιήσουν δισδιάστατα συστήματα βαθμολόγησης, στα οποία η 

αξιοπιστία του δυνητικού πελάτη (προσέγγιση της αδυναμίας αποπληρωμής) 
αναπαρίσταται στον ένα άξονα και ο κίνδυνος ο οποίος τίθεται από την 

προσωπική έκθεση (προσέγγιση ποσοστού της αξίας του δανείου το οποίο 

είναι πιθανό να χαθεί σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής) στον άλλο 

άξονα. Και η δυο άξονες έχουν την ίδια κλίμακα βαθμολόγησης.

Ανεξαρτήτως της κλίμακας βαθμολόγησης (συνήθως 1-10 ή 1-20), όλα τα 

συστήματα έχουν ένα εύρος βαθμών μέσα στο οποίο η αίτηση δανείου 

απορρίπτεται, ένα εύρος μέσα στο οποίο είναι υπό περαιτέρω εξέταση και
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πολλές φορές υπερισχύει η κρίση του βαθμολογητή ( σε αυτή την περιοχή 

εμφανίζονται οι ενδείξεις 'alert' για τις οποίες έγινε αναφορά παραπάνω) και 

ένα εύρος μέσα στο οποίο η αίτηση εγκρίνεται.

Εταιρίες, όμως όπως είναι η Moody's ή η Standard & Poor's, δε χρησιμοποιούν 

αριθμούς στη βαθμολόγηση αλλά γράμματα. Αυτού του είδους οι εταιρίες 

διαχειρίζονται την τύχη πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό η 

σαφήνεια και η ακρίβεια είναι απαραίτητο μέρος του συστήματος 

βαθμολόγησης. Έτσι οι βασικοί βαθμοί A, Β και C εμπλουτίζονται με + και -, 

με aa ή Α1,2 κτλ. Για καλύτερη κατανόηση ακολουθεί πίνακας ο οποίος δείχνει 

τα σύμβολα που χρησιμοποιούν για τη βαθμολογία οι δυο οργανισμοί και τη 

σημασία τους.

7.2.9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ένας σεβαστός αριθμός μοντέλων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου, τα οποία 

μάλιστα κατατάσσουν τις αιτήσεις των καταναλωτικών δανείων με ακρίβεια, 

έχει αναπτυχθεί προς υποστήριξη των παραδοσιακών μεθόδων κρίσεως. Ενώ 

δεν υπάρχει σημαντική βελτίωση στην επίδοση των νευρωνικών δικτύων σε 

σχέση με το μοντέλο της ανάλυσης της διακρίνουσας, όσον αφορά την 

αναγνώριση των «καλών» δανείων (ως προς τη συμπεριφορά κατά την 

αποπληρωμή), τα μοντέλα των νευρωνικών δικτύων αναγνωρίζουν πάντα και 

με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δυνητικά προβληματικά δάνεια σε σύγκριση με τα 

μοντέλα ανάλυσης πολλαπλών διακρινουσών.

Σύμφωνα με το Federal Reserve Board, η καταναλωτική πίστη περιλαμβάνει 

βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη πίστη η οποία χρηματοδοτεί άμεσα 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική κατανάλωση ή χρηματοδοτεί 

έμμεσα αποπληρώνοντας προσωπικά χρέη που έχουν δημιουργηθεί από 

αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
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Καθώς η καταναλωτική πίστη τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο 

βαθμό το ίδιο έχει συμβεί και με την καταναλωτική χρεοκοπία και τις 

καθυστερήσεις όσον αφορά την αποπληρωμή των δανείων. Το γεγονός αυτό 

όμως δε δείχνει να. πτοεί τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, τα οποία βιώνουν 

καθημερινά τον έντονο ανταγωνισμό για τη μερίδα του λέοντος στην αγορά 

των καταναλωτικών δανείων. Οι δανειστές χρησιμοποιούν ποικίλους τύπους 

συστημάτων διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου για να εκτιμήσουν τα 

καταναλωτικά δάνεια και να απαλλαχθούν από τις πιθανές οικονομικές 

απώλειες. Αυτά τα συστήματα περιέχουν μία ποικιλία τεχνικών όπως η 

ανθρώπινη κρίση, η βαθμολογία της πίστης (credit scoring)^ ανάλυση με 

δέντρα αποφάσεων, ο μαθηματικός προγραμματισμός και τα νευρωνικά 

δίκτυα.

Η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, του μεγέθους και του τύπου του δανείου. 

Αναλυτικά μοντέλα όπως είναι αυτά που στηρίζονται σε βάσεις δεδομένων, 

χρησιμοποιούν την πιθανότητα αδυναμίας αποπληρωμής για να προβλέψουν 

τη σχετική αξιοπιστία του δυνητικού πελάτη. Αλλά αυτά τα μοντέλα δεν 

εξαλείφουν πλήρως την ανθρώπινη κρίση. Η επιλογή του βαθμού κάτω από 

τον οποίο μία αίτηση δανείου απορρίπτεται είναι αντικειμενική απόφαση. 

Επιπλέον η εκτίμηση των αιτούντων οι οποίοι έχουν βαθμό μεταξύ απόρριψης 

και έγκρισης είναι υποκειμενική. Πολλά ιδρύματα εξετάζουν τη χρήση 

τεχνητής νοημοσύνης όπως είναι τα τεχνητά νευρωνικά συστήματα και τα 

fuzzy logic. Όσον αφορά την ακρίβεια στην κατάταξη των αιτήσεων των 

καταναλωτικών δανείων οι έρευνες τώρα επικεντρώνονται στη χρήση 

μοντέλων νευρωνικών δικτύων και πιο συγκεκριμένα στα backpropagation 

neural network (ΒΡΝ), Τα νευρωνικά δίκτυα είναι ειδικευμένα hardware ή 

software τα οποία μιμούνται τις διαδικασίες ενός βιολογικού εγκεφάλου. Είναι 

μη γραμμικά μοντέλα τα οποία ταξινομούν με βάση την ικανότητα 

αναγνωρισιμότητας. Αν και πολλές μελέτες επισήμαναν έντονα τη χρήση των 

νευρωνικών δικτύων στη χρηματοοικονομική ανάλυση για βελτίωση 

προβλέψεων, αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων και αποτίμηση
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πιστοληπτικής ικανότητας, υπάρχουν πρόσφατα στοιχεία τα οποία 

αποδεικνύουν ότι το ΒΡΝ ίσως να μην είναι το καταλληλότερο σύστημα για 

αποφάσεις ταξινόμησης.

Σύμφωνα με μία έρευνα αν και δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές μεταξύ της ανάλυσης πολλαπλών διακρινουσών και νευρωνικών 

δικτύων όσον αφορά την κατάταξη καλών δανείων, τα δεύτερα αναγνωρίζουν 

ευκολότερα τα προβληματικά δάνεια. Οι βάσεις δεδομένων για τη 

συγκεκριμένη έρευνα είναι μία ομάδα δανείων δώδεκα διαφορετικών 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων με σύνολο 1078 παρατηρήσεις. Οι δυνητικοί 

πελάτες κατηγοριοποιούνται σε δύο μεγάλες ομάδες :

■ πελάτες που έγιναν δεκτοί και αποπλήρωσαν το δάνειο και

■ πελάτες που έγινα δεκτοί και δεν αποπλήρωσαν το δάνειο

Επιπλέον, οι βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η ηλικία 

του πελάτη, η μορφή κατοικίας (ιδιοκατοίκηση, ενοίκιο, άλλο) και ο χρόνος 

διαμονής, το εισόδημα και οι διάφορες πηγές του, το συνολικό χρέος, το 

μηνιαίο ενοίκιο (εάν υφίσταται), η δόση του στεγαστικού δανείου (εάν 

υφίσταται), οι πιστωτικές κάρτες και ο πιστωτικός βαθμός κάθε δυνητικού 

πελάτη. Αυτές οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του 

συνολικού εισοδήματος και των συνολικών πληρωμών του πελάτη. Επιπλέον, 

με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον αιτούντα υπολογίζονται οι 

δείκτες των συνολικών πληρωμών προς το συνολικό εισόδημα και των 

συνολικών υποχρεώσεων προς το συνολικό εισόδημα. Εάν ο πρώτος δείκτης 

είναι υψηλός τότε ο κίνδυνος αθέτησης από την πλευρά του δανειζόμενου 

είναι υψηλός. Ομοίως όσο υψηλότερος είναι ο δεύτερος δείκτης τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο πιστωτικός κίνδυνος του πελάτη. Συνεπάγεται ότι χαμηλές 

τιμές αυτών των δύο δεικτών δηλώνουν έναν καλό πιστωτικό πελάτη. Εκτός 

από τους δείκτες αυτούς η βαθμολογία του κάθε πελάτη αντανακλά την 

αξιοπιστία του. Η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιεί τις εξής μεταβλητές :

■ ιδιοκατοίκηση

■ χρόνος αναμονής στην παρούσα κατοικία
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■ πιστωτικές κάρτες

■ δείκτης συνολικών πληρωμών προς συνολικό εισόδημα

■ δείκτης συνολικής οφειλής προς συνολικό εισόδημα

βαθμός ταξινόμησης του πελάτη από παράγοντες που τον καθιστούν από 

καλό έως κακό δανειολήπτη

Πλεονεκτήματα των νευρωνικών δικτύων:

■ Ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην ταξινόμηση από ότι τα 

γραμμικά μοντέλα εξαιτίας της ικανότητας συσχέτισης μεταβλητών και 

αποτελεσμάτων με μη γραμμικό τρόπο. Επομένως, η ανθρώπινη κρίση μπορεί 

να προσεγγιστεί καλύτερα με μη γραμμικές, νευρωνικές μεθόδους.

■ Τα μοντέλα νευρωνικών δικτύων έχουν την ικανότητα να 

ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε αλλαγές του πραγματικού 

κόσμου.

■ Με τη χρήση των νευρωνικών δικτύων δεν είναι απαραίτητο πρώτα να 

γίνεται ανάλυση βασισμένη σε λεπτομερή γνώση του προβλήματος. Τα 

νευρωνικά δίκτυα είναι δηλαδή πιο εύρωστα από τις παραδοσιακές 

προσεγγίσεις του μοντέλου της διακρίνουσας.

Μειονεκτήματα των νευρωνικών δικτύων:

■ Η ανάπτυξη και η επεξήγηση των μοντέλων των νευρωνικών δικτύων 

απαιτεί μεγάλη πείρα από την πλευρά του χρήστη από ότι τα παραδοσιακά 

στατιστικά μοντέλα.

■ Η εκπαίδευση ενός νευρωνικού δικτύου είναι αρκετές φορές 

χρονοβόρα.

■ Τα νευρωνικά δίκτυα, σε αντίθεση με τα expert συστήματα, δε 

μπορούν να εξηγήσουν τον τρόπο και το λόγο για τον οποίο μια αίτηση 

δανείου απορρίπτεται.
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7.2.10 ΠΑΤΙ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ;

Τα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου τράβηξαν την προσοχή, πρώτον, διότι 

εμφανίστηκαν ακριβώς μόλις συνέβη μία σημαντική αλλαγή στις αγορές 

δανείων και χρεών. Αυτή η αλλαγή συμπεριλάμβανε τη δημιουργία μεγάλων 

νέων αγορών σε πιστωτικά παράγωγα και την ανεπανάληπτη ανάπτυξη προ 

υπαρχόντων αγορών δανείων. Για πρώτη φορά οι οικονομικοί διευθυντές των 

τραπεζών μπορούσαν να διαχειριστούν δραστικά τους πιστωτικούς τους 

κινδύνους, εξαλείφοντας τα λεγάμενα "hot spots" του πιστωτικού κίνδυνου 

στα χαρτοφυλάκιά τους και εναλλάσσοντας τον κίνδυνο έκθεσης καθώς ο 

οικονομικός κύκλος ή η οικονομική κατάσταση της ίδιας της τράπεζας 

εξελισσόταν. Για τις τράπεζες και άλλα οικονομικά ιδρύματα που επιθυμούν να 

αναγνωρίσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές μείωσης κινδύνου για 

χαρτοφυλάκια, τα νέα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου προσφέρουν εξαιρετικά 

πολύτιμη εννοιολογική υποδομή.

Το ενδιαφέρον σε μοντέλα πιστωτικού κινδύνου έχει υποκινηθεί περαιτέρω 

από την πρόταση να χρησιμοποιηθούν τέτοια μοντέλα σαν βάση για τους 

υπολογισμούς των τραπεζών για το ρυθμιστικό κεφάλαιο.

7.3 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είναι κοινώς αποδεκτή πραγματικότητα ότι την τελευταία δεκαετία η ανάπτυξη 

του τομέα της καταναλωτικής πίστης υπήρξε ραγδαία. Αρωγοί στη 

συγκεκριμένη εξέλιξη υπήρξαν η σταδιακή μείωση των επιτοκίων δανεισμού 

σε συνδυασμό με την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος και βέβαια 

τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Οι ρυθμοί 

χορήγησης προϊόντων καταναλωτικής πίστης διατηρήθηκαν σε ιδιαίτερα 

υψηλούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια με κύριο πρωταγωνιστή τις εμπορικές 

τράπεζες. Οι τελευταίες επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου, προσπαθώντας να
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αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο σε μια αγορά που αποδεικνυόταν ιδιαίτερα 

κερδοφόρα.

Σημαντικά ποσά επενδύθηκαν σε νέα ευέλικτα συστήματα, καθώς και στην 

προώθηση νέων, περισσότερο σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η 

απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς μεταφράζεται στη γλώσσα των 

αριθμών όχι μόνο σε αύξηση των κερδών αλλά και σε αύξηση των 

αναμενόμενων κερδών, που θα προέλθουν από τη βάση δεδομένων, την 

οποία θα έχει διαμορφώσει η εκάστοτε τράπεζα. Είναι απόλυτα κατανοητό , αν 

και μερικές φορές όχι τόσο εμφανές, ότι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο 

που απέκτησαν οι τράπεζες από την άνθηση της καταναλωτικής πίστης είναι οι 

βάσεις δεδομένων των πελατών τους. Ιδιαίτερα στην καταναλωτική πίστη, 

που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι όγκοι των συναλλαγών αλλά και των 

αιτήσεων, αξιόπιστες αλλά και πλούσιες σε πληροφορίες βάσεις δεδομένων θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν παράγοντα-κλειδί στη διατήρηση των υψηλών 

ρυθμών ανάπτυξης της κερδοφορίας.

Πολλές φορές ως «βάση δεδομένων» θεωρείται μια λίστα που περιέχει μόνο 

τα προσωπικά στοιχεία των πελατών, οι οποίοι με μια απλή τηλεφωνική επαφή 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποδέκτες νέων προϊόντων. Στην 

πραγματικότητα, όμως, η έννοια «βάση δεδομένων» είναι πιο σύνθετη και θα 

μπορούσε να περιλάβει λεπτομέρειες για:

/ Την συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών,

■/Την ανταπόκριση που δείχνουν οι πελάτες σε διαφημιστικές 

καμπάνιες,

/Τη συμπεριφορά των εν δυνάμει «κακών πελατών»,

/Τη συμπεριφορά των πελατών εκείνων που παρουσιάζουν μια τάση 

αποχώρησης από το χαρτοφυλάκιο.

Οι πελατειακές βάσεις δεδομένων των τραπεζών αποτελούν ένα σύγχρονο 

θησαυρό στην εποχή μας. Η ορθή αξιοποίηση των πληροφοριών που
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απορρέουν από αυτό το σημαντικό περιουσιακό στοιχείο κάθε τράπεζας, 

μπορεί να αποτελέσει σημαντικότατο στρατηγικό πλεονέκτημα για κάθε 

οργανισμό, ιδίως στη σημερινή εποχή, όπου ο οξύς ανταγωνισμός και οι 

προσπάθειες για μείωση των εξόδων επιτάσσουν την ανεύρεση σύγχρονων 

μεθόδων και εργαλείων.

7.3.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Είναι φανερό ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί η δυνατότητα του εκάστοτε 

συστήματος να καταγράφει με ακρίβεια τα δεδομένα της συναλλακτικής 
συμπεριφοράς (που καταλαμβάνουν αρκετά μεγάλο μέρος των αποθηκευτικών 

δυνατοτήτων ενός συστήματος) με ένα δομημένο τρόπο, που θα επιτρέπει 

την εύκολη και εντατική παρακολούθηση. Πώς όμως μπορεί να αξιολογηθεί 

ένας τόσο μεγάλος όγκος δεδομένων; Την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα 

έρχονται να δώσουν τα μοντέλα βαθμολόγησης συμπεριφοράς (behavioral 

scoring) και τα συστήματα εσωτερικής βαθμολόγησης (internal grading 

systems), τα οποία αποτελούν τις κυριότερες μεθόδους αξιοποίησης των 

πληροφοριών που υπάρχουν στις βάσεις δεδομένων των τραπεζών. Εκτός των 

πλεονεκτημάτων χρήσης που παρουσιάζουν οι δυο προαναφερθείσες 

μεθοδολογίες για λόγους καθαρά επιχειρησιακούς, τα συγκεκριμένα μοντέλα 

δίνουν τη δυνατότητα στον κάθε τραπεζικό οργανισμό να εκτιμήσει τον 

κίνδυνο έκθεσης των κεφαλαίων της, όπως επίσης και να προβλέψει τις 

επισφαλείς απαιτήσεις της.

7.3.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (BEHAVIOR 

SCORE)

Ως μοντέλο βαθμολόγησης συμπεριφοράς ορίζεται η επιστημονική εκείνη 

μέθοδος, όπου η χρήση των κατάλληλων στατιστικών μοντέλων δύναται να 

προβλέψει με ακρίβεια τη μελλοντική συμπεριφορά ενός πελάτη ή μιας ομάδας 

πελατών. Η διαδικασία πρόβλεψης της συμπεριφοράς ενός πελάτη ή ομάδας
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πελατών δίνει τη δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύματα να κατατάσσουν σε 

διάφορες κατηγορίες τους πελάτες τους. Τέτοιου είδους εργαλεία θεωρούνται 

μείζονος σημασίας για τα σημερινά τραπεζικά στελέχη που καλούνται να 

παρακολουθούν το βαθμό έκθεσης του χαρτοφυλακίου τους στον πιστωτικό 

κίνδυνο και να διαχειρίζονται τα κεφάλαια που αναλογούν στον 

προϋπολογισμό του τμήματός τους με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αμέσως 

παρακάτω παρουσιάζονται κάποια μοντέλα βαθμολόγησης συμπεριφοράς.

7.3.2.1 ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΗ (ACCOUNT MANAGEMENT SCORECARDS- 

RISK SCORECARDS)

Τα συγκεκριμένου τύπου μοντέλα βαθμολόγησης δίνουν τη δυνατότητα 

εκτίμησης της πιθανότητας κάποιος πελάτης να οδηγηθεί σε καθυστέρηση (π.χ 

90 ημέρες καθυστέρηση), λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παράγοντες που 

σχετίζονται κυρίως με τη συναλλακτική συμπεριφορά του. Παράγοντες που 

συνήθως προκύπτουν να είναι στατιστικά σημαντικοί για την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς πελατών είναι οι τα έτη παρουσίας στο χαρτοφυλάκιο, το 

πιστωτικό όριο, η χρήση του πιστωτικού ορίου, η χρήση κάρτας (αναλήψεις, 

αγορές), το τρέχον υπόλοιπο, ο τρόπος πληρωμής, η τρέχουσα κατάσταση 

του λογαριασμού (ενήμερος, σε καθυστέρηση) και ο μέσος αριθμός ημερών 

καθυστέρησης.

Τα μοντέλα πρόβλεψης συμπεριφοράς (behavior scorecards) είναι πολύ πιο 

δυνατά μέτρα πρόβλεψης αθετήσεων πληρωμών συγκριτικά με τα μοντέλα 

πρόβλεψης συμπεριφοράς τη στιγμή της αίτησης (application scorecards), τα 

οποία στηρίζονται κυρίως σε δημογραφικά στοιχεία. Τα συγκεκριμένα μοντέλα 

βαθμολόγησης μπορούν να βρουν εφαρμογή σε

s Αυξήσεις ορίων. Χορήγηση πιστωτικών ορίων ανάλογων του 

αναμενόμενου πιστωτικού κινδύνου του κάθε πελάτη. Χορήγηση 

πιστωτικών ορίων σε εκείνους τους πελάτες που το χρειάζονται.
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s Σταυροειδείς πωλήσεις (cross-selling). Προώθηση νέων προϊόντων σε 

υπάρχοντες πελάτες, οι οποίοι έχουν υψηλή βαθμολογία. Με τον τρόπο 

αυτό προωθούνται νέα προϊόντα μόνο στους πολύ καλούς πελάτες 

(όπως αυτοί ορίζονται από το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα).

s Εγκρίσεις ή απορρίψεις συναλλαγών τη στιγμή της αγοράς.

7.3.2.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (COLLECTION 

SCORECARDS)

Αυτού του είδους τα μοντέλα είναι πιο διαδεδομένα στα χώρο της 

καταναλωτικής πίστης. Δίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς 

των πελατών εκείνων που βρίσκονται ήδη σε καθυστέρηση (ή ακόμη και σε 

ενήμερους λογαριασμούς, εκτιμώντας την πιθανότητα αθέτησης). Απαντούν 

με ακρίβεια στο ερώτημα θα αποπληρώσει ο πελάτης «X» ο οποίος βρίσκεται 

στον δείκτη «Υ» καθυστέρησης ή θα μεταπέσει στον επόμενο δείκτη 

καθυστέρησης; Να γίνει η σύσταση στον πελάτη τη δεδομένη χρονική στιγμή 

ή αργότερα; Πόσο συχνή να είναι αυτή η επικοινωνία; Με ποιο τρόπο να 

πραγματοποιηθεί; Κάθε τραπεζικός οργανισμός ο οποίος έχει υιοθετήσει μια 

συγκεκριμένη στρατηγική και πολιτική εισπράξεων και καθυστερημένων 

οφειλών θα πρέπει να δίνει απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. Πρέπει να 

σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η προσέγγιση ενός πελάτη την κατάλληλη 

χρονική στιγμή έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

* Ορθολογική κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων, καθώς ο 

«κακός» πελάτης θα εντοπίζεται νωρίς και θα προσεγγίζεται με τα 

κατάλληλα μέσα (π.χ μη αποστολή επιστολής αλλά διενέργεια 

τηλεφωνικής κλήσης από τις πρώτες κιόλας ημέρες καθυστέρησης). 

Στην περίπτωση του «καλού» πελάτη στάση αναμονής και 

μεγιστοποίηση των κερδών μέσω α) των τόκων υπερημερίας που 

τελικά θα πληρώσει ο πελάτης και β) εξοικονόμησης χρημάτων από τη 

μη χρήση τηλεφώνου ή επιστολής.
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s Ορθολογική κατανομή των ανθρώπινων πόρων του τμήματος 

εισπράξεων, πράγμα το οποίο μεταφράζεται σε μείωση των 

λειτουργικών εξόδων.

ν' Μείωση της ενδεχόμενης δυσφορίας-απογοήτευσης που ενδεχομένως 

να νιώσουν οι «καλοί πελάτες, οι οποίοι έτυχε να καθυστερήσουν την 

πληρωμή τους.

7.3.2.3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ (ATTRITION SCORECARDS)

Πρόκειται για ένα λιγότερο διαδεδομένο είδος μοντέλου βαθμολόγησης, το 

οποίο χρησιμοποιείται από τα τμήματα μάρκετινγκ των τραπεζών. Είναι 

εργαλείο, το οποίο «φωτογραφίζει» το κομμάτι εκείνο του πελατολογίου που 

τους επόμενους μήνες πρόκειται να αποχωρήσει από το χαρτοφυλάκιο. 

Δεδομένης της δυσκολίας προσέγγισης νέων πελατών από τις τράπεζες (σε 

κορεσμένες αγορές η προσέγγιση πελατών μεταφράζεται σε εκατομμύρια εύρο 

και δεν οδηγεί πάντοτε σε επιτυχή αποτελέσματα) η χρήση των εν λόγω 

μοντέλων θα μπορούσε να αποτελεί μια λύση. Δίνοντας στον πελάτη τα 

κατάλληλα κίνητρα παραμονής, οι τράπεζες μειώνουν το συνολικό κόστος 

αγαθών και υπηρεσιών που θα δοθούν ως κίνητρα, δημιουργούν συνθήκες 

ικανοποίησης του πελάτη μέσω διάφορων προγραμμάτων διατήρησης 

πελατείας (loyalty programs) και αυξάνουν τα κέρδη τους.

7.3.2.4 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (FRAUDULENT ACTIVITY 

SCORECARDS)

Πρόκειται για στατιστικά μοντέλα, τα οποία προβλέπουν με μεγάλη ακρίβεια 

περιπτώσεις απάτης. Ουσιαστικά «φωτογραφίζουν» πολύ συγκεκριμένες 

συναλλαγές, οι οποίες μοιάζουν να είναι ύποπτες. Βασική δυσκολία στην 

ανάπτυξη τέτοιων μοντέλων είναι η έλλειψη ποσότητας δεδομένων που θα 

μπορούσαν να δώσουν ένα αξιόπιστο στατιστικό μοντέλο για κάθε τράπεζα. 

Στο συγκεκριμένο κομμάτι η συνεργασία όλων των τραπεζών για τη
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δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων περιπτώσεων απάτης θα 

αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο της δημιουργίας των συγκεκριμένων 

μοντέλων. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι 

χρησιμοποιούνται κατά κόρον τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks), καθώς 

και εξειδικευμένοι κανόνες που έχουν καταγραφεί από τη μακροχρόνια 

εμπειρία στελεχών στο χώρο της πρόληψης απατών (fraud).

7.3.2.5 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (RESPONSE 

SCORECARDS)

Πρόκειται για μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται από τα τμήματα μάρκετινγκ 

των τραπεζών. Τα μοντέλα αυτά έχουν ως βάση ιστορικά στοιχεία 

προηγούμενων επαφών του τμήματος μάρκετινγκ με κομμάτι ή μη του 

πελατολογίου του τραπεζικού οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό σε κάθε νέα 

προωθητική ενέργεια προσεγγίζονται μόνο εκείνοι οι πελάτες, των οποίων το 

προφίλ παρουσιάζει την υψηλότερη πιθανότητα να ανταποκριθούν θετικά. 

Αυτό έχει σημαντική επίπτωση στη μείωση του κόστους.

7.3.3 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ολοκληρώνοντας αξίζει να αναφερθεί ότι μια τράπεζα θα μπορούσε να είχε 

τόσα μοντέλα βαθμολόγησης όσα είναι και τα προϊόντα της. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό στο τέλος να αξιολογεί τη συνολική θέση του πελάτη στην 

τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους βαθμολογίες. Για παράδειγμα, εάν 

ο ίδιος πελάτης έχει βαθμολογία Α στο προϊόν VISA, βαθμολογία Β στο προϊόν 

καταναλωτικό δάνειο και βαθμολογία Γ στην υπερανάληψη, η τράπεζα θα 

πρέπει να είναι σε θέση να συνδυάζει τις παραπάνω πληροφορίες και να 

χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο πελάτη με μία και μόνο βαθμολογία. Η 

βαθμολογία αυτή θα μπορούσε να είναι ένας σταθμικός ή μη μέσος όρος.
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7.3.4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ένας εναλλακτικός τρόπος διαβάθμισης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς 

υπαρχόντων πελατών μιας τράπεζας ή ενός οργανισμού είναι η ανάπτυξη ενός 

συστήματος, το οποίο θα κατατάσσει τους πελάτες σε συγκεκριμένες ομάδες- 

ζώνες επικινδυνότητας, σύμφωνα με κάποια κριτήρια.

Έτσι μια τράπεζα μπορεί να τμηματοποιήσει το χαρτοφυλάκιό της σε διάφορες 

ομάδες επικινδυνότητας, σύμφωνα με κάποια προκαθορισμένα κριτήρια, τα 

οποία θεωρεί η ίδια σημαντικά για την αξιολόγηση πιστωτικών ή άλλων 

αιτημάτων. Οι ομάδες επικινδυνότητας παρουσιάζουν ομοιογένεια ανάμεσα 

στα άτομα που τις αποτελούν ενώ είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Το πρώτο 

σημαίνει ότι οι ομάδες περιλαμβάνουν άτομα που πληρούν κάποια 

προκαθορισμένα κριτήρια ενώ το δεύτερο ότι ένα άτομο δεν μπορεί να ανήκει 

σε περισσότερες από μια ομάδες.

Η διαφορά του μοντέλου διαβάθμισης κινδύνου με τα στατιστικά μοντέλα 

βαθμολόγησης συμπεριφοράς έγκειται στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιείται 

κάποια πρόβλεψη για μελλοντική συμπεριφορά σύμφωνα με κάποια στοιχεία 

δείγματος. Απλά σκοπός του είναι να καταγράψει, να ομαδοποιήσει και τέλος 

να κατατάξει τα άτομα ενός χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τη συναλλακτική 

συμπεριφορά που έχουν παρουσιάσει μέχρι την εφαρμογή των κριτηρίων. Με 

τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται μια αποτύπωση, μια λήψη φωτογραφίας για 

την εικόνα που παρουσιάζει το χαρτοφυλάκιο την ημέρα εφαρμογής των 
κριτηρίων. Διαδοχικές εφαρμογές των κριτηρίων, για παράδειγμα μια φορά 

κάθε μήνα, είναι δυνατόν να αποτυπώσουν την τάση καθώς και όλη τη 

συναλλακτική ιστορία που έχει ο εκάστοτε πελάτης με την τράπεζα.

Όσον αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος διαβάθμισης κινδύνου, θα πρέπει 

να περιγραφούν τα κριτήρια, τα οποία η τράπεζα ή ο εκάστοτε 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός θεωρεί σημαντικά για την αξιολόγηση των 

πελατών της. Τέτοια κριτήρια μπορεί να αποτελούν:
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s Ο χρόνος παρουσίας στο χαρτοφυλάκιο

ν' Η σημερινή κατάσταση συμπεριφοράς (ενήμερος, σε καθυστέρηση) 

ν' Η συμπεριφορά αποπληρωμών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

(για παράδειγμα πόσες φορές υπήρξε κάποιος πελάτης σε καθυστέρηση 

άνω των 60 ημερών τους τελευταίους 18 μήνες) 

ν' Οι υπερβάσεις του πιστωτικού ορίου 

ν' Η χρήση της πιστωτικής κάρτας που πραγματοποιείται

Είναι εμφανές ότι κάθε τραπεζικός οργανισμός μπορεί να αναπτύξει ένα 

σύστημα διαβάθμισης, σύμφωνα με τους κανόνες που θεωρεί εκείνος 

σημαντικούς, προκειμένου να προσδιορίσει τη συναλλακτική συμπεριφορά 

κάθε πελάτη. Το πιο απλό σύστημα διαβάθμισης κινδύνου μπορεί να 

περιλαμβάνει δυο ομάδες επικινδυνότητας, το οποίο να μπορεί να διαχωρίζει 

τους πελάτες ενός χαρτοφυλακίου σε «καλούς» και «κακούς», σύμφωνα 

πάντα με τον ορισμό που χρησιμοποιεί η εκάστοτε τράπεζα. Θεωρείται ότι ένα 

σύστημα διαβάθμισης κινδύνου θα πρέπει να επιτρέπει έναν ικανό αριθμό 

ομάδων, έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή διαβάθμιση της συμπεριφοράς κάθε 

πελάτη, χωρίς όμως αυτό ο αριθμός να είναι μεγάλος, γεγονός που θα 

καθιστούσε δύσκολη την παρακολούθησή του. Τα περισσότερα συστήματα 

διαβάθμισης κινδύνου που χρησιμοποιούνται σήμερα από τα τραπεζικά και 

άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνουν 7-9 ομάδες. Τέλος, θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη κατανομή του πληθυσμού έτσι ώστε 

να είναι όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφη μεταξύ των ομάδων 

επικινδυνότητας, σύμφωνη όμως πάντα με την αυστηρότητα ή την 

ελαστικότητα με την οποία επιθυμεί η κάθε τράπεζα να μεταχειρίζεται κάθε 

ομάδα.

Κρίνεται σκόπιμο το σύστημα διαβάθμισης κινδύνου να είναι χτισμένο σε 

πελατοκεντρική βάση ή τουλάχιστον να λαμβάνει υπόψη του τη συνολική 

θέση του πελάτη στην τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο, μία και μοναδική 

διαβάθμιση συγκεντρώνει όλη την πληροφορία του πελάτη στο σύνολό του. 

Είναι ευνόητο ότι η συμπεριφορά ή η εικόνα του πελάτη δεν είναι κάτι το
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σταθερό. Αυτή η δυναμική που παρουσιάζει η εικόνα των πελατών, μπορεί να 

αντικατοπτριστεί σε ένα σύστημα διαβάθμισης κινδύνου, αν υπάρχει 

ενημέρωσή του σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το σύστημα διαβάθμισης κινδύνου έχει παρόμοιες χρήσεις με αυτές του 

μοντέλου βαθμολόγησης συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί:

• Στις εισπράξεις. Η διαβάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

καθορισμό της στρατηγικής και πολιτικής των εισπράξεων. Έτσι 

πελάτες που ανήκουν σε «καλή» διαβάθμιση θα προσεγγίζονται 

αργότερα ή θα λαμβάνουν μόνο επιστολή σε σχέση με πελάτες που 

ανήκουν σε «κακή» διαβάθμιση, οι οποίοι θα πρέπει να προσεγγίζονται 

άμεσα μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.

• Σε ενέργειες μάρκετινγκ. Για την προώθηση νέων προϊόντων σε 

υπάρχοντες πελάτες (cross selling) μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

διαβάθμιση, έτσι ώστε παραλήπτες να είναι μόνο πελάτες που ανήκουν 

σε συγκεκριμένες διαβαθμίσεις.

• Πιστοδοτήσεις. Αιτήματα υπαρχόντων πελατών που ανήκουν σε 

κάποιες διαβαθμίσεις θα μπορούν να απορρίπτονται αυτόματα, κάποια 

άλλα να εγκρίνονται αυτόματα, ενώ κάποια άλλα που ανήκουν σε 

«γκρίζα» περιοχή να οδηγούνται στον credit officer ή σε κάποιο 

προϊστάμενο.
• Τιμολόγηση (risk pricing). Η τράπεζα μπορεί να ανταμείβει τους καλούς 

πελάτες, δηλαδή αυτούς που βρίσκονται στις υψηλές διαβαθμίσεις. Η 

ανταμοιβή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές όπως χαμηλότερο 

επιτόκιο, μείωση συνδρομής κ.ά.

160



7.3.4.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ν' Δεν στηρίζεται σε κάποιο στατιστικό μοντέλο, επομένως δεν 

επηρεάζεται από δειγματοληπτικά σφάλματα, αδυναμίες πρόβλεψης του 

μοντέλου, υποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται κ.τ.λ.

ν' Δεν υπάρχει βαθμολογία, οπότε δεν υπάρχουν βάρη, ούτε στατιστικά 

σημαντικά χαρακτηριστικά. Επομένως, δεν χρειάζονται μελέτες 

επικύρωσης, προκειμένου να διερευνάται η στατιστική σημαντικότητα 

βαρών και χαρακτηριστικών.

ν' Παρουσιάζει ευκολία στον καθορισμό και την ερμηνεία των ομάδων 

διαφορετικής επικινδυνότητας. Για παράδειγμα, η τράπεζα γνωρίζει ότι 

τα άτομα της συγκεκριμένης διαβάθμισης συγκεντρώνουν κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μια συμπεριφορά, την οποία η 

τράπεζα έχει περιγράφει και καθορίσει.

ν' Οποιεσδήποτε αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν ad hoc, χωρίς 

να χρειάζεται επανεκτίμηση ολόκληρου του αλγόριθμου.

ν' Κάθε ομάδα μπορεί να περιγράφει ακριβώς ως προς τα χαρακτηριστικά 

των ατόμων τα οποία περιέχει, σε αντίθεση με τη βαθμολογία που 

περιέχει μια εκτίμηση για την πιθανότητα αθέτησης.

7.3.4.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ν' Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η εκάστοτε τράπεζα ή ο εκάστοτε 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός για τον καθορισμό των ομάδων δεν 

σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι και τα πιο σημαντικά για την πρόβλεψη 

της συμπεριφοράς του πελάτη.

ν' Το σύστημα διαβάθμισης κινδύνου κατατάσσει τους πελάτες σε έναν 

επιθυμητό αριθμό ομάδων (π.χ 9 ομάδες). Αντίθετα η βαθμολογία είναι 

πιο επεξηγηματική, κατατάσσει τους πελάτες σε περισσότερες ομάδες
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κινδύνου(κάθε βαθμολογία είναι και μια διαφορετική πιθανότητα 

αθέτησης).

ν' Ο καθορισμός των διαβαθμίσεων πραγματοποιείται με βάση 

υποκειμενικά κριτήρια και όχι αντικειμενικά, 

ν' Με το μοντέλο βαθμολόγησης συμπεριφοράς μπορεί κάποιος να 

πραγματοποιεί προβλέψεις συμπεριφοράς, κάτι το οποίο δεν είναι 

απόλυτα εφικτό με το σύστημα διαβάθμισης κινδύνου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

8.1 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ:ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

Η ταχεία πιστωτική επέκταση επαυξάνει τη σημασία της εκτίμησης από τις 

τράπεζες του πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος γενικά αποτελεί το 

σημαντικότερο κίνδυνο που αυτές αντιμετωπίζουν. Την τελευταία τριετία 

σημειώθηκε σημαντική βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των 

τραπεζών, ενώ αυξήθηκε και το ποσοστό κάλυψης από προβλέψεις των 

απαιτήσεων που δεν εξυπηρετούνται για περισσότερο από ένα έτος. Ωστόσο, 

από τα υποβληθέντα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2002 προέκυψε 

οριακή αύξηση του συνόλου των απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση για 

πάνω από τρεις μήνες και μείωση του βαθμού κάλυψής τους από προβλέψεις 

κα ως εκ τούτου διευρύνθηκε η απόκλιση από τους αντίστοιχους μέσους 

δείκτες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι περαιτέρω εξελίξεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων των 

τραπεζών συναρτώνται αφενός με την πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου από κάθε τράπεζα, θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Τράπεζα 

της Ελλάδος κατά την εποπτική αξιολόγηση των τραπεζών, και αφετέρου με 

την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε 

περιβάλλον συνεχιζόμενης αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος 

με ρυθμό που αναμένεται να διατυπωθεί γύρω στο 3% το 2003.

Ως προς τα νοικοκυριά, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι το υπόλοιπο 

των δανείων τους ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε σε 22.3% στο τέλος του 

2002, από 18% στο τέλος του 2001. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό παραμένει
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χαμηλό σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο στη ζώνη του Ευρώ (2002: 

47%). Εξάλλου, και η σχέση της δανειακής επιβάρυνσης των νοικοκυριών 

προς την αξία των κατοικιών και των μετοχών τις οποίες, άμεσα ή έμμεσα, 

κατέχουν διαμορφώθηκε στο τέλος του 2001 στο ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό 

του 3.8%. Εάν μάλιστα ληφθούν υπόψη και τα λοιπά σημαντικά περιουσιακά 

στοιχεία (ομόλογα, τραπεζικές καταθέσεις κ.ά.) που κατέχουν τα νοικοκυριά, η 

αναλογία των δανείων των νοικοκυριών προς το σύνολο των περιουσιακών 

τους στοιχείων διαμορφώνεται σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο, παρά τη 

σημαντική υποχώρηση των τιμών των μετοχών το 2002.

Για τη διεξοδικότερη εξέταση του ύψους δανεισμού και του βαθμού χρέωσης 

των ελληνικών νοικοκυριών, η Τράπεζα της Ελλάδος, διενήργησε πρόσφατα 

ειδική δειγματοληπτική έρευνα. Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων της 

έρευνας αυτής είναι ότι για τα νοικοκυριά του δείγματος που έδωσαν 

ολοκληρωμένες απαντήσεις και έχουν δανειστεί, σε καμία εισοδηματική 

κατηγορία το μέσο υπόλοιπο δανείων δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο ετήσιο 

εισόδημα. Επίσης, για το 75% των νοικοκυριών αυτών η τελευταία χρονικά 

μηνιαία επιβάρυνση από τόκους και κεφάλαιο στο σύνολο του δανεισμού τους 

δεν υπερβαίνει το 1/3 του μηνιαίου εισοδήματος τους.

Επομένως, από την έρευνα αυτή προκύπτει θετική εικόνα ως προς τη 

δυνατότητα των νοικοκυριών να εξυπηρετήσουν τα δάνεια που έχουν λάβει. Η 

θετική αυτή εικόνα δε διαφοροποιείται ουσιαστικά και στην περίπτωση ακόμη 

που αυτή δεν αντιστοιχεί στο δανειακό πρότυπο των νοικοκυριών που 

αρνήθηκαν να ολοκληρώσουν τη συνέντευξη ή να επιστρέφουν τα σχετικά 

ερωτηματολόγια, δεδομένου ότι τα νοικοκυριά αυτά αποτελούν μόλις το 5% 

του συνολικού δείγματος ή το 13% των νοικοκυριών που έδωσαν 

ολοκληρωμένες απαντήσεις.

164



ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

8.2 ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΟ 2002

Είναι γεγονός ότι, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε το 2002 κατά 2.5%, 

έναντι 2.9% το 2001, σύμφωνα με τις προσωρινές εθνικολογιστικές εκτιμήσεις 

της ΕΣΥΕ. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε συνδυασμό με την 

πτωτική τάση του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών (5.5-7 

εκατοστιαίες μονάδες την περίοδο 1995-2002) οδήγησε τα νοικοκυριά στο 

δανεισμό. Πράγματι, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του υπολοίπου των 

καταναλωτικών δανείων παρέμεινε υψηλός, αν και επιβραδύνθηκε στη 

διάρκεια του έτους (σε 24.2% το Δεκέμβριο του 2002 από 42.5% το 

Δεκέμβριο του 2001).

Οι πολύ υψηλοί ρυθμοί αύξησης των καταναλωτικών δανείων τα τελευταία 

χρόνια οφείλονται στο ότι το συνολικό ύψος των δανείων αυτών είναι ακόμη 

σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με το εθνικό εισόδημα, στη σημαντική πτώση 

των επιτοκίων τους, καθώς και στον έντονο ανταγωνισμό που έχει αναπτυχθεί 

μεταξύ των τραπεζών για την προώθηση προϊόντων καταναλωτικής πίστης. 

Πάντως, οπτο βαθμό που ο τομέας της καταναλωτικής πίστης, μετά από μια 

πρώτη φάση ταχύρυθμης προσαρμογής, εισέρχεται σε μια περίοδο 

βραδύτερης προσέγγισης των επιπέδων ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης, αναμένεται και σταδιακή υποχώρηση των ρυθμών αύξησης των 

καταναλωτικών δανείων.

Η αύξηση των τραπεζικών πιστώσεων κατά το 2002 προήλθε κυρίως από την 

εξέλιξη των μεσομακροπρόθεσμων δανείων, δηλαδή των δανείων με αρχική 

διάρκεια πάνω από ένα έτος. Συγκεκριμένα, τα δάνεια αυτά αυξήθηκαν κατά 

28.3% το 2002, έναντι 29.4 το 2001, ενώ τα βραχυπρόθεσμα δάνεια 

αυξήθηκαν μόλις κατά 6.6% το 2002, έναντι 21% το 2001.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, επιβράδυνση παρατηρήθηκε 

στην πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, η οποία παραμένει σε υψηλά 

επίπεδα. Συγκεκριμένα, το σύνολο των δανείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε
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κατά 32.2% το 2002, έναντι 40.4% το 2001, και η συμβολή τους στο σύνολο 
της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 

διαμορφώθηκε σε 10.4 εκατοστιαίες μονάδες, έναντι 11.6 μονάδων το 2001. 

Η επιβράδυνση αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική υποχώρηση του ρυθμού 

ανόδου των καταναλωτικών δανείων (2002: 24.2%, 2001: 42.5%), ενώ μικρή 

μόνο επιβράδυνση σημείωσε ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων 

(2002: 35.6%, 2001:38.9%). Υψηλός ρυθμός επέκτασης παρατηρήθηκε στα 

λοιπά, εκτός των στεγαστικών και καταναλωτικών, δάνεια προς νοικοκυριά 

(2002: 59.7%, 2001: 74.0%), στα οποία περιλαμβάνονται τα χρεωστικά 

υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών καταθέσεων, τα δάνεια για 

εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τα δάνεια για αγορά 

μετοχών, καθώς και τα δάνεια προς τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. 

Ωστόσο, το υπόλοιπο της κατηγορίας αυτής των δανείων παραμένει σε 

χαμηλό επίπεδο (Δεκέμβριος 2002: 325 ειΦή. 1.6% της συνολικής 

χρηματοδότησης των νοικοκυριών, Δεκέμβριος 2001: 325 εκατ.€ ή 1.4% της 

συνολικής χρηματοδότησης των νοικοκυριών), γεγονός που εξηγεί τους πολύ 

υψηλούς ρυθμούς αύξησής του.

ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΧΙ ΠΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Υπόλοιπα Μεταβολές υπολοίπων σε Μεταβολές Υπολοίπων σε

31.12.02 εκ. € ποσοστό%

(εκ. €)

2000 2001 2002 2000 2001 2002

Νοικοκυριά 31.499 4.446 6.859 7.670 35,5 40,4 32,2

Ι.Στεγαστικά

Δάνεια

21.225 2.679 4.380 5.573 31,2 38,9 35,6

2.Καταναλωτικά 9.755 1.650 2.341 1.903 42,7 42,5 24,2

Δάνεια

Πιστωτικές

Κάρτες

4.957 762 1.436 1.231 49,8 62,7 33,1

Έναντι 1.768 459 508 -188 46,4 35,1 -9,6

Δικαιολογητικών

Προσωπικά

Δάνεια

3.030 429 397 860 31,9 22,4 39,6

3.Λοιπά Δάνεια 519 117 138 194 169,9 74,0 59,7

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
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Η μεγάλη αύξηση των στεγαστικών δανείων συνδέεται με τη σχετικά ταχεία 

άνοδο που παρατηρείται στις τιμές των ακινήτων, η οποία αυξάνει τις 

χρηματοδοτικές ανάγκες των αγοραστών, αλλά και με τις αλλαγές στη 

φορολογική μεταχείριση των τόκων των στεγαστικών δανείων για την 

απόκτηση πρώτης κατοικίας που συνάπτονται από την αρχή του 2003. 

Πράγματι, πολλοί δανειολήπτες επέσπευσαν τη σύναψη δανείων εντός του 

2002, ώστε να μη θιγούν από τους περιορισμούς που ισχύουν από το 2003. Η 

μεγάλη αύξηση των στεγαστικών δανείων σχετίζεται επίσης με τον ιδιαίτερα 

έντονο ανταγωνισμό που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τραπεζών, καθώς και με 

τα χαμηλά επιτόκια που έχουν διαμορφωθεί στην κατηγορία αυτή των 

δανείων. Επισημαίνεται ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων το 2002 

παρουσίασαν μείωση (για παράδειγμα, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών 

δανείων σταθερού επιτοκίου και διάρκειας πάνω από 5 έτη μειώθηκε σε 4.9% 

το Δεκέμβριο του 2002 από 5.4% το Δεκέμβριο του 2001) και 

διαμορφώθηκαν στο τέλος του έτους κατά μέσον όρο σε χαμηλότερα επίπεδα 

από ό,τι στη ζώνη του Ευρώ.

Στο τέλος του 2002, τα στεγαστικά δάνεια αποτελούσαν στην Ελλάδα το 

67.4% του συνόλου των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά, όσο 

περίπου και στη ζώνη του Ευρώ (66.4%). Όσον αφορά την αρχική διάρκεια 

των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά, η σύνθεσή τους στο τέλος του 

2002 διαμορφώθηκε στην Ελλάδα ως εξής (σε παρένθεση το αντίστοιχο 

ποσοστό στη ζώνη του Ευρώ): δάνεια με διάρκεια μέχρι 1 έτος, 20.6% 

(8.4%), δάνεια με διάρκεια από 1 μέχρι και 5 έτη, 13.0% (10.4%), δάνεια με 

διάρκεια πάνω από 5 έτη, 66.4% (81.2%). Επομένως, ενώ δεν υπάρχει 

ουσιαστική διαφοροποίηση μεταξύ Ελλάδος και ζώνης του Ευρώ ως προς το 

είδος των δανείων προς τα νοικοκυριά, υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς 

τη διάρθρωση κατά διάρκεια των δανείων αυτών, καθώς στην Ελλάδα τα 

βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι σχετικώς αυξημένα. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στη μεγάλη σπουδαιότητα που έχουν στην Ελλάδα τα βραχυπρόθεσμα δάνεια 

στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, ενώ στη ζώνη του Ευρώ ο 

μεγαλύτερος όγκος των καταναλωτικών δανείων αφορά δάνεια με διάρκεια
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μεγαλύτερη από 5 έτη. Ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας των καταναλωτικών 

δανείων στην Ελλάδα οφείλεται στο ότι οι καταναλωτές δανείζονται κυρίως 

μέσω χρήσης πιστωτικών καρτών.

Το συνολικό υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά στην 

Ελλάδα στο τέλος του 2002 αντιστοιχούσε σε 22.3% του ΑΕΠ, έναντι 47% 

στη ζώνη του Ευρώ κατά μέσο όρο. Επομένως, με βάση αυτή τη σύγκριση, 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα έχουν γενικά υψηλό 

βαθμό χρέωσης, αν και δεν αποκλείεται ορισμένα από αυτά να έχουν δανειστεί 

ποσά πέραν των δυνατοτήτων τους, όπως αυτές προσδιορίζονται με βάση τα 

εισοδήματά τους και την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. Ο γενικά 

χαμηλός βαθμός χρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών επιβεβαιώθηκε και από 

τη δειγματοληπτική έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι ο δανεισμός είναι 

συγκεντρωμένος στα νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα και περιουσία και 

ότι, κατά μέσον όρο, το συνολικό υπόλοιπο των πόσης φύσεως δανείων 

(στεγαστικών και καταναλωτικών) δεν υπερβαίνει το ετήσιο εισόδημα των 

νοικοκυριών, ακόμη και στα χαμηλότερα εισοδηματικό κλιμάκια, ενώ η 

εξυπηρέτηση των δανείων φαίνεται να βρίσκεται γενικά μέσα στα όρια των 

εισοδηματικών δυνατοτήτων των νοικοκυριών. Ωστόσο, οι υψηλοί ρυθμοί 

αύξησης τόσο των καταναλωτικών όσο και των στεγαστικών δανείων 

υποδηλώνουν την ανοδική τάση του βαθμού χρέωσης των νοικοκυριών και 

την ανάγκη να παρακολουθείται στενά η περαιτέρω εξέλιξη των μεγεθών 

αυτών.

Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες δανείων προς τους καταναλωτές, 

σημειώνεται ότι με υψηλό (αν και σημαντικά βραδύτερο) ρυθμό αυξήθηκαν 

και κατά το 2002 τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών (2002: 33.1%, 2001: 

62.7%), λόγω του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, αλλά και 

των προτιμήσεων που δείχνουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές 

σε αυτό τον τρόπο τραπεζικής χρηματοδότησης. Με χαμηλότερο ρυθμό 

αυξήθηκε το σύνολο των δανείων έναντι δικαιολογητικών και των
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προσωπικών δανείων (2002: 16.3%, 2001: 28.1%). Αποτέλεσμα των 

εξελίξεων αυτών ήταν να μεταβληθεί η διάρθρωση των καταναλωτικών 

δανείων, με ενίσχυση του ποσοστού συμμετοχής των δανείων μέσω 

πιστωτικών καρτών (2002: 50.8%, 2001: 47.4%), τα οποία αν και έχουν 

σχετικώς υψηλά επιτόκια, εξασφαλίζουν ευχερέστερη πρόσβαση των ιδιωτών 

στον τραπεζικό δανεισμό.

8.3 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΟ 2002

Αξίζει, τέλος, να γίνει μια αναφορά στα επιτόκια των τραπεζικών χορηγήσεων 

και στην εξέλιξή τους μέσα στο 2002. Οι συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυμάτων και η διαμόρφωση των επιτοκίων στην αγορά 

χρήματος αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 

εξέλιξη των τραπεζικών επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων.

Πτωτικά κινήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος τα επιτόκια των τραπεζικών 

δανείων στην Ελλάδα, τα οποία συνέκλιναν περαιτέρω προς τα γενικώς 

χαμηλότερα επιτόκια της ζώνης του Ευρώ. Από ειδικές μελέτες που έγιναν για 

τη ζώνη του Ευρώ, έχει εκτιμηθεί ότι οι μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς 

χρήματος επηρεάζουν σταδιακά τα τραπεζικά επιτόκια δανεισμού. 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό μιας μεταβολής των επιτοκίων αυτών που 

μεταδίδεται στα επιτόκια χορηγήσεων μέσα σε ένα μήνα είναι μικρότερο από 

50%, μακροχρόνια όμως η μεταβολή αυτή ενσωματώνεται πλήρως στα 

επιτόκια χορηγήσεων. Επιπλέον, η ταχύτητα με την οποία προσαρμόζονται τα 

επιτόκια χορηγήσεων στη ζώνη του Ευρώ έχει αυξηθεί με την εισαγωγή του 

ενιαίου νομίσματος, καθώς είναι πλέον ευκολότερο για τους πελάτες των 

τραπεζών να συγκρίνουν τα προσφερόμενα από αυτές επιτόκια. Θα πρέπει 

όμως να σημειωθεί ότι η σχετικά ταχεία προσαρμογή των επιτοκίων δεν 

παρατηρείται στα καταναλωτικό δάνεια, καθώς διαπιστώνεται ότι τα επιτόκιά 

τους προσαρμόζονται με μεγαλύτερη χρονική υστέρηση και σε μικρότερο 

βαθμό στις μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς χρήματος.
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

(ΠΟΣΟΣΤΑ % ΕΤΉΣΙΩΣ)

Δεκέμβριος 2001 Δεκέμβριος 2002 Μεταβολή μεταξύ 

Δεκ.2001 και 

Δεκ.2002

Στεγαστικά

Δάνεια

(σταθερού

επιτοκίου)

Μέσο σταθμικό 5,52 5,09 -0,43

επιτόκιο 

Στη ζώνη του 

Ευρώ

Μέγιστο επιτόκιο 6,29 5,95 -0,34

Ελάχιστο επιτόκιο 4,52 4,00 -0,52

Επιτόκιο στην 5,40 4,91 -0,49

Ελλάδα

Καταναλωτικά

Δάνεια

(προσωπικά)

Μέσο σταθμικό 9,83 9,58 -0,25

επιτόκιο 
στη ζώνη του 

Ευρώ

Μέγιστο επιτόκιο 11,62 11,64 0,02

Ελάχιστο επιτόκιο 5,45 5,09 -0,36

Επιτόκιο στην 11,62 11,64 0.02

Ελλάδα

Πηγή: ΕΚΤ και Τράπεζα της Ελλάδος
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Όσον αφορά τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων, αυτά παρουσίασαν 

ανάμεικτες τάσεις κατά το 2002. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο των δανείων μέσω 

πιστωτικών καρτών, ενώ παρουσίασε αύξηση κατάθ.3 της εκατοστιαίας 

μονάδας στη διάρκεια του ενδεκαμήνου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2002, το 

Δεκέμβριο μειώθηκε κατά 0.3 της εκατοστιαίας μονάδας και διαμορφώθηκε 

τελικά στο επίπεδο του Δεκεμβρίου του 2001 (15.4%), ενώ δεν μεταβλήθηκε 

ουσιαστικά το πρώτο δίμηνο του 2003. Τα επιτόκια των δανείων μέσω 

πιστωτικών καρτών είναι διεθνώς αρκετά υψηλότερα από τα επιτόκια που 

εφαρμόζονται στις άλλες κατηγορίες καταναλωτικών δανείων, λόγω των 

αυξημένων πιστωτικών κινδύνων που αυτά ενσωματώνουν. Τα επιτόκια των 

δανείων έναντι δικαιολογητικών μειώθηκαν το 2002 κατά 0.5 της εκατοστιαίας 

μονάδας και περιορίστηκαν το Δεκέμβριο σε 10.5%, ενώ το Φεβρουάριο του 

τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν σε ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο (10.6%). 

Το επιτόκιο των προσωπικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο κατά το 

προηγούμενο έτος στο επίπεδο του 11.6%. Επειδή το επιτόκιο των δανείων 

αυτής της κατηγορίας μειώθηκε στη ζώνη του Ευρώ κατά 0.2 της εκατοστιαίας 

μονάδας το 2002, η διαφορά των δυο επιτοκίων αυξήθηκε σε 2.1 εκατοστιαίες 

μονάδες το Δεκέμβριο του 2002, από 1.8 μονάδα το Δεκέμβριο του 2001. Η 

διαφορά αυτή διευρύνθηκε ελαφρά το Φεβρουάριο του 2003 σε 2.2 

εκατοστιαίες μονάδες.

Κάμψη σημειώθηκε και στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Ειδικότερα, το 

επιτόκιο των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου με διάρκεια πάνω από 

5 έτη μειώθηκε κατά 0.5 της εκατοστιαίας μονάδας, με αποτέλεσμα να 

διαμορφωθεί το Δεκέμβριο σε 4.9% και να είναι μικρότερο κατά 0.2 της 

εκατοστιαίας μονάδας από το μέσο όρο των επιτοκίων των αντίστοιχων 

δανείων στη ζώνη του Ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2003 η διαφορά αυτή του 

ελληνικού επιτοκίου από το μέσο επιτόκιο της ζώνης του Ευρώ περιορίστηκε 

σε 0.10 της εκατοστιαίας μονάδας, καθώς μειώθηκε ελαφρά το σχετικό 

επιτόκιο στη ζώνη του Ευρώ. Στη συνέχεια όμως, τα επιτόκια αυτής της 

κατηγορίας στην Ελλάδα αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα το Φεβρουάριο να είναι 

υψηλότερα κατά 0.4 της εκατοστιαίας μονάδας από ό,τι στην ζώνη του Ευρώ.
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Μείωση (κατά 0.3 της εκατοστιαίας μονάδας) παρατηρήθηκε στο επιτόκιο των 

στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου κατά το 2002 (Δεκέμβριος 

2002: 5.5%, Δεκέμβριος 2001: 5.8%), ενώ το Φεβρουάριο του 2003 το 

επιτόκιο αυτό περιορίστηκε σε 5.4%.

8.4 Η ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: ΜΥΘΟΣ Ή 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αν και μόλις ένα στα επτά νοικοκυριά υπολογίζεται ότι έχει πάρει κάποιας 

μορφής καταναλωτικό δάνειο, εν τούτοις σημαντικό ποσοστό όσων έχουν 

δανειοδοτηθεί εκτιμάται ότι έχουν υπερδανειστεί ή βρίσκονται πολύ κοντά στα 

όρια υπερχρέωσης. Ακόμη μικρότερο είναι το ποσοστό των νοικοκυριών που 

έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια 

ανάπτυξης της λιανικής τραπεζικής, η οποία αποτελεί πλέον το βασικό πεδίο 

ανταγωνισμού των τραπεζών με σημαντική συμβολή στην κερδοφορία τους. 

Πάντως η προσφορά όλο και περισσότερων δανείων για την αγορά 

καταναλωτικών αγαθών διευρύνει το άνοιγμα των νοικοκυριών, που σε 

ορισμένες περιπτώσεις δε γνωρίζουν ότι δανείζονται, όπως συμβαίνει με τις 

άτοκες δόσεις.

Όπως αναφέρουν τραπεζίτες, η ελληνική αγορά λιανικής τραπεζικής σε σχέση 

με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζει σημαντικά περιθώρια 

ανάπτυξης. Με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα δάνεια τόσο της στεγαστικής 

όσο και της καταναλωτικής πίστης ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι περίπου τρεις 

φορές λιγότερα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι όλα τα νοικοκυριά είναι σε θέση 

να δανειστούν δύο και τρεις φορές περισσότερο. Για τον λόγο αυτό θεωρούν 

ότι η ποιοτική αξιολόγηση των αιτήσεων για δάνεια προστατεύει τα νοικοκυριά 

από το ενδεχόμενο να μη μπορούν στο μέλλον να αντεπεξέλθουν στις 

υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με έρευνες, το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν πάρει κάποιας 

μορφής καταναλωτικό δάνειο υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνά το 15%. Εκτιμάται
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ωστόσο ότι περίπου το 30% αυτών είναι υπερδανεισμένο. Η εκτίμηση αυτή 

προκύπτει κυρίως από την τάση που παρατηρείται όλο και πιο έντονα και η 

οποία θέλει τους δανειολήπτες να δανείζονται εκ νέου για την αποπληρωμή ή 

εξυπηρέτηση παλαιότερων χρεών. Οι τράπεζες μάλιστα ενθαρρύνουν τέτοιου 

είδους συμπεριφορές προσφέροντας καλύτερους όρους.

Το αντίστοιχο ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν πάρει κάποιας μορφής 

καταναλωτικό δάνειο στη ζώνη του Ευρώ υπολογίζεται σε 50%, στις Η.Π.Α. 

90.9%, στην Ιαπωνία 70.4% και στη Βρετανία 74.3%. Ο συνολικός όγκος 

δανεισμού των ελληνικών νοικοκυριών είναι περίπου το 18.7% του διαθέσιμου 

εισοδήματος τους, ενώ στην Ιταλία είναι περίπου το 35%, στη Γαλλία το 

70%, στις Η.Π.Α ξεπέρασε το 100%, στη Γερμανία βρίσκεται στο 110% ενώ 

στην Αγγλία ο συνολικός δανεισμός αντιστοιχεί στο 120% του διαθέσιμου 

εισοδήματος τους.

Από την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης μέχρι σήμερα ο μέσος όρος 

των προσωπικών δανείων έχει υπερδιπλασιαστεί. Ίσως, λοιπόν, τα ελληνικά 

νοικοκυριά να μην έχουν φθάσει ακόμη στα όρια του συναγερμού όσον 

αφορά την υπερχρέωση, το βέβαιο όμως είναι ότι ο ρυθμός αύξησής τους, ο 

οποίος παραμένει υψηλός, είναι ανησυχητικός.

8.5 Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Από την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης μέχρι σήμερα ο μέσος όρος 

των δανείων έχει υπερδιπλασιαστεί. Σύμφωνα με τους τραπεζίτες απ€2500 

έχει φτάσει σε€8000 περίπου. Η ποσοτική αυτή αύξηση συνοδεύεται και από 

ποιοτικές αλλαγές. «Τα δάνεια των€3000» αναφέρεται «απευθύνονταν κατά 

κύριο λόγο σε όσους είχαν τρομερή οικονομική ανάγκη και δεν είχαν άλλο 

τρόπο να εξασφαλίσουν το ποσό αυτό. Όσοι ήθελαν περισσότερα χρήματα 

έπρεπε να απευθυνθούν σε πολλές τράπεζες και με ψευδείς δηλώσεις να 

πάρουν περισσότερα από ένα δάνεια. Έτσι λίγοι από όσους είχαν τις 

προϋποθέσεις για υψηλό δανεισμό κατέφευγαν στις τράπεζες. Με την
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κατάργηση των περιορισμών όμως πελάτες με υψηλότερα εισοδήματα 

πέρασαν το κατώφλι των τραπεζών».

Σύμφωνα με στοιχεία μεγάλου τραπεζικού οργανισμού ο οποίος κυριαρχεί στο 

χώρο, πριν από την απελευθέρωση των προσωπικών δανείων είχαν σαφή 

υπεροχή τα χαμηλότερα εισοδήματα, δηλαδή ο€β000 με €6000 ετησίως. 

Στην ίδια τράπεζα σήμερα έρχονται πελάτες με μεσαία και υψηλά εισοδήματα 

της τάξεως των €30000 ως €70000. Υπολογίζεται ότι δύο στα δέκα προσωπικά 

δάνεια που χορηγούνται σήμερα είναι πάνω απέΙΟΟΟΟ και χορηγούνται σε 

πελάτες με ετήσιο εισόδημα πάνω €36000, δύο με τρία στα δέκα 

προσωπικά είναι μεσαία δάνεια περί τα €8000 με €10000 και χορηγούνται σε 

πελάτες με ετήσιο εισόδημα από €15000 ως €25000 και πέντε με έξι στα δέκα 

δάνεια είναι της τάξεως τω€5000 με €6000 και χορηγούνται σε πελάτες με 

χαμηλό ετήσιο εισόδημα.

Αλλαγές στο κοινωνικο-οικονομικό προφίλ των δανειοληπτών υπάρχουν και 

στον τομέα των επαγγελμάτων με του ελεύθερους επαγγελματίες και 

εμπόρους να αιτούνται στην ίδια κατηγορία δανείων όπου σπτο παρελθόν 

κυριαρχούσαν οι μισθωτοί. Επίσης αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών που 

δανειοδοτούνται, εξέλιξη όμως που δεν συνδέεται απαραίτητα με την 

απελευθέρωση. Η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών υπολογίζεται 55:45 

με τάση εξίσωσης μεταξύ των δυο φύλων. "Όσον αφορά την ηλικία δεν 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αυτοί που ζητούν προσωπικά και καταναλωτικά 

δάνεια δύσκολα ξεπερνούν την ηλικία των 55 ετών. Δυναμικότερες 

παρουσιάζονται οι ηλικίες στην περίοδο που αρχίζει μια επαγγελματική καριέρα 

ή μια οικογένεια και κοντά στα πενήντα όταν οι οικογενειακές ανάγκες 

αυξάνονται από ένα δεύτερο ξεκίνημα (σπουδές, γάμος).

Σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας, οι Έλληνες δεν είναι από τους 

συνεπέστερους δανειολήπτες της Ευρώπης. Το ποσοστό των δανείων σε 

καθυστέρηση από τρεις ως δώδεκα μήνες βρίσκεται περίπου στο 8%, 

ποσοστό αρκετά υψηλό για τα διεθνή δεδομένα. Η τάση είναι βεβαίως το
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ποσοστό αυτό να μειωθεί και να πλησιάσει στο υψηλότερο αποδεκτό όριο του 

6% καθώς τα μεγάλα προσωπικά δάνεια που χορηγούνται με ή χωρίς 

εξασφάλιση σε πελάτες με υψηλά εισοδήματα διορθώνουν την εικόνα, χωρίς 

όμως να λύνουν το πρόβλημα. Οι καθυστερήσεις είναι υψηλότερες στα 

προσωπικό δάνεια και στις κάρτες (4%-11%) και μικρότερες στα δάνεια 

αυτοκινήτου (0.5%-3%)

Με την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης και λαμβάνοντας υπόψη τις 

νέες συνθήκες που μόλις περιγράφτηκαν, γίνεται εντονότερη η ανάγκη 

λειτουργία της «λευκής λίστας» του Τειρεσία για την προστασία τόσο των 

τραπεζών όσο και των νοικοκυριών και ιδιωτών. Χαρακτηριστικό των 

κινδύνων υπερδανεισμού είναι το γεγονός ότι από τα στοιχεία των δυο 

μεγαλύτερων τραπεζών στην αγορά της καταναλωτικής πίστης (Eurobank και 

Εθνική) προκύπτει πως η βασική αιτία απόρριψης μιας αίτησης είναι η 

συναλλακτική συμπεριφορά του εν δυνάμει δανειολήπτη. Οι δυο αυτές 

τράπεζες διαθέτουν μεγάλο πελατολόγιο και είναι πολύ πιθανόν να έχουν 

δανειοδοτήσει στο παρελθόν τον υποψήφιο πελάτη. Έτσι γνωρίζουν πόσο 

συνεπής είναι στις υποχρεώσεις του. Ο πελάτης που απορρίπτουν όμως είναι 

πολύ πιθανό να επισκεφτεί άλλη τράπεζα η οποία δε διαθέτει ανάλογη 

πληροφόρηση και η οποία θα του εγκρίνει την αίτηση.

Όμως, ποια είναι η στάση των τραπεζών αυτών; Οι τράπεζες διστάζουν να 

δανείσουν μετά την απελευθέρωση επειδή νιώθουν ότι «περπατούν στα 
τυφλά». Για αυτές η απελευθέρωση των καταναλωτικών δανείων έχει 

μετατραπεί σε ένα γρίφο και αντί να λύσει τα χέρια τους, έχει φέρει τις 

διοικήσεις τους μπροστά σε σοβαρά διλήμματα. Και αυτό γιατί αν και η ζήτηση 

των καταναλωτικών δανείων έχει αυξηθεί, όλα δείχνουν ότι η πλειονότητα 

των νέων πελατών βρίσκεται στο κόκκινο, δηλαδή το προφίλ τους δεν είναι το 

επιθυμητό ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα ή οι πελάτες κουβαλούν 

ήδη μεγάλα χρέη από προηγούμενες δανειοδοτήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος, 

επομένως, της πελατείας κινείται στη ζώνη υψηλού κινδύνου, αφού σε
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περίπτωση που συμβεϊ κάποιο απρόοπτο γεγονός, οι πελάτες αυτοί είναι πολύ 

πιθανόν να βρεθούν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους.

Την κατάσταση παρακολουθεί διακριτικά η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είχε 

προχωρήσει στην απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης ευελπιστώντας ότι 

θα λειτουργήσει ολοκληρωμένα η «Λευκή Λίστα». Αρμόδια τραπεζικά στελέχη 

παραδέχονται, πάντως ότι «αναγκάζονται να κινούνται επί ξυρού ακμής» στην 

προσπάθειά τους να μη χάσουν πελάτες. Η νέα «ισορροπία του τρόμου» που 

βιώνουν οι τράπεζες αντανακλάται ανάγλυφα και στην επικοινωνιακή 

διαφημιστική τους πολιτική από όπου, επιμελώς, δεν προβάλλονται τα νέα 

απελευθερωμένα δάνεια.

8.6 Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

Η ευελιξία στα προϊόντα και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, που με 

τόσο δέος υποστηρίζουν οι τράπεζες, φαίνεται ότι άρχισαν να παίρνουν 

«σάρκα και οστά» με την απελευθέρωση στα όρια των προσωπικών και 

καταναλωτικών δανείων. Ο πελάτης έχει πλέον τη δυνατότητα να δανειστεί 

περισσότερα από€25000 προκειμένου να καλύψει τις καταναλωτικές του 

ανάγκες, ενώ όσο καλύτερα συμπεριφορά έχει τόσο ευνοϊκότερους όρους 

μπορεί να επιτύχει όσον αφορά την τιμολόγηση του δανείου. Εξάλλου η 

φιλοσοφία των νέων προϊόντων στηρίζεται στο διάλογο του πελάτη και της 

τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος δανειζόμενος μπορεί, σε συνεργασία 

με την τράπεζα, να βρει το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες του, να επιτύχει 

καλύτερη τιμή και ευελιξία στον τρόπο αποπληρωμής.

Όμως ο υποψήφιος δανειολήπτης πρέπει να επιδείξει προσοχή και ιδιαίτερα 

αυτός που επιθυμεί να μεταφέρει το χρέος του είτε αυτό προέρχεται από 

πιστωτική κάρτα είτε από άλλο δάνειο. Υπάρχει περίπτωση η μεταφορά του 

χρέους από τη μια τράπεζα στην άλλη να επιβαρύνει τον πελάτη με επιπλέον 

έξοδα. Για παράδειγμα δε συμφέρει η μεταφορά προσωπικού δανείου σε άλλη 

τράπεζα, αν στους όρους μεταφοράς ο πελάτης καλείτε να πληρώσει εκ νέου
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έξοδα φακέλου. Επίσης, ο πελάτης πρέπει να τσεκάρει ότι η τράπεζα στην 

οποία έχει το δάνειο δε θα του ζητήσει να πληρώνει καμία ποινή στην 

περίπτωση που θελήσει να αλλάξει πιστωτικό ίδρυμα. Τέλος, ο πελάτης 

οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στο ύψος της ελάχιστης δόσης, στο νέο 

επιτόκιο μεταφοράς καθώς επίσης και σε ότι κρύβεται πίσω από την περίοδο 

χάριτος.

Παρά τα επιμέρους θέματα που προκύπτουν και χρήζουν της απαιτούμενης 

προσοχής, γεγονός είναι ότι η απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης 

αποτελεί ανάσα για πολλούς δανειολήπτες που έχουν δανεισθεί σε 

περισσότερες από μια τράπεζες και «πνίγονται» κάθε μήνα μέσα σε 

πολυάριθμες δόσεις... Για το λόγο αυτό τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν 

από τα επιτελεία των τραπεζών αποδεικνύουν ότι ο πελάτης που προσπαθεί να 

αξιοποιήσει τα προνόμια της απελευθέρωσης και έχει μοναδική επιθυμία και 

επιδίωξη το συμμάζεμα του χρέους του θα είναι ο μεγάλος νικητής της νέας 

τάξης πραγμάτο^ν.

8.7 Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Κλείνοντας την παρουσίαση της καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα και σε μια 

προσπάθεια προσέγγισης των τάσεων της τραπεζικής αγοράς μετά την 

απελευθέρωση των πιστωτικών ορίων, εκθέτονται, παρακάτω, απόψεις 

τραπεζικών στελεχών. Το τι θα συμβεί, βέβαια, στην πορεία καθώς ο Έλληνας 

καταναλωτής θα ωριμάσει ως προς τη συμπεριφορά του απέναντι στην 

αποπληρωμή των δανείων του και ως προς τη χαλιναγώγηση των 

καταναλωτικών του αναγκών, μόνο ο χρόνος θα το δείξει...

Κατά τα λεγάμενα της βοηθού του γενικού διευθυντή του τμήματος Consumer 

Lending της Eurobank, Τόνια Σούσαρη, η άρση των περιορισμών arov τομέα 

της καταναλωτικής πίστης είναι το τελευταίο βήμα στα πλαίσια του 

εκσυγχρονισμού και της απελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
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στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι οι νέες ρυθμίσεις, σε συνδυασμό με 

τη λειτουργία του Λευκού Τειρεσία, θα βοηθήσουν στην εύρυθμη λειτουργία 

της καταναλωτικής πίστης και στην πιο ορθολογική διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου. Πελάτες με δάνεια σε πολλές τράπεζες θα μπορούν να τα 

συγκεντρώσουν σε μια τράπεζα της επιλογής τους και να επιτύχουν 

καλύτερους όρους και βελτιωμένη δυνατότητα αποπληρωμής τους. Με τη 

σωστή αξιολόγηση του πισΓωτικού κινδύνου, οι τράπεζες θα έχουν τη 

δυνατότητα να διαφοροποιήσουν την τιμολογιακή τους πολιτική, η οποία θα 

είναι πλέον εξειδικευμένη για κάθε πελάτη. Επιπλέον, προσθέτει ότι η 

προσέγγιση του πελάτη από τις τράπεζες θα είναι πελατοκεντρική, δηλαδή 

ατομική και εξειδικευμένη, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας των 

προϊόντων και υπηρεσιών τους. Η ανταγωνιστικότητα των τραπεζών θα 

μετρηθεί στο άμεσο μέλλον με βάση την ποιότητα στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη. Όλα αυτά, φυσικά, προϋποθέτουν την ετοιμότητα των τραπεζών 

όσον αφορά στη διάθεση πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών, που θα 

καλύπτουν τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού πελάτη τους, καθώς και στη 

διαχείριση σύγχρονων πελατοκεντρικών συστημάτων και μοντέλων 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Προσθέτει ότι η νέα 

καταναλωτική πίστη θα επιτρέψει την επέκταση των εργασιών των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αφενός μέσω της διεύρυνσης της πελατειακής 

τους βάσης, καθώς θα μπορούν να απευθυνθούν σε νέες ομάδες πελατών, 

αφετέρου μέσω της πώλησης νέων και πολλαπλών προϊόντων στους ήδη 

υπάρχοντες πελάτες τους. Τέλος, σχολιάζει ότι η απελευθέρωση της 

καταναλωτικής πίστης ανοίγει νέα εποχή για τους πελάτες και τις τράπεζες. Οι 

κανόνες του ανταγωνισμού θα λειτουργήσουν ολοκληρωμένα και

αποτελεσματικά, οι τράπεζες, με πελατοκεντρική πλέον φιλοσοφία και 

αναβαθμισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανοίξουν νέες αγορές και ο 

καταναλωτής θα είναι από κάθε άποψη α μεγάλος ωφελημένος.

Ο διευθυντής της καταναλωτικής πίστης της Εθνικής Τράπεζας, Δ. Παυλάκης, 

δηλώνει ότι οι τράπεζες θα έχουν στο εξής τη δυνατότητα να παρέχουν 

μεγαλύτερου ύψους χρηματοδοτήσεις, ενώ θα μπορούν να μειώνουν στο
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ελάχιστο τις επισφάλειές τους και να προσφέρουν ιδιαίτερα προνομιακούς 

όρους στους πελάτες με μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα. Ο ίδιος δε φαίνεται 

ιδιαίτερα αισιόδοξος όσον αφορά τις αλλαγές που θα επιφέρει η 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης διότι όπως αναφέρει η αγορά έχει 

ήδη βρει πολλές εναλλακτικές λύσεις για να παρακάμψει τους περιορισμούς 

όπως το retail factoring και τα δάνεια αυτοκινήτου μέσω πιστωτικής κάρτας. 

Ως σημαντικότερη συνέπεια της κατάργησης των περιορισμών στη σύνθεση 

των χαρτοφυλακίων λιανικής τραπεζικής, θεωρεί ότι οι τράπεζες θα 

αναπτύξουν νέα μέσα και εργαλεία για να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που 

παρουσιάζεται από την απελευθέρωση. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, η πίεση 

και η όξυνση του ανταγωνισμού να οδηγήσει στη διαμόρφωση νέων σημείων 

εξειδίκευσης των τραπεζών, καθώς η αγορά της καταναλωτικής πίστης θα 

ωριμάζει. Η επιλογή των μέσων και των εργαλείων εξαρτάται από την εστίαση 

και τη στρατηγική του κάθε οργανισμού, αλλά και από την εμπειρία, τη γνώση 

και την ικανότητα που έχει η κάθε τράπεζα να μετατρέπει τις ευκαιρίες αφενός 

σε λύσεις που ικανοποιούν του πελάτες και αφετέρου σε κερδοφορία. Κάτω 

από αυτή τη λογική και θεωρώντας την απελευθέρωση αγώνα δρόμου 

αντοχής και όχι ταχύτητας, η Εθνική Τράπεζα επέλεξε μέσα και εργαλεία που 

οδηγούν σε ορθολογιστική αύξηση των ποσών των δανείων που δίνει στα 

νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης 

των πελατών της με δικαιότερη τιμολόγηση, καθώς τα επιτόκια 

συμμορφώνονται με την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε πελάτη, τη χρήση 

που κάνει στο πιστωτικό όριο που του δίνεται κ.ά. Τονίζει, επίσης, ότι είναι 

υποχρεωμένοι να σεβαστούν τις ανάγκες των πελατών τους και ότι ο κάθε 

πελάτης είναι πλέον μια διαφορετική περίπτωση και όχι απλά ένας καταθετικός 

λογαριασμός. Στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να περιορίσει τα έξοδα 

προσέγγισης της πελατείας της και να εφαρμόσει εξατομικευμένη τιμολογιακή 

πολιτική. Τέλος, καταλήγει ότι η Εθνική δημιούργησε νέα χρηματοδοτικά όρια 

ανά πελάτη, προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά κυρίως στις δυνατότητες του 

πελάτη και σε άμεση εξάρτηση από τη συναλλακτική του συμπεριφορά.
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Ο γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Β. Τραπεζάνογλου, δηλώνει ότι 

η δανειοδότηση των ιδιωτών λειτουργούσε ως μια τυποποιημένη και σχετικά 

απλή στη λειτουργία της υπηρεσία και συνεχίζει λέγοντας ότι ενώ για τα μικρά 

ποσά αυτό θα παραμείνει για τα μεγαλύτερα οι αλλαγές θα είναι ουσιαστικές. 

Ο πελάτης θα έχει πλέον πολλαπλές δυνατότητες ως προς τη μορφή του 

δανείου, τον τρόπο εκτοκισμού και τον τρόπο αποπληρωμής, για παράδειγμα 

δάνειο συγκεκριμένου ποσού ή ανακυκλούμενο, σταθερού ή κυμαινόμενου 

επιτοκίου, σταθερής δόσης ή ελάχιστης καταβολής. Παράλληλα, θα έχει τη 

δυνατότητα να συγκεντρώνει τα δάνεια και τις οφειλές του από κάρτες που 

έχει σε διάφορες τράπεζες και να τα αναχρηματοδοτήσει μέσω ενός δανείου 

που θα ταιριάζει καλύτερα στο διαθέσιμο εισόδημά του. Επισημαίνει, επιπλέον 

ότι οι τράπεζες, από την πλευρά τους, οργανώνουν την προσφορά νέων 

προϊόντων διευρύνοντας τα κριτήρια αποτίμησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας των πελατών, ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίζουν, όχι απλώς 

την καταλληλότερη μορφή δανεισμού, αλλά και τη συνολικά οικονομικότερη 

για τον πελάτη σχέση, προσφέροντας καλύτερα επιτόκια εκεί όπου η 

προσδοκία εσόδων εκτιμάται περισσότερο ασφαλής. Είναι φανερό λοιπόν ότι 

δημιουργείται η ανάγκη για μια νέα μορφή στενότερης και πιο ισορροπημένης 

σχέσης μεταξύ τράπεζας και πελάτη στην οποία η τράπεζα θα είναι φιλική, 

εξυπηρετική, αξιόπιστη και θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ενώ ο πελάτης 

θα έχει πλέον το δικαίωμα της επιλογής. Η απελευθέρωση θα προσφέρει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις τράπεζες οι οποίες έχουν πραγματικά 

συμβουλευτική και πελατοκεντρική λειτουργία.

Η διευθύντρια της λιανικής τραπεζικής της Λαϊκής Τράπεζας, Κ. Μιχαλοπούλου, 

αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με τα νέα προγράμματα της καταναλωτικής πίστης 

οι πελάτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό για 

όποιο σκοπό θέλουν και για το ποσό που έχουν ανάγκη, γεγονός που θα 

συμβάλει στην πιο ορθολογική ανάπτυξη της αγοράς. Η Λαϊκή Τράπεζα, 

συνεπής στη στρατηγική της για περαιτέρω ενδυνάμωσή της στη 

συγκεκριμένη αγορά, έχει ανταποκριθεί άμεσα στις εξελίξεις και πρόκειται να 

αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες δημιουργώντας νέα ευέλικτα προϊόντα που
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στόχο έχουν να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Για παράδειγμα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και είναι έτοιμα να 

προωθηθούν στην αγορά διαφορετικά προϊόντα ανάλογα με την 

επαγγελματική ιδιότητα των πελατών, τον τρόπο ζωής τους και τις ανάγκες 

που εμφανίζονται σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Επιπλέον, η Λαϊκή 

προγραμματίζει τη δημιουργία πιο εξατομικευμένων προϊόντων τα οποία θα 

προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών, με κριτήρια τόσο τη 

σχέση τους με την τράπεζα όσο και τη συνολική πιστοληπτική τους 

συμπεριφορά. Τέλος, παράλληλα με τη δημιουργία νέων προϊόντων, η Λαϊκή 

Τράπεζα συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό αναπροσαρμόζονται συνεχώς οι εσωτερικές 

δομές και διαδικασίες, έτσι ώστε με ευελιξία, φιλική εξυπηρέτηση και 

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, να επιτυγχάνει την άμεση ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των καταναλωτών.

Ο διευθυντής του consumer banking της Τράπεζας Κύπρου, Γ. Σειραδάκης, 

πιστεύει ότι στο νέο απελευθερωμένο περιβάλλον η κύρια ευθύνη των 

τραπεζών βρίσκεται στην ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών που θα 

επιτυγχάνουν σωστή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του 

υποψήφιου πελάτη τους. Επίσης, συμπληρώνει ότι οφείλουν να λειτουργούν 

ως σύμβουλοι των πελατών τους προσφέροντας τα προϊόντα που ταιριάζουν 

καλύτερα στις ανάγκες τους και βρίσκονται στο πλαίσιο των οικονομικών τους 

δυνατοτήτων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται ο υπερδανεισμός, με 

τις δυσάρεστες συνέπειες που αυτός μελλοντικά συνεπάγεται τόσο για τον 

πελάτη όσο και για την ίδια την τράπεζα. Μια σημαντική δυσκολία στην 

κατεύθυνση αυτή είναι η έλλειψη ολοκληρωμένης λευκής βίβλου, δηλαδή μιας 

βάσης δεδομένων από όπου οι τράπεζες θα μπορούν να αντλούν στοιχεία για 

το δανεισμό του ιδιώτη από άλλα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να έχουν 

ολοκληρωμένη εικόνα για τις υποχρεώσεις του από δάνεια και πιστωτικές 

κάρτες. Η ολοκλήρωση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων βελτιώνει τα 

συστήματα αξιολόγησης και περιορίζει τις επισφάλειες, με άμεση συνέπεια τη 

μείωση των δανειακών επιτοκίων. Όσον αφορά τη δημιουργία νέων
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προϊόντων, αναφέρει ότι η σημαντικότερη καινοτομία θα είναι η εισαγωγή του 

τρεχούμενου λογαριασμού με δυνατότητα υπερανάληψης. Πρόκειται για έναν 

καταθετικό λογαριασμό στον οποίο χορηγείται και όριο για υπεραναλήψεις που 

συνήθως φτάνουν το ύψος δυο με τριών μηνιαίων μισθών. Ο λογαριασμός 

αυτός μπορεί να αποτελέσει εργαλείο ταμειακής διαχείρισης του ιδιώτη. Με 

άλλα λόγια, να λειτουργεί, όταν έχει περισσότερα χρήματα, σαν λογαριασμός 

ταμιευτηρίου που του αποδίδει τόκους και σαν μέσο κάλυψης ρευστοτικών 

κενών, όταν χρειάζεται, πληρώνοντας τόκους μόνο για το κεφάλαιο που 

χρησιμοποίησε και για τις ημέρες που το χρησιμοποίησε. Κλείνοντας, 

επισημαίνει ότι στο νέο αυτό περιβάλλον, σημαντικός είναι ο ρόλος του ιδιώτη 

δανειολήπτη ο οποίος πρέπει να κατανοήσει ότι θα υπάρχει πάντα ένας 

αξεπέραστος περιορισμός: οι οικονομικές του δυνατότητες ως προς την 

ανάληψη υποχρεώσεων.
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