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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 Οι διοικήσεις των τραπεζών, έχοντας σαν γνώµονα τη διατήρηση της 

σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών τους, έχουν ως στόχο υψηλής 

προτεραιότητας την εφαρµογή και τη διαρκή εξέλιξη ενός αποτελεσµατικού πλαισίου 

διαχείρισης κινδύνων. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται 

οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν σήµερα οι τράπεζες και αναλύεται η έννοια του 

πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος επηρεάζει το κόστος παροχής χρήµατος, την 

ανταγωνιστικότητα και την κεφαλαιακή επάρκειά τους. 

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κυριότερα σηµεία του συµφώνου της 

Βασιλείας, που περιλαµβάνει τα εσωτερικά συστήµατα διαβάθµισης σαν κύριο 

µηχανισµό για τον έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτουµε τη συνήθη µεθοδολογία που ακολουθείται 

για τη διαβάθµιση του κινδύνου των επιχειρήσεων από τις τράπεζες . 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουµε τις χρησιµοποιούµενες κλίµακες 

διαβάθµισης καθώς και ειδικά θέµατα που αφορούν τη χρήση ενός πληροφοριακού 

συστήµατος διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων. Κλείνοντας, 

παραθέτουµε ενδεικτικές οθόνες λειτουργίας ενός τέτοιου συστήµατος καθώς και 

παραδείγµατα διαβαθµίσεων επιχειρήσεων.  
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1 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 
Ο όρος κίνδυνος ορίζεται ως το ενδεχόµενο ζηµιάς από αρνητικές αποκλίσεις  

του πραγµατικού αποτελέσµατος από το αναµενόµενο αποτέλεσµα. Η αξιολόγηση 

και επιµέτρηση των κινδύνων πρέπει να γίνεται ώστε να επιτυγχάνεται  η όσο το 

δυνατό καλύτερη διαχείρισή τους και η διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου για την 

κάλυψή τους. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται για όλους τους κινδύνους  που 

αναλαµβάνει το τραπεζικό ίδρυµα και  συνεπώς είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να γίνει 

σαφής διαχωρισµός µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών κινδύνων. 

 

1.1 Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Η δραστηριότητα και η κερδοφορία της εκάστοτε τράπεζας είναι 

συνυφασµένες µε την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου. Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο 

κίνδυνος πραγµατοποίησης χρηµατοοικονοµικής ζηµιάς για την τράπεζα, ο οποίος 

απορρέει από το ενδεχόµενο αδυναµίας των αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις 

συµβατικές και συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Αν δηλαδή πίστωση σηµαίνει 

προσδοκία για την είσπραξη κάποιου ποσού σε συγκεκριµένο χρόνο, τότε πιστωτικός 

κίνδυνος είναι η πιθανότητα η προσδοκία αυτή να µην ικανοποιηθεί. Ο πιστωτικός 

κίνδυνος δηµιουργείται όταν η πιστοληπτική ικανότητα της χρηµατοδοτούµενης 

επιχείρησης είναι χαµηλή, και άρα ευπρόσβλητη από µεταβολές του οικονοµικού 

περιβάλλοντος.1 Μπορεί να επηρεάσει  την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού 

ιδρύµατος, παρ’όλες τις εγγυήσεις που λαµβάνονται για κάθε παρεχόµενο προϊόν 

χρηµατοδότησης. Για το λόγο αυτό  θα πρέπει να µετριέται µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

ακρίβεια, έτσι ώστε η τράπεζα να δεσµεύει  τα λιγότερα δυνατόν κεφάλαια  για την 

κάλυψη τυχόν επισφαλειών. Η έκθεση µιας τράπεζας στον πιστωτικό κίνδυνο 

προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια και τις 

πιστοδοτήσεις της επιχειρηµατικής πίστης, καθώς αυτά αποτελούν τα µεγαλύτερα 

µεγέθη χορηγήσεων. Περαιτέρω επηρεάζουν την έκθεση οι πιστοδοτήσεις της 

ιδιωτικής πίστης,  οι επενδυτικές και συναλλακτικές  δραστηριότητες  καθώς και οι 

τοποθετήσεις σε χρεόγραφα. Ο βαθµός του κινδύνου που εµπεριέχεται σε κάθε 

άνοιγµα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες , µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται  

                                                 
1 (Βλ.αναφορά 1) 
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οι γενικότερες συνθήκες της οικονοµίας και της αγοράς, η χρηµατοοικονοµική θέση 

των οφειλετών, το ύψος, το είδος και η διάρκεια των ανοιγµάτων καθώς και η ύπαρξη 

καλυµµάτων και εξασφαλίσεων.2 

 Οι κύριες υποκατηγορίες του πιστωτικού κινδύνου είναι ο κίνδυνος 

συγκέντρωσης, ο κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου, ο ελλειµµατικός κίνδυνος και ο 

κίνδυνος χώρας (country risk).3,4 

 

1.2 Κίνδυνος αγοράς  
 

Ο κίνδυνος αγοράς αναφέρεται στο ενδεχόµενο οικονοµικής ζηµιάς που 

µπορεί να προκύψει από αρνητικές µεταβολές στις αγορές κεφαλαίων. Τέτοιες 

διακυµάνσεις δύνανται να περιλαµβάνουν µεταβολές στις αξίες των µετοχών, 

χρεογράφων, επιτοκίων, βασικών εµπορευµάτων, συναλλαγµατικών ισοτιµιών και 

παράγωγων µέσων. 

 

1.3 Λειτουργικός κίνδυνος  
 
  Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στην ενδεχόµενη οικονοµική ζηµιά  

λόγω ανεπαρκών εσωτερικών διαδικασιών, συστηµάτων ή εξωγενών παραγόντων. Ο 

λειτουργικός κίνδυνος δεν περιλαµβάνει το στρατηγικό κίνδυνο και τον κίνδυνο 

φήµης(reputation risk).5 

 

1.4 Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται σε πιθανή αδυναµία της τράπεζας να 

ανταποκριθεί στις ταµειακές τις υποχρεώσεις. Μπορεί να πάρει διάφορες µορφές. 

Συγκεκριµένα, µπορεί να προκύψει από απόσυρση ποσού καταθέσεων µεγαλύτερου 

του αναµενόµενου ή λόγω αδυναµίας των ρευστοποιήσιµων στοιχείων του 

ενεργητικού  να καλύψουν τις άµεσες υποχρεώσεις του τραπεζικού ιδρύµατος. 

                                                 
2 (Βλ.αναφορά 2) 
3 (Βλ.αναφορά 3) 
4 (Βλ.ορισµοί) 
5 (Βλ.αναφορά 3) 
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 Επιπρόσθετα, υπάρχουν κατηγορίες κινδύνων που δεν µπορούν να 

επιµετρηθούν ποσοτικά όπως ο στρατηγικός κίνδυνος και ο κίνδυνος φήµης, αλλά 

πρέπει και αυτοί να αξιολογούνται. 

 Οι διάφορες κατηγορίες και υποκατηγορίες κινδύνων παρατίθενται συνοπτικά 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 1.1 Ταξινόµηση κινδύνων 

 

 

Κατηγορία Κινδύνου 

 

Υποκατηγορία 

 

1. Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

• Κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου 

• Κίνδυνος συγκέντρωσης 

• Ελλειµµατικός κίνδυνος 

• Κίνδυνος χώρας 

 

2. Κίνδυνος Αγοράς 

 

• Κίνδυνος αγοράς στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 

(trading book) 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος στο τραπεζικό 

χαρτοφυλάκιο και στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 

 

3.Λειτουργικός κίνδυνος 

 

• Ανεπάρκεια εσωτερικών συστηµάτων και 

διαδικασιών 

• Εταιρική διακυβέρνηση 

• Νοµικός κίνδυνος 

 

4.Κίνδυνος ρευστότητας 

 

• Κίνδυνος απόσυρσης καταθέσεων 

• Κίνδυνος άµεσης ρευστότητας  

• Ικανότητα πρόσβασης σε κεφάλαια  

 

5. Άλλοι κίνδυνοι 

 

• Στρατηγικός κίνδυνος 

• Κίνδυνος φήµης 

 

 

            Πηγή:www.centralbank.gov.cy 
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2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι & ΙΙ 

 
 Η ανάπτυξη των χρηµαταγορών και η συνεχώς αυξανόµενη χρήση 

πολύπλοκων τραπεζικών προϊόντων έχουν επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται τα τραπεζικά ιδρύµατα, για τα οποία η 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν, είναι µια συνεχής πρόκληση.  

 Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, εξέδωσε στις 26 

Ιουνίου 2004, τη συµφωνία-πλαίσιο γνωστή ως Βασιλεία II ή Basel II, για τη διεθνή 

σύγκλιση των διατάξεων περί της επάρκειας κεφαλαίου και κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των τραπεζικών ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 123 της Οδηγίας 

2006/48/ΕΚ τα τραπεζικά ιδρύµατα πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσµατικές 

και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε 

συνεχή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανοµής των εσωτερικών 

κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των 

κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν ή να 

αντιµετωπίσουν.  Οι εν λόγω στρατηγικές και διαδικασίες πρέπει να υπόκεινται σε 

τακτική εσωτερική επανεξέταση ώστε να διασφαλίζεται ότι παραµένουν πλήρεις και 

αναλογικές προς τη φύση, την κλίµακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 

του τραπεζικού ιδρύµατος. Ως αποτέλεσµα, απαιτείται από τα τραπεζικά ιδρύµατα να 

εφαρµόζουν κατάλληλες διαδικασίες και συστήµατα για να διασφαλίζουν ότι η 

κεφαλαιακή τους επάρκεια τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα είναι 

ικανοποιητική, λαµβανοµένων υπόψη όλων των σηµαντικών κινδύνων που 

αντιµετωπίζουν.  Αυτή η Εσωτερική ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής 

Επάρκειας ή Ε∆ΑΚΕ είναι γνωστή ως Internal Capital Adequacy Assessment Process 

ή ICAAP.6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6(Βλ.αναφορά 3)  
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2.1 Σύµφωνο Βασιλείας  
 

Οι βασικοί στόχοι του αρχικού Συµφώνου της Βασιλείας, που 

οριστικοποιήθηκε το 1988, ήταν η ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης των 

τραπεζών αλλά και η διασφάλιση ίσων όρων τραπεζικού ανταγωνισµού σε διεθνές 

επίπεδο, µέσω της καθιέρωσης ενός κοινώς αποδεκτού εποπτικού πλαισίου για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Το Σύµφωνο αυτό, προσδιορίζοντας τα στοιχεία 

και την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και οµαδοποιώντας σε βασικές 

κατηγορίες τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία τους, ανάλογα µε τον 

τεκµαιρόµενο πιστωτικό κίνδυνο που εµπεριέχουν, διαµορφώνει το συντελεστή 

κεφαλαιακής επάρκειας (8%), που αποτελεί ταυτόχρονα διεθνές µέτρο σύγκρισης της 

φερεγγυότητας αλλά και το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο κεφαλαιακής κάλυψης 

κινδύνων. Η διεθνής αποδοχή του Συµφώνου υπήρξε εντυπωσιακή και ειδικά στην 

περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχες διατάξεις ενσωµατώθηκαν στο 

κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας, µε αποτέλεσµα αναµφισβήτητη 

ενίσχυση της φερεγγυότητας των τραπεζών κατά την προηγούµενη και τρέχουσα 

δεκαετία. 

Μεταγενέστερα το Σύµφωνο της Βασιλείας συµπληρώθηκε προκειµένου να 

καλύψει µε κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος εµπεριέχεται 

στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των τραπεζών και συνδέεται µε µεταβολές επιτοκίων, 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών και τιµών µετοχών. Έτσι, ο ελάχιστος απαιτούµενος 

συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας, προκύπτει µετά και το συνυπολογισµό του 

κινδύνου αυτού. Επιπλέον, για την κεφαλαιακή κάλυψη του κινδύνου αγοράς εκτός 

από την τυποποιηµένη µέθοδο για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων µε 

βάση εποπτικά καθοριζόµενες παραµέτρους και µεθόδους, παρασχέθηκε στις 

τράπεζες η δυνατότητα, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και µε συντηρητικές και 

προκαθορισµένες παραδοχές, να χρησιµοποιούν δικά τους εσωτερικά υποδείγµατα 

για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Με αυτό τον τρόπο 

αναγνωρίστηκε η πρόοδος που έχουν επιτύχει οι µεγάλες, κυρίως, τράπεζες στην 

εγκατάσταση αξιόπιστων συστηµάτων µέτρησης και διαχείρισης του κινδύνου 

αγοράς. Ορισµένες ελληνικές τράπεζες έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντική πρόοδο 

και στον τοµέα αυτό.7 

                                                 
7 (Βλ.αναφορά 4) 
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Ήδη, όµως, από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 είχαν καταστεί φανερές 

ορισµένες ελλείψεις και αδυναµίες του υφιστάµενου Συµφώνου. Επιπλέον, οι 

εποπτικές αρχές δεν µπορούν να παραγνωρίσουν τη χρήση σύγχρονων συστηµάτων 

διαχείρισης κινδύνων από τις τράπεζες, που βασίζονται σε εξελιγµένες 

χρηµατοοικονοµικές τεχνικές, τη χρήση των διευρυµένων δυνατοτήτων της 

πληροφορικής για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, αλλά και τη µειωµένη 

ακρίβεια στην αντιµετώπιση κινδύνων που προέβλεπε η θεσµοθετηµένη οµαδοποίηση 

των δανείων σε λίγες µόνο κατηγορίες κινδύνου. 

 

2.1.1 Ελλείψεις  Συµφώνου 
 

Οι βασικότερες ελλείψεις και αδυναµίες του Συµφώνου ήταν οι εξής: 

1. Η οµαδοποίηση στις κατηγορίες στάθµισης για τον πιστωτικό κίνδυνο ήταν πολύ 

συγκεντρωτική και ως ένα βαθµό αυθαίρετη, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει επαρκής 

διαφοροποίηση µε βάση τον πραγµατικό πιστωτικό κίνδυνο κάθε χρηµατοδοτικού 

ανοίγµατος. 

2. ∆εν λαµβάνονταν υπόψη οι λοιποί κίνδυνοι και ειδικότερα, ο λειτουργικός 

κίνδυνος, δηλαδή κίνδυνος από ανεπάρκεια των πληροφορικών συστηµάτων, λάθη 

κατά τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, κατάχρηση κλπ, αλλά εµµέσως εθεωρείτο 

ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό και τον κίνδυνο αγοράς κάλυπταν 

και τους λοιπούς κινδύνους. 

3. Η εποπτική αντιµετώπιση ορισµένων τεχνικών και προϊόντων δεν ήταν επαρκώς 

εξειδικευµένη. Ενδεικτικά αναφέρουµε την τιτλοποίηση απαιτήσεων και τα 

πιστωτικά παράγωγα, τεχνικές που έχουν σηµειώσει σηµαντική ανάπτυξη ως µέσα 

µεταφοράς πιστωτικού κινδύνου στην αγορά ή σε άλλες εταιρίες, κυρίως τράπεζες 

και ασφαλιστικές. 

4. Το Σύµφωνο όχι µόνο δεν παρείχε κίνητρα στις τράπεζες να αναπτύξουν 

βελτιωµένα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων αλλά, αντίθετα, αφενός ενθάρρυνε σε 

ορισµένες περιπτώσεις την τυπική µόνο συµµόρφωση προς τις διατάξεις και, 

αφετέρου, υποχρέωνε τις τράπεζες που είχαν αξιόπιστα συστήµατα υπολογισµού του 

πιστωτικού κινδύνου και των απαιτουµένων για την κάλυψή του κεφαλαίων να 

προβαίνουν σε διπλό υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων, ένα για εσωτερική 

χρήση και ένα για συµµόρφωση µε τις εποπτικές διατάξεις. 
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Η συνειδητοποίηση των αδυναµιών του υφιστάµενου Συµφώνου αλλά και η πίεση 

της αγοράς οδήγησε στην έναρξη των εργασιών για την αναθεώρησή του από την 

Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

οποία όφειλε να αναθεωρήσει τις Οδηγίες περί κεφαλαιακής επάρκειας οι οποίες σε 

αντίθεση µε τις συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας είναι υποχρεωτικές.            

Κύριοι στόχοι του αναθεωρηµένου Συµφώνου είναι: 

1) Η αντιστοίχιση, κατά το δυνατόν, των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών µε τον 

πιστωτικό κίνδυνο, που πράγµατι εµπεριέχεται σε κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα. 

2) Η διεύρυνση των εποπτικά αναγνωριζόµενων µέσων και τεχνικών αντιστάθµισης ή 

µεταφοράς των πιστωτικών κινδύνων. 

3) Ο καθορισµός συγκεκριµένων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του 

λειτουργικού κινδύνου. 

4) Η ενθάρρυνση των τραπεζών για τη χρήση εσωτερικών συστηµάτων µέτρησης και 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. 

5) Ο προσδιορισµός βασικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν τη διαδικασία 

αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές της πολιτικής και των µηχανισµών των 

τραπεζών για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Η αξιολόγηση αυτή θα 

λαµβάνει υπόψη τη φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων των εποπτευόµενων 

πιστωτικών ιδρυµάτων και το είδος και ύψος των σχετικών κινδύνων που 

αναλαµβάνουν. 

6) Η ενίσχυση της αρχής της πειθαρχίας που η αγορά επιβάλει στα πιστωτικά 

ιδρύµατα µέσω της υποχρεωτικής δηµοσιοποίησης ποιοτικών και ποσοτικών 

στοιχείων που να επιτρέπουν την αντικειµενική αξιολόγηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων. Η 

αξιολόγηση αυτή από την αγορά ουσιαστικά προσδιορίζει και το κόστος δανεισµού 

των τραπεζών και κατά συνέπεια και την επιτοκιακή πολιτική έναντι των πελατών.8 

 

2.2 Βασιλεία ΙΙ 
 

Το νέο σύµφωνο της Βασιλείας απαρτίζεται από τρείς πυλώνες : 

 (1)  Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον καθορισµό ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

για την κάλυψη του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου. 

                                                 
8 (Βλ.αναφορά 4) 
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(2)  Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον καθορισµό του σκοπού στον οποίο θα αποβλέπει 

η διαδικασία της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών από τις 

εποπτικές αρχές, καθώς και τη θέσπιση γενικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν 

τη διαδικασία αυτή. 

(3) Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς µέσω της 

δηµοσιοποίησης συγκεκριµένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. 

Ως προς τον πρώτο πυλώνα, ενώ δεν επιχειρείται τροποποίηση του 

υφιστάµενου πλαισίου όσον αφορά τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών 

και τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του κινδύνου 

αγοράς, τροποποιείται ριζικά η εποπτική αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου και 

προστίθενται για πρώτη φορά ειδικές κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη του 

λειτουργικού κινδύνου. 

Ο δεύτερος πυλώνας, που αφορά την διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης, 

αποτελεί αναγκαίο συµπλήρωµα του πρώτου πυλώνα. Η Επιτροπή της Βασιλείας 

έκρινε ότι οι ιδιαιτερότητες της κάθε τράπεζας που σχετίζονται µε το είδος και εύρος 

των εργασιών της, τους αναλαµβανόµενους τραπεζικούς κινδύνους και την 

αποτελεσµατικότητα της πολιτικής καθορισµού των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων 

χρήζουν εξειδικευµένης αξιολόγησης. Αυτό σηµαίνει ότι σε ορισµένες περιπτώσεις 

τραπεζών τα ίδια κεφάλαια που ικανοποιούν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 

του πρώτου πυλώνα δεν προσφέρουν επαρκές περιθώριο ασφαλείας, ιδίως σε ένα 

ευµετάβλητο οικονοµικό περιβάλλον. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εποπτικές αρχές θα 

πρέπει να έχουν την ευχέρεια, µε βάση τα συµπεράσµατα της εποπτικής αξιολόγησης, 

να καθορίζουν συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας υψηλότερο του ελαχίστου. 

Πάντως, η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων δεν αναιρεί αυτονόητα την ανάγκη 

βελτίωσης της πολιτικής και των εσωτερικών συστηµάτων των τραπεζών 

προκειµένου να αποτρέπεται η διάβρωσή τους από ελαστικές πολιτικές, ιδίως από 

ανεπαρκή τιµολόγηση των κινδύνων που η πίεση του ανταγωνισµού µπορεί να 

επιβάλει. 

Ο τρίτος πυλώνας στοχεύει στην ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς µέσω 

της δηµοσιοποίησης στοιχείων και πληροφοριών που κρίνονται αναγκαία από την 

Επιτροπή της Βασιλείας για την ορθή εκτίµηση της κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών σε συνάρτηση µε το είδος και το ύψος των αναλαµβανόµενων κινδύνων και 

την ακολουθούµενη από κάθε τράπεζα διαδικασία για την παρακολούθηση και 

διαχείρισή τους. 
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2.2.1 Υπολογισµός πιστωτικού κινδύνου 
 

Με το αναθεωρηµένο Σύµφωνο καθιερώνονται τρείς εναλλακτικές µέθοδοι 

υπολογισµού του πιστωτικού κινδύνου. 

- Η τυποποιηµένη προσέγγιση, αποτελεί φυσική συνέχεια της υφιστάµενης 

µεθοδολογίας αλλά διαφοροποιείται κυρίως όσον αφορά:  

(i)την αύξηση του αριθµού των κατηγοριών κατάταξης για τη στάθµιση των 

χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, 

(ii) το ρόλο των διαβαθµίσεων από αναγνωρισµένες εταιρίες πιστοληπτικής 

αξιολόγησης για την κατάταξη των δανείων και εν γένει των πιστοδοτήσεων 

σε συγκεκριµένη κατηγορία στάθµισης και  

(iii) τη διεύρυνση των µέσων και τεχνικών που λειτουργούν ως 

αντιστάθµισµα για τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνουν οι 

τράπεζες (εγγυήσεις, κλπ). 

- Η δεύτερη µέθοδος, η αποκαλούµενη προσέγγιση εσωτερικών 

διαβαθµίσεων(internal ratings based approach-IRB), αποτελεί καινοτοµία σε σχέση 

µε το ισχύον Σύµφωνο, καθότι στηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό στα συστήµατα των 

ίδιων των τραπεζών για την κατάταξη των πελατών τους σε διακριτές κατηγορίες 

πιστωτικού κινδύνου, µε βάση την εκτιµώµενη πιθανότητα αθέτησης των 

υποχρεώσεών τους. Η µέθοδος αυτή παρέχει στις τράπεζες  δύο εναλλακτικούς 

τρόπους υπολογισµού, ανάλογα µε το βαθµό εξέλιξης των εσωτερικών τους 

συστηµάτων διαβάθµισης κινδύνου:9 

• τη θεµελιώδη µέθοδο(foundation approach)και 

• την προηγµένη µέθοδο(advanced approach) 

Για τον υπολογισµό των σταθµίσεων των κινδύνων χρειάζεται η εκτίµηση 

τεσσάρων παραµέτρων10: 

♦ η πρώτη παράµετρος σχετίζεται µε την πιθανότητα αθέτησης  υποχρέωσης 

του αντισυµβαλλόµενου (PD-Probability of Default) και απεικονίζει την 

πιστοληπτική του ικανότητα. Μετράει την πιθανότητα αδυναµίας κάλυψης 

των υποχρεώσεων του πελάτη εντός δεδοµένης χρονικής περιόδου. 

♦ Η δεύτερη παράµετρος κινδύνου (LGD- Loss Given Default) δίνει µια 

εκτίµηση  της µέσης αναµενόµενης ζηµίας, το ποσοστό της χρηµατοδότησης  

                                                 
9 (Βλ.αναφορά 5) 
10 (Βλ.αναφορά 6) 
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το οποίο δεν θα εισπραχθεί,  σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του. Το µέγεθος της LGD εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το 

είδος  των εξασφαλίσεων και των εγγυήσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί. 

♦ Η τρίτη παράµετρος, η έκθεση του αντισυµβαλλόµενου σε περίπτωση 

αθέτησης της υποχρέωσής του (EAD-Exposure At Default) δίνει την εκτίµηση 

του χρηµατοδοτικού ανοίγµατος. 

♦ Το µέγεθος της εναποµένουσας διάρκειας µέχρι τη λήξη των απαιτήσεων (Μ-

Maturity) µετράει το χρονικό διάστηµα που αποµένει ως τη λήξη του 

ανοίγµατος. 

Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραµέτρων πρέπει να γίνει πλήρως 

τεκµηριωµένα και να ανανεώνεται σε τουλάχιστον ετήσια βάση. Παράλληλα 

απαιτείται η προσαρµογή των αποτελεσµάτων (calibration), έτσι ώστε οι εκτιµήσεις 

να αντικατοπτρίζουν την αναµενόµενη συµπεριφορά τους, διαφορετικά οι όποιες 

διαφορές θα πρέπει να δειχθεί ότι δεν οφείλονται σε συστηµατικούς παράγοντες αλλά 

σε τυχαίο θόρυβο. Στην Εξελιγµένη µέθοδο των Εσωτερικών Συστηµάτων 

∆ιαβάθµισης οι εκτιµήσεις των PD, LGD, EAD και Μ παρέχονται από την τράπεζα 

βάσει των εκτιµήσεών της και των κατάλληλων ιστορικών δεδοµένων, ενώ για την 

εκτίµηση του Μ υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης για κάποια χρηµατοδοτικά 

ανοίγµατα. Αντίθετα, στη Θεµελιώδη προσέγγιση µόνο η τιµή του PD παρέχεται από 

το υπάρχον χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, καθώς οι σταθµίσεις των LGD, EAD και Μ 

τίθενται από την Επιτροπή.11 

-Στην τρίτη µέθοδο, την αποκαλούµενη προηγµένη προσέγγιση εσωτερικών 

διαβαθµίσεων, που αποτελεί προέκταση της δεύτερης, όλες οι προαναφερθείσες 

παράµετροι καθορίζονται από τις ίδιες τις τράπεζες. Ο υψηλός βαθµός εξειδίκευσης 

που απαιτείται για τη επιτυχή εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου σε πρώτη φάση 

έχει υιοθετηθεί κυρίως από µεγάλες και προηγµένες τράπεζες, µε σκοπό την 

ελάφρυνση των απαιτούµενων εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που αφορούν την κάλυψη 

του πιστωτικού κινδύνου. Βεβαίως η χρήση της δεύτερης και ιδίως της τρίτης 

µεθόδου για τον προσδιορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου είναι δυνατή µόνο εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις και κριτήρια, 

προκειµένου τα αποτελέσµατα από τη χρήση των µεθόδων αυτών να διαθέτουν την 

απαιτούµενη αξιοπιστία. 

                                                 
11 (Βλ.αναφορά 6) 
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Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες ορισµένων κατηγοριών χρηµατοδοτικών 

ανοιγµάτων, το σχέδιο του νέου Συµφώνου προβλέπει διαφοροποίηση των 

συντελεστών στάθµισης ορισµένων ειδικών κατηγοριών όπως στεγαστικά δάνεια, 

καταναλωτικά δάνεια, τοποθετήσεις σε µετοχικούς τίτλους, ενώ περιέχει ειδικές 

διατάξεις για την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού. 

Για τον προσδιορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού 

κινδύνου ακολουθείται µεθοδολογική προσέγγιση παρόµοια µε αυτή για τον 

πιστωτικό κίνδυνο. ∆ηλαδή και εδώ καθιερώνονται τρεις εναλλακτικές µέθοδοι 

υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι οποίες κλιµακώνονται διαδοχικά από 

την πλέον απλή µέχρι την πλέον προηγµένη. Πιο συγκεκριµένα, η βασική µέθοδος 

υπολογίζει την κεφαλαιακή απαίτηση εφαρµόζοντας ένα συντελεστή στάθµισης επί 

των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της κάθε τράπεζας, ενώ η πιο προηγµένη 

στηρίζεται στα αποτελέσµατα εσωτερικών συστηµάτων και στοιχείων της ίδιας της 

τράπεζας. Είναι ευνόητο ότι, για να επιτραπεί η χρήση της τρίτης αυτής µεθόδου, 

πρέπει να πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια. 
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3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Όπως είδαµε και παραπάνω, το αναθεωρηµένο Σύµφωνο της Βασιλείας 

εισάγει την µέθοδο των εσωτερικών διαβαθµίσεων για τον υπολογισµό του 

πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθενται τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι νέες 

διατάξεις  για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, αλλάζουν ριζικά τον τρόπο µε 

τον οποίο οι τράπεζες υπολογίζουν  τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι 

του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον,12 οι κανόνες του συµφώνου επηρεάζουν άµεσα 

την τελική τιµολόγηση των δανειακών προϊόντων. Η επιτοκιακή επιβάρυνση αυτών 

αποτελεί συνάρτηση του αναλαµβανόµενου κινδύνου και συνεπώς το κόστος 

δανεισµού προσδιορίζεται από την πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη. Η επίπτωση 

της εφαρµογής του νέου πλαισίου στην τιµολόγηση των τραπεζικών υπηρεσιών είναι 

αποτέλεσµα της µεγαλύτερης ευαισθησίας των συντελεστών στάθµισης πιστωτικού 

κινδύνου µε την εξής έννοια: όσο καλύτερη είναι η πιστοληπτική διαβάθµιση του 

αντισυµβαλλόµενου της τράπεζας, τόσο χαµηλότερος είναι ο συντελεστής κινδύνου. 

Έτσι, ο ανταγωνισµός των τραπεζών για τη διεκδίκηση πελατείας υψηλής 

πιστοληπτικής ικανότητας  θα οδηγήσει σε ευνοϊκότερη τιµολόγηση για τους 

συνεπείς πελάτες. 

Η  άσκηση της πιστοδοτικής πολιτικής προϋποθέτει την τήρηση 

συγκεκριµένων ποσοτικών  και ποιοτικών κριτηρίων  αξιολόγησης της  

πιστοδοτούµενης πελατείας, τα οποία συντελούν στην απόκτηση και διατήρηση 

υγιούς χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων, καθώς και στη δυναµική και ασφαλή 

τοποθέτηση των κεφαλαίων της εκάστοτε τράπεζας. Κατά την εξέταση των 

αιτηµάτων για δανειοδότηση αξιολογείται αρχικά η πιστοληπτική ικανότητα των 

πιστούχων, διαπιστώνονται οι πραγµατικές πιστωτικές ανάγκες τους και  

προσδιορίζονται οι πηγές αποπληρωµής των αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων. Με 

βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω αξιολόγηση γίνεται η 

διαβάθµιση του πιστούχου στο πληροφοριακό σύστηµα της τράπεζας. 

 

 

 

                                                 
12 (Βλ.αναφορά 19) 
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3.1 ∆ιερεύνηση και ανάλυση οικονοµικών στοιχείων πιστούχου 
 
 Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων  που 

υποβάλλουν αιτήµατα πιστοδότησης πραγµατοποιείται µε την διερεύνηση και 

ανάλυση των οικονοµικών και ποιοτικών τους στοιχείων, σε συνδυασµό µε τις 

συνθήκες του κλάδου στον οποίο ανήκουν ή τις ειδικότερες συνθήκες αγοράς που 

τυχόν επηρεάζουν την πορεία και την εξέλιξη των επιχειρήσεων. 

 Πρωταρχική λειτουργία στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοδοτούµενης 

πελατείας αποτελεί η επεξεργασία και ανάλυση των οικονοµικών της στοιχείων. Η 

ορθότητα των σχετικών εκτιµήσεων εξαρτάται από την ύπαρξη αξιόπιστων 

στοιχείων, την ακριβή λογιστική απεικόνισή τους, αλλά και τη δυνατότητα της 

εκάστοτε τράπεζας να τα αναλύει και να τα αξιολογεί. 

 Για τις επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία Γ΄κατηγορίας, η σχετική 

διερεύνηση πραγµατοποιείται µε την τεχνική της πιστωτικής ανάλυσης (credit 

analysis), η οποία βασίζεται στη διαχρονική εξέλιξη και αξιολόγηση των 

οικονοµικών µεγεθών. 

 Προκειµένου να σταθµίζεται η οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων και 

η πορεία των εργασιών τους, εξετάζονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 

♦ Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των επιµέρους στοιχείων που τον απαρτίζουν 

όπως κατηγορίες πωλήσεων, ποσότητες και αξίες. 

♦ Η ετήσια µεταβολή των παγίων στοιχείων, σε συσχετισµό µε τις µεταβολές του 

κύκλου εργασιών, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των κλάδων στους οποίους 

υπάγονται, για να προσδιοριστεί ο βαθµός αξιοποίησης  ή υποαπασχόλησής τους. 

♦ Ο τρόπος χρηµατοδότησης των παγίων στοιχείων(µε µέσο-µακροπρόθεσµα ή 

βραχυπρόθεσµα κεφάλαια) 

♦ Τα δεδοµένα του συναλλακτικού κυκλώµατος (αποθέµατα, απαιτήσεις, 

υποχρεώσεις σε προµηθευτές κτλ) που προκύπτουν από τα οικονοµικά στοιχεία, 

σε αντιπαραβολή µε τα αντίστοιχα στοιχεία που δηλώνονται από τους φορείς των 

επιχειρήσεων. Μεγάλες αποκλίσεις πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς, καθώς 

µπορεί να υποκρύπτουν βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα, 

επισφαλείς απαιτήσεις και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε προµηθευτές. 

♦ Η ύπαρξη ιδίου (καθαρού) κεφαλαίου κίνησης, το οποίο αποτελεί ένδειξη 

επαρκούς  ρευστότητας και ορθολογικής χρηµατοδότησης του ενεργητικού των 
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επιχειρήσεων. Η εµφάνιση σε µονιµότερη βάση αρνητικού κεφαλαίου κίνησης 

υποδηλώνει δυσµενείς συνθήκες ρευστότητας και αυξηµένες δανειακές ανάγκες. 

♦ Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους (EBITDA:κέρδη προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων/κύκλο εργασιών) και οι αιτίες αύξησης ή µείωσής του. 

 

Για τον ακριβέστερο προσδιορισµό της πιστοληπτικής ικανότητας των 

επιχειρήσεων, πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν και οι υποχρεώσεις τους που 

ενδεχοµένως δεν αποτυπώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις όπως οι οφειλές σε 

εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, προµηθευτές σε περίπτωση δικαστικής διένεξης, 

οφειλές προς το δηµόσιο από πρόσφατες διαφορές φορολογικού ελέγχου και άλλα. 

 Στις επιχειρήσεις  που τηρούν λογιστικά βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας, η 

αξιολόγηση της οικονοµικής τους κατάστασης µπορεί να προκύψει από την εξέταση 

των τριών τελευταίων φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε3) και των διαθέσιµων 

περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. τρέχοντος και προηγούµενου έτους. 

 Η σχετική αξιολόγηση επικεντρώνεται στην εξέλιξη των πωλήσεων και των 

αντίστοιχων αποτελεσµάτων, τα οποία µπορεί να αποτυπώνονται µε τρείς τρόπους. 

Λογιστικά, εξωλογιστικά και µε τη µέθοδο της περαίωσης. Από αυτούς, πλέον 

αντιπροσωπευτικός κρίνεται ο λογιστικός τρόπος (διαφορά µεταξύ εσόδων-εξόδων), 

ενώ οι άλλοι δύο προσδιορίζονται βάση τεκµαρτών στοιχείων. Κατά περίπτωση, για 

πιστούχους που τηρούν λογιστικά βιβλία Α΄ ή Β΄κατηγορίας, είναι δυνατόν να 

ζητείται η σύνταξη ισολογισµού, ο οποίος θα πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα από 

τους νόµιµους εκπροσώπους. 

 Τέλος, ανεξάρτητα από την κατηγορία τηρούµενων βιβλίων, κατά την 

αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων θα πρέπει να 

συνεκτιµώνται και οι παράλληλες δραστηριότητες των ιδίων ή των φορέων τους, 

όπως: 

♦ Εξέλιξη εργασιών και κεφαλαιακή διάρθρωση θυγατρικών/συνδεδεµένων 

εταιριών ή εταιριών συµµετοχής των φορέων τους. 

♦ Εκροές κεφαλαίων για επενδύσεις αµφίβολης αποτελεσµατικότητας ή για 

δραστηριότητες αυξηµένου κινδύνου. 

♦ ∆ραστηριοποίηση σε τοµείς στους οποίους δεν υφίσταται σχετική εµπειρία. 

Παρακάτω παρατίθεται η µεθοδολογία χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης που οδηγεί  
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στην πραγµατοποίηση εκτιµήσεων  σχετικά µε τις προοπτικές και τη βιωσιµότητα της 

εκάστοτε υποψήφιας για πιστοδότηση επιχείρησης. 

 

3.2 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση 
 

 Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση αποτελεί το εργαλείο διερεύνησης, 

αξιολόγησης και ερµηνείας της οικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων και 

επιτυγχάνεται µε την παρατήρηση και έρευνα των δηµοσιευµένων και µη 

οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών. Συγκεκριµένα, η χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση επικεντρώνεται στη χρηµατοοικονοµική εικόνα της εταιρίας (στο παρελθόν 

και το παρόν) εξετάζοντας συστηµατικά και ερµηνεύοντας τις πληροφορίες και τα 

οικονοµικά µεγέθη, µε στόχο την πρόβλεψη της µελλοντικής βιωσιµότητας. Σκοπός  

δεν είναι να γίνει η απεικόνιση µόνο αυτού που συµβαίνει στην εταιρεία, αλλά και το 

γιατί συµβαίνει, η κατανόηση δηλαδή και η σωστή ερµηνεία των πληροφοριών που 

προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδοµένων. Από την ανάλυση των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, οι χρηµατοδότες της εκτιµούν τον πιστωτικό 

κίνδυνο που έχουν αναλάβει από τη σχέση µε τη συγκεκριµένη εταιρία και πιο 

συγκεκριµένα την πιθανότητα ο οφειλέτης να µην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

που έχει αναλάβει, και οι τυχόν εξασφαλίσεις να µην επαρκούν για να καλύψουν 

αυτές τις υποχρεώσεις.  

 

3.2.1 Στάδια της ανάλυσης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η χρηµατοοικονοµική ανάλυση έχει ως αντικείµενο τη 

µελέτη των λογιστικών καταστάσεων. Προκειµένου να αξιοποιηθεί η µέθοδος αυτή 

θα πρέπει ο αναλυτής, πριν τον υπολογισµό και την ερµηνεία των αριθµοδεικτών που 

προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, να έχει ολοκληρώσει  τη συγκέντρωση 

όλων των απαιτούµενων δηµοσιευµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων και την 

κατάταξή τους στο σύστηµα πιστωτικού κινδύνου που χρησιµοποιείται. Για την 

κατάταξη στο σύστηµα πιστωτικού κινδύνου απαιτείται πλήρης εξέταση των 

καταστάσεων αυτών και διατύπωση ερωτηµάτων και διευκρινίσεων πάνω σε µεγέθη 

της εταιρίας. Ο αναλυτής θα πρέπει να ξέρει πως διαµορφώνονται και από τι 
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αποτελούνται οι λογαριασµοί του ισολογισµού, αλλά και της κατάστασης 

αποτελεσµάτων, ώστε να διευκολυνθεί η κρίση του. Για το λόγο αυτό είναι θεµιτό να 

ζητούνται αναλύσεις στα ακόλουθα µεγέθη και λογαριασµούς: 

• Κύκλος εργασιών: ανά είδος, ποσότητες και αξίες.  

•       Ανόργανα και έκτακτα έσοδα και έξοδα 

• «Χρεώστες ∆ιάφοροι»: στο λογαριασµό αυτό ενδέχεται να έχουν 

περιληφθεί απαιτήσεις από συγγενείς εταιρίες, ή µετόχους, καθώς και 

επισφαλείς ή καθυστερηµένες απαιτήσεις.  

• «Πιστωτές διάφοροι»: τυχόν διαχωρισµός των υποχρεώσεων προς συγγενείς 

εταιρίες αλλά και εταιρίες Factoring, αν αυτός δεν έχει ήδη γίνει στον 

ισολογισµό. Στην τελευταία περίπτωση, οι υποχρεώσεις από Factoring θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται µε τις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 

υποχρεώσεις.  

• «Ταµείο»: τυχόν υψηλό υπόλοιπο ενδέχεται να υποκρύπτει µη 

κοστολογηθείσες δαπάνες ή διαρροή κεφαλαίων (συνηθέστερα προς φορείς 

ή και µέλη ∆.Σ). Λαµβάνοντας πάντα υπόψη το αντικείµενο 

δραστηριότητας της εταιρίας, θα πρέπει να εκτιµηθεί ποιο µέρος του 

«Ταµείου» δεν αντικατοπτρίζει πραγµατική ταµειακή ρευστότητα και να 

αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια.  

• «Πελάτες»: έλεγχος αν η εταιρία εξαρτάται από λίγους ή πολλούς πελάτες 

και αν υπάρχουν ακίνητα υπόλοιπα.  

• «Προµηθευτές»: έλεγχος για υποχρεώσεις που αφορούν σε προµηθευτές 

παγίων. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να µεταφερθούν στο λογαριασµό 

πιστωτές διάφοροι.  

Επιπλέον πρέπει να γίνεται εξέταση των σηµειώσεων στο πιστοποιητικό ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή και αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις 

παρατηρήσεις του. Τέλος, αφού ο αναλυτής έχει πλήρη γνώση του αντικειµένου 

λειτουργίας της εταιρίας και του συναλλακτικού της κυκλώµατος, θα πρέπει να γίνει 

επιλογή, υπολογισµός και ερµηνεία ορισµένων σχέσεων που προκύπτουν από τις 

οικονοµικές καταστάσεις (αριθµοδείκτες).  
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3.2.1.1 Αριθµοδείκτες  
 
 Οι αριθµοδείκτες είναι σχέσεις µεταξύ των στοιχείων των οικονοµικών 

καταστάσεων, εκφράζουν κυρίως αναλογίες και αποτελούν το βασικό εργαλείο, µέσω 

του οποίου επιδιώκεται η αξιολόγηση και ερµηνεία των οικονοµικών στοιχείων µίας 

επιχείρησης. Επισηµαίνεται ότι, για την εξαγωγή ορθότερων συµπερασµάτων, τόσο 

τα οικονοµικά στοιχεία, όσο και οι αριθµοδείκτες θα πρέπει να παρακολουθούνται 

διαχρονικά (για µία σειρά 3 έως 5 ετών), ενώ παράλληλα σκόπιµο είναι να 

συγκρίνονται και µε τα αντίστοιχα δεδοµένα που εµφανίζει ο κλάδος στον οποίο 

δραστηριοποιείται η εξεταζόµενη εταιρία. Οι κυριότερες κατηγορίες αριθµοδεικτών 

που χρησιµοποιούνται στην χρηµατοοικονοµική ανάλυση είναι:  

•     ∆είκτες Αποδοτικότητας  

• ∆είκτες ∆ραστηριότητας  

• ∆είκτες Ρευστότητας  

• ∆είκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης  

 

 

3.2.1.1.1  ∆είκτες Αποδοτικότητας 
 

Εκφράζουν την αποδοτικότητα των ιδίων ή των συνολικών επενδυµένων 

κεφαλαίων µιας επιχείρησης καθώς και την απόδοση των πωλήσεών της.  

1.Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός µετρά την αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων. Μετρά δηλαδή το 

ποσοστό καθαρών κερδών πάνω στη συνολική αξία των ιδίων κεφαλαίων και πιο 

συγκεκριµένα τι κερδίζει ο µέτοχος σε σχέση µε τα κεφάλαια που έχει τοποθετήσει 

στην επιχείρηση. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, σε σύγκριση µε τις 

προηγούµενες χρήσεις, τόσο τα συµφέροντα των µετόχων βελτιώνονται.  

 

 

 

Αποτελέσµατα προ φόρων/Καθαρή θέση*100 
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2.∆είκτης συνολικής αποδοτικότητας 

 

 

Μετρά την απόδοση της συνολικής περιουσίας µιας επιχείρησης. 

 

3.∆είκτης αποδοτικότητας πωλήσεων 

 

 

Το αποτέλεσµα του δείκτη δείχνει το ποσοστό των καθαρών κερδών προ φόρων 

πάνω στον κύκλο εργασιών. Μία διαχρονική αύξηση του ποσοστού δείχνει ότι η 

εταιρία διαχειρίζεται τις πωλήσεις της µε αποδοτικότερο τρόπο.  

 

4.Περιθώριο µικτού κέρδους 

 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός εµφανίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των 

συνολικών πωλήσεων µέσα στη χρήση. Είναι µέτρο που εκφράζει την πολιτική 

καθορισµού των τιµών της εταιρίας καθώς και την ανταγωνιστικότητά της. Ένα 

αρκετά υψηλό περιθώριο µικτού κέρδους δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να 

αντιµετωπίσει αυξήσεις στο κόστος πωληθέντων, όπως επίσης και στα λοιπά έξοδα 

έτσι ώστε να διατηρηθεί ένα ικανοποιητικό τελικό αποτέλεσµα. Αντίθετα, ένα 

χαµηλό περιθώριο µικτού κέρδους σε συνδυασµό µε την αδυναµία της εταιρίας να 

µετακυλήσει το αυξηµένο κόστος παραγωγής στις τιµές µπορεί να οδηγήσει σε 

ζηµιές. Όµως το µικρό περιθώριο µπορεί να οφείλεται και σε εκούσια πολιτική 

χαµηλών τιµών της επιχείρησης µε σκοπό την αύξηση του µεριδίου αγοράς.  

 

3.2.1.1.2  ∆είκτες ∆ραστηριότητας  
 

Οι δείκτες δραστηριότητας δίνουν ένα µέτρο της αποδοτικότητας µε την 

οποία η εταιρία εκµεταλλεύεται τα στοιχεία του ενεργητικού της. Γενικά οι δείκτες 

αυτοί συγκρίνουν πωλήσεις και κόστος πωληθέντων της εταιρίας µε τρεις 

λογαριασµούς του ισολογισµού, δηλαδή τις απαιτήσεις, τα αποθέµατα και τους 

προµηθευτές. Οι αντίστοιχοι δείκτες µετρούν πόσο γρήγορα η εταιρία µετατρέπει σε 

Κέρδη προ φόρων και τόκων/Σύνολο ενεργητικού*100 

Κέρδη προ φόρων/Πωλήσεις*100 

Μικτά κέρδη χρήσης + Αποσβέσεις/ Πωλήσεις*100 
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µετρητά τους συγκεκριµένους λογαριασµούς, που σηµαίνει το χρόνο που χρειάζεται 

να πωληθούν τα αποθέµατα, να εισπραχθούν οι απαιτήσεις και να πληρωθούν οι 

προµηθευτές. 

1.∆είκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας αποθεµάτων 

 

 

2.∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων 

 

 

3.∆είκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας εξόφλησης προµηθευτών 

 

 

 

 

3.2.1.1.3  ∆είκτες Ρευστότητας  
 

Στα χρηµατοοικονοµικά µε τον όρο «ρευστότητα» νοείται η ικανότητα ενός 

περιουσιακού στοιχείου να µετατρέπεται σε µετρητά, γρήγορα, χωρίς απώλεια 

αγοραίας αξίας. Επειδή κατά κανόνα οι ληξιπρόθεσµες οφειλές αποπληρώνονται µε 

µετρητά, η εξέταση της ρευστότητας επικεντρώνεται στην διαθεσιµότητα µετρητών ή 

στην ικανότητα µίας εταιρίας να παράγει µετρητά από την µετατροπή των 

περιουσιακών της στοιχείων. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω δείκτες µετρούν τον βαθµό 

της βραχυχρόνιας ικανότητας µίας εταιρίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Οι 

σηµαντικότεροι από αυτούς είναι οι ακόλουθοι: 

 

1.∆είκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας 

 

 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει το βαθµό κάλυψης των βραχυπρόθεσµων δανειστών 

(Προµηθευτές, επιταγές, Τράπεζες, κ.λπ.) µε περιουσιακά στοιχεία (αποθέµατα, 

απαιτήσεις, διαθέσιµα), που µπορούν να ρευστοποιηθούν άµεσα. Η ανάγκη για 

Αποθέµατα/ Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων*365 

Πελάτες + Γρ/τια + Επιταγές + Γρ/τια µακρ/µης λήξ./Κύκλος εργασιών*365 

Προµηθευτές, Γραµµάτια και  Επιταγές πληρωτέες 
/Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων*365 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
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υψηλό δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας ποικίλει ανάλογα µε τον κλάδο 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και εξαρτάται από παράγοντες, όπως η σύνθεση και 

η ποιότητα του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας είναι η 

ποιότητα των απαιτήσεων από πελάτες (δεν λαµβάνονται υπόψη επισφαλείς ή 

επίδικες απαιτήσεις κ.λπ.), καθώς και η εµπορευσιµότητα των αποθεµάτων.  

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας δεν είναι το απόλυτο µέτρο 

ικανότητας για αποπληρωµή των υποχρεώσεων αφού, υπό κανονικές συνθήκες, η 

εταιρία ποτέ δεν ρευστοποιεί πλήρως το κυκλοφορούν ενεργητικό της. Επιπλέον, ο 

δείκτης αυτός δεν εξετάζει την ποιότητα του κυκλοφορούντος ενεργητικού, αλλά 

µόνο την ύπαρξή του.  

 

2.∆είκτης άµεσης ρευστότητας 

 

 

Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας αποτελεί µία αυστηρότερη ένδειξη ρευστότητας από 

τον δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας, καθώς συµπεριλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού που µπορούν να ρευστοποιηθούν, χωρίς να 

παρεµβληθεί η πράξη πωλήσεώς τους (αποθέµατα), δηλαδή µόνο οι απαιτήσεις, τα 

διαθέσιµα και τα χρεόγραφα. Ιστορικά, αν η τιµή του εν λόγω δείκτη είναι 1:1, 

θεωρούµε ότι η εταιρία διαθέτει καλή ρευστότητα. 

 

3.Κεφάλαιο κίνησης- Παραγωγικοσυναλλακτικός κύκλος  

 Κάθε επιχείρηση έχει ένα παραγωγικοσυναλλακτικό κύκλο, ο οποίος είναι το 

χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στις εκταµιεύσεις της οικονοµικής 

µονάδας για την προµήθεια των παραγωγικών της πόρων και τις εισπράξεις που θα 

πραγµατοποιήσει από την πώληση των τελικών της ειδών. Ανάλογα µε την 

επιχείρηση, η διαδικασία αυτή µπορεί να επαναλαµβάνεται αρκετές φορές χρόνο ή το 

µήνα ή την εβδοµάδα. Για παράδειγµα, µία εµπορική επιχείρηση προµηθεύεται και 

διαθέτει τα είδη της πολύ γρηγορότερα σε σχέση µε µια βιοµηχανική, η οποία 

αγοράζει α' ύλη, την µεταποιεί και καταλήγει να διαθέσει στην αγορά ένα άλλο 

τελικό προϊόν, για την παραγωγή του οποίου χρειάστηκε αξιόλογο χρονικό διάστηµα. 

Στο ενδιάµεσο αυτό διάστηµα, για την αντιµετώπιση των διαφόρων αναγκών που 

προκύπτουν, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προνοήσει για την κάλυψη αυτών µε 

Κυκλοφορούν ενεργητικό – αποθέµατα/ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
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διαθέσιµα κεφάλαια, τα οποία είναι είτε ίδια των φορέων είτε και ξένα, δανειακά. 

Βέβαια δεν θα πρέπει να αγνοείται και το γεγονός της εµφάνισης κάποιων 

µεταβολών στον παραγωγικοσυναλλακτικό κύκλο, οι οποίες µπορεί να αυξήσουν ή 

να περιορίσουν την ανάγκη κεφαλαίων. Ο προσδιορισµός των αναγκών της 

επιχείρησης σε κεφάλαια σχετίζεται άµεσα µε την προσέγγιση της ρευστότητάς της. 

Ως εκ τούτου, η συνεχής παρακολούθηση του κύκλου της επιχείρησης επιβάλλεται, 

ούτως ώστε να εκτιµώνται, κατά το δυνατόν καλύτερα, οι ανάγκες σε κεφάλαια και 

να αποµακρύνεται η περίπτωση αδυναµίας καλύψεως οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό, το 

Κεφάλαιο κίνησης αποτελεί ένα δείκτη, ο οποίος προκύπτει από τη συσχέτιση 

λογαριασµών του Ισολογισµού και µπορεί να δηλώσει αδυναµίες που ενδέχεται να 

παρουσιάζει η επιχείρηση στη δοµή των κεφαλαίων της.  

 

 

Ο δείκτης αυτός µας δείχνει το ύψος των κυκλοφοριακών στοιχείων που αποµένει, 

αν εξοφληθούν όλες οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Όσο 

µεγαλύτερο είναι το µέγεθος του Κεφαλαίου Κίνησης, τόσο υψηλότερη η 

ρευστότητα και καλύτερη η πιστοληπτική εικόνα που διαµορφώνει η εταιρία.  

 Η εκτίµηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης αποτελεί µία από τις 

σηµαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης, αφού σχετίζεται άµεσα, τόσο µε την 

εικόνα που θα επιδείξει στους τρίτους (τράπεζες, πιστωτές), όσο και µε την τελική 

της αποδοτικότητα, αφού η ορθή και έγκαιρη εκτίµηση των αναγκών θα την 

οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων για τη χρηµατοδότησή της κατά τον προσφορότερο 

τρόπο.  

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης 

µίας επιχείρησης είναι:  

§ Το είδος και η φύση των εργασιών  

§ Η ύπαρξη ή µη εποχικότητας των ειδών  

§ Ο επιχειρηµατικός κύκλος  

§ Το ύψος των πωλήσεων  

§ Η ταχύτητα ανακυκλήσεως των αποθεµάτων  

§ Η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεών της  

§ Οι διαπραγµατευτικές δυνατότητες της εταιρίας µε τους προµηθευτές της. 

  

Οι κυριότερες πηγές που µπορεί µία επιχείρηση να χρησιµοποιήσει για να καλύψει 

ΚΚ= Κυκλοφορούν ενεργητικό- Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
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της ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης είναι:  

§ Οι πωλήσεις  

§ Τα κέρδη κεφαλαίου (πώληση χρεογράφων κ.λπ.)  

§ Η πώληση παγίων στοιχείων  

§ Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου (Α.Μ.Κ)  

§ Τα βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια  

§ Οι πιστώσεις των προµηθευτών.  

 

3.2.1.1.4  ∆είκτες Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης  
 
 Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν τον βαθµό χρηµατοοικονοµικής ανεξαρτησίας 

της επιχείρησης. Μετρούν, δηλαδή, τα κεφάλαια που έχουν εισφέρει οι µέτοχοι / 

εταίροι, σε σχέση µε εκείνα που έχουν χορηγήσει οι δανειστές της. Οι κυριότεροι 

δείκτες αυτής της κατηγορίας είναι οι ακόλουθοι: 

 

1.∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης  

 

 

Γενικά οι τράπεζες προτιµούν χαµηλούς δείκτες δανειακής επιβάρυνσης, αφού όσο 

χαµηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο µικρότερος είναι ο πιστωτικός κίνδυνος που 

αναλαµβάνουν. 

 

2.∆είκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Εµφανίζει το βαθµό εξάρτησης µιας επιχείρησης από τους δανειστές της. Όσο πιο 

µεγάλος ο δείκτης, τόσο µικρότερη είναι η ασφάλεια των δανειστών. 

 

3.Αριθµοδείκτης κάλυψης τόκων 

 

 

Ο δείκτης κάλυψης χρηµατοοικονοµικών εξόδων δείχνει πόσες φορές οι χρεωστικοί 

τόκοι καλύπτονται από τα λειτουργικά αποτελέσµατα µιας επιχείρησης. Μας 

∆∆Ε= Σύνολο ξένων κεφαλαίων/ Σύνολο παθητικού 

∆ΞΙΚ= Σύνολο ξένων κεφαλαίων/ Ίδια κεφάλαια 

ΑΚΤ= Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων/Χρεωστικοί τόκοι 
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πληροφορεί για την επιβάρυνση που υφίστανται τα κέρδη από την πληρωµή των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων και του αντίκτυπου που θα είχε µία αύξηση των 

επιτοκίων στην ταµειακή ροή της. Η τιµή του δείκτη πρέπει να υπερβαίνει τη µονάδα, 

αφού κάθε µικρότερη τιµή σηµαίνει ότι τα κέρδη δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση 

των τόκων των δανείων.  

 

3.3 Ανάλυση ποιοτικών στοιχείων επιχειρήσεων και φορέων 
 
 Όπως προαναφέρθηκε, για την αντικειµενική και τεκµηριωµένη αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων, είναι αναγκαία η διερεύνηση και 

ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων των ιδίων και των φορέων τους. 

 Τα ειδικότερα στοιχεία που αξιολογούνται και συνεξετάζονται είναι 

ενδεικτικά τα εξής:  

• Φερεγγυότητα και συναλλακτική συµπεριφορά 

Η ύπαρξη δυσµενών στοιχείων σε βάρος των επιχειρήσεων ή των φορέων τους, η 

εµφάνιση ληξιπρόθεσµων οφειλών στην Τράπεζα ή σε τρίτους, καθώς και η 

ασυνέπεια σε αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις αποτελούν στοιχεία, τα οποία, 

αναλόγως της βαρύτητας και του χρόνου εµφάνισής τους, επηρεάζουν αρνητικά την 

πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων.  

• Ικανότητα και εµπειρία φορέων 

Η συγκρότηση της προσωπικότητας και οι επιχειρηµατικές δεξιότητες των φορέων, 

καθώς και η γνώση και εµπειρία τους επί του αντικειµένου δραστηριότητας, 

συντελούν ενισχυτικά στην πιστοληπτική διαβάθµιση των επιχειρήσεων. 

• ∆ιοίκηση - Οργάνωση - ∆ιάδοχος Κατάσταση  

Η ορθολογική διάρθρωση και λειτουργία του διοικητικού σχήµατος και των 

υπηρεσιών, η ύπαρξη προγραµµατισµού και η χρησιµοποίηση σύγχρονων µεθόδων 

ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την θετική 

και αποτελεσµατική λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η ύπαρξη διαδόχου 

κατάστασης διασφαλίζει και τη διαχρονική εξέλιξή τους.  

• Στελέχωση και τεχνολογικό επίπεδο 

Η επαρκής στελέχωση, η εξειδίκευση και η συνεχής επαγγελµατική ενηµέρωση του 

προσωπικού, σε συνδυασµό µε την καταλληλότητα και τον εκσυγχρονισµό του 

εξοπλισµού (ιδιαιτέρως σε κλάδους αιχµής) ενισχύουν την ποιοτική και ποσοτική 
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απόδοση των επιχειρήσεων.  

• ∆εσµευτικές εξαρτήσεις επιχειρήσεων 

Οι εξαρτήσεις επιχειρήσεων από µοναδικούς προµηθευτές ή πελάτες εµπεριέχουν 

κινδύνους που µπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διακοπής των σχέσεων αυτών 

(κίνδυνος συγκέντρωσης13). Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να παρακολουθούνται 

στενά και να σταθµίζονται κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

πιστούχων. 

 

3.4 Αξιολόγηση κλάδου ή ειδικότερων συνθηκών αγοράς  
 

Εκτός από την ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων των 

επιχειρήσεων, για την ολοκληρωµένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους 

πρέπει να συνεκτιµώνται διάφορες παράµετροι που αφορούν το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης όπως ο κλάδος δραστηριοποίησής της και οι προοπτικές 

εξέλιξής του. Εξετάζεται δηλαδή το κατά πόσο ο συγκεκριµένος κλάδος είναι 

κορεσµένος, εάν βρίσκεται σε παροδική ή µόνιµη κρίση και αν υπάρχει γενικότερη 

επάρκεια πρώτων υλών και εµπορευµάτων . Καίριο ζήτηµα που πρέπει να εξετάζεται 

αποτελούν και οι σχετικές συνθήκες ανταγωνισµού και η ικανότητα αντιµετώπισής 

τους από την επιχείρηση. Οι ύπαρξη πολλών ανταγωνιστών και το σχετικό µερίδιο 

αγοράς που κατέχει η επιχείρηση είναι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν 

άµεσα, θετικά ή αρνητικά, την πορεία των δραστηριοτήτων της. Τέλος, οι γενικότερες 

συνθήκες της αγοράς, αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν την πορεία και 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι παράγοντες που θα πρέπει να αξιολογούνται. 

Η ανάλυση των συνθηκών αγοράς και των κλάδων πρέπει να είναι συνεχής 

και να πραγµατοποιείται µε τη συγκέντρωση, µελέτη και αξιολόγηση των 

πληροφοριακών, οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που καλύπτουν τις 

προαναφερθέντες παραµέτρους. 

 

 

                                                 
13 (Βλ.Ορισµοί) 
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3.5 Προσδιορισµός πραγµατικών αναγκών του πιστούχου  
 

Ο προσδιορισµός των πραγµατικών πιστωτικών αναγκών του πιστούχου 

αποτελεί βασική διαδικασία µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η ορθολογική λειτουργία 

των πιστοδοτήσεων. Σχετικές παράµετροι που εξετάζονται αφορούν το ύψος, τον 

σκοπό, τη διάρκεια και τον τρόπο αποπληρωµής των πιστοδοτήσεων.  

Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να διαπιστώνονται επακριβώς οι 

πραγµατικές ανάγκες της επιχείρησης και ο σκοπός της αιτούµενης πιστοδότησης 

(π.χ. χρηµατοδότηση πωλήσεων, αποθεµάτων, πιστώσεων σε πελάτες, επενδύσεων, 

έκδοση Ε/Ε κ.λπ.), η ικανοποίηση της οποίας θα πρέπει να συµβάλλει στη 

δηµιουργία ικανών εσόδων για την απρόσκοπτη αποπληρωµή των 

αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων. Είναι προφανές πως πρέπει να αποφεύγονται 

χρηµατοδοτήσεις για κάλυψη ζηµιογόνων δραστηριοτήτων, επισφαλών απαιτήσεων 

και επενδύσεων αµφίβολης αποτελεσµατικότητας.  

Στις πιστοδοτήσεις βραχυπρόθεσµης διάρκειας αξιολογείται το συναλλακτικό 

κύκλωµα του πιστούχου και η ρευστότητά του, σε συνδυασµό µε τα υφιστάµενα 

διαθέσιµα όρια πιστοδοτήσεων σε άλλες τράπεζες. Στις περιπτώσεις µέσο-

µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων, θα πρέπει να διερευνώνται τα διαθέσιµα 

κεφάλαια των φορέων και η επάρκεια της αιτούµενης χρηµατοδότησης για την πλήρη 

υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.  

Σε όλες τις περιπτώσεις πιστοδοτήσεων, οι όροι των σχετικών αποφάσεων θα 

πρέπει να είναι συµβατοί µε τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας και τις 

ειδικότερες ανάγκες των πιστούχων, ώστε να περιορίζεται το ενδεχόµενο έκθεσης 

των πιστούχων και της  εκάστοτε τράπεζας σε κινδύνους.  

Για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του 

αντισυµβαλλόµενου, η αποπληρωµή των πιστοδοτήσεων θα πρέπει να βασίζεται 

στις φυσιολογικές συνθήκες δραστηριότητας των επιχειρήσεων καθώς και στις 

υπάρχουσες ή στις µελλοντικές παραγωγικές και συναλλακτικές δυνατότητές τους. 

Βασική επιδίωξη θα πρέπει να αποτελεί η εξασφάλιση της αποπληρωµής των 

πιστοδοτήσεων να πραγµατοποιείται από λειτουργικές πηγές και µόνο κατ' 

εξαίρεση και επικουρικά από µη λειτουργικές πηγές. Λειτουργικές είναι οι πηγές 

που προκύπτουν από την παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα της 

επιχείρησης και µη λειτουργικές αυτές που προκύπτουν από πωλήσεις 

περιουσιακών στοιχείων, έκτακτα και ανόργανα έσοδα, αναχρηµατοδοτήσεις, 
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αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου και άλλες παρεµφερείς πράξεις. 

 

4 ΠΣ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 
Μετά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων, όπως 

προαναφέρθηκε, γίνεται η κατάταξή τους σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου  

µέσω συστηµάτων διαβάθµισης. Σκοπός των συστηµάτων διαβάθµισης είναι 

πρωταρχικά η εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή του ενδεχόµενου 

αθετήσεως των υποχρεώσεων προς την τράπεζα και των απωλειών που αυτό 

συνεπάγεται. Παρέχουν επίσης πληροφόρηση για την ικανότητα µιας επιχείρησης 

να πληρώνει σε τακτό χρονικό διάστηµα κεφάλαιο και τόκο. Επιπλέον, η  

ταξινόµηση των πιστούχων της τράπεζας µε τη χρήση συστηµάτων διαβάθµισης 

πιστωτικού κινδύνου αποτελεί βασικό εργαλείο για:  

• Τη λήψη απόφασης από τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια για τη χορήγηση ή 

την ανανέωση ορίου πιστοδοτήσεων και την εφαρµογή της κατάλληλης 

τιµολογιακής πολιτικής (περιθώρια επιτοκίων κ.λπ.).  

• Την πρόβλεψη της µελλοντικής συµπεριφοράς των πελατών που ανήκουν 

σε µία οµάδα µε κοινά χαρακτηριστικά.  

• Τον έγκαιρο εντοπισµό των προβληµατικών πιστοδοτήσεων και την άµεση 

µεθόδευση των απαραίτητων ενεργειών για την ελαχιστοποίηση της 

ενδεχόµενης ζηµίας για την τράπεζα.  

• Την αξιολόγηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας και 

του αναλαµβανόµενου από αυτή πιστωτικού κινδύνου. 

 

4.1 Αρχιτεκτονική και ∆ιαδικασίες ΠΣ∆ΠΚ 
Στην ακόλουθη υποενότητα παρουσιάζεται η πρόταση της ICAP GROUP για το 

σύστηµα µέτρησης και παρακολούθησης πιστωτικού κινδύνου. Επισηµαίνουµε ωστόσο 

οτι ανάλογες υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις παρέχονται και από άλλες εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, µε προγράµµατα λογισµικού ευρέως 

χρησιµοποιούµενα από  ελληνικές τράπεζες καθώς και από τράπεζες του εξωτερικού. 

Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη εταιρία λόγω του οτι έχει αναγνωριστεί αφενός από την 

τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισµός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων, στο 

πλαίσιο εφαρµογής των οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ και της Ε.Ε., και αφετέρου από την 
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Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων για 

Ελληνικές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο εφαρµογής του ευρωσυστήµατος.  

4.1.1  ∆ιαδικασίες  
 

  Οι στόχοι των Οργανισµών είναι κυριότερα η υλοποίηση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής, η αναγνώριση και αντιµετώπιση των πιστωτικών κινδύνων που 

αναλαµβάνονται, η διασφάλιση της πληρότητας, ενηµερότητας και αξιοπιστίας των 

στοιχείων και πληροφοριών και, βέβαια, η συµµόρφωσή τους µε το θεσµικό πλαίσιο. 

Οι διαδικασίες και οι λειτουργικότητες οι οποίες  πρέπει να καλύπτονται από ένα 

σύστηµα µέτρησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αποτυπώνονται στο 

παρακάτω διάγραµµα:14 

∆ιάγραµµα  

 

 
Πηγή: www.morax.gr 

 

 

4.1.2 Αρχιτεκτονική 
 

Για να είναι δυνατή η επιτυχηµένη ροή των παραπάνω, η αρχιτεκτονική του 

συστήµατος το οποίο θα αναπτυχθεί θα πρέπει να επιτρέπει την αµφίδροµη 

ανταλλαγή δεδοµένων και να καλύπτει µια σειρά από: 

                                                 
14 (Βλ.αναφορά 7) 

http://www.morax.gr/
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α) Βασικές λειτουργικές απαιτήσεις (απαραίτητες για την υποστήριξη των 

καθηµερινών διαδικασιών, των περιφερειακών εργασιών και της εύρυθµης 

διαχείρισης του συστήµατος). 

β) Μη λειτουργικές απαιτήσεις (κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να υποστηρίζονται από 

το σύστηµα, ώστε αυτό να είναι σε θέση να προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία, 

απόδοση, επεκτασιµότητα, δυνατότητα κλιµάκωσης, ευχρηστία και οικονοµία 

πόρων).15 

 Η λύση της ICAP ξεκινάει λαµβάνοντας υπόψη µια σειρά παραµέτρων 

αναγκαίων για την ικανοποίηση των προσδοκιών που τα Πιστωτικά Ιδρύµατα έχουν 

από την ανάπτυξη ενός σχετικού συστήµατος. 

Εικόνα  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μέρος της αρχιτεκτονικής του συστήµατος όπου παρατηρούνται οι διεπαφές  µε τους χρήστες, τις 

εφαρµογές της τράπεζας και την ICAP 

Πηγή: www.morax.gr 

 

 

Τα Τραπεζικά Ιδρύµατα συνδέονται ηλεκτρονικά µέσω ειδικών εφαρµογών µε τη 

Βάση ∆εδοµένων της ICAP. Τα στοιχεία τα οποία παρέχονται είναι: 

• Αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία (πρωτότυποι δηµοσιευµένοι ισολογισµοί, 

λογιστικές καταστάσεις, αριθµοδείκτες, ταµειακές ροές). 

                                                 
15 (Βλ.αναφορά 7) 

http://www.morax.gr/
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• Εµπορικά στοιχεία (οµάδα δραστηριότητας, π.χ., NACE, ΣΤΑΚΟ∆, 

απασχολούµενο προσωπικό, εισαγωγές, εξαγωγές κ.ά.). 

• Στοιχεία κλάδων. 

Τα παραπάνω στοιχεία καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης ακόµη και για τις 

µικρού µεγέθους Οµόρρυθµες ή Ετερόρρυθµες εταιρείες, οι οποίες δε διαθέτουν 

οικονοµικά, αλλά µόνο εµπορικά και ιστορικά στοιχεία για τη δραστηριότητά τους. Η 

υποδοµή του συστήµατος καλύπτει τις απαιτήσεις δηµιουργίας ιστορικότητας, ώστε 

να επιτυγχάνονται η διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ακρίβειας των 

πιστωτικών διαβαθµίσεων (credit ratings), η ανάπτυξη πινάκων µετακίνησης των 

πιστωτικών διαβαθµίσεων (rating migration tables) καθώς και η εκτίµηση των 

αθροιστικών ποσοστών ασυνέπειας (cumulative default rates). Όλες οι πληροφορίες 

που έχουν συγκεντρωθεί, εµπλουτιστεί και επεξεργαστεί τροφοδοτούν εφαρµογές οι 

οποίες: 

• Οµαδοποιούν τις επιχειρήσεις σε ζώνες πιστοληπτικής ικανότητας. 

• Αποτυπώνουν προβλέψεις για την πιθανότητα εµφάνισης ασυνέπειας ανά 

ζώνη πιστοληπτικής ικανότητας. 

• Εκτιµούν το δείκτη κινδύνου/απόδοσης ο οποίος προκύπτει από τις 

συνεργασίες αυτές. 

Τα στοιχεία αυτά µπορούν να συνδυαστούν και µε στοιχεία χρηµατοδοτήσεων, όπως 

το ύψος χορηγήσεων, το υπόλοιπο προς εξόφληση, ο τύπος και η αξία εξασφάλισης. 

Με το συνδυασµό αυτό καθίσταται ευκολότερος ο υπολογισµός της αναµενόµενης 

ζηµίας (LGD, EAD) αλλά και η σύνδεση της τιµολογιακής πολιτικής µε την 

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. 

Συµπληρωµατικά στα παραπάνω έχουν αναπτυχθεί µηχανισµοί οι οποίοι 

ενσωµατώνουν τα δοµικά στοιχεία των τραπεζών και υποστηρίζουν τα στελέχη σε 

κάθε φάση της διαδικασίας χορηγήσεων από την αποτύπωση του αιτήµατος του 

πελάτη µέχρι και την απόφαση για χρηµατοδότηση, καλύπτοντας όλα τα εγκριτικά 

κλιµάκια. 

 

4.2 Χρησιµοποιούµενα µοντέλα  
 

Κάθε τράπεζα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα αναπτύξει η ίδια το 

σύστηµα ∆ΠΚ ή θα επιλέξει κάποιο από τα εµπορικά διαθέσιµα. Σε κάθε περίπτωση, 
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θα πρέπει να γίνει λεπτοµερής έλεγχος για την ύπαρξη λαθών στο σύστηµα προτού 

αυτό τεθεί σε εφαρµογή.  

Ένα µοντέλο διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου αποτελείται από τρία βασικά 

µέρη: το κοµµάτι της εισόδου των πληροφοριών, το οποίο εισάγει δεδοµένα στο 

µοντέλο, το κοµµάτι  της επεξεργασίας, που περιέχει το θεωρητικό µοντέλο και 

µετασχηµατίζει τα δεδοµένα εισόδου σε υπολογισµούς µέσω του κώδικα, και το 

κοµµάτι των αναφορών, το οποίο µεταφράζει τους µαθηµατικούς υπολογισµούς  σε 

χρήσιµη πληροφορία.16 

Τα δεδοµένα εισόδου µπορεί να προέρχονται από εσωτερικές ή και 

εξωτερικές πηγές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ακριβή και να υπάρχει επαρκής 

τεκµηρίωση για αυτά στο φάκελο κάθε πιστούχου. 

Το επεξεργαστικό κοµµάτι του µοντέλου αποτελείται από τον κώδικα 

προγραµµατισµού και από τα θεωρητικά µοντέλα  που χρησιµοποιεί ο κώδικας. Όλες 

οι θεωρίες αποτελούν υπεραπλουστεύσεις τις πραγµατικότητας και συνεπώς, είναι 

θέµα πολιτικής της κάθε τράπεζας το ποιές από αυτές θα συµπεριληφθούν εντέλει στο 

µοντέλο.17 

Όσο αφορά  το σκέλος των αναφορών πρέπει να σηµειωθεί οτι είναι  

σηµαντικό οι αναφορές που παράγονται να είναι σε κατανοητή µορφή και οι λήπτες 

των αποφάσεων πρέπει να είναι σε θέση να ερµηνεύσουν τα αποτελέσµατα αυτών και 

να κατανοούν τους περιορισµούς τους. Ενδεικτικά αναφέρουµε είδη αναφορών που 

παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση. 

o Όγκος των πιστούχων που άλλαξαν παραπάνω από µία κατηγορίες  

o Χρονικό διάστηµα που οι πιστούχοι παραµένουν σε µία κατηγορία 

o Πόσο συχνά υπάρχουν αλλαγές στις κατηγορίες 

o Ποσοστά καθυστέρησης ανά κατηγορία 

o Αναλογία αναβαθµισµένων πιστούχων προς υποβαθµισµένους πιστούχους  

o Αλλαγές στη διαβάθµιση ανά κατηγορία επιχειρήσεων, υπάλληλο και τοποθεσία  

Τα περισσότερα εµπορικά µοντέλα επιχειρούν να υπολογίσουν την 

πιθανότητα εµφάνισης καθυστέρησης του πιστούχου στους επόµενους δώδεκα µήνες 

(probability of default -PD) και µε βάση αυτό τον κατατάσσουν στην αντίστοιχη 

κλίµακα διαβάθµισης. Γενικά, µόνο τα εξελιγµένα µοντέλα συνυπολογίζουν τις 

                                                 
16 (Βλ.αναφορά 13) 
17  (Βλ.αναφορά 13) 
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εγγυήσεις και τα ενέχυρα που πιθανόν να έχουν ληφθεί και τα οποία µετριάζουν την 

επίδραση της µη συµµόρφωσης του πιστούχου.18 

Τα περισσότερα µοντέλα που χρησιµοποιούνται είναι είτε στατιστικά µοντέλα 

είτε έµπειρα συστήµατα. Τα στατιστικά συστήµατα στηρίζονται σε ποσοτικούς 

παράγοντες, τα οικονοµικά κριτήρια του πιστούχου δηλαδή, οι οποίοι συνεισφέρουν 

στην εκτίµηση ενός αναµενόµενου PD το οποίο σταθµίζεται µε διαφορετικούς 

συντελεστές βαρύτητας για κάθε κλίµακα για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων (βλ.σ.14 παρ.2). Τα έµπειρα συστήµατα επιχειρούν να «αντιγράψουν» τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός αναλυτή πιστωτικού κινδύνου. 

Ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια για την ανάπτυξη εµπορικών µοντέλων 

διαβάθµισης πιστωτικών κινδύνων ήταν η έλλειψη δεδοµένων. Μέχρι πρόσφατα, οι 

περισσότερες τράπεζες δεν διατηρούσαν τα δεδοµένα του χαρτοφυλακίου των 

εµπορικών δανείων που είναι αναγκαία για την δηµιουργία στατιστικής ανάλυσης για 

τη µοντελοποίηση. Όµως, µετά τα πιστωτικά γεγονότα  στα τέλη της δεκαετίας του 

’80 και τις αρχές του ’90 , οι τράπεζες ξεκίνησαν να αναπτύσσουν αυτές τις βάσεις 

δεδοµένων. Όπως όλα τα µοντέλα, έτσι  και τα Σ∆ΠΚ πρέπει να αξιολογούνται 

προσεκτικά και περιοδικά να ελέγχονται. Έως ότου οι τράπεζες αποκτήσουν 

περισσότερη εµπειρία σε αυτά τα συστήµατα σε ένα εύρος  συνθηκών αγοράς , θα 

πρέπει να τα χρησιµοποιούν ως συµπλήρωµα για παραδοσιακά εργαλεία διαχείρισης 

πιστωτικού κινδύνου όπως η χρηµατοοικονοµική ανάλυση.19 

 

4.3 Κλίµακες διαβάθµισης  
 
 Ο αριθµός των κατηγοριών στις εσωτερικές κλίµακες διαβάθµισης  ποικίλλει, 

ωστόσο οι µεγαλύτερες τράπεζες  στις Ηνωµένες Πολιτείες διαθέτουν, κατά µέσο όρο 

έξι κατηγορίες σε κάθε κλίµακα20 καθώς και τέσσερις κατηγορίες για την 

«προβληµατική» ζώνη υψηλού κινδύνου και τα δάνεια σε οριστική καθυστέρηση. Η 

κλίµακα των διαβαθµίσεων πρέπει ουσιαστικά να αντανακλά την πολυπλοκότητα των 

δανειακών δραστηριοτήτων της τράπεζας και το γενικότερο επίπεδο κινδύνου που 

εµπεριέχεται σε αυτές τις δραστηριότητες.21 

                                                 
18 (Βλ.αναφορά 14) 
19(Βλ.αναφορά 14) 
20 (Βλ.αναφορά 15) 
21 (Βλ.αναφορά 14) 
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 Ωστόσο, τα εσωτερικά συστήµατα διαβάθµισης µε πολλαπλές κατηγορίες ανά 

κλίµακα αποδεικνύονται πιο δαπανηρά στη λειτουργία τους εξαιτίας των επιπλέον 

εργασιών που απαιτούνται για το διαχωρισµό σε πιο «εκλεπτυσµένες» βαθµίδες 

κινδύνου.22 Λόγω της ακρίβειας των στοιχείων που παρέχουν είναι ιδιαίτερα χρήσιµα 

κατά τη δηµιουργία και επεξεργασία αναλυτικών αναφορών και για το λόγο αυτό 

προτιµώνται από µεγάλες τράπεζες που χρησιµοποιούν τα στοιχεία αυτά και σε 

άλλους τοµείς πέραν της εσωτερικής πληροφόρησης και παρακολούθησης όπως, για 

τοποθετήσεις κεφαλαίου, δηµιουργία µοντέλων τιµολόγησης κ.α. 

 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η κλίµακα διαβάθµισης που 

χρησιµοποιείται από τις µεγαλύτερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελληνική αγορά καθώς και επεξηγήσεις των ζωνών κινδύνου. Για κάθε µία από αυτές 

εφαρµόζεται ανάλογη πιστοδοτική και τιµολογιακή πολιτική, ανάλογη µε τις 

επιδιώξεις και κατευθυντήριες γραµµές της κάθε τράπεζας. Η διευρυµένη κλίµακα 

αφορά πιστούχους που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και η περιορισµένη αυτούς που 

τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας. Αξίζει να σηµειωθεί οτι µε την πάροδο των 

ετών οι τράπεζες διαµόρφωσαν σταδιακά την κλίµακα διαβάθµισής τους σε αυτό το 

επίπεδο κατηγοριών, έτσι ώστε να συµβαδίζει µε τις επιταγές του συµφώνου της 

Βασιλείας και να παρέχει πληρέστερη πληροφόρηση για το χαρτοφυλάκιο των 

πιστοδοτήσεών τους. Όπως προαναφέρθηκε, τόσο το σύστηµα διαβάθµισης αυτό 

καθεαυτό όσο και η χρησιµοποιούµενη κλίµακα διαβάθµισης εξαρτώνται από 

πολλούς παράγοντες που αφορούν την κάθε τράπεζα και τις δραστηριότητές της. 

Συνεπώς, µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ τραπεζών είναι αναµενόµενες. 

Πίνακας  

Κλίµακα διαβάθµισης 
Ζώνες ΠΚ 

∆ιευρυµένη Περιορισµένη 

ΑΑ / Α+ / Α / Α- / ΒΒ+ ΑΑ / Α Χαµηλού 

ΒΒ / ΒΒ- / Β+ ΒΒ Μέσου 

Β / Β- Β Αποδεκτού 

ΓΓ+ / ΓΓ ΓΓ Υπό παρακολούθηση 

ΓΓ- / Γ Γ Υψηλού 

∆0 / ∆1 / Ε ∆0 / ∆1 / Ε Οριστική καθυστέρηση 

 

                                                 
22 (Βλ.αναφορά 10) 
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•Ζώνη χαµηλού κινδύνου 

Πιστούχοι µε πολύ καλή πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι παρουσιάζουν, για 

τους επόµενους 12 µήνες, εξαιρετικά χαµηλό ενδεχόµενο µη συνεπούς 

αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους. Η Τράπεζα επιδιώκει τη διεύρυνση της 

πιστοδοτικής συνεργασίας µε ή χωρίς εξασφαλίσεις και τη διενέργεια 

παράλληλων εργασιών. Τιµολογιακή πολιτική: ιδιαιτέρως ανταγωνιστική. 

•Ζώνη µέσου κινδύνου 

Πιστούχοι µε καλή πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι παρουσιάζουν, για τους 

επόµενους 12 µήνες, χαµηλό ενδεχόµενο µη συνεπούς αποπληρωµής των 

υποχρεώσεών τους. Εξετάζεται η δυνατότητα διευρύνσεως της πιστοδοτικής 

συνεργασίας καθώς και η λήψη τυχόν αναγκαίων εξασφαλίσεων. Επιδιώκεται η 

διενέργεια παράλληλων εργασιών. Τιµολογιακή πολιτική: ανταγωνιστική.  

•Ζώνη αποδεκτού κινδύνου 

Πιστούχοι µε σχετικά καλή πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι παρουσιάζουν, για 

τους επόµενους 12 µήνες, το ενδεχόµενο µη συνεπούς αποπληρωµής των 

υποχρεώσεών τους. ∆ιενεργούνται πιστοδοτήσεις σε λογικά επίπεδα, µε 

ικανοποιητικά ποσοστά εξασφαλίσεων. Επιδιώκεται η διενέργεια παράλληλων 

εργασιών. Τιµολογιακή πολιτική: ανάλογη προς τον όγκο των εργασιών.  

•Ζώνη υπό παρακολούθησης 

Πιστούχοι µε µέτρια πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι παρουσιάζουν, για τους 

επόµενους 12 µήνες, αυξηµένο ενδεχόµενο µη συνεπούς αποπληρωµής των 

υποχρεώσεών τους. Ακολουθείται συντηρητική πιστοδοτική πολιτική, µε υψηλά 

ποσοστά εξασφαλίσεων. Απαιτείται στενή παρακολούθηση της τηρήσεως των 

όρων συνεργασίας. Τιµολογιακή πολιτική: ανάλογη του αναλαµβανόµενου 

πιστωτικού κινδύνου.  

•Ζώνη υψηλού κινδύνου 

Πιστούχοι µε κακή πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλό 

ενδεχόµενο µη συνεπούς αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους. Λαµβάνεται 

µέριµνα για τον περιορισµό των υφιστάµενων πιστοδοτήσεων και τη λήψη 

πρόσθετων εξασφαλίσεων. Αποφεύγονται οι πιστοδοτήσεις σε νέους πελάτες της 

κατηγορίας αυτής. Τιµολογιακή πολιτική: ανάλογη του αυξηµένου πιστωτικού 

κινδύνου.  
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•Οριστική καθυστέρηση 
∆0: Καθυστερήσεις> 90 ηµέρες.  

Επιδιώκεται η επίτευξη σύντοµου διακανονισµού του ληξιπρόθεσµου τµήµατος της 

οφειλής ή ρύθµιση της συνολικής οφειλής µε τη λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων. 

Σε αντίθετη περίπτωση αποφασίζεται η καταγγελία της σύµβασης και η λήψη 

δικαστικών µέτρων.  

∆1:Καταγγελία σύµβασης, κλείσιµο λογαριασµών και λήψη 

δικαστικών/αναγκαστικών µέτρων για την εξασφάλιση και ρευστοποίηση της 

απαίτησης.  

Ε: Στροφή σε επισφάλεια, µετά την εξάντληση των δικαστικών/ αναγκαστικών 

µέτρων.  

Για τη ζώνη χαµηλού κινδύνου απαιτείται επανέλεγχος της διαβάθµισης κάθε 

δώδεκα µε δεκαοχτώ µήνες, για τις ζώνες µέσου και αποδεκτού κινδύνου κάθε 

12 µήνες υποχρεωτικά και για τη ζώνη υψηλού κινδύνου καθώς και για τους 

υπό παρακολούθηση πιστούχους η διαβάθµιση πρέπει να επανεξετάζεται κάθε 

έξι µήνες κατ’ ελάχιστο. 

 

 

4.4 Οθόνες συστήµατος  
 

Κατά την είσοδο του εξουσιοδοτηµένου χρήστη στο σύστηµα η αρχική οθόνη 

µε το µενού που διαθέτει του παρέχει τη δυνατότητα  πλοήγησης στους πιστούχους 

για αναζήτηση πιστούχων, στις καθυστερήσεις για παρακολούθηση και έλεγχο των 

καθυστερηµένων οφειλών και στα reports παρέχονται όπως προαναφέραµε αναφορές 

για διάφορα µεγέθη. Με το πλήκτρο της βοήθειας ο χρήστης αναζητά απαντήσεις σε 

ερωτήµατα που πιθανόν να προκύψουν κατά την χρήση του συστήµατος. Τέλος, µε το 

πλήκτρο έξοδος ο χρήστης αποσυνδέεται από την εφαρµογή. Για να διευκολύνεται η 

περιήγηση του χρήστη και η ροή των εργασιών του, η παρακάτω οθόνη του 

κεντρικού µενού βρίσκεται πάντα στην οθόνη του χρήστη χωρίς να επικαλύπτεται 

από τις οποιεσδήποτε άλλες εργασίες εκτελεί κατά την παραµονή του στο σύστηµα 

και τις αντίστοιχες οθόνες τους που εµφανίζονται. 
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Οθόνη κεντρικού µενού 

 

 

 

Όταν ο χρήστης επιλέξει το µενού πιστούχοι εµφανίζεται η οθόνη που ακολουθεί . 

 

Οθόνη αναζήτησης 

 
 

Σε αυτή την οθόνη µπορεί να πραγµατοποιήσει αναζήτηση µε περισσότερα του ενός 

κριτήρια. Με το πλήκτρο αναζήτηση εµφανίζονται τα αποτελέσµατα µε βάση τα 

κριτήρια που έδωσε. Για τον περιορισµό των αποτελεσµάτων ενδείκνυται η εισαγωγή 

του ΑΦΜ ως κύριο κριτήριο. 

Σε περίπτωση που η αναζήτηση ολοκληρωθεί έχοντας εντοπίσει τον πιστούχο, η 

ακόλουθη εικόνα εµφανίζεται µε τα πεδία συµπληρωµένα µε τα στοιχεία του 

πιστούχου.  

 

 



Πληροφοριακό σύστηµα διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου                40 

Οθόνη αποτελεσµάτων αναζήτησης 

 
Κωδ. Πελάτη: είναι ο κωδικός του πελάτη στο κύριο πελατοκεντρικό σύστηµα της 

τράπεζας, αριθµητικό πεδίο. 

Εταιρία: αναγράφεται η επωνυµία της επιχείρησης 

ΑΦΜ: ο αριθµός φορολογικού µητρώου της εταιρίας 

Αντικείµενο εργασιών: το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

Επιλέγοντας την εγγραφή εµφανίζεται το µενού των λειτουργιών. Με το πλήκτρο 

∆ιαβάθµιση µικρών επιχειρήσεων: προχωράµε στην οθόνη συµπλήρωσης στοιχείων, 

το πρώτο βήµα της διαβάθµισης, το οποίο θα εξετάσουµε στη συνέχεια. 

Ιστορικό εταιρίας: εµφανίζεται το ιστορικό διαβαθµίσεων της εταιρίας. 

∆υσµενή στοιχεία: µεταφέρει τον χρήστη στα δυσµενή στοιχεία της διαβαθµισµένης 

εταιρίας. 

Ποιοτικά στοιχεία: µεταφέρει τον χρήστη στα ποιοτικά στοιχεία της διαβαθµισµένης 

εταιρίας. 

Πρέπει να γίνει προσεκτική καταχώρηση του κλάδου Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 

της επιχείρησης βάση των σχετικών νοµιµοποιητικών εγγράφων, καταστατικών κλπ. 

στο κεντρικό πελατοκεντρικό σύστηµα και στη συνέχεια πραγµατοποιείται εκτίµηση 

του ανταγωνισµού βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών σε σχέση µε τον αριθµό και 

την δυναµικότητα των εταιριών του κλάδου οικονοµικής δραστηριοποίησης που 

συµµετέχει η εν λόγω επιχείρηση, της ποιότητας των προσφεροµένων προϊόντων και 

υπηρεσιών, υπό το πρίσµα πάντα των γεωγραφικών/τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των 
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γενικότερων οικονοµικών εξελίξεων. Τα στοιχεία αυτά συνήθως αντλούνται από 

εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. 

 

4.4.1 Οικονοµικά στοιχεία επιχείρησης 

 
Κύκλος εργασιών: Τα στοιχεία των πωλήσεων θα πρέπει να αφορούν σε πρόσφατες 

συνεχόµενες και κλεισµένες οικονοµικές χρήσεις. Οι οικονοµικές χρήσεις θα πρέπει 

να καταχωρούνται από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη. Στην περίπτωση 

νεοσύστατης εταιρείας επιτρέπεται η εισαγωγή υποδωδεκάµηνης ή υπερδωδεκάµηνης 

χρήσης ως αρχικής οικονοµικής χρήσης µόνο εφόσον είναι κλεισµένη και υπάρχουν 

τα αντίστοιχα οικονοµικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση (ύπαρξη αρχικής 

οικονοµικής χρήσης µη κλεισµένης), τα πεδία του «Κύκλου Εργασιών» πρέπει να 

παραµένουν κενά. Η καταχώρηση µηδενικών πωλήσεων στον «Κύκλο Εργασιών» 

συνεπάγεται ύπαρξη οικονοµικής χρήσης για την εν λόγω επιχείρηση µε αδυναµία 

πραγµατοποιήσεως πωλήσεων.  
Τραπεζικός δανεισµός: Απαιτείται προσεκτική καταγραφή και ορθή καταχώρηση 

του συγκεκριµένου πεδίου βάση της παρεχόµενης πληροφορίας από τα συστήµατα 

χορηγήσεων της τράπεζας καθώς επίσης και της διαθέσιµης πληροφορίας από 

σχετικά έντυπα, κατάλληλα υπογεγραµµένα, που προσκοµίζει η υπό ανάλυση 

επιχείρηση αναφορικά µε υποχρεώσεις της προς άλλους τραπεζικούς οργανισµούς. 

Αναφέρεται στο σύνολο των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 

της επιχείρησης προς τραπεζικά ιδρύµατα. Ο δανεισµός πρέπει να υπολογίζεται κατά 
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την ηµεροµηνία αξιολόγησης της επιχείρησης. Ως συνολικός δανεισµός νοείται το 

σύνολο των ανειληµµένων υποχρεώσεων, τις οποίες η επιχείρηση καλείται είτε 

βραχυπρόθεσµα είτε µακροπρόθεσµα να καλύψει µέσω των ταµειακών της ροών.  

 

4.4.2 Ποιοτικά στοιχεία επιχείρησης 
Οθόνη διαβάθµισης 

 
Συγκέντρωση πελατείας: Αποτυπώνεται ο βαθµός συγκέντρωσης του κύριου όγκου 

των πωλήσεων της επιχείρησης σε συγκεκριµένο αριθµό πελατών. Έχει παρατηρηθεί 
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σηµαντικός κίνδυνος καθυστερήσεων σε επιχειρήσεις που εξαρτούν το µεγαλύτερο 

µέρος των πωλήσεων τους από περιορισµένο αριθµό πελατών.  

 

Πρόσφατες ζηµιές: Η σχετική ένδειξη συµπληρώνεται µε βάση πληροφορίες για 

ζηµιές που οφείλονται σε γεγονότα µη συσχετιζόµενα µε τη λειτουργία του πελάτη 

(φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές κτλ) και αιτήσεις για επιδοτούµενα δάνεια λόγω 

πρόσφατων ζηµιών.  

Ανώµαλη κίνηση λογ/µων όψεως: Ανώµαλη κίνηση του λογαριασµού θεωρείται 

όταν συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις  

• Μεγάλες διακυµάνσεις ποσών που αφορούν στις τελευταίες κινήσεις των 

λογαριασµών όψεως, σε σχέση µε τα συνήθη µέσα υπόλοιπα τους.  

• Μηνύµατα του συστήµατος χρηµατοδοτήσεων της τράπεζας για ανεπαρκές 

υπόλοιπο λογαριασµού όψεως.  

• Μηνύµατα του συστήµατος χρηµατοδοτήσεων της τράπεζας για επιταγές 

προς σφράγιση.  

• Ύπαρξη χρεωστικών υπολοίπων σε λογαριασµούς χωρίς δυνατότητα 

υπεραναλήψεως.  

• Μη τακτική ανακύκλωση χρεωστικού υπολοίπου σε λογαριασµούς µε 

δυνατότητα υπεραναλήψεως.  

Αδυναµία πληρωµής τόκων: Αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να 

αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της αναφορικά µε την καταβολή τόκων.  

Εξαγωγές: Αναφέρεται σε πιθανή δραστηριοποίηση της επιχείρησης σε χώρες του 

εξωτερικού, µέσω διανοµής των προϊόντων της σε αυτές. 

∆υσµενή: Θα πρέπει να πραγµατοποιείται λεπτοµερής έλεγχος για την ύπαρξη 

δυσµενών στοιχείων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ κατά την ηµεροµηνία της αξιολόγησης της 

επιχείρησης. ∆εν πρέπει να γίνεται διαχωρισµός στο είδος των δυσµενών αφού 

ανεξάρτητα από τη µορφή τους απεικονίζουν έλλειψη ρευστότητας τουλάχιστον 

ισόποση µε το δυσµενές. 

Καθυστερήσεις: Το συγκεκριµένο πεδίο αποτυπώνει το σύνολο των καθυστερηµένων 

υπολοίπων όλων των τηρούµενων επιχειρηµατικών δανείων της επιχείρησης προς την 

τράπεζα που αξιολογεί την επιχείρηση και αντλεί αυτόµατα την σχετική πληροφορία 

από τα συστήµατα χορηγήσεων.  
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Πιστωτικό ιστορικό επιχείρησης: Ο συγκεκριµένος δείκτης καταγράφει την 

οµαλότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων της επιχείρησης.  

Καταλληλότητα κτιρίων και εξοπλισµού: Παρατίθεται η εκτίµηση του λειτουργού 

της τράπεζας σε σχέση µε την λειτουργική κατάσταση των χρησιµοποιούµενων 

κτιρίων και του παραγωγικού εξοπλισµού της επιχείρησης.  

 

 

4.4.2.1 ∆ιοίκηση-Φορείς 
 

Έτη συνεργασίας: Αναφέρεται στα έτη συνεργασίας της επιχείρησης µε την τράπεζα. 

Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η εξατοµικευµένη συνεργασία των φορέων της 

επιχείρησης µε την τράπεζα.  

Προσ. περιουσία σε σχέση µε το δανεισµό: Η ύπαρξη προσωπικής περιουσίας 

αποτελεί ένδειξη διαθεσιµότητας κεφαλαίων που θα µπορούσαν να καλύψουν 

προβλήµατα ρευστότητας της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό είναι εντονότερο στις 

ατοµικές και προσωπικές επιχειρήσεις όπου οι φορείς ευθύνονται έναντι των 

πιστωτών µε την προσωπική τους περιουσία.  

Πιστωτικό ιστορικό φορέων: Πληροφορίες αναφορικά µε την συναλλακτική 

συµπεριφορά των φορέων της επιχείρησης αποτελούν σαφή ένδειξη για τη 

µελλοντική συνέπεια της. 

∆ιάδοχος κατάσταση: Παρατίθεται η εκτίµηση του αναλυτή της τράπεζας σε σχέση 

µε την προοπτική συνέχισης της επαγγελµατικής δραστηριότητας της εταιρείας.  

Ικανότητες στελεχών: Παρατίθεται η γενική εκτίµηση του αναλυτή της τράπεζας 

σχετικά µε τις διοικητικές ικανότητες των στελεχών του πελάτη. 

 

4.5 Παραδείγµατα διαβαθµίσεων 
 

Παρακάτω παραθέτουµε τις διαβαθµίσεις δύο επιχειρήσεων µε διαφορετικό 

κύκλο εργασιών και κατηγορία βιβλίων. Τα υπό εξέταση στοιχεία, τόσο οικονοµικά 

όσο και ποιοτικά, αυξάνονται ανάλογα  µε το µέγεθος της επιχείρησης. Για µικρές 

επιχειρήσεις εξετάζονται, από πλευράς οικονοµικών στοιχείων, οι πωλήσεις των 

τριών τελευταίων ετών και η εισαγωγή των δεδοµένων γίνεται από τα κατά τόπους 

καταστήµατα ενώ για τις µεγαλύτερου µεγέθους επιχειρήσεις απαιτείται η εισαγωγή 
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όλων των δηµοσιευµένων καταστάσεων και εξετάζονται και άλλοι, επιπλέον από 

τους προαναφερθέντες, αριθµοδείκτες. Η παρακολούθηση αυτών γίνεται συνήθως 

από κεντρικές µονάδες ή επιχειρηµατικά κέντρα για την καλύτερη επεξεργασία των 

δεδοµένων. Η παρακολούθηση και διαβάθµιση επιχειρήσεων που έχουν όρια που 

ξεπερνούν τα 5 εκ.€ και τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, βάσει ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, γίνεται µέσω πληροφοριακών συστηµάτων 

που κάνουν χρήση εξελιγµένων µοντέλων διαβάθµισης και ελέγχου των διαφόρων 

µεγεθών. Η φιλοσοφία λειτουργίας τους ωστόσο δεν παρεκκλίνει από αυτή του 

συστήµατος διαβάθµισης επιχειρήσεων µε µικρότερα όρια που παρουσιάστηκε 

παραπάνω. Η διαβάθµιση των εταιριών παράγεται αυτόµατα από το πληροφοριακό 

σύστηµα µετά την εισαγωγή των απαιτούµενων στοιχείων από τον αρµόδιο 

λειτουργό. 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΓ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΤΟΣ ΜΗΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

2008 12 546.600 

2007 12 662.822 

ΤΡΑΠ.∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 380.149 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 29 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΗ 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΧΙ 

ΑΝΩΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ ΟΧΙ 

Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΟΧΙ 

ΚΑΤΑΛ.ΚΤΙΡΙΩΝ&ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΚΗΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΧΙ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 0 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟ 

∆ΥΣΜΕΝΗ 0 
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 11 

ΠΡΟΣ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΚΡΗ 

ΠΙΣΤ.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΣ 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ(∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ Β-) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΤΗ 2008 2007 2006 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Α.ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 0 0 

Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚ/ΣΗΣ 0 0 0 

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 212.275 198.495 198.234 

  Ι.Ασώµατες ακινητοποιήσεις 0 0 0 

  ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 212.275 198.495 198.234 

  ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 179.343 169.612 166.007 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΑΓΙΟ 32.931 28.882 32.227 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0 

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ(ΣΥΝΟΛΟ) 825.628 629.928 562.110 

  Ι.Αποθέµατα 22.392 32.975 29.716 

  ΙΙ.Απαιτήσεις 765.649 553.626 498.460 

  ΙΙΙ.Χρεώστες διάφοροι 7.366 19.169 18.920 

  ΙV.∆ιαθέσιµα 30.219 24.156 15.012 

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 0 0 0 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 11.100 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 858.560 658.810 594.336 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 108.063 100.000 100.000 

από τα οποία :ΜΕΤΟΧΙΚΟ 100.000 100.000 100.000 

από τα οποία: ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 0 0 0 

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 0 0 0 
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Γ Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 0 0 

Γ ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 750.496 558.810 494.336 

  Ι.Προµηθευτές  292.519 226.658 262.540 

  ΙΙ.Τράπεζες 346.576 216.384 179.905 

  ΙΙΙ.Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 64.697 42.171 34.281 

  ΙV.Μερίσµατα πληρωτέα 46.701 73.596 17.609 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 858.560 658.810 594.336 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ(ΕΣΟ∆Α) 1.162.128 1.034.219 1.090.516 

  ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 812.085 844.950 849.447 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 350.043 189.268 241.068 

  ΜΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 169.835 146.694 160.173 

ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΡΟ ΧΡΗ/ΚΩΝ 180.208 42.574 80.895 

  ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤ.ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 41.252 26.184 15.555 

  ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤ.ΤΟΚΟΙ&ΣΥΝΑΦΗ 3 7 0 

  ΠΛΕΟΝ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜ/ΣΗΣ 0 0 1624 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ 138.958 16.396 66.964 

  ΠΛΕΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 0 0 0 

  ΜΕΙΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 32.822 117 499 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 106.136 16.279 66.465 

  ΜΕΙΟΝ ΣΥΝ.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 4.392 3.605 7.545 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 101.743 12.673 58.919 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΦΟΡΟΙ 10.386 1.267 6.481 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ&ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. 0 11.406 52.438 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ&ΚΕΡ∆Η ΕΙΣ ΝΕΟ 0 0 0 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΕΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ 10 

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΥΣΜΕΝΩΝ 0 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 0 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 158.599 

∆ΥΣΜΕΝΗ ΦΟΡΕΑ  ΜΕΤΟΧΟΥ ΟΧΙ 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΑΙ 

ΕΝ∆ΕΙΞΗ Α∆ΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΟΧΙ 
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ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 35 

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Ορισµένες περιοχές  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΧΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Επηρεάζεται έντονα από τον ανταγωνισµό 

ΚΛΑ∆ΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ Στασιµότητα 

ΠΟΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΥΧΟΥ Στασιµότητα  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ- ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

Λειτουργίες Αριθµός ατόµων(9) 

Παραγωγή 3 

∆ιάθεση 4 

∆ιοίκηση  2 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Επαρκείς  

∆ΙΑ∆ΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Επαρκής 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/MIS Όχι 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ&ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποδεκτή 

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πεπαλαιωµένη 

MARKETING Ικανοποιητική γνώση 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (βαθµός αποδοχής 

προϊόντων από την αγορά) 

Καλή  

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ&ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 

Σύνολο πωλήσεων κλάδου:1.486.604.789 

Μ.Ο.πωλήσεων:3.763.556 

Πλήθος επιχειρήσεων κλάδου:395 

Πωλήσεις εταιρίας:1.162.128  

% συν.πωλήσεων κλάδου:0.07 

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ&ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑ∆ΟΣ 

2008 2007 2006 2007 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 12,36% -5,16%  16,39% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 30,12% 18,30% 22,10% 30,33% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣ. 9,13% 1,57 6,09% 6,30% 
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ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,10 1,12 1,13 1,39 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,07 1,06 1,07 0,90 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΕΥΣΤΟΠ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 12,44 13,54 - 144,13 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 207,17 185,65 - 138,86 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 116,67 105,66 - 132,52 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 3,55% 2,53% 1,43% 2,53% 

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 6,94 5,58 4,94 1,94 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΚΩΝ 4,36 1,62 5,20 3,27 

ΧΡΗΜ/ΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 0,76  

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,29 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0,09 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ /ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,35 

ΕΛΕΥΘ. ΡΟΕΣ Π/Σ ΚΥΚΛΩΜ./ΠΩΛΗΣΕΙΣ -0,10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 75.132 71.117,35 67.773,16 - 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

 2008 2007 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 138.958 16.396 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 41.252 26.184 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 10.583 -3.258 

ΜΕΤ. ΑΠΑΙΤ.&ΕΠΙΣΦΑΛ.&ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ. -212.023 -55.166 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 11.803 -249,25 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΜΥΘΕΥΤΩΝ 65.861 -35.882 

ΜΕΤΑΒ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣ. 22.526 7.888 

ΚΑΘΑΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ 78.963 -44.085 

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΙ 10.386 1.267 

ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤ.ΤΟΚΟΙ 41.252 26.184 

ΜΕΙΟΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 0 11.406 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΕΟΝ/ΕΛΛΕΙΜ.ΑΠΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

27.324 -82.943 

 

 2008 2007 2006 

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 715.379,53 964.326,37 823.522,08 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 38% 7% 24,48% 
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4.6 Προβλήµατα στη λειτουργία του ΠΣ∆ΠΚ 
 

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε µοντέλο αποτελείται από τρία βασικά συστατικά 

µέρη (βλ. σελ.33 χρησιµοποιούµενα µοντέλα). Ελλείψεις κατά την εισαγωγή 

στοιχείων στο µοντέλο, προβλήµατα στον προγραµµατιστικό κώδικα, έλλειψη 

εµπειρίας επί του αντικειµένου από τη µεριά του προγραµµατιστή και αδυναµία 

ερµηνείας των αποτελεσµάτων των αναφορών, είναι συχνά προβλήµατα που µπορούν 

να ανακύψουν και τα οποία επιλύονται µε διαδικασίες τακτικών ελέγχων, εκπαίδευση 

του προσωπικού και δοκιµή του µοντέλου για έλεγχο και εντοπισµό σφαλµάτων. 

Ωστόσο, το πλέον κρίσιµο πρόβληµα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που 

παρεµβάλλεται στη διαβάθµιση του πιστωτικού κινδύνου. Το προσωπικό που  

διαβαθµίζει τον κίνδυνο θα πρέπει να γνωρίζει άψογα το χρησιµοποιούµενο σύστηµα  

και τις τεχνικές πιστωτικής ανάλυσης, να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εµπειρία στις 

διαβαθµίσεις  και να αξιολογείται για την ακρίβεια και την τήρηση των χρονικών 

ορίων των διαβαθµίσεών του. 

Επιπλέον, η διαβάθµιση στις περισσότερες τράπεζες γίνεται από τους 

υπεύθυνους χορηγήσεων των καταστηµάτων. Αυτοί εκ των πραγµάτων διατηρούν 

στενή επαφή µε τους δανειζόµενους και έχουν πρόσβαση στις πιο έγκαιρες 

πληροφορίες για τους πελάτες τους σε συνεχή βάση, και έτσι είναι σε θέση να 

αναθεωρούν τις διαβαθµίσεις τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ωστόσο, η 

αντικειµενικότητά τους µπορεί να διακυβευθεί από τα προαναφερθέντα και επίσης, τα 

κίνητρά τους συντονίζονται περισσότερο προς την παραγωγή δανείων, για να 

αποκοµίσουν και τα αντίστοιχα µισθολογικά οφέλη, παρά στην ακριβή διαβάθµισή 

τους. 

Κάποιες τράπεζες διαχειρίζονται αυτό το πρόβληµα αναθέτοντας τις 

διαβαθµίσεις σε υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας πιστοδότησης. Αυτή η δοµή 

ενισχύει την αντικειµενικότητα, αλλά αποτελεί αρνητικό στοιχείο  το γεγονός οτι 

ένας αναλυτής πιστωτικού κινδύνου δεν έχει εικόνα για τους υποκειµενικούς 

παράγοντες µιας χορηγητικής σχέσης. Για το λόγο αυτό πολλές τράπεζες θεωρούν οτι 

η ακρίβεια στην εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου βελτιώνεται όταν οι διαβαθµίσεις 

είναι αποτέλεσµα κοινής εκτίµησης του υπεύθυνου χορηγήσεων και ενός πιστωτικού 

αναλυτή. Βελτίωση στην ακρίβεια των διαβαθµίσεων µπορεί να επιτευχθεί και µε τη 

διενέργεια τακτικών ελέγχων από ανώτερα στελέχη στις διαβαθµίσεις του κάθε 
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υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και να πραγµατοποιεί τις διαβαθµίσεις 

χρειάζεται πρόσβαση στα δεδοµένα και το κίνητρο, την εξουσία και τις πηγές για να 

εκπληρώσει το καθήκον αυτό.23 

 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 Ένα καλά δοµηµένο σύστηµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και η σωστή 

χρήση και διαχείριση των πληροφοριών που αυτό παράγει, προάγουν την εύρυθµη 

και άρτια λειτουργία ενός τραπεζικού ιδρύµατος, διευκολύνοντας τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Τα συστήµατα διαβάθµισης εκτιµούν τον πιστωτικό κίνδυνο και 

διαφοροποιούν τους πιστούχους ανάλογα µε τους κινδύνους που ενέχει η 

χρηµατοδότησή τους από την τράπεζα. Αυτό επιτάσσεται τόσο από το θεσµικό 

πλαίσιο του αναθεωρηµένου  Συµφώνου της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια 

των τραπεζών όσο και από την επιθυµία των ανώτερων διοικήσεων κάθε τράπεζας 

για βέλτιστη τοποθέτηση των κεφαλαίων µε απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση των 

αποδόσεων και των κερδών. 

 Ενώ οι λειτουργικότητες και οι απαιτήσεις του συστήµατος δεν διαφέρουν 

ανάµεσα στις τράπεζες, οι κλίµακες διαβάθµισης παρουσιάζουν κάποιες µικρές  

διαφοροποιήσεις. Μεγαλύτερος αριθµός κατηγοριών συνεπάγεται µεγαλύτερο κόστος 

διαχείρισης και λεπτοµερέστερες αναλύσεις από την πλευρά των στελεχών που 

πραγµατοποιούν τις διαβαθµίσεις. Αυτό ωστόσο παρέχει πολύτιµες πληροφορίες για 

τις τοποθετήσεις κεφαλαίου και την πολιτική τιµολόγησης, που όπως προαναφέρθηκε 

διαφοροποιείται για τους πελάτες µε διαφορετικές διαβαθµίσεις. 

 Οι εξελίξεις στα συστήµατα αυτά είναι κατά βάση η υιοθέτηση περισσότερων 

κλιµάκων στην διαβάθµιση, η σύνδεση των συστηµάτων µε εξωτερικές πηγές 

πληροφόρησης πέραν του συστήµατος της τράπεζας, και η παράλληλη ανάπτυξη 

συστηµάτων για τον υπολογισµό της αναµενόµενης ζηµίας.  

Τα συστήµατα αυτά εξετάζουν την προστασία  που παρέχεται στο πιστωτικό 

ίδρυµα από τις εγγυήσεις και τα καλύµµατα που λαµβάνονται από τον πιστούχο και 

ενισχύουν την πιστοληπτική του ικανότητα. Μέσα από αυτήν την εφαρµογή η 

τράπεζα είναι σε θέση να εκτιµήσει το ποσοστό της αναµενόµενης ζηµίας µετά την 

                                                 
23 (Βλ.αναφορά 14) 
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ρευστοποίηση των καλυµµάτων (LGD - Loss Given Default/εξελιγµένη µέθοδος 

εσωτερικών διαβαθµίσεων).   

Για τη συνεχή  βελτίωση του στατιστικού µοντέλου που βρίσκεται πίσω από 

την διαδικασία διαβάθµισης, οι τράπεζες θα πρέπει να συλλέγουν σε αποθήκες 

δεδοµένων τα εµπειρικά δεδοµένα που σχετίζονται µε τις απώλειες στο χαρτοφυλάκιό 

τους, και να τα χρησιµοποιούν για να προσαρµόζουν τις ποσοτικές εκτιµήσεις των 

χαρακτηριστικών των απωλειών αυτών. Αυτά τα δεδοµένα θα πρέπει να διακρίνουν 

τις πιστοδοτήσεις που απέδωσαν από αυτές που δεν απέδωσαν καθώς και τις ζηµίες 

που προήλθαν από τις δεύτερες, και να περιλαµβάνουν εκτός από το πλήρες ιστορικό 

των διαβαθµίσεών τους και τα χαρακτηριστικά των υπόχρεων και των εγγυήσεών 

τους.24 

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήµατος η ανώτερη διοίκηση 

οφείλει να σχεδιάσει την πιστωτική της πολιτική, τις διαδικασίες και τις αρµοδιότητες 

των διαφόρων τµηµάτων και του προσωπικού τους. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν 

τα προβλήµατα που όπως είδαµε σχετίζονται µε τον ανθρώπινο παράγοντα και την 

κρίση του, σηµαντική συµβολή  έχει και η εµφύσηση µιας «πιστωτικής κουλτούρας» 

η οποία απαιτεί έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου και δεν επιδεικνύει ανοχή σε 

ανακριβείς βαθµολογήσεις. Εσωτερικοί έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

λεπτοµερής καταγραφή των διαδικασιών διαβάθµισης και των κριτηρίων που 

χρησιµοποιούνται και αξιολόγηση του πιστούχου από περισσότερους του ενός  

υπαλλήλους είναι µέτρα που βοηθούν στην µείωση των υποκειµενικών εκτιµήσεων. 

 Συνοψίζοντας θα λέγαµε οτι  τα τραπεζικά ιδρύµατα εξελίσσονται προς ένα 

υψηλότερο επίπεδο τεχνικών διαχείρισης κινδύνου και προσεγγίσεων διαχρονικά. Οι 

ραγδαίες οικονοµικές εξελίξεις και τα παραδείγµατα τραπεζών που απέτυχαν να 

εκτιµήσουν σωστά τον πιστωτικό τους κίνδυνο, δίνουν στις αποφάσεις µιας τράπεζας 

για το σύστηµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, που έχει άµεση επίδραση στην 

ικανότητά της να διαχειρίζεται τον πιστωτικό της κίνδυνο, ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Ωστόσο δεν υπάρχει σύστηµα ιδανικό για εφαρµογή σε όλες τις τράπεζες. Κι αυτό 

γιατί πρακτικά, το σύστηµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου κάθε τράπεζας θα 

πρέπει να αντανακλά το  µέγεθος, την πολυπλοκότητα και το γενικότερο επίπεδο 

κινδύνου των δραστηριοτήτων που αυτή αναλαµβάνει.  
 

                                                 
24 (Βλ.αναφορά 15) 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

 «Κίνδυνος συγκέντρωσης» ορίζεται ο κίνδυνος που προκύπτει από ανοίγµατα 

έναντι µεµονωµένων αντισυµβαλλόµενων, οµάδων συνδεδεµένων 

αντισυµβαλλόµενων και ιδίως ο κίνδυνος που  συνδέεται µε µεγάλα έµµεσα 

πιστωτικά ανοίγµατα. 

 «Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου» είναι ο κίνδυνος να αθετήσει ο 

αντισυµβαλλόµενος σε µια συναλλαγή τις υποχρεώσεις του πριν από τον οριστικό 

διακανονισµό των χρηµατορροών της συναλλαγής. 

 Ο όρος «κίνδυνος χώρας» αναφέρεται στο ενδεχόµενο κατά το οποίο 

οφειλέτρια κυβέρνηση ορισµένης χώρας αδυνατεί ή είναι απρόθυµη να εκπληρώσει 

τις διεθνείς της υποχρεώσεις για λόγους πέραν των συνηθισµένων κινδύνων που 

ενέχονται στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα και οφειλέτες της ίδιας χώρας δεν δύνανται 

να ανταποκριθούν στις δικές τους διεθνείς υποχρεώσεις. 

 Ο «ελλειµµατικός κίνδυνος» πηγάζει από προβλήµατα λόγω 

αναποτελεσµατικών διαδικασιών ή/και νοµοθεσιών που προκύπτουν κατά τη 

διαδικασία εκποίησης των εξασφαλίσεων.  
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