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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

     Οη ρξεκαηνδνηήζεηο απνηεινχλ ηνλ πην λεπξαιγηθφ ηνκέα ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

θαη αλεπηηπρήο ρεηξηζκφο είλαη δπλαηφλ λα εθζέζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηξαπεδψλ, 

ησλ κεηφρσλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί απφ ηηο 

ηξάπεδεο λα παίμνπλ ην ξφιν ηνπ θνξέα εθείλνπ πνπ ζα ζπλδπάζεη ζπκπιεξσκαηηθέο 

αλάγθεο θαη ζα κεηαθέξεη ηα θεθάιαηα απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο ζηηο ειιεηκκαηηθέο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Όπσο είλαη θπζηθφ ε κεζνιάβεζε απηή ζπλεπάγεηαη γηα ηηο 

ηξάπεδεο, εθηφο απφ ην θέξδνο πνπ είλαη θαη ην δεηνχκελν, θφζηνο θαη θηλδχλνπο.  

     Ζ απειεπζέξσζε θαη ε κεγέζπλζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, παξφιν πνπ έρεη γίλεη 

ππφ ηελ επνπηεία ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζπκθψλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ελαξκνληζκέλε κε ηνπο ¨θαλφλεο¨ ηεο επηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο, θξχβεη θάπνηνπο θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη απηνί απνηεινχλ θαη ην 

αληηθείκελν εμέηαζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο δηαπηζηψζεθε φηη είλαη εληππσζηαθέο νη αιιαγέο 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηε πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ, ηφζν απφ ηηο ίδηεο ηηο 

ηξάπεδεο αιιά θαη απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζε έλα πιέγκα κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ 

πιήζνο ζεκάησλ πνπ μεθηλνχλ απφ ην θφζηνο θεθαιαίσλ θαη ηελ ξεπζηφηεηα θαη 

θηάλνπλ κέρξη λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ 

ηδίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

     Πέξα απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθε 

θπξίσο ζηελ θαζεκεξηλή ηξαπεδηθή ζηελ πξάμε θαη ζε ζπλεληεχμεηο κε έκπεηξα 

ηξαπεδηθά ζηειέρε ηεο αγνξάο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 – Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

1.1 Έλλνηα ηνπ θηλδύλνπ 

     Έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ππνζηεί νηθνλνκηθέο δεκηέο εμαηηίαο ηεο 

πξαγκάησζεο ελφο κε αλακελφκελνπ γεγνλφηνο. Ζ πηζαλφηεηα απηή ζηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά θαιείηαη «θίλδπλνο». Ωο θίλδπλνο ινηπφλ κπνξεί λα νξηζηεί ε 

αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε θάπνην πξνζδνθψκελν γεγνλφο ή απνηέιεζκα. Ζ 

παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην γεληθφηεξν ζέκα ηεο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ζην 

πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα. Σν ζέκα «εθηίκεζε 

θηλδχλνπ» θαιχπηεη απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν πεδίν έξεπλαο, ελψ νη ζεσξίεο θαη νη 

εθαξκνγέο ηνπ βξίζθνπλ αληαπφθξηζε ζε πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Θα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί φηη ε εθηίκεζε θηλδχλνπ είλαη κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φπνπ 

ε ζεκαζία ηεο έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί πιήξσο ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ φινπο ηνπο 

θνξείο ζηηο παγθφζκηεο νηθνλνκίεο (θπβεξλήζεηο, κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

επηρεηξεκαηίεο, ηδηψηεο, θηι.) θαη γηα απηφ ην ζθνπφ έρνπλ αλαπηπρζεί έληνλα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δηάθνξα ππνδείγκαηα κέηξεζεο, εθηίκεζεο θαη γεληθφηεξεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ.  

     ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ιέμε «θίλδπλνο» απνδίδεηαη κε ηελ ιέμε “risk” φπνπ 

ζεσξείηαη φηη απνδίδεη θαιχηεξα ην λφεκα θαη ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ. Με ηελ ιέμε 

risk ππνλνείηαη φηη δελ γλσξίδεη θάπνηνο εθ ησλ πξνηέξσλ εάλ ζα έρεη επηηπρή 

θαηάιεμε κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 



  

 

2 

     Γίλεηαη αληηιεπηφ θαη θαηαλνεηφ φηη ηειηθά ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζπλδέεηαη 

ηδηαίηεξα ζηελά κε ηελ ινγηθή θαη ηελ έλλνηα ηεο αβεβαηφηεηαο. Ζ ινγηθή είλαη φηη ζε 

κηα νηθνλνκηθή πξάμε απηφο πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί αλαιακβάλεη θάπνην θίλδπλν κε 

ηελ έλλνηα φηη δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνην απνηέιεζκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Τπάξρεη δειαδή αβεβαηφηεηα. Μάιηζηα, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα 

ππάξρεη γλψζε ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο νχηε απηή ε 

πιεξνθφξεζε είλαη δπλαηή, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ αβεβαηφηεηα, άξα θαη ηνλ 

θίλδπλν. 

 

1.2 Κίλδπλνη ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

     Οη δηάθνξνη ηχπνη θηλδχλνπ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηξαπεδηθή ιεηηνπξγία, 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο ζέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ θάζε ηξάπεδα αλαπηχζζεη κε ηνπο 

πειάηεο ηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Γηα λα αληηκεησπηζζεί ε θάζε 

κνξθή θηλδχλνπ, πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα μερσξηζηή ζηξαηεγηθή γηα θάζε είδνο 

θίλδπλνπ, κε αλάινγεο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξέπεη λα 

αλαγλσξηζζεί ε θχζε θάζε θηλδχλνπ, ψζηε λα απνθαζηζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ηνπ. Οη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

είλαη ελδεηθηηθά νη εμήο: θίλδπλνο αγνξάο, πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο, ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, επηηνθηαθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο θεξεγγπφηεηαο, 

θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ, πνιηηηθφο θίλδπλνο, λνκηθφο θίλδπλνο, 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο ρξένπο θαη ρψξαο, θίλδπλνο απφ πξάμεηο εθηφο 

ηζνινγηζκνχ θ.α. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο θαηέρεη κε πνζνζηφ 54% ηελ πξψηε ζέζε 
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ζηελ ιίζηα θηλδχλσλ γηα ηηο ηξάπεδεο θαη αθνινπζεί κε 24% ν ιεηηνπξγηθφο, κε 14% 

ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο θαη κε 5% ν θίλδπλνο επηηνθίσλ. 

 

1.3 Οξηζκόο Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

     Μηα απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε ρνξήγεζε δαλείσλ πξνο 

ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. Σα δάλεηα απνηεινχλ γηα ηηο ηξάπεδεο ηελ θπξηφηεξε πεγή 

εζφδσλ αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή θέξνπλ θαη ην κεγαιχηεξν θίλδπλν, ηνλ απνθαινχκελν 

πηζησηηθφ θίλδπλν. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία ησλ 

δαλεηδφκελσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ δαλείσλ, δειαδή λ’ 

απνπιεξψζνπλ ηνπο ηφθνπο θαη ην θεθάιαην.  

     Ζ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Δίλαη απαξαίηεην λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα 

κεηξνχλ ηνπο θηλδχλνπο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ηνπο απνηηκνχλ θαη λα ηνπο ειέγρνπλ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα δηαθξηζεί 

ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

Κίλδπλνο αζέηεζεο (default risk): Ο θίλδπλνο αζέηεζεο κεηξάηαη απφ ηελ 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο (Probability of Default - PD), φπνπ ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα 

λα αζεηήζεη θάπνηνο δαλεηνιήπηεο κηα ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή. Ο θίλδπλνο αζέηεζεο 

έρεη σο απνηέιεζκα κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ηνπ πνζνχ πνπ εθείλε ηε ζηηγκή ν 

δαλεηνιήπηεο νθείιεη ζηνλ δαλεηζηή.  
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Κίλδπλνο αλνίγκαηνο (exposure risk): Ο θίλδπλνο αλνίγκαηνο αλαθέξεηαη ζην χςνο 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ζηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν (Exposure at Default –EAD).  

Κίλδπλνο αλάθηεζεο (recovery risk): Ο θίλδπλνο αλάθηεζεο αλαθέξεηαη ζην 

πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ηεο ηξάπεδαο απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζε 

θίλδπλν ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ πηζηνχρνπ. Σν πνζνζηφ ηνπ πνζνχ πνπ 

θαηάθεξε λα αλαθηήζεη σο πξνο ηελ ζπλνιηθή νθεηιή νλνκάδεηαη πνζνζηφ 

αλάθηεζεο (Recovery Rate), ελψ ην πνζνζηφ ηνπ πνζνχ πνπ δελ θαηάθεξε λα 

αλαθηήζεη σο πξνο ηελ ζπλνιηθή νθεηιή νλνκάδεηαη «απψιεηα δεδνκέλεο ηεο 

αζέηεζεο» (Loss Given Default - LGD). 

Κίλδπλνο πεξηζσξίσλ (credit spread risk): Ο θίλδπλνο απηφο κπνξεί λα πξνθχςεη 

απφ ηε κεηαβνιή ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πηζηνχρνπ. Μηα ελδερφκελε 

ππνβάζκηζε ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή δεκία εμ αηηίαο ηεο κείσζεο ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ηνπ ρξένπο πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίσλ. Ζ κέηξεζε 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη θαηά πξψην ιφγν ηελ κέηξεζε γηα ηελ θάζε 

ζπληζηψζα ηνπ: πηζαλφηεηα αζέηεζεο, έθζεζε θαηά ηελ αζέηεζε, απψιεηα θαηά ηελ 

αζέηεζε, θαη θαηά δεχηεξν ιφγν πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο  
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1.4 Καλνληζηηθό πιαίζην κέηξεζεο πηζησηηθνύ 

θίλδπλνπ 

     Ζ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θίλδπλνπ πέξα απφ ηνλ πξνθαλή ιφγν ηηκνιφγεζεο ηνπ 

επηηνθίνπ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ θαη 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεκηψλ θπξίσο κέζσ πξφβιεςεο γηα επηρεηξήζεηο κε θνηλά 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ κέηξεζε κέζσ ζπζηεκάησλ επηβάιιεηαη 

απφ ηνπο θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο 

δειαδή ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κέζσ πξάμεσλ ηνπ Γηνηθεηή ηεο, απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο, απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο αμηνιφγεζεο απφ ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ 

γηα επηζθαιείο πειάηεο, απφ ηα δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subordinated loans) 

θαη πξαθηηθά απφ ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ νδεγεί ζε 

αλάιεςε πςεινηέξσλ θηλδχλσλ θαη ην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο δεηνχλ ηξφπνπο 

πξφιεςεο, αληηκεηψπηζεο θαη έιεγρνπ απηνχ ηνπ θίλδπλνπ.  

     Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ παξ’ φιεο ηηο εγγπήζεηο πνπ ιακβάλνπλ γηα θάζε 

παξερφκελν πξντφλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ κέηξεζε ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη αληηθεηκεληθά 

θαη κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ψζηε ε ηξάπεδα λα δεζκεχεη ηα ιηγφηεξα 

δπλαηά θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε επηζθαιεηψλ. Σα παξαπάλσ έρνπλ επηζεκαλζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηελ νδεγία πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο CAD II.  Έηζη νη 

ηξάπεδεο ειέγρνπλ θαιχηεξα ηηο επηζθάιεηεο θαη κπνξνχλ λα επελδχζνπλ 

παξαγσγηθφηεξα ηα θεθάιαηά ηνπο.  
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     Οη βαζηθνί άμνλεο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη δχν. Ο πξψηνο 

άμνλαο αθνξά ζηελ δεκηνπξγία εθαξκνγψλ πξφβιεςεο ηεο ζπλαιιαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ελψ ν δεχηεξνο αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηερληθψλ γηα 

λα απνηππσζεί ν βαζκφο επεξεαζκνχ απφ ηελ ζπκπεξηθνξά απηή. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε θαηάηαμε ησλ πειαηψλ κηαο επηρείξεζεο βάζεη ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε εθαξκνγψλ δηαβάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη 

απνηππψλεηαη, είηε ζε δψλεο rating είηε ζε δψλεο score, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ 

αληίζηνηρε πξφβιεςε αζπλέπεηαο. Έηζη θαηαλέκνληαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο ζε δψλεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ζπλεπψο ζε ζπγθεθξηκέλε επηζθάιεηα. ρεηηθά κε ηνλ 

δεχηεξν άμνλα, ππάξρεη κηα ζεηξά απφ εξγαιεία θαη εθαξκνγέο πνπ κεηξνχλ ηελ 

“αμία ζε θίλδπλν’’ (Value at Risk ή VaR) ηελ κεγίζηε δειαδή δεκηά πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςεη ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα λα 

είλαη ε πξαγκαηηθή δεκηά κεγαιχηεξε.  

     Οη θαλφλεο γηα ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηηο ηξάπεδεο ζηνρεχνπλ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο απνξξφθεζεο δεκηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ νη κε 

πξνβιέςηκνη θίλδπλνη, ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, εθδεισζνχλ. 

Απηνί νη θαλφλεο απνηεινχλ κέξνο ηνπ επξχηεξνπ δηθηχνπ αζθαιείαο, ην νπνίν 

απνβιέπεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

εθαξκνγέο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο αθνξνχλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ 

ππνινγηζκνχ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

θαη κε ηελ πξνζζήθε απαηηήζεσλ γηα θάιπςε έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

(Ππιψλαο Η), ζηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ γηα ην δηαξθή έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ (Ππιψλαο ΗΗ), θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο πεηζαξρίαο 
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πνπ επηβάιιεη ε αγνξά ζηηο ηξάπεδεο κέζσ ηεο θαζηέξσζεο θαλφλσλ γλσζηνπνίεζεο 

νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ (Ππιψλαο ΗΗΗ). 

     Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ππιψλα Η ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο εθαξκφδνπλ ηελ Μέζνδν ηεο Σππνπνηεκέλεο Πξνζέγγηζεο φπσο απηή 

νξίδεηαη ζηελ ΠΓΣΔ 2588/20.8.2007. Σν λνκηθφ πιαίζην ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

γεληθφηεξα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ λφκν 3601/1.8.2007 απφ ηηο ΠΓΣΔ 1955/4.7.1991 

θαη 2501/31.10.2002. Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε θεθαιαηαθή επάξθεηα έλαληη ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Ο δείθηεο πξέπεη λα είλαη ίζνο ηνπιάρηζηνλ κε ην 8% ησλ ζηαζκηζκέλσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. Όπσο αλαθέξεηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν πην αθξηβφο ζε 

θεθάιαηα γηα ηηο ηξάπεδεο δηφηη αλ δελ ηα δηαθξαηνχζαλ ζα έβξηζθαλ ζίγνπξα 

απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο λα ηα αμηνπνηήζνπλ θαη λα βγάινπλ θέξδνο απφ 

απηά. Δηδηθφηεξα γηα λα ηνληζηεί ην πφζν αθξηβφο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, απφ 

ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχληαη λα δηαθξαηνπλ νη ηξάπεδεο ην 94% είλαη 

ιφγσ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 5% ιφγσ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ θαη κφιηο 1% 

γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο (Μεληαίν Γειηίν Δπξσπαηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, 2009).  

     Με ηνλ φξν ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ ελλννχκαη ηνλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο γηα 

θάζε θαηεγνξία αλνίγκαηνο επί ηελ άμηα ηνπ. πγθεθξηκέλα αλάινγα κε ην είδνο θαη 

ηελ δηαβάζκηζε θάζε νξγαληζκνχ νξίδεηαη έλα πνζνζηφ. Ζ δηαβάζκηζε πξέπεη γηα ηελ 

ιηαληθή ηξαπεδηθή λα πξνθχπηεη απφ ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ηεο ηξάπεδαο θαη γηα ηελ 

ρνλδξηθή ηξαπεδηθή απφ αμηνινγήζεηο νίθσλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο φπσο external credit rating απφ Moody`s. Έηζη γηα παξάδεηγκα έρνπκε γηα 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φπσο νκφινγα πνπ απνξξένπλ απφ θεληξηθέο θπβεξλήζεηο 
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θξαηψλ θαη γηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ φπσο δάλεηα πνπ απνξξένπλ απφ κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ηζρχνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ πηλάθα 1.1. 

 

Πίλαθαο 1.1 ηάζκηζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ κε βάζε ηελ δηαβάζκηζε 

Κεληξηθέο θπβεξλήζεηο Δπηρεηξήζεηο 

Γηαβάζκηζε πληειεζηήο 

ηάζκηζεο 

Γηαβάζκηζε πληειεζηήο 

ηάζκηζεο 

ΑΑΑ εσο ΑΑ- 0%, ΑΑΑ εσο ΑΑ- 20% 

Α+ εσο Α- 20% Α+ εσο Α- 50% 

ΒΒΒ εσο ΒΒ- 100% ΒΒΒ εσο ΒΒ- 100% 

Β+ εσο Β-  100% Β+ εσο Β-  150% 

ρακειφηεξα ηνπ Β 150% ρακειφηεξα ηνπ Β 150% 

Πεγή: Bank of International Settlements  (BIS) 

     Με αλάινγν ηξφπν ζηαζκίδνληαη θαη ηα θαιχκκαηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, 

πνπ ην κέγεζνο ηνπο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη θαη ηηο πξνβιέςεηο. Οη κε 

δηαβαζκηζκέλνη νξγαληζκνί έρνπλ ζηάζκηζε ην 100% ηεο αμίαο ηνπο θαη νη 

αδηαβάζκεηεο επηρεηξήζεηο 150%.  Γηα απηφλ ηνλ ιφγν νη ηξάπεδεο δίλνπλ ηφζν 

κεγάιε ζεκαζία ζηηο θαζπζηεξήζεηο είλαη φηη εάλ πξνθχςεη θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 

90 εκεξψλ ην ζχλνιν ηνπ αλνίγκαηνο ζηαζκίδεηαη κε 150% γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο 

απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα ζε κηα ηδηαίηεξε δχζθνιε ζπγθπξία ξεπζηφηεηαο πνπ 
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ππάξρεη. πκπεξαζκαηηθά, νη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ θαιχηεξεο 

δηαβαζκίζεηο φκσο κέζσ αιγνξίζκσλ απαηηνχληαη κηθξφηεξεο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κηθξφηεξα αλνίγκαηα. Ο 

δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κπνξεί λα βειηησζεί κε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

θαη έθδνζε πβξηδηθψλ ηίηισλ ή κε θαιχηεξεο πνηφηεηαο δάλεηα γηαηί έρνπλ 

ρακειφηεξν ζπληειεζηή ζηάζκηζεο θαη κε πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξεο πνηφηεηαο 

θαιχκκαηα. Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε δηαθνξά απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θαηάζηαζε παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 1.2 πγθξηηηθόο πίλαθαο θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ αλάκεζα ζηελ 

Βαζηιεία Η θαη ΗΗ 

Αμηνιφγεζε 

ΑΑΑ εσο 

ΑΑ- 

Α+ εσο 

Α- 

ΒΒΒ

+ εσο 

ΒΒ- 

θάησ απφ 

ΒΒ- 

Με 

Γηαβαζκηζκέλ

α 

ηαζκηζκέλν ξίζθν 

BIS II 20% 50% 100% 150% 100% 

Κεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο BIS II 1,60% 4% 8% 12% 8% 

ηαζκηζκέλν ξίζθν 

BIS I 100% 100% 100% 100% 100% 

Κεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο BIS I 8% 8% 8% 8% 8% 

Πεγή: Implementation of Basel II: Practical Considerations, 2004. 

     Βέβαηα πνιιά δεδνκέλα ελδερνκέλσο λα αιιάμνπλ απφ ην 2012 φηαλ ζα 

απνθαζηζηεί θαη εθαξκνζηεί ε Βαζίιεηα ΗΗΗ θαη φπσο ιέγεηαη ζα είλαη πην απζηεξή 

γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη πνιιέο ηξάπεδεο ζα ρξεηαζηνχλ λα θάλνπλ απμήζεηο 

θεθαιαίνπ γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο  απαηηήζεηο ηνπ δείθηε ηδίσλ θεθαιαίσλ 

Tier I. Δδψ αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηνλ αληίθηππν ηεο ππνβάζκηζεο ηεο ρψξαο καο θαη 

ηνλ βαζκφ πνπ επεξεάδεη ηνπο ηζνινγηζκνχο ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ ειιεληθά νκνιφγα, 
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φηη δειαδή ε ζηάζκηζε ηνπο έρεη αιιάμεη απφ ην 0 ζην 100 ηνηο εθαηφ θαη θαηά 

ζπλέπεηα πξέπεη λα θξαηνχλ απμεκέλα δηαζέζηκα θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν.  

     Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, απηή ησλ 

Δζσηεξηθψλ πζηεκάησλ Γηαβάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί ην πην 

θαηλνηφκν ηκήκα ησλ λέσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Με βάζε έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη ελεξγεηηθή δηαρείξηζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ζπλεξγαζία ηξάπεδαο-πειάηε, ν πειάηεο 

αθνινπζεί νδεγίεο ηεο ηξάπεδαο θαη βειηηψλεη ηε βαζκνινγία ηνπ, κε βάζε ηελ νπνία 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ηξάπεδα.. Ζ θιίκαθα αμηνιφγεζεο είλαη εμαβαζκηα φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.3 αιιά φπσο δείρλνπκε ζηνλ πίλαθα 1.4 επηθξάηεζε απφ ηνπο 

νίθνπο αμηνιφγεζεο ε δηεπξπκέλε έθδνζε κε πεξαηηέξσ δηάζπαζε θάζε θαηεγνξίαο 

ζε ππνθαηεγνξίεο.  

Πίλαθαο 1.3 Αληηζηνίρεζε ζε βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηόηεηαο - 

Μαθξνπξόζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιόγεζε 

     

Βαζκίδα Fitch Moody's  S&P ICAP 

1 AAA έσο AA- Aaa έσο Aa3 AAA έσο AA-   

2 A+ έσο A- A1 έσο A3 A+ έσο A- AA, A 

3 BBB+ έσο 

BBB- 

Baa1 έσο 

Baa3 

BBB+ έσο 

BBB- BB, B 

4 BB+ έσο BB- Ba1 έσο Ba3 BB+ έσο BB- C, D, E 

5 B+ έσο B- B1 έσο B3 B+ έσο B- F 

6 CCC+ θαη 

ρακειφηεξε 

Caa1 θαη 

ρακειφηεξε 

CCC+ θαη 

ρακειφηεξε G, H 

Πεγή:  Μεζνδνινγία πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο επηρεηξήζεσλ ICAP, 

Ηνχιηνο 2008 
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Πίλαθαο 1.4 Αληηζηνίρεζε ζε βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηόηεηαο γηα 

καθξνπξόζεζκεο ζέζεηο ζε ηηηινπνηήζεηο (Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθώλ 

Γηαβαζκίζεσλ) 

    

Βαζκίδα Fitch Moody's  S&P 

1 AAA Aaa AAA 

2 AA Aa AA 

3 A+ A1 A+ 

4 A A2 A 

5 A- A3 A- 

6 

BBB+ Baa1 BBB+ 

7 BBB Baa2 BBB 

8 BBB- Baa3 BBB- 

9 BB+ Ba1 BB+ 

10 BB Ba2 BB 

11 BB- Ba3 BB- 

12 

Υακειφηεξεο απφ 

BB- 

Υακειφηεξεο απφ 

Ba3 

Υακειφηεξεο απφ 

BB- 

Πεγή: Bank of International Settlements  (BIS) 

     Ο ζηφρνο είλαη ε παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ηθαλφηεηα θαη λνκηθή ππνρξέσζε 

κηαο επηρείξεζεο λα πιεξψλεη θεθάιαην θαη ηφθνπο θαη λα αμηνινγεί ζε βάζνο θαη 

κέζα ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ 

έρεη αλαιάβεη θάζε ηξάπεδα ζην ραξηνθπιάθην ηεο ζα πξνζδηνξίδνληαη θαη νη δείθηεο 

ξεπζηφηεηαο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη. Βάζεη ζρεηηθψλ αιγνξίζκσλ νη θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ππνρξέσζεο (PD) θαη ηελ 

δεκηά δεδνκέλεο ηεο αζέηεζεο (LGD), ην πνζφ ηνπ αλνίγκαηνο θαη ηελ ιεθηνηεηα 

ηνπ. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ δεζκεχηεθαλ θαη ζα εθαξκφζνπλ νη πέληε 

κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο απφ ην 2011. Τπάξρεη βέβαηα θαη κηα παξαιιαγή 

ηεο, ε εμειηγκέλε κέζνδνο ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ φπσο νλνκάδεηαη θαη 

αλακέλεηαη λα πηνζεηεζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ 2012. Ζ πηνζέηεζε απηήο ηεο πην 

εμειηγκέλεο κεζφδνπ αλακέλεηαη λα κεηψζεη ηα απαηηνχκελα επνπηηθά θεθάιαηα δηφηη 
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ζα γίλεηαη θαιχηεξνο ππνινγηζκφο κέζσ απηψλ ησλ εξγαιείσλ κε ηελ πην έμππλε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Καη κε ηηο 

δπν κεζφδνπο απηφ πνπ γίλεηαη ζαθέο είλαη φηη άιιαμε ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη αλαδεηθλχεηαη ε ζσζηή θαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή 

ησλ θαιπκκάησλ θαη ησλ εγγπήζεσλ ψζηε νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο λα 

ππνινγίδνληαη ζσζηά. Ζ ηηκνιφγεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα επεξεάδεηαη απφ 

ηα απαζρνινχκελα θεθάιαηα πνπ πιένλ ζα δηαθέξνπλ γηα δηαθνξεηηθνχο 

αληηζπκβαιιφκελνπο.  

      Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζπγθξνηνχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο Δπξσπατθήο 

νηθνλνκίαο (ην 99% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ ΔΔ ησλ 25 είλαη 

Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο θαη απηέο αθξηβψο νη επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ Δπξσπατθή 

Έλσζε δηακφξθσζε έλα εηδηθφ, πεξηζζφηεξν επλντθφ πιαίζην, γηα ηε ζηάζκηζε ησλ 

ρνξεγήζεσλ έλαληη ησλ ΜΜΔ ηφζν ζηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν φζν θαη ζηε κέζνδν 

ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ. ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν νη ζπληειεζηέο θηλδχλνπ 

πξνζδηνξίδνληαη αλάινγα κε ηε δηαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ. Ο δαλεηζκφο κπνξεί λα γίλεη θζελφηεξνο γηα ηηο αμηφπηζηεο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εθφζνλ εθπαηδεπηνχλ ζηα λέα απηά δεδνκέλα θαη 

βειηηψζνπλ ηελ βαζκνινγία ηνπο. Γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ε πξφζβαζε ζε 

θζελή ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. Ζ επηηνθηαθή επηβάξπλζε ησλ δαλείσλ 

ησλ ΜΜΔ ζα απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θίλδπλνπ θαη ζπλεπψο ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ππνθεηκεληθά θαη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία. 

Οη ΜΜΔ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ παξνρή φισλ απηψλ 
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ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο 

δηφηη απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, κφλν ην 5,9% είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαηαζηάζεηο αλαγθαίεο γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ. 

Έλα αθφκε ζεκείν γηα ηελ Βαζηιεία ΗΗ πνπ ζεσξψ φηη πξέπεη ζεκεηψζνπκε είλαη φηη 

ινγσ ησλ απζηεξψλ θξηηεξίσλ θπξίσο γηα ηνπο θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο ζηηο ηξάπεδεο θαη απηφο είλαη 

ν ιφγνο πνπ νη ηξάπεδεο πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ ηα θεθάιαηα θαη ηα θέξδε ηνπο, 

πξηλ λα γίλνπλ νη αιπζηδσηέο απηέο θηλήζεηο έηζη ψζηε λα απμήζνπλ ηελ αμία ηνπο 

θαη ηελ ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά (Οηθνλνκηθφ Πεξηνδηθφ Δπηινγή, 2007). 

 

1.5 ηξαηεγηθή Γηαρεηξίζεσο Κηλδύλσλ 

     Κάζε ηξάπεδα έρεη ζεζπίζεη έλα ζπζηεκαηηθφ θαη απζηεξφ πιαίζην δηαρεηξίζεσο 

θηλδχλσλ θεληξηθή ζέζε ζην νπνίν θαηέρεη ε αμηφπηζηε κέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη ε ζηάζκηζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ φπσο 

επηβάιινληαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. Με βάζε ηελ αξρή ηεο 

ζπλέρεηαο ησλ εξγαζηψλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα έρνπλ ζεζεη σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή 

θαη ζπλερή βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ απηνχ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Σα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα έρνπλ ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επίβιεςε 

ηνπ πιαηζίνπ θαη νη επηηξνπέο ή νη Γηεπζχλζεηο δηαρεηξίζεσο θηλδχλσλ, έρνπλ ηελ 

επζχλε ηεο επνπηείαο θαη ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο δηαρεηξίζεσο θηλδχλσλ. 

Όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε, κέηξεζε, παξαθνινχζεζε 
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θαη έιεγρν ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλεο θαη λα παξέρεηαη 

επαξθήο πιεξνθφξεζε (Crouchy et al. (2001)). Ζ ηξαηεγηθή δηαρεηξίζεσο θηλδχλσλ 

βαζίδεηαη ζηα εγρεηξίδηα πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα 

Γηνηθεηηθά πκβνχιηα θάζε Σξάπεδαο. Οη πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρεηξίζεσο 

θηλδχλσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο θεληξηθνχο θαλφλεο δηαρεηξίζεσο ησλ 

θηλδχλσλ θαη παξαηίζεληαη ζε εγρεηξίδηα μερσξηζηά γηα θάζε θίλδπλν. Οη πνιηηηθέο 

απηέο θαη νη δηαδηθαζίεο αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε ψζηε λα είλαη 

ελαξκνληζκέλεο θαη κε ηηο δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, πξνζαξκφδνληαη φπνηε 

θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηηο κνλάδεο ή Γηεπζχλζεηο δηαρεηξίζεσο θηλδχλσλ θαη 

εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ε φζν ην δπλαηφλ 

πην έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη λα πξνιακβάλνληαη ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα 

απνηειέζκαηα . 

 

1.6 Σερληθέο Μείσζεο Κηλδύλνπ  

     Οη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πεξηνξηζκφο ησλ απσιεηψλ ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ αλαπηχμεη πνιηηηθέο κείσζήο ηνπ φπσο: ρξήζε κεζφδσλ 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο πειαηείαο (Credit Rating & scoring), ιήςε 

εμαζθαιίζεσλ θαη εγγπήζεσλ, εμέηαζε ηνπ δείθηε LTV (Loan to Value ratio δειαδή 

αμία δαλείνπ πξνο αμία εμαζθάιηζεο), εμέηαζε ηνπ δείθηε PTI (Price To  Income 

δειαδή δαλεηαθέο επηβαξχλζεηο πξνο εηζφδεκα). Οη ηερληθέο κεηψζεσο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ επηδξνχλ κεησηηθά ζηελ αμία ηνπ αλνίγκαηνο θαη ηελ αλακελφκελε δεκία. 

Οη ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο αλαγλσξίδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο 
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εμαζθαιίζεσλ θαη πηζησηηθήο πξνζηαζίαο γηα ζθνπνχο αμηνινγήζεσο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο, φπσο ν δείθηεο Μνριεχζεσο (μέλα πξνο 

ίδηα θεθάιαηα), ν δείθηεο Ρεπζηφηεηνο (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πξνο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο) θαη ν δείθηεο θαιχςεσο ηφθσλ (θέξδε πξν θφξσλ, 

ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ) πξνο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο, απνηεινχλ παξάδεηγκα ηερληθήο 

κεηψζεσο θηλδχλνπ κέζνπ ηεο κειέηεο ησλ αξηζκνδεηθηψλ φπσο ζα αλαιχζνπκε 

παξαθάησ. Γεπηεξνγελψο κεηψλνπκε ηνλ θίλδπλν κε ηηο εγγπήζεηο θαη ηηο 

ηηηινπνηήζεηο. 

 

1.6.1 Λήςε εμαζθαιίζεσλ 

     Ζ ιήςε εμαζθαιίζεσλ ιεηηνπξγεί σο αληηζηάζκηζε έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ ελδερφκελε αδπλακία ηνπ πηζηνχρνπ λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ωο εμαζθαιίζεηο πηζηνδνηήζεσλ λννχληαη ηα 

πάζεο θχζεσο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή δηθαηψκαηα, ηα νπνία ηίζεληαη ζηε δηάζεζε 

ηεο Σξάπεδαο είηε απφ ηνπο πηζηνχρνπο είηε απφ ηξίηα πξφζσπα, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο ξεπζηνπνηήζεσο ησλ ζρεηηθψλ 

απαηηήζεσλ. Σα θαιχκκαηα Α’ ηάμεσο φπσο απνθαινχληαη ζηελ ηξαπεδηθή πξαθηηθή 

είλαη ηα πην ζεκαληηθά θαη είλαη νη ππνζήθεο έλαληη αζηηθψλ αθηλήησλ, νη 

ελερπξηαζκέλεο θαηαζέζεηο, νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ηα νκφινγα ηνπ Γεκφζηνπ θαη 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θαη νη ππφινηπνη Σίηινη 

Γεκφζηνπ. Λνηπά θαιχκκαηα είλαη νη επηδνηήζεηο δεκφζηνπ, ηα εκπνξεχκαηα σο 80% 

ηεο αμίαο ηνπο, νη απαηηήζεηο έλαληη ηξίησλ, νη κεηνρέο εηζεγκέλεο ή κε, 

ζπλαιιαγκαηηθέο ή επηηαγέο πειαηείαο θαη θνξησηηθέο ζαιάζζεο, ζηδεξνδξνκηθέο ή 
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αεξνπνξηθήο κεηαθνξάο. Ζ πην δεκνθηιήο θαηεγνξία ζηηο πηζηνδνηήζεηο 

επηρεηξήζεσλ είλαη νη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο, έλα θαηλφκελν ειιεληθφ. Καηά 

ηελ ελερπξίαζε γίλεηαη έιεγρνο ηππηθφηεηαο, γλεζηφηεηαο, εκπνξηθφηεηαο θαη 

θεξεγγπφηεηαο ησλ εθδνηψλ. Πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ επξεία δηαζπνξά 

ησλ ελερπξηαδφκελσλ επηηαγψλ γηα λα κελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε απμάλνληαο έηζη 

ηνλ θίλδπλν (ECB,  (2007)). 

     Ζ νκαιή εμππεξέηεζε ησλ πηζηνδνηήζεσλ πξνο πειάηεο επηρεηξεκαηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε βησζηκφηεηα θαη ηηο πξννπηηθέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηε ζπλέπεηα ησλ ηδίσλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο, ηηο ζπλζήθεο ησλ θιάδσλ 

θαη ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζψο θαη ηνπο αζηάζκεηνπο 

παξάγνληεο πνπ θαη επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Κάζε ηξάπεδα 

ππνινγίδεη θαη ηελ αμία ησλ θαιπκκάησλ βαζηδφκελε ζην δπλεηηθφ έζνδν πνπ απηά 

ζα απνθέξνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο ξεπζηνπνηήζεψο ηνπο. Ζ εθηίκεζε απηή απνηειεί 

ηε δηαζθαιηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξαρσξνχληαη γηα 

εμαζθάιηζε ησλ πηζηνδνηήζεσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ: ε 

πνηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε εκπνξηθή αμία, ν βαζκφο δπζθνιίαο 

ξεπζηνπνηήζεσο, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ξεπζηνπνίεζε, ην απαηηνχκελν 

θφζηνο ξεπζηνπνηήζεσο, ηα βάξε επί αθηλήησλ θαη ηπρφλ πξνλνκηαθέο απαηηήζεηο 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ φπσο απαηηήζεηο Γεκνζίνπ, εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θαη εξγαδνκέλσλ. Οη 

εμαζθαιίζεηο δηαθξίλνληαη ζε ελνρηθέο θαη εκπξάγκαηεο. ηελ πξάμε ηα θαιχκκαηα 

Α` ηάμεο έρνπλ ζηάζκηζε 100% θαη ηα ππφινηπα θαιχκκαηα δηαθέξνπλ απφ 110 εσο 

130% αλάινγα κε ηνλ πειάηε θαη ηελ πνιηηηθή θάζε ηξάπεδαο. Πξαθηηθά απηφ 
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ζεκαίλεη φηη εάλ έλαο πειάηεο έρεη φξην 100.000 θαη νη επηηαγέο πειαηείαο ηνπ 

ζηαζκίδνληαη κε 120% πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηηαγέο αμίαο 120.000 επξψ. 

 

1.6.2 Σηηινπνηήζεηο 

     Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ δαλείσλ κε ηελ αλάπηπμε 

κεζφδσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ βνεζά θαη ζηελ δηαδηθαζία 

ηηηινπνίεζεο (securitization) κηα ηξάπεδαο. Όηαλ δειαδή κεηαβηβάδεη ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν πνπ ππάξρεη ζε έλα ραξηνθπιάθην ηεο ζε άιινπο επελδπηέο. Ζ κεηαβίβαζε 

είλαη δπλαηή κε δχν ηξφπνπο: Πξψηνλ κε νξηζηηθή εθρψξεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

έλαληη κεηξεηψλ. Με εγγχεζε ηηο ππνθείκελεο αμίεο, ρξεκαηνδνηείηαη ε αγνξά κε 

έθδνζε νκνιφγνπ πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηελ σξίκαλζε ζην ραξηνθπιάθην, απηή ε 

πξαθηηθή είλαη ε ζπλεζέζηεξε γηα ηηο ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Γεχηεξνλ κε ηελ 

πιεξσκή αζθαιίζηξσλ, ψζηε λα αλαιάβεη θάπνηνο άιινο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

(synthetic securitization), H άιιε εηαηξία πνπ ζα  “αγνξάζεη” ηνλ θίλδπλν εθδίδεη 

νκφινγα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (credit 

linked notes) ή πξνβαίλεη ζε αληαιιαγέο θηλδχλνπ πηζησηηθήο αζέηεζεο (credit 

default swaps) κε άιιεο επελδπηηθέο ηξάπεδεο. Απηά ηα πηζησηηθά παξάγσγα πνπ 

θάιπςαλ κέξνο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο κε πσιεζεηο δαλείσλ θαη ζπκκέηνρε δπν 

θαη πιένλ ηξαπεδψλ κεηαθέξνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πέξα απφ ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη κεηψλνπλ ηελ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηνπο εγρψξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θχθινπο (νπκπεληψηεο, Σακπαθνχδεο, (2010)). 
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     Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ηξάπεδεο επηηπγράλνπλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, πνπ 

επηηξέπεη επέθηαζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηνπλ θαη 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Σα νθέιε απφ ηελ ηηηινπνίεζε 

απαηηήζεσλ είλαη ε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ε 

ελίζρπζε ηνπ βαζκνχ ξεπζηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ, ε δπλαηφηεηα 

ελίζρπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη βειηίσζεο 

ησλ ROA θαη ROE θαη θπζηθά ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ 

ηξαπεδψλ. 

     Πξαθηηθά νη ηξάπεδεο  κπνξνχλ λα κεηψλνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πξσηνγελψο 

κε ηελ κε ρνξήγεζε δάλεησλ πνπ θέξνπλ πςειφ θίλδπλν, κε ηελ ζσζηή αμηφινγε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ππνςεθίσλ δαλεηδνκέλσλ, κε ην λα δεηνχλ εγγπήζεηο 

γηα ηα δάλεηα, λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηνπο δαλεηδφκελνπο γηα λα 

εμαθξηβψζνπλ αλ απηνί ηεξνχλ ηε ζπκθσλία ηνπ δαλείνπ, λα αθνινπζνχλ ηερληθέο 

φπσο αληαιιαγέο επηηνθίσλ, νη νπνίεο κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν θαη λα απνθεχγνπλ λα 

ζπγθεληξψλνπλ ηα δάλεηά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Σν ηη πξάηηεη θάζε ηξάπεδα 

είλαη απφξξνηα ησλ απνθάζεσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, φκσο νη ηηηινπνηεζεηο πνπ 

νξηζκέλεο ειιεληθέο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ σο ηαθηηθή, θαηά κεγάιν 

πνζνζηφ πέξα απφ ηα νθέιε πνπ έρνπλ, κεηψλνπλ αλ φρη απαμηψλνπλ ην ελεξγεηηθφ 

ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ θαη δξνπλ ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, ελψ θαηά ηελ πξνζσπηθή 

κνπ άπνςε θαιχηεξε είλαη ε πξφιεςε κέζσ ηεο αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ δαλεηδνκέλσλ θαη ζα καο απαζρνιήζεη ζηελ ζπλέρεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα 

2.1 Αμηνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο 

     Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθαιεί ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθηίζεληαη ζ’ απηφλ: 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, κείσζε ηεο δηθήο ηνπο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, απμεκέλεο 

αλάγθεο γηα εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, δηαηήξεζε πςειψλ απνζεκαηηθψλ, 

επεξεαζκφ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα 

πξνέιζεη θαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο φπσο αιιαγέο ζηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαζψο θαη απφ ελδνγελείο παξάγνληεο φπσο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο (π.ρ. αιιαγέο ζηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή, 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ή θαθφ κάλαηδκελη), παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο ηξάπεδαο φζνλ αθνξά 

ηελ παξνρή πίζησζεο. Οη δηάθνξνη παξάγνληεο είλαη σζηφζν δχζθνιν λα 

πξνβιεθηνχλ γη’ απηφ θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο γηα θάζε δαλεηδφκελν πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο θάζε δαλείνπ.  

 

2.2 πζηήκαηα Αμηνιόγεζεο ηεο Πηζηνιεπηηθήο 

Ηθαλόηεηαο   

     Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηε θχζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο ηξάπεδαο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο δεκηέο θαη 

επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ θαη, θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, λα 



  

 

20 

ππάξμεη πξφβιεκα γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηεο. Σν παξάδνμν είλαη φηη ν πην 

ζεκειηψδεο θίλδπλνο ηεο ηξαπεδηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί 

επαξθψο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη 

νινθιεξσκέλα ππνδείγκαηα κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη πξνζεγγίζεηο 

ζηελ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη πνιιψλ εηδψλ, δηαθξίλνληαη ζε 

παξαδνζηαθέο, κνληέξλεο θαη πβξηδηθέο. Αθφκα δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηνλ 

πηζηνχρν θαη ην κέγεζνο ηνπ. Μηα άιιε δηάθξηζε είλαη ηα πνηνηηθά θαη ηα πνζνηηθά 

ππνδείγκαηα. 

     Οη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ηα εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα 5 Cs-character 

(Character, Capital, Capacity, Collateral Conditions) θαη ηα λεπξσληθά δίθηπα, ηα 

γξακκηθά κνληέια πηζαλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία φπσο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, σο δεδνκέλα ζε έλα κνληέιν γηα λα εμεγήζνπλ ην 

ηζηνξηθφ απνπιεξσκήο παιαηφηεξσλ δαλείσλ θαη ηα logit κνληέια κε ηελ 

παξνκνίσζε ησλ κνληέισλ κε ηηο πηζαλφηεηεο επαιήζεπζεο ησλ ππνζέζεσλ. Αθφκε 

ηα γξακκηθά κνληέια δηαρσξηζκνχ ή z-score models 5 κεηαβιεηψλ, πνπ δηαθξίλνπλ 

ηνπο πειάηεο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ  πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ πιεξσκψλ. 

Όζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ Ε, ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε θαηάηαμε ηεο εηαηξίαο 

κε βάζε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. (Saunders, Allen, 2003)) 

Έλα πξφβιεκα φκσο είλαη φηη ηα κνληέια απηά δηαρσξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

πειαηψλ ζε δχν αθξαίεο θαηεγνξίεο: «θαιά» θαη «θαθά» δάλεηα. Αθφκα αγλννχλ 

θάπνηεο ζεκαληηθέο, αιιά δχζθνιεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, κεηαβιεηέο, πνπ κπνξεί λα 

παίδνπλ θάπνην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε γηα ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ (π.ρ. θήκε 

θαη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο πηζησηή θαη πηζηνχρνπ), είλαη δειαδή πεξηζζφηεξν 

πνζνηηθά θαη δελ ζα αζρνιεζνχκε κε πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ 
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αδπλακηψλ απηψλ αλαπηχρηεθαλ ηα κνληέξλα κνληέια ρσξίο φκσο λα ιείπνπλ νη 

αδπλακίεο ινγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο πξφβιεςεο απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ θηλδχλνπ 

(Gallatti, (2003)).   

     Σα κνληέξλα ππνδείγκαηα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζεσξία γηα ηελ ηηκνιφγεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σν ππφδεηγκα CreditMetrics 

εηζήρζε κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, ην 1997 ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εηαηξία J.P. Morgan θαη εθηηκά ην πνζφ πνπ ζα ράζεη ε ηξάπεδα 

απφ ηα δάλεηά ηεο ζε πεξίπησζε ρεηξνηέξεπζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαηά ην 

επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηνπ 

δαλεηνιήπηε, ηελ πηζαλφηεηα κεηαβνιήο ηεο δηαβάζκηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, ηα πνζνζηά αλάθηεζεο ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ πησρεχζεη θαη ηελ 

δηαθνξά επηηνθίσλ, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε κηα ππνζεηηθή ηξέρνπζα αμία θαη 

ηππηθή απφθιηζε ησλ δαλείσλ θαη ζπλεπψο λα εθηηκήζνπκε ηελ αμία πνπ βξίζθεηαη 

ζε θίλδπλν (Value at Risk - VaR). Ωζηφζν είρε πνιιέο αδπλακίεο νη νπνίεο 

μεπεξάζηεθαλ απφ ην κνληέιν ηεο  KMV. (Crouchy et al.(2000)) 

     ηε δνκηθή πξνζέγγηζε ζεσξεηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Merton ην1974 

ρξεζηκνπνηνχληαη ππνδείγκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία αζέηεζεο, 

ψζηε λα εθηηκεζνχλ δείθηεο ζηνραζηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ εηαηξία KMV ην 1995 κε βάζε 

ην κνληέιν ηνπ Merton αλέπηπμε ην δηθφ ηεο ππφδεηγκα πξφβιεςεο αζέηεζεο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα εμαγνξάζηεθε απφ ηελ γλσζηή Moody`s αλαπηχζζνληαο ηα πιένλ 

ρξεζηηθά κνληέια RiskCalc θαη Risk Analyst. 

     Σν Credit Boston Swiss Model ρξεζηκνπνηεί ηε κεζνδνινγία ηεο ιεγφκελεο 

αλαινγηζηηθή ζεσξίαο (Actuarial Theory) φπνπ νη αζεηήζεηο πιεξσκψλ ζεσξνχληαη 

ζαλ απνηειέζκαηα ελφο ηπραίνπ ζηαηηζηηθνχ πεηξάκαηνο θαη ζην ππφδεηγκα 
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CreditRisk+ ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο κνληεινπνηείηαη ζαλ κηα ζπλερή κεηαβιεηή πνπ 

έρεη κηα θαηαλνκή πηζαλφηεηαο. Σα κνληέια απηά βξήθαλ εθαξκνγή θπξίσο ζε 

νκνινγηαθά δάλεηα θαη δάλεηα κεγάισλ επηρεηξήζεσλ δελ εμέηαδαλ φκσο πνηνηηθά 

θξηηήξηα ζε βάζνο (Sevigny and Renault (2004)). Μηα αθφκα θαηάηαμε αλάινγα κε 

ηελ ρξήζε απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Πίλαθαο 2.1 Τπνδείγκαηα κέηξεζεο θαη εθηίκεζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

Τπνδείγκαηα κέηξεζεο θαη εθηίκεζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

Γάλεηα κηθξώλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ 

Οκόινγα θαη δάλεηα κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ 

Credit θαη Behavioural scoring KMV Model 

Altman Z-score Credit Boston Swiss Model 

Profit scoring CreditMetrics 

 

     ηα πβξηδηθά ππνδείγκαηα έρνπκε ηνλ ζπλδπαζκφ credit scoring θαη behavioural 

scoring  γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ην πιένλ αμηφπηζην ινγηζκηθφ Moody’s Risk 

Analyst γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, φπνπ ζπλδπάδνληαη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ππνδεηγκάησλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δηδηθφηεξα γηα ην Moody’s Risk 

Analysis ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ πξνυπάξρνληα ππνδείγκαηα θαη 

εμαηνκηθεπκέλε παξακεηξνπνίεζε αλάινγα κε ην ζθνπφ ρξήζεο  θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

θάζε πειάηε, νη πξνγξακκαηηζηέο ηεο  Moody’s ρξεζηκνπνηψληαο βάζεηο δεδνκέλσλ 

πηζησηηθήο έξεπλαο θαηά πεξηνρέο θαη ρψξεο, θαηαζθεχαζαλ ην βέιηηζην ππφδεηγκα 

γηα ηελ πξφβιεςε αζέηεζεο. 
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2.3 Αμηνιόγεζε Μηθξώλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ  

     ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αμηνιφγεζεο ππάγνληαη ζηελ ηξαπεδηθή πξαθηηθή νη 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, νη κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο κε φξηα ρξεκαηνδφηεζεο εσο ην πνζφ ησλ 5.000.000 Δπξψ θαη θχθιν 

εξγαζηψλ εσο ησλ 30 εθ. Δπξψ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ 

ην πξφγξακκα MRA φπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα, επίζεο θαη φζεο εηαηξίεο 

αλεμαξηήησο νξίσλ έρνπλ βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο ή ηεξνχλ θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ 

ΓΠΥΠ δηαβαζκίδνληαη κε ην πξφγξακκα ηεο Moody`s. Μηα δηάθξηζε πνπ ππάξρεη 

ζπλήζσο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη φηη ε δηαβάζκηζε γηα επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ 

βηβιία Α` ή Β` θαηεγνξίαο, πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 

κε θχθιν εξγαζηψλ εσο 2,5 εθ. θαη φξην ρξεκαηνδφηεζεο εσο 150.000 επξψ πεξίπνπ 

γίλεηαη απφ θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηπνχ, δηαθνξεηηθά ζε θάζε άιιε πεξίπησζε φια ηα 

ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο δηαβηβάδνληαη ζε θεληξηθή ππεξεζία φπνπ γίλεηαη εθεί 

ζε κεγαιχηεξν βάζνο ε απαξαίηεηε αμηνιφγεζε. Δπηπιένλ ε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ ινγηζηηθά βηβιία Γ` 

θαηεγνξίαο γίλεηαη κε ηελ ηερληθή ηεο πηζησηηθήο αλάιπζεο (credit analysis), ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηε δηαρξνληθή εμέιημε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ.  

 

2.3.1 Credit Scoring  

     Σα κνληέια βαζκνιφγεζεο θεξεγγπφηεηαο (credit scoring models) είλαη πνζνηηθά 

κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξαηεξνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δαλεηδφκελνπ είηε 

γηα λα πξνζδηνξίζνπλ έλαλ αξηζκφ (score) πνπ δείρλεη ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ 
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πιεξσκψλ είηε γηα λα θαηαηάμνπλ ηνπο δαλεηδφκελνπο ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο θεξεγγπφηεηα. Δπηιέγνληαο θαη ζπλδπάδνληαο 

δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαλεηδφκελσλ, 

ε δηνίθεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ζε ζέζε λα:  

 ζηνηρεηνζεηήζεη πνζνηηθά πνηνη παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί ζηελ εξκελεία 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ,  

 αμηνινγήζεη ην ζρεηηθφ βαζκφ ή ηελ ζεκαζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ, λα 

βειηηψζεη ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ,  

 απνξξίςεη κε θεξέγγπνπο δαλεηζηέο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη 

πξνβιέςεηο πνπ κπνξνχλ λα απαηηεζνχλ ζε αλακελφκελεο κειινληηθέο 

δαλεηαθέο απψιεηεο (Mester (1997)).  

     Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κνληέια βαζκνιφγεζεο θεξεγγπφηεηαο, ε δηνίθεζε 

πξέπεη λα δηαθξίλεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. Γηα ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη 

ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, φπσο π.ρ. ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ηεο 

επηρείξεζεο. Μεηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ, κία ζηαηηζηηθή ηερληθή 

πνζνηηθνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ή δηαθξίλεη ηνπο πειάηεο 

αλάινγα κε ηελ θεξεγγπφηεηά ηνπο (Schreiner (2000)).  

     Σα ζπζηήκαηα Credit Scoring καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίζνπκε ηελ 

πηζαλφηεηα έλαο νθεηιέηεο λα κελ εμνθιήζεη εγθαίξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ 

γλψζε απηήο ηεο πηζαλφηεηαο δηεπθνιχλεη αξθεηά θαη θαζηζηά νξζνινγηθή ηε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ θάζε είδνπο.  Οη κέζνδνη αλαπηχρζεθαλ αξρηθά 
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ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζήκεξα εθαξκφδνληαη επξχηαηα ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. 

Σν Credit Scoring ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξνρή πίζηεο απφ ηξάπεδεο, ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη αμηνπνηείηαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ελφο επξέσο 

θάζκαηνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηα δάλεηα, νη πηζησηηθέο θάξηεο θαη νη 

ινγαξηαζκνί επηηαγψλ.  Μεηά ηελ πνιχρξνλε επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ ζε 

πηζηψζεηο θαηαλαισηηθνχ ραξαθηήξα, ην Credit Scoring άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο επηρεηξήζεσλ πνπ δεηνχλ 

δαλεηνδνηήζεηο απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σν Credit Scoring είλαη έλα ζπλεπέο, 

αθξηβέο θαη ηζρπξφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο.  

     Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα Credit Scoring ππνινγίδεη ην επίπεδν ηνπ 

θηλδχλνπ, κεηψλεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ πηζηνδνηηθψλ απνθάζεσλ θαη βνεζά 

έηζη ηνπο πηζησηέο λα βειηηψζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.  

Λφγσ ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ησλ ζχγρξνλσλ, πνιχπινθσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ εθηφο απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπιεξσκέλσλ αηηήζεσλ γηα ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςε ησλ ππνςεθίσλ πειαηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ νξγάλσζε 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο: ν πξνζδηνξηζκφο ειθπζηηθψλ ηκεκάησλ ηεο πειαηείαο θαη ν 

θαζνξηζκφο ελδεδεηγκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πξνζέιθπζήο ηνπο, ε παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ γηα λα δηαπηζησζεί ε αμηνπηζηία ηνπ 

ζπζηήκαηνο Credit Scoring θαη λα αλαπηπρζνχλ ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνηεκέλεο 

αληηκεηψπηζεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θαη αθφκα γηα απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ θαζψο θαη νη ελέξγεηεο πξνζθπγήο ζηα 

δηθαζηήξηα, αλ νη αλσηέξσ ελέξγεηεο δελ έρνπλ.   
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     Ζ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο Credit Scoring απνζθνπεί ζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο λα αμηνινγεζεί ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θάζε ππνςήθηνπ πειάηε κε 

βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ γηα απηφλ θαηά ην ρξφλν πνπ 

θαηαζέηεη ηελ αίηεζή ηνπ. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη νπζηαζηηθά ζηελ πξφβιεςε ηεο 

κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο κηαο νκάδαο πειαηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ επέδεημαλ θαηά ην παξειζφλ 

αληίζηνηρεο νκάδεο πειαηψλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά.   

 

2.3.2 ηξαηεγηθέο απόξξηςεο θαη βειηίσζε ηνπ Credit 

Scoring 

     ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα Credit Scoring  ε ηειηθή βαζκνινγία (score) ηνπ 

ππνςεθίνπ πειάηε δηακνξθψλεηαη έηζη ψζηε λα πξννησλίδεη ηελ "πνηφηεηα" ηεο 

ζηαηηζηηθά αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ: Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην score ηνπ, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα είλαη “θαιφο”. Οη ζηξαηεγηθέο απφξξηςεο 

ππνςεθίσλ πειαηψλ κε βάζε ην score ηνπο κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ κε ηελ απφ 

θνηλνχ εμέηαζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ "θαθψλ" πειαηψλ θαη ηνπ πνζνζηνχ απφξξηςεο.  

     Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη ιήςεο απνθάζεσλ ελέρνπλ ηνλ 

θίλδπλν ιάζνπο, ζθνπφο καο είλαη λα ζέζνπκε ην score απφξξηςεο ζε ηέηνην επίπεδν 

ψζηε λα έρνπκε κηθξφ πνζνζηφ απφξξηςεο ρσξίο, σζηφζν, λα απμεζεί πνιχ ην 

πνζνζηφ ησλ "θαθψλ" πειαηψλ πνπ ζα γίλνπλ απνδεθηνί.  Καηά ηε δηαδηθαζία 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ score απφξξηςεο πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ε απμαλφκελε 

εκπεηξία θαη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα γίλνληαη δεθηνί νη πειάηεο πνπ κέρξη 

πξφηηλνο ζα απνξξίπηνληαλ, αιιά πνπ απνδεηθλχεηαη εκπεηξηθά φηη έρνπλ πςειή 
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πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Σαπηφρξνλα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε 

λα απνξξίπηνληαη νη πειάηεο πνπ, ελψ θαηά ην παξειζφλ είραλ κεγάιν score ηα λέα 

δεδνκέλα δείρλνπλ φηη έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξννησλίδνπλ κεγάιν πηζησηηθφ 

θίλδπλν.   

     Ζ βειηίσζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ Credit Scoring πξνυπνζέηεη ηε ζπζηεκαηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ γίλεη 

απνδεθηνί, ψζηε λα αλαθαιπθζνχλ ηπρφλ πξνβιεπηηθέο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ζηφρν ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ. εκαληηθφ φθεινο απφ ηε ρξήζε ηνπ Credit Scoring 

είλαη θαη ε αχμεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ νθείιεηαη ζηε ζηαηηζηηθή 

εθηίκεζε φρη κφλν ηνπ θηλδχλνπ αιιά θαη ηνπ φγθνπ ησλ παξερνκέλσλ πηζηψζεσλ, 

γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη φηη ε εθαξκνγή ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο δελ ζηεξίδεηαη 

ζε ππνθεηκεληθέο εξκελείεο (Schreiner (2000)). Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

Credit Scoring έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ επηζθαιεηψλ κε ηαπηφρξνλε 

δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ παξερνκέλσλ πηζηψζεσλ. 

     Ζ αλάπηπμε ελφο θαιά δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο Credit Scoring είλαη κηα δχζθνιε 

θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία πνπ απαηηεί απφ ηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ζεκαληηθή 

επέλδπζε ρξφλνπ θαη εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. Ζ δηαδηθαζία είλαη ζχλζεηε θαη 

απνηειείηαη απφ πνιιά ζηάδηα, κε ζεκαληηθφηεξν απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζαθή 

θαζνξηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ηε κειέηε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα Credit Scoring. Σα 

ππφινηπα ζηάδηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ππάξρνπζαο πειαηείαο. 
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2.3.3 Behavioural Scoring 

     Οη ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ θαη ην αθφινπζν ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα: Πψο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ νη ππάξρνληεο πειάηεο κε βάζε φιε ηελ 

πιεξνθνξία πνπ είλαη δηαζέζηκε; Ζ ιχζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ηερληθψλ πνπ απνηεινχλ ην ιεγφκελν Behavioural Scoring. 

θνπφο ηνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ κε 

ζηφρν ηελ επηπιένλ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ επηρείξεζεο – πειαηψλ ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε ηθαλνπνίεζε ηεο πειαηείαο κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θαιχηεξνπο πειάηεο θαη επίζεο λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο.   

     Σν Behavioural Scoring ρξεζηκνπνηεί παξειζνχζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε 

ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ γηα 12κελε πεξίνδν θαη ε αλάπηπμή 

ηνπ ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην απιφ Credit Scoring. Σν είδνο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

δαπαλψλ ηνπ εμεηαδφκελνπ πειάηε θαη ην ηζηνξηθφ εμφθιεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 

είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δχν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηε κεγαιχηεξε 

ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.  Υξεζηκνπνηψληαο ην 

Behavioural Scoring ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνινγεί ηνπο 

ππάξρνληεο πειάηεο ηεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα  ή θαη νπνηεδήπνηε ε δηνίθεζή 

θξίλεη ζθφπηκε κηα ηέηνηα αμηνιφγεζε. Σν score ησλ πειαηψλ, δειαδή ε αμηνιφγεζε 

ηνπ θηλδχλνπ πνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνο πειάηεο αληηπξνζσπεχεη, ρξεζηκνπνηείηαη σο 

έλδεημε βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ε αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ πειαηψλ, αλάινγα κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

θαζεκηά θαηεγνξία. Σν Behavioural Scoring ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα λα 
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αμηνινγεζνχλ νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηφο ν δηαξθήο έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο θαη ε βειηίσζή ηνπο (Muolo (1995)). 

 

2.3.4 Πξαθηηθή εθαξκνγή 

     Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ηα νπνία αμηνινγνχλ ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ εκθαλίδνπλ κηα βαζκνινγία δίλνληαο 

ζπγθεθξηκέλνπο πφληνπο ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δαλεηνιήπηε. Σα 

πιενλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη φινη νη αηηνχληεο αμηνινγνχληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν θαη έηζη κε απηήλ ηελ νκαδνπνίεζε κεηψλεηαη ε αλάγθε ησλ 

ππεπζχλσλ λα θάλνπλ θξίζεηο ξνπηίλαο γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ. Σν ζνβαξφηεξν 

ίζσο πξφβιεκα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη δελ ππάξρεη θάπνηα «ζσζηή» βαζκνινγία. 

Αλεμάξηεηα απφ ην πνηα είλαη ε βαζκνινγία ζηελ νπνία ε ηξάπεδα ζηεξίδεηαη γηα λα 

απνξξίςεη ή λα εμεηάζεη ηηο αηηήζεηο δαλείσλ, πάληνηε ζα ππάξρνπλ «θαιά» δάλεηα 

ηα νπνία απνξξίπηνληαη θαη «θαθά» δάλεηα ηα νπνία γίλνληαη απνδεθηά. Πξνο 

απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ νη ηξάπεδεο νξίδνπλ έλα εχξνο βαζκνινγίαο εληφο 

ηεο νπνίαο νη αηηήζεηο εμεηάδνληαη πεξαηηέξσ.  

     Οη νλνκαζίεο πνπ έρνπλ δνζεί ζε επηκέξνπο κνληέια δηαθέξνπλ απφ ηξάπεδα ζε 

ηξάπεδα φκσο ε βάζε ηνπο είλαη ην Credit Scoring φπσο αλαιχζακε παξαπάλσ. Οη 

ηξάπεδεο αλαπηχζζνπλ δηθά ηνπο ππνδείγκαηα κε εμεηδηθεπκέλεο παξακέηξνπο δηφηη 

ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη ε 

θαζεκία απέλαληη ζηελ αλάιεςε ηνπ πηζησηηθνχ θίλδπλνπ. Αθφκε ε ρξεζηκνπνίεζε 

ελφο πην ιεπηνκεξεηαθνχ θαη αθξηβφηεξνπ κνληέινπ δελ είλαη εθηθηή γηα φινπο δηφηη 
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πέξα απφ ηα ιίγα ζηνηρεία πνπ έρνπλ νη κηθξέο εηαηξίεο θαη ρξνληθά, επεηδή νη 

δηαβαζκίζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο γίλνληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ θαη φρη 

θεληξηθά απφ θάπνηα Γηεχζπλζε. 

     Ζ δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ 

ινγηζηηθά βηβιία Α’ θαη Β’ θαηεγνξίαο (θαη δελ έρνπλ ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο 

ζηνηρείσλ, δειαδή ην 94,1% ησλ εηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα) 

γίλεηαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δειψζεσλ Δ3 θαη ησλ δηαζέζηκσλ 

πεξηνδηθψλ δειψζεσλ Φ.Π.Α. ηξέρνληνο θαη πξνεγνχκελνπ έηνπο. ε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ζα εμεηαζζνχλ θαη αξθεηά ππνθεηκεληθά ζηνηρεηά φπσο:  

 ν ραξαθηήξαο, 

 ε ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο,  

 ε θαζαξή ζέζε θαη 

 νη εγγπήζεηο.  

     Σν ινγηζκηθφ πνπ θάλεη ηελ δηαβάζκηζε εμεηάδεη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηελ εηαηξία 

θαη ην πεξηβάιινλ, φπσο λνκηθή κνξθή, θίλδπλνο θιάδνπ αλάινγα κε ην επάγγεικα 

ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο θαη αληηθείκελν εξγαζηψλ γηα ηηο ππφινηπεο 

λνκηθέο κνξθέο. Αλαιφγσο εκθαλίδεηαη απηφκαηα ε εθηίκεζε ηεο ηξάπεδαο γηα ηνλ 

ζρεηηθφ θιάδν θαη επάγγεικα, ε νπνία εμαξηάηαη απφ πξνεγνχκελα δεδνκέλα ηεο 

θάζε ηξάπεδαο ζρεηηθά ηηο θαζπζηεξήζεηο άλσ ησλ 90 ήκεξσλ. Έπεηηα βάζεη ησλ 

δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ εθηηκνχκε ηνλ βαζκφ επεξεαζκνχ θαη ηελ θαηάζηαζε 

αληαγσληζκνχ. ηελ ζπλέρεηα εηζάγνπκε νηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο θαηεγνξία 

βηβιίσλ, θχθιν εξγαζηψλ, ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο (δάλεηα θαη Leasing), ίδηα θεθάιαηα, 

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ.  
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     Γηα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηα ζηνηρεία πξέπεη λα αθνξνχλ νηθνλνκηθά θιεηζκέλεο 

ρξήζεηο θαη ε θαηαρψξεζε γίλεηαη απφ ηελ πην πξφζθαηε πξνο ηελ παιαηφηεξε. Οη 

κηθξέο επηρεηξήζεηο έρεη παξαηεξεζεί φηη παξνπζηάδνπλ απμεκέλν θίλδπλν 

θαζπζηεξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο κεγαιχηεξεο, ζπλεπψο ην κέγεζνο ησλ πσιήζεσλ ηεο 

ηειεπηαίαο ρξήζεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαζνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πξέπεη ηα ζηνηρεία λα αθνξνχλ ην ζχλνιν 

ηνπ δαλεηζκνχ σο ζπλνιηθή εηήζηα ππνρξέσζε. Πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα 

δάλεηα ηαθηήο ιήμεο άιια θαη νη αλαθπθινχκελεο πηζηψζεηο ψζηε λα γίλεηαη 

θαηαγξαθή ησλ ζπλνιηθά απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ θαη αθφκε ζε πεξίπησζε 

αηνκηθήο επηρείξεζεο λα ππνινγίδνληαη ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχλ πνηνηηθά ζηνηρεία φπσο: 

 έηε ιεηηνπξγίαο ζηνλ ίδην θιάδν,  

 ζπγθέληξσζε πειαηείαο,  

 χπαξμε επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο,  

 νκαιφηεηα θίλεζεο ινγαξηαζκψλ φςεσο,  

 πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο,  

 πξφζθαηεο δεκηέο απφ θπζηθά θαηλφκελα,  

 ζεκεία θηλδχλνπ,  

 ελδείμεηο αδπλακίαο πιεξσκήο ηφθσλ πηζησηηθφ ηζηνξηθφ,  

 χπαξμε εμαγσγψλ, 

 δπζκελή ζηνηρεία,  

 θαηαιιειφηεηα θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ θαη 

 κνληκφηεηα ή επνρηθφηεηα πξνζσπηθνχ.  

 

     Όζνλ αθνξά ηελ ζπγθέληξσζε πειαηείαο απνηππψλεηαη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο 

ηνπ θχξηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πειαηψλ. Έρεη 
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παξαηεξεζεί φηη ζεκαληηθφο θίλδπλνο θαζπζηεξήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ εμαξηνχλ 

κεγάιν κέξνο ησλ πσιήζεσλ ηνπο απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πειαηψλ. Δπίζεο αίηεζε 

γηα ρξεκαηνδφηεζε ηε ζηηγκή πνπ έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

ζεκαηνδνηεί πηζαλά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. Ζ κε νκαιή θίλεζε ινγαξηαζκψλ 

φςεσο κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζπλήζε ππφινηπα ηνπο, ε χπαξμε 

ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ ζε ινγαξηαζκνχο ρσξίο δπλαηφηεηα ππεξαλαιήςεσο 

κελχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα αλεπαξθέο ππφινηπν ινγαξηαζκφ 

φςεσο θαη επηηαγψλ πξνο ζθξάγηζε, θαηαδεηθλχνπλ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο. Άιια 

ζεκεία θηλδχλνπ πνπ ζέινπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη ε δηαξξνή επηρεηξεκαηηθψλ 

θεθαιαίσλ ζε εμσεπηρεηξεκαηηθεο δξαζηεξηφηεηεο, ζνβαξέο λνκηθέο ή θνξνινγηθέο 

παξαβάζεηο πνπ ελδερφκελα κπνξνχλ λα απεηιήζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξίαο θαη αλέιεγθηεο πάλσ απφ ηξία ρξφληα θνξνινγηθά ρξήζεηο. ηα δπζκελή  

εληνπίδνπκε αθάιππηεο επηηαγέο νη φπνηεο αθνινπζνπληαη απφ δηαηαγέο πιεξσκήο 

θαη δπζκελή ησλ θνξέσλ. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα δηαρσξίδνπκε ηα δπζκελή κε ην αλ 

έρνπλ ηαρηνπνηεζεί ε φρη αθνχ πνιιέο θνξέο ε ηαθηνπνίεζε ηνπο γίλεηαη είηε κε λέν 

δαλεηζκφ είηε αθφκα ρεηξφηεξα κε εμσηξαπεδηθν δαλεηζκφ. 

     Σέινο εηζάγνπκε ζηνηρεία γηα ηνπο θνξείο θαη ηελ δηνίθεζε, έηε εκπεηξίαο 

θνξέσλ, πξνζσπηθή πεξηνπζία ε νπνία απνηειεί έλδεημε δηαζεζηκφηεηαο θεθαιαίσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηνπ πειάηε, πηζησηηθφ 

ηζηνξηθφ θνξέσλ αλάινγα κε ηελ νκαιφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ρσξίο 

ιεμηπξφζεζκεο φθεηιεο, πξνζπκία πξνζθφκηζεο ζηνηρείσλ, χπαξμε 

νξγαλνγξάκκαηνο. Όπσο βιέπνπκε ππάξρνπλ πνιιά πνηνηηθά ζηνηρεία θαη πξέπεη λα 

ζηαζνχκε ζηελ ηθαλφηεηα, ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα, ηελ νμπδέξθεηα θαη ηελ εκπεηξία 
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ηνπ αλαιπηή-ζηειέρνπο ηεο ηξάπεδαο πνπ ζα θάλεη ηελ αλάιπζε ιφγσ ησλ πνιιψλ 

ππνθεηκεληθψλ θξηηήξησλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςηλ. 

     Ωο πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Ζ ηθαλφηεηα 

απηή πξνθχπηεη απφ απηήλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

νη νπνίεο εμεηάδνληαη θαη απνηππψλεηαη ζπλήζσο ζε εμαβαζκηα θιίκαθα. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ δηεπξπκέλε θιίκαθα αιιά ζε ζπληεηκεκέλε εθδνρή κε δηαβαζκίζεηο ηεο 

κνξθήο  ΑΑ, Α ΒΒ, Β, ΓΓ, Γ θαη κηα θαηεγνξία γηα ηηο απνξξίςεηο. ε θάζε δψλε ηεο 

θιίκαθαο αληηζηνηρεί ζπγθεθξηκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο αζπλέπεηαο.  

     Ζ πηζησηηθή δηαβάζκηζε ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο επεξεάδεηαη ζεηηθά φηαλ 

κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ βειηηψλνληαη 

θαη αξλεηηθά φηαλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ή νη ζπλδπαζκνί ηνπο 

επηδεηλψλνληαη. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο 

ινγαξηαζκνί απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο αιιά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν 

αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ, νη εηζαγσγέο, νη εμαγσγέο θαη νη αληηπξνζσπεπφκελνη 

νίθνη.  

     Σα ζπζηήκαηα απηά κέζσ ηεο ΠΓΣΔ 2589/20.08.2007 ελζσκαηψλνπλ πιένλ ηελ 

επξσπατθή Οδεγία απφ ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπο. Έπεηηα απφ απηήλ ηελ Οδεγία δίλνπλ έκθαζε ζηελ δαλεηαθή 

επηβάξπλζε θαη ηελ ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά. Πξηλ απφ ηελ νδεγία απηή δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ δείθηεο πνπ λα αμηνινγεί ηελ δαλεηαθή επηβάξπλζε. ην λέν 

κνληέιν πξνζηίζεηαη κε απμεκέλε βαξχηεηα ν αξηζκνδείθηεο πλνιηθφο Γαλεηζκφο 

(Σξάπεδεο θαη  Leasing) πξνο Πσιεζεηο απμάλνληαο ηελ πξνβιεπηηθή δχλακε ηνπ 

κνληέινπ. Αθφκε γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη κε επηθαηξνπνηεκέλεο 
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δηαβαζκίζεηο θαη νη πηζηνχρνη δίρσο δηαβάζκηζε γηα ηνλ ιφγν φηη έηζη ζα απαηηνχληαλ 

κεγαιχηεξα επνπηηθά θεθάιαηα φπσο εμεηάζακε παξαπάλσ. Πιένλ είλαη απμεκέλε 

θαη ε βαξχηεηα ζε θξηηήξηα ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο φπσο ηα δπζκελή ζηνηρεία 

ησλ θνξέσλ θαη ησλ κεηφρσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε γηα ηελ 

αδπλακία πιεξσκήο ηφθσλ.  

     Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηειέζαλ πξνβιεκαηηθή νκάδα θξηηεξίσλ θαζψο ην 

ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ε έιιεηςε έιεγρνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο 

απφ αξκφδηα φξγαλα ηα θαζηζηνχλ κε αμηφπηζηα. Απμεκέλε βαξχηεηα επίζεο έρνπλ ε 

κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ ν ζπλνιηθφο δαλεηζκφο πξνο πσιεζεηο, νη θαζπζηεξήζεηο 

πξνο πσιεζεηο, ηα έηε ζπλεξγαζίαο, ην πηζησηηθφ ηζηνξηθφ ησλ θνξέσλ θαη ην 

πηζησηηθφ ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο, νη εμαγσγέο, ν αληαγσληζκφο, ε δηάδνρνο 

θαηάζηαζε. 

 

2.4 Αμηνιόγεζε Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ  

     Ωο κεγάιε εηαηξία λνείηαη  κηα επηρείξεζε πνπ δεηά δάλεην πνπ έρεη 

επηρεηξεκαηηθφ ζθνπφ ρξεκαηνδφηεζεο άλσ ησλ 5.000.000 επξψ ή θχθιν εξγαζηψλ 

πάλσ απφ 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ. Αλαιχνληαο ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ δαλεηνιήπηε, ε πξψηε εξψηεζε είλαη απφ πνπ ζα πξνέιζνπλ ηα δεδνκέλα 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο ηνπ δαλείνπ. Σα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη αθξηβή 

θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ αμηνιφγεζε 

αξρίδεη κεηά ηελ πιήξσζε ηνπ θαθέινπ πνπ έρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

ηελ αίηεζε ηνπ δαλείνπ, ν ππνςήθηνο δαλεηνιήπηεο παξέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 
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είλαη ρξήζηκεο ζηελ αλάιπζε. Ζ αίηεζε ηνπ δαλείνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, ην 

πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ ρξεηάδεηαη, ηνλ ζθνπφ ηνπ δαλείνπ, ηελ αλακελφκελε πεγή ησλ 

θεθαιαίσλ γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ, εγγπήζεηο, ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ δαλεηνιήπηε.  

     Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο, ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα 

εμεηάζεη ηελ πξαθηηθή πνπ έρεη αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε ζην παξειζφλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηεο. Ζ ηθαλφηεηα πιεξσκήο, ηα ίδηα θεθάιαηα θαη νη 

εγγπήζεηο ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πειάηε. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. 

     Οη κεγάιεο ειιεληθέο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

Moody`s  Investors Service, Standard & Poor ’s Ratings Services θαη Fitch Ratings, νη 

νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζζεί απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο επηιέμηκνη Δμσηεξηθνί 

Οξγαληζκνί Πηζηνιεπηηθήο Αμηνινγήζεσο (Δ.Ο.Π.Α.) γηα ηε ρξήζε ησλ 

πηζηνιεπηηθψλ αμηνινγήζεψλ ηνπο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ζθνπφ ηνλ 

ππνινγηζκφ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ (Απφθαζε 250 / 25.9.2007).  Οη πηζηνιεπηηθέο 

αμηνινγήζεηο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ Δ.Ο.Π.Α (credit rating agencies) αληηζηνηρίδνληαη 

ζε βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο. Απηέο αμηνινγνχλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

εηαηξεηψλ αθφκε θαη θξαηψλ πξνζθέξνληαο ελεκεξσκέλεο βαζκνινγίεο γηα δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ρξένπο κηαο εηαηξίαο. ηε ζπλέρεηα, νη βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο 

αληηζηνηρίδνληαη γηα θάζε άλνηγκα ζχκθσλα κε ηελ δηεπξπκέλε δηαβάζκηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο. Οη κεγάιεο ειιεληθέο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ 

θπξίσο ην ινγηζκηθφ ηεο Moody`s γηα λα θάλνπλ ηηο δίθεο ηνπο αμηνινγήζεηο ην νπνίν 
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είλαη ην πην αμηφπηζην αιιά θαη ην πην αθξηβφ ινγσ θαη ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ 

γηα ηελ ειιεληθή αγνξά. 

 

2.4.1 Σν ππόδεηγκα KMV MRA ηεο Moody`s   

     Σν ππφδεηγκα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ 

κηαο επηρείξεζεο λα αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε επηρεηξεκαηηθψλ θέληξσλ θαη δηεπζχλζεσλ θαη κε 

ηεξάξρεζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο. Δίλαη έλα παλάθξηβν αιιά θηιηθφ θαη αμηφπηζην 

πξφγξακκα πνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά ζηνηρεία κπνξεί 

λα αμηνινγήζεη κηα επηρείξεζε.  

     Αξρηθά φπσο θαη γηα ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα πνπ αλαιχζακε, εηζάγνπκε ζην 

ζχζηεκα δεδνκέλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, φπσο:  

 πλήπη ζηοισεία,  

 έηορ ίδπςζηρ,  

 οικονομικά ζηοισεία,  

 θέζη και ζςνθήκερ ζηην αγοπά,  

 ζηαθεπόηηηα πελαηών,  

 πεπιοσή δπαζηηπιοηήηυν,  

 ανηαγυνιζηική ςπεποσή,  

 απειλέρ από ςποκαηάζηαηα.  

 

Έπεηηα δεδνκέλα γηα ηελ ξεπζηφηεηα φπσο:  

 ποιόηηηα πελαηών,  

 λογιζηικούρ κινδύνοςρ,  
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 βαθμό αξιοπιζηίαρ ηηρ απογπαθήρ,  

 ζςγκένηπυζη πελαηών,  

 πιζηυηική πολιηική, και  

 πεςζηόηηηα αποθεμάηυν.  

 

Αθνινπζεί ε θεθαιαηαθή δνκή κε θπξίαξρε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο  

πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα. Έπεηηα θαηεγνξηνπνηείηαη ε ππφ εμέηαζε επηρείξεζε ζηνλ 

θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

θιάδνπ πνπ αλήθεη εκθαλίδεηαη κηα βαζκνινγία γηα ηελ γεληθφηεξε επηθηλδπλφηεηα 

ηνπ θιάδνπ. Δδψ κε ηελ εθηεηακέλε αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ην πξφγξακκα 

γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη πφζε 

κεγάιε είλαη ε βαξχηεηα ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε ζηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κηαο 

επηρείξεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην θιάδν αμηνινγνχληαη κηα θφξα ηνλ ρξφλν 

ζε ζπλεξγαζία  κε φιε ηελ δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί. 

     Αθνινπζεί ε πνηφηεηα ηεο δηνίθεζεο φπνπ δηαβαζκίδνληαη πνηνηηθά ηα εγεηηθά 

πξνζφληα, ε νξγαλσηηθή δηάζξσζε, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε ζπλεξγαζηκνηεηα ε 

πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο, ε πξνεηνηκαζία δηαδφρσλ, ην πξφγξακκα δηαδνρήο, νη 

ηθαλφηεηεο θαη ε αθνζίσζε ησλ δηνηθνχλησλ. Σν θπξηφηεξν φκσο ζεκείν απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο κε ηελ κεγαιχηεξε ζηάζκηζε είλαη ε αθεξαηφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ηνπ πηζηνχρνπ κε ηελ ηξάπεδα 

ζπλεξγαζίαο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ πξνζπκία λα κνηξάδεηαη 

ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

     Αθφκε έλα πεδίν πνπ ππάξρεη αμηνιφγεζε είλαη ε ππφζηαζε ηεο εηαηξίαο κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θήκε κεηαμχ ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ 



  

 

38 

εξγαδνκέλσλ, ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. Έπεηηα βγαίλεη ε πεξίιεςε γηα ην ζθνξ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ην ζχζηεκα MRA ηελ αξρεηνζεηεί (Moody’s KMV, (2005)). 

     Δάλ ε δηαβάζκηζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζχζηεκα δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηφηε δειψλνληαο αηηία παξέθθιηζεο ηελ θαηαγξάθνπκε. Αηηίεο 

παξέθθιηζεο κπνξνχλ ελδεηθηηθά λα είλαη, εμθάνιζη ςτηλού λογαπιαζμού Ταμείο, 

παπέμβαζη κεθαλαιαγοπάρ, εγγςηηήρ η ζςνοθειλεηηρ με καλύηεπη διαβάθμιζη, 

εκκπεμόηηηα αζθαλιζηικών η θοπολογικών ςποθέζευν, καθςζηεπήζειρ ζε ζςγγενείρ 

επισειπήζειρ, δςζμενή ζηοισεία πποεπσόμενα από ηην ανάλςζη οικονομικών 

καηαζηάζευν, δςζμενείρ εξελίξειρ ζηον κλάδο. Αιιαγέο ζηελ δηαβάζκηζε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην ζχζηεκα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πνιχ ζνβαξά φηαλ έπεηηα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βξεζεί απνδεδεηγκέλε απαμίσζε ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, ππεξβνιηθή αχμεζε δαλεηζκνχ, αζχκβαηεο δαπάλεο θαη επελδχζεηο κε 

ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, θέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ κηθξφηεξα απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.  

     Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλεο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο είλαη 

δπλαηφλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ζεκαληηθά ην πξνθίι πηζησηηθνχ θίλδπλνπ. Αθφκε 

αλππαξμία θιαδηθψλ ζηνηρείσλ, αδπλακία αθξηβνχο πεξηγξαθήο ηνπ αληηθείκελνπ, 

ζεκαληηθή αλάζηξνθε ηεο εηθφλαο ηεο επηρεηξήζεηο ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε ή 

δπζκελείο εμειίμεηο ζηνλ θιάδν πηζαλψο λα ιεηηνπξγήζνπλ αξλεηηθά θαη γηα ηελ 

εηαηξία. Δπίζεο πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε λενζχζηαηε εηαηξία ή αθφκε εάλ 

πξνήξζε απφ πξφζθαηε απνξξφθεζε ή ζπγρψλεπζε φπσο θαη εάλ πξφθεηηαη γηα 

αζθαιηζηηθή ή ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξία. ηα αξλεηηθά κπνξνχκε επίζεο λα βάινπκε 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε:  

 ην κεγάιν χςνο ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ,  
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 ηελ πζηέξεζε απνζβέζεσλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ,  

 ηελ ελζσκάησζε εμφδσλ ζε κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ελεξγεηηθνχ,  

 πησηηθή εμέιημε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνκεζεπηέο ρσξίο βειηίσζε ηνπ θφζηνπο 

πσιεζέλησλ,  

 έιιεηκκα ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο άλσ ηνπ 70% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ,  

 κε δπλαηφηεηα εμππεξεηήζεσο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ απφ 

ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο,  

 δηαλνκή κεγάινπ κέξνπο ησλ θεξδψλ ζε πεξίπησζε επηβαξπκέλεο 

θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, 

 εληππσζηαθή αδηθαηνιφγεηε εμέιημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηελ πιεξσκή 

κεξηζκάησλ κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. 

 

     Οη ΓΔΚΟ, νη εηαηξίεο κε εγεηηθή ζέζε θαη ζπλέπεηα πιεξσκψλ ρσξίο ηζηνξηθφ 

αλαδηνξγαλψζεσο ινγσ ρξεψλ θαη κφλν απηέο εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ΑΑ. 

Μεξηθά απφ ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ίζσο εκθαλίδεη κηα εηαηξία είλαη ιφγνη πνπ 

κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ θαηάηαμε ηεο εθηφο ζπζηήκαηνο. Απηνί είλαη ε 

εγεηηθή ζέζε ηνπ πηζηνχρνπ ζηνλ θιάδν, ν δπλακηζκφο θαη ε απνδνρή ησλ εηδψλ ηνπ 

ζηελ αγνξά, ε αλνδηθή εμέιημε κεγεζψλ ηξέρνπζαο ρξήζεο, εηζξνή λέσλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, θάιπςε απνζεκάησλ απφ ζεηηθφ θεθάιαην 

θίλεζεο, πξνβιέςεηο έθηαθησλ θηλδχλσλ πςειφηεξεο ησλ επηζθαιεηψλ, κε δηαλνκή 

κεξηζκάησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη δηαθξαηεζε πξνο ελίζρπζε ξεπζηφηεηαο, 

ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ θιάδνπ θαη ηέινο έληνλεο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

     Σέινο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαβάζκηζεο εθηφο ζπζηήκαηνο άιια θαη βάζεη 

παιαηνηέξσλ ηζνινγηζκψλ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρνπλ δπν ηχπνη γηα ηελ 

αλαδήηεζε ηζνινγηζκψλ, ν πξψηνο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή πξφηππα IAS θαη ν 

δεχηεξνο κε ην ειιεληθφ γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, γηα φζεο εηαηξίεο δελ έρνπλ θάλεη 

ηελ κεηάβαζε. 
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     Σν κνληέιν απηφ φπσο είλαη θπζηθφ έρεη θαη κεξηθέο αδπλακίεο. Απαηηεί 

πεξηζζφηεξα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ παξακέηξσλ. Δίλαη 

δχζθνιν λα θαηαζθεπαζηνχλ ζεσξεηηθά κνληέια πησρεπηηθήο ζπρλφηεηαο (Expected 

default frequency ή αιιηψο EDF) κε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθήο απνπιεξσκήο ηνπ 

δαλείνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κφλν ρξεζηκνπνηψληαο 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε πάλσ ζε ινγηζηηθά δεδνκέλα. Σέινο δελ γίλεηαη δηαρσξηζκφο γηα 

ηα δηαθφξσλ εηδψλ δάλεηα, ηελ δηάξθεηα, ην είδνο ηνπο, ηηο εγγπήζεηο θαη ηελ 

κεηαηξεςηκφηεηα ηνπο. 

     Ζ απμεκέλε πξνβιεπηηθή δχλακε ηνπ κνληέινπ φκσο γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

θίλδπλνπ  έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ. Κάησ απφ απιέο αιιά 

αηηηνινγεκέλεο δφθηκεο απνδείρηεθε φηη νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηψληαο απηφ ην 

κνληέιν κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπ δαλεηαθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαηά 

25%. ε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ γηα κηα κεζαίνπ κεγέζνπο ηξάπεδα ε 

ηηκνιφγεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε θέξδε άλσ ησλ 8 

εθ. επξψ ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο κνληέινπ φπσο ην Z-Score. Απηή ε 

δηαθνξά πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ηξάπεδα ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη 

κηθξφηεξν αξηζκφ αζεηήζεσλ.  

     Ζ εηαηξία Moody’s έρεη ρξφληα εκπεηξίαο ζηηο δηαβαζκίζεηο θαη κε άιια δπν 

πξνεγνχκελα κνληέια, ην RiskCalc θαη ην  KMV Private Firm Model. Ζ κεγάιε 

βάζε δεδνκέλσλ έρεη ζηνηρεία γηα ηηο κεγαιχηεξεο θαη θαιχηεξεο εηαηξίεο αλάινγα κε 

ηελ ρψξα δξαζηεξηνπνίεζεο, ηνλ θιάδν θαη ηελ αγνξά απμάλνληαο έηζη ηελ 

πξνβιεπηηθή δχλακε ηνπ κνληέινπ ζπλδπάδνληαο απηφ ην εχξνο ησλ πιεξνθνξηψλ κε 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θάζε εηαηξίαο γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Ζ θαηαζθεπή 

ηνπ κνληέινπ είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηηξνπήο Βαζηιείαο 
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ελζσκαηψλνληαο εθηεηακέλε ηεθκεξίσζε, εγθπξφηεηα θαη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο 

απφ ην πξφγξακκα ηεζη πξνζνκνίσζεο ηφζν γηα βξαρππξφζεζκν ρξνληθφ νξίδνληα 

φζν θαη γηα καθξνπξφζεζκν. Σν πξφγξακκα αλαβαζκίδεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζε 

κεληαία βάζε κε φιεο ηηο λέεο πεξηπηψζεηο αζέηεζεο φπσο θαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ, 

ην Credit Monitor, Portfolio Manager θαη ην Moody’s KMV Financial Analyst 

(Vasicek, (1987)).  

 

2.5 Καηάηαμε ζε δώλεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

     Ζ ηαμηλφκεζε κέζσ δηαβαζκίζεσλ απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ ιήςε ηεο 

απνθάζεηο απφ ηα δηαθνξά εγθξηηηθά θιηκάθηα. Καη ηα δπν ζπζηήκαηα 

ζπκκνξθσκέλα κε ηνπο επνπηηθνχο θαλφλεο θαηαιήγνπλ ζε δεθαηέζζεξηο βαζκίδεο 

γηα ηνπο ζπλεπείο πειάηεο θαη κηαο γηα ηνπο αζπλεπείο. ηελ δηεπξπκέλε έρνπκε 

βαζκνινγίεο: ΑΑ,  Α+, Α, Α-,  ΒΒ+, ΒΒ, ΒΒ-,  Β+, Β, Β-,  ΓΓ+,  ΓΓ, ΓΓ-, Γ, αλάινγα 

κε ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην ζχζηεκα εξκελεχνπκε θαη 

δηαρεηξηδφκαζηε ηα απνηειέζκαηα κε ηηο παξαπάλσ δψλεο. Με βάζε ηελ αμηνιφγεζε 

επεξεάδνληαη θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ έρεη ε 

αμηνινγνχκελε εηαηξία λα θάλεη ρξήζε ησλ νξίσλ ηεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη ηελ 

ζπρλφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε αλαζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 
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Πίλαθαο 2.2 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

Γηαβάζκηζε 

 

Εώλε πηζησηηθνύ 

θίλδπλνπ 

πρλόηεηα 

αλαζεώξεζεο 

Πεξηζώξην 

ρξήζεο νξίσλ 

ΑΑ   
 

   Εψλε ρακεινχ θηλδχλνπ 

 

 

 

 

 

 

 

18 κήλεο 

 

Α+ 
 

Α 
12 κήλεο 

Α- 
 

ΒΒ+ 
 

ΒΒ 
 

Εψλε κέζνπ θηλδχλνπ 

 

6 κήλεο 

 

 

6 κήλεο 
ΒΒ- 

Β+ 

Β 

Εψλε Απνδεθηνχ θηλδχλνπ Β- 

ΓΓ+ 

Τπφ παξαθνινχζεζε 6 κήλεο 

 

ΓΓ  3 κήλεο 

ΓΓ- 

Εψλε πςεινχ θηλδχλνπ 3 κήλεο 

 

Γ 3 κήλεο 

Γ0 Καζπζηεξήζεηο 

Default 

 

 

Γ1 Καηαγγειίεο 

Δ Δπηζθάιεηεο 

 

Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα: 

     Απφ ΑΑ  έσο ΒΒ+ είλαη ε δψλε ρακεινχ θηλδχλνπ. Οη εηαηξίεο δειαδή κε απηήλ 

ηελ βαζκνινγία έρνπλ πνιχ θαιή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, εμαηξεηηθά ρακειφ 

ελδερφκελν κε ζπλεπνχο απνπιεξσκήο εληνο ησλ επφκελσλ 12 κελψλ. ε απηήλ ηελ 

δψλε ππάξρεη αλαζεψξεζε δηαβάζκηζεο αλά 18 κήλεο θαη φξην ζηελ ρξήζε ησλ 

εγθξηκέλσλ νξίσλ γηα 12 κήλεο. Ζ επνκέλε  δψλε θαιείηαη κέζνπ θηλδχλνπ είλαη γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο απφ ΒΒ εσο  Β+ κε θαιή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη 12κελε 

επαλαμηνιφγεζε φπσο θαη ε επφκελε δψλε απφ Β θαη Β- πνπ νλνκάδεηαη δψλε 

απνδεθηνχ θηλδχλνπ. Καη νη δχν δψλεο έρνπλ 12κελε πξνζεζκία ρξήζεο νξίσλ. Ζ 
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επφκελε δψλε νλνκάδεηαη δψλε θηλδχλνπ ππφ παξαθνινχζεζε θαη πεξηιακβάλεη ηα 

ζθνξ ΓΓ+ θαη  ΓΓ, έρεη 6κελε αλαζεψξεζε θαη 6κελε ρξήζε νξίσλ. ηελ δψλε 

πςεινχ θηλδχλνπ είλαη νη βαζκνινγίεο ΓΓ- θαη Γ κε 6κελε αλαζεψξεζε θαη 3κελε 

πξνζεζκία ρξήζεο νξίσλ. ηελ θαηεγνξία default αλεπίζεκα δηαθξίλνπκε κε Γ0 

θαζπζηεξήζεηο άλσ ησλ 90 εκεξψλ, δηαθαλνληζκνχο, ξπζκίζεηο θαη θαηαγγειίεο, κε 

Γ1 θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ, θιείζηκν ινγαξηαζκψλ θαη ιήςε δηθαζηηθψλ κέηξσλ. 

Σέινο κε ην γξάκκα Δ απεηθνλίδνληαη φζεο απαηηήζεηο έρνπλ ζηξαθεί ζε επηζθάιεηα. 

Ζ επξεία απηή ηαμηλφκεζε πξνθξίζεθε απφ ηνπο θαλφλεο ηεο επηηξνπήο Βαζηιείαο 

δηφηη κε ηελ πξνεγνχκελε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα εκθαλίδνληαλ κεγάιεο 

ζπγθεληξψζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηεγνξία ΒΒ ππήξρε ζπγθέληξσζε άλσ 

ηνπ 50% θαη ζηελ θαηεγνξία Β άλσ ηνπ 30%. ηελ θαηεγνξία ΑΑ ππήξραλ κεγάια 

πνζνζηά αζεηήζεσλ θαη νη θιίκαθεο ΒΒ κε ΓΓ εκθάληδαλ παξφκνηα επίπεδα 

αζεηήζεσλ, απηφ ήηαλ ην πην αλεζπρεηηθφ γηαηί ε δηαθνξά ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο 

ήηαλ φηη δηαρσξηδφηαλ εδψ ν θαλνληθφο θίλδπλνο ηεο ηξάπεδαο (investment grade) 

απφ ηνπο πηζηνχρνπο ππφ επηηήξεζε (watch list). Με ηελ λέα δηεπξπκέλε θιίκαθα δελ 

ππάξρεη ζπγθέληξσζε άλσ ηνπ 25% ζε θακία θαηεγνξία (Μεζνδνινγία 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο επηρεηξήζεσλ ICAP, (2008)).  

     Μηα αθφκα παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππνςηλ φζνλ αθφξα ηελ πεξηνδηθή 

αλαζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη. Όπσο αλαθέξεη ε κειέηε ησλ Sauders θαη 

Allen, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.2 νη κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο γηα κηα εηαηξία πνπ έρεη αμηνινγεζεί κε ΒΒ είλαη βεβαίσο λα παξακείλεη 

σο έρεη, αιιά βάζεη πνιιψλ παξαγφλησλ ππάξρεη ηθαλφ πνζνζηφ είηε γηα λα 

θαιπηεξεχζεη είηε λα ρεηξνηεξεχζεη (Sauders and Allen, (2003)). 
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Πίλαθαο 2.3 Πηζαλόηεηα κεηάβαζεο ζε Εώλε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο. 

Πηζαλόηεηεο κεηάβαζεο 1 έηνπο δηαβάζκηζεο ζηελ θαηεγνξία ΒΒΒ 

Καηεγνξία Γηαβάζκηζεο Πηζαλφηεηα κεηάβαζεο 

ΑΑ 0,02 

ΑΑ 0,33 

Α 5,95 

ΒΒΒ 86,93 

ΒΒ 5,30 

Β 1,17 

CCC 0,12 

Default 0,18 

Πεγή: Sauders and Allen, 2003. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 - Αλάιεςε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

ζηελ ηξαπεδηθή πξαθηηθή 

3.1 ηάδηα εξγαζηώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ 

     Σν πξαθηηθφ θνκκάηη ησλ εξγαζηψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ηεξείηαη ηππηθφηαηα θαη πξέπεη φζν είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξίδνληαη ηα ππνθεηκεληθά 

θξηηήξηα. Ξεθηλψληαο κε ηελ έξεπλα αγνξάο γηα ηελ επηινγή φζν δπλαηφλ 

πνηνηηθφηεξνπ πειαηνινγίνπ πξνζπαζνχκε λα πξνζειθχζνπκε ηνλ πειάηε. Δθφζνλ 

ππάξρεη ζεηηθή αληαπφθξηζε αξρηθά ππνβάιιεηαη ην αίηεκα καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο φπσο ηζνινγηζκφ, 

ινγαξηαζκνχο εθκεηάιιεπζεο, πξνζαξηήκαηα, ηζνδχγηα, αλάιπζε ινγαξηαζκψλ, 

αλάιπζε πσιήζεσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα θαη πεξηνρή, φθεηιεο θαη φξηα άιισλ 

ηξαπεδψλ, νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο θαη φπνπ ρξεηάδεηαη πηζηνπνηεηηθά έιεγρνπ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. Εεηείηαη ε κεηνρηθή ζχλζεζε φπνπ πθίζηαηαη θαη ε ζχλζεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ εγγξάθσο απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηεο εηαηξίαο, 

επίζεο αληίγξαθα πξαθηηθψλ πξφζθαηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Αθφκε, δεηνχληαη 

ζηνηρεία γηα αθίλεηα πεξηνπζία θαη ηπρφλ βάζε απηήο, απνθάζεηο ππαγσγήο ζε 

αλαπηπμηαθφ λφκν, ζηνηρεία γηα ηνλ παξαγσγηθφ-ζπλαιιαθηηθφ θχθιν ηεο 

επηρείξεζεο. πγθεληξψλνληαη δειαδή πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

ιεηηνπξγνχο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ λα θαηαιήμνπλ ζηελ απφθαζε 

θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν, ηνπο θνξείο ηεο 

επηρείξεζεο, ην ηζηνξηθφ, ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα, ηελ ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ηηο πξννπηηθέο, ηελ δηάδνρε θαηάζηαζε, ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, ηελ εκπεηξία, 
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ηελ ζέζε ζηνλ θιάδν θαη ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο. Αθνχ ειέγμνπκε ηελ 

πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ειέγμνπκε ηελ λνκηκνπνίεζε ησλ εθπξνζψπσλ 

αληινχκε πιεξνθνξίεο απφ πξνζσπηθή αληίιεςε, απφ ηνλ Σεηξεζία, απφ ηελ αγνξά, 

απφ δειηίν πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιιεη ε επηρείξεζε θαη θπξηφηεξα απφ πξνζσπηθή 

επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

     Σν επφκελν ζηάδην είλαη ε επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε 

ππνβνιή εηζεγήζεσο πξνο έγθξηζε θαη αηζίσο ε έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο θαηαξηνχληαη θαη ππνγξάθνληαη ηα ζπκβαηηθά έγγξαθα, 

ιακβάλνληαη νη εμαζθαιίζεηο, εληάζζεηαη ν πηζηνχρνο ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ηξάπεδαο θαη έπεηηα γίλεηαη ε ρνξήγεζε. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ 

λα αθνξνχλ θεθαιαίν θίλεζεο, πάγηεο εγθαηαζηάζεηο, εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ελέγγπεο 

πηζηψζεηο, θνηλνπξαθηηθά θαη νκνινγηαθά δάλεηα. Ζ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δάλεηνπ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ζθνπφ πνπ απηφ ζα θαιχςεη. Δηδηθά γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ ρξφλνπ θνξνινγηθήο 

απνζβέζεσο θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο εθηηκψκελεο ηερλνινγηθήο απαμίσζεο ησλ παγίσλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δάλεηνπ γίλεηαη πεξηνδηθή αλαζεψξεζε ησλ νξίσλ θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο πηζηνδφηεζεο κε θχξην γλψκνλα ηελ απνθπγή 

θαζπζηεξήζεσλ. 
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3.2 Γηαδηθαζία πηζησηηθήο απόθαζεο 

     Ζ δηαδηθαζία ηεο πηζησηηθήο απφθαζεο ζα πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ πξφιεςε, 

ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. Ζ πξφιεςε αλαθέξεηαη 

ζηελ απφθαζε αλ ζα ρνξεγεζεί ή φρη πίζηε. Ο εληνπηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ππαξρφλησλ δαλεηζηψλ γηα ηελ αλαθάιπςε αδπλακίαο 

πιεξσκήο. Ζ ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ βνεζνχλ  

ζηε δηαδηθαζία λα θαηαιήμνπκε ζε κηα απφθαζε. Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 

δαλεηνιήπηεο παξέρεη ελδείμεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηα ζπζηαηηθά 

ηνπ ραξαθηήξα ζην ππφδεηγκα αζέηεζεο πιεξσκψλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ νδεγεί ζηελ αλάιπζε  ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο θξίζεηο ηνπ δαλεηζηή 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ ηνπ δαλεηνιήπηε. 

     Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη ηελ ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ην αξρείν πνπ ηεξείηαη γηα θάζε παξερφκελν δάλεην κε φια ηα 

ζηνηρεία, ηηο επαθέο θαη ηηο ζπκβάζεηο κε ηνλ πειάηε, αλάιπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ δαλεηδφκελνπ, κειέηε ηεο θαηάζηαζεο 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ δαλεηδφκελνπ, αμηνιφγεζε ησλ εγγπήζεσλ ηνπ δαλείνπ 

θαη ζχληαμε κηαο γξαπηήο εηζήγεζεο. Όια απηά ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ην 

απνηέιεζκα ηεο δηαβάζκηζεο. 

     Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ πξάμε νη 

ινγαξηαζκνί πνπ εμεηάδνληαη ελδειερψο απφ ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε είλαη νη 

ινγαξηαζκνί: 18 πκκεηνρέο, 30 Πειάηεο, 33 Υξεψζηεο Γηάθνξνη, 38 Υξεκαηηθά 

Γηαζέζηκα, 45 Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο, 52 Σξάπεδεο-Λνγαξηαζκνί 

Βξαρππξφζεζκσλ Τπνρξεψζεσλ, 53 Πηζησηέο Γηάθνξνη κέρξη θαη νη ηεηαξηνβάζκηνη 



  

 

48 

ηνπο. Έλαο αλαιπηήο πξέπεη λα δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κεηαβνιέο ησλ 

απνζεκάησλ θαη ησλ απαηηήζεσλ αλά έηνο, ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη εηδηθά ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ θαη δίλνληαο πξνζνρή ζηελ χπαξμε πηζηνπνηεηηθνχ έιεγρνπ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, εμεηάδνληαη νξηζκέλνη δείθηεο. Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε απηψλ ησλ δεηθηψλ, ηελ 

απνθαινχκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, βαζίδεηαη ζηελ θαηάηαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηνλ ππνινγηζκφ νξηζκέλσλ 

ζρέζεσλ, ηελ κειέηε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζε πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή θαηάζηαζε θαη επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο.  

     Οη αξηζκνδείθηεο απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε 

εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο. Ωζηφζν γηα ηελ απφδνζε 

νξζφηεξνπ ζπκπεξάζκαηνο ε θαηάηαμε, ε εξκελεία θαη νη εμαγφκελνη αξηζκνδείθηεο 

ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη δηαρξνληθά γηα κηα ζεηξά απφ ηξία εσο πέληε έηε θαη 

είλαη απαξαίηεην λα ζπγθξίλνληαη θαη κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδεη ν 

θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε.  Ζ πξψηε 

θαηεγνξία ηνπο είλαη νη δείθηεο απνδνηηθόηεηαο θαη εκθαλίδνπλ ηελ δπλακηθή 

εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη κέζα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο ρξήζεο επεηδή ηα ζηνηρεία ησλ δεηθηψλ απηψλ ιακβάλνληαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Δδσ αλήθνπλ νη αξηζκνδείθηεο: 

θαζαξά θέξδε πξνο θαζαξέο πσιήζεηο (αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο), θαζαξά 

θέξδε πξνο θαζαξή ζέζε (αξηζκνδείθηεο ηδησθεινχο απνδνηηθφηεηαο), θαζαξά θέξδε 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ (αξηζκνδείθηεο ζπλνιηθήο 
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απνδνηηθφηεηαο), κεηαβνιή πσιήζεσλ, θφζηνο πσιεζέλησλ πξνο πσιήζεηο, γεληθά 

έμνδα πξνο πσιήζεηο, ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα πξνο πσιήζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα πξνο πσιήζεηο, απνηειέζκαηα πξν απνζβέζεσλ πξνο πσιήζεηο, απνηέιεζκα 

πξν θφξσλ πξνο πσιήζεηο, απνηειέζκαηα πξν θφξσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα, πσιήζεηο 

πξνο πάγηα θαη πσιήζεηο πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη νη 

δείθηεο δξαζηεξηόηεηαο φπνπ ππάγνληαη νη δείθηεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηα ζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνο ηα δπλακηθά ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία έρνπκε λα θάλνπκε κε ηαρχηεηεο θαη 

δηάξθεηεο θπθινθνξίαο, φπσο: 

 θεθάιαην θίλεζεο,  

 θπθινθνξνχλ απνζέκαηα πξνο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο,  

 απαηηήζεηο ζε εκέξεο πσιήζεσλ,  

 πξνκεζεπηέο ζε εκέξεο πσιήζεσλ,  

 απνζέκαηα ζε εκέξεο πσιήζεσλ.  

 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία είλαη νη δείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο. ηελ θαηεγνξία απηή 

ππάγνληαη νη δείθηεο πνπ εκθαλίδνπλ ηε ζηαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ε νπνία 

αθνξά ηε δνκή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή επεηδή ηα ζηνηρεία απηά 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ. Οη ζεκαληηθφηεξνη δείθηεο είλαη  ν δείκηηρ γενικήρ 

πεςζηόηηηαρ δηλαδή Κςκλοθοπούν Ενεπγηηικό ππορ Βπασςππόθεζμερ Υποσπεώζειρ  

θαη ν δείκηηρ δανειακήρ επιβάπςνζηρ ή αλλιώρ σπημαηοοικονομικήρ μόσλεςζηρ 

(financial leverage), δειαδή ην ζπλνιηθφ ρξένο ηεο δαλεηδφκελεο εηαηξίαο πξνο ην 

ζπλνιηθφ παζεηηθφ ηεο (debt/assets ή ελαιιαθηηθά debt/equity). Ζ πςειή 

κεηαβιεηφηεηα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα ν δαλεηδφκελνο λα κελ κπνξεί λα εθπιεξψζεη 

ηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 
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ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία είλαη νη δείθηεο ξεπζηόηεηαο κε 

θπξηφηεξνπο ην δείκηη κςκλοθοπιακήρ πεςζηόηηηαρ δηλαδή κςκλοθοπούν ενεπγηηικό 

ππορ βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ θαη ηνλ δείκηη άμεζηρ πεςζηόηηηαρ  δηλαδή 

κςκλοθοπούν ενεπγηηικό μείον αποθέμαηα ππορ ηιρ βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ.  

Πιένλ θνηλφο ηφπνο πνιιψλ έκπεηξσλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ είλαη φηη μεθεχγνπκε 

απφ ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ ππήξρε γηα ρξφληα ζηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

πιένλ δίλεηαη κεγαιχηεξε βάζε ζηνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο γηα λα 

πξνθπιαρηνχκε θπξίσο απφ ηηο επηζθάιεηεο θαη ζηνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο γηα λα 

εμαζθαιίζνπκε ηηο θαηαβνιέο γηα ππάξρνπζεο ε κειινληηθέο ιεμηπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. 

     Αθφκα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη δείθηεο φπσο επίζεο κπνξνχκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε βνεζεηηθά θαη δηθνχο καο δείθηεο ηνπο νπνίνπο αθνχ αλαιχζνπκε 

θαη ηνπο ζπγθξίλνπκε κε ηνλ θιάδν κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζε ελδεηθηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Γχν αθφκα δείθηεο ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη βαξχηεηα ζηηο κέξεο καο  

θαη αθνξνχλ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε γηα ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο είλαη ε απφδνζε ζε 

πξαγκαηηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα, Return on Capital Employed (ROCE), θαη ηα 

ζηαζκηζκέλα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, Return on Weighted Risk Assets (ROWRA).  

     Δδψ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη αξηζκνδείθηεο απφ κφλνη ηνπο δελ απνηεινχλ 

πιένλ παλάθεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε δαλεηνδφηεζεο αιιά αθφκε έλα θαιφ εξγαιείν 

ζηα ρέξηα καο φπσο είλαη θαη νη δηαβαζκίζεηο. Ο ιφγνο είλαη φηη πνιιέο θνξέο ηα 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ αλάινγα κε ην ηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ νη 

εηαηξίεο. Αλ ζέινπλ δαλεηνδφηεζε ζα εκθαλίζνπλ θέξδε, φπσο είραλ θάλεη θαη 

πνιιέο εηαηξίεο ζηελ δηάξθεηα ηνπ ξάιη ηνπ ρξεκαηηζηήξηνπ ζηα ηέιε ηεο 

πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην 
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ρξεκαηηζηήξην αληιψληαο έηζη ζεκαληηθά θεθάιαηα. Σελ πεξαζκέλε ρξνληά 

εκθαλίζηεθε ην αθξηβψο αληίζεην θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

εκθαλίζνπλ κεησκέλα θέξδε ή αθφκε θαη δεκηέο, έθξπβαλ ηηο πξαγκαηηθέο επηδφζεηο 

γηα λα απνθχγνπλ ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο ζε επηρεηξήζεηο. 

Οη επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ θξίζε γηα λα θξχςνπλ ηηο 

πξαγκαηηθέο επηδφζεηο ηνπο θαη λα απνθχγνπλ έθηαθηεο εηζθνξέο. ηαηηζηηθά 

ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην 2009 ηα θέξδε κεηψζεθαλ ζην 37,1% ησλ εηζεγκέλσλ 

εηαηξηψλ θαη 6,3 δηο. επξψ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δηαγξαθήθαλ ζε ηξαπεδηθνχο 

ηζνινγηζκνχο (Γεσξγάο_β, (2010)).  

     Όκσο πέξαλ ηεο θξίζεο πάληα ππήξρε κηα δεκηνπξγηθφηεηα ζηα ινγηζηηθά ησλ 

εηαηξηψλ αλάινγα κε ην ηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ. Αξρηθά ζα ιέγακε φηη 

εθκεηαιιεχνληαη ηνλ ειαζηηθφ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Αλ 

ήζειαλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη λα εκθαλίζνπλ θέξδε αχμαλαλ ηελ ινγηζηηθή αμία 

ησλ αθίλεησλ θαη αλ ήζειαλ λα απνθχγνπλ ηελ θνξνινγία ηα ππνηηκνχλ. Αθφκε ην 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα απνζέκαηα θαη γηα ην ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ. Οιφθιεξα 

ηζνδχγηα φπσο έρεη δείμεη ε πξάμε είλαη δπλαηφλ λα καγεηξεπηνχλ απφ ηνπο ινγηζηέο. 

Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θφβνπλ ηηκνιφγηα αθφκε θαη ζε 

αλχπαξθηεο εηαηξίεο απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο ηδίξνπο θαη αλαδεηψληαο 

ηξαπεδηθφ ρξήκα. Όηαλ φκσο απνθαιπθζνχλ θαη θηάζνπλ ζηα φξηα ηεο ρξεσθνπίαο 

απηφ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηα λνχκεξα ησλ ηξαπεδψλ. Έλαο αζθαιήο ηξφπνο είλαη 

λα δεηάκε ζεσξεκέλα ηα ηζνδχγηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη αθφκε ηηο 

θαηαζηάζεηο απφδνζεο ηνπ ΦΠΑ. Ύπνπηνη ινγαξηαζκνί είλαη ηα έμνδα 

αλαδηνξγαλψζεσο, νη πνιπεηείο απνζβέζεηο, ε ππεξαμία θαη νη ρξεψζηεο δηάθνξνη. 

Αθφκε αλ ν ηζνινγηζκφο εκθαλίδεη κεγάιν ηακείν κπνξεί λα πξνδψζεη καγείξεκα αλ 
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δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πίζησζε 

ηακείνπ κε παξάιιειε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ “Υξεψζηεο δηάθνξνη” δελ μέξνπκε 

ηη κπνξεί λα θξχβεη θαη είλαη χπνπηε γηα ειιείκκαηα. Όπσο επίζεο θαη ν ινγαξηαζκφο 

68 πξνβιέςεηο κε πίζησζε ηνπ 44 ζπλήζσο είλαη γηα κείσζε ησλ θνξνινγεηέσλ 

θεξδψλ. Κίλδπλν θξχβνπλ γεληθφηεξα νπνηεζδήπνηε απφηνκεο κεηαβνιέο, απμήζεηο 

ζε θέξδε θαη πσιήζεηο πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη πξέπεη λα δηεξεπλψληαη 

πεξηζζφηεξν. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ 

ζχζηεκα δηαξθνχο απνγξαθήο. Σέινο ζε επίπεδν αξηζκνδεηθηψλ νη πσιήζεηο κείνλ ην 

θφζηνο πσιεζέλησλ φηαλ εκθαλίδνπλ κεηθηή δεκηά ππνδειψλνπλ εθπνηήζεηο ηνπ 

απνζέκαηνο θαη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο (Γεσξγάο_β, (2010)). 

 

3.3 Κύξηνη παξάγνληεο πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο 

δαλείσλ  

     Ζ νξζνινγηθή ρνξήγεζε δαλείσλ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ 

νηθνλνκία θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο 

εμαξηάηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη 

απφ ελδνγελείο παξάγνληεο. Οη ελδνγελείο παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ λα αμηνινγεί θαη λα εθηηκά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

ησλ δηαθφξσλ δαλείσλ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο αίηεζεο γηα δάλεην πέξα απφ ηηο 

δηαβαζκίζεηο θαη ηα πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηγξάςακε, ε ηξάπεδα ρξεζηκνπνηεί ηε 

δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πειάηε ιακβάλνληαο ππ’ φςε πνηνηηθνχο 

παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ηε δαλεηδφκελε εηαηξία, ηνπο θνξείο ηεο θαη κε ην γεληθφ 

θιίκα ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη.  
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3.3.1 Φήκε θαη θεξεγγπόηεηα ηνπ δαλεηδόκελνπ 

     Οη πεξηζζφηεξνη ηξαπεδίηεο ζπκθσλνχλ φηη ν ζεκαληηθφηεξνο πνηνηηθφο 

παξάγνληαο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ έγθξηζε ελφο δαλείνπ είλαη ε εηιηθξίλεηα θαη 

ε θήκε ηνπ δαλεηδφκελνπ (θεξεγγπφηεηα ηνπ δαλεηδφκελνπ). Δίλαη ζπλεζηζκέλν λα 

γίλνληαη ζησπεξά ζπκβφιαηα κε θεξέγγπεο επηρεηξήζεηο φηαλ γλσξίδνπκε ην ηζηνξηθφ 

ηνπο. Ζ ζεκαζία ηεο θήκεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε καθξνρξφληεο δαλεηαθέο 

ζπλαιιαγέο ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ.  Οη ηξάπεδεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ αθεξέγγπνπο δαλεηδφκελνπο ζην επίπεδν 

πξφιεςεο κέζα απφ εμνλπρηζηηθφ έιεγρν ησλ πξνεγνχκελσλ πηζηνιεπηηθψλ ζρέζεσλ 

ηνπ πειάηε, ηφζν κε ηελ ηξάπεδα φζν θαη κε άιιεο ηξάπεδεο. Όκσο γηα παιηνχο 

πειάηεο ησλ νπνίσλ ε ζπλεξγαζία έρεη δνθηκαζηεί απφ ην ρξφλν γίλνληαη κεξηθέο 

εμαηξέζεηο. Δάλ ν δαλεηδφκελνο έρεη δεκηνπξγήζεη κία εηθφλα αμηνπηζηίαο φζν αθνξά 

ηηο πιεξσκέο ηνπ είλαη πηζαλή ε έγθξηζε θάζε δαλείνπ ζην κέιινλ. 

 

3.3.2 Υξήζε δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ θαη πεγέο εμόθιεζεο 

     ηα πεξηζζφηεξα δάλεηα νη αλάγθεο θαζψο θαη ε πξνηηζέκελε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ νθεηιέηε, δελ είλαη απφιπηα ζαθήο. Φαηλνκεληθά ηα 

πεξηζζφηεξα δάλεηα πξννξίδνληαη γηα θεθάιαηα θίλεζεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ 

θπθινθνξηαθνχ ελεξγεηηθνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε επηρείξεζε ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα θεθάιαηα απηά γηα ηελ θάιπςε ησλ κηζζνινγηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ, ηελ εμφθιεζε θαζπζηεξνχκελσλ ινγαξηαζκψλ πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ηελ αγνξά παγίσλ θαη ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ απσιεηψλ. Ζ πην 

ζπλήζεο αλάγθε γηα ηελ αίηεζε δαλείσλ πξνθχπηεη απφ ηελ θαζπζηέξεζε 
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εηζπξάμεσλ απφ ηνπο πειάηεο. Ο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη αλ 

πξφθεηηαη γηα έλα ηπραίν θαηλφκελν ή κηα δηαξθή θαηάζηαζε.  

     Οη ηθαλφηεηεο ελφο νηθνλνκηθνχ αλαιπηή είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο εμφθιεζεο ελφο δαλείνπ απφ ηνλ νθεηιέηε 

κέζσ ησλ ηακεηαθψλ ηνπ ξνψλ. Ο αλαιπηήο ηνπ ηκήκαηνο ρνξεγήζεσλ ηεο ηξάπεδαο 

ζα πξέπεη λα εμαθξηβψζεη ηε ρξνληθή πεξίνδν πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ ησλ 

ρξεκαηηθψλ ξνψλ, θαζψο θαη λα αμηνινγήζεη ηνλ θίλδπλν (πηζαλφηεηα) απηέο λα κελ 

εηζπξαρζνχλ.  Έηζη είλαη απαξαίηεην ε αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ λα εμαθξηβψλεη 

ηηο πεγέο θαη ηηο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπο, π.ρ. εηζξνέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ηηο νπνίεο ζα θαιπθζνχλ δφζεηο δαλείσλ δελ 

απνηεινχλ ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ηξάπεδα, αθνχ απνηεινχλ επθαηξηαθή ιχζε 

θαη θπζηθά δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εγγχεζε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζην κέιινλ. ε πεξηπηψζεηο κε 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ε ηξάπεδα κπνξεί λα απνθχγεη 

ηπρφλ απψιεηεο κε ηελ εμαζθάιηζε δεπηεξνγελψλ πεγψλ εμφθιεζεο. Γηα ηελ 

εγγχεζε ελφο δαλείνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο δεπηεξνγελείο πεγέο εμφθιεζεο.  

 

3.3.3 Δγγπήζεηο 

     Πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην, εηδηθά ζηελ ρψξα καο, απνηεινχλ νη εγγπήζεηο πνπ ζα 

παξέρεη ν ππνςήθηνο πξνο δαλεηνδφηεζε. Ζ ηξάπεδα αληηκεησπίδεη ηηο εγγπήζεηο ζαλ 

κηα δεπηεξεχνπζα πεγή απνπιεξσκήο φηαλ νη ηακεηαθέο ξνέο δελ επαξθνχλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ δαλεηδφκελσλ. Οη ηξάπεδεο επηιέγνπλ πάληα θάπνηα 
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εγγχεζε ε νπνία θξαηά ζηαζεξή ηελ αμία ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο 

δαλεηνιήπηξηαο επηρείξεζεο. Οη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί θαη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (εκπνξεχκαηα, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη 

αθίλεηα) πξνηηκψληαη ιφγσ ηεο εχθνιεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο.  ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή αθφκε θαη ε γεληθφηεξε ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα παξάγεη ηακεηαθέο ξνέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εγγχεζε. Οη 

εγγπήζεηο απηέο ζα πεξηνξίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ δαλεηδφκελνπ λα ιάβεη, μαθληθά, 

απνθάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ φιν ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνπ 

πξνθίι. Ζ αμία ηνπ ελερχξνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πέξα απφ ηελ αμία ηνπ δαλείνπ 

θαη ηνπο νθεηιφκελνπο ηφθνπο, πξνθεηκέλνπ ε εθπνίεζή ηνπ ζε ηηκή πηζαλψο 

ρακειφηεξε ηεο ινγηζηηθήο ηνπ λα θαιχςεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ ηξάπεδα πνζά, 

φπσο επίζεο θαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ ηξάπεδα, ψζηε λα θηλήζεη ηε 

δηαδηθαζία θαηάζρεζεο. Παξφια απηά, νη ηξάπεδεο απνθεχγνπλ ηελ θαηάζρεζε 

ππνζεθεπκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δηφηη απηή απνηειεί ρξνλνβφξα δηαδηθαζία 

κε πςειφ θφζηνο. 

 

3.4 Κιηκάθηα εγθξίζεσλ 

     Οη πηζηνδνηήζεηο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ έλα θαιά πξνζδηνξηζκέλν 

ζχζηεκα δηαβάζκηζεο θξηηεξίσλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σα θξηηήξηα ζα πξέπεη λα 

δειψλνπλ πνηνο είλαη θαηάιιεινο γηα πίζησζε θαη γηα πφζν ρξφλν, πνηνπο ηχπνπο 

πίζησζεο έρνπκε δηαζέζηκνπο θαη θάησ απφ πνηνπο φξνπο θαη ζπλζήθεο νη πηζηψζεηο 

δηαβαζκίζηεθαλ. Οη ηξάπεδεο, φπσο αλαιχζακε, ζπγθεληξψλνπλ επαξθή 

πιεξνθφξεζε γηα κηα πεξηεθηηθή εθηίκεζε ηνπ πξνθίι ηνπ δαλεηνιήπηε ή ηνπ 
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αληηζπκβαιιφκελνπ. Οη παξάγνληεο πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

πίζησζεο πεξηιακβάλνπλ ην ζθνπφ ηεο πίζησζεο θαη ηηο πεγέο ηεο πιεξσκήο, ην 

πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ δαλεηνιήπηε ή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ηηο εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηεο πνπ έρεη. Αθφκα ιακβάλνληαη ππφςε ε επαηζζεζία ζηηο αιιαγέο ζηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηε δπλαηφηεηα πιεξσκψλ ηνπ δαλεηνιήπηε θαη ε ησξηλή δπλαηφηεηα γηα 

πιεξσκέο, νη εκπνξηθέο πηζηψζεηο θαη φπνπ είλαη εθαξκφζηκν ε επάξθεηα θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ εγγπήζεσλ θαη εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ.  

     Αλάινγα κε ην χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, θάζε Σξάπεδα θαζνξίδεη 

ζπγθεθξηκέλα εγθξηηηθά θιηκάθηα κέρξη έλα φξην γηα θάζε ρξεκαηνδφηεζε, ηα νπνία 

εμεηάδνπλ ηα αηηήκαηα θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο έγθξηζεο ή ηεο 

απνξξίςεσο ηνπο. Σα εγθξηηηθά θιηκάθηα αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο, ηα 

πξντφληα θαη ην είδνο ησλ πειαηψλ, θαηά βαζκφ ηεξάξρεζεο είλαη ηα ζπκβνχιηα 

θαηαζηεκάησλ, ηα ζπκβνχιηα εξγαζηψλ Γηεπζχλζεσλ. Έπεηηα παξαπέκπνληαη 

αλάινγα κε ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε εληεηαικέλν Γεληθφ 

Γηεπζπληή. ην επφκελν θιηκάθην βξίζθεηαη ην πκβνχιην Δξγαζηψλ θαη ηέινο γηα ηα 

κεγαιχηεξα πνζά ησλ ρνξεγήζεσλ φπσο είλαη θπζηθφ επζχλεηαη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. Κπξηφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε 

θεξεγγπφηεηα ηνπ πηζηνχρνπ, ε ξεπζηφηεηα φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο, 

ηα θαιχκκαηα θαη ηέινο ε απνδνηηθφηεηα ηεο ππφ εμέηαζε επηρείξεζεο.  
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3.5 Έιεγρνο θαη Παξαθνινύζεζε Γαλείσλ  

     Ζ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ δαλείσλ ζηνρεχεη ηφζν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ φζν θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

δάλεηα θαζψο θαη ζηε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθείλσλ ησλ 

δαλεηδφκελσλ πνπ παξνπζίαζαλ αδπλακία πιεξσκήο. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ κπνξεί 

λα δηαθξηζεί ζε δχν επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο : ηον έλεγσο ηηρ εξέλιξηρ ηυν ςπαπσόνηυν 

δανείυν θαη ηη διασείπιζη ηυν πποβλημαηικών δανείυν. Πνιιέο ηξάπεδεο δηαζέηνπλ 

κηα επίζεκε επηηξνπή ειέγρνπ, αλεμάξηεηε ησλ ππεπζχλσλ, γηα ηε ζχλαςε ελφο 

δαλείνπ. Σν πξνζσπηθφ ηεο επηηξνπήο απηήο ειέγρεη ηα δάλεηα ζε εμέιημε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη αλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δαλεηδφκελνπ είλαη ε 

θαηάιιειε, αλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο θαη αλ ε 

ηηκνιφγεζε ζπκβαδίδεη κε ηελ επηζπκεηή απφδνζε. Δάλ ν έιεγρνο απνθαιχςεη 

πξνβιήκαηα, ε επηηξνπή αλαιακβάλεη λα ηα ιχζεη. Αλ ν δαλεηδφκελνο έρεη 

παξαβηάζεη θάπνηνλ φξν ηνπ δαλείνπ, ην δάλεην ηίζεηαη ζε ππεξεκεξία. Ζ ηξάπεδα 

κπνξεί ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε λα πηέζεη ην δαλεηδφκελν λα δηνξζψζεη απηή ηελ 

παξαβίαζε ή κπνξεί λ’ αλαθαιέζεη ην δάλεην. Ζ αλάθιεζε ελφο δαλείνπ είλαη ππφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ε ηειεπηαία επηινγή ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη 

ζπκβαίλεη κφλν φηαλ ν δαλεηδφκελνο αξλείηαη λα δηνξζψζεη κε ηε ζέιεζή ηνπ ην 

πξφβιεκα. Απηφ επηηξέπεη ζηελ ηξάπεδα λα δεηήζεη πιήξε απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ 

πξνηνχ νη πηζαλφηεηεο απνπιεξσκήο πεξηνξηζηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Γηα λα κελ 

ζπκβεί απηφ πξέπεη λα γίλεηαη παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ απνξξφθεζεο ησλ νξίσλ 

αλάινγα κε ιήμε ηνπο φπσο είδακε παξαπάλσ θαη ηεο ρξήζε ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ πνπ 

δεηεζήθαλ. Αθφκα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ζπλεξγαζίαο, ε 

επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ θαη ν ηαθηηθφο έιεγρνο ησλ εμαζθαιίζεσλ. Οη 
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ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ πηζηνχρνπ, ε ιήςε 

πιεξνθνξηψλ  απφ ηελ αγνξά γηα ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πηζηνχρνπ 

θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ εμειίμεσλ ηεο 

αγνξάο βνεζνχλ ζηελ νκαιφηεξε εμέιημε ηεο ζπλεξγαζίαο. 

     Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

ηξάπεδα αλαθαιχπηεη έλα πξνβιεκαηηθφ δάλεην θαηαζηξψλεη έλα ζρέδην δξάζεο. Αλ 

ν δαλεηδφκελνο είλαη αμηφπηζηνο ππάξρεη κηα ιχζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ 

δαλείνπ γηα λα κπνξέζεη λ’ απνπιεξψζεη ην ρξένο. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη φηαλ κηα 

επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο Σν ζρέδην δξάζεο πνπ ζα 

πηνζεηήζεη ε ηξάπεδα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αγνξψλ απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο πξνκεζεπηέο, πην απζηεξνχο φξνπο ζηηο πσιήζεηο επί πηζηψζεη θαη 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ απσιεηψλ απφ κε εηζπξαρζέληεο ινγαξηαζκνχο. Τπάξρνπλ φκσο 

θαη πεξηπηψζεηο πνπ ν δαλεηδφκελνο είλαη αλαμηφπηζηνο θαη ε αμία ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

είλαη ξηςνθίλδπλν γηα ηελ ηξάπεδα λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, δίλνληαο 

παξάιιεια ρξφλν ζην δαλεηδφκελν λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Γη’ απηφ θαη ε 

ηξάπεδα κπνξεί λα επηιέμεη λα αλαθαιέζεη ην δάλεην πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ηηο 

απψιεηέο ηεο.  

     Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ λ’ αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιεκαηηθά δάλεηα κε πνιινχο 

ηξφπνπο. Ζ κέζνδνο πνπ ζ’ αθνινπζήζεη κηα ηξάπεδα εμαξηάηαη απφ ην πφζν 

ζχληνκα γίλεηαη γλσζηφ ην πξφβιεκα, απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 

ζπλνιηθφ πξνβιεκαηηθφ ραξηνθπιάθην ησλ δαλείσλ θαζψο θαη απφ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε δαλείνπ. Σα πξνβιήκαηα πνπ γίλνληαη απφ λσξίο γλσζηά, 

κπνξνχλ ζπρλά λα δηνξζσζνχλ αλαδνκψληαο ηε ιεηηνπξγία θαη ην πξφγξακκα 
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απνπιεξσκψλ ηνπ δαλεηδφκελνπ. Σππηθά, απηνχ ηνπ είδνπο νη ηξνπνπνηήζεηο 

πεξηνξίδνπλ ην κέγεζνο ησλ πιεξσκψλ ηνπ δαλεηδφκελνπ κέρξηο φηνπ ηα ηακεηαθά 

ηνπ δηαζέζηκα είλαη αξθεηά γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ θαλνληθή 

πιεξσκή. Δλίνηε φκσο, ν δαλεηδφκελνο κεηαθέξεη ην πξνβιεκαηηθφ δάλεην ζε άιιε 

ηξάπεδα ε νπνία ράξηλ κηαο θαθήο εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλείνπ δίλεη ηελ 

επθαηξία ζηελ πξψηε ηξάπεδα λα ην μεθνξησζεί έρνληαο εμαζθαιίζεη κηα πιήξε θαη 

άκεζε πιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Σέινο, πνιιά πξνβιεκαηηθά δάλεηα απιά αγλννχληαη. 

Ο ππεχζπλνο γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ αλαλεψλεη έλα ιεμηπξφζεζκν δάλεην γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ δαλεηδφκελνπ κε ηελ ειπίδα φηη ην πξφβιεκα ζα ιπζεί απφ κφλν 

ηνπ. Απηφ έρεη ζπκβεί ζε πεξηπηψζεηο ζχλαςεο δαλείσλ πξνο ην εμσηεξηθφ απφ 

κεγάια δηεζλή ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά, νη αξκφδηνη ηεο ακεξηθαληθήο 

θπβέξλεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ηνπο ππεχζπλνπο 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ελζαξξχλνπλ ηηο ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο λα παξέρνπλ 

ζπλερψο πξφζζεηα θεθάιαηα ζηηο δαλεηδφκελεο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ ψζηε 

απηέο λα πιεξψλνπλ ηφθν επί ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο. Απηή ε πξνζέγγηζε απιά 

θαζπζηεξεί ηελ φπνηα δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κηαο θαη δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα 

νη ζπγθεθξηκέλνη δαλεηδφκελνη λα κπνξέζνπλ λα εμνθιήζνπλ ην ρξένο ηνπο ππφ ηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο.  

 

3.6 Ζ Απόδνζε ηνπ Γαλείνπ  

     Ζ απφδνζε ελφο δαλείνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο θπξηφηεξα ην 

βαζηθφ επηηφθην, ην νπνίν νπζηαζηηθά απνηειεί ην νξηαθφ θφζηνο ησλ θεθαιαίσλ ηεο 

ηξάπεδαο. Δπίζεο απφ ην βαζκφ θηλδχλνπ ηνπ δαλείνπ, φζν κεγαιχηεξνο ν θίλδπλνο 
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ηφζν κεγαιχηεξν ζα είλαη ην risk premium, ε ηηκνιφγεζε φπσο αλαθέξνπκε ζηελ 

ηξαπεδηθή πξαθηηθή, ηεο ηξάπεδαο. ηελ απφδνζε ζα ππνινγίδνπκε θαη ηηο 

πξνκήζεηεο, ην ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ θαηαζέζεσλ εθ κέξνπο ηνπ πειάηε θαη ην 

ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ δηαζεζίκσλ επί ησλ θαηαζέζεσλ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηελ 

θεληξηθή ηξάπεδα. Οη ηξάπεδεο εθηφο απφ ηελ απφδνζε ζε ηφθνπο ηνπ δαλείνπ, 

ππνινγίδνπλ ην επξχηεξν πιαίζην ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ζπλεξγαζίαο κε έλαλ 

πειάηε θαη απφ εηζνδήκαηα θαη πξνκήζεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηκνινγήζεηο άιισλ 

ππεξεζηψλ φπσο εηζαγσγέο,  εμαγσγέο,  εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαη ελέγγπεο πηζηψζεηο 

(Stein, (2005)). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 – Δπίινγνο-πκπεξάζκαηα  

4.1 Πηζηνδνηήζεηο θάησ από ην δπζκελέο νηθνλνκηθό 

πεξηβάιινλ 

     Οη αξλεηηθέο δηεζλείο εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ επηβάιινπλ 

αλαζεψξεζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

πηζηνδνηήζεσλ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή πειαηεία ηνπο. Οη ηξάπεδεο θαινχληαη, 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, λα αληρλεχζνπλ, λα ζηαζκίζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, κε βάζε ηα νηθνλνκηθά, ινγηζηηθά, 

λνκηζκαηνπηζησηηθά θαη λνκηθά ζηνηρεία θάζε πθηζηάκελνπ ή ππνςήθηνπ πειάηε 

ηνπο. 

     Καηά ην α’ εμάκελν ηνπ 2009 νη δείθηεο πνηφηεηαο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ 

ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαηέγξαςαλ ζρεηηθή ρεηξνηέξεπζε, θαζψο ε επηβξάδπλζε 

ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζπλέβαιε ζηελ επηδείλσζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηφζν ησλ λνηθνθπξηψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, (Ηαλνπάξηνο 2010)). Ο ιφγνο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε 

πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ απμήζεθε ζε 6,8% ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 απφ 5% πνπ 

ήηαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008. Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

παξαηεξήζεθε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαλείσλ ηδίσο φκσο ζηα δάλεηα πξνο 

επηρεηξήζεηο, θαηεγνξία ζηελ νπνία ην 2008 ην πνζνζηφ απηφ είρε ζεκεηψζεη 

βειηίσζε. Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θαζπζηεξήζεσλ παξαηεξήζεθε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ηξάπεδεο, αλ θαη κε δηαθνξεηηθή έληαζε. Δπίζεο απμεκέλνο ήηαλ θαη ν ιφγνο ησλ 

“θαζαξψλ” θαζπζηεξήζεσλ (δειαδή ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δαλείσλ ζε 
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θαζπζηέξεζε θαη ησλ ζπζζσξεκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν) πξνο 

ην ζχλνιν ηφζν ησλ δαλείσλ φζν θαη ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.  

     Σν α’ εμάκελν ηνπ 2009 ε πησηηθή ηάζε ζπλερίζηεθε, κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ 

απηφ λα δηακνξθσζεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 ζε 41,1%. Δπίζεο ζεκαληηθά έρεη 

ππνρσξήζεη θαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ κε δηάξθεηα θαζπζηέξεζεο 

κεγαιχηεξε ηνπ έηνπο (Γεσξγάο_α, (2010)). Οη ηάζεηο απηέο ππαγνξεχνπλ απμεκέλε 

εγξήγνξζε, ηδίσο ζηελ παξνχζα δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, εμαηηίαο ηεο νπνίαο 

αλακελφκελε ζα ήηαλ κηα πεξαηηέξσ άλνδνο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε ηφζν ζε 

απφιπηνπο φξνπο φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ. Ζ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ζεσξεί απνιχησο απαξαίηεηε ηε ζεκαληηθή πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ 

απνζέκαηνο πξνβιέςεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ψζηε λα βειηησζεί 

νπζηαζηηθά ν βαζκφο θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε. Οξηζκέλεο ηξάπεδεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο πειάηεο (λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο) πνπ 

αληηκεησπίδνπλ παξνδηθέο δπζρέξεηεο ζηελ εκπξφζεζκε εμππεξέηεζε ππνρξεψζεσλ 

ηνπο, πξνβαίλνπλ ζε ξπζκίζεηο νθεηιψλ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, αλαγλσξίδνληαο ηε 

ζεκαζία ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ γηα ηε κεζνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηε δηαρξνληθή θαηαλνκή ηεο δηαζέζηκεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ λνηθνθπξηψλ, 

έρεη θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα  γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ξπζκίζεσλ νθεηιψλ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ηνπ νθεηιέηε. Οη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ πξνο λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο δελ 

δηαγξάθνληαη ζεηηθέο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε νη ηξάπεδεο λα 

ζρεκαηίδνπλ απμεκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη λα επαλεμεηάδνπλ 

ζπλερψο ηελ πνιηηηθή πηζηνδνηήζεψλ ηνπο, εληζρχνληαο παξάιιεια ηηο κνλάδεο θαη 

ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ δηαζέηνπλ. 
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4.2 Κξηηηθή ζεώξεζε 

     Με ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πεγάδεη απφ 

ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αζηάζεηα ηεο νηθνλνκίαο ζηελ δψλε ηνπ Δπξψ, ην θαζεζηψο 

ησλ δαλεηνδνηήζεσο ηείλεη λα πεξηνξηζηεί φπσο είλαη θπζηθφ έπεηηα απφ ηελ 

απφζπξζε θαηαζέζεσλ θαη ζπλάκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππφ δαλεηζκφ θεθαιαίσλ 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο θαλφλεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. ηελ ρψξα καο, ε 

θαηάζηαζε δπζρεξαίλεη αθφκε πεξηζζφηεξν πζηέξα απφ ην κλεκφλην δαλεηνδφηεζεο 

απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Ζ ηπρφλ 

αλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ρξένπο ηεο ρψξαο καο θάζε άιιν παξά δηεπθνιχλεη ηελ 

θαηάζηαζε γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο αιιά θαη ησλ επξσπατθψλ θαη 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο έρνπλ ππφ ηελ θαηνρή ηνπο ειιεληθά νκνιφγα. Απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2008 νη δείθηεο είλαη ζπλερψο κεηνχκελνη ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ζηελ επηβαηηθή θαη εκπνξεπκαηηθή θίλεζε ζε ιηκάληα, απηνθηλεηνδξφκνπο, 

ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο θαη αεξνδξφκηα, ζηηο μελνδνρεηαθέο δηαλπθηεξεχζεηο 

αθφκα θαη ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε. Απφ ηα ιίγα πνπ 

απμήζεθαλ, δπζκελψο βεβαίσο,  είλαη νη αθάιππηεο επηηαγέο θαη νη δηακαξηπξφκελεο 

ζπλαιιαγκαηηθέο, βαζηθά θαιχκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ, νη νπνίεο πάληνηε ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, άγγηδαλ ζην ηέινο ηνπ 2009 ηα 525,6 

εθαηνκκχξηα Δπξψ, θαζηζηψληαο ηεο ζηελ νπζία πνιχ αλίζρπξεο  ζαλ εμαζθαιίζεηο 

κε εμαίξεζε πνιχ γλσζηνχο θαη εχξσζηνπο εθδφηεο (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

(Ηαλνπάξηνο 2010)). Οη ηξάπεδεο φπσο ήηαλ αλακελφκελν έρνπλ πηνζεηήζεη αθφκε πην 

απζηεξά θξηηήξηα θαη φξνπο γηα ηελ ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, 

απμάλνληαο κεηαμχ άιισλ θαη ην πεξηζψξην επηηνθίνπ. Αθφκε ε δήηεζε γηα λέα 

δάλεηα ή γηα αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελσλ ππνρξεψζεσλ δελ έρεη ππνρσξήζεη. Ζ 
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εμαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ αξλείηαη ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, είλαη δχζθνιε θαη απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ επίζεκε έθζεζε 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο φπνπ έξεπλα δείρλεη φηη νη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δήηεζαλ ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ φιεο ηηο επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο αιιά πήξαλ ηα ιηγφηεξα (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, (Φεβξνπάξηνο 2009)).   

     Ζ άληιεζε ξεπζηφηεηαο ζηξέθεηαη πιένλ, γηα φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηέηνηα 

δπλαηφηεηα, ζην ρξεκαηηζηήξην ην νπνίν φκσο βξίζθεηαη ζε ηζηνξηθά ρακειά 

δεθαεηίαο. Ζ θαηάζηαζε φπσο δηαθαίλεηαη είλαη δπζρεξήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο πςεινχ θίλδπλνπ ηδηαίηεξα γηα θιάδνπο πνπ δελ έρνπλ θαιέο 

πξννπηηθέο. Λφγσ ηεο εμαζζέλεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη θιάδνη πνπ 

ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα δχζθνινη απφ ηξαπεδηθά ζηειέρε είλαη ν θαηαζθεπαζηηθφο, ν 

εκπνξηθφο θαη λαπηηιηαθφο. Δηδηθά γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο, φπνπ νη ηξάπεδεο δελ 

δίλνπλ λέα θεθάιαηα θαη πηέδνπλ γηα απνπιεξσκή ησλ παιαηφηεξσλ αλνηγκάησλ,  

αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ πνιιά “ινπθέηα”. 

 

4.3 πκπεξάζκαηα 

     Απηή ε εξγαζία αζρνιήζεθε κε ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Απφ ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθε ε 

έλλνηα θαη ε ινγηθή ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηέπεη ηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Δπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ ηα δηάθνξα είδε θηλδχλνπ πνπ επεξεάδνπλ ηα δηάθνξα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 
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     Ζ ηαμηλφκεζε ησλ δαλείσλ θαη νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο επηδξνχλ ζηελ αμία ηνπ 

δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ θαη πξέπεη λα ππάξρεη επηδίσμε δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, ηφζν σο πξνο πειάηεο φζν θαη σο πξνο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Σα 

κέγηζηα επηηξεπηά φξηα αλά πειάηε, αλά θιάδν νηθνλνκίαο πξέπεη λα έρνπλ 

ζπζρέηηζε κε ηε ζχλζεζε ησλ θαηαζέζεσλ. Σν επηηφθην πξέπεη λα είλαη επαξθέο ψζηε 

λα θαιχπηεη ην θφζηνο ρξήκαηνο, ηα δηνηθεηηθά θφζηε θαη ην θφζηνο επίβιεςεο 

δαλείνπ, ηελ δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο θαη επαλαμηνιφγεζεο.  Σν πνζνζηφ δαλείσλ 

νθείιεη λα είλαη ζαθέο σο πξνο ηελ αγνξαία αμία ησλ θαιπκκάησλ φπσο θαη λα 

ππάξρεη ιίζηα απνδεθηψλ θαιπκκάησλ θαη αληηζηνίρεζε θάζε είδνπο θαιχκκαηνο κε 

πνζνζηφ θάιπςεο. Πξέπεη λα δηεμάγεηαη αλαηηκνιφγεζε ησλ θαιπκκάησλ ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλαγλψξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ θαη επηζθαιψλ 

δαλείσλ κε έγθαηξν ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ.  

     Ο νξηζκφο ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ πξνο 

ηε Γηνίθεζε πξέπεη λα έρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ, 

ηελ ελδερφκελε δεκηά θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο. Μεγάιε πξνζνρή 

δίλεηαη ζην follow-up κεηά ηελ εθηακίεπζε θαη ζηελ δηαδηθαζία ηνπ collections κε 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

δαλεηνιήπηε. 

     Γεληθά ηζρχεη ν ηζνπεδσηηθφο θαλφλαο, φιεο νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνληαη 

νκνηφκνξθα θαη δελ δίλεηαη δπλαηφηεηα κεγάιεο δηαθνξνπνίεζεο  ηνπ ζπλνιηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ψζηε λα ππάξμεη κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Ζ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο νινέλα θαη πεξηζζνηέξσλ θαη κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ αθήλεη ζηηο 

ηξάπεδεο πειάηεο κηθξφηεξεο θαη ρακειφηεξεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο. Ζ ηερλνινγία 
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κε ηηο κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα δάλεηα θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ, 

θαη ηα εξγαιεία δηαβάζκηζεο βνεζνχλ ηηο ηξάπεδεο ζηνλ λέν ξφιν ηνπο ζηνλ νπνίν 

απφ Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γηακεζνιαβεηέο έρνπλ εμειηρηεί ζε Γηαρεηξηζηέο Κηλδχλνπ. 

 

4.4 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

     Όπσο είλαη θπζηθφ ε εξγαζία απηή είρε θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2010 φηαλ θαη άξρηζε ε ζπγγξαθή ηεο έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ 

έηνπο έρνπλ αιιάμεη πνιιά δεδνκέλα ζηελ νηθνλνκία ηα νπνία ιήθζεθαλ ππ`νςηλ. 

Πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε κηα πξαθηηθή εξγαζία πνπ ζα εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζηηο 

έλλνηεο ηηο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ ζχγρξνλε ηξαπεδηθή πξαθηηθή. Έηζη θαη γηα θάζε 

επηρείξεζε πνπ  δεηάεη πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθφ ρξήκα είλαη έλα ρξήζηκν βνήζεκα γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ηηκνιφγεζε ησλ δαλείσλ. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζε ζπλεληεχμεηο κε ηξαπεδηθά ζηειέρε θαη φρη ζε 

μεπεξαζκέλε βηβιηνγξαθία. Μηα πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα απφ ηνλ αλαγλψζηε 

πνπ ελδηαθέξεηαη ζην ζέκα είλαη ζηνλ ηνκέα ηεο πιήξνπο θαηαγξαθήο θαη 

ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο φισλ ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη δηαβάζκηζεο. 
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