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 I 

Περίληψη 
 

Οι επιχειρήσεις επηρεαζόµενες από τις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες του 

χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος χρειάζονται κεφάλαια για την κάλυψη τρεχουσών 

αναγκών τους. Στην παρούσα µελέτη αναλύεται η σηµαντικότητα των επιχειρηµατικών 

δανείων ως µορφή χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και η διαχείριση αυτών από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η δανειοδότηση των επιχειρήσεων κατηγοριοποιείται 

σύµφωνα µε τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις του χρηµατοοικονοµικού και 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ανάλογα µε τις ανάγκες που σκοπεύει να 

ικανοποιήσει. Τα κριτήρια αξιολόγησης για την χορήγηση των δανείων καθώς και η 

διαδικασία χορήγησης αυτών είναι από τα πιο σηµαντικά εργαλεία των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων για τη σωστή λειτουργία της χρηµατοδότησης. Οι 

τράπεζες επενδύοντας κεφάλαια των καταθετών αναλαµβάνουν τον κίνδυνο µη 

επιστροφής των κεφαλαίων αυτών λόγω των δανειοδοτήσεων άλλων οικονοµικών 

µονάδων. Ο κίνδυνος αυτός είναι ένας από τούς πιο παραδοσιακούς κινδύνους και είναι 

ο πιστωτικός κίνδυνος. Λόγω της σηµαντικότητας του, αναπτύσσονται συνεχώς 

καινούργιες µέθοδοι παρακολούθησης µέτρησης και ελαχιστοποίησης του. Τέλος στην 

συγκεκριµένη διατριβή παρουσιάζεται η πορεία των επιχειρηµατικών δανείων στη 

χώρα µας από το 2000 έως σήµερα και συγκρίνεται µε την πορεία σηµαντικών µεγεθών 

της οικονοµίας µας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Από την αρχή της δηµιουργίας της σύγχρονης τραπεζικής στη µεσαιωνική Ευρώπη, το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τραπεζών είναι η αποδοχή καταθέσεων για να 

λειτουργήσουν. Μέχρι σήµερα, οι περισσότερες τραπεζικές ρυθµίσεις εξακολουθούν να 

χαρακτηρίζουν µια τράπεζα µε αυτή τη λειτουργία. Χάρη σε µεγάλο βαθµό στην 

ασφάλεια των καταθέσεων και βοηθούµενη από τη λειτουργία του συστήµατος 

πληρωµών, οι καταθέσεις συνεχίζουν να εισρέουν στις τράπεζες. Έχοντας συµφωνήσει 

να ενεργεί η τράπεζα ως µια εγκατάσταση αποθήκευσης για ένα ανταλλάξιµο προϊόν, οι 

τραπεζίτες γρήγορα άρχισαν να εξετάζουν τι θα µπορούσαν να κάνουν µε τις 

καταθέσεις µέχρι να  επιστρέφονται στους πελάτες τους. Άρχισαν να δηµιουργούν 

δάνεια για τη στήριξη των εµπορικών συναλλαγών. Οι τραπεζίτες είχαν την τάση να 

χορηγούν δάνεια σε πελάτες που γνώριζαν καλά. Πολλές τράπεζες νωρίς ξεπήδησαν 

γύρω από τις οµάδες των βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Υπήρξε µεγάλος αριθµός 

συνδεδεµένων εταιρειών που θα µπορούσαν να προσχωρήσουν από κοινού για τη 

δηµιουργία µιας τράπεζας και στη συνέχεια να αναζητούν σε αυτή τη χρηµατοδότηση 

για τις µετέπειτα δραστηριότητές τους. Έτσι δηµιουργηθήκαν τα επιχειρηµατικά δάνεια 

(Caouette, Altman, Narayanan, 1998). 

Οι τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις προσαρµόζονται στις συνεχείς µεταβαλλόµενες 

συνθήκες του χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος. Η διεθνοποίηση των αγορών, η 

απελευθέρωση εγκατάστασης των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών και πιστωτικών 

ιδρυµάτων, η δηµιουργία της διατραπεζικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 

ανάπτυξη του επιτοκίου Euribor, η ολοένα αναπτυσσόµενη δηµιουργία νέων 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων και η ανάπτυξη της τεχνολογίας ανάγκασαν τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να µεταβάλλουν συνεχώς τις χρηµατοπιστωτικές τους 

υπηρεσίες λόγω του ανταγωνισµού από τη δηµιουργία άλλων οµοειδών επιχειρήσεων 

που προσφέρουν παρόµοιες υπηρεσίες.  

Η µορφή, τα χαρακτηριστικά και η διάρκεια των χρηµατοδοτήσεων συνδέονται 

µε τις ανάγκες που καλύπτουν και δηµιουργούν, και χορηγούνται είτε µε τη µορφή 

δανείου είτε µε τη µορφή αλληλόχρεου τρεχούµενου ανοιχτού λογαριασµού. 

Εναλλακτικές µορφές χρηµατοδοτήσεων είναι οι χρηµατοδοτήσεις µε τη µορφή 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) και µε τη µορφή πρακτορείας επιχειρηµατικών 

απαιτήσεων (factoring). Η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) είναι µια εναλλακτική 
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µορφή χρηµατοδότησης στην οποία ο ιδιοκτήτης ενός παγίου στοιχείου παραχωρεί 

στον µισθωτή τη χρήση αυτού του παγίου για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο έναντι 

κάποιου συγκεκριµένου µισθώµατος και έτσι διαφοροποιείται από τη δανειακή 

χρηµατοδότηση. Η πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων είναι η έγγραφη σύµβαση 

µεταξύ ενός πράκτορα ή της εταιρείας που διαχειρίζεται τις πρακτορείες και ενός 

προµηθευτή ή της ενδιαφερόµενης επιχείρησης, σύµφωνα µε την οποία σύµβαση η 

επιχείρηση εκχωρεί τις απαιτήσεις της στον πράκτορα ή την εταιρία που διαχειρίζεται 

τις πρακτορείες. Οι απαιτήσεις αυτές είναι ένας συνδυασµός υπηρεσιών που καλύπτουν 

τις ανάγκες των εκάστοτε επιχειρήσεων ( Αγγελόπουλος, 2008). 

Τα δάνεια είναι το πιο διαδεδοµένο χρηµατοοικονοµικό προϊόν άντλησης ξένων 

κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Η διάρκειά τους είναι µεγάλη και 

καθορίζεται από την διάρκεια των αναγκών που καλύπτουν και από το χρόνο των 

αναµενόµενων ροών των δανειζόµενων. Οι τράπεζες στοχεύουν να στηρίξουν τις 

επιχειρήσεις στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνταν, παρέχοντας τις 

απαιτούµενες χρηµατοδοτήσεις, κοστολογώντας αυτές τις χρηµατοδοτήσεις µε 

ανταγωνιστικά επιτόκια. Το ποσό καλά οργανωµένος είναι ο µηχανισµός 

δανειοδοτήσεων µιας τράπεζας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την οικονοµική 

κατάσταση της περιοχής στην οποία λειτουργεί, διότι τα επιχειρηµατικά δάνεια έχουν 

σκοπό την ανάπτυξη καινούργιων επιχειρηµατικών σχεδίων και έτσι προωθείται η 

οικονοµική τους ζωτικότητα.  

Για τις περισσότερες τράπεζες τα έσοδα από επιχειρηµατικά δάνεια αποτελούν 

αρκετά µεγάλο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους και ένα µικρότερο των κερδών 

τους. Μεγάλη προσοχή δίνεται στον πιστωτικό κίνδυνο κατά τη δηµιουργία του 

χαρτοφυλακίου των δανείων. Όταν µια τράπεζα  αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά 

προβλήµατα, συνήθως οφείλεται στην αδυναµία αποπληρωµής των χορηγηθέντων 

δανείων. Σκοπός της συγκεκριµένης διατριβής είναι η ανάλυση του τρόπου που 

διαχειρίζονται τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα τα επιχειρηµατικά δάνεια. Στα 

παρακάτω κεφάλαια αναλύονται οι κατηγορίες των επιχειρηµατικών δανείων, η 

διαδικασία χορήγησης τους, τα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων, ο πιστωτικός 

κίνδυνος και η διαχείριση του και τέλος αναπτύσσεται µια ανάλυση για την πορεία των 

επιχειρηµατικών δανείων στη χώρα µας από το 2000 έως σήµερα και η σχέση της 

πορείας αυτής µε οικονοµικά µεγέθη που επηρεάζουν την ανάπτυξη της χώρας µας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
2.1 Εισαγωγικά  
 
Επιχειρηµατικά δάνεια είναι ένας όρος που συνήθως χρησιµοποιείται για να 

προσδιορίσει τα δάνεια τα οποία δεν συντηρούνται από ακίνητη περιουσία ή τµήµατα 

καταναλωτικών δανείων. Τα εµπορικά ή επιχειρηµατικά δάνεια συχνά αποτελούν ένα 

από τα πιο σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία µιας εµπορικής τράπεζας. Μπορούν να 

είναι εξασφαλισµένα ή µη εξασφαλισµένα, βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα. Τα 

δάνεια αυτά περιλαµβάνουν εργασίες όπως προκαταβολές κεφαλαίων, µακροπρόθεσµα 

δάνεια επιχειρήσεων, γεωργικά δάνεια, και δάνεια προς ιδιώτες για επιχειρηµατικούς 

σκοπούς. 

Το κεφάλαιο κίνησης ή τα εποχιακά δάνεια χρησιµοποιούνται για την παροχή 

προσωρινού κεφαλαίου για τις συνήθεις ανάγκες µιας επιχείρησης. Χρησιµοποιούνται 

για τη χρηµατοδότηση των εποχικών αναγκών και εξοφλούνται στο τέλος του κύκλου 

εργασιών της επιχείρησης µε τη µετατροπή των αποθεµάτων και των εισπρακτέων 

λογαριασµών σε µετρητά. Κάποια δάνεια είναι συνήθως µη εξασφαλισµένα, αν και 

πρόσφατα τα δάνεια αύξησης του κεφαλαίου κίνησης έχουν ως εγγύηση τους 

εισπρακτέους λογαριασµούς ή τα αποθέµατα. Επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την 

κατασκευή, τη διανοµή, το λιανικό εµπόριο, και την παροχή υπηρεσιών χρησιµοποιούν 

βραχυπρόθεσµα δάνεια κεφαλαίου κίνησης. 

Τα µακροπρόθεσµα εµπορικά δάνεια έχουν όλο και µεγαλύτερη ζήτηση τα 

τελευταία χρόνια. Τα εν λόγω δάνεια συνήθως χορηγούνται για την απόκτηση πάγιων 

στοιχείων του ενεργητικού, όπως και για την ανέγερση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια συνεπάγονται µεγαλύτερο κίνδυνο από τις βραχυπρόθεσµες 

προκαταβολές λόγω της διάρκειας του χρόνου πίστωσης. Εξαιτίας του παράγοντα του 

µεγαλύτερου κινδύνου, τα µακροπρόθεσµα δάνεια είναι συνήθως εξασφαλισµένα και 

δύναται να απαιτηθεί η απόσβεση τους. Οι συµφωνίες δανείων των εν λόγω πιστώσεων 

περιέχουν κατά κανόνα περιοριστικές ρήτρες κατά τη διάρκεια της ζωής του δανείου. 

Σε πολλές τράπεζες, τα γεωργικά δάνεια αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό των 

εµπορικών δανειακών χαρτοφυλακίων. Η φύση των προϊόντων που εµπλέκονται σε 

γεωργικές πιστώσεις οδηγεί σε ένα αργό ρυθµό του κύκλου εργασιών του κεφαλαίου. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις και βιοµηχανίες έχουν µικτές πωλήσεις, 
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µεγαλύτερες των επενδυµένων κεφαλαίων, πολλές φορές το χρόνο, στην γεωργία 

µπορεί να χρειαστούν δύο ή τρία χρόνια για τις µικτές πωλήσεις και να είναι ίσες µε το 

επενδυµένο κεφαλαίο. Για παράδειγµα, χρειάζονται αρκετά χρόνια για το περιβόλι να 

φέρει αρκετά φρούτα, για να µπορέσει ο γεωργός να προβεί στην απόσβεση του 

κεφαλαίου επένδυσης. Παρ’όλες τις τεχνικές, οι πράξεις της φύσης είναι πέρα από τον 

έλεγχο ακόµη και του καλύτερου manager (Comptroller’s Handbook, Commercial 

Loans Section 206). 

Χαρακτηριστικά στοιχεία ενός επιχειρηµατικού δανείου είναι η διάρκεια 

δανεισµού, η ονοµαστική αξία του δανείου, το επιτόκιο, η χρονική περίοδος 

ανατοκισµού και ο τρόπος αποσβέσεως του. Η ονοµαστική αξία του δανείου που 

χρησιµοποιεί µια επιχείρηση εµφανίζεται στο παθητικό του ισολογισµού της. Το 

επιτόκιο του δανεισµού συµφωνείται µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων για όλη τη 

διάρκεια του δανεισµού και είναι είτε σταθερό είτε µεταβαλλόµενο. Το σταθερό 

επιτόκιο δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να κάνει άµεσο απολογισµό κατά τη 

διάρκεια αποσβέσεως του δανείου. Σε περίπτωση της µακροπρόθεσµης πτώσης των 

επιτοκίων της αγοράς, η επιχείρηση βγαίνει ζηµιωµένη, ενώ σε περίπτωση ανόδου η 

επιχείρηση ωφελείται. Τα µεταβαλλόµενα επιτόκια προσδιορίζονται σε συνάρτηση µε 

άλλα επιτόκια της ελεύθερης αγοράς και συνολικά αποφασίζονται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον, η δανειζόµενη επιχείρηση δεν 

είναι ποτέ σίγουρη για το σύνολο της οφειλής της.  

Η απόσβεση του δανείου έχει ιδιαίτερη σηµασία για την επιχείρηση διότι πρέπει 

να γνωρίζει τις υποχρεώσεις της για να προγραµµατίσει τις πληρωµές της. Συµφωνείτε 

από τα συµβαλλόµενα µέρη και εξαρτάται από τη διάρκεια του δανείου (Δασκάλου, 

1999). Το κόστος των τραπεζικών κεφαλαίων µπορεί να αυξηθεί πέρα από το κόστος 

των τόκων. Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που εισπράττει η τράπεζα τους τόκους των 

δανείων, είτε κατά τη λήξη ή κατά τη χορήγηση ή κατά τη διάρκεια του δανείου ανά 

τακτό συµφωνηµένο διάστηµα. Το ονοµαστικό επιτόκιο είναι ίσο µε το πραγµατικό 

επιτόκιο µόνο στην πρώτη περίπτωση (κατά τη λήξη) ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις 

είναι µεγαλύτερο. Σε µελέτη τους οι Gottesman και Roberts (2007), διαπίστωσαν ότι τα 

επιχειρηµατικά δάνεια που παρέχουν εγγυήσεις έχουν µεγαλύτερα επιτόκια από αυτά 

που δεν παρέχουν, µετά τον έλεγχο για πιστωτική ποιότητα του δανειολήπτη και των 

άλλων σχετικών χαρακτηριστικών του δανείου. 

Τα είδη των δανείων κατηγοριοποιούνται καταρχήν µε βάση τον τρόπο 

αποπληρωµής τους. Έτσι διακρίνονται σε χρεολυτικά δάνεια, στα οποία το 

δανειοδοτούµενο ποσό εξοφλείται σε ισόποσες δόσεις και ο τόκος αποπληρώνεται στην 
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λήξη της περιόδου εκτοκισµού και σε τοκοχρεολυτικά, τα οποία εξοφλούνται σε 

ισόποσες δόσεις συµπεριλαµβάνοντας τον µηνιαίο τόκο. Ένα άλλο είδος διάκρισης 

είναι αυτό µε βάση τη σύµβαση. Σύµφωνα µε αυτό το είδος διάκρισης, τα δάνεια 

κατηγοριοποιούνται σε αυτά που χρησιµοποιούνται για τη συνεχή κάλυψη των 

αναγκών µιας επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης µέσω συµβάσεων ανοιχτού 

λογαριασµού και σε αυτά που χορηγούνται για την υλοποίηση µεγάλων και 

µακροπρόθεσµων επενδυτικών σχεδίων. Μια τρίτη διάκριση είναι αυτή µε βάση το 

επιτόκιο. Τα δάνεια σταθερού επιτοκίου µπορούν να έχουν αρχικά σταθερό επιτόκιο 

αποπληρωµής και στη συνέχεια κυµαινόµενο ή και το αντίθετο. Μπορεί επίσης να 

έχουν σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου, ενώ τα δάνεια κυµαινόµενου 

επιτοκίου συνδέονται είτε µε τον πίνακα επιτοκίων µιας συγκεκριµένης τράπεζας είτε 

µε κάποιο δείκτη αναφοράς όπως το Euribor και το Euro rate. Το Euribor είναι το 

επιτόκιο που προσφέρεται στην διατραπεζική αγορά για δανεισµό σε Ευρώ, διάρκειας 

τριών µηνών, που προσδιορίζεται και δηµοσιεύεται κάθε εργάσιµη ηµέρα του 

ηµερολογίου TARGET από την Οµοσπονδία Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

Euro rate καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είναι το ελάχιστο 

επιτόκιο προσφοράς για τις δραστηριότητες του ευρωπαϊκού συστήµατος 

αναχρηµατοδότησης (Ζοπουνίδης, 2009). 

Οι τράπεζες χορηγούν πολλούς διαφορετικούς τύπους εµπορικών ή 

επιχειρηµατικών δανείων. Ανάµεσα στις πιο διαδεδοµένες µορφές πίστωσης των 

επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες χρηµατοδοτήσεις: α) η βραχυπρόθεσµη 

χρηµατοδότηση, µε διάρκεια µέχρι ενός έτους και σκοπό την ενδιάµεση 

χρηµατοδότηση, το κεφάλαιο κίνησης και τις έµµεσες χρηµατοδοτήσεις, β) η 

µεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση, µε διάρκεια ενός έως τριών ετών και σκοπό τις  

επενδύσεις παγίων, το κεφάλαιο κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα, τις εξαγορές 

εταιρειών, τις έµµεσες πιστοδοτήσεις και την αναδοχή για αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου, και γ) η µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση µε διάρκεια πάνω από τρία έτη 

και σκοπό τις επενδύσεις παγίων, το κεφάλαιο κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα, τις 

έµµεσες πιστοδοτήσεις και τις εξαγορές εταιρειών. Οι παραπάνω κατηγορίες 

χρηµατοδοτήσεων αναλύονται παρακάτω σύµφωνα µε τον Rose (2001) σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες, τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια. 
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2.2. Βραχυπρόθεσµα Δάνεια  
 

2.2.1. Αυτοεξοφλούµενα δάνεια αποθεµάτων  
 

Ιστορικά, οι τράπεζες προτιµούν να πραγµατοποιούν βραχυπρόθεσµα δάνεια προς τις 

επιχειρήσεις, για µη µόνιµες χρηµατοδοτήσεις των κεφαλαίων κίνησης τους. Στην 

πραγµατικότητα, µέχρι την περίοδο του δεύτερου παγκόσµιου πόλεµου οι τράπεζες 

χορηγούσαν κατά κύριο λόγο αυτοεξοφλούµενα δάνεια αποθεµάτων προς τις 

επιχειρήσεις. Τα δάνεια αυτά συνήθως χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση της 

αγοράς αποθεµάτων πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων που πωλούνται. Τα δάνεια 

αυτά επωφελούνται από τον κανονικό κύκλο των µετρητών σε µια επιχείρηση:  

 Ροές (συµπεριλαµβανοµένων των δανεισµένων χρηµάτων από την τράπεζα) που 

δαπανώνται για την απόκτηση αποθεµάτων πρώτων υλών και ηµιτελών ή τελειωµένων 

προϊόντων. 

 Τα προϊόντα παράγονται και τίθενται προς πώληση. 

 Οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται (συνήθως επί πιστώσει). 

 Τα µετρητά που εισπράττονται άµεσα ή αργότερα από τις πωλήσεις µπορούν 

στη συνέχεια να χρησιµοποιούνται για την αποπληρωµή δανείων της τράπεζας. 

Στην περίπτωση αυτή, ο όρος ή η διάρκεια του δανείου αρχίζει όταν είναι 

αναγκαία τα µετρητά για την αγορά αποθεµάτων και τελειώνει (ίσως σε 60 έως 90 

ηµέρες), όταν είναι διαθέσιµα τα µετρητά σε λογαριασµό της εταιρείας, έτσι ώστε να 

δοθεί στην τράπεζα µια επιταγή για το υπόλοιπο του δανείου. Ενώ οι τράπεζες σήµερα 

παρέχουν ένα πολύ ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών δανείων, τα βραχυπρόθεσµα δάνεια 

αυτού του τύπου, που έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά της αυτόεκκαθάρισης, 

εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν πάνω από το µισό του συνόλου των τραπεζικών 

δανείων προς τις επιχειρήσεις. Στην πραγµατικότητα, τα περισσότερα επιχειρηµατικά 

δάνεια καλύπτουν µόνο λίγες εβδοµάδες ή µήνες και συνήθως είναι στενά συνδεδεµένα 

µε τις ανάγκες του δανειολήπτη για τη βραχυπρόθεσµη σε µετρητά χρηµατοδότηση των 

αγορών, της αποθήκευσης των αποθεµάτων, του κόστους παραγωγής, της καταβολής 

φόρων, της πληρωµής τόκων και µερισµάτων στους µετόχους. 



 11 

2.2.2. Δάνεια για κεφάλαια κίνησης  
 

Τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης δίνουν στις επιχειρήσεις βραχυπρόθεσµη πίστωση από 

λίγες ηµέρες έως περίπου ένα έτος. Τα δάνεια για κεφάλαια κίνησης, πιο συχνά 

χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση της αγοράς των αποθεµάτων, προκειµένου να 

αγοραστούν τα εµπορεύµατα που θα τοποθετηθούν στα ράφια ή για την αγορά πρώτων 

υλών, έτσι κατά συνέπεια έρχονται πιο κοντά όσον αφορά τη δοµή τους ,στα 

παραδοσιακά αυτοεξοφλούµενα δάνεια που περιγράφησαν παραπάνω. Συχνά το δάνειο 

για κεφάλαιο κίνησης έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις εποχιακές ανάγκες των 

επιπέδων παραγωγής του πελάτη της επιχείρησης και τις ανάγκες της πιστοληπτικής 

της ικανότητας. Για παράδειγµα, ένας µεταποιητής ρουχισµού προβλέπει µεγάλη 

ζήτηση για το φθινόπωρο και το χειµώνα, έτσι θα χρειαστεί βραχυπρόθεσµη πίστωση 

στο τέλος της άνοιξης και του καλοκαιριού, για να αγοράσει αποθέµατα του υφάσµατος 

και να προσλάβει πρόσθετους εργαζοµένους, έτσι ώστε να έχει τα ρούχα έτοιµα για 

αποστολή σε εµπόρους λιανικής πώλησης κατά τη διάρκεια της περιόδου Αυγούστου-

Δεκεµβρίου. Η τράπεζα του κατασκευαστή µπορεί να δηµιουργήσει µια γραµµή 

πίστωσης που εκτείνεται από έξι έως εννέα µήνες, που επιτρέπει στον κατασκευαστή να 

αξιοποιήσει την εν λόγω γραµµή, όπως απαιτείται κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Το ύψος της γραµµής καθορίζεται από την εκτίµηση του κατασκευαστή για 

το µέγιστο ποσό των πόρων που θα χρειαστούν σε οποιοδήποτε σηµείο κατά τη 

διάρκεια των έξι µε εννέα µηνών του δανείου της τράπεζας. 

Το εν λόγω δάνειο µπορεί συχνά να ανανεωθεί σε περίπτωση που ο 

δανειολήπτης εξοφλήσει το σύνολο ή σηµαντικό µέρος του δανείου που σε τακτά 

διαστήµατα επιστρέφει πριν από την ανανέωση του. Κανονικά, τα δάνεια για κεφάλαια 

κίνησης εξασφαλίζονται µε εισπρακτέους λογαριασµούς ή από τις εγγυήσεις των 

αποθεµάτων και φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο επί των ποσών που δανείστηκε η 

επιχείρηση κατά το εγκεκριµένο πιστωτικό όριο. Μια δεσµευµένη αµοιβή χρεώνεται 

για το αχρησιµοποίητο τµήµα του πιστωτικού ορίου και µερικές φορές για το συνολικό 

ποσό των πόρων που διατίθενται. Συνήθως απαιτούνται από τον πελάτη υπόλοιπα 

καταθέσεων. Από αυτές απαιτείται ένα ελάχιστο µέγεθος που αναλογίζεται µε το 

πιστωτικό όριο και το ύψος του δανείου. 
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2.2.3. Πιστωτικές επιστολές  
 

Η πιστωτική επιστολή είναι µια νοµική ανακοίνωση στην οποία µια τράπεζα εγγυάται 

την πίστωση ενός από τους πελάτες της, οι οποίοι δανείζονται κεφαλαία από άλλον 

οργανισµό. Αυτές οι επιστολές χρησιµοποιούνται συχνά στο διεθνές εµπόριο όπου ο 

εισαγωγέας ζητάει από τον εξαγωγέα να µεταφέρει εµπορεύµατα µε αντάλλαγµα, για 

την εγγύηση των µελλοντικών πληρωµών. Εάν ο εξαγωγέας δεν είναι σίγουρος για τη 

φερεγγυότητα του εισαγωγέα µπορεί να ζητήσει µια πιστωτική επιστολή από την 

τράπεζα του εισαγωγέα, µε τη δέσµευση κεφαλαίων της τράπεζας για την περίπτωση 

αθέτησης της υπόσχεσης του εισαγωγέα για τις µελλοντικές πληρωµές. Η τράπεζα 

χρεώνει για την αµοιβή της ένα µικρό ποσοστό του ποσού που εγγυάται. Οι πιστωτικές 

επιστολές µπορούν να µετατραπούν σε πραγµατικά δάνεια όταν ένας πελάτης δεν 

µπορεί να επιστρέψει έγκαιρα τη δέσµευση του προς τον δικαιούχο της επιστολής. Για 

παράδειγµα, όταν ένας πελάτης της τράπεζας εισάγει προϊόντα από το εξωτερικό και 

διαπιστώνει ότι δεν µπορεί να πληρώσει τους αλλοδαπούς προµηθευτές λόγω έλλειψης 

ρευστότητας, η τράπεζα µπορεί να δανείσει τα απαραίτητα κεφάλαια µε τους 

ανάλογους τόκους τα οποία θα εισπράξει σε µεταγενέστερο στάδιο από τον πελάτη της. 

Αν ο πελάτης πρέπει να αξιοποιήσει την κατάσταση αναµονής πίστωσης της τράπεζας, 

το πλήρες ποσοστού του δανείου χρεώνεται κανονικά στον πελάτη στην ίδια κατηγορία 

κινδύνου µε άλλους πελάτες που αξιολογούνται µε βάση τα δάνεια τους.  

 

2.2.4. Ενδιάµεση χρηµατοδότηση κατασκευών  
 

Μια δηµοφιλής µορφή των βραχυπρόθεσµων δανείων για τις περισσότερες εµπορικές 

τράπεζες είναι το προσωρινό δάνειο κατασκευής, που χρησιµοποιείται για τη στήριξη 

της κατασκευής κατοικιών, διαµερισµάτων, κτιρίων, γραφείων, εµπορικών κέντρων, 

και άλλες µόνιµες δοµές. Τα δάνεια αυτά είναι προσωρινά. Παρέχονται στους 

κατασκευαστές τα κεφάλαια που απαιτούνται για την πρόσληψη των εργαζοµένων, τη 

χρηµατοδοτική µίσθωση εξοπλισµού κατασκευών, την αγορά των οικοδοµικών υλικών 

και την ανάπλαση της γης. Αφού τελειώσουν οι εργασίες της κατασκευής, το δάνειο της 

τράπεζας πληρώνεται πολύ αργότερα µε ένα πιο µακροπρόθεσµο ενυπόθηκο δάνειο, 

που χορηγήθηκε σε άλλο δανειστή (π.χ. έναν ασφαλιστικό οργανισµό ή ένα ταµείο 

συντάξεων). Στην πραγµατικότητα, οι τράπεζες συνήθως δεν δίνουν χρήµατα σε 

κατασκευαστές µέχρι ο εν λόγω πελάτης να έχει εξασφαλίσει µια µακροπρόθεσµη 
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δέσµευση στεγαστικού δάνειου για να αναλάβει τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση 

του έργου µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του. 

 

2.2.5. Δάνεια συναλλαγών κινητών αξιών  

 
Τα συγκεκριµένα δάνεια πραγµατοποιούνται από διαχειριστές ιδιωτικών και κρατικών 

χρεογράφων όταν έχουν ανάγκη βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης για την αγορά νέων 

τίτλων ή την µεταφορά των υπαρχόντων, έως ότου οι τίτλοι αυτοί πωληθούν στους 

πελάτες τους, ή µέχρι τη λήξη τους. Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται άµεσα από πολλές 

από τις µεγαλύτερες τράπεζες, λόγω της υψηλής τους ποιότητας και συχνά 

υποστηρίζονται από την υποθήκη των κρατικών χρεογράφων. Τέτοια δάνεια 

συναλλαγών κινητών αξιών, είναι τόσο µικρής διάρκειας (από µία ηµέρα έως µερικές 

µέρες) έτσι ώστε η τράπεζα να µπορεί γρήγορα να ανακτήσει τα κεφάλαια της ή να 

κάνει ένα νέο δάνειο µε υψηλότερο επιτόκιο, εάν οι πιστωτικές αγορές ενισχυθούν.  

Ένα στενά συνδεδεµένο είδος τραπεζικών πιστώσεων θα µπορούσε να 

επεκταθεί και σε επιχειρήσεις τραπεζικών επενδύσεων για την υποστήριξη ασφαλίσεών 

τους µε νέα εταιρικά οµόλογα, µετοχές και κρατικά χρεόγραφα. Οι εν λόγω εκδόσεις 

κινητών αξιών εµφανίζονται όταν οι τραπεζίτες επενδυτές βοηθούν τους πελάτες των 

επιχειρήσεων τους για να χρηµατοδοτήσουν µια συγχώνευση, η εξαγορά µιας άλλης 

εταιρείας ή και την έναρξη µιας νέας επιχείρησης. Μόλις ο τραπεζικός επενδυτής είναι 

σε θέση να πουλήσει αυτές τις νέες αξίες στους επενδυτές της αγοράς κεφαλαίων, το 

δάνειο αποπληρώνεται µαζί µε τους τόκους που οφείλονται. 

 

2.2.6. Δάνεια σε εµπόρους διαρκών αγαθών 
 

Η πώληση αυτοκινήτων, επίπλων σπιτιού, συσκευών, κινητών σπιτιών, καθώς και 

άλλων καταναλωτικών διαρκών αγαθών, καθώς και του εξοπλισµού επιχειρήσεων 

γίνεται κατά κανόνα µε ντόπιους εµπόρους και πωλητές, οι οποίοι διαθέτουν πιστώσεις 

για τη χρηµατοδότηση αυτών των αγορών. Η δόση του χρέους που προκύπτει από τις 

πωλήσεις αυτές µπορεί στη συνέχεια να πωληθεί σε τράπεζα ή να χρησιµοποιηθεί ως 

εγγύηση για τραπεζικά δάνεια. Οι τράπεζες παρέχουν τα χρήµατα του δανείου σε 

άλλους δανειστές ιδιαιτέρως αυτούς που χρηµατοδοτούν επιχειρήσεις, που 

υποστηρίζουν έµπορους αγαθών και πραγµατοποιούν ρευστά, δόσεις δανείων, καθώς 

και χρηµατοδοτήσεις µέσω χρηµατοδοτικών µισθώσεων για τις επιχειρήσεις και τους 
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καταναλωτές. Επιχειρήσεις χρηµατοδοτήσεων ασφαλίζουν µια σειρά τραπεζικών 

πιστώσεων για ένα µέρος του έτους και στη συνέχεια χρησιµοποιούν τα έσοδα από τις 

δανειοδοτικές πράξεις από άλλες πηγές για την αποπληρωµή δανείων τους. 

 

2.2.7. Χρηµατοδότηση ενεργητικού 
 

Ένα αυξανόµενο τµήµα των βραχυπρόθεσµων χορηγήσεων από τις τράπεζες τα 

τελευταία χρόνια είναι οι χρηµατοδοτήσεις ενεργητικού που καλύπτονται από τις 

πιστώσεις του βραχυπρόθεσµου ενεργητικού της επιχείρησης που αναµένεται να 

κυλήσει σε µετρητά στο άµεσο µέλλον. Τα βασικά στοιχεία του ενεργητικού των 

επιχειρήσεων που χρησιµοποιούνται για την πλειονότητα των δανείων αυτών, είναι 

εισπρακτέοι λογαριασµοί και τα αποθέµατα πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων. Η 

τράπεζα δανείζει κεφάλαια έναντι ενός συγκεκριµένου ποσοστού της λογιστικής αξίας 

των εισπρακτέων -πιστωτικών λογαριασµών ή έναντι των αποθεµάτων. Για 

παράδειγµα, µπορεί να είναι πρόθυµη να δανείσει ένα ποσό ίσο µε το 70 τοις εκατό των 

σηµερινών εισπρακτέων λογαριασµών µιας επιχείρησης, ή το 35 τοις εκατό των 

τρεχουσών αποθεµάτων πελατών της επιχείρησης ή των εµπορευµάτων που βρίσκονται 

στο ράφι ή και αυτών που κάθονται στην αποθήκη. Όταν οι εισπρακτέοι λογαριασµοί 

εισπράττονται ή τα εµπορεύµατα πωλούνται, µια µερίδα των εισπράξεων των 

ταµειακών ροών ξεπληρώνουν το δάνειο προς την τράπεζα. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η εταιρεία που δανείζεται διατηρεί την κυριότητα των περιουσιακών 

στοιχείων, τα οποία δεσµεύει πίσω από το δάνειο. Μερικές φορές όµως ο τίτλος 

µεταβιβάζεται στην τράπεζα, η οποία αναλαµβάνει στη συνέχεια τον κίνδυνο για 

ορισµένα από τα περιουσιακά αυτά στοιχεία για τα οποία πραγµατοποιήθηκε το δάνειο 

και  δεν θα πληρωθούν όπως ήταν αναµενόµενο. Το πιο κοινό παράδειγµα της ρύθµισης 

αυτής είναι η πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων, όπου η τράπεζα έχει την 

ευθύνη της συλλογής των εισπρακτέων λογαριασµών ενός από τους πελάτες της 

επιχείρησης. Στην προκειµένη περίπτωση, οι πιστωτικοί πελάτες θα πρέπει να 

καταβάλλουν στην τράπεζα τα χρήµατα και να µην τα στέλνουν στην εµπορική 

επιχείρηση, από την οποία πραγµατικά αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες. Επειδή η τράπεζα 

αναλαµβάνει τόσους πρόσθετους κινδύνους και έξοδα, χρεώνει συνήθως ένα 

υψηλότερο επιτόκιο στο δάνειο από το συνηθισµένο και είναι πρόθυµη να δανείσει ένα 

µικρότερο µέρος της λογιστικής αξίας των εισπρακτέων λογαριασµών του πελάτη. 

Σύµφωνα µε την θεωρία του Myers (1977), το πάγιο ενεργητικό των 

επιχειρήσεων θα πρέπει να χρηµατοδοτείται µε περισσότερα κεφάλαια από ότι οι 
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ευκαιρίες για σχέδια ανάπτυξης. Η επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία είναι ένα εφάπαξ 

κόστος, υποθέτοντας ότι οι δευτερογενείς αγορές περιουσιακών στοιχείων δεν 

υπάρχουν ή ότι η διάθεση σε δευτερογενείς αγορές µπορούν να ρυθµίζονται από το 

χρέος της σύµβασης χρηµατοδότησης. Ακόµη, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πρέπει να 

συνδέονται µε τη βαρέα χρηµατοδότηση µε δανειακά κεφάλαια λόγω της 

κεφαλαιουχικής έντασης και της υψηλή λειτουργικής µόχλευσης και φυσικά λόγω της 

κερδοφορίας, στην ιδανική περίπτωση που µετράτε µε βάση την αναµενόµενη 

µελλοντική αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Η θεωρία προβλέπει επίσης έναν ορθολογισµό για ορισµένες πτυχές των 

εργασιών των αγορών οµολόγων. Τα χρεολυτικά κεφάλαια µπορούν να ερµηνευθούν 

ως µια συσκευή για τη µείωση της έκθεσης των δανειστών παράλληλα µε την 

αναµενόµενη µείωση της αξίας των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού όταν γίνεται η 

χορήγηση του δανείου. Είναι επίσης µια προστασία ενάντια των οφειλών που τρέχουν 

µε την ταµειακή ροή που παράγουν τα περιουσιακά στοιχεία. Το πρότυπο θεωρίας 

χρηµατοδότησης δεν δίνει λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να 

χρηµατοδοτούνται µε µακρά διάρκειας κεφάλαια για το βραχυπρόθεσµο χρέος, ή 

αντιστρόφως, µε βραχύβια περιουσιακά στοιχεία για την αποπληρωµή 

µακροπρόθεσµου χρέους. Αλλά µπορούµε να ερµηνεύσουµε την αντιστοίχηση των 

διαρκειών ως µια προσπάθεια να προγραµµατίσουν τις αποπληρωµές των χρεών που 

αντιστοιχούν στην µείωση της µελλοντικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που 

ισχύουν σήµερα 

 

2.3. Μακροπρόθεσµα Δάνεια  
 

2.3.1. Εφάπαξ δάνεια 
 

Τα µακροπρόθεσµα δάνεια έχουν σχεδιαστεί για τη χρηµατοδότηση των 

µακροπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιχειρησιακών επενδύσεων, όπως η αγορά 

εξοπλισµού ή η κατασκευή των εγκαταστάσεων, που καλύπτουν µια περίοδο 

µεγαλύτερη του ενός έτους. Συνήθως η επιχείρηση δανείζεται εφάπαξ µε βάση το 

προϋπολογισµένο κόστος του προτεινόµενου έργου της και στη συνέχεια δεσµεύεται να 

εξοφλήσει το δάνειο µε µια σειρά δόσεων (συχνά οι πληρωµές γίνονται ανά τρίµηνο ή 

ακόµα και µηνιαία), κοιτάζοντας τα µελλοντικά κέρδη της επιχείρησης για την 

απόσβεση του δανείου. Το χρονοδιάγραµµα των δόσεων των πληρωµών είναι συνήθως 

σε συνάρτηση µε τον κανονικό κύκλο των ταµειακών εισροών και εκροών του 
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δανειολήπτη. Για παράδειγµα, υπάρχουν µέρες που δεν γίνονται πληρωµές στις δόσεις 

του χρονοδιαγράµµατος λόγω έλλειψης µετρητών. Οι εν λόγω πληρωµές γίνονται 

αργότερα και όταν υπάρχει η απαιτούµενη ρευστότητα. Ορισµένες συµβάσεις δανείου 

δεν απαιτούν την αποπληρωµή του κεφαλαίου του δανείου µέχρι το τέλος της 

προσδιορισµένης περιόδου. Τα εν λόγω δάνεια συνήθως είναι εξασφαλισµένα µε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία (π.χ., τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό που ανήκει στον 

δανειολήπτη) και φέρουν είτε ένα σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο. Το επιτόκιο αυτό 

είναι συνήθως υψηλότερο από αυτό των βραχυπρόθεσµων δανείων των επιχειρήσεων, 

λόγω του µεγαλύτερου κινδύνου. Είναι βέβαιο ότι η πιθανότητα αθέτησης ή άλλων 

ανεπιθύµητων αλλαγών είναι µεγαλύτερη κατά τη διάρκεια ενός µακροπρόθεσµου 

δανείου. Για το λόγο αυτό, οι αναλυτές πίστωσης και δανείων δίνουν µεγάλη προσοχή 

στις πολλές διαφορετικές διαστάσεις της αίτησης δανείου του πελάτη. Προτείνεται να 

δίνεται µεγαλύτερη σηµασία:  

 στα χαρακτηριστικά του management, 

 στην ποιότητα των προγραµµάτων λογιστικής και των συστηµάτων λογιστικού 

ελέγχου που χρησιµοποιούνται από τον πελάτη, 

 στις παρελθόντες συνεργασίες µε τράπεζες και την αξιοπιστία της επιχείρησης, 

 στο αν ο πελάτης είναι πρόθυµος να υποθηκεύσει τα περιουσιακά του στοιχεία 

και σε άλλους πιστωτές, 

 στο εάν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης είναι ήδη υποθηκευµένα, 

 στο εάν ο πελάτης είναι υπερβολικά εκτεθειµένος στον κίνδυνο της αλλαγής της 

τεχνολογίας, που θα µπορούσε να κάνει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό να 

φαίνεται απαρχαιωµένος, 

 στις τάσεις της αγοράς και τέλος, 

 στη δύναµη της καθαρής θέσης του πελάτη. 

 

2.3.2. Ανανεώσιµη πιστωτική χρηµατοδότηση-ανοιχτό δάνειο 
 

Ένα ανανεώσιµο πιστωτικό όριο επιτρέπει σε µια επιχείρηση να δανειστεί µέχρι µια 

προκαθορισµένη προθεσµία, να επιστρέψει το σύνολο ή µέρος του δανείου, και να 

επαναδανειστεί ανάλογα µε τις ανάγκες της µέχρι το τελείωµα του πιστωτικού ορίου. 

Είναι από τις πιο ευέλικτες µορφές δανείων των επιχειρήσεων και των ανακυκλωµένων 

πιστώσεων και συχνά χορηγείται χωρίς συγκεκριµένη εγγύηση που εξασφαλίζει το 

δάνειο και µπορεί να είναι βραχυπρόθεσµο ή να καλύπτει ένα διάστηµα τριών, 

τεσσάρων ή και πέντε χρόνων. Αυτή η µορφή χρηµατοδότησης είναι ιδιαίτερα 
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δηµοφιλής όταν η επιχείρηση είναι εξαιρετικά αβέβαιη σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα 

των µελλοντικών ταµιακών ροών ή σχετικά µε το ακριβές µέγεθος των µελλοντικών 

αναγκών δανεισµού της.  

Η ανακυκλωµένη χρηµατοδότηση βοηθά να εξοµαλυνθούν οι διακυµάνσεις του 

οικονοµικού κύκλου της επιχείρησης, επιτρέποντας την να δανειστεί περισσότερα 

χρήµατα σε περίοδο ύφεσης, όταν οι πωλήσεις είναι φθίνουσες, και να τα επιστρέψει σε 

περιόδους άνθησης, όταν δηµιουργούνται διαθέσιµα. Εφόσον η τράπεζα είναι νοµικά 

υποχρεωµένη να τηρήσει κάθε αίτηµα των πελατών της για τα κεφάλαια που 

χρειάζονται έως το όριο της πιστωτικής γραµµής, απαιτεί την πληρωµή µιας αµοιβής ως 

δέσµευση για το δάνειο, είτε µε το αχρησιµοποίητο τµήµα του πιστωτικού ορίου, είτε 

µε το σύνολο του ποσού των ανακυκλωµένων πιστώσεων που χρησιµοποιούν οι 

πελάτες. 

 

2.3.3. Μακροπρόθεσµα δάνεια για όλους τους τύπους των έργων –µακροπρόθεσµα 
δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων 
 

Το πιο επικίνδυνο από όλα τα δάνεια των επιχειρήσεων είναι το εν λόγω είδος 

δανεισµού, όπου η επιχείρηση δανείζεται για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής 

παγίων περιουσιακών στοιχείων τα οποία σχεδιάζονται για να παράγουν µια ροή 

εσόδων σε µελλοντικές περιόδους. Τέτοιου είδους δάνεια αφορούν στην κατασκευή π.χ. 

διυλιστηρίων πετρελαίου, αγωγών, ορυχείων, εξοπλισµού γεωτρήσεων, µονάδων 

παραγωγής ενέργειας, λιµανιών και λιµενικών εγκαταστάσεων. Για τη χρηµατοδότηση 

παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, και πέρα από τους γενικούς κανόνες περί 

τραπεζικών χορηγήσεων που αναπτύχθηκαν, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και 

ειδικότερα στοιχεία. 

Κατ' αρχήν πρέπει να εξακριβώσουµε το κόστος και τη σκοπιµότητα της 

επένδυσης. Για τον καθορισµό της διάρκειας και του τρόπου εξόφλησης η τράπεζα 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη της: 

 Τα χρονικά όρια, µέσα στα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί η τεχνική και 

οικονοµική αξίωση των πάγιων εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που 

χρηµατοδοτούνται. 

 Την προέλευση και τη χρονική διάρκεια των κεφαλαίων που διατίθενται για τη 

χρηµατοδότηση των παραπάνω χορηγήσεων (η διαπίστωση της ύπαρξης της ίδιας 

συµµετοχής της επιχείρησης στην επένδυση είναι κεφαλαιώδους σηµασίας). 
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 Το ταµειακό πρόγραµµα της δανειοδοτούµενης επιχείρησης, ώστε ο χρόνος 

εξόφλησης του δανείου να βρίσκεται µέσα στις οικονοµικές δυνατότητες της. 

Τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες, µε βάση τα οποία, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, καθορίζεται η διάρκεια και ο τρόπος εξόφλησης του κάθε δανείου, 

τηρούνται στο φάκελο της δανειοδοτούµενης επιχείρησης. Το επιτόκιο είναι 

διαπραγµατεύσιµο. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τα σχέδια αυτά είναι µεγάλοι και 

πολυάριθµοι: 

 τα µεγάλα ποσά κεφαλαίων, 

 το έργο που χρηµατοδοτείται µπορεί να καθυστερήσει λόγω καιρικών 

συνθηκών, κανονισµών, ή και έλλειψη πρώτων υλών και υλικών, 

 οι νόµοι και οι κανονισµοί της περιοχής ή της χώρας που κατασκευάζεται το 

έργο µπορούν να αλλάξουν και να επηρεάσουν αρνητικά την ολοκλήρωση ή το κόστος 

του έργου, 

 τα επιτόκια ενδέχεται να αλλάξουν και να επηρεάσουν αρνητικά είτε την 

απόδοση του δανείου από την µεριά του δανειστή (πολλές από τις οποίες γίνονται µε 

σταθερό επιτόκιο) είτε από τους χορηγούς του έργου (αν το δάνειο είναι µε 

κυµαινόµενο επιτόκιο). 

Συνήθως τα δάνεια αυτά χορηγούνται σε διάφορες εταιρείες που αναλαµβάνουν 

από κοινού τη χορηγία ενός µεγάλου έργου λόγω του µεγέθους και των κινδύνων του 

έργου, έτσι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί δανειστές. Τα δάνεια µπορούν να 

χορηγούνται στη βάση άλλων πηγών χρηµατοδότησης, στην οποία ο δανειστής µπορεί 

να ανακτήσει τα κεφάλαια της από τις εταιρείες που χρηµατοδοτούν το έργο σε 

περίπτωση που το δάνειο δεν µπορεί να πληρωθεί όπως είχε προγραµµατιστεί. Σε άλλη 

περίπτωση το δάνειο µπορεί να χορηγηθεί χωρίς εγγυήσεις χορηγών και το έργο να 

προχωράει ή να υποχωρεί ανάλογα µε την πορεία του. Στην περίπτωση αυτή, ο 

δανειστής αντιµετωπίζει σηµαντικό κίνδυνο και συνήθως απαιτείται µια πολύ ισχυρή 

σύµβαση του δανείου για την αντιστάθµιση των κινδύνων. Πολλά τέτοια δάνεια 

απαιτούν από τους χορηγούς του έργου δεσµεύσεις από τα ίδια κεφάλαιά τους για να 

υπάρξει η ολοκλήρωση του έργου. 

 

2.3.4. Δάνεια για τις εξαγορές επιχειρήσεων από άλλες επιχειρήσεις  

 
Τη δεκαετία του 1980 εγκαινιάζεται µια σειρά δανείων για τη χρηµατοδότηση 

συγχωνεύσεων και εξαγορών των επιχειρήσεων. Ανάµεσα στις πιο αξιόλογες είναι οι 
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χρηµατοδοτούµενες εξαγορές επιχειρήσεων από µικρές οµάδες επενδυτών, που 

οδηγούνται συχνά από τους διαχειριστές του εσωτερικού της επιχείρησης που 

πιστεύουν ότι η εταιρεία τους είναι υποτιµηµένη στην αγορά των µετοχών. Οι τιµές των 

µετοχών των εταιριών θα µπορούσαν να κινηθούν υψηλότερα, όπως υποστηρίζεται και 

οι νέοι ιδιοκτήτες τους θα µπορούσαν να φέρουν πιο επιθετικές τεχνικές διαχείρισης, 

καθώς και µεγαλύτερες πωλήσεις των στοιχείων του ενεργητικού και των προϊόντων 

της γραµµής παραγωγής έτσι ώστε να αποδοθούν µεγαλύτερα έσοδα. Αυτές οι 

εσωτερικές αγορές πραγµατοποιούνται συχνά από εξαιρετικά αισιόδοξες οµάδες 

επενδυτών, οι οποίοι είναι πρόθυµοι να δανειστούν µεγάλα ποσά µε µεγάλο ρίσκο, µε 

την πεποίθηση ότι τα έσοδα µπορούν να αυξηθούν περισσότερο από το χρέος του 

κόστους των υπηρεσιών µε εξειδικευµένες πρακτικές διαχείρισης. Μέσα στη δεκαετία 

του 1980 η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωµένων Πολιτειών (FED), έβαλε τέλος σε αυτού 

του είδους τα δάνεια, επικεντρώνοντας τις ανησυχίες της στην αδυναµία των 

αποπληρωµών των δανείων στην περίπτωση που η οικονοµία έλθει σε ύφεση ή τα 

επιτόκια µειωθούν. Αν προκύψει µια ύφεση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, οι 

επιχειρήσεις που αγοράζονται µέσω αυτών των χρηµατοδοτήσεων µπορεί να µην είναι 

σε θέση να προσελκύσουν αρκετή ζήτηση, ώστε να δηµιουργήσουν τα έσοδα που 

απαιτούνται για την αποπληρωµή των δανείων και την κάλυψη άλλων λειτουργικών 

δαπανών. 

 

2.4. Χρηµατοδότηση Μικροµεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) 
 
Μια σηµαντική κατηγορία επιχειρηµατικών δανείων είναι τα επιχειρηµατικά δάνεια 

που στηρίζουν τις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Στη χώρα µας το µεγαλύτερο 

ποσοστό αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων στηρίζουν την ανάπτυξη των µικρών και 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σύµφωνα µε την έρευνα 

των Vogel, Smith και Perkins (2002), οι τράπεζες συνεχίζουν χρηµατοδοτούν τις 

µεγάλες και κερδοφόρες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε τον οδηγό για την χρηµατοδότηση 

επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην περιφερειακή πολιτική (2002) τα επιχειρηµατικά 

δάνεια αποτελούν την πλέον σηµαντική πηγή εξωτερικής χρηµατοδότησης για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Υπόκεινται πάντα σε µια αξιόπιστη τεχνική και οικονοµική 

µελέτη σκοπιµότητας καθώς και παρουσίαση των πραγµατικών εγγυήσεων ή 

ασφαλειών, όπως απαιτείται από τις τράπεζες. Στην αρχική φάση δηµιουργίας του 

δανείου οι ΜΜΕ µε περιορισµένα οικονοµικά µέσα µπορούν να αντιµετωπίσουν µια 

πραγµατική δυσκολία στο να βρουν χρήµατα να πληρώσουν για την εκπόνηση µελέτης 
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σκοπιµότητας, ιδίως σε περίπτωση που προτίθενται να χρησιµοποιήσουν σύµβουλους. 

Αυτό το πρόβληµα µπορεί να δελεάσει τις ΜΜΕ για την υλοποίηση της µελέτης 

σκοπιµότητας χωρίς τη βοήθεια συµβούλων. αν και αυτό θα είναι απαράδεκτο για τις 

τράπεζες. 

Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί εδώ ένα δηµοφιλές παράδειγµα που λαµβάνει 

χώρα στην Τυνησία όπου παράσχεται βοήθεια σε ανθρώπους µε επιχειρηµατικές ιδέες 

για την προσπάθειά τους για τη χρηµατοδότηση µελετών σκοπιµότητας (Agrebi, 2009). 

Ένας ειδικός µηχανισµός έχει εισαχθεί, που περιλαµβάνει την επιδότηση έως και 70% 

του κόστους της µελέτης. Η επιδότηση µπορεί να καταβληθεί απευθείας στο σύµβουλο 

ή στον επιχειρηµατία. Φυσικά οι επιδοτήσεις καταβάλλονται µόνον αν η µελέτη γίνει 

δεκτή από τις τράπεζες. Ο µηχανισµός αυτός έχει οδηγήσει στη δηµιουργία ειδικών 

συµβουλευτικών εταιρειών που έχουν συσταθεί από εξειδικευµένα άτοµα που 

εξασφαλίζουν τη χρηµατοδότηση στην πελατεία τους. Για να βελτιωθεί η πρόσβαση 

των ΜΜΕ σε προσαρµοσµένες χρηµατοδοτήσεις έχει δηµιουργηθεί µια τράπεζα που 

ειδικεύεται σε τέτοιου είδους δάνεια για να συµπληρώσει τη σειρά των θεσµικών 

οργάνων που υπάρχουν ήδη. Η ειδική αυτή τράπεζα καλύπτει στο σύνολο της το φάσµα 

των συµβουλευτικών υπηρεσιών, την παρακολούθηση και την χρηµατοδότηση των 

ΜΜΕ. Μια ΜΜΕ γενικά δεν είναι σε θέση να δώσει πραγµατικές εγγυήσεις στις 

τράπεζες εκτός από τις συνιστώσες του σχεδίου, ειδικά στην περίπτωση των νέων 

επιχειρηµατιών που επιδιώκουν να δηµιουργήσουν για πρώτη φορά το σχέδιό τους. Σε 

αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκε µια εταιρεία για να εγγυηθεί τα δάνεια και τις 

επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων των  ΜΜΕ. 

Οι Petersen και Rajan (1994) παρατήρησαν ότι αλλαγές στο οικονοµικό 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες και οι µικρές επιχειρήσεις, όπως η 

εσωτερική και τη διασυνοριακή ενοποίηση του τραπεζικού κλάδου έχουν αυξήσει την 

ανησυχία σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των πιστώσεων προς τις µικρές επιχειρήσεις. 

Μέρος της ανησυχίας αυτής αντανακλάται στο γεγονός ότι οι µικρές επιχειρήσεις δεν 

έχουν συχνά πρόσβαση στην πληροφόρηση και έχουν πολύ λιγότερες εναλλακτικές 

λύσεις για εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης σε σχέση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις. 

Έτσι δεν είναι παράδοξα τα εµπειρικά στοιχεία που δείχνουν ότι πολλές µικρές 

επιχειρήσεις εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις τράπεζες για εξωτερική χρηµατοδότηση. 

Ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες για 

την επέκταση πίστωσης στις µικρές επιχειρήσεις είναι η σχέση δανεισµού. Αν και η 

σχέση δανεισµού υπήρξε αντικείµενο σηµαντικών πρόσφατων ενδιαφερόντων ερευνών, 

η διαδικασία  της σχέσης του δανεισµού δεν είναι πλήρως κατανοητή. Μια σχέση 
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δανεισµού εξαρτάται από τις συναλλαγές, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

εταίρων που διαπραγµατεύονται. Η εµπειρική ανάλυση του τραπεζικού δανεισµού προς 

τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις στη Γερµανία, επιβεβαίωσε ότι η διαθεσιµότητα και 

οι όροι των δανείων δεν επηρεάζονται µόνο από τα χαρακτηριστικά της εταιρίας και τις 

µεταβλητές του πιστωτικού κινδύνου, αλλά επίσης και από τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στελεχών της τράπεζας που παίζουν το ρόλο των 

δανειστών καθώς και του διευθυντή της τράπεζας.  

Η µελέτη των Lehmann και Neuberger (2001) παρέχει ενδείξεις ότι τα επιτόκια 

των δανείων δεν εξαρτώνται από τη διάρκεια της σχέσης δανεισµού. Σε αντίθεση µε τις 

σχέσεις µεταξύ προµηθευτών και αγοραστών στον τοµέα των επιχειρήσεων, οι σχέσεις 

µεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους σε µικρά δάνεια των επιχειρήσεων δεν 

έχουν αναλυθεί επαρκώς ακόµα. Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που µπορεί να δείχνουν 

αµοιβαία εµπιστοσύνη είναι επωφελείς τόσο για τον δανειολήπτη όσο και για την 

τράπεζα. Η σαφής κατανόηση για το πώς η σχέση δανεισµού επηρεάζει την πορεία των 

χρηµατοδοτήσεων είναι αναγκαία για την αξιολόγηση του πως οι πρόσφατες αλλαγές 

στο οικονοµικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιµότητα των πιστώσεων 

προς µικρές επιχειρήσεις. Η τεχνολογία της σχέσης δανεισµού βασίζεται στη 

συσσώρευση πληροφοριών µε την πάροδο του χρόνου µέσω της επαφής µε την 

επιχείρηση, τον ιδιοκτήτη της, και της τοπικής κοινότητας της σε µια ποικιλία 

διαστάσεων. Οι πληροφορίες αποτελούν συχνά ασήµαντα στοιχεία, όπως είναι οι 

πληροφορίες σχετικά µε τον χαρακτήρα και την αξιοπιστία του ιδιοκτήτη της 

επιχείρησης, που µπορεί να δύσκολα να ποσοτικοποιηθεί, να ελεγχθεί, και να 

διαβιβαστεί στα στρώµατα της διαχείρισης και της ιδιοκτησίας ενός τραπεζικού 

οργανισµού. 

Η σχέση δανεισµού διαφέρει από τις σχέσεις που βασίζονται σε σηµαντικές 

πληροφορίες που µπορούν πιο εύκολα να παρατηρηθούν, να επαληθευτούν και να 

µεταδίδονται. Οι παραπάνω σχέσεις και συναλλαγές βασίζονται κυρίως σε ποσοτικούς 

οικονοµικούς δείκτες, δείκτες ασφάλειας, καθώς και τα αντίστοιχα πιστωτικά 

αποτελέσµατα. Η σχέση δανεισµού, αντίθετα, επιτρέπει στις µικρές επιχειρήσεις χωρίς 

ισχυρές οικονοµικές σχέσεις, ασφάλεια και πιστωτικά αποτελέσµατα, την απόκτηση 

τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων, αυξάνοντας τις σχετικά σκληρές πληροφορίες σε σχέση 

µε τις ελαφριές πληροφορίες που αποκτώνται µέσω της επαφής µε την πάροδο του 

χρόνου. Σηµαντικές προσπάθειες έχουν γίνει για την σχέση δανεισµού µε την µέτρηση 

της δύναµης της σχέσης τράπεζας-δανειολήπτη, και στην εξέταση του βαθµού στον 

οποίο οι µικρές επιχειρήσεις φαίνεται να επωφελούνται από αυτές τις σχέσεις µε την 
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απόκτηση καλύτερης διαθεσιµότητας πιστώσεων και όρων δανεισµού. Ωστόσο, σε 

µεγάλο βαθµό λείπει από την θεωρία της χρηµατοδότησης η ανάλυση του οργανωτικού 

πλαισίου εντός του οποίου πραγµατοποιείται η σχέση δανεισµού. Η χρήση του 

εργαλείου της σχέσης δανεισµού δηµιουργεί προβλήµατα σε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις 

και µπορεί να αντιµετωπιστεί καλύτερα από ορισµένες τραπεζικές οργανωτικές δοµές.  

Η σχέση δανεισµού εξαρτάται από τις µη σηµαντικές πληροφορίες για την 

επιχείρηση, τον ιδιοκτήτη της, και την τοπική κοινότητα. Οι δανειστές είναι συνήθως 

αυτοί που έχουν τις πιο σηµαντικές σχέσεις µε την εταιρεία, τον ιδιοκτήτη, και την 

τοπική κοινότητα και είναι η κύρια αποθήκη των πληροφοριών που είναι δύσκολο να 

µοιραστούν µε άλλα άτοµα στην τράπεζα. Το πρόβληµα των υπηρεσιών προκύπτει 

µεταξύ των υπαλλήλων που δανείζουν και τις διοικήσεις των τραπεζών λόγω της φύσης 

των πληροφοριών. Η λύση του προβλήµατος δοκιµάζει την ικανότητα της τράπεζας για 

τη δηµιουργία σχέσης δανεισµού. Οι µικρές τράπεζες µε λίγα διευθυντικά στρώµατα 

έχουν λιγότερα προβλήµατα πάνω στο θέµα αυτό. Οι µικρές τράπεζες είναι σε θέση να 

αποφύγουν τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την πολύπλοκη οργάνωση και τον 

συντονισµό που συχνά συνδέεται µε µεγάλα, πολυεπίπεδα ιδρύµατα που µπορούν να 

οδηγήσουν σε τυποποιηµένες πολιτικές της πιστοληπτικής ικανότητας. Κάποια κρίση 

στο οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες και οι µικρές 

επιχειρήσεις µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την ιεράρχηση των συµβάσεων και την 

τάση των τραπεζών να δηµιουργούν σχέσεις δανεισµού. Αυτές οι κρίσεις 

αντανακλώνται στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ δανειοληπτών και δανειστών µε την 

ενοποίηση των τραπεζών µε τοπικά ιδρύµατα για τη δηµιουργία καλύτερων σχέσεων 

δανεισµού. 

Ατενίζοντας το µέλλον, η διασυνοριακή ενοποίηση µπορεί να προκαλέσει 

µεγαλύτερες ανησυχίες, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι νοµικοί περιορισµοί 

σχετικά µε τη διασυνοριακή ιδιοκτησία έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί. Η διασυνοριακή 

ιδιοκτησία µπορεί να επιδεινώσει τις προκλήσεις που συνδέονται µε την σχέση 

δανεισµού επειδή οι ξένες τράπεζες µπορούν να προέρχονται από ένα πολύ διαφορετικό 

περιβάλλον αγοράς, µε µια διαφορετική γλώσσα, πολιτισµό, και ούτω καθεξής. 

Απαιτείται λοιπόν περαιτέρω έρευνα είναι για τις άµεσες επιδράσεις της διασυνοριακής 

ιδιοκτησίας για τις µικρές επιχειρήσεις και την σχέση δανεισµού και των τυχόν 

συναφών εξωτερικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου απαιτείται 

σηµαντική διασυνοριακή ενοποίηση και είναι πιθανόν να συµβεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

Παρόλο που οι τραπεζικές υπηρεσίες αναπτύσσονται και δηµιουργούνται καινούργιες 

συνεχώς, η διαδικασία χορήγησης επιχειρηµατικών και βιοµηχανικών δανείων είναι η 

σηµαντικότερη (Altman, 1980). Η διαδικασία χορήγησης επιχειρηµατικών δανείων 

αποτελείται ουσιαστικά από τέσσερα στάδια: 

 Αίτηση για το δάνειο. 

 Εκτίµηση πιστωτικού κινδύνου. 

 Ανακεφαλαίωση- ανάλυση του δανείου. 

 Εφαρµογή της αποπληρωµής. 

Εάν δεν πετύχει η αποπληρωµή του δανείου, ακολουθεί η λύση της συνεργασίας 

µεταξύ της τράπεζας και της επιχείρησης και ξεκινούν διαδικασία για την επιστροφή 

των δανειακών κεφαλαίων µε διάφορους τρόπους. Στην περίπτωση που επιτευχθεί η 

διαδικασία αποπληρωµής ξεκινάει νέα διαδικασία δανεισµού. 

Η αίτηση δανεισµού γίνεται από τις επιχειρήσεις για να χρηµατοδοτήσει τα ξένα 

της κεφάλαια. Οι ανάγκες δανεισµού της επιχείρησης προβλέπονται από διάφορες 

µεθόδους και τεχνικές που περιλαµβάνουν σχέδια για επενδύσεις κεφαλαίων, προ-

φόρµα καταστάσεις και αναλύσεις ταµειακών ροών. Μετά την αίτηση δανεισµού 

ακολουθεί η επίσηµη ανάλυση πιστωτικού κινδύνου. Με διάφορες παραδοσιακές και 

σύγχρονες τεχνικές πρόβλεψης αναλύεται ο συντελεστής του επιτοκίου και οι αγορές. 

Μια καλή ανάλυση πιστωτικού κινδύνου δίνει τις πιθανότητες για τη σωστή 

αποπληρωµή του δανείου. Σε συνδυασµό µε τους ποιοτικούς παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη, ο στόχος είναι να υπάρξει µια σωστή βάση για την απόφαση του 

δανεισµού, την τιµολόγηση και την δοµή του δανείου.  

Ένα ακόµη εργαλείο για την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου είναι ο 

υπολογισµός της πιθανότητας της συνέχισης ύπαρξης της επιχείρησης. Γίνεται 

συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων, τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους 

φορείς πέρα από αυτά που παρέχουν οι ίδιοι οι δανειοδοτούµενοι. Όταν δηλώσει ο 

πελάτης ακίνητη περιουσία, πρέπει απαραίτητα να γίνεται έλεγχος από τα βιβλία του 

υποθηκοφυλακείου της περιοχής στην οποία ανήκουν τα ακίνητα. Η πείρα των φορέων 

της επιχείρησης, η οργάνωση, η συνέπεια στις συναλλαγές και το καλό όνοµα στην 
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αγορά, αλλά και η ηθική υπόσταση αποτελούν αντικείµενο ιδιαίτερης µελέτης και 

οδηγούν στην αξιολόγηση της επιχείρησης και στον προσδιορισµό των κινδύνων που 

πιθανόν να προκύψουν από µια χρηµατοδότηση στην επιχείρηση. Με όλα τα 

παραπάνω, στοιχεία και πληροφορίες συντάσσεται το δελτίο πληροφοριών του πελάτη. 

Οι παραπάνω τεχνικές χρησιµοποιούνται για την ανάλυση και ανακεφαλαίωση 

του δανεισµού. Σύµφωνα µε τον Udell (1989), η επανεξέταση του δανείου είναι κατά 

κύριο λόγο µια άσκηση παρακολούθησης της ποιότητας των δανείων. Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης του αποδεικνύουν το σκοπό αυτό. Σύµφωνα µε τους Berger 

και Udell (2002), οι διαχρονικές σχέσεις µεταξύ της ποιότητας των δανείων και του 

κόστους της αποτελεσµατικότητας πορεύονται προς ίδιες κατευθύνσεις. Όταν τα 

επίπεδα των προβληµατικών δανείων είναι υψηλά, προκαλούν τις τράπεζες να 

αυξήσουν τις δαπάνες τους για την παρακολούθηση, την επεξεργασία, και την εκποίηση 

αυτών των δανείων και ενδεχοµένως, να γίνουν πιο προσεκτικές στη διαχείριση του 

τµήµατος του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου των δανείων. Ωστόσο, για ένα υποσύνολο 

των τραπεζών που είναι σταθερά αποτελεσµατικό σε όλη την διάρκεια των 

χρηµατοδοτήσεων, η αποδοτικότητα του υπολογισµού του κόστους προκαλεί αυξήσεις 

στα δάνεια. Οι αδυναµίες των τραπεζών οφείλονται κατά κύριο λόγο στα ανεξέλεγκτα 

εξωτερικά γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία τους και σηµαίνει ότι η προληπτική 

ρύθµιση και εποπτεία θα µπορούσε να µειώσει τον κίνδυνο είτε µε τον περιορισµό των 

ανοιγµάτων των τραπεζών σε εξωτερικούς κλονισµούς (π.χ. όρια για τις συγκεντρώσεις 

του δανείου, επιτρέποντας διαπεριφερειακή διαφοροποίηση µέσω διακρατικών 

συγχωνεύσεων και πωλήσεων του δανείου, ή την ενθάρρυνση των δεικτών χαµηλών 

δανείων προς περιουσιακά στοιχεία), είτε µε την καλύτερη µόνωση των τραπεζών από 

τις εξωτερικές διαταραχές (π.χ. που απαιτούν υψηλά επίπεδα κεφαλαίου). 

Επίσης οι µεγάλοι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

προκαλούνται και από το εσωτερικό της. Αυτό δείχνει ότι η εποπτεία των τραπεζών και 

της έρευνας θα πρέπει να εξετάσουν την αποτελεσµατικότητα του κόστους κατά µήκος 

µε άλλα παραδοσιακά και σύγχρονα µέσα πρόβλεψης. Επίσης µια εσωτερική πηγή για 

τον κίνδυνο σηµαίνει ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών (π.χ., αναθεώρηση του δανείου, την 

αξιολόγηση ασφάλειας). Η πρόσφατη έµφαση στη βελτίωση της αναθεώρησης της 

διαδικασίας χορήγησης επιχειρηµατικού δανείου δείχνει ότι οι τράπεζες έχουν προβεί 

σε σηµαντικές επενδύσεις στον τοµέα αυτό. Η επανεξέταση του δανείου µπορεί να 

προϋποθέτει περισσότερες από µια προσπάθειες για την παρακολούθηση της ποιότητας 

του δανείου. Αντί αυτού, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο πραγµατικός στόχος της 
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αναθεώρησης του δανείου δεν είναι να ελέγχει την ποιότητα του δανείου, αλλά η 

παρακολούθηση των επιδόσεων των υπαλλήλων που ασχολούνται µε  την χορήγηση 

των δανείων αυτών. Το σηµείο στο οποίο δεν δίνεται συνήθως σηµασία είναι το κόστος 

των λαθών κατά τη διάρκεια της λήψης των αποφάσεων. Αυτό το κόστος µπορεί να 

οδηγήσει σε λάθος συµπεράσµατα για την έγκριση η απόρριψη του δανείου.  

Αφού τελειώσουν οι παραπάνω εφαρµογές η τράπεζα προχωράει στην 

απόρριψη ή αποδοχή της σύµβασης. Σε αυτό το σηµείο όλοι οι χρηµατοδοτικοί 

οργανισµοί ελέγχουν το χαρτοφυλάκιο προηγούµενων οφειλών σε δάνεια. Συνήθως η 

εφαρµογή είναι µυστική και συνεχής και πραγµατοποιείται από εξωτερικούς 

συνεργάτες της τράπεζας και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήµατα συµφωνείτε η 

σύµβαση. Οι όροι µιας σύµβασης δεν επιβάλλονται αλλά διαπραγµατεύονται µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε η χρήση τους να επιτρέπει στην τράπεζα και στην επιχείρηση να 

παρακολουθούν την χρηµατοοικονοµική πρόοδο της εταιρίας. Τέτοιοι όροι είναι η 

διατήρηση από την επιχείρηση ενός ελάχιστου ύψους καθαρού κεφαλαίου κινήσεως, 

εµπράγµατες εξασφαλίσεις, και η χρησιµοποίηση των κερδών της επιχείρησης για 

µείωση των δανειακών υποχρεώσεων. Η ύπαρξη και η ικανοποίηση των όρων βοηθάει 

την επιχείρηση στην χρηµατοοικονοµική εξυγίανση της. Η µη συµµόρφωση του 

δανειοδοτούµενου µε τους όρους της σύµβασης µπορεί να είναι αποτέλεσµα µιας 

ευνοϊκής µεταβολής στην κατάσταση του οπότε απαιτείται τροποποίηση των αρχικών 

όρων του δανείου. Το συνηθέστερο όµως είναι ότι η µη συµµόρφωση είναι απόρροια 

αθέτησης των όρων της σύµβασης.  

Περιπτώσεις αθέτησης είναι η µη εξόφληση µέρους ή δόσεων του κεφαλαίου 

του δανείου, η µη εξόφληση τόκων, διαπίστωση µη νόµιµης εκπροσώπησης, παύση 

πληρωµών, πτώχευση, διορισµός εκκαθαριστή, ουσιαστική µεταβολή στην ιδιοκτησία 

της επιχείρησης, και ουσιαστική µεταβολή στη διοίκηση. Η διαδικασία αθέτησης 

ενεργοποιείται µετά από καταγγελία της επιχείρησης, όταν η οφειλή που συνιστά 

αθέτηση είναι µεγαλύτερη από ένα ποσοστό της συνολικής απαίτησης της τράπεζας ή 

µετά από προειδοποίηση της τράπεζας από την επιχείρηση ή αυτόµατα χωρίς 

προειδοποίηση, κλπ. Οι συνέπειες της αθέτησης είναι η διακοπή των τµηµατικών 

αναλήψεων, η µη χορήγηση του µέρους του δανείου που δεν έχει εκταµιευθεί και τέλος 

η κήρυξη του δανείου ληξιπροθέσµου και αµέσως απαιτητού.  

Σύµφωνα µε τον Shaw (2009), η διαδικασία χορήγησης εµπορικών δανείων 

πρέπει να ανανεωθεί. Ορισµένες τράπεζες εξακολουθούν να χειρίζονται την διαδικασία 

επιχειρηµατικού δανεισµού, είτε µε υπολογιστικά φύλλα είτε µέσω διαφορετικών 

συστηµάτων. Οι τράπεζες πρέπει να διαθέτουν µια αυτοµατοποιηµένη, ορθή διαδικασία 
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η οποία θα προσφέρει µεγαλύτερη ποσότητα και ποιότητα των δεδοµένων εκ των 

προτέρων, έτσι ώστε να γίνεται αποτελεσµατικότερη διαχείριση στο πίσω µέρος. Ένα 

τέτοιο σύστηµα, σχεδιασµένο για να ανταποκρίνεται στις ατοµικές ανάγκες του κάθε 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, έρχεται µε το κόστος κάποιας ευελιξίας για τους 

διαχειριστές του δανείου, διότι στο καινούργιο σύστηµα θα πρέπει να τηρούν ορισµένες 

διαδικασίες και διεργασίες, έτσι ώστε οι εφαρµογές τους να είναι πιο ακριβείς, 

ασφαλείς και να µπορούν οι ίδιοι να έχουν την αίσθηση µιας υψηλότερης ποιότητας 

συναλλαγής. 

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους ο επιχειρηµατικός δανεισµός, δεν 

έχει εξελιχθεί σε µια πιο αυτοµατοποιηµένη και παγιωµένη πρακτική. Πρώτον, η 

πολυπλοκότητα. Οι απαιτήσεις των πελατών των επιχειρηµατικών δανείων είναι πιο 

πολύπλοκες και έχουν πολύ πιο σύνθετες ανάγκες από ότι παραδείγµατος χάριν, αυτές 

των πελατών καταναλωτικών δανείων, έτσι οι δανειστές συχνά πρέπει να καλύψουν τις 

ανάγκες αυτών ατοµικά. Ωστόσο, οι περισσότερες περιπτώσεις καταλήγουν συνήθεις 

ως προς τη µορφή και τη δοµή του δανείου. Δεύτερον, οι εµπορικοί δανειστές δίσταζαν 

να υιοθετήσουν µια νέα διαδικασία, διότι ο ρόλος τους είναι περισσότερο αυτός του 

συµβουλευτικού εµπειρογνώµονα και όχι απλά αυτός του εκτελεστή εντολών. Μια 

πραγµατικά αυτοµατοποιηµένη διαδικασία φαίνεται να είναι πιο εξελιγµένη και υψηλής 

ποιότητας από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Προσθέτοντας στη διαδικασία γενικά 

εργαλεία, όπως υπολογιστικά φύλλα του Excel, δεν αυξάνεται η αποδοτικότητα και η 

ακρίβεια. Είναι απλώς µια προσωρινή ενίσχυση. Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι 

λύσεις των σηµείων δεν πρόκειται ποτέ να λύσουν τα µεγάλα ζητήµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ 

 
4.1. Εισαγωγικά 
 

Προκειµένου µια τράπεζα να συνάψει µια πιστοδοτική σχέση, όπως είναι αναµενόµενο, 

θα προχωρήσει σε βάθος ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων του υποψήφιου 

πιστούχου προκειµένου να βγάλει κάποια απαραίτητα συµπεράσµατα. Εκτός όµως από 

την ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης, η τράπεζα θα πρέπει να έχει 

στη διάθεσή της και κάποια άλλα στοιχεία προκειµένου να εκτιµήσει την πιστοληπτική 

ικανότητα του πελάτη (π.χ. πιστοδοτική συνέπεια, διάδοχο σχήµα, εµπειρία στο 

αντικείµενο, κλπ). Πέρα από αυτά τα στοιχεία, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι 

διατάξεις των Νοµισµατικών Αρχών της χώρας καθώς και οι εσωτερικοί περιορισµοί 

της τράπεζας. Τα τραπεζικά κριτήρια χρηµατοδοτήσεων διακρίνονται σε γενικά και 

ειδικά (Παπαδόπουλος, 1990). 

 

4.1.1. Γενικά κριτήρια χρηµατοδότησης 
 

Για κάθε κλάδο της οικονοµίας, βιοµηχανία, εµπόριο, ναυτιλία κτλ, ισχύουν 

διαφορετικά κριτήρια µε τα οποία αποφασίζεται η χρηµατοδότηση τους. Και αυτό γιατί 

κάθε κλάδος διέπεται από διαφορετικούς κανόνες και όρους χρηµατοδότησης σε ότι 

αφορά τη µορφή, το ύψος, τη διάρκεια, και τα επιτόκια. Τα γενικά κριτήρια 

χρηµατοδότησης εξετάζονται µε βάση: 

 τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης των κλάδων της οικονοµίας, 

 τις συνθήκες του κλάδου από τις οποίες επηρεάζονται άµεσα οι επιχειρήσεις που 

ανήκουν σε αυτόν και  

 τις διεθνείς συνθήκες από τις οποίες επηρεάζονται άµεσα πολλοί κλάδοι της 

οικονοµίας όπως ο τουρισµός και η ναυτιλία. 
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4.1.2. Ειδικά κριτήρια χρηµατοδότησης 
 

Τα ειδικά κριτήρια αναφέρονται στον επιχειρηµατία, στην επιχείρηση, στην αγορά στα 

αναµενόµενα οφέλη και στη µορφή χρηµατοδότησης. Πιο συγκεκριµένα σηµαντικό 

ρόλο παίζουν η ικανότητα, η πείρα, ο χαρακτήρας των φορέων της επιχείρησης, η 

νοµική µορφή της επιχείρησης, η διοίκηση, η στελέχωση, ο εξοπλισµός, η οικονοµική 

κατάσταση, η κατάσταση της αγοράς που απευθύνεται η επιχείρηση, η ποιότητα, η τιµή 

των προϊόντων και ο ανταγωνισµός, το αντικείµενο δραστηριότητας, οι προσφερόµενες 

εξασφαλίσεις και τέλος οι σχέσεις µε τον τραπεζικό ανταγωνισµό. 

 

4.2. Ανάλυση Κριτηρίων Αξιολόγησης∗ 
 

4.2.1. Γνώση του πελάτη (know your customer) 
 

Βασική αρχή σε όλες τις τραπεζικές εργασίες, αλλά κυρίως στις πιστοδοτήσεις, είναι η 

βαθιά γνώση του αντικειµένου του πελάτη, του συναλλακτικού του κύκλου, των 

πιθανών ιδιαιτεροτήτων της αγοράς που λειτουργεί, των αναγκών του, των προβλέψεών 

του για την αγορά, των επενδύσεών του και των προσδοκιών του για τη λειτουργία της 

επιχείρησής του. 

 

4.2.2. Σκοπός Χορήγησης – Προσδιορισµός & κάλυψη πραγµατικής ανάγκης 
 

Μία χρηµατοδότηση πρέπει πάντοτε να γίνεται για να καλύψει αποδεδειγµένες ανάγκες 

της επιχείρησης. Πολύ συχνά ο προσδιορισµός της πραγµατικής ανάγκης θα 

προσδιορίσει και τον τρόπο αποπληρωµής της χορήγησης, ενώ πιο εύκολα θα προκύψει 

και το κατάλληλο χρηµατοδοτικό προϊόν. 

 

4.2.3. Οικονοµικά στοιχεία 
 

Εξετάζονται τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης, συνδεδεµένων επιχειρήσεων και 

εταιρικών εγγυητών, και ενδεικτικά αναλύονται τα εξής: 

 κύκλος εργασιών – δραστηριότητα, 

 κερδοφορία, 
                                                
∗ Τα κριτήρια αξιολόγησης που ακολουθούν εφαρµόζονται από την τράπεζα Marfin Egnatia Bank 



 29 

 ρευστότητα, 

 πραγµατική αξία του ενδιάµεσου ενεργητικού, 

 πραγµατική αξία κυκλοφορούντος και παγίου ενεργητικού, 

 κεφαλαιακή διάρθρωση, 

 βραχυπρόθεσµες & µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, 

 ύπαρξη ιδίας συµµετοχής (για δάνεια αγοράς παγίων). 

 

4.2.4. Δυνατότητα αποπληρωµής-Πηγές αποπληρωµής δανεισµού 
 
Πρωταρχικό ενδιαφέρον έχει η οµαλή αποπληρωµή του δανείου και όχι η 

ρευστοποίηση της εξασφάλισης που µπορεί να υπάρχει. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εξέταση κάθε αιτήµατος πιστοδότησης, είναι να διαβλέπουµε ότι η δραστηριότητα 

της επιχείρησης είναι από µόνη της ικανή να αποπληρώσει την οφειλή της. Ειδικότερα, 

ότι το cash flow ή διαφορετικά οι λειτουργικές πηγές (ιστορικές και µελλοντικές), 

επαρκούν να καλύψουν τις δανειακές, αλλά και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της 

επιχείρησης. Οι λειτουργικές πηγές, δηλαδή η ικανότητα που πηγάζει από τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης αποτελούν την πρωτεύουσα διέξοδο από τη 

χρηµατοδότηση. 

 

4.2.5. Εξασφαλίσεις  
 

Οι οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σαν δευτερεύουσα 

διέξοδος από την χρηµατοδότηση και συνήθως λαµβάνονται υπόψη σε περίπτωση 

απρόβλεπτων εξελίξεων. Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να αξιολογείται η σχέση της 

συµµετοχής του πιστούχου στο συνολικό κίνδυνο που ενέχεται στη δραστηριότητα του 

πιστούχου, µέρος του οποίου αναλαµβάνει η τράπεζα. 

 

4.2.6. Ιστορικό πελάτη 
 

Θα πρέπει να εξετάζονται τα χρόνια παρουσίας της επιχείρησης στην αγορά, το 

παρελθόν της επιχείρησης και των φορέων της, η ενασχόληση των φορέων µε το 

αντικείµενο και η εµπειρία τους, τα πιθανά επιχειρηµατικά προβλήµατα που 

αντιµετώπισαν στο παρελθόν, και τέλος οι προβλέψεις για το µέλλον της σε συνδυασµό 

µε το επιχειρηµατικό της σχέδιο. 
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4.2.7. Ιδιοκτησία 
 

Απασχολεί συνήθως η νοµική µορφή της επιχείρησης, ο πραγµατικός ιδιοκτήτης, η 

κατανοµή των µεριδίων, το µετοχικό κεφάλαιο και το κατά πόσο είναι τυπική η 

συµµετοχή κάποιων σε µία εταιρεία.  

 

4.2.8. Διοικητική δοµή - Στελέχωση – Διαδοχή 
 
Θα πρέπει να εξετάζεται: 

 η διοικητική δοµή και στελέχωση µιας επιχείρησης, 

 πώς έχουν µοιρασθεί οι ρόλοι µεταξύ των εταίρων/µετόχων, 

 η συµµετοχή πολλών στην άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή ένας 

µόνο αποφασίζει για όλα (one man show), 

 η ηλικία των εταίρων και η ύπαρξη διάδοχης κατάστασης. 

 

4.2.9. Επιχειρηµατική πρωτοβουλία – Ήθος 
 

Θα πρέπει να εξετάζονται οι ικανότητες του επιχειρηµατία, η σοβαρότητα, το ήθος, η 

αξιοπιστία, η υπευθυνότητά του, η γνώση των συνθηκών της αγοράς, τα επιχειρηµατικά 

του σχέδια και ο βαθµός στήριξης της εταιρείας από τους βασικούς της φορείς (χρήση 

ιδίων κεφαλαίων), καθώς και η αξία των προσωπικών εγγυήσεων. 

 

4.2.10 Προϊόντα - Υπηρεσίες  
 

Εξετάζεται εάν τα προϊόντα που διακινεί και εµπορεύεται µια επιχείρηση είναι 

επώνυµα, γνωστά και καθιερωµένα, είναι καλής ποιότητας ή κατασκευής και εφόσον η 

επιχείρηση είναι παροχής υπηρεσιών, τι είδους υπηρεσίες προσφέρει και το πόσο καλά 

εξυπηρετεί. 

 

4.2.11 Συνθήκες αγοράς – θέση πιστούχου στον ανταγωνισµό 
 

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται συνήθως σε χώρους που χαρακτηρίζονται από 

έντονο ανταγωνισµό, ο οποίος εκφράζεται στις πιο πολλές περιπτώσεις από τη 
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συγκέντρωση πολλών οµοειδών επιχειρήσεων στην ίδια αγορά. Στην ανάλυση λοιπόν 

κάθε επιχείρησης θα πρέπει να εξετάζονται: 

 ο κλάδος στον οποίο ανήκει µε καταγραφή θετικών-αρνητικών στοιχείων, 

 πώς η εξεταζόµενη επιχείρηση αντιδρά στα προβλήµατα του κλάδου, 

 η θέση της επιχείρησης στη συγκεκριµένη αγορά (περιοχή δραστηριοποίησης) 

και οι προοπτικές της, 

 τρόπος αντιµετώπισης του ανταγωνισµού και 

 οι δείκτες της επιχείρησης να συγκρίνονται µε τους δείκτες του συγκεκριµένου 

κλάδου. 

 

4.2.12 Τρόπος προσέγγισης – Σχέση µε την Τράπεζα 
 

Ο τρόπος προσέγγισης µερικές φορές υποδηλώνει και την ανάγκη κάποιου πελάτη. 

Διαφορετική δηλαδή είναι η ανάγκη κάποιου διερχόµενου πελάτη, ο οποίος συνήθως 

έχει άµεση ανάγκη και διαφορετική αυτού που επιλέγει η τράπεζα και προσπαθεί να 

προσελκύσει. Η άµεση ανάγκη κάποιου µπορεί να υποδηλώνει: 

 µέτριο προγραµµατισµό, 

 απρόβλεπτες συγκυρίες,  

 αδυναµία πρόβλεψης από τον επιχειρηµατία των αναγκών του, 

 ανύπαρκτη ή κακή οργάνωση και 

 πιεστικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τους προµηθευτές ή τις άλλες 

τράπεζες. 

Η υπάρχουσα σχέση µε την τράπεζα και ο βαθµός συνέπειας στην αντιµετώπιση 

των υποχρεώσεων µπορεί να µας βοηθήσουν σηµαντικά στην αξιολόγηση του 

αιτήµατος.  

 

4.2.13 Πληροφορίες αγοράς - Τραπεζών - Δυσµενή στοιχεία 
 

Είναι πολύ σηµαντική η άντληση πληροφοριών από άλλες πηγές, όπως: 

 οι προµηθευτές, 

 οι πελάτες, 

 οι ανταγωνιστές, 

 οι τράπεζες. 
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Όσον αφορά τα δυσµενή στοιχεία, η επιχείρηση, οι φορείς της, οι συγγενείς 

επιχειρήσεις (αν υπάρχουν) και οι εγγυητές, δεν πρέπει να έχουν σε βάρος τους 

δυσµενή στοιχεία. Αν όµως υπάρχουν, θα πρέπει να εξετάζονται: 

 το είδος τους και η σοβαρότητά τους, το µέγεθός τους, 

 η παλαιότητά τους, 

 η συχνότητά τους (είναι δηλαδή δυσµενή στοιχεία τα οποία καταγράφηκαν σε 

µία µόνο χρονική στιγµή, ή δηµιουργούνται συχνά). 

Τα δυσµενή στοιχεία θα πρέπει οπωσδήποτε να δικαιολογούνται πλήρως και να 

προσκοµίζονται όσα δικαιολογητικά απαιτούνται για την αιτιολόγησή τους. Η 

τακτοποίηση των δυσµενών στοιχειών δεν αποτελεί πάντοτε και την αιτιολόγησή τους. 

Θα πρέπει να αιτιολογείται επακριβώς ο λόγος δηµιουργίας τους. Σηµειώνεται ότι οι 

προσηµειώσεις δεν θεωρούνται, κατ’ αρχήν, δυσµενές στοιχείο και θα πρέπει να 

ερευνάται τι υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν. 

 

4.2.14 Βιοτικό επίπεδο – Περιουσία 
 

Σηµαντικό ποιοτικό στοιχείο που θα πρέπει να συνεκτιµάται είναι ο τρόπος ζωής του 

πελάτη σε σχέση µε τα εισοδήµατά του και την οικογενειακή του κατάσταση. 

Παράλληλα εξετάζεται κατά πόσον ο πελάτης έχει αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία που 

δεν δικαιολογούνται από το ύψος του εισοδήµατός του 

 

4.3. Εξασφαλίσεις Πιστοδοτήσεων  
 
Τις περισσότερες φορές, όταν η τράπεζα προχωρά σε πιστοδοτήσεις, εκτός από τη 

δέσµευση του πιστούχου απέναντι στην τράπεζα για την έγκαιρη και απρόσκοπτη 

αποπληρωµή του χορηγηθέντος ποσού, ζητά και λαµβάνει κάποια ή κάποιες 

εξασφαλίσεις προκειµένου να είναι όσο το δυνατό πιο κατοχυρωµένη και 

διασφαλισµένη σε περίπτωση µη οµαλής εξέλιξης της πιστοδότησης. Βεβαίως δεν 

αποκλείεται να χορηγηθούν και πιστοδοτήσεις άνευ εξασφαλίσεων. Αυτό λαµβάνει 

χώρα όταν ο πιστούχος είναι ιδιαίτερα φερέγγυος και οικονοµικά εύρωστος σε σχέση 

µε την αιτούµενη χορήγηση. Με βάση το πιο πάνω κριτήριο, οι πιστοδοτήσεις 

διακρίνονται σε καλυµµένες και ακάλυπτες. Ανάλογα µε τη µορφή της χορηγούµενης 

πιστοδότησης µπορεί να ζητηθεί από την τράπεζα η εξασφάλιση να συνδέεται 

αποκλειστικά µε κάποιο συγκεκριµένο όριο ή είναι δυνατό κάποιες εξασφαλίσεις να 

καλύπτουν το σύνολο των πιστοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί σε µια επιχείρηση. Ως 



 33 

εκ τούτου οι εξασφαλίσεις των πιστοδοτήσεων µπορεί να διακριθούν σε ειδικές και σε 

γενικές. 

Μια επιπλέον διάκριση των εξασφαλίσεων είναι αυτή µεταξύ ουσιαστικών και 

µη ουσιαστικών εξασφαλίσεων. Στην πρώτη περίπτωση, οι ληφθείσες εξασφαλίσεις 

είναι απαιτητές και ρευστοποιήσιµες, έχουν δηλαδή αξία η οποία µπορεί να 

υπολογισθεί, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι ληφθείσες εξασφαλίσεις είναι απαιτητές 

υπό την αίρεση ότι ο εκχωρητής (τις περισσότερες φορές είναι η πιστοδοτούµενη 

επιχείρηση) θα εκπληρώσει κάποιες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει (π.χ. όταν έχει 

εκχωρηθεί µη τελεσθείσα σύµβαση, η απαίτηση της τράπεζας θα γεννηθεί µόνο εφόσον 

ο εκχωρητής εκπληρώσει τους όρους που αναφέρονται στην εκχωρηµένη σύµβαση). 

Από νοµικής απόψεως οι εξασφαλίσεις διακρίνονται σε ενέχυρα, προσηµειώσεις,  

υποθήκες και ενοχικές εγγυήσεις. Η ανάλυση των παρακάτω διακρίσεων έγινε µε τη 

βοήθεια του εγχειριδίου του Δεµίρη (1993). 

 

4.3.1. Ενέχυρο 
 

Ενέχυρο είναι το εµπράγµατο δικαίωµα  πάνω σε κάποιο άλλο κινητό πράγµα για την 

εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή µε την προνοµιακή ικανοποίηση του από την 

πώληση η ιδιοποίηση του πράγµατος. Για τη σύσταση ενεχύρου απαιτείται 

συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συµφωνητικό µε βέβαιη χρονολογία και 

περιγραφή της πράξης (απαίτηση-πράγµα). Το είδος της χρηµατοδότησης συνήθως 

καθορίζει και το είδος του ενέχυρου που θα ληφθεί ως εξασφάλιση. Παρακάτω 

αναφέρουµε κάποια είδη ενεχύρων: 

 Από τις πιο αξιόπιστες εξασφαλίσεις θεωρούνται η ενεχυρίαση καταθέσεων και 

τίτλων του ελληνικού δηµοσίου διότι έχουν πολύ χαµηλό κίνδυνο και είναι εύκολα 

ρευστοποιήσιµοι. 

 Μια επίσης ισχυρή εξασφάλιση είναι η ενεχυρίαση εµπορευµάτων όπου 

εκχωρούνται τα εµπορεύµατα του δανειστή η ενός τρίτου εγγυητή σε αυτόν που 

δανείζει (τράπεζα). Τα εµπορεύµατα αυτά αποθηκεύονται σε αποθήκες που ανήκουν 

στην εθνική ακίνητων όπου είναι η µόνη υπεύθυνη για την φύλαξη και διαχείριση των 

εµπορευµάτων υπό τις έγγραφες οδηγίες του δανειστή. Η ουσιαστική διαχείριση των 

ενεχύρων δηλαδή η εκτίµηση και παρακολούθηση της αξίας των ενεχύρων γίνεται από 

τις Επιχειρηµατικές Μονάδες τηρώντας πιστά τα προβλεπόµενα. ¨Όµως για να 

οδηγηθούµε σε µια τέτοια µορφή ενεχυρίασης πρέπει να πληρούνται ορισµένες 

προϋποθέσεις:  
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o Ο ιδιοκτήτης των εµπορευµάτων, εάν είναι τρίτο πρόσωπο, γίνεται 

αυτόµατα εγγυητής στον πιστούχο της σύµβασης , τουλάχιστον µέχρι το ύψος της 

αξίας των εµπορευµάτων που ενεχυριάζονται, 

o πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενεχυρίασης των 

εµπορευµάτων και να έχει µεταγραφεί ο τίτλος υπέρ της τράπεζας, 

o να έχει πραγµατοποιηθεί η ανάλογη εκτίµηση των εµπορευµάτων από 

τους αρµόδιους του δανειστή, 

o τέλος να υπάρξει το ανάλογο έγγραφο που να αναφέρει την εκτιµηθείσα 

αξία των εµπορευµάτων και τον ενεχυρούχο δανειστή. 

 Συνηθισµένες µορφές ενεχυρίασης είναι η ενεχυρίαση οµολόγων και η 

ενεχυρίαση µεταχρονολογηµένων επιταγών. Αποδεκτή εξασφάλιση αποτελούν τα 

oµόλογα των οποίων η εναποµένουσα διάρκεια µέχρι τη λήξη δεν ξεπερνά τα δέκα έτη. 

Η ενεχυρίαση επιταγών δεν αποτελεί µία από τις πιο ισχυρές εξασφαλίσεις, γι’ αυτό 

αφορά συνήθως στις βραχυπρόθεσµες πιστοδοτήσεις. Βασικό µέληµα των στελεχών 

της τράπεζας είναι η διαπίστωση της φερεγγυότητας των εκδοτών και της 

εµπορικότητας της συναλλαγής. Αντίθετα η ενεχυρίαση των συναλλαγµατικών 

συµβαίνει µεταξύ της τράπεζας και του οφειλέτη µε ειδική σύµβαση για την 

εξασφάλιση κάποιας συγκεκριµένης οφειλής. Η τράπεζα για να δεχτεί την ενεχυρίαση 

των συναλλαγµατικών ελέγχει την φερεγγυότητα των αποδεκτών, την νοµιµότητα της 

συναλλαγής και το να προέρχονται από την επί πιστώσει πώληση καταναλωτικών 

αγαθών διαρκείας του πιστούχου ή από πώληση ακινήτων.  

 Μια ακόµη µορφή εξασφάλισης είναι η ενεχυρίαση µετοχών και µεριδίων Α/Κ. 

Ο κίνδυνος µείωσης της αξίας των ενεχυριασµένων µετοχών είναι θεωρητικά 

µεγαλύτερος από αυτόν της ενεχυρίασης µετοχικών Α/Κ διότι το χαρτοφυλάκιο των 

Α/Κ έχει µεγαλύτερη διασπορά και τα µερίδια Α/Κ ρευστοποιούνται αυθηµερόν στην 

τρέχουσα τιµή εξαγοράς τους ενώ είναι πιθανό κατά την πώληση των µετοχών να µην 

µπορεί να επιτευχθεί η επιθυµητή τιµή, ή ακόµα να µην υπάρχουν αγοραστές.  

 Επιπλέον η τράπεζα εξετάζει απαιτήσεις των δανειζόµενων έτσι ώστε να τις 

δεχτεί ως ενέχυρα για να εξασφαλίσει χρηµατοδοτήσεις, µόνο αν οι απαιτήσεις αυτές 

είναι µεταβιβάσιµες. Οι απαιτήσεις που πιθανόν θα γεννηθούν από κάποια σύµβαση, 

της οποίας δεν είναι δυνατή η εκχώρηση, δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 

ενεχυρίασης. Οι απαιτήσεις από συναλλαγές µε το Δηµόσιο, όσον αφορά στο ελληνικό 

κράτος, ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : σε απαιτήσεις από 

συµβάσεις οικονοµοτεχνικών ή τεχνικών έργων και σε συµβάσεις προµήθειας αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών και θεωρούνται κατά κανόνα ισχυρές εξασφαλίσεις, ενώ αντίθετα 
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οι απαιτήσεις που θα δηµιουργηθούν όταν εκτελεστεί η σύµβαση του δανείου που είναι 

συνήθως απαιτήσεις φυσικών η νοµικών προσώπων δεν είναι σίγουρες εξασφαλίσεις. Η 

απαίτηση που έχει ήδη δηµιουργηθεί µε την εκτέλεση µέρους ή όλου της σύµβασης 

ενεχυριάζεται, ενώ η απαίτηση γενικώς δηµιουργείται και µετά εκχωρείται. Πριν 

συµβεί η εκχώρηση ή η ενεχυρίαση της απαίτησης γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί 

ότι δεν έχει γίνει εκχώρηση σε κανέναν άλλο πριν από την τράπεζα. 

 Η τελευταία διαδεδοµένη µορφή ενέχυρου είναι η ενεχυρίαση φορτωτικών 

εγγράφων. Η φορτωτική είναι η απόδειξη παραλαβής εµπορευµάτων που εκδίδει η 

µεταφορική επιχείρηση. Η εκχώρηση φορτωτικών εγγράφων είναι µια ενδιάµεση 

µορφή εξασφάλισης µεταξύ της ενεχυρίασης απαιτήσεων από φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ 

και της ενεχυρίασης εµπορευµάτων. Αν τα φορτωτικά έγγραφα έχουν εκδοθεί «εις 

διαταγήν» ή «εις τον κοµιστήν» τότε µεταβιβάζονται στην τράπεζα µε οπισθογράφησή. 

Αν έχουν εκδοθεί «εις παραλαβήν», για να ενεχυριασθούν στην τράπεζα πρέπει να γίνει 

εκχώρηση ή να ορισθεί από την αρχή σαν παραλήπτης η τράπεζα. 

 

4.3.2. Προσηµείωση  
 

Η προσηµείωση είναι το δικαίωµα εγγραφής υποθήκης µε την αναβλητική αίρεση ότι η 

απαίτηση του δανειστή θα επιδικαστεί και θα τελεσιδικήσει. Η προσηµείωση δεν είναι 

εκτελεστός τίτλος και προκειµένου ο προσηµειούχος δανειστής να µπορέσει να 

εκπλειστηριάσει το προσηµειωµένο ακίνητο, θα πρέπει να µετατρέψει την 

προσηµείωση σε υποθήκη. Η προσηµείωση πρέπει να τραπεί µετά την τελεσιδικία της 

απαίτησης σε υποθήκη, εντός χρονικού διαστήµατος 90 ηµερών και γράφεται µε 

απόφαση του Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση της τράπεζας και µε την συναίνεση ή 

χωρίς αυτήν του πελάτη. 

 

4.3.3.Υποθήκη  
 

Υποθήκη είναι εµπράγµατο δικαίωµα επί αλλότριου ως προς τον δανειστή  ακινήτου 

για την εξασφάλιση απαίτησης µε την προνοµιακή ικανοποίηση της απαίτησης του 

δανειστή. Η υποθήκη συντάσσεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε 

αναγκαστική δικαστική απόφαση. Με την σύνταξη της υποθήκης η τράπεζα αποκτά το 

δικαίωµα να εκποιήσει το ακίνητο. Η υποθήκη απαιτεί αρκετά έξοδα για την σύνταξη 

της και είναι δύσκολο να ρευστοποιηθεί λόγω των διαδικασιών που επέρχονται αυτής. 
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Η υποθήκη είναι τίτλος άµεσα εκτελεστός στην περίπτωση εµπλοκής της πιστοδοτικής 

σχέσης, γεγονός που δίνει στον ενυπόθηκο δανειστή το δικαίωµα εκπλειστηρίασης του 

υποθηκευµένου ακινήτου προκειµένου να εισπράξει την απαίτησή του.  

Η υποθήκη µπορεί να αφορά και µελλοντική ή υπό αίρεση απαίτηση, δεν µπορεί 

να είναι µεγαλύτερη από το ποσό της απαίτησης αυτής και µπορεί να συµπεριλαµβάνει 

µηχανολογικό εξοπλισµό ή άλλες εγκαταστάσεις που συνδέονται µε το υποθηκευµένο 

οικοδόµηµα ή το έδαφός του. Σε ένα ακίνητο µπορούν να εγγραφούν περισσότερες από 

µία προσηµειώσεις ή υποθήκες. Οι δύο παραπάνω εξασφαλίσεις, θεωρούνται από τις 

πιο ισχυρές εξασφαλίσεις εφόσον το ακίνητο προσηµειώνεται η υποθηκεύεται για 

πρώτη φορά. Διότι σε περίπτωση πλειστηριασµού οι ενυπόθηκοι και δανειστές που 

έχουν συνάψει υποθήκη η προσηµείωση Α’ σειράς θα αποζηµιωθούν από το ποσό που 

θα αποφασιστεί προνοµιακά και ανάλογα µε τη σειρά εγγραφής του βάρους τους ,αφού 

πρώτα αφαιρεθούν τα έξοδα του πλειστηριασµού (το σύνολο των οφειλοµένων στους 

εργαζόµενους και έως το 1/3 των οφειλόµενων προς το ΙΚΑ και την Εφορία). 

 

4.3.4. Εγγυήσεις 
 

Με την εγγύηση, ο οφειλέτης αναλαµβάνει την ευθύνη απέναντι στο δανειστή ότι θα 

καταβάλει την οφειλή του. Ως ενοχικές, θεωρούνται οι πάσης µορφής εγγυήσεις που 

παρέχουν έναντι µιας πιστοδότησης, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πάσης µορφής, 

ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου. Η εγγύηση που παρέχεται µπορεί να καλύπτει το σύνολο 

των πιστοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί ή να καλύπτει ένα περιορισµένο ποσό το 

οποίο να συνδέεται µε µία ή περισσότερες συγκεκριµένες συµβάσεις. Για να υπάρξει 

εγγύηση πρέπει να υπάρχει έγγραφη δήλωση του εγγυητή. Τις περισσότερες φορές ο 

εγγυητής παραιτείται (για το ποσόν που εγγυάται) από το δικαίωµα της διαιρέσεως και 

της διζήσεως. Δικαίωµα της διαίρεσης σηµαίνει ότι η απαίτηση µπορεί να διαχωριστεί 

σε τόσα µέρη όσα είναι ο πιστούχος και οι εγγυητές και ο καθένας από αυτούς να έχει 

την υποχρέωση καταβολής µόνο του µέρους του χορηγηθέντος ποσού που του 

αντιστοιχεί. Με την παραίτηση από το δικαίωµα της διαίρεσης, ο εγγυητής ευθύνεται 

για το σύνολο της απαίτησης της τράπεζας. Το δικαίωµα της διζήσεως σηµαίνει ότι η 

τράπεζα µπορεί να στραφεί κατά του εγγυητή για την είσπραξη της απαίτησής της, 

µόνο εφόσον έχει αποδεδειγµένα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διεκδίκησης του 

οφειλόµενου ποσού από τον πιστούχο. Εφόσον ο εγγυητής παραιτηθεί από το δικαίωµα 

της διζήσεως, ευθύνεται κι εκείνος ως πιστούχος, από τη στιγµή της καταγγελίας της 

σύµβασης, και κατά συνέπεια, η τράπεζα µπορεί να στραφεί εναντίον του, χωρίς να 
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εξαντλήσει τη διεκδίκηση του οφειλόµενου ποσού από τον πιστούχο. Σε κάθε 

περίπτωση λήψης ενοχικής εγγύησης θα πρέπει να διαπιστώνεται η δικαιοπρακτική 

ικανότητα του φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του νοµικού προσώπου (δηλαδή 

να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να µην τελούν υπό δικαστική 

απαγόρευση και να µην έχει τελεσιδικήσει εις βάρος τους ποινή κακουργήµατος). 

Ανάλογα µε τον εγγυητή οι ενοχικές εγγυήσεις διακρίνονται σε προσωπικές, εταιρικές, 

επιστολές πρόθεσης, τραπεζικές εγγυήσεις, εγγυήσεις δηµοσίου και εγγύηση ΤΕΜΠΕ. 

 Τις προσωπικές εγγυήσεις τις παρέχουν συνήθως φυσικά πρόσωπα τα οποία 

έχουν άµεση σχέση µε το άτοµο που δέχεται την χρηµατοδότηση. Σε περίπτωση που 

δεν φαίνεται η σχέση µεταξύ πιστούχου και εγγυητή, το άτοµο που δανείζεται οφείλει 

να εξακριβώσει τους λόγους για τους οποίους ο εγγυητής δέχεται να εγγυηθεί 

προσωπικά. Η προσωπική εγγύηση συχνά δίνεται από φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν 

στην κυριότητά τους αξιόλογη ακίνητη περιουσία σε σχέση µε το ύψος της 

χρηµατοδότησης. Υπάρχει όµως και η πιθανότητα η προσωπική εγγύηση να έχει 

περισσότερο ηθικό χαρακτήρα και να αποδεικνύει έµπρακτα την εµπιστοσύνη του 

εγγυητή προς την πιστοδοτούµενη επιχείρηση και την ικανότητά της να αντεπεξέλθει 

στην υποχρέωση που αναλαµβάνει έναντι της τράπεζας. Οι εγγυητές πρέπει να δίνουν 

στην τράπεζα τα στοιχεία της οικονοµικής τους κατάστασης, και έτσι πρέπει να  

συµπληρώνουν Δήλωση Ακίνητης Περιουσίας που συµπεριλαµβάνει εκτιµηµένη αξία 

των ακινήτων και πιθανά βάρη που φέρουν. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται 

τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο, όταν δηλαδή ανανεώνεται η σχέση της 

χρηµατοδότησης.  

 Οι εταιρικές εγγυήσεις παρέχονται από νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής, 

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Για να υπάρξει εταιρική εγγύηση θα πρέπει η νοµική 

υπηρεσία της τράπεζας να εκδώσει µετά από έλεγχο την νοµιµοποίηση της εταιρείας 

που µπαίνει ως εγγυήτρια έτσι ώστε να προκύπτει, εκτός από τη νόµιµη εκπροσώπηση, 

και η δυνατότητα που έχει ως νοµικό πρόσωπο να παράσχει εγγύηση, καθώς και να 

προσκοµίζεται πρακτικό Δ.Σ. για την έγκριση παροχής της συγκεκριµένης εγγύησης.  

Αν τα παραπάνω δεν ισχύουν, η εταιρική εγγύηση µπορεί να µην έχει νοµική ισχύ. 

Όπως και στην περίπτωση των προσωπικών εγγυήσεων, είναι απαραίτητο να 

διαπιστωθεί η οικονοµική κατάσταση της εγγυήτριας εταιρείας δηλώνοντας την 

ακίνητη περιουσία και αναλύοντας τις λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας. 

Σύµφωνα µε το νόµο, η εταιρική εγγύηση µιας θυγατρικής εταιρείας υπέρ της µητρικής 

της δεν ισχύει, εκτός εάν η µητρική έχει εξαγοράσει τη θυγατρική. 
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 Οι επιστολές πρόθεσης διακρίνονται σε δύο ειδών, την επιστολή υποστήριξης 

και την επιστολή πρόθεσης. Η επιστολή υποστήριξης είναι η επιστολή στην οποία η 

µητρική εταιρία εγγυάται ότι η θυγατρική θα εκπληρώσει όλες τις της υποχρεώσεις 

απέναντι στην τράπεζα. Η επιστολή πρόθεσης είναι η επιστολή που παρέχει η µητρική 

εταιρία για να δηλώσει εκ µέρους της θυγατρικής τον σκοπό της να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της. Παρόλα αυτά για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα της εξασφάλισης 

πρέπει να ελεγχθεί η οικονοµική κατάσταση της εταιρίας καθώς και το επιχειρηµατικό 

ήθος και το ήθος της διοίκησης, και οι πληροφορίες να ληφθούν από τουλάχιστον δύο 

τράπεζες που έχει συνεργαστεί η εταιρία. Φυσικά αυτές οι επιστολές συνήθως 

στέλνονται για να επαινέσουν τη επιχείρηση και όχι να αφυπνίσουν τον κίνδυνο. 

 Οι τραπεζικές εγγυήσεις θεωρούνται από τις πιο ισχυρές µορφές εξασφάλισης. 

Σε περίπτωση που ο πιστούχος δεν µπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, η 

εγγυήτρια τράπεζα καταβάλει στον δικαιούχο το προβλεπόµενο ποσό. Η τράπεζα 

µπορεί να είναι είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού. Στη συγκεκριµένη µορφή εγγύησης 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τόκοι και οι συναλλαγµατικές διαφορές για να µην 

υπάρχει πρόβληµα σε περίπτωση εξόφλησης της απαίτησης. Τέτοιου είδους συµφωνίες 

συνήθως λαµβάνουν την έγκριση της νοµικής υπηρεσίας έτσι ώστε να διαπιστώνεται η 

νοµική ισχύ της συµφωνίας. Επίσης χρειάζεται και η έγκριση από τη διεύθυνση 

διαχείρισης κινδύνων για να φέρει την ανάλογη φερεγγυότητα. 

 Η εγγύηση δηµοσίου είναι σπάνια µορφή εξασφάλισης και παρέχεται από τον 

δηµόσιο τοµέα µόνο σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται από Υπουργικές 

Αποφάσεις. Οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της εγγύησης ελέγχονται µε πολύ 

προσοχή και πρέπει να συµβαδίζουν µε τις ανάλογες αποφάσεις και εγκυκλίους ώστε να 

έχει νοµική ισχύ η εγγύηση. 

 Το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) 

παρέχει εγγυήσεις για επιχειρηµατικά δάνεια διάρκειας έως και 10 έτη και καλύπτει 

ποσοστό από 45 έως και 80 τις εκατό. Για το υπόλοιπο ποσοστό της χρηµατοδότησης 

θα πρέπει φυσικά η τράπεζα να λάβει και λοιπές εξασφαλίσεις. Οι εµπράγµατες 

εξασφαλίσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 125% του ποσού που καλύπτουν. Σε 

αυτή την µορφή εγγύησης, σε περίπτωση που το δάνειο δεν θα εξελίσσεται οµαλά, το 

ταµείο έχει το δικαίωµα να αρνηθεί να πληρώσει την οφειλή που υποχρεούται ως 

εγγυητής και να υποχρεώσει την τράπεζα να επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση σε 

βάρος της επιχείρησης. Η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ βοηθάει κυρίως νέες αλλά και παλιές 

επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επαρκείς εµπράγµατες εξασφαλίσεις για την υλοποίηση 
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επενδύσεων µε µακροπρόθεσµα δάνεια. Φυσικά η συγκεκριµένη εγγύηση αποτελεί την 

εσχάτη των επιλογών λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

5.1. Εισαγωγικά 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα µη είσπραξης συγκεκριµένων 

χρηµατικών εισροών σε καθορισµένο χρονικό ορίζοντα. Παραδοσιακά, οι τράπεζες 

έχουν καταφέρει να διαχειρίζονται τον πιστωτικό κίνδυνο σχεδόν αποκλειστικά από την 

θέσπιση διαδικασιών για την πιστωτική ανάλυση και την έρευνα πριν από τη λήψη της 

απόφασης να δανείζουν. Μια έρευνα των Lown, Morgan, και Rohatgi (2000), µας 

δείχνει ότι η διαθεσιµότητα τραπεζικών πιστώσεων δεν εξαρτάται µόνο από τα 

επιτόκια, αλλά κυρίως από τα πιστωτικά πρότυπα. Η πιστωτική ανάλυση 

επικεντρώνεται σε δύο διαφορετικά αλλά αλληλένδετα ζητήµατα, καταρχήν την 

προθυµία του δανειολήπτη και δεύτερον τη δυνατότητα να εξοφλήσει ένα δάνειο. 

Αναλύοντας την ικανότητα αποπληρωµής του δανειολήπτη, ουσιαστικά είναι ένα θέµα 

διερεύνησης του χαρακτήρα και των οικονοµικών προοπτικών του δανειολήπτη.  

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου είναι πρωταρχικής σηµασίας για τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα γιατί σκοπός του είναι να αναλαµβάνουν, να µεσολαβούν 

και να συµβουλεύουν για χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητο να 

µπορούν να µετρούν τους κινδύνους µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια έτσι ώστε να 

µπορούν να τους αποτιµούν και να τους ελέγχουν. Ο Wilson (1998) αναφέρει ότι τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ολοένα και περισσότερο ασχολούνται µε τη µέτρηση και 

τη διαχείριση του κίνδυνου σε επίπεδο χαρτοφυλακίου και δανείων, εκτός από το 

επίπεδο των συναλλαγών. Αυτή η αλλαγή στην προοπτική έχει συµβεί για διάφορους 

λόγους. Πρώτον είναι η αναγνώριση ότι η παραδοσιακή δυαδική ταξινόµηση των 

πιστώσεων σε καλές πιστώσεις και κακές πιστώσεις δεν επαρκούν, µε την προϋπόθεση 

ότι κατά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου όλες οι πιστώσεις µπορούν δυνητικά 

να γίνουν κακές µε τον χρόνο διότι δίνεται ένα συγκεκριµένο οικονοµικό σενάριο. Ο 

δεύτερος λόγος είναι η µείωση της αποδοτικότητας των παραδοσιακών πιστωτικών 

προϊόντων, που σηµαίνει µικρό περιθώριο για λάθος όσον αφορά την επιλογή και την 

τιµολόγηση των επιµέρους συναλλαγών, τις αποφάσεις για επενδύσεις χαρτοφυλακίου, 

όταν η διαφοροποίηση και τα αποτελέσµατα των χρονοδιαγραµµάτων σηµαίνουν όλο 

και περισσότερο αυξανόµενη διαφορά µεταξύ κερδών και ζηµιών. Τέλος, η διαχείριση 
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δίνει περισσότερες ευκαιρίες, στο να διαχειρίζονται τα δάνεια προληπτικά µε τη 

διαθεσιµότητα των πιστωτικών παραγώγων και µε τις εγγυήσεις τρίτων µερών. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος µπορεί να θεωρηθεί ως η συνισταµένη τεσσάρων επιµέρους 

κινδύνων. 

 

5.1.1. Κίνδυνος αθέτησης (default risk) 
 

Ο κίνδυνος αθέτησης αναφέρεται στην πιθανότητα,ο αντισυµβαλλόµενος να αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του. Μπορούµε να διακρίνουµε την «τεχνική αθέτηση» (technical 

default), σε περίπτωση που ο πιστούχος αθετήσει κάποια από τις υποχρεώσεις που 

αναγράφονται στο συµβόλαιο, γεγονός που συνήθως προκαλεί επαναδιαπραγµάτευση 

των όρων του συµβολαίου, και την «οικονοµική αθέτηση» (economic default), όταν η 

αξία των στοιχείων του ενεργητικού είναι µικρότερη από την αξία του παθητικού, µε 

συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να είναι αρνητικά. Επίσης ως κατάσταση «αθέτησης» θα 

µπορούσε να εκληφθεί η µη πληρωµή τόκων εντός ενός χρονικού περιθωρίου (πχ ενός 

έτους) από την ηµεροµηνία καταλογισµού τους. Η «αθέτηση» µε τη νοµική έννοια του 

όρου δεν είναι ικανοποιητική, διότι συνήθως η ζηµία για την τράπεζα προηγείται των 

νοµικών διαδικασιών. 

 

5.1.2. Κίνδυνος ανοίγµατος (exposure risk) 
 

Ο κίνδυνος ανοίγµατος αναφέρεται στο συνολικό ποσό που αυτό είναι εκτεθειµένο σε 

πιστωτικό κίνδυνο. Στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων το συνολικό 

ποσό ταυτίζεται µε την ονοµαστική αξία των πιστοδοτήσεων. Η µέτρηση περιπλέκεται 

στις περιπτώσεις των εκτός ισολογισµού στοιχείων, όπου η συνήθης τακτική 

συνίσταται στον υπολογισµό του πιστωτικού ισοδύναµου. 

 

5.1.3. Κίνδυνος ανάκτησης (recovery risk) 
 

Ο κίνδυνος ανάκτησης σε περίπτωση πτώχευσης αναφέρεται στο ποσοστό 

ικανοποίησης της τράπεζας από το συνολικό ποσό που είναι εκτεθειµένο σε κίνδυνο σε 

περίπτωση πτώχευσης του πιστούχου, και είναι συνάρτηση της αξίας των 

εξασφαλίσεων της τράπεζας καθώς και της σειράς ικανοποίησης της. Στην περίπτωση 

των εµπράγµατων εξασφαλίσεων, ο κίνδυνος εστιάζεται στη διακύµανση της αξίας 
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τους, ενώ στην περίπτωση αντεγγυήσεων ο κίνδυνος µεταφέρεται από τον πιστούχο 

στον εγγυητή. Επίσης υπάρχει και ο νοµικός κίνδυνος που σχετίζεται µε τη νοµική 

κατοχύρωση της τράπεζας κατά τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων. 

 

5.1.4. Κίνδυνος περιθωρίων (credit spread risk) 
 

Ο κίνδυνος περιθωρίων αναφέρεται στην πιθανότητα µείωσης της αξίας µιας 

πιστοδότησης ως αποτέλεσµα της αύξησης των πιστωτικών περιθωρίων και της 

τιµολόγησης της σε τιµές αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός ενεργοποιείται περισσότερο σε 

περιπτώσεις που έχει αναπτυχθεί η ενεργός δευτερογενής αγορά, ο συνεχής καθορισµός 

τιµών και έχει θεσπιστεί η αποτίµηση σε τιµές αγοράς. Αντίθετα, δεν έχει εφαρµογή σε 

περίπτωση που οι πιστοδοτήσεις τιµολογούνται σε πραγµατική βάση. 

 

5.2. Κανόνες Βασιλείας ΙΙ και η Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου  
 

Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων έχουν διαµορφωθεί από την 

Επιτροπή Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία. Οι κανόνες αυτοί βοηθούν στην 

ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να απορροφούν τις ζηµίες σε περίπτωση που 

έλθουν µη προβλέψιµοι κίνδυνοι. Το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας αποβλέπει 

κυρίως στη διασφάλιση της σταθερότητας στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η 

Επιτροπή Βασιλείας αναγνωρίζοντας ότι το πρώτο σύστηµα κανόνων «Βασιλεία Ι» 

είναι ανεπαρκές, προχώρησε στη διαµόρφωση νέου εποπτικού πλαισίου για την 

αντιµετώπιση νέων προκλήσεων, ευρύτερα γνωστού ως «Βασιλεία ΙΙ». Οι νέες 

προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας διακρίνονται σε τρεις πυλώνες (Basel 

Committee on Banking Supervision, 2006). 

Πυλώνας 1- Υπολογισµός ελάχιστων κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου, µε την προσθήκη απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου. Προτείνεται ένα φάσµα επιλογών που µπορούν να έχουν οι 

τράπεζες για την µέτρηση κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας. Επίσης 

προβλέπεται να λαµβάνεται υπόψη ο κίνδυνος των επιτοκίων και ο λειτουργικός 

κίνδυνος για τον προσδιορισµό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων.  

Πυλώνας 2-Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας. 

Προτείνονται µέθοδοι για να ελέγχεται αν έχει γίνει σωστή η εγκατάσταση των 

ασφαλών εσωτερικών µεθόδων για την αξιολόγηση της επάρκειας κεφαλαίου από µία 
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τράπεζα. Εξασφαλίζεται η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων µε την επικινδυνότητα της 

τράπεζας.  

Πυλώνας 3-Ενίσχυση της πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά στις τράπεζες 

µέσω της καθιέρωσης κανόνων γνωστοποίησης οικονοµικών και άλλων στοιχείων για 

την ενδυνάµωση της φερεγγυότητας των τραπεζών. Η πειθαρχία αυτή προϋποθέτει την 

επιβολή κανόνων µε στόχο την διαφάνεια. Πιο αναλυτικά επιτρέπεται η αποκάλυψη και 

αξιολόγηση πληροφοριών για την εκτίµηση σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, την 

αποδοτικότητα, τα µελλοντικά σχέδια και τη συνολική έκθεση σε τραπεζικούς 

κινδύνους. 

Η δηµιουργία ενός προγράµµατος διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου 

σύµφωνα µε την Επιτροπή της Βασιλείας ΙΙ θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω 

πρακτικές:  

 Την υιοθέτηση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος πιστωτικού κινδύνου.  

 Την λειτουργία κάτω από κατάλληλες διαδικασίες διαβάθµισης του πιστωτικού 

κινδύνου.  

 Τη διατήρηση µιας κατάλληλης διαδικασίας διεύθυνσης πίστωσης , µέτρησης 

και παρακολούθησης και  

 Την εξασφάλιση επαρκών ελέγχων που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Τα βασικά στοιχεία για ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου είναι η αναγνώριση και η ανάλυση της ύπαρξης και της πιθανότητας 

εµφάνισης του κινδύνου , καθώς και το προσωπικό που σχετίζεται µε δραστηριότητες 

όπου υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος, πρέπει να είναι ικανό να διεξάγει αυτές τις 

δραστηριότητες µε υψηλά πρότυπα.  

Η Επιτροπή Βασιλείας προτείνει δύο βασικές µεθόδους υπολογισµού των 

εποπτικών κεφαλαίων για τον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων, την 

τυποποιηµένη προσέγγιση και την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθµίσεων. Η 

δεύτερη παρέχει δύο διαφορετικούς τρόπους υπολογισµού., την θεµελιώδη και την 

εξελιγµένη. 

 

5.2.1. Η τυποποιηµένη προσέγγιση 
 

Η τυποποιηµένη προσέγγιση (Standardised Approach) είναι η απλούστερη από τις νέες 

εναλλακτικές σχετικές προσεγγίσεις. Με την προσέγγιση αυτή προτείνεται η 

αναλογικότερη σύνδεση των ιδίων κεφαλαίων προς τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο, διότι  
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 Διευρύνεται η κλίµακα των προκαθορισµένων συντελεστών µε τους οποίους 

κατηγοριοποιούνται οι χρηµατοδοτήσεις των τραπεζών µε βάση την ιδιότητα του 

αντισυµβαλλοµένου και το είδος της συναλλαγής.  

 Λαµβάνονται υπόψη παράµετροι όπως η πιστοληπτική διαβάθµιση του 

πιστούχου από αναγνωρισµένους Εξωτερικούς Οργανισµούς Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ), η διασπορά των κινδύνων που επιτρέπει τη µείωση από 100% 

σε 75% του συντελεστή στάθµισης για τον κίνδυνο των µέχρι ποσού 1 εκατ. ευρώ 

πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η εξασφάλιση από 

κατοικίες που επιτρέπει τη µείωση του συντελεστή στάθµισης των δανείων από 50% σε 

35%, ενώ, αντιθέτως, η εµφάνιση καθυστέρησης αποπληρωµής άνω των 90 ηµερών 

οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή, κλπ.  

 Αναγνωρίζονται και άλλα είδη εξασφαλίσεων, καθώς και πιο εξελιγµένες 

τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου, όπως τα πιστωτικά παράγωγα.  

 

5.2.2. Η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθµίσεων 
 

Η µέθοδος αυτή εισάγει µια καινοτόµο µεθοδολογία υπολογισµού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων µε βάση τις παραµέτρους κινδύνου. Οι πιο σηµαντικοί από τις 

παραµέτρους κινδύνου είναι η πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων πληρωµής του 

πιστούχου (Probability of Default) όπου είναι διαφορετική για κάθε µορφή πίστωσης, 

το άνοιγµα σε αθέτηση έναντι του αντισυµβαλλόµενου (Exposure At Default), η 

εναποµένουσα διάρκεια ενός ανοίγµατος ή απαίτησης µέχρι τη λήξη (Maturity) και η 

ζηµία του πιστωτικού ιδρύµατος σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default). Η 

προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθµίσεων αποτελείται από δύο επιµέρους 

µεθοδολογίες, τη θεµελιώδη (Foundation IRB) και την εξελιγµένη (Advanced IRB). 

Στη θεµελιώδη, οι τιµές της πιθανότητας αθέτησης προσδιορίζονται από τα πιστωτικά 

ιδρύµατα ενώ οι λοιποί προαναφερθείς παράµετροι από την αρχή που εποπτεύει. Η 

χρησιµοποίηση της πιο εξελιγµένης εκδοχής της (Advanced IRB) προϋποθέτει την 

έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος ή της εποπτικής αρχής της χώρας-έδρας της 

µητρικής, εφόσον πρόκειται για θυγατρική τράπεζα µε έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

µετά από διαβούλευση στην οποία συµµετέχει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Η έγκριση 

παρέχεται εφόσον διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις όσον 

αφορά την επάρκεια των εσωτερικών συστηµάτων που η τράπεζα έχει αναπτύξει για τη 

διαβάθµιση των πιστούχων και των πιστοδοτήσεων, την ποσοτικοποίηση των 

παραµέτρων κινδύνου, την επικύρωση των σχετικών αποτελεσµάτων και την 
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αξιοποίησή τους στη λήψη των αποφάσεων για τη χορήγηση και την τιµολόγηση των 

δανείων. 

 

5.2.2.1. Η µέτρηση της ζηµίας του πιστωτικού ιδρύµατος σε περίπτωση αθέτησης (Loss 

Given Default) 

 

Οι Araten, Jacobs, και Varshney (2004) µετά από δεκαοχτάχρονη έρευνα διαπίστωσαν 

ότι η µέτρηση της ζηµίας του πιστωτικού ιδρύµατος σε περίπτωση αθέτησης (Loss 

Given Default) στα τραπεζικά δάνεια, απαιτεί µεγάλη προσοχή στην επεξεργασία των 

αρχείων των δεδοµένων, ιδίως εάν το ιστορικό τους περιλαµβάνει πολλούς και 

διάφορους οικονοµικούς κύκλους. Η συνεχής οριστικοποίηση της αθέτησης, ο 

καθαρισµός των παρασιτικών δεικτών προεπιλογής, η επιλογή των εκπτωτικών 

συντελεστών, και η ταυτοποίηση των εγγυηµένων και µη εγγυηµένων ανοιγµάτων είναι 

κρίσιµης σηµασίας για την εγκληµατολογική ανάλυση των σοβαρών απωλειών. Ο 

δυναµικός χαρακτήρας της διαχείρισης των τραπεζικών δανείων απαιτεί την 

παρακολούθηση του ανοίγµατος και των εγγυήσεων που χορηγήθηκαν καθ’όλη τη 

διάρκεια του δανείου. Τα LGDs έχουν υψηλές µεταβλητότητες, και τα LGDs των 

ανασφάλιστων δανείων εµφανίζουν σχετικά υψηλή συσχέτιση µε τον οικονοµικό 

κύκλο. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να ενσωµατωθούν στη διαδικασία για τον 

προσδιορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. ¨Έτσι 

για πρώτη φορά στα πιστωτικά ιδρύµατα, χρησιµοποιούν τα εσωτερικά τους συστήµατα 

διαχείρισης και υποδείγµατα για την εκτίµηση των παραµέτρων αυτών. 

 

5.2.2.2. Η πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων πληρωµής του πιστούχου (Probability of 

Default) 

 

Οι Jimenez και Saurina (2004) προσπάθησαν να αναλύσουν ένα περιορισµένο σύνολο 

καθοριστικών παραγόντων της αθέτησης της συµφωνίας αποπληρωµής των 

επιχειρηµατικών δανείων. Οι κύριοι παράγοντες κατά τη µελέτη των παραπάνω είναι τα 

ενέχυρα, το είδος του δανειστή και η σχέση δανεισµού µε τον παράλληλο έλεγχο για τις 

λοιπές επεξηγηµατικές µεταβλητές, όπως το µακροοικονοµικό περιβάλλον, τα 

χαρακτηριστικά του δανειολήπτη (βιοµηχανία και περιοχή) και του δανείου (το µέσο, 

το νόµισµα, την ωριµότητα και το µέγεθος). Η σχέση µεταξύ του πιστωτικού κινδύνου, 
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της χρήσης των ενέχυρων στην χορήγηση δανείων και της έντασης της τραπεζικής 

σχέσης µελετάται σήµερα µόνο µέσω της λήψης µέτρων για τα ασφάλιστρα κινδύνου.  

Τα δάνεια που εγγυάται ένα πιστωτικό ίδρυµα ή ο δηµόσιος τοµέας έχουν 

µικρότερη πιθανότητα αθέτησης, λιγότερη και από την περίπτωση των ακάλυπτων 

δανείων. Σηµειώστε ότι αυτή η τελευταία κατηγορία δανείου υπόκειται σε διπλή 

αξιολόγηση, δηλαδή πρέπει να δοθεί πίστωση και από την τράπεζα και από τον δηµόσιο 

οργανισµό που εγγυάται. Βέβαια µπορεί η ύπαρξη εξασφαλίσεων να αποδυναµώνει την 

κατάλληλη επιλογή των δανειοληπτών και την ιδέα για τη δηµιουργία ενός πιο 

συµµετρικού περιβάλλοντος δανειοδότησης. Αυτό που φαίνεται  είναι ότι ορισµένοι 

τύποι χρηµατοδότησης, καθώς και ορισµένα είδη δανειολήπτη είναι πιο επικίνδυνα από 

άλλα. Το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα εξειδικεύονται σε ένα µικρό αριθµό 

επιχειρήσεων, µπορεί να τους στερήσει χαρτοφυλάκια πιστώσεων που θα τους 

προσφέρουν οφέλη µεγαλύτερης διαφοροποίησης των κινδύνων του προϊόντος. Έχει 

παρατηρηθεί ότι οι θυγατρικές των τραπεζών έχουν µειώσει τη διάρκεια του χρόνου 

του δανεισµού, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τράπεζες αποφάσισαν να µην 

διαχειρίζονται τα δάνεια αυτού του είδους χωριστά. Επίσης τα δάνεια που χορηγούνται 

σε εταιρείες από τα ταµιευτήρια είναι πιο επικίνδυνα από εκείνα που χορηγούνται από 

εµπορικές τράπεζες. Η έλλειψη της γνώσης του επιχειρηµατικού τοµέα και η επιθυµία 

τους να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς και να αποκτήσουν γρήγορα γόνιµο έδαφος, 

οδηγούν σε λανθασµένες επιλογές. Αυτό έχει συνέπειές στην εταιρική διακυβέρνηση 

και στην εποπτεία του πιστωτικού κινδύνου. Η έλλειψη γεωγραφικής διαφοροποίησης 

του πιστωτικού χαρτοφυλακίου τους θα µπορούσε να εξηγήσει επίσης τη διαφορά τους 

από τις τράπεζες, οι οποίες είναι πολύ µεγαλύτερες και πιο διαφοροποιηµένες. 

Υπάρχουν όµως και άλλες διαπιστώσεις που αφορούν σε άλλα χαρακτηριστικά των 

επιχειρηµατικών δανείων.  

Η εµπορική πίστωση τείνει να είναι µικρής διάρκειας (µικρότερης του ενός 

έτους) και είναι στενά συνδεδεµένη µε τον κύκλο εργασιών της εταιρείας και βασικά 

χρησιµοποιείται για την παροχή κεφαλαίων κίνησης. Αντιθέτως, η χρηµατοδοτική 

πίστωση τείνει να χρησιµοποιείται για πιο µακροπρόθεσµες επενδύσεις τα 

αποτελέσµατα των οποίων πρέπει να υλοποιηθούν. Η πιθανότητα αθέτησης 

αποπληρωµής των δανείων σε ξένο νόµισµα είναι αισθητά και σηµαντικά χαµηλότερη 

από αυτή των δανείων σε εθνικό νόµισµα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα δάνεια 

αυτά καλύπτουν ένα πολύ µικρό ποσοστό του συνόλου των δανείων και ότι δεδοµένου 

των χαρακτηριστικών τους, είναι πιθανόν να ελέγχονται στενότερα από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Όσον αφορά τη διάρκεια, όσο µεγαλύτερος είναι ο 
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χρονικός ορίζοντας του δανείου, τόσο χαµηλότερη είναι η πιθανότητα αθέτησης. Τα 

βραχυπρόθεσµα δάνεια έχουν υψηλότερο κίνδυνο. Δεδοµένου του χρονικού ορίζοντα 

του µακροπρόθεσµου δανείου, η τράπεζα εξετάζει την αίτηση µε µεγαλύτερη προσοχή 

δεδοµένου ότι ο δανειολήπτης θα µπορούσε να αλλάξει σηµαντικά και να εξυγιάνει τα 

οικονοµικά της επιχείρησης σε τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα. Όσο αυξάνεται ο 

αριθµός των δανείων, η αρχή που µεταβιβάζει την ευθύνη είναι πιο περιορισµένη και η 

απόφαση λαµβάνεται από ένα ανώτερο επίπεδο διαχείρισης στην ιεραρχία της 

τράπεζας. Τα ιδρύµατα που ασχολούνται µε τη µελέτη των δανείων, δουλεύουν πλέον 

πιο προσεκτικά και αυξάνουν τις προµήθειες τους. Η συµµετοχή του µεγαλύτερου 

αριθµού ατόµων µε µεγαλύτερη εµπειρία όσον αφορά τη χορήγηση πιστώσεων 

ενδέχεται επίσης να παίζει ρόλο σε αυτό το αποτέλεσµα. 

Επίσης είναι γεγονός ότι τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα αντιστοιχούν σε 

µεγάλες επιχειρήσεις µε πολύ χαµηλό επιτόκιο. Όπως είναι αναµενόµενο, υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ της βιοµηχανίας και των περιφερειακών επιχειρήσεων. 

Παραδείγµατος χάριν στον κατασκευαστικό κλάδο φαίνεται να είναι πιο επικίνδυνα τα 

πράγµατα από ότι στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα εστιατόρια. Η βιοµηχανία 

περιλαµβάνει την επιχειρηµατική ανάπτυξη ακινήτων, καθώς επίσης και την κατασκευή 

των ενοικιαζόµενων ακινήτων και εµπορικών χώρων. Ο τοµέας µε τον κατώτατο 

κίνδυνο είναι η παραγωγή και η διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και 

νερού, όπου αποτελούν έναν τοµέα που κυριαρχείται από µεγάλες εταιρείες, πολλές 

από τις οποίες έχουν υψηλές αξιολογήσεις της πιστοληπτικής τους ικανότητας.  

Η σχέση τράπεζας και δανειολήπτη επηρεάζει τον πιστωτικό κίνδυνο. Μπορεί 

να διαπιστωθεί ότι ο πολλαπλός δανεισµός δίνει χαµηλότερη πιθανότητα αθέτησης. 

Όταν η χρηµατοδότηση του δανειζόµενου εκτείνεται σε περισσότερα από ένα ιδρύµατα 

υπάρχει λιγότερη πιθανότητα αθέτησης διότι η διαδικασία ελέγχου  

είναι πιο εµπεριστατωµένη. Με άλλα λόγια, για ένα δεδοµένο µέγεθος του δανειολήπτη, 

όσο µεγαλύτερη είναι η έκθεση στο δάνειο τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 

αθέτησης. Αυτό που πραγµατικά έχει σηµασία σε στη σχέση τράπεζας-δανειολήπτη 

είναι , όπως θα περίµενε κανείς, η διάσταση των πελατών πάνω από τη συναλλαγή. Τα 

πιστωτικά ιδρύµατα είναι πρόθυµα να χρηµατοδοτήσουν υψηλότερου κινδύνου δάνεια, 

εφόσον έχουν στενή σχέση µε τον δανειολήπτη, επειδή ελέγχουν ένα µεγάλο ποσοστό 

των οικονοµικών του δανειολήπτη. Είναι προφανές ότι οι τράπεζες είναι πρόθυµες να 

χρηµατοδοτήσουν ενέργειες µε υψηλότερο βαθµό κινδύνου σε περίπτωση πελατών µε 

τους οποίους υπάρχει µεγαλύτερος βαθµός δέσµευσης. 
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5.3. Σύστηµα Αξιολόγησης Επιχειρηµατικών Πιστοδοτήσεων  
 

Το παράδειγµα που πρόκειται να αναλύσουµε είναι το σύστηµα αξιολόγησης που 

χρησιµοποιεί η Marfin Egnatia Bank για τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων. Το σύστηµα 

αυτό αποτελείται από δύο παρακάτω διαστάσεις. 

Το σύστηµα Credit Grade που αποτελείται από µια δεκαβάθµια κλίµακα, 

υπολογίζει την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη χωρίς τις εξασφαλίσεις και 

αποτελεί ένδειξη της πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων πληρωµής του πιστούχου 

(Probability of Default). 

Το σύστηµα Risk Grade στηρίζεται στις παρεχόµενες εξασφαλίσεις και αποτελεί 

την βαθµολογική κατάταξη του κάθε πιστοδοτικού ορίου ξεχωριστά. Είναι η κλίµακα 

διαβάθµισης συναλλαγών και σχετίζεται µε την  µέτρηση της ζηµίας του πιστωτικού 

ιδρύµατος σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default). 

Η αναµενόµενη ζηµία (Expected Loss, EL) είναι το συνδυαστικό αποτέλεσµα 

της πιθανότητας αθέτησης (PD) βάσει του συστήµατος Credit Grade και της 

ποσοστιαίας ζηµίας σε περίπτωση αθέτησης (LGD) βάσει του συστήµατος Risk Grade, 

δηλαδή, EL = PD x LGD. H συγκεκριµένη αναµενόµενη ζηµία (ΕL) αποτελεί µια 

ένδειξη, αλλά και την βάση για τον µελλοντικό υπολογισµό των κεφαλαίων σε κίνδυνο, 

όταν θα έχουµε ιστορικά στοιχεία για τα PD’s και LGD’s για κάθε Credit Grade και 

Risk Grade αντίστοιχα, µε την εφαρµογή πιο εξελιγµένων µεθόδων αποτίµησης του 

κινδύνου. Επιπλέον των πιο πάνω µεθόδων, θα λαµβάνεται υπόψη και ένα ανεξάρτητο 

σύστηµα αξιολόγησης βάσει του συστήµατος Moody’s Risk Advisor (MRA). 

 

5.3.1. Credit Grade 
 

Το σύστηµα βαθµολόγησης Credit Grade αποτελείται από 7 βαθµίδες για πελάτες που 

δεν έχουν παρουσιάσει αθέτηση υποχρέωσης και 3 βαθµίδες για πελάτες που έχουν 

παρουσιάσει αθέτηση υποχρέωσης. Η αθέτηση υποχρέωσης στο συγκεκριµένο σύστηµα 

σηµαίνει καθυστέρηση τριών µηνών σε οποιαδήποτε σηµαντική υποχρέωση έναντι του 

οµίλου και να µην ανταποκριθεί πλήρως στο σύνολο των υποχρεώσεων του. Η 

πιστοληπτική ικανότητα του πιστούχου κρίνεται από τη χρήση διαφόρων διακριτών 

µοντέλων τα οποία έχουν προκύψει µε βάση εµπειρικούς και υποκειµενικούς 

παράγοντες και την κρίση των αρµοδίων εγκριτικών επιπέδων. Φυσικά υπάρχουν 

διάφοροι περιορισµοί για κάθε διαφορετική περίπτωση πιστοδότησης. Η ταξινόµηση 
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της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου ανά βαθµίδα παρουσιάζεται στον πίνακα 

5.1. 
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Πίνακας 5.1. Κλίµακα Βαθµολόγησης Πιστούχου 

CREDIT GRADE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 

Βαθµολογία (0-9) στην κλίµακα 1-100. Ο πιστούχος είτε διαθέτει 

εξαιρετική ικανότητα κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεών 

του µε βάση τα αξιολογηθέντα χρηµατοοικονοµικά και 

επιχειρηµατικά (ποιοτικά) κριτήρια του µοντέλου, είτε αποτελεί 

εταιρεία του Οµίλου. 

2 

ΑΡΙΣΤΗ 

Βαθµολογία (10-18) βάσει προτύπου. Άριστη ικανότητα κάλυψης των 

χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων µε βάση τα αξιολογηθέντα 

χρηµατοοικονοµικά  και επιχειρηµατικά κριτήρια και την τελική 

αξιολόγηση του εγκριτικού κλιµακίου. Σαφής εικόνα των προοπτικών 

σε µεσοπρόθεσµη βάση. 

3 

ΙΣΧΥΡΗ 

Βαθµολογία (19-22) βάσει προτύπου. Πολύ καλή ικανότητα κάλυψης 

των χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων µε βάση τα αξιολογηθέντα 

χρηµατοοικονοµικά  και επιχειρηµατικά κριτήρια και την τελική 

αξιολόγηση του εγκριτικού κλιµακίου.  Σαφής εικόνα των 

προοπτικών σε µεσοπρόθεσµη βάση. 

4 

ΚΑΛΗ 

Βαθµολογία (23-29) βάσει προτύπου. Καλή ικανότητα κάλυψης των 

χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων µε βάση τα αξιολογηθέντα 

χρηµατοοικονοµικά  και επιχειρηµατικά κριτήρια και την τελική 

αξιολόγηση του εγκριτικού κλιµακίου. Ικανοποιητική εικόνα των 

προοπτικών σε µεσοπρόθεσµη βάση.  

5 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

Βαθµολογία (30-40) βάσει προτύπου. Ικανοποιητική ικανότητα 

κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων µε βάση τα 

αξιολογηθέντα χρηµατοοικονοµικά και επιχειρηµατικά κριτήρια και 

την τελική αξιολόγηση του εγκριτικού κλιµακίου. Αρνητικές 

εσωτερικές ή εξωτερικές συνθήκες, ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε 

αδυναµία κάλυψης των υποχρεώσεων. 

6 

ΕΠΑΡΚΗΣ 

Βαθµολογία (41-50) βάσει προτύπου. Αποδεκτή ικανότητα κάλυψης 

των χρηµατοοικονοµικών δεσµεύσεων µε βάση τα αξιολογηθέντα 

χρηµατοοικονοµικά  και επιχειρηµατικά κριτήρια και την τελική 

αξιολόγηση του εγκριτικού κλιµακίου. Όχι σαφής εικόνα των 

προοπτικών σε µεσοπρόθεσµη βάση, λόγω σηµαντικής εξάρτησης 

από αρνητικές εσωτερικές ή εξωτερικές συνθήκες 

7 

ΟΡΙΑΚΗ 

Βαθµολογία (51-60) ή ύπαρξη γεγονότων κινδύνου που καθιστούν 

τον πελάτη ιδιαίτερης προσοχής.  

8 

ΑΔΥΝΑΜΗ 

Βαθµολογία (61-70) ή ύπαρξη αθέτησης υποχρέωσης ή συνδυασµός 

γεγονότων κινδύνου που καθιστούν πιθανή την αδυναµία κάλυψης 
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του συνόλου των υποχρεώσεων.  

9 

ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΜΗ 

Βαθµολογία (71+) ή ύπαρξη για διάστηµα άνω των 6 µηνών αθέτησης 

υποχρέωσης ή συνδυασµός γεγονότων κινδύνου που καθιστούν πολύ 

πιθανή την αδυναµία κάλυψης του συνόλου των υποχρεώσεων. Η 

καταγγελία της σχέσης και η αναγκαστική ρευστοποίηση τυχόν 

εξασφαλίσεων / εγγυήσεων είναι πολύ πιθανή.   

10 

ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ / 

ΕΠΙΔΙΚΗ 

Λογαριασµός σε οριστική καθυστέρηση- καταγγελία συµβάσεων. 

Απαραίτητη η εξέταση της σχέσης για διενέργεια προβλέψεων. 

 

5.3.2. Risk Grade 
 

Η κλίµακα Risk Grade είναι επίσης δεκαβάθµια και λαµβάνει υπόψη το είδος των 

εξασφαλίσεων. Ο υπολογισµός του Risk Grade είναι ανεξάρτητος από αυτόν του Credit 

Grade του δανειολήπτη και καθορίζεται για κάθε γραµµή του πιστοδοτικού ορίου του. 

Η κατανοµή της κλίµακας Risk Grade σε συνδυασµό µε την κλίµακα Credit Grade 

παρέχει στοιχεία για την ποιότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων της 

τράπεζας. Επίσης ο βαθµός του συνολικού ανοιχτού κινδύνου του πελάτη όπως 

προκύπτει αθροιστικά από τον ανοιχτό κίνδυνο κάθε γραµµής του πιστοδοτικού ορίου 

συναθροίζεται µε τον βαθµό της κλίµακας Credit Grade για τον καθορισµός των ορίων 

των εγκριτικών κλιµακίων. H κλίµακα Risk Grade δηµιουργήθηκε από ειδική οµάδα 

εργασίας στελεχών της τράπεζας Marfin Egnatia Bank. Η επιλογή των δεικτών γίνεται 

συνήθως εµπειρικά και χρησιµοποιούνται µε αξιοπιστία για την εκτίµηση του δείκτη 

αποπληρωµής (Recovery Ratio) όταν ρευστοποιούνται οι εκάστοτε εξασφαλίσεις.  

Η περιγραφή της δεκαβάθµιας κλίµακας Risk Grade παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα 5.2. και περιέχει την έννοια του ποσοστού ανάκτησης σε περίπτωση 

αθέτησης. Το εύρος τιµών των αναγραφόµενων ποσοστών ανά βαθµίδα αναφέρονται 

στο µέρος της οφειλής που αναµένεται να εισπραχθεί από την ρευστοποίηση των 

εξασφαλίσεων που συνδέονται µε την συγκεκριµένη γραµµή πιστοδοτικού ορίου. Το 

ποσοστό της αναµενόµενης ζηµιάς ανά γραµµή πιστοδοτικού ορίου είναι κατά συνέπεια 

ίσο µε 100% µείον το ποσοστό αναµενόµενης ανάκτησης. 
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Πίνακας 5.2.Κλίµακα Risk Grade 

Ποσοστό 

Ανάκτησης 

Αναµενόµενη Ζηµιά 

(LGD) 

Risk Grade 

(Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση) 

96%-100% 0%-4% 1 Exceptional 

86%-95% 5%-14% 2 Excellent 

71%-85% 15%-29% 3 Strong 

56%-70% 30%-44% 4 Good 

46%-55% 45%-54% 5 Satisfactory 

36%-45% 55%-64% 6 Adequate 

26%-35% 65%-74% 7 Marginal 

16%-25% 75%-84% 8 Poor 

6%-15% 85%-94% 9 Very Poor 

0%-5% 95%-100% 10 Unsecured 

 

5.4. Μέθοδοι Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου 
 

Οι βασικές µέθοδοι πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε τον Ζοπουνίδη (2009) είναι δύο, 

η µέθοδος credit scoring και η µέθοδος credit rating: 

 Η µέθοδος credit scoring χρησιµοποιείται συνήθως σε χρηµατοδοτήσεις 

επαγγελµατιών και µικρών επιχειρήσεων. Στη µέθοδο αυτή χρησιµοποιούνται 

υπολογιστικά συστήµατα στα οποία εισάγονται τα στοιχεία του δανειολήπτη και µέσω 

των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων που χρησιµοποιούνται αξιολογείται και 

βαθµολογείται ο δανειζόµενος. Διακρίνεται για την ταχύτητα και την αντικειµενικότητα 

του, δεν είναι όµως πλήρως ακριβής η µέτρησή του. Ο Orgler (1970) προτείνει αυτή τη 

µέθοδο βαθµολόγησης της πίστωσης, όπου για τα επιχειρηµατικά δάνεια µπορεί να 

θεωρηθεί ένα εργαλείο για την καλύτερη κατανοµή του χρόνου των στελεχών και 

εξεταστών της τράπεζας κατά την επανεξέταση και αξιολόγηση των επιχειρηµατικών 

δανείων. Λόγω της απλότητας και της γενικότητας της, η µέθοδος µπορεί να 

εφαρµοστεί για τις περισσότερες τράπεζες. Η έλλειψη τυποποιηµένων συστηµάτων 

ελέγχου σε πολλές τράπεζες και η χρονική πίεση, των εξεταστών των τραπεζικών 

ρυθµιστικών οργανισµών είναι δύο σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους µια τέτοια 

µέθοδος είναι απαραίτητη. Περαιτέρω εξελίξεις στη βαθµολόγηση της πίστωσης θα 

πρέπει να κατευθυνθούν προς την αξιολόγηση νέων αιτήσεων δανείου. Τέτοιου είδους 

µέθοδοι θα µπορούσαν να αναπτυχθούν γενικότερα, και όχι µόνο για τους µικρούς 

δανειολήπτες σε συγκεκριµένες βιοµηχανίες. Εκτός από την κανονιστική ισχύ του, το 
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µοντέλο παρέχει ορισµένες ενδείξεις σχετικά µε την σχέση µεταξύ των ταξινοµήσεων 

των δάνειων που κάνουν οι εξεταστές και των πληροφοριών για τον δανειολήπτη.  

 Η µέθοδος credit rating χρησιµοποιείται συνήθως σε χρηµατοδοτήσεις µεγάλων 

επιχειρήσεων. Εξειδικευµένοι αναλυτές αξιολογούν και συνεχώς παρακολουθούν τον 

δανειζόµενο µε βάση τις εµπειρίες και τις γνώσεις τους. Η µέθοδος αυτή βασίζεται 

κατά ένα βαθµό στην υποκειµενική κρίση των αναλυτών. Τα αποτελέσµατά της είναι 

σαφώς ακριβέστερα από την µέθοδο που αναφέραµε παραπάνω. Το σύστηµα αυτό 

χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες και οι Chen και Chiou (1999) βασίζονται σε ένα 

σηµείο του συστήµατος για την αξιολόγηση επιχειρήσεων που τους παρέχεται πίστωση. 

Αποτελείται από τρεις κατηγορίες, τις χρηµατοοικονοµικές συνθήκες, τις γενικές 

διοικητικές ικανότητες και τους χαρακτήρες και προοπτικές τους. Στην ουσία, οι 

δανειστές ενδιαφέρονται για το πώς µπορούν να δηµιουργήσουν ένα σηµείο τοµής των 

παραπάνω κατηγοριών έτσι ώστε να µειώσουν τον κίνδυνο αθέτησης. Οι 

χρηµατοοικονοµικές συνθήκες περιλαµβάνουν δείκτες ρευστότητας, διάρθρωσης, 

µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία, περιθώρια κέρδους, αναλογίες κερδοφορίας , 

δείκτες διάρθρωσης, χρηµατοοικονοµικούς δείκτες δοµής, δείκτη δηµόσιου χρέους, 

καθαρή αναλογία πωλήσεων, την απόδοση της καθαρής θέσης και τον συνολικό κύκλο 

εργασιών του ενεργητικού. Όσον αφορά την διοίκηση της διαχείρισης, οι τοµείς που 

πραγµατεύεται είναι η προσωπική πιστωτική διαχείριση του κάθε διαχειριστή, οι 

ικανότητες σχετικά µε την εµπειρία, τα µητρώα ελέγχου των τραπεζών και οι συνθήκες 

προσαύξησης του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Οι 

προοπτικές και χαρακτήρες εξετάζουν τον εξοπλισµό και τις τεχνολογίες, την 

εµπορευσιµότητα των προϊόντων, τα ενέχυρα και τις οικονοµικές συνθήκες του 

µέλλοντος. Ένα σύστηµα σηµείων εφαρµόζεται σε όλες τις µετρήσεις των τριών κύριων 

κατηγοριών. Ενώ τα κριτήρια των χρηµατοοικονοµικών συνθηκών µπορούν να 

µετρηθούν ποσοτικά, οι υπόλοιπες κατηγορίες βασίζονται σε υποκειµενικές κρίσεις και 

λειτουργούν µε βάση κάποια προκαθορισµένα πρότυπα. Τα κριτήρια αυτά 

µοντελοποιούνται ως ένα δέντρο που µοιάζει µε ιεραρχική δοµή αποφάσεων που 

αποτελείται από µια σειρά βασικών ιεραρχικών δοµών. Τα κλαδιά αυτού του δέντρου 

αλληλεπιδρούν και συναντιούνται σε έναν µητρικό κόµβο που είναι το σηµείο του 

συστήµατος. Έτσι υπάρχει ένα αναλυτικό και οργανωµένο πλάνο για την µεγαλύτερη 

ακρίβεια της µέτρησης. 

Οι µεγάλοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί Moody’s, S& P και Fitch προτείνουν 

το παρακάτω σύστηµα βαθµολόγησης  που βλέπουµε στον πίνακα 5.3. 
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Πίνακας 5.3. Κατηγορίες χαµηλού κινδύνου 

Αξιολογική κλίµακα 

πιστοδοτήσεων 
Moody’s S & P Fitch 

Πολύ υψηλή Aaa AAA AAA 

Υψηλή Aa1 έως Aa3 AA+ έως ΑΑ- ΑΑ+ έως ΑΑ- 

Ισχυρή ικανότητα 

εκπλήρωσης υποχρεώσεων 
Α1 έως Α3 Α+ έως Α- Α+ έως Α- 

Επαρκή ικανότητα  

εκπλήρωσης υποχρεώσεων 
Βaa1 έως   Baa3 ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ- ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ- 

 

Πίνακας 5.4. Κατηγορίες υψηλού κινδύνου 

Πιθανότητα ύπαρξης 

κινδύνου 
Ba1 έως  Ba3 BB+ έως ΒΒ- BB+ έως ΒΒ- 

Αξιόλογος βαθµός 

πιστωτικού κινδύνου 
Β1 έως Β3 Β+ έως Β- Β+ έως Β- 

Υψηλός βαθµός 

πιστωτικού κινδύνου 
Caa1 έως Caa3 CCC+ έως CCC- CCC + έως CCC- 

Πιθανή αθέτηση 

υποχρέωσης 
Ca CC 

 

CC 

Η αθέτηση υποχρέωσης 

είναι αναπόφευκτη 
C C C 

Σε κατάσταση αθέτησης 

υποχρέωσης 
- D, SD DDD, DD, D 

 

Οι Gonas, Highfield και Mullineaux (2004) παρατηρούν πως η ασυµµετρία 

πληροφόρησης, ηθικού και πιστωτικού κινδύνου, παίζουν σηµαντικό ρόλο στις 

εξασφαλίσεις των δανείων. Τα αποτελέσµατα της µελέτης τους, δείχνουν ότι η σχέση 

πωλήσεων και δανεισµού σχετίζεται αρνητικά µε την πιθανότητα να είναι το δάνειο 

εξασφαλισµένο. Οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν σχετικά λιγότερες 

πληροφορίες και προβλήµατα ασυµµετρίας. Παρατηρείται ότι ακόµα κι αν τα δάνεια µε 

ασφάλεια είναι πάντα πιο επικίνδυνα, η διαφορά στον κίνδυνο µε εκείνα χωρίς 

εξασφαλίσεις είναι µεγαλύτερη όταν δεν υπάρχει η σχέση τράπεζας- δανειολήπτη. Είναι 

πιθανό, όταν δεν υπάρχουν οι τραπεζικές σχέσεις , εάν η τράπεζα δίνει ένα δάνειο χωρίς 

εξασφαλίσεις η διαδικασία της επιλογής των κινδύνων της επιχείρησης να είναι πολύ 

δύσκολη και ως εκ τούτου η πιθανότητα αθέτησης να είναι χαµηλότερη. Τα δάνεια 

έναντι ενεχύρου συνεπάγονται πρόσθετο κίνδυνο, ενισχύοντας το γενικό συµπέρασµα 

ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος του δανειολήπτη, τόσο µεγαλύτερη είναι η 
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ασφάλεια που απαιτεί η αγορά. Ίσως όµως σε ορισµένα δάνεια, η ενεχυρίαση της 

ασφάλειας να είναι ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός για την επιλογή και τη 

διασφάλιση της πειθαρχίας του δανειολήπτη. Η ανάλυσή των Berger και. Udell (1995) 

µας υπογραµµίζει το ρόλο του δανεισµού στις εµπορικές σχέσεις µεταξύ της τράπεζας 

και των δανειοληπτών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που διατηρούν καλές 

σχέσεις µε την τράπεζα δανείζονται µε επιτόκιο χαµηλότερο και είναι λιγότερο πιθανό 

να εξασφαλίσουν τα δάνεια τους µε ενέχυρα από ότι οι άλλες µικρές επιχειρήσεις. 

Εµπειρικά αποτελέσµατα µας δείχνουν επίσης ότι οι τράπεζες επενδύουν στις 

προσωπικές πληροφορίες που συσσωρεύονται λόγω της σχέσης µεταξύ αυτής και των 

δανειοληπτών και χρησιµοποιούν αυτές τις πληροφορίες για την τελειοποίηση των 

όρων της σύµβασης των δανείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (2000-2010) 

 

6.1. Ανάλυση της Πορείας των Επιχειρηµατικών Δανείων στην Ελλάδα  
 
Από τις σηµαντικότερες λειτουργίες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυµάτων και παρέχει αναλυτικά τα στοιχειά των λειτουργιών αυτών στις 

εκθέσεις της. Η εξωτερική χρηµατοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων όπως 

παρουσιάζεται στις ετήσιες εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΤΕ), εξαρτάται από 

το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα. Ο ρυθµός χρηµατοδότησης των µη χρηµατοπιστωτικών 

επιχειρήσεων από τα εγχώρια Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα φαίνεται 

αναλυτικά στους πίνακες 6.1. και 6.2.. Στην πρώτη στήλη του πίνακα 6.1. αναφέρονται 

τα έτη από το 2000 µέχρι σήµερα και στην δεύτερη στήλη τα ετήσια ποσά των 

χορηγούµενων δανείων σε επιχειρήσεις σε εκατοµµύρια ευρώ. (Τράπεζα της Ελλάδος, 

2010). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας δίνει ο πίνακας 6.1. και την έκθεση 

νοµισµατικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος του 2000-2001, το πρώτο τρίµηνο 

του 2000 δεν είναι µεγάλος ο ρυθµός της πιστωτικής επέκτασης των επιχειρήσεων διότι 

υπήρχαν µέτρα περιορισµού πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Από το Μάρτιο 

όµως και τους επόµενους µήνες οι πιστώσεις αυξήθηκαν µε γρήγορους ρυθµούς. Αυτό 

ίσως οφείλεται και στην σηµαντική πτώση των επιτοκίων των τραπεζικών χορηγήσεων 

και την αύξηση του ονοµαστικού ΑΕΠ. Πρέπει τα τονιστεί ότι το 2000 τα δάνεια σε 

ευρώ ήταν αυξηµένα λόγω του µικρότερου επιτοκίου σε σχέση µε τα δάνεια σε δραχµές 

λόγω της επικείµενης ένταξης της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Επίσης οι πιστώσεις 

αυξήθηκαν σε όλους τους διαφορετικούς κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας, 

κατά 12,8% στη βιοµηχανία και 34,3% στο εµπόριο σε σχέση µε το 1999.  

Αναλυτικότερα η δανειοδότηση των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας από το 2000 έως το 2008, παρουσιάζεται στον πίνακα 6.2. Κατά την 

περίοδο 2000-2001 παρατηρείται όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, εµφανής αύξηση 

της πιστωτικής επέκτασης της βιοµηχανίας, του εµπορίου και του τουρισµού. Η αύξηση 

στον κλάδο του εµπορίου συνδέεται µε τη µείωση των επιτοκίων στις τραπεζικές 

χορηγήσεις και την αύξηση του όγκου των λιανικών πωλήσεων καθώς στην βιοµηχανία 
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παρουσιάζεται άνοδος στους τοµείς των µεταλλίων και των βιοτεχνιών. Τα τραπεζικά 

δάνεια θα µπορούσαν να είναι µεγαλύτερα λόγω πτώσης των επιτοκίων, όµως η αύξηση 

των δεικτών του χρηµατιστηρίου κάλυψε µεγάλες ανάγκες κεφαλαίων των 

επιχειρήσεων.  

 
    Πίνακας 6.1. Αναλυτικός πίνακας δανείων προς επιχειρήσεις 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 2001 η πιστωτική επέκταση των επιχειρήσεων παρατηρείται αυξηµένη, όµως 

ταυτόχρονα µειωµένη σε σχέση µε τα τραπεζικά δάνεια που χορηγήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του 2000. Τα επιτόκια χορήγησης συνεχίζονται να µειώνονται έτσι ώστε να 

συγκλίνουν και κάποια στιγµή να εξισωθούν µε τα επιτόκια της ζώνης του ευρώ. Η 

επιβράδυνση των χορηγήσεων των δανείων παρατηρείται κυρίως µετά τον Ιούνιο του 

2001 και παρατηρείται στα βραχυπρόθεσµα δάνεια ενώ στα µακροπρόθεσµα 

συνεχίζεται η ανοδική πορεία. Στον κλάδο της βιοµηχανίας οι χορηγήσεις αυξήθηκαν 

κατά 6,7% ενώ στο εµπόριο είναι κατά 25,5%, µειωµένες έναντι των ποσοστών του 

2000 (Έκθεση νοµισµατικής πολιτικής της ΤΤΕ, 2001-2002). 

Σύµφωνα µε την έκθεση νοµισµατικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος 

2002-2003, τα τραπεζικά δάνεια προς επιχειρήσεις το 2002 αυξήθηκαν κατά 9,6% σε 

σχέση µε το 18,5% που αυξήθηκαν το 2001. Τα επιτόκια πλέον διαµορφώνονται µε 

βάση τα επίσηµα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λόγω της ένταξης της 

Ελλάδος την ζώνη του ευρώ και προκύπτουν τα ονοµαζόµενα νέα δάνεια. Η 

επιβράδυνση των πιστώσεων στις επιχειρήσεις, οφείλεται καταρχήν στη µείωση της 

πιστωτικής επέκτασης στον κλάδο της γεωργίας κατά περίπου 17% από το 2000 έως το 

Έτος Δάνεια Επιχειρήσεων σε εκάτ. Ευρώ 

2000 468.484 

2001 559.359 

2002 630.641 

2003 705.761 

2004 771.725 

2005 819.102 

2006 903.697 

2007 1.027.480 

2008 1.219.105 

2009 1.311.819 
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2002, µε τη µείωση των τραπεζικών δανείων κυρίως από την αγροτική τράπεζα, ενώ 

επιτάχυνση παρατηρείται τον τουρισµό, τη βιοµηχανία και λοιπούς κλάδους. Αυτό 

οφείλεται στην αναδιάταξη των δανείων µεταξύ των κλάδων από τις τράπεζες τον 

Σεπτέµβριο του 2002 λόγω ενός καινούργιου στατιστικού εντύπου πληροφόρησης για 

την ταξινόµηση των δανείων.  

Ο ρυθµός επέκτασης πίστωσης προς τις επιχειρήσεις κυµάνθηκε γύρω στο 11,5 

% το πρώτο και δεύτερο τρίµηνο του 2003 και συνέχισε µε αύξηση το επόµενο δίµηνο. 

Αυτή η αύξηση σταµάτησε την επόµενη περίοδο διότι οι επιχειρήσεις του µη 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα εξέδωσαν οµολογιακά δάνεια και χρησιµοποιήθηκαν τα 

προϊόντα τους για την κάλυψη του τραπεζικού δανεισµού. Όσον αφορά στα επιτόκια 

µετά το 2002 είναι κυµαινόµενα ή σταθερά µέχρι ένα έτος. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

των νέων δανείων (έως 63%) µετά την ένταξη στη ζώνη του ευρώ αφορά σε ποσά άνω 

του ενός εκατοµµυρίου ευρώ και έχουν χαµηλότερα επιτόκια. Η πιστωτική επέκταση 

επιταχύνθηκε ιδιαιτέρως στους λοιπούς κλάδους και στον κλάδο του τουρισµού και των 

κατασκευαστικών εταιριών λόγω της ανακαίνισης πολλών ξενοδοχειακών µονάδων και 

την εκκίνηση πολλών έργων υποδοµής λόγω των αναµενόµενων Ολυµπιακών Αγώνων. 

Στον τοµέα της βιοµηχανίας υπήρξαν αρκετές αυξοµειώσεις κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς λόγω της πτώσης του γενικού δείκτη τιµών του χρηµατιστηρίου, όµως 

συνολικά στο τέλος του έτους υπήρξε αύξηση της δανειοδότησης και σε αυτόν τον 

τοµέα. Ο κλάδος της γεωργίας συνεχίζει την πτωτική του πορεία (Έκθεση νοµισµατικής 

πολιτικής της ΤΤΕ, 2003-2004).  

Στην έκθεση νοµισµατικής πολιτικής του 2004-2005 της Τράπεζας της Ελλάδος 

αναφέρεται ότι ο ρυθµός ανόδου του υπολοίπου των τραπεζικών δανείων προς τις 

επιχειρήσεις το 2004 επιβραδύνθηκε σε σχέση µε το 2003 ειδικά το τελευταίο τρίµηνο. 

Υπήρξε όµως αύξηση των νέων δανείων που χορηγούνται από το 2002 σε επιχειρήσεις 

του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα κατά 21% σε σχέση µε το 2003. Όσον αφορά στους 

διάφορους κλάδους που ανήκουν οι επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούνται από τα 

τραπεζικά ιδρύµατα, παρατηρείται πτωτική πορεία της δανειοδότησης της βιοµηχανίας 

λόγω εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης, όπως την άντληση µετοχικού κεφαλαίου 

από την άνοδο του χρηµατιστηρίου και την έκδοση οµολογιακών δανείων. Η πτωτική 

πορεία της χρηµατοδότησης αφορά και σε άλλους κλάδους όπως αυτόν των 

κατασκευών, λόγω της λήξης των επενδυτικών σχεδίων των Ολυµπιακών Αγώνων, ενώ 

άνοδος παρατηρήθηκε στον κλάδο τη γεωργίας και του εµπορίου. Ειδικότερα στον 

κλάδο της γεωργίας παρατηρείται αύξηση µετά από αρκετά χρόνια και µάλιστα 

σηµαντική κατά 165 εκατ. Ευρώ σε σχέση µε το 2003. 
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Ενώ στον πίνακα 6.1. τα ποσά τραπεζικής χρηµατοδότησης ανά χρονιά 

παρατηρείται να αυξάνονται, ο ρυθµός ανόδου δανειοδότησης των επιχειρήσεων 

σταθεροποιείται το 2005. Όσον αφορά στα µεγάλα ποσά των δανείων (άνω του ενός 

εκατοµµυρίου ευρώ) συνεχίζουν να είναι σε ποσοστά πάνω από 60%. Το πρώτο και 

τέταρτο τρίµηνο η δανειοδότηση του κλάδου της γεωργίας είναι αρνητική όπως και της 

βιοµηχανίας, ενώ το δεύτερο και το τρίτο κυµάνθηκε θετικά και συνολικά αυξήθηκε 

κατά ένα πολύ µικρό ποσοστό. Ο κλάδος της γεωργίας επηρεάστηκε και από την 

απόφαση της Αγροτικής τράπεζας να εξυγιάνει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο µε 

έκτακτες διαγραφές απαιτήσεων. Ο κλάδος που αύξησε την δανειοδότηση του είναι η 

ναυτιλία λόγω της ανανέωσης των στόλων και της αύξησης του κόστους αγοράς των 

πλοίων, όπως και των εµπορικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στο δεύτερο τρίµηνο του 

2005 (Έκθεση νοµισµατικής πολιτικής της ΤΤΕ, 2005-2006). 

Η εξέλιξη της δανειοδότησης κατά τη διάρκεια του 2006 ήταν πολύ θετική και 

συνδέεται µε την αύξηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και τις βελτιωµένες 

προσδοκίες των επιχειρήσεων. Στο τελευταίο τρίµηνο του 2006 ο ρυθµός ανόδου 

διαµορφώθηκε στο 16,8% σε σχέση µε το 12,7% του τελευταίο τριµήνου του 2005. Σε 

αυτή την εξέλιξη βοήθησε η χορήγηση δανείων για µακροχρόνιες επενδύσεις και το ότι 

οι τράπεζες δεν έχουν θέσει πιο αυστηρά κριτήρια για την χορήγηση επιχειρηµατικών 

δανείων, όπως και το ύψος των επιτοκίων που βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα. Η 

πιστωτική επέκταση ακολούθησε ανοδική πορεία στους περισσότερους κλάδους της 

οικονοµίας, στην γεωργία, τη βιοµηχανία, τον τουρισµό, των µεταφορών και των 

τηλεπικοινωνιών. Στον κλάδο της βιοµηχανίας, γεωργίας και εµπορίου παρατηρείται 

αύξηση της δανειοδότησης κατά περίπου 3% ενώ εντυπωσιακή είναι η άνοδος των 

λοιπών κλάδων κατά 14%. Παρόλο που τα δύο προηγούµενα χρόνια η άνοδος της 

δανειοδότησης της βιοµηχανίας κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα, οι προσδοκίες των 

επιχειρηµατικών ανοιγµάτων αντανακλώνται στην βελτίωση των επιπέδων αυτών. Ένας 

κλάδος που δεν αύξησε τα επίπεδα του τραπεζικού δανεισµού είναι η ναυτιλία, λόγω 

των υπαρχουσών δανειοδοτήσεων τους σε δολάρια και την ανατίµηση του ευρώ έναντι 

του δολαρίου (Έκθεση νοµισµατικής πολιτικής της ΤΤΕ, 2006-2007). 

Παρά την βελτιωµένη κερδοφορία των επιχειρήσεων, ο ρυθµός αύξησης των 

επιχειρηµατικών δανείων συνεχίζει τη ανοδική του πορεία και το 2007 µε ακόµη 

µεγαλύτερα ποσοστά από τα µέσα του 2005 που είχε αρχίσει. Οι ανάγκες αυτές 

προκύπτουν από τις ολοένα αυξανόµενες πωλήσεις, τις επενδυτικές προοπτικές και την 

χρηµατοδότηση του κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων. Η τάση αυτή δικαιολογείται 

από την ανησυχία των επιχειρηµατιών για τις επικείµενες διαταραχές στις διεθνείς 



 60 

χρηµατοπιστωτικές αγορές, που πρόκειται να αυξήσουν την αυστηρότητα των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στα κριτήρια χορήγησης των δανείων. Τη µεγαλύτερη 

επιτάχυνση στον ρυθµό αύξησης των δανείων παρουσιάζει ο εµπορικός κλάδος κατά 

14%, λόγω της θετικής αποτίµησης τους για την πορεία των πωλήσεων κατά τη 

διάρκεια του 2007 και σε µικρότερο βαθµό ακολουθούν οι ναυτιλιακές και τουριστικές 

επιχειρήσεις, λόγω της έκδοσης εταιρικών οµολόγων για τις ανάγκες της 

χρηµατοδότησης τους. Η χρηµατοδότηση που αντλούν είναι κυρίως βραχυπρόθεσµη 

που δικαιολογεί τις ανάγκες τους για κεφάλαιο κίνησης λόγω των προσδοκιών τους για 

ακόµη µεγαλύτερες πωλήσεις. Σχετικά µικρή µεταβολή παρατηρείται στην πιστωτική 

επέκταση του κλάδου της βιοµηχανίας που αποτελεί το 20% της συνολικής 

χρηµατοδότησης των τραπεζών προς επιχειρήσεις. Με ακόµη ολοένα επιταχυνόµενο 

ρυθµό αυξάνεται η δανειοδότηση των λοιπών κλάδων και το 2007, που αγγίζει τα 

40.939 εκατοµµύρια ευρώ, στους οποίους ανήκουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, οι 

επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και αυτές των µεταφορών που παρουσιάζουν 

αυξανόµενες ανάγκες χρηµατοδότησης, λόγω των αυξανόµενων δεικτών παραγωγής 

(Έκθεση νοµισµατικής πολιτικής της ΤΤΕ, 2007-2008).  

Σύµφωνα µε την έκθεση νοµισµατικής πολιτικής της ΤΤΕ του 2008-2009, ο 

δανεισµός των επιχειρήσεων διαµορφώνεται σε 42,4% του ΑΕΠ το Δεκέµβριο του 

2008 έναντι του 39,3% του Δεκεµβρίου του 2007. Από την ανάλυση της δανειοδότησης 

κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας παρατηρείται ότι ο ετήσιος ρυθµός ανόδου 

του υπολοίπου της χρηµατοδότησης των περισσότερων κλάδων, το Δεκέµβριο του 2008 

ήταν χαµηλότερος από ότι το Δεκέµβριο του 2007, µε εξαίρεση τους κλάδους του 

εµπορίου, της βιοµηχανίας, των κατασκευών και της γεωργίας. Η καθαρή ροή 

τραπεζικού δανεισµού το δίµηνο του Νοεµβρίου-Δεκεµβρίου του 2008 προς τις 

επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το εµπόριο ήταν µειωµένη κατά 33,4% από το 

αντίστοιχο του 2007, όµως ετησίως εξακολουθεί να είναι αυξανόµενη. Όσον αφορά 

στους κλάδους των αγαθών πρώτης ανάγκης, οι προβλέψεις για την πορεία των 

πωλήσεων δεν είναι τόσο δυσµενείς όσο για τις επιχειρήσεις πολυτελών αγαθών που 

προβλέπεται να µειωθούν σηµαντικά στην αρχή της επόµενης χρονιάς Παρατηρείται ότι 

τον Δεκέµβριο του 2008 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του υπολοίπου της 

χρηµατοδότησης των κατασκευαστικών επιχειρήσεων είχε ανοδική πορεία από τον 

αντίστοιχο µήνα του 2007 κατά περίπου 10 ποσοστιαίες µονάδες παρόλο που και σε 

αυτόν τον κλάδο οι προβλέψεις είναι αρνητικές για τα µελλοντικά σχέδια επενδύσεων. 

Και στον τοµέα της βιοµηχανίας παρατηρείται µείωση του ρυθµού πιστωτικής 

επέκτασης και αναµένεται να συνεχιστεί, καθώς οι νέες παραγγελίες παρουσιάζουν 
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συνεχή υποχώρηση από τον Αύγουστο του 2008 και οι επιχειρηµατικές προσδοκίες 

εµφανίζουν επιδείνωση. 

 

Πίνακας 6.2. Δανειοδότηση επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας σε εκ. 

Ευρώ. 

Επιχειρήσεις 
Τέλος 

Περιόδου  Σύνολο Γεωργία Βιοµηχανία Εµπόριο Τουρισµός 
Λοιποί 
κλάδοι 

2000 42.360 3.885 11.823 12.374 1.814 12.463 
2001 50.199 3.724 12.615 15.524 2.171 16.164 
2002 55.012 3.225 14.364 15.671 2.903 18.849 
2003 60.979 3.083 15.865 16.514 3.488 22.029 
2004 65.566 3.248 15.676 18.822 4.040 23.781 
2005 71.283 2.954 15.754 19.958 4.190 28.427 
2006 76.660 3.051 16.371 20.572 4.194 32.471 
2007 89.755 3.228 17.347 23.604 4.638 40.939 
2008 103.516 3.663 18.968 27.217 5.037 48.632 

 

Στην έκθεση νοµισµατικής πολιτικής της ΤΤΕ του 2009-2010, αναφέρεται η 

παρατηρηθείσα και στις προηγούµενες εκθέσεις εξασθένηση του ρυθµού πιστωτικής 

επέκτασης των τραπεζικών δανείων. Σε αυτό το αποτέλεσµα έπαιξε ρόλο και η ζήτηση 

επιχειρηµατικών δανείων που είναι µειωµένη λόγω της µείωσης των πωλήσεων και της 

παραγωγής, άλλα και η µειωµένη προσφορά λόγω των µεγάλων επισφαλειών στα 

επιχειρηµατικά δάνεια άλλα και τις δυσοίωνες προβλέψεις για την αύξηση της 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν και στην επιβολή αυστηρότερων κριτηρίων στις 

χρηµατοδοτήσεις. Ο ρυθµός πιστωτικής επέκτασης το Δεκέµβριο του 2009 µειώθηκε 

στο 5,1%. Η επιβράδυνση παρατηρήθηκε στους κλάδους του εµπορίου, των 

κατασκευών, της ναυτιλίας και της βιοµηχανίας και συνεπάγεται από τους αντιστοίχους 

µειωµένους δείκτες της παραγωγής και των πωλήσεων. Ο ρυθµός πιστωτικής 

επέκτασης των τραπεζικών δανείων επιδεινώθηκε περισσότερο στις µικρές και 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση µε τις µεγαλύτερες. 

Στην έκθεση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας της ΤΤΕ τον Ιουλίου του 

2010 αντικατοπτρίζεται η ελληνική προβληµατική οικονοµική δραστηριότητα. Η 

άνοδος των ποσοστών των καθυστερήσεων στα επιχειρηµατικά δάνεια είναι σηµαντική. 

Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις στο τέλος του 2009 αποτελούσαν το 51,6% της 

χρηµατοδότησης των ελληνικών τραπεζών προς τον ιδιωτικό τοµέα της ελληνικής 

οικονοµίας. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο ρυθµός αύξησης της χορήγησης των 

επιχειρηµατικών δανείων πρόκειται να µειωθεί σηµαντικά τα επόµενα χρόνια και αυτό 

σχετίζεται µε την συνεχή άνοδο των υποβαθµίσεων των επιχειρήσεων από τις τράπεζες 
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σε σχέση µε τις αναβαθµίσεις. Οι προοπτικές για την εξέλιξη του πιστωτικού κινδύνου 

από τα δανειακά χαρτοφυλάκια των εµπορικών τραπεζών προς τις επιχειρήσεις 

εµφανίζονται αρνητικές για το 2010. Η δυσµενής µακροοικονοµική κατάσταση της 

χώρας εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε υποχώρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και 

των πωλήσεων των επιχειρήσεων και σε περαιτέρω αύξηση των επισφαλειών τους. 

 

6.2. Σύγκριση Βασικών Μεγεθών της Ελληνικής Οικονοµίας µε την 
Πορεία των Επιχειρηµατικών Δανείων  
 

H χρηµατοοικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

επηρεάζεται από την εξέλιξη των βασικών µεγεθών άλλα και τις προοπτικές εξέλιξης 

της ελληνικής οικονοµίας. Ένα από τα βασικά µεγέθη της οικονοµίας είναι το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 6.3.µε τα 

ετήσια απόλυτα ποσά του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές σε εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τα 

συνολικά ετήσια απόλυτα ποσά των δανείων σε εκατοµµύρια ευρώ που χορηγήθηκαν 

από το 2000 µέχρι το 2009 τα οποία υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της 

Ελλάδος (ΤΤΕ), και τον υπολογισµένο ετήσιο ρυθµός αύξησης των επιχειρηµατικών 

δανείων. 

 

Πίνακας 6.3. Ετήσια απόλυτα ποσά δανείων και ΑΕΠ σε εκ. Ευρώ 

 

Έτος 
Δάνεια Επιχειρήσεων σε 

εκάτ. Ευρώ 

ΑΕΠ τρεχουσών τιµών σε 

εκάτ. Ευρώ 

Ετήσιος Ρυθµός Αύξησης 

Επιχειρηµατικών Δανείων 

2000 468.484 136.281 0,193976812 

2001 559.359 146.428 0,127434393 

2002 630.641 156.615 0,119116619 

2003 705.761 172.431 0,093466255 

2004 771.725 185.813 0,061390619 

2005 819.102 195.366 0,103277479 

2006 903.697 210.459 0,136974023 

2007 1.027.480 226.437 0,186500096 

2008 1.219.105 239.141 0,076050873 

2009 1.311.819 237.494  
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Παρατηρώντας τον πίνακα 6.3. διαπιστώνεται ότι η σχέση µεταξύ της πορείας 

των επιχειρηµατικών δανείων και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος είναι θετική. 

Όσο αυξάνονται τα ποσά του ΑΕΠ, αυξάνονται και τα ποσά που χορηγούνται για τη 

δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Η χορήγηση των επιχειρηµατικών δανείων όπως 

φαίνεται από τα ποσά στον πίνακα 6.3. αυξάνεται κατά τη διάρκεια όλης της δεκαετίας, 

όµως παρατηρείται ότι ο ρυθµός αύξησης µερικές χρονιές µειώνεται όπως αναλύθηκε 

στο υποκεφάλαιο 6.1. 

Υπολογίζοντας τον ετήσιο ρυθµό αύξησης των επιχειρηµατικών δανείων 

παρατηρούµε, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα 6.1., ότι αυξοµειώνεται στην 

διάρκεια της δεκαετίας. Από το 2001 έως τα µέσα του 2005, µειώνεται χωρίς µεγάλες 

διακυµάνσεις και από τα µέσα του 2005 έως τα µέσα του 2008 αυξάνεται επίσης σχεδόν 

µε σταθερό ρυθµό. Από το 2008 παρατηρείται σηµαντική µείωση του ρυθµού αύξησης 

των επιχειρηµατικών δανείων. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος 

ο ρυθµός αυτός θα συνεχίσει να µειώνεται και µάλιστα µε γρηγορότερους ρυθµούς 

λόγω των δυσµενών εξελίξεων στη επιχειρηµατική δραστηριότητα της χώρας µας που 

είναι απόρροια του δυσµενούς χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος. Ανεβαίνουν τα 

ποσοστά καθυστέρησης αποπληρωµής των δανείων, καθώς συρρικνώνεται η 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η ζήτηση των δανείων µειώνεται όπως και η προσφορά 

λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των αυστηρότερων κριτηρίων χρηµατοδότησης από 

τις τράπεζες και των αναµενόµενων επισφαλειών από τα επιχειρηµατικές χορηγήσεις.  

 

 
Διάγραµµα 6.2.1. Ετήσιος ρυθµός αύξησης επιχειρηµατικών δανείων 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι συνεχείς εξελισσόµενες τεχνολογικές εξελίξεις, το κόστος του δανεισµού και η 

αβεβαιότητα στις προβλέψεις που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, τις οδηγούν στην 

αναζήτηση διαφόρων µορφών χρηµατοδότησης. Οι σηµαντικές µεταβολές και η 

απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος δίνει τη δυνατότητα προσφοράς 

όλο και περισσότερων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Παραδοσιακά η 

σηµαντικότερη µορφή χρηµατοπιστωτικού οργανισµού είναι οι εµπορικές τράπεζες. Η 

εµπειρία, το µέγεθος και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία τους, τους δίνει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα στις σηµερινές απελευθερωµένες αγορές. Η προσπάθεια βελτίωσης των 

διαδικασιών δανεισµού όσο και της προσέλκυσης καταθέσεων οδηγεί όλο το τραπεζικό 

σύστηµα σε έντονο ανταγωνισµό µε αποτέλεσµα την καλυτέρευση και το 

εκσυγχρονισµό του.  

Στο χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων τα επιχειρηµατικά δάνεια παρουσιάζουν 

µεγάλο ενδιαφέρον λόγω της υψηλής κερδοφορίας που αποφέρουν στις τράπεζες αλλά 

και στην ώθηση που δίνουν στα επιχειρηµατικά σχέδια. Τα επιχειρηµατικά δάνεια 

συνήθως κατηγοριοποιούνται µε βάση τον σκοπό και τις επιχειρηµατικές ανάγκες που 

πρόκειται να ικανοποιήσουν, τη διάρκεια τους αλλά και τις εγγυήσεις που παρέχουν. Τα 

βραχυπρόθεσµα δάνεια χορηγούνται συνήθως για να καλύψουν τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης, άµεση ρευστότητα, προπληρωµή δαπανών και 

προµηθειών και είναι άµεσα απαιτητά. Από την άλλη πλευρά τα µακροπρόθεσµα 

δάνεια χρησιµοποιούνται για να καλύψουν µονιµότερες ανάγκες που αφορούν στην 

απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων ή µονιµότερων αναγκών κεφαλαίου 

κινήσεως. Στη χώρα µας ένα µεγάλο ποσοστό των επιχειρηµατικών δανείων πλέον 

χορηγείται για τη στήριξη των µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν 

ένας από τους κύριους παράγοντες οικονοµικής ανάπτυξης, καινοτοµίας, απασχόλησης 

και κοινωνικής ενσωµάτωσης.  

Για τη χορήγηση επιχειρηµατικών δανείων υπάρχουν σηµαντικές προϋποθέσεις 

όπως η εφαρµογή των κριτηρίων χορηγήσεως των δανείων, οι εξασφαλίσεις εάν αυτά 

τα δάνεια είναι εξασφαλισµένα και φυσικά η ορθή λειτουργία της διαδικασίας 

χρηµατοδότησης. Σε αυτό το επίπεδο γίνεται µια σε βάθος πιστωτική ανάλυση όπου 

λαµβάνονται υπόψη όλα τα πιθανά στοιχεία. Τα περισσότερα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα χρησιµοποιούν εξειδικευµένο προσωπικό και δηµιουργούν τα ανάλογα 

συστήµατα για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαδικασία ανάπτυξης και 
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χορήγησης των δανείων. Ένα ασφαλές και αποτελεσµατικό σύστηµα πληρωµών 

επηρεάζει άµεσα την κερδοφορία των δανείων. Ο σχεδιασµός των δανείων στηρίζεται 

κατά βάση στην πιστοληπτική ικανότητα µέσω της αξιολόγησης των απαραίτητων 

ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που έχουν σχέση µε την δραστηριότητα και εξέλιξη 

της επιχείρησης. Τέτοιου είδους στοιχεία αφορούν στο αντικείµενο δραστηριότητας, 

στην οικονοµική κατάσταση, στην διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησης. 

Η βιωσιµότητα της επιχείρησης είναι η καλύτερη εξασφάλιση για τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα  Το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον όµως είναι γεµάτο 

κινδύνους και συνεχώς µεταβαλλόµενο έτσι χρειάζεται η διασφαλιστική αξία των 

εξασφαλίσεων είτε πρόκειται για ενοχικές είτε για εµπράγµατες. Οι εξασφαλίσεις 

αφορούν στα ενέχυρα, προσηµειώσεις και υποθήκες και ενοχικές εγγυήσεις.  

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από την παρέµβαση των τραπεζών στη 

διαδικασία µεταφοράς κεφαλαίων µεταξύ των πλεονασµατικών και των ελλειµµατικών 

οικονοµικών µονάδων και ορίζεται ως η αδυναµία εκπλήρωσης των συµβατικών 

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου ενσωµατώνεται 

στο επιτόκιο χρηµατοδότησης, στο οποίο εµπεριέχεται και το περιθώριο κινδύνου. Η 

µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου πραγµατοποιείται µε την κατηγοριοποίηση των 

πιστούχων σε βαθµίδες. Οι βασικές µέθοδοι για την κατάταξη αυτή είναι η credit 

scoring για τη χρηµατοδότηση επαγγελµατιών και µικρών επιχειρήσεων και η credit 

rating για τη χρηµατοδότηση µεγάλων επιχειρήσεων. Το κάθε χρηµατοπιστωτικό 

ίδρυµα χρησιµοποιεί την δική του κλίµακα διαβαθµίσεων πιστωτικού κινδύνου. Στην 

παρούσα µελέτη παρουσιάστηκε το σύστηµα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας  

που χρησιµοποιεί η Marfin Egnatia Bank.  

Η κεφαλαιακή επάρκεια είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας για την διαχείριση 

κινδύνων. Οι εποπτικές αρχές των τραπεζικών συστηµάτων µε την καθιέρωση των 

κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας στοχεύουν την υιοθέτηση ενός ελαχίστου 

επιπέδου ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να έχει κάθε πιστωτικό ίδρυµα σε σχέση µε τον 

αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο. Σκοπός της αναθεωρηµένης έκδοσης του πλαισίου 

κεφαλαιακής επάρκειας το οποίο διακρίνεται σε τρεις πυλώνες είναι ο περιορισµός των 

επισφαλειών και η ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης ζηµιών σε περίπτωση 

οποιουδήποτε προβλήµατος ανακύψει κατά τη διάρκεια εξόφλησης των δανείων.  

Σηµαντικές παρατηρήσεις προκύπτουν από την ανάλυση του ρυθµού πιστωτικής 

επέκτασης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2000-2010 στην Ελλάδα. 

Η πορεία των επιχειρηµατικών δανείων παρουσιάζεται ανοδική καθ’ολη τη διάρκεια 

που µελετήθηκε, όµως ο ετήσιος ρυθµός αύξησης χορήγησης των επιχειρηµατικών 
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δανείων παρουσιάζει σταδιακή µείωση. Οι δυσµενείς εξελίξεις στην ελληνική 

οικονοµία επιβάρυναν και το τραπεζικό σύστηµα. Πάραυτα ο ετήσιος ρυθµός 

πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις παρέµεινε θετικός καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 2009. Για να διατηρηθεί η ικανότητα αυτή του τραπεζικού συστήµατος θα πρέπει 

να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα βασικά µεγέθη της οικονοµίας που αποτελούν 

εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργία του. 
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