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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα

πιστωτικά

ιδρύµατα

αποτελούν

το

σηµαντικότερο

κοµµάτι

του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µιας οικονοµίας και παίζουν µεγάλο ρόλο στην
ανάπτυξή της, καθώς µε τη λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης
αυξάνονται οι αποταµιεύσεις που µετέπειτα διοχετεύονται στις παραγωγικές µονάδες,
µε αποτέλεσµα το οικονοµικό σύστηµα να γίνεται πιο αποτελεσµατικό. Επίσης, οι
τράπεζες µε τη συµπεριφορά τους επηρεάζουν τη νοµισµατική πολιτική, καθώς
συµβάλλουν στην αύξηση ή τη µείωση της ποσότητας του χρήµατος στην οικονοµία
και τέλος, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα πληρωµών, καθώς όλες οι
συναλλαγές διενεργούνται µε επιταγές, η εκκαθάριση των οποίων γίνεται µέσω των
τραπεζών.
Ένα πιστωτικό ίδρυµα επιτελεί µια σειρά από λειτουργίες µε κυριότερη αυτή
της χορήγησης δανείων, η οποία καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων
του ενεργητικού µιας τράπεζας. Λόγω του γεγονότος ότι τα δάνεια που χορηγούν οι
τράπεζες αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων παράλληλα όµως, συνεπάγονται και
τη µεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου (πιστωτικού κινδύνου), στην παρούσα µελέτη
γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί εκτενέστερα το γενικότερο πλαίσιο των
χρηµατοδοτήσεων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Καταρχήν, γίνεται µια σύντοµη περιγραφή της έννοιας των πιστωτικών
ιδρυµάτων, της λειτουργίας τους και των τραπεζικών κινδύνων. Έπειτα,
παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο του τραπεζικού δανεισµού και οι κατηγορίες
δανείων που παρέχονται από µία τράπεζα, ενώ στη συνέχεια γίνεται περαιτέρω
ανάλυση των διευκολύνσεων που παρέχονται από τις τράπεζες στις δύο βασικές
κατηγορίες δανειοληπτών, στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις, και των βασικών
χαρακτηριστικών τους.
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι πτυχές του πιστωτικού κινδύνου και οι
διαδικασίες που ακολουθούν οι τράπεζες, προκειµένου να αξιολογήσουν τα δάνεια
που χορηγούν. Κάθε µορφής χορήγηση συνεπάγεται τη δηµιουργία πιστωτικού
κινδύνου και πάντα υπάρχει µία πιθανότητα, ο δανειζόµενος να µη µπορέσει να
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και να αποπληρώσει το δάνειό του προς το
δανειστή. Εκείνο που πάντα έχει σηµασία όµως, είναι η απρόσκοπτη και αµερόληπτη
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εφαρµογή από κάθε τράπεζα των συγκεκριµένων µεθόδων αξιολόγησης, έτσι ώστε να
εκτιµηθεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
και ο αναλαµβανόµενος πιστωτικός κίνδυνος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των γενικών διαδικασιών που
ακολουθούνται, κατά την υποβολή της αίτησης και την αξιολόγηση των δανείων που
χορηγούν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις, λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας
που εµπεριέχουν τα εν λόγω δάνεια. Στην ανάλυση των δανείων αυτών ο πιστωτικός
κίνδυνος είναι πολύ µεγαλύτερος καθώς, πρέπει η τράπεζα να λάβει υπόψη της
πολλαπλές παραµέτρους. Λόγω, της ιδιαιτερότητας της συγκεκριµένης κατηγορίας
δανείων, στην παρούσα µελέτη επικεντρωνόµαστε στην ανάλυση της διαδικασίας
αξιολόγησης και της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρηµατικών
δανείων.
Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο µελετάται η διαδικασία της παρακολούθησης των
πιστοδοτήσεων µετά τη χορήγηση. Η διαδικασία παρακολούθησης της κανονικής
εξυπηρέτησης µιας χορήγησης αποτελεί τη φυσική συνέχειά της και αποτελεί µια
εξαιρετικά σηµαντική διαδικασία, τόσο για τη διασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης
της χορήγησης όσο και για τον έγκαιρο εντοπισµό του προβλήµατος και τη λήψη των
απαραίτητων

µέτρων,

εξώδικων

ή

δικαστικών,

σε

περίπτωση

εµφάνισης

καθυστερήσεων στην αποπληρωµή της απαίτησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

1.1 Έννοια και Λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυµάτων
Η εύρωστη και υγιής ανάπτυξη µιας οικονοµίας απαιτεί την ύπαρξη ενός άριστα
οργανωµένου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µέσα από το οποίο θα επιτυγχάνεται
η ορθολογική κατανοµή των διαθέσιµων κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές µονάδες
στις ελλειµµατικές, θα δηµιουργούνται νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που θα
ικανοποιούν κάθε είδους ανάγκη και θα δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις
για τη µείωση του κινδύνου και του κόστους των συναλλαγών. Τα πιστωτικά
ιδρύµατα αποτελούν το σηµαντικότερο κοµµάτι του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
µιας οικονοµίας και περιλαµβάνονται από1 την Τράπεζα της Ελλάδος, οι Εµπορικές
Τράπεζες, οι Τράπεζες Επενδύσεων, οι Κτηµατικές Τράπεζες, οι Συνεταιριστικές
Τράπεζες και οι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί.
Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που έχουν εµφανιστεί από την αρχαιότητα. Η
ιστορία τους είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ιστορία του χρήµατος και του
εµπορίου, όπου µε την εµφάνιση του χρήµατος δηµιουργήθηκε η ανάγκη για την
ασφαλή διαφύλαξή του ενώ, µε την εµφάνιση του εµπορίου δηµιουργήθηκε η ανάγκη
για τη χρηµατοδότησή του. Στον αρχαίο κόσµο τα πιο ασφαλείς σηµεία για τη
φύλαξη των χρηµάτων ήταν οι ναοί, οι οποίοι αποτέλεσαν και τα πρώτα µέρη που
διενεργήθηκε η λειτουργία της διαφύλαξης χρηµάτων ενώ, υπάρχουν γραπτές
µαρτυρίες για τη χορήγηση δανείων ήδη από τον 18ο αιώνα π.Χ., στην αρχαία
Βαβυλώνα, από ιερείς προς εµπόρους. Οι σύγχρονες τράπεζες πραγµατοποιούν τις
ίδιες δραστηριότητες µε αυτές του παρελθόντος, αλλά µε διαφορετικό τρόπο ενώ,
έχουν προστεθεί και νέοι τοµείς λειτουργιών.
Ο όρος τράπεζα έχει της ρίζες του από τον τρόπο µε τον οποίο
πραγµατοποιούνταν οι τραπεζικές συναλλαγές, από την αρχή της εµφάνισής τους,
που ήταν στα τραπέζια των ναών. Σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετικός ορισµός για

1 Νούλας Α. (2005), Χρήµα και Τράπεζες, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 58
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την τράπεζα. Όπως αναφέρεται στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών (Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές, Β. Προϊόντα και Πελατεία, Αλεξάκης
Π. (2007), σελ. 3-4), στο τραπεζικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τράπεζες
ονοµάζονται πιστωτικά ιδρύµατα. Τον όρο τράπεζα στην επωνυµία τους µπορούν να
τον χρησιµοποιούν µόνο οι επιχειρήσεις που από νοµική άποψη, ορίζονται ως
πιστωτικά ιδρύµατα. Ο νοµικός ορισµός του πιστωτικού ιδρύµατος είναι ο εξής (Ν.
2076/92): Πιστωτικό ίδρυµα είναι επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας
συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το
κοινό και στη χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων για λογαριασµό της. Ο
λειτουργικός ορισµός του πιστωτικού ιδρύµατος διαφέρει από το νοµικό ορισµό, στο
ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα εκτός από τη λειτουργία διαµεσολάβησης µεταξύ
πλεονασµατικών και ελλειµµατικών οικονοµικών µονάδων, στην οποία αναφέρεται ο
νοµικό ορισµός, επιτελούν και µια σειρά άλλες λειτουργίες, οι περισσότερες από τις
οποίες απαριθµούνται στον ίδιο νόµο που δίνει τον ορισµό του πιστωτικού ιδρύµατος.
Στη συνέχεια παρατίθενται όλες οι λειτουργίες ενός πιστωτικού ιδρύµατος.

1.1.1 Οι λειτουργίες των Πιστωτικών Ιδρυµάτων2
Α) Λειτουργίες Χρηµατοπιστωτικής ∆ιαµεσολάβησης
Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων
Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων µε τη µορφή των κλασικών
τραπεζικών

δανείων

ή

των

πράξεων

πρακτορείας

επιχειρηµατικών

απαιτήσεων (Factoring) ή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (Leasing)
Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων (Εγγυητικές Επιστολές)
∆ιαµεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές

Β) Λειτουργίες Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών και ∆ιακανονισµού
Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών και χρεωστικών
καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, ηλεκτρονικού χρήµατος)
Πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων

2

Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά
Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ. 4-5
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Γ) Λειτουργίες Παροχής Υπηρεσιών Πληροφόρησης και ∆ιαχείρισης Κινδύνων
Εµπορικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης
της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών
∆) Λειτουργίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες
Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό επενδυτών
Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό επενδυτών
∆ιαπραγµάτευση και αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασµό
∆ιαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών
Αναδοχή της έκδοσης τίτλων και διάθεσή τους σε επενδυτές
Παρεπόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες
Φύλαξη ή και διακίνηση τίτλων
Ενοικίαση Θυρίδων
Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτές προς διενέργεια συναλλαγών
Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του
κεφαλαίου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής και
κάθε θέµα σχετιζόµενο µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, καθώς
και παροχή συµβουλών και υπηρεσιών στους τοµείς συγχωνεύσεων και
εξαγοράς επιχειρήσεων
Υπηρεσίες συνδεόµενες µε την αναδοχή έκδοσης
Παροχή συµβουλών στον τοµέα των επενδύσεων
Υπηρεσίες ξένου συναλλάγµατος, που συνδέονται µε την παροχή
επενδυτικών υπηρεσιών
Ε) Ασφαλιστικές Εργασίες
Παροχή κάθε είδους ασφαλιστικών υπηρεσιών, συµπληρώνοντας ολόκληρο
το φάσµα της χρηµατοπιστωτικής εξυπηρέτησης
Να σηµειώσουµε ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα παίζουν µεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της
οικονοµίας, καθώς µε τη λειτουργία της χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης
αυξάνονται οι αποταµιεύσεις και διοχετεύονται στις παραγωγικές µονάδες, µε
αποτέλεσµα το οικονοµικό σύστηµα να γίνεται πιο αποτελεσµατικό. Επίσης, οι
τράπεζες µε τη συµπεριφορά τους επηρεάζουν τη νοµισµατική πολιτική, καθώς
3
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συµβάλλουν στην αύξηση ή τη µείωση της ποσότητας του χρήµατος στην οικονοµία
και τέλος, οι τράπεζες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο σύστηµα πληρωµών,
καθώς όλες οι συναλλαγές διενεργούνται µε επιταγές, η εκκαθάριση των οποίων
γίνεται µέσω των τραπεζών.

1.1.2 Οι Τραπεζικοί Κίνδυνοι
Η ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων συνεπάγεται την ανάληψη διάφορων
ειδών κινδύνους, τους οποίους πρέπει κάθε τράπεζα να προβλέψει, να αναλύσει και
να διαχειριστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. Οι κίνδυνοι αυτοί µε τους
οποίους οι τράπεζες έρχονται αντιµέτωπες είναι οι ακόλουθοι:
Α) Πιστωτικός Κίνδυνος
Η χορήγηση δανείων συνεπάγεται τη δηµιουργία πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος
έγκειται στην πιθανότητα ο πελάτης της τράπεζας να µην µπορέσει να ανταποκριθεί
στην υποχρεώσεις του και εποµένως, να µην αποπληρώσει το δάνειό του.
Προκειµένου να µπορέσει η τράπεζα να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο θα
πρέπει να διαθέτει ένα άριστο και αποτελεσµατικό σύστηµα αξιολόγησης των
πελατών της, διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο και έµπειρο προσωπικό στις
χρηµατοδοτήσεις.
Β) Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας έγκειται στην πιθανότητα τα διαθέσιµα κεφάλαια της
τράπεζας να µην επαρκούν και έτσι να µην µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
των πελατών της, εφόσον ζητήσουν την επιστροφή των κεφαλαίων τους. Σε
περίπτωση που οι καταθέτες αρχίσουν και κάνουν µαζικές αναλήψεις χρηµάτων,
συνεπάγεται τη δηµιουργία προβλήµατος ρευστότητας για την τράπεζα, το οποίο
µπορεί να οδηγήσει και το σύνολο του τραπεζικού συστήµατος σε κρίση.
Γ) Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος της αγοράς έχει άµεση σχέση µε αβεβαιότητα που υπάρχει σε σχέση µε τη
διαµόρφωση διάφορων οικονοµικών παραµέτρων, όπως είναι η µεταβολή των
επιτοκίων (κίνδυνος επιτοκίου) και η µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών
(συναλλαγµατικός κίνδυνος).
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∆) Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στη ζηµία που µπορεί να υποστεί η τράπεζα από
διάφορους παράγοντες και γεγονότα, όπως είναι η βλάβη του συστήµατος, η απάτη,
το ανθρώπινο σφάλµα, οι φυσικές καταστροφές, τα ανεπαρκή συστήµατα και
διαδικασίες, η παραβίαση των κανονισµών εσωτερικού ελέγχου, οι βανδαλισµοί, οι
δολιοφθορές και γενικά κάθε απρόβλεπτο γεγονός που µπορεί να επηρεάσει τη
λειτουργία του τραπεζικού ιδρύµατος.

1.2 Χορηγήσεις ∆ανείων
Η χορήγηση δανείων αποτελεί µια από τις κυριότερες λειτουργίες ενός πιστωτικού
ιδρύµατος και καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των στοιχείων του ενεργητικού
της τράπεζας. Λόγω του γεγονότος ότι τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες
αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων παράλληλα όµως, συνεπάγονται και τη
µεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου (πιστωτικού κινδύνου), είναι αναγκαίο στην παρούσα
µελέτη να ασχοληθούµε µε την εκτενέστερη ανάλυση των χρηµατοδοτήσεων από τα
πιστωτικά ιδρύµατα.
∆άνειο3 είναι η σύµβαση µε την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους
(δανειστής) µεταβιβάζει στον άλλο (οφειλέτη) κατά κυριότητα χρήµατα ή άλλα
αντικαταστατά πράγµατα που προσδιορίζονται στις συναλλαγές κατά αριθµό, µέτρο ή
σταθµά και αυτός (οφειλέτης) έχει την υποχρέωση να αποδώσει κατά το χρόνο που
συµφωνήθηκε άλλα πράγµατα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. Πρόκειται για την
κυριότερη και συνηθέστερη πιστωτική σύµβαση, µε την οποία δηµιουργείται µια
καθαρά προσωπική ενοχική σχέση µεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη.
Από την άλλη πλευρά πίστωση4 είναι η σύµβαση µε την οποία ο ένας από
τους συµβαλλόµενους (δανειστής) µεταβιβάζει στον άλλο (οφειλέτης) κεφάλαιο για
να το χρησιµοποιήσει ορισµένο χρόνο και αυτός (οφειλέτης) αναλαµβάνει την
υποχρέωση να το αποδώσει µετά τη λήξη του χρόνου. Είναι στην ουσία συµφωνία µε

3

Αγγελάκης Μ. (1991), Εισαγωγή στην Εκκαθάριση των Ληξιπρόθεσµων και Επισφαλών
Απαιτήσεων, Β’ Έκδοση, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα, σελ. 18
4
Αγγελάκης Μ. (1991), Εισαγωγή στην Εκκαθάριση των Ληξιπρόθεσµων και Επισφαλών
Απαιτήσεων, Β’ Έκδοση, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Αθήνα, σελ. 19
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την οποία ο ένας από τους συµβαλλόµενους έχει υποχρέωση να ενισχύσει προσωρινά
την αγοραστική δύναµη του άλλου.
Η διαφορά της πίστωσης από το δάνειο έγκειται στο ότι η πίστωση έχει σχέση
µόνο µε χρηµατική ενίσχυση του αντισυµβαλλοµένου ενώ, το δάνειο έχει σχέση και
µε αντικαταστατά πράγµατα, όπως για παράδειγµα τα εµπορεύµατα. Το δάνειο
µπορεί να θεωρηθεί πίστωση µόνο όταν είναι χρηµατικό. Οι τράπεζες χορηγούν
δάνεια µόνο µε χρηµατική µορφή.
Το δάνειο καταρτίζεται µε την υπογραφή της σύµβασης του δανείου από τον
οφειλέτη και τους τυχόν εγγυητές εάν υπάρχουν. Η σύµβαση του δανείου αποτελεί
ιδιωτικό έγγραφο και περιλαµβάνει γενικούς και ειδικούς όρους συναλλαγών.
Συνήθως, έχουν καθιερωµένο τύπο για να προστατεύονται οι συναλλασσόµενοι και
να διασφαλίζεται η διαφάνεια των εργασιών. Με τους ειδικούς όρους συναλλαγών
ορίζεται ο τρόπος που θα χορηγηθεί το δάνειο (εφάπαξ ή τµηµατικά), ο τρόπος
εξόφλησής του (εφάπαξ ή σε τακτές λήξεις) και το επιτόκιο, ενώ µε τους γενικούς
όρους συναλλαγών δηλώνεται η βούληση της τράπεζας προς τρίτους. Οι γενικοί όροι
συναλλαγών5 είναι παρεµφερείς σε όλες τις τράπεζες και περιλαµβάνουν κανόνες
δικαίου προστασίας του καταναλωτή, κανόνες λειτουργίας της τραπεζικής αγοράς,
κώδικα τραπεζικής δεοντολογίας και δικαιώµατα της τράπεζας και του πελάτη. Η
αποδοχή των γενικών και ειδικών όρων της σύµβασης από µέρους του
αντισυµβαλλόµενου πελάτη δίνει τη δυνατότητα στην τράπεζα, να ασκήσει τα νόµιµα
δικαιώµατά της που προκύπτουν από την υπογραφή της σύµβασης, σε περίπτωση που
ο πελάτης δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Η αποδεικτική δύναµη κάθε ιδιωτικού εγγράφου γίνεται µη την γνησιότητά
του, δηλαδή µε τη γνήσια υπογραφή του εκδότη. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις για
να έχει αυξηµένη αποδεικτική δύναµη το ιδιωτικό έγγραφο απαιτείται η «βεβαία
χρονολογία» στη σύµβαση, όπου προσδιορίζεται χρονικά το γεγονός που
συντελέστηκε και δε θα επιδέχεται καµία αµφισβήτηση. Η «βεβαία χρονολογία» στις
συµβάσεις

πραγµατοποιείται

µε

τη

θεώρηση

του

εγγράφου

αυτού

από

συµβολαιογράφο και µε την κοινοποίησή του στα συµβαλλόµενα µέρη µε δικαστικό
επιµελητή.

5

Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά
Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ. 178
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Σύµφωνα µε την Πράξη ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αρ.
2501/2002 στις 01.07.2003, η ελάχιστη ενηµέρωση σε προσυµβατικό επίπεδο που θα
πρέπει να παρέχεται στους πελάτες, πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα6:
Ύψος επιτοκίου, αναλυτικά όπως τελικά διαµορφώνεται
Έναρξη και περίοδο εκτοκισµού των δανείων και την τυχόν περίοδο χάριτος.
Χρονική βάση υπολογισµού των τόκων.
Γενικό επιτόκιο αναφοράς σε περιπτώσεις δανειακών συµβάσεων µε
κυµαινόµενο επιτόκιο.
Ανάλυση καταβολής τόκων.
Ύψος επιτοκίου υπερηµερίας και τρόπο υπολογισµού των τόκων.
Όρους και σχετικές επιβαρύνσεις σε περιπτώσεις υπέρβασης ορίων
χρηµατοδότησης.
Προϋποθέσεις και όρους πρόωρης εξόφλησης ή µετατροπής των δανειακών
όρων.
Ύψος αµοιβών για παρεχόµενες ειδικές υπηρεσίες, εφάπαξ δαπανών και
εξόδων υπέρ τρίτων.

1.2.1 Κατηγορίες ∆ανείων
Τα δάνεια ανάλογα µε κάποια κριτήριά τους, διακρίνονται στις ακόλουθες
κατηγορίες:

Α) Ανάλογα µε τον Τρόπο Αποπληρωµής του ∆ανείου
Τοκοχρεολυτικά δάνεια. Στον τύπο αυτό δανείου η αποπληρωµή του γίνεται
σταδιακά µε σταθερές ισόποσες δόσεις, όπου η κάθε δόση περιλαµβάνει
κεφάλαιο, δεδουλευµένους τόκους µέχρι τη στιγµή της πληρωµής και λοιπές
επιβαρύνσεις (όπως κρατική εισφορά Ν.128/75). Οι καταβολές των δόσεων
πραγµατοποιούνται σε τακτά, προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα, συνήθως
µηνιαία. Η αναλογία του τόκου στη δόση είναι υψηλότερη στην αρχή του
δανείου και µειώνεται σταδιακά.

6

Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά
Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ. 188-189
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Χρεολυτικά δάνεια. Στον τύπο αυτό δανείου η αποπληρωµή του κεφαλαίου
γίνεται σε σταθερά χρονικά διαστήµατα µε ισόποσες δόσεις ενώ, η πληρωµή
των τόκων πραγµατοποιείται σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα από αυτά
της πληρωµής του κεφαλαίου, ανάλογα µε τη λήξη της περιόδου εκτοκισµού,
τη στιγµή δηλαδή που καθίστανται απαιτητοί. Η δόση που αφορά το αρχικό
κεφάλαιο είναι σταθερή ενώ, η δόση που αφορά τον καταβαλλόµενο τόκο
µειώνεται.

Ο

τόκος

στο

συγκεκριµένο

τύπο

δανείου

υπολογίζεται

τοκαριθµικά, για κάθε περίοδο εκτοκισµού επί το ανεξόφλητο κεφάλαιο, µε
βάση το έτος 360 ηµερών.
∆άνεια τακτής λήξης. Στον τύπο αυτό δανείου το δάνεισµα επιστρέφεται
ολόκληρο στην τράπεζα, µετά την πάροδο της συµφωνηµένης διάρκειας του
δανείου.

Β) Ανάλογα µε τη Χρονική ∆ιάρκεια του ∆ανείου
Βραχυπρόθεσµα δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια έως και 1 έτος και
χορηγούνται συνήθως για κεφάλαιο κίνησης.
Μεσοπρόθεσµα δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια από 1 έως και 3 έτη
και χορηγούνται συνήθως για κεφάλαιο κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα και
σε

ελάχιστες

περιπτώσεις

για

επενδυτικούς

σκοπούς

όπως

πάγιες

εγκαταστάσεις και πάγιο εξοπλισµό.
Μακροπρόθεσµα δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια άνω των 3 ετών και
χορηγούνται συνήθως για επενδυτικούς σκοπούς, όπως επένδυση σε πάγιο
εξοπλισµό και πάγιες εγκαταστάσεις.

Γ) Ανάλογα µε την Υποχρέωση Καταβολής Τόκου για το ∆άνειο
Έντοκα δάνεια. Πρόκειται για δάνεια όπου ο οφειλέτης υποχρεούται εκτός
από το κεφάλαιο να καταβάλει και τόκο στο δανειστή. Έτσι η παραχώρηση
της χρήσης του κεφαλαίου από την τράπεζα γίνεται µε αντάλλαγµα.
Άτοκα δάνεια. Πρόκειται για δάνεια όπου ο οφειλέτης καταβάλει µόνο το
κεφάλαιο στο δανειστή και δεν υποχρεούται να καταβάλει τόκο. Έτσι η
παραχώρηση της χρήσης του κεφαλαίου από την τράπεζα γίνεται χωρίς
αντάλλαγµα.
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∆) Ανάλογα µε το Επιτόκιο του ∆ανείου
∆άνεια σταθερού επιτοκίου. Πρόκειται για δάνεια όπου το επιτόκιο παραµένει
αµετάβλητο για όλη τη διάρκεια του δανείου.
∆άνεια κυµαινόµενου επιτοκίου. Πρόκειται για δάνεια όπου το επιτόκιο
µπορεί να µεταβληθεί κατά τη διάρκεια του δανείου. Το κυµαινόµενο επιτόκιο
διαµορφώνεται από τον πίνακα επιτοκίων της κάθε τράπεζας ή είναι
συνδεόµενο µε κάποιο δείκτη αναφοράς, όπως είναι το Eurorate ή το Euribor,
και αναπροσαρµόζεται κατά την κρίση της τράπεζας και σύµφωνα µε τις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.
Το Eurorate καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατόπιν
απόφασής της στα πλαίσια άσκησης νοµισµατικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Πρόκειται7 για ένα από τα βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και

είναι

το

ελάχιστο

επιτόκιο

προσφοράς

των

πράξεων

κύριας

αναχρηµατοδότησης του Ευρωσυστήµατος. Ενώ, το Euribor (Euro Interbank
Offered Rate)8 είναι το επιτόκιο αναφοράς της αγοράς χρήµατος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ευρώ και συγκεκριµένα, είναι το επιτόκιο που
προσφέρεται από τράπεζα πρώτης τάξης για προθεσµιακές διατραπεζικές
καταθέσεις σε ευρώ. Πρόκειται για διατραπεζικό επιτόκιο το οποίο
καθορίζεται από τις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς στην αγορά χρήµατος
της Ευρωζώνης κατόπιν καθηµερινής συνεδρίασης οµάδας τραπεζών.
∆άνεια µικτού επιτοκίου. Πρόκειται για δάνεια όπου το επιτόκιο για ένα
µέρος της συνολικής διάρκειας του δανείου είναι σταθερό και µετά για την
υπόλοιπη διάρκεια του δανείου είναι κυµαινόµενο, ανάλογα µε τα
διαµορφωµένα επιτόκια τη στιγµή της αλλαγής του επιτοκίου.

Ε) Ανάλογα µε τις Εξασφαλίσεις του ∆ανείου
Ακάλυπτα δάνεια. Πρόκειται για δάνεια που καλύπτονται µόνο µε την
υπογραφή του πιστούχου στη σύµβαση του δανείου.
∆άνεια καλυµµένα µε ενοχικές εξασφαλίσεις. Πρόκειται για δάνεια που
καλύπτονται µε την υπογραφή του πιστούχου και του εγγυητή στη σύµβαση
7

Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ. (2009), ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις Κλειδάριθµος,
Αθήνα, σελ. 27
8
Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ. (2009), ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις Κλειδάριθµος,
Αθήνα, σελ. 28
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του δανείου. Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα καλύπτεται και µε την εγγύηση
τρίτου προσώπου.
∆άνεια καλυµµένα µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις. Πρόκειται για δάνεια που
εκτός από την υπογραφή του πιστούχου και του εγγυητή, εφόσον υπάρχει, στη
σύµβαση του δανείου, η τράπεζα καλύπτεται και µε εµπράγµατες
εξασφαλίσεις, όπως ενέχυρα, εκχωρήσεις, προσηµειώσεις και υποθήκες.

Ζ) Ανάλογα µε το ∆ανειολήπτη
∆άνεια προς ιδιώτες
Επιχειρηµατικά δάνεια

Η) Ανάλογα µε το Σκοπό Χορήγησης του ∆ανείου
Καταναλωτικά
Στεγαστικά
Επενδυτικά
∆άνεια για κεφάλαιο κίνησης

Θ) Ανάλογα µε τον Κλάδο που Ανήκει η Επιχείρηση του ∆ανειολήπτη
∆άνεια για εµπορικές επιχειρήσεις
∆άνεια για µεταποιητικές επιχειρήσεις
∆άνεια για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
∆άνεια για την ενέργεια
∆άνεια για τη ναυτιλία
∆άνεια για τους αγρότες

Ι) Ανάλογα µε το Τραπεζικό Προϊόν του ∆ανείου
Σύµβαση δανείου (στεγαστικού, καταναλωτικού, επιχειρηµατικού)
Ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασµός
Όριο υπερανάληψης (overdraft)
Οµολογιακό δάνειο
Έκδοση εγγυητικής επιστολής
Έκδοση ενέγγυας πίστωσης
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Κ) Ανάλογα µε το Νόµισµα Χορήγησης του ∆ανείου
∆άνεια σε Ευρώ
∆άνεια σε ξένο νόµισµα, όπως δάνεια σε Ελβετικά Φράγκα, σε ∆ολάρια, κ.α.

Στην πράξη ανάλογα µε το δάνειο που χορηγείται από τις τράπεζες γίνεται
συνδυασµός όλων των παραπάνω κατηγοριών δανείων. Στο παρόν κεφάλαιο θα
ασχοληθούµε µε την περαιτέρω ανάλυση των διευκολύνσεων που παρέχονται από τις
τράπεζες στις δύο βασικές κατηγορίες δανειοληπτών, στους ιδιώτες και στις
επιχειρήσεις. Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζονται οι κυριότερες µορφές δανείων
και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Τοκοχρεολυτικά
Στεγαστικά
Ιδιωτών

Μη Τοκοχρεολυτικά
Υπερανάληψη
Καταναλωτικά

∆άνεια

Ελάχιστης δόσης
Τοκοχρεολυτικά
Επενδύσεων
Επιχειρήσεων

Μη Τοκοχρεολυτικά
Αλληλόχρεου Λογ.
Κεφαλαίων Κίνησης
Τακτής Λήξης

∆ιάγραµµα 1: Τύποι Τραπεζικών ∆ανείων
Πηγή: Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές – Β. Προϊόντα και Πελατεία, Ελληνική
Ένωση Τραπεζών

1.3 ∆άνεια Ιδιωτών
Τα δάνεια ιδιωτών αναφέρονται σε κάθε µορφής πιστωτική διευκόλυνση προς φυσικά
πρόσωπα, προκειµένου να καλύψουν προσωπικές, καταναλωτικές και στεγαστικές
τους ανάγκες. Τα δάνεια ιδιωτών διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες, την
καταναλωτική πίστη και τη στεγαστική πίστη.
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Καµίδου Α. Ευαγγελία

1.3.1 Καταναλωτική Πίστη
Ο τοµέας της καταναλωτικής πίστης παρουσιάζει σηµαντική εξέλιξη τα τελευταία
χρόνια και αποτελεί µία από τις πιο αποδοτικές µορφές χορηγήσεων. Ως
καταναλωτική πίστη9 ορίζονται οι πιστώσεις στις οποίες η παρεχόµενη αγοραστική
δύναµη από την τράπεζα προς τον καταναλωτή προορίζεται να καλύψει σκοπούς
εκτός των ορίων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του πιστολήπτη. Ο ορισµός
αυτός της καταναλωτικής πίστης συνδέεται άµεσα µε τον ορισµό της έννοιας του
καταναλωτή, όπου ο πιστολήπτης λαµβάνει την πίστωση µε την ιδιότητα του
καταναλωτή όταν πρόκειται να τη χρησιµοποιήσει για να ικανοποιήσει ιδιωτικές του
ανάγκες. Συνεπώς, η καταναλωτική πίστη αφορά παραχώρηση αγοραστικής δύναµης
προς τον καταναλωτή µόνο για την ικανοποίηση ιδιωτικών αναγκών.
Χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης προσφέρονται εκτός από τις τράπεζες και
από εµπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως οι
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και οι αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών.
Τα πλεονεκτήµατα για τις τράπεζες από χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης
είναι τα ακόλουθα10:
Μεγάλη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου (µεγάλος αριθµός απαιτήσεων,
µικρού σχετικά ύψους η κάθε µία).
Σηµαντικές ωφέλειες από επιτοκιακά και µη έσοδα.
Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης (δυνατότητα εύρεσης χρήσης προϊόντων
καταναλωτικής πίστης από δυνητικούς πελάτες).
Από την άλλη πλευρά οι χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης παρουσιάζουν και
µειονεκτήµατα για τις τράπεζες, τα οποία είναι τα ακόλουθα11:
Αυξηµένο

λειτουργικό

κόστος

(αναφορικά

µε

την

έγκριση,

την

παρακολούθηση και τη λειτουργική στήριξη πολυάριθµων δανειακών
λογαριασµών).
Κοστοφόρες και χρονοβόρες διαδικασίες επανείσπραξης των ληξιπρόθεσµων
οφειλών (µικρού ύψους απαιτήσεις σε σχέση µε τα απαιτούµενα έξοδα).
9

Κλαβανίδου ∆. (1997), Καταναλωτικά ∆άνεια, ∆ογµατική Θεώρηση και Συναφή Πρακτικά
Ζητήµατα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, σελ. 24
10
Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά
Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ. 108
11
Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά
Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ. 108
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Κίνδυνο δηµιουργίας επισφαλειών (δυσκολία στάθµισης της πιστοληπτικής
ικανότητας των δανειοληπτών λόγω έλλειψης σαφούς εικόνας των συνολικών
τους τακτών υποχρεώσεων).
Προκειµένου οι τράπεζες να περιορίσουν τα µειονεκτήµατα αλλά και τους
κινδύνους που αναλαµβάνουν από τις χορηγήσεις καταναλωτικής πίστης θα πρέπει να
αξιοποιήσουν πιο αποτελεσµατικά τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από αυτή τη
µορφή χορήγησης.
Από πλευράς κανονιστικών διατάξεων µε την Π∆/ΤΕ 2523/12.6.2003
καταργήθηκαν οι περιορισµοί που ίσχυαν στην καταναλωτική πίστη για τα δάνεια
που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα. Οι περιορισµοί που είχε θέσει η Τράπεζα της
Ελλάδος είχαν σχέση µε το ανώτατο όριο χρηµατοδότησης του δανειολήπτη, το
ποσοστό χρηµατοδότησης, όπου ήταν υποχρεωµένος ο δανειολήπτης να καταβάλει
κάποιο ποσό σαν ιδία συµµετοχή και την απαραίτητη προσκόµιση δικαιολογητικών.
Πλέον µε την κατάργηση της σχετικής κανονιστικής διάταξης της Τράπεζας της
Ελλάδος η καταναλωτική πίστη ασκείται ελεύθερα από τις τράπεζες, όπου ο κάθε
φορέας µπορεί και υιοθετεί δικά του κριτήρια και προϋποθέσεις για την παροχή
πίστωσης προς τους καταναλωτές.
Οι κυριότερες µορφές διάκρισης της καταναλωτικής πίστης είναι τα
προσωπικά δάνεια, τα όρια υπερανάληψης από τρεχούµενους λογαριασµούς
καταθέσεων και τα καταναλωτικά δάνεια. Το ύψος της χρηµατοδότησης, το ύψος του
επιτοκίου και ο χρόνος αποπληρωµής του δανείου διαµορφώνονται ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά της κάθε µορφής δανείου, µε την πολιτική της κάθε τράπεζας και µε
την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε δανειολήπτη.

Α) Προσωπικά ∆άνεια
Τα προσωπικά δάνεια είναι για δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την
κάλυψη προσωπικών αναγκών και για τα οποία δεν απαιτείται η προσκόµιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών ή παραστατικών αγοράς. Ο σκοπός του δανείου
δηλώνεται προφορικά από τον δανειολήπτη κατά την αίτηση για τη χορήγηση του
δανείου αλλά δεν ελέγχεται από την τράπεζα. Το γεγονός ότι η τράπεζα δεν ελέγχει
το σκοπό του δανείου µέσω σχετικών παραστατικών και δικαιολογητικών, δίνει τη
δυνατότητα στο δανειολήπτη να χρησιµοποιήσει τελικά το κεφάλαιο που του
χορηγήθηκε για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που είχε αρχικά δηλώσει.
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Τα προσωπικά δάνεια είτε είναι δάνεια τακτής λήξης και εξοφλούνται µε
µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις είτε είναι όρια ανακυκλούµενης πίστωσης. Όριο
ανακυκλούµενης πίστωσης είναι και το ανοικτό δάνειο, όπου η τράπεζα έχει εγκρίνει
στον πελάτη ένα ανώτατο όριο πίστωσης, το οποίο µπορεί να το χρησιµοποιήσει
όποτε το επιθυµεί και να κάνει τµηµατικές ή εφάπαξ αναλήψεις. Για την αποπληρωµή
του ανοικτού δανείου ο πελάτης πρέπει να καταβάλει µία ελάχιστη µηναία καταβολή,
η οποία περιλαµβάνει µέρος του κεφαλαίου και τόκους, οι οποίοι υπολογίζονται
ανάλογα µε το ποσό που χρησιµοποιήθηκε (τοκαριθµικός λογαριασµός). Στον
ανοικτό δάνειο εκτός της ελάχιστης µηνιαίας καταβολής που είναι υποχρεωµένος να
καταβάλει ο δανειολήπτης, µπορεί να καταβάλει επιπλέον όποιο ποσό επιθυµεί και
όποτε το επιθυµεί.

Β) Όρια Υπερανάληψης από Τρεχούµενους Λογαριασµούς Καταθέσεων (Overdraft)
Τα όρια υπερανάληψης από τρεχούµενους λογαριασµούς καταθέσεων (Overdraft),
όπως και τα ανοικτά δάνεια, είναι όρια ανακυκλούµενης πίστωσης, όπου η τράπεζα
εγκρίνει στον πελάτη ένα ανώτατο όριο πίστωσης, το οποίο µπορεί να το
χρησιµοποιήσει όποτε το επιθυµεί και να κάνει τµηµατικές ή εφάπαξ αναλήψεις. Ο
δανειολήπτης σε αυτήν την περίπτωση, όπως και στα προσωπικά δάνεια, δε
δεσµεύεται σε σχέση µε το σκοπό χρησιµοποίησης του ορίου. Γίνονται χρηµατικές
καταθέσεις κεφαλαίου στον τρεχούµενο λογαριασµό και οι οφειλόµενοι τόκοι
υπολογίζονται ανάλογα µε το ποσό που χρησιµοποιήθηκε και για το διάστηµα που
χρησιµοποιήθηκε και συνήθως, λογίζονται κάθε τρίµηνο ή εξάµηνο. Το όριο αυτό
ανακυκλώνεται ανά τακτά διαστήµατα, συνήθως κάθε χρόνο ή εξάµηνο, και έτσι ο
πελάτης έχει τη δυνατότητα να το ξαναχρησιµοποιήσει όποτε το χρειαστεί πάντα
όµως, µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο πιστωτικό όριο.

Γ) Καταναλωτικά ∆άνεια
Τα καταναλωτικά δάνεια είναι δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την
κάλυψη καταναλωτικών αναγκών, οι οποίες αφορούν την αγορά κάποιου
συγκεκριµένου αγαθού ή την κάλυψη δαπανών από παρεχόµενες υπηρεσίες. Στην
περίπτωση αυτή ο σκοπός του δανείου πρέπει να βεβαιώνεται και ο δανειολήπτης
είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή παραστατικά
αγορών (τιµολόγιο επί πιστώσει, δελτίο παραγγελίας ή απόδειξη παροχής
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υπηρεσιών), τα οποία αφορούν την αγορά του εν λόγω αγαθού ή της παρεχόµενης
υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο δανειολήπτης δεν παίρνει µετρητά στο χέρι και η
απόδοση των χρηµάτων γίνεται µε δίγραµµη επιταγή στο όνοµα του εµπόρου ή µε
πίστωση στον όψεως λογαριασµό του µε έµβασµα από την τράπεζα.
Το

µέγιστο

ποσό

χρηµατοδότησης

εξαρτάται

από

την

αξία

του

χρηµατοδοτούµενου αγαθού ή υπηρεσίας που αναγράφεται στο δικαιολογητικό και
από τυχόν προκαταβολή από τον πελάτη. Τα καταναλωτικά δάνεια, όπως και τα
προσωπικά, είναι δάνεια τακτής λήξης που εξοφλούνται µε µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές
δόσεις, όµως το ποσό του καταναλωτικού δανείου µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το
ποσό ενός προσωπικού δανείου καθώς, τα καταναλωτικά δάνεια χορηγούνται για τη
χρηµατοδότηση ακριβών καταναλωτικών αγαθών.
Στην κατηγορία των καταναλωτικών δανείων εντάσσονται για παράδειγµα τα
δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, µηχανής, σκάφους, επίπλων, ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών, οικιακού εξοπλισµού, και ειδών θέρµανσης και
κλιµατισµού, η δαπάνη για κάλυψη διακοπών, ταξιδιών, διδάκτρων φροντιστηρίων
και εξόδων για σπουδές, η χρηµατοδότηση φωτοβολταϊκού συστήµατος, η εξόφληση
οφειλών ακίνητης περιουσίας καθώς, επίσης και η εξόφληση οφειλών σε ∆ΟΥ και
ΙΚΑ.
Επίσης, στην κατηγορία των καταναλωτικών δανείων εντάσσεται και η
µεταφορά ενήµερων υπολοίπων δανείων και πιστωτικών καρτών από ένα πιστωτικό
ίδρυµα σε άλλο. Οι αναχρηµατοδοτήσεις οφειλών γίνονται σε ένα καινούριο δάνειο,
το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να πετύχουν καλύτερους όρους
χρηµατοδότησης, όπως χαµηλότερο επιτόκιο και µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής
του δανείου σε συνδυασµό µε χαµηλότερη δόση. Η µεταφορά της οφειλής στην άλλη
τράπεζα πραγµατοποιείται είτε µε έµβασµα του ποσού στην άλλη τράπεζα είτε µε
έκδοση δίγραµµης επιταγής, πάνω στην οποία θα αναγράφεται το ποσό και ο αριθµός
λογαριασµού της οφειλής του πελάτη.
Τέλος, καταναλωτικά δάνεια χορηγούνται και µε τη µορφή του retail factoring
ή µέσω κεντρικών συµφωνιών. Το retail factoring πρόκειται για την εκχώρηση
απαιτήσεων µιας επιχείρησης από επί πιστώσει πωλήσεις προϊόντων της, όπου
χρηµατοδοτούνται ιδιώτες, οι οποίοι έχουν αγοράσει για παράδειγµα αυτοκίνητο επί
πιστώσει από έµπορο αυτοκινήτων ή ηλεκτρικά και ηλεκτρικές συσκευές από
µεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων. Ενώ, οι χρηµατοδοτήσεις µέσω κεντρικών
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συµφωνιών αφορούν κυρίως χρηµατοδοτήσεις αγοράς αυτοκινήτων ή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών ειδών, όπου σε συνεργασία µε εµπορικές επιχειρήσεις πώλησης
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, χορηγούνται δάνεια από τις τράπεζες στο
χώρο της εµπορικής επιχείρησης όπου πραγµατοποιείται η συναλλαγή, χωρίς να
χρειάζεται ο καταναλωτής να προσέλθει στην τράπεζα, η οποία χορηγεί το δάνειο.

1.3.2 Στεγαστική Πίστη
Τα πιστωτικά ιδρύµατα χορηγούν δάνεια στους ιδιώτες για την κάλυψη των
στεγαστικών τους αναγκών. Ως στεγαστικό δάνειο12 νοείται η πίστωση που
χορηγείται σε καταναλωτή για την απόκτηση ή τη διαµόρφωση ιδιωτικού ακινήτου,
του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή το οποίο σκοπεύει να αγοράσει και εξασφαλίζεται είτε
µε υποθήκη σε ακίνητο είτε µε ασφάλεια που χρησιµοποιείται συνήθως, για το σκοπό
αυτό σε ένα κράτος-µέλος. Με τα στεγαστικά δάνεια χρηµατοδοτούνται ανάγκες για:
Αγορά πρώτης κατοικίας, εξοχικής ή δευτερεύουσας.
Αγορά επαγγελµατικού ακινήτου προς εκµετάλλευση σε περιπτώσεις ιδιωτών
πελατών φυσικών προσώπων.
Αγορά οικοπέδου (άρτιου και οικοδοµήσιµου), µε σκοπό την ανέγερση επ’
αυτού κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης προς εκµετάλλευση.
Ανέγερση

ή

κατασκευή

κατοικίας

ή

επαγγελµατικής

στέγης

προς

εκµετάλλευση.
Αποπεράτωση ή επέκταση κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης προς
εκµετάλλευση.
Επισκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση κατοικίας ή επαγγελµατικής στέγης προς
εκµετάλλευση.
Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων, εξωραϊσµό προσόψεων.
Αναχρηµατοδότηση για την αποπληρωµή υφισταµένου στεγαστικού δανείου
από άλλο πιστωτικό ίδρυµα.
Η απελευθέρωση της αγοράς και η σταδιακή πτώση των επιτοκίων, οδήγησε
στη δηµιουργία µιας µεγάλης ποικιλίας στεγαστικών δανείων. Το ύψος της
χρηµατοδότησης, το ύψος του επιτοκίου και ο χρόνος αποπληρωµής ενός
12

Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά
Εγχειρίδια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Αθήνα, σελ. 103
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στεγαστικού δανείου καθορίζονται ελεύθερα από τα πιστωτικά ιδρύµατα και
διαµορφώνονται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της κάθε µορφής δανείου, µε την
πολιτική της κάθε τράπεζας και µε την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε
δανειολήπτη. Από πλευράς κανονιστικών διατάξεων µε την Π∆/ΤΕ 1955/2-7-1991
καθορίστηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση στεγαστικού
δανείου σε φυσικά πρόσωπα. Η συγκεκριµένη διάταξη διέπει τη χορήγηση
στεγαστικών και ανακαινιστικών δανείων ιδιωτών και έδωσε ελευθερία στις τράπεζες
ως προς τα όρια και τους όρους των χορηγήσεων αυτών.
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει µεταξύ κυµαινόµενου επιτοκίου ή
σταθερού επιτοκίου. Με το κυµαινόµενο επιτόκιο ο δανειολήπτης ευελπιστεί στη
µείωση του επιτοκίου, έτσι ώστε να επωφεληθεί από αυτή τη µεταβολή και σε
περίπτωση που επιθυµήσει να αποπληρώσει πρόωρα το δάνειο (µερικά ή ολικά), δεν
επιβαρύνεται µε ποινή προεξόφλησης. Από την άλλη πλευρά µε το σταθερό επιτόκιο
ο δανειολήπτης επιλέγει ένα χρονικό διάστηµα για το οποίο το επιτόκιο του δανείου
του θα παραµείνει αµετάβλητο. Το χρονικό διάστηµα αυτό µπορεί ενδεικτικά να
καθοριστεί στα 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 χρόνια ή και για όλη τη διάρκεια του δανείου
µέχρι την εξόφλησή του. Επιπλέον, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής του
δανείου µε σταθερό επιτόκιο (µερικής ή ολικής αποπληρωµής), ο δανειολήπτης
επιβαρύνεται µε ποινή προεξόφλησης. Σε κάθε περίπτωση όµως, τα επιτόκια των
στεγαστικών δανείων είναι από τα χαµηλότερα στην αγορά και τα πιο ανταγωνιστικά.
Η διάρκεια αποπληρωµής ενός στεγαστικού δανείου ποικίλει, όπου
κυµαίνεται από 5 έως και 30 έτη ενώ, η εξόφλησή του πραγµατοποιείται µε µηνιαίες
τοκοχρεολυτικές δόσεις. Η διευρυµένη διάρκεια αποπληρωµής της συγκεκριµένης
κατηγορίας δανείου δηµιουργεί για την τράπεζα µακροχρόνια σχέση µε τον πελάτη.
Οι αποδεκτές εξασφαλίσεις από την τράπεζα για τη χορήγηση ενός
στεγαστικού δανείου είναι κατά κύριο λόγο οι εµπράγµατες εξασφαλίσεις, µε την
εγγραφή προσηµείωσης στο χρηµατοδοτούµενο ακίνητο ή σε έτερο ακίνητο, σε
ποσοστό από 120% έως 130% του ποσού του δανείου, όπου το προσηµειωµένο
ακίνητο θα πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών. Επιπρόσθετες εξασφαλίσεις είναι η
λήψη προσωπικών εγγυήσεων, σε περίπτωση που υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες
στο ακίνητο που πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί ή στο ακίνητο που πρόκειται να
προσηµειωθεί ή σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν έχει από µόνος του την
πιστοληπτική ικανότητα να αποπληρώσει το δάνειο, όπως επίσης και η ενεχυρίαση ή
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η εκχώρηση απαιτήσεων. Τα είδη των εξασφαλίσεων που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ώστε να καλύψουν µία χρηµατοδότηση οποιασδήποτε µορφής,
αναλύονται διεξοδικά στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας.
Να σηµειώσουµε, ότι οι τράπεζες εκτός από τις κλασικές µορφές στεγαστικών
δανείων που αναφέραµε προηγουµένως, χορηγούν και επιδοτούµενα στεγαστικά
δάνεια µε υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ). Τα συγκεκριµένα δάνεια διέπονται από ειδικούς όρους που έχουν
σχέση µε το επιτόκιο, τη διάρκεια αποπληρωµής του δανείου, το ύψος του δανείου
και τις εξασφαλίσεις. Για τη χορήγησή τους λαµβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και
τα κριτήρια που θέτει η κάθε εµπορική τράπεζα µε βάση την πιστωτική της πολιτική
αλλά και οι προϋποθέσεις και οι όροι που θέτει το Ελληνικό ∆ηµόσιο, προκειµένου
να επιδοτήσει ένα µέρος ή σύνολο του επιτοκίου δανεισµού του επιδοτούµενου
πελάτη. Για τα επιδοτούµενα δάνεια χρησιµοποιούνται κονδύλια από τον κρατικό
προϋπολογισµό για να επιδοτηθούν και το ποσοστό επί του επιτοκίου δανεισµού που
θα επιδοτηθεί εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, την αξία
της κατοικίας για την οποία θα χορηγηθεί το δάνειο, το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµα και
την µη ύπαρξη ακίνητης περιουσίας που να καλύπτει τις στεγαστικές του ανάγκες.
Κατηγορίες επιδοτούµενων δανείων είναι οι ακόλουθες13:
∆άνεια επιδοτούµενα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την απόκτηση κατοικίας.
∆άνεια Οργανισµού Εργατικής και Λαϊκής Κατοικίας, επιδοτούµενα από τον
ΟΕΚ.
∆άνεια Οργανισµού Εργατικής και Λαϊκής Κατοικίας, επιδοτούµενα από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο και τον ΟΕΚ για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.
∆άνεια προς διάφορες κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές
(πληµµύρες, σεισµούς, πυρκαγιές), είτε µε την εγγύηση του Ελληνικού
∆ηµοσίου, είτε µε κρατική επιχορήγηση, είτε µε επιδότηση επιτοκίου για την
αποκατάσταση των ζηµιών.
∆άνεια αποκατάστασης παραδοσιακών και διατηρητέων κτηρίων.
∆άνεια

για

τη

στεγαστική

αποκατάσταση

οµογενών

ελλήνων

παλιννοστούντων και ελλήνων τσιγγάνων µε την εγγύηση και την επιδότηση
του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
13

Αλεξάκης Π. (2007), Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές - Β. Προϊόντα και Πελατεία, Εκπαιδευτικά
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1.4 Επιχειρηµατικά ∆άνεια
Τα προϊόντα επαγγελµατικής πίστης απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελµατίες,
ατοµικές επιχειρήσεις και εµπορικές εταιρίες (νοµικά πρόσωπα), προκειµένου να
καλύψουν συγκεκριµένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης και να συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της, την κερδοφορία της και τη βιωσιµότητά της. Συγκεκριµένα, ανάγκες
που µπορούν να καλύψουν τα προϊόντα επαγγελµατικής πίστης είναι ανάγκες για
κεφάλαιο κίνησης και ανάγκες για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό.
Οι

πιστωτικές

διευκολύνσεις

που

παρέχουν

οι

τράπεζες

στους

επιχειρηµατικούς τους πελάτες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις άµεσες
πιστωτικές διευκολύνσεις και τις έµµεσες πιστωτικές διευκολύνσεις. Οι άµεσες
πιστωτικές διευκολύνσεις έχουν το χαρακτηριστικό της άµεσης εκταµίευσης
κεφαλαίου σε αντίθεση µε τις έµµεσες πιστωτικές διευκολύνσεις, όπου η εκταµίευση
κεφαλαίου είναι ενδεχόµενη και µελλοντική. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις
πιστωτικών διευκολύνσεων χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη αυξηµένου πιστωτικού
κινδύνου.
Ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε πελάτη, η τράπεζα παρέχει, σε προσωρινή ή
µονιµότερη βάση, άµεσες ή έµµεσες πιστωτικές διευκολύνσεις βραχυπρόθεσµου,
µεσοπρόθεσµου

ή

µακροπρόθεσµου

χαρακτήρα.

Στη

συνέχεια

αναλύονται

εκτενέστερα οι δύο βασικές πιστωτικές διευκολύνσεις που παρέχουν οι τράπεζες στις
επιχειρήσεις, οι άµεσες και οι έµµεσες πιστωτικές διευκολύνσεις.

1.4.1 Άµεσες Πιστωτικές ∆ιευκολύνσεις
Οι άµεσες πιστωτικές διευκολύνσεις έχουν το χαρακτηριστικό της άµεσης
εκταµίευσης κεφαλαίου και εξυπηρετούν δύο κυρίως σκοπούς, τη χρηµατοδότηση για
κεφάλαιο

κίνησης

και

τη

χρηµατοδότηση για

πάγιες εγκαταστάσεις και

εξοπλισµό.

Α) Χρηµατοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης
Η λειτουργία µιας επιχείρησης απαιτεί την ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων για την
αγορά πρώτων υλών και εµπορευµάτων και για την κάλυψη των γενικότερων
λειτουργικών της εξόδων. Το παραγωγικό – συναλλακτικό κύκλωµα µιας επιχείρησης
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δηµιουργεί συνεχείς ή έκτακτες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης, το οποίο µπορεί να
χρηµατοδοτηθεί είτε µε ιδία κεφάλαια της επιχείρησης (κέρδη, αύξηση κεφαλαίου
από τους µετόχους) είτε µε ξένα κεφάλαια (προµηθευτές, διάφοροι πιστωτές,
τραπεζικό δανεισµό).
Το κεφάλαιο κίνησης χρειάζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής
διαδικασίας και εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης. Η αύξηση της
κυκλοφοριακής ταχύτητας του κεφαλαίου κίνησης δείχνει την αποτελεσµατική και
αποδοτική του χρήση, καθώς, µε τον τρόπο αυτό διεκπεραιώνεται µεγαλύτερος όγκος
εργασιών µε το ίδιο κεφάλαιο.
Ως κεφάλαιο κίνησης προσδιορίζεται η διαφορά του κυκλοφορούντος
ενεργητικού µιας επιχείρησης µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της και δείχνει
την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις άµεσες υποχρεώσεις της,
χωρίς να δηµιουργείται λειτουργικό αδιέξοδο. Το κεφάλαιο κίνησης διακρίνεται σε
µόνιµο και µεταβλητό. Το µόνιµο κεφάλαιο κίνησης θεωρείται το τµήµα του
κυκλοφορούντος ενεργητικού που είναι απαραίτητο για την κάλυψη των πάγιων και
σταθερών πάγιων εξόδων λειτουργίας µιας επιχείρησης, όπως είναι το ενοίκιο και η
µισθοδοσία των υπαλλήλων της επιχείρησης. Ενώ το µεταβλητό κεφάλαιο θεωρείται
αυτό που απαιτείται για την κάλυψη των λοιπών λειτουργικών αναγκών µιας
επιχείρησης και των µη πάγιων εξόδων της. Το µεγαλύτερο τµήµα του µόνιµου
κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να καλύπτεται από την ίδια την επιχείρηση και
λιγότερο από τραπεζικό δανεισµό, ενώ το µεταβλητό κεφάλαιο κίνησης καλύπτεται
συνήθως από βραχυπρόθεσµες πιστώσεις και τραπεζικό δανεισµό.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται όταν η συνεχής ανάπτυξη του κύκλου
εργασιών µιας επιχείρησης γίνεται µε εξωτερικό δανεισµό, καθώς η κατάσταση αυτή
µπορεί να οδηγήσει σε ζηµιογόνες χρήσεις για την επιχείρηση. Επιπλέον, θα πρέπει
να διερευνούνται οι λόγοι για τους οποίους µια επιχείρηση αιτείται τη
χρηµατοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Είναι πολύ σηµαντικό οι ανάγκες µιας εταιρίας
για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό να µη χρηµατοδοτούνται µε κεφάλαιο
κίνησης, καθώς αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία έλλειψης ρευστότητας.
Οι συχνότερες περιπτώσεις χρηµατοδοτήσεων για κεφάλαιο κίνησης είναι
µέσω ορίων ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασµών, δανείων τακτής λήξης
µονιµότερου χαρακτήρα, εφάπαξ χρηµατοδοτήσεων, χρηµατοδοτήσεων εγγυηµένων
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µε αξιόγραφα, χρηµατοδοτήσεων έναντι φορτωτικών εγγράφων εξαγωγών και
χρηµατοδοτήσεων µε ενέχυρο εµπορεύµατα.

Όριο Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασµού
Το όριο ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού χρησιµοποιείται για τη χρηµατοδότηση
διαρκών αναγκών µιας επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης, όπου καλύπτονται άµεσες
και πραγµατικές ανάγκες της παραγωγικής λειτουργίας και της εµπορικής
διακίνησης/διάθεσης. Επιθυµητοί σκοποί χορηγήσεων είναι η αντικατάσταση
πιστώσεων προς την πελατεία, η εξόφληση αξίας εισαγωγών, η αντιµετώπιση
αυξηµένων αναγκών σε αγορές πρώτων υλών και εµπορευµάτων καθώς, επίσης και η
κάλυψη εξόδων παραγωγικής λειτουργίας που απορρέουν από νέες παραγγελίες
φερέγγυων πελατών. Κατά κανόνα αποφεύγονται οι δανειοδοτήσεις µέσω ανοικτών
αλληλόχρεων λογαριασµών µε σκοπό την κάλυψη ζηµιών, την υπεραποθεµατοποίηση
ή αλόγιστη επέκταση των πιστώσεων προς την πελατεία, η προώθηση εργασιών
διαφορετικών από το αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης και η εξόφληση
υποχρεώσεων προς τρίτους (πχ. ∆ηµόσιο, Εφορία) και µάλιστα ληξιπρόθεσµων.
Με τη συγκεκριµένη µορφή χορήγησης η τράπεζα εγκρίνει στον πελάτη ένα
ανώτατο όριο πίστωσης, το οποίο µπορεί να το χρησιµοποιήσει όποτε το επιθυµεί και
να κάνει τµηµατικές ή εφάπαξ αναλήψεις ανάλογα µε τις ανάγκες του. Χρηµατικές
καταθέσεις, προκειµένου να µειωθεί το χρεωστικό υπόλοιπο του κεφαλαίου του
αλληλόχρεου λογαριασµού, γίνονται από τον δανειολήπτη όποτε αυτός το επιθυµεί
ενώ, έχει την υποχρέωση της καταβολής των οφειλόµενων τόκων, οι οποίοι
υπολογίζονται ανάλογα µε το ποσό που χρησιµοποιήθηκε και για το διάστηµα που
χρησιµοποιήθηκε και συνήθως, λογίζονται κάθε τρίµηνο ή εξάµηνο. Το όριο αυτό
έχει το χαρακτηριστικό της ανακύκλωσης σε τακτά χρονικά διαστήµατα, συνήθως
κάθε χρόνο, και έτσι ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να το ξαναχρησιµοποιήσει όποτε
το χρειαστεί πάντα όµως, µέχρι το ανώτατο επιτρεπόµενο πιστωτικό όριο. Το ύψος
του ορίου όπως και τα διαστήµατα ανακύκλωσης καθορίζονται από τις ανάγκες και
τον συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης.

∆άνειο Τακτής Λήξης Μονιµότερου Χαρακτήρα
Το δάνειο τακτής λήξης µονιµότερου χαρακτήρα χρησιµοποιείται για τη
χρηµατοδότηση αναγκών των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο κίνησης. Πρόκειται για
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δάνεια βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα, τα οποία εξοφλούνται µε µηνιαίες
τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Ο προσδιορισµός του προγράµµατος αποπληρωµής γίνεται
εξαρχής, αφού ληφθούν υπόψη οι συνολικές υποχρεώσεις και οι πραγµατικές
οικονοµικές δυνατότητες του πελάτη.

Εφάπαξ Χρηµατοδότηση
Η εφάπαξ χρηµατοδότηση έχει την έννοια της έκτακτης, βραχυπρόθεσµης
διευκόλυνσης για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών, που συνήθως προκύπτουν
από τη χρονική υστέρηση µεταξύ εισπράξεων (απαιτήσεων) και πληρωµών
(υποχρεώσεων). Ο µέγιστος χρονικός ορίζοντας µιας τέτοιας χρηµατοδότησης
ορίζεται στους 12 µήνες.

Χρηµατοδότηση Εγγυηµένη µε Αξιόγραφα
Η χρηµατοδότηση έναντι ενεχυρίασης αξιογράφων πελατείας, πρόκειται για µία
διαδεδοµένη µορφή χρηµατοδότησης, όπου ο πιστούχος εκχωρεί στην τράπεζα
αξιόγραφα

πελατών

του,

συνήθως

µεταχρονολογηµένες

επιταγές

και

συναλλαγµατικές, και χρηµατοδοτείται για ένα προσυµφωνηµένο ποσοστό της αξίας
αυτών των αξιογράφων. Το υπόλοιπο ποσοστό των αξιογράφων παρακρατείται ως
περιθώριο ασφαλείας, το οποίο χρησιµοποιείται για την κάλυψη τόκων, εξόδων και
τυχόν επιστροφών και εξαρτάται από τη φερεγγυότητα του πελάτη, την ποιότητα των
αξιογράφων, τη διάρκειά τους, κ.α. Συνήθως, οι χρηµατοδοτήσεις της µορφής αυτής
γίνονται µε τη µορφή του ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού, ο οποίος
εξασφαλίζεται από την ενεχυρίαση των αξιογράφων.

Χρηµατοδότηση Έναντι Φορτωτικών Εγγράφων Εξαγωγών
Στη χρηµατοδότηση έναντι φορτωτικών εγγράφων εξαγωγών, ο πιστούχος εκχωρεί
στην τράπεζα τα φορτωτικά έγγραφα από εξαγωγές που έχει πραγµατοποιήσει και
χρηµατοδοτείται για ένα προσυµφωνηµένο ποσοστό της αξίας τους. Το υπόλοιπο
ποσοστό της αξίας των φορτωτικών παρακρατείται ως περιθώριο ασφαλείας, το οποίο
χρησιµοποιείται για την κάλυψη τόκων και εξόδων και εξαρτάται από την
ηµεροµηνία πληρωµής της εξαγωγής και την φερεγγυότητα του εισαγωγέα. Η
χρηµατοδότηση έναντι φορτωτικών εγγράφων εµπεριέχει µεγάλο πιστωτικό κίνδυνο,
όπως κακοπιστία και αφερεγγυότητα αγοραστή εισαγωγέα και αθέτηση των όρων
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από των εξαγωγέα. Για την αντιµετώπιση αυτών των κινδύνων, η τράπεζα επιδιώκει
την κάλυψη των φορτωτικών εγγράφων µε ενέγγυα πίστωση, την οποία αποστέλλει η
τράπεζα του εισαγωγέα. Η µορφή δανείου µε την οποία γίνονται οι χρηµατοδοτήσεις
έναντι φορτωτικών εγγράφων είναι είτε µε τη µορφή του ανοικτού αλληλόχρεου
λογαριασµού όταν πραγµατοποιούνται συνεχείς εξαγωγές είτε µε τη µορφή δανείου
τακτής λήξης εάν πραγµατοποιούνται έκτακτες εξαγωγές.

Χρηµατοδότηση µε Ενέχυρο Εµπορεύµατα
Η χρηµατοδότηση µε ενέχυρο εµπορεύµατα, πρόκειται για χρηµατοδότηση της
επιχείρησης για κεφάλαιο κίνησης, όπου η τράπεζα ενεχυριάζει τις πρώτες ύλες ή τα
εµπορεύµατα του πιστούχου. Τα εµπορεύµατα αυτά αποθηκεύονται και φυλάσσονται
στις Γενικές Αποθήκες. Πρόκειται για χρηµατοδοτήσεις µε υψηλό κίνδυνο, λόγω της
απαξίωσης ή της καταστροφής των εµπορευµάτων, γι’ αυτό το λόγο και
αποφεύγονται από τις τράπεζες.

Β) Χρηµατοδότηση για Πάγιες Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµό
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των
επιχειρήσεων αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για τη συνεχή ανανέωση και
εκσυγχρονισµό των παγίων στοιχείων µιας επιχείρησης. Βασικός σκοπός της
επιχείρησης µέσω των επενδυτικών της κινήσεων είναι η µεγιστοποίηση της
κερδοφορίας της, η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της, η ανάπτυξη του
µεριδίου αγοράς της, η µείωση του κόστους παραγωγής και η εξοικονόµηση
ενέργειας.
Οι διάφορες επενδυτικές κινήσεις των επιχειρήσεων για ανανέωση και
εκσυγχρονισµό των παγίων στοιχείων τους συνήθως, απαιτούν την απασχόληση
σηµαντικών κεφαλαίων. Προκειµένου να µη µειωθεί η ρευστότητά τους, οι
επιχειρήσεις προτιµούν να καταφύγουν στο µακροπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό,
ακόµα και εάν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την πραγµατοποίηση της
επένδυσης.
Οι επενδύσεις αυτές αποδίδουν σε βάθος χρόνου και λόγω της µεγάλης
χρονικής διάρκειας των χρηµατοδοτήσεων αυτού του είδους, ο κίνδυνος που
αναλαµβάνεται είναι αυξηµένος. Το κόστος και η σκοπιµότητα της επένδυσης
ελέγχεται µέσω µελέτης βιωσιµότητας. Η χρηµατοδότηση κυµαίνεται στο 70% µε
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80% της συνολικής αξίας της επένδυσης, ενώ η ύπαρξη ιδίας συµµετοχής από την
επιχείρηση για µέρος της επένδυσης κρίνεται µεγάλης σηµασίας, καθώς έτσι
αναλαµβάνει η επιχείρηση ένα µέρος του συνολικού κινδύνου. Επίσης, πρέπει να
εξετάζεται και η επάρκεια σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς, θα επιτρέψει τη λειτουργία
και την αξιοποίηση της επένδυσης.
Για την ανάληψη του κινδύνου των επενδύσεων αυτών από µέρους της
τράπεζας πρέπει να εξετάζεται και να αξιολογείται το είδος της επένδυσης, το
επιχειρηµατικό σχέδιο, τα οφέλη που θα προκύψουν για την επιχείρηση, το συνολικό
κόστος συµπεριλαµβανοµένου του τραπεζικού δανεισµού, η ιδία συµµετοχή του
πελάτη, η διάρκεια κατασκευής του έργου, το πρόγραµµα των ταµειακών ροών, η
επάρκεια ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη τυχόν υπερβάσεων, η ανάλυση
ευαισθησίας, η ανάλυση νεκρού σηµείου, η ύπαρξη αναγκαίων αδειών και η µελέτη
τυχόν περιβαλλοντικών θεµάτων που µπορεί να προκύψουν.
Ο

προσδιορισµός

του

προγράµµατος

αποπληρωµής

µιας

τέτοιας

χρηµατοδότησης πρέπει να γίνεται προσεκτικά εφόσον ληφθούν υπόψη οι συνολικές
υποχρεώσεις και οι πραγµατικές οικονοµικές δυνατότητες του πελάτη. Θα πρέπει να
συνυπολογίζονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την οµαλή
αποπληρωµή της χορήγησης, όπως είναι για παράδειγµα η περιοδικότητα των
ταµειακών ροών, το χρονικό διάστηµα που µία επένδυση θα καταστεί παραγωγική, ο
συνολικός επενδυτικός σχεδιασµός και η ωφέλιµη ζωή του παγίου.
Οι δύο βασικές µορφές χρηµατοδοτήσεων αυτής της κατηγορίας πιστωτικών
διευκολύνσεων αποτελούν το δάνειο τακτής λήξης για αγορά επαγγελµατικού
εξοπλισµού και το δάνειο τακτής λήξης για πάγιες εγκαταστάσεις.

∆άνειο Τακτής Λήξης για Αγορά Επαγγελµατικού Εξοπλισµού
Το

δάνειο

τακτής

λήξης

για

αγορά

επαγγελµατικού

εξοπλισµού

αφορά

χρηµατοδοτήσεις για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών µιας επιχείρησης,
προκειµένου να ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει τον εξοπλισµό της. Τέτοιες
επενδύσεις θεωρούνται, για παράδειγµα, η αγορά ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
και εξοπλισµού παραγωγής.
Η διάρκεια του δανείου αυτού συνδέεται άµεσα µε την ωφέλιµη διάρκεια
ζωής του εξοπλισµού και η αποπληρωµή του γίνεται µε µηνιαίες τοκοχρεολυτικές
δόσεις. Συνήθως, πρόκειται για δάνεια µακροπρόθεσµα µέχρι 7 έτη και σε ελάχιστες
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περιπτώσεις µεσοπρόθεσµα. Λόγω της αβεβαιότητας

που εµπεριέχουν τα

µακροπρόθεσµα δάνεια πρέπει να γίνεται σωστή παρακολούθηση, να υπάρχει
ικανοποιητική απόδοση και να λαµβάνονται ισχυρές εξασφαλίσεις.

∆άνειο Τακτής Λήξης για Πάγιες Εγκαταστάσεις
Το δάνειο τακτής λήξης για πάγιες εγκαταστάσεις αφορά χρηµατοδοτήσεις για την
κάλυψη επενδυτικών αναγκών µιας επιχείρησης σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Τέτοιες
επενδύσεις

θεωρούνται

η

αγορά,

ανέγερση,

ανακαίνιση,

αποπεράτωση

επαγγελµατικής στέγης προς στέγαση της επιχείρησης, καθώς και η αγορά οικοπέδου,
άρτιου και οικοδοµήσιµου, στο οποίο θα ανεγερθεί η επαγγελµατική στέγη της
επιχείρησης.
Το ποσό του δανείου µπορεί να εκταµιευτεί εφ’ άπαξ, όλο το ποσό, ή
τµηµατικά και η αποπληρωµή του γίνεται µε τοκοχρεολυτικές ή χρεολυτικές δόσεις.
Οι τµηµατικές εκταµιεύσεις γίνονται σε περιπτώσεις ανεγέρσεων κτιρίων, όπου η
ολοκλήρωση του έργου γίνεται σταδιακά, προκειµένου να πιστοποιείται η χρήση των
δανειακών κεφαλαίων και να διατηρείται η σχέση χορηγήσεων και εξασφαλίσεων.
Πρόκειται για µακροπρόθεσµα δάνεια, όπου η διάρκειά τους µπορεί να φτάσει
τα 20 έτη. Λόγω της αυξηµένης αβεβαιότητας που εµπεριέχουν τα µακροπρόθεσµα
δάνεια, οι αιτήσεις τέτοιου είδους χρηµατοδοτήσεων απαιτούν ενδελεχή και
εµπεριστατωµένη ανάλυση των οικονοµικών και ποιοτικών στοιχείων του πελάτη και
λήψη ισχυρών εµπράγµατων εξασφαλίσεων.

1.4.2 Έµµεσες Πιστωτικές ∆ιευκολύνσεις
Οι έµµεσες πιστωτικές διευκολύνσεις έχουν το χαρακτηριστικό ότι η εκταµίευση
κεφαλαίου είναι ενδεχόµενη και µελλοντική και θεωρούνται χρηµατοδοτήσεις, καθώς
ενέχουν την έννοια της πληρωµής. Λόγω της πιθανότητας η τράπεζα να αναγκαστεί
να πληρώσει και λόγω της ανάγκης σύνδεσης των εξασφαλίσεων µε την παρεχόµενη
έµµεση πιστωτική διευκόλυνση, οι έµµεσες διευκολύνσεις συνήθως εντάσσονται
µέσα σε όριο Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασµού. Τα είδη των έµµεσων
πιστωτικών διευκολύνσεων είναι δύο, οι Εγγυητικές Επιστολές (Letter of Guarantee)
και οι Ενέγγυες Πιστώσεις (Letter of Credit).
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A) Εγγυητική Επιστολή (Letter of Guarantee – L/G)
Η εγγυητική επιστολή είναι έµµεση χρηµατοδότηση και είναι έγγραφο της τράπεζας
υπό µορφή επιστολής, µε το οποίο η τράπεζα εγγυάται προς το δικαιούχο της
εγγυητικής επιστολής τη φερεγγυότητα του εντολέα – οφειλέτη και αναλαµβάνει την
υποχρέωση να πληρώσει, χωρίς να ερευνήσει, σε ορισµένη προθεσµία ένα ορισµένο
ποσό, εφόσον ο εντολέας δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το δικαιούχο και
γίνει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.
Η παροχή εγγυητικής επιστολής από µία τράπεζα εµπεριέχει πιστωτικό
κίνδυνο, γι’ αυτό το λόγο εξετάζεται η φερεγγυότητα του εντολέα, η ικανότητά του
να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και απαιτείται η λήψη ικανοποιητικών
εξασφαλίσεων που έχουν τη δυνατότητα της άµεσης ρευστοποίησης, σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Με την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, η
τράπεζα δε χορηγεί δάνειο, καθώς δεν εκταµιεύει κεφάλαιο, αλλά εµπορεύεται την
υπογραφή της και την πίστη της. Αµείβεται επίσης, µε προµήθεια η οποία συνήθως
εισπράττεται προκαταβολικά.
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στις εξής κατηγορίες, στο δηµόσιο, σε
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε ιδιώτες και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου. Ενώ, η διάρκειά τους µπορεί να είναι τακτής λήξης, όταν ορίζεται
συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξεως πέραν της οποίας κάθε υποχρέωση της τράπεζας
παραγράφεται ή αορίστου χρόνου, όταν η εγγυητική επιστολή είναι σε ισχύ µέχρι να
επιστραφεί πίσω στην τράπεζα.
Η έκδοση της εγγυητικής επιστολής δηµιουργεί την παρακάτω τριµερή σχέση:
1) Την εγγυήτρια τράπεζα, η οποία εκδίδει την εγγυητική επιστολή.
2) Τον εντολέα ή οφειλέτη, για λογαριασµό του οποίου εκδίδεται η εγγυητική
επιστολή.
3) Το δικαιούχο ή λήπτη της εγγυητικής αποστολής, υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγυητική επιστολή.
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Τράπεζα (Εγγυητής)
Συναλλαγή
Εντολέας – Οφειλέτης

∆ικαιούχος - Λήπτης

∆ιάγραµµα 2: Τριµερής Σχέση της Εγγυητικής Επιστολής
Πηγή: Τράπεζα Κύπρου ΛΤ∆ (2011), Εγχειρίδιο Πιστωτικής Πολιτικής Επαγγελµατικής Πίστης, σελ. 9

Τα είδη των εγγυητικών επιστολών είναι τα ακόλουθα:
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό ή ∆ηµοπρασία (Bid Bond)
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε διαγωνισµό εκδίδεται για την υποβολή
προσφορών σε µειοδοτικό ή πλειοδοτικό διαγωνισµό, κυρίως του δηµοσίου, για
προµήθειες υλικών ή κατασκευή έργων. Υπάρχει µεγάλη πιθανότητα, ο
διαγωνιζόµενος του οποίου η προσφορά έγινε δεκτή, να ζητήσει µετέπειτα και την
έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Με την έκδοση της εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής σε διαγωνισµό η τράπεζα εγγυάται την καταβολή ενός
ορισµένου

ποσού

στο

δικαιούχο,

εφόσον

ο

διαγωνιζόµενος

στον

οποίο

καταχωρήθηκε ο διαγωνισµός δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως για
παράδειγµα στην περίπτωση που δεν προσέλθει στην υπογραφή της σχετικής
σύµβασης εντός της προθεσµίας που είχε καθοριστεί ή στην περίπτωση που δε
µπορέσει να προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Για
την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής συµµετοχής ζητείται αντίγραφο της
προκήρυξης του διαγωνισµού, προκειµένου η τράπεζα να λάβει γνώση των όρων του
διαγωνισµού.

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συµβάσεως (Good Performance)
Με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συµβάσεως η τράπεζα εγγυάται την
καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση από τον εντολέα της συµβάσεως ενός
συµφωνηθέντος έργου. Για την έκδοση της εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
ζητείται αντίγραφο της σύµβασης του έργου, προκειµένου η τράπεζα να λάβει γνώση
των όρων της σύµβασης. Με την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
επιστρέφεται και η τυχόν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε διαγωνισµό.
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωµής (Payment)
Με την εγγυητική επιστολή καλή πληρωµής η τράπεζα εγγυάται ότι το ποσό που έχει
συµφωνηθεί θα καταβληθεί στο δικαιούχο. Πρόκειται για εγγυητική επιστολή που
καλύπτει αποκλειστικά χρηµατική συναλλαγή, καλύπτοντας κυρίως πληρωµές
τιµολογίων εσωτερικού και εξωτερικού εµπορίου.

Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής (Advance Payment)
Με την εγγυητική επιστολή προκαταβολής η τράπεζα εγγυάται την επιστροφή της
προκαταβολής στο δικαιούχο, σε περίπτωση που ο εντολέας δεν αποδώσει έργο ή
προµήθεια υλικών, ίσης αξίας τουλάχιστον µε το ποσό της προκαταβολής που έχει
λάβει.

Εγγυητική Επιστολή Αντικαταστάσεως ∆εκάτων (Retention Money)
Με την εγγυητική επιστολή αντικαταστάσεως δεκάτων η τράπεζα εγγυάται την
επιστροφή πληρωµών που έχουν γίνει πριν την τελική ή ολική παραλαβή του έργου ή
των αγαθών. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής καλύπτει κάποιο ποσοστό
(δέκατα) της ολικής αξίας του έργου ή των αγαθών.

Β) Ενέγγυα Πίστωση (Letter of Credit – L/C)
Η ενέγγυα πίστωση πρόκειται για µία γραπτή σύµβαση µεταξύ του αγοραστή των
εµπορευµάτων, που είναι ο εντολέας της πίστωσης και της τράπεζάς του, που είναι η
εκδότρια τράπεζα. Με τη σύµβαση αυτή η εκδότρια τράπεζα αναλαµβάνει, κατ’
εντολή και λογαριασµό του εντολέα, την υποχρέωση να πληρώσει τον πωλητή των
εµπορευµάτων, ο οποίος είναι ο δικαιούχος της πίστωσης, σε περίπτωση που ο
πωλητής τηρήσει όλους τους όρους της πίστωσης που έχει ορίσει ο αγοραστής. Με
την ενέγγυα πίστωση, η τράπεζα του αγοραστή απευθύνεται στην τράπεζα του
πωλητή, η οποία είναι η κοινοποιούσα τράπεζα, και ζητεί από αυτήν να κοινοποιήσει
την πίστωση στον πωλητή.
Η ενέγγυα πίστωση αποτελεί έµµεση χρηµατοδότηση, καθώς η τράπεζα
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στο δικαιούχο εξαγωγέα ένα
συγκεκριµένο ποσό, εφόσον τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις που τίθενται σε κάθε
περίπτωση. Η υποχρέωση πληρωµής από την εκδότρια τράπεζα προς το δικαιούχο
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της πίστωσης γίνεται ανεξάρτητα από το εάν έχουν καταβληθεί ή όχι τα χρήµατα από
τον εντολέα της πίστωσης.
Οι τράπεζες που µεσολαβούν στη διεκπεραίωση εµπορικών συναλλαγών
µέσω ενέγγυων πιστώσεων ασχολούνται αποκλειστικά µε την ορθότητα και την
πληρότητα των φορτωτικών εγγράφων και όσων προβλέπονται µέσα στα έγγραφα
αυτά, και όχι µε το εµπόρευµα αυτό καθαυτό.
Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται σχηµατικά ο τρόπος λειτουργίας της
ενέγγυας πίστωσης.

Τράπεζα του Οφειλέτη

Τράπεζα του δικαιούχου

Συναλλαγή
Οφειλέτης - Εντολέας

∆ικαιούχος - Λήπτης

∆ιάγραµµα 3: Λειτουργία της Ενέγγυας Πίστωσης
Πηγή: Τράπεζα Κύπρου ΛΤ∆ (2011), Εγχειρίδιο Πιστωτικής Πολιτικής Επαγγελµατικής Πίστης, σελ. 11

Οι ενέγγυες πιστώσεις ως προς την ισχύ διακρίνονται σε ανακλητή πίστωση
και σε ανέκκλητη πίστωση, ενώ ως προς το χρόνο πληρωµής σε όψεως και σε
προθεσµιακή.

Ανακλητή Πίστωση (Revocable Credit)
Πρόκειται για µορφή ενέγγυας πίστωσης όπου ο εντολέας της πίστωσης έχει το
δικαίωµα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την πίστωση οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς
να ειδοποιήσει το δικαιούχο της πίστωσης.

Ανέκκλητη Πίστωση (Irrevocable Credit)
Πρόκειται για µορφή ενέγγυας πίστωσης όπου ο εντολέας της πίστωσης δεν έχει το
δικαίωµα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την πίστωση µέχρι τη λήξη της, χωρίς να
έχει τη συγκατάθεση του δικαιούχου της πίστωσης.
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Όψεως Πίστωση (Sight)
Πρόκειται για µορφή ενέγγυας πίστωσης όπου η πληρωµή του δικαιούχου της
πίστωσης είναι άµεση µε την παρουσίαση των φορτωτικών εγγράφων στην εκδότρια
τράπεζα, τα οποία πρέπει να συµφωνούν µε τους όρους της πίστωσης.

Προθεσµιακή Πίστωση (Tenor)
Πρόκειται για µορφή ενέγγυας πίστωσης όπου η πληρωµή του δικαιούχου της
πίστωσης πραγµατοποιείται όταν λήξει η προθεσµία της πίστωσης που έχει δοθεί από
τον πωλητή των εµπορευµάτων στον αγοραστή και η οποία έχει ενσωµατωθεί στους
όρους της εκδοθείσας ενέγγυας πίστωσης. Η πληρωµή του δικαιούχου της πίστωσης
πραγµατοποιείται σε προσυµφωνηµένο χρονικό διάστηµα, αφού παρουσιαστούν τα
φορτωτικά έγγραφα στην εκδότρια τράπεζα και παραδοθούν στον εντολέα της
πίστωσης.

1.4.3 Λοιπές Μορφές Χρηµατοδοτήσεων
Η έντονη ανάπτυξη των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια και η ανάλογη αύξηση
των κεφαλαιακών αναγκών τους, ώθησαν τις τράπεζες στην παροχή προς τις
επιχειρήσεις εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης, από τον παραδοσιακό τρόπο
χορήγησης κεφαλαίων, δηλαδή τον τραπεζικό δανεισµό. Οι εναλλακτικές µορφές
παρεχόµενων πιστωτικών διευκολύνσεων από τις τράπεζας προς τις επιχειρήσεις
είναι οι ακόλουθες:

Α) Leasing (Χρηµατοδοτική Μίσθωση)
Η χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) απευθύνεται σε εταιρίες κάθε νοµικής µορφής
(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) και σε ελεύθερους επαγγελµατίες, ανεξαρτήτως του
επιχειρηµατικού τους αντικειµένου και αποτελεί µία εναλλακτική λύση για την
απόκτηση πάγιων στοιχείων, είτε καινούριων, είτε µεταχειρισµένων, αγορασµένων
από το εσωτερικό ή το εξωτερικό.
Στην

ουσία

η

χρηµατοδοτική

µίσθωση

πρόκειται

για

µια

µορφή

χρηµατοδότησης παραγωγικού εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων. Η εταιρεία leasing
αγοράζει το πάγιο στοιχείο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του µελλοντικού µισθωτή και
στη συνέχεια του το εκµισθώνει. Συνεπώς, η εταιρεία leasing έχει την κυριότητα του
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παγίου περιουσιακού στοιχείου και ο µισθωτής έχει το δικαίωµα χρησιµοποίησής του
για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Για αυτό το χρονικό διάστηµα που ο
µισθωτής χρησιµοποιεί το πάγιο, καταβάλει στην εταιρεία leasing µισθώµατα σε
προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Με τη λήξη της σύµβασης χρηµατοδοτικής
µίσθωσης το πάγιο δύναται να µεταβιβαστεί στο µισθωτή έναντι της καταβολής ενός
συµβολικού τιµήµατος.
Από νοµικής πλευράς το leasing δεν πρόκειται για δάνειο και έτσι τα
µισθώµατα είναι λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες εκπίπτουν 100% από τα έσοδα του
µισθωτή. Το αποτέλεσµα της έκπτωσης των µισθωµάτων είναι η εξοικονόµηση
φόρου, η οποία συνυπολογιζόµενη µε την επιβάρυνση της µίσθωσης οδηγεί συνήθως,
σε χαµηλότερη χρηµατοοικονοµική δαπάνη από το εάν ο µισθωτής είχε καταφύγει
στην αγορά του πάγιου στοιχείου µε τραπεζικό δανεισµό. Με τον τραπεζικό δανεισµό
αφαιρούνται από τα φορολογητέα κέρδη µόνο οι αποσβέσεις και οι δαπάνες τόκων.

Β) Factoring (Πρακτορεία Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων)
Το

factoring

ή

πρακτορεία

επιχειρηµατικών

απαιτήσεων

αποτελεί

µορφή

χρηµατοδότησης, η οποία είναι συµπληρωµατική του κλασικού δανεισµού. Πρόκειται
για µια ποικιλία χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, τα οποία απευθύνονται σε
επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες µε πίστωση στους πελάτες
τους.
Το factoring αφορά τη σύναψη σύµβασης µεταξύ του προµηθευτή και του
πράκτορα, περιεχόµενο της οποίας κατά κύριο λόγο είναι η εκχώρηση απαιτήσεων
στον πράκτορα έναντι των πελατών του προµηθευτή µε ή χωρίς δικαίωµα αναγωγής.
Ο πράκτορας δύναται να αναλάβει τη χρηµατοδότηση του προµηθευτή µε
προεξόφληση των απαιτήσεων, τη διαχείριση, είσπραξη και λογιστική ή νοµική
παρακολούθηση των απαιτήσεων του προµηθευτή καθώς, επίσης και την ολική ή
µερική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων του προµηθευτή.
Οι υπηρεσίες του factoring διακρίνονται σε εγχώριο και διεθνές factoring,
ανάλογα µε την εντοπιότητα των απαιτήσεων. Εάν γίνεται εκχώρηση απαιτήσεων από
την εγχώρια αγορά, πρόκειται για εγχώριο factoring, ενώ εάν γίνεται εκχώρηση
απαιτήσεων που εξάγονται ή εισάγονται από την αλλοδαπή, πρόκειται για διεθνές
factoring.
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Γ) Project Financing (Χρηµατοδότηση Έργου)
Το project finance πρόκειται για µία µέθοδο χρηµατοδότησης επιχειρήσεων που
αναλαµβάνουν την εκτέλεση µακροχρόνιων υποδοµών και βιοµηχανικών έργων
(projects), όπου τα συγκεκριµένα έργα απαιτούν τη χορήγηση ξεχωριστής
πιστοδότησης για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και παρακολούθησης. Στις
πιστοδοτήσεις αυτού του είδους, η αποπληρωµή τους συνδέεται µε το ίδιο το έργο,
καθώς βασίζεται στις χρηµατορροές που πρόκειται να προέλθουν από τη λειτουργία
του συγκεκριµένου έργου, δηλαδή µε βάση τις εισπράξεις που θα έχει η επιχείρηση
από το συγκεκριµένο έργο.
Η αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωµής της εταιρίας, περιλαµβάνει εκτός
από την εξέταση όλων των οικονοµικών και ποιοτικών στοιχείων του εργολήπτη
αλλά και τις µελλοντικές προβλεπόµενες ταµειακές ροές. Σηµαντικός επίσης,
παράγοντας στην αξιολόγηση τέτοιων αιτηµάτων είναι η πείρα της επιχείρησης σε
παρόµοια έργα και η ικανότητά της να εκτελεί έγκαιρα και ορθά τα έργα που
αναλαµβάνει.
Η χρηµατοδότηση ενός τέτοιου έργου γίνεται µε σταδιακές εκταµιεύσεις µε
βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα, οι οποίες γίνονται κατόπιν βεβαίωσης για την
πρόοδο των εργασιών από αρµόδιο εκτιµητή µηχανικό ή από στοιχεία που έχει
υποβάλει ο πελάτης και πιστοποιούν ότι το έργο προχωράει κανονικά µε βάση την
κατάσταση των ταµειακών ροών που έχει προσκοµίσει.

∆) Οµολογιακά ∆άνεια
Το οµολογιακό δάνειο πρόκειται για δάνειο που εκδίδεται από µία ανώνυµη εταιρία
(εκδότρια), η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση της εταιρείας
από τρίτα πρόσωπα, χωρίς να γίνεται αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου. Το
οµολογιακό δάνειο διαιρείται σε οµολογίες, τις οποίες κρατά ο οµολογιούχος
δανειστής, όπου στη συγκεκριµένη περίπτωση η τράπεζα είναι ο οµολογιούχος
δανειστής.
Οι οµολογίες είναι άυλες ή γραπτές υποσχέσεις πληρωµής που δίνονται από
τον εκδότη - δανειζόµενο για τη λήψη του οµολογιακού δανείου. Οι υποσχέσεις αυτές
υποχρεώνουν το δανειζόµενο να καταβάλει στο δανειστή τόκο για ένα συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα και να επιστρέψει το αρχικό χρηµατικό ποσό του δανείου,
σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους της εκάστοτε συµφωνίας.
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Ο νόµος που διέπει σήµερα τα Οµολογιακά ∆άνεια είναι ο Ν. 3156/2003 και
συµπληρωµατικά ο Ν.2190/1920. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Νόµου 3156/2003, η
έκδοση οµολογιακού

δανείου απαλλάσσεται

από κάθε φόρο ή εισφορά,

συµπεριλαµβανοµένης της εισφοράς του Ν. 128/75. Αυτό αποτελεί το κύριο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των οµολογιακών δανείων σε σχέση µε τις άλλες µορφές
δανείων.

Ε) Κοινοπρακτικά ∆άνεια
Τα κοινοπρακτικά δάνεια αφορούν µια µέθοδο συµπράξεως µεταξύ των τραπεζών,
προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν από κοινού έναν δανειστή. Πρόκειται για δάνεια
που καλύπτουν µεγάλες χρηµατοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων, τόσο σε
κεφάλαιο κίνησης όσο και σε επενδύσεις πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό. Το
κίνητρο αυτής της σύµπραξης είναι η κατανοµή και η διαφοροποίηση του πιστωτικού
κινδύνου που συνεπάγεται αυτή η µορφή δανείου, καθώς το µέγεθος της
δανειοδότησης και ο βαθµός του αναλαµβανόµενου κινδύνου είναι τόσο µεγάλα, που
καθιστούν σχεδόν αδύνατη την ανάληψή της από µία µόνο τράπεζα.
Η τράπεζα που οργανώνει το κοινοπρακτικό δάνειο, υποβάλλει µια οριστική
προσφορά στην επιχείρηση και φροντίζει να δηµιουργήσει έναν όµιλο τραπεζών, ο
οποίος θα προσφέρει στο δανειστή το σύνολο των κεφαλαίων που χρειάζεται. Κάθε
συµµετέχουσα τράπεζα χορηγεί ένα ποσό δανείου, ενώ οι εξασφαλίσεις που παρέχει ο
δανειστής επιµερίζονται αναλογικά στις συµµετέχουσες τράπεζες. Κατά τη διάρκεια
ενός κοινοπρακτικού δανείου, για την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρίας,
οι

συνεργαζόµενες

τράπεζες

απευθύνονται

στην οργανώτρια τράπεζα

για

διευκρινήσεις και συντονισµό ενεργειών.

1.5 Πιστωτικές Κάρτες
Μία άλλη µορφή τραπεζικού δανεισµού αποτελούν και οι πιστωτικές κάρτες, οι
οποίες αποτελούν ένα διαδεδοµένο µέσο πληρωµής. Πρόκειται για πλαστικά δελτία
που εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα και παρέχουν στους κατόχους τους τη
δυνατότητα να πραγµατοποιούν συναλλαγές που προκαθορίζονται στη σύµβαση µε
την οποία παρέχεται η κάρτα, κυρίως για αγορές αγαθών και υπηρεσιών από
33

Καµίδου Α. Ευαγγελία

[Τραπεζικός ∆ανεισµός, ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και
Παρακολούθηση Των Πιστοδοτήσεων ]

συµβεβληµένες επιχειρήσεις και αναλήψεις µετρητών. Ο κάτοχος πραγµατοποιεί τις
συναλλαγές χωρίς να καταβάλλει µετρητά, τα ποσά των οποίων χρεώνονται σε
λογαριασµό προκαθορισµένου ανώτατου ύψους και έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει
µέρος ή το σύνολο της οφειλής του, που του γνωστοποιείται µε µηνιαίο
εκκαθαριστικό σηµείωµα.
Ο ρόλος της πιστωτικής κάρτας είναι διπλός. Από τη µία χρησιµοποιείται ως
µέσο πληρωµής, χωρίς να απαιτείται να έχει χρήµατα ο πελάτης στα χέρια του, και
από την άλλη χρησιµοποιείται και ως µέσο πίστωσης, καθώς ο κάτοχος έχει τη
δυνατότητα να εξοφλήσει µέρος ή σύνολο της οφειλής του σε µεταγενέστερο χρονικό
σηµείο από αυτό που πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή. Η εξόφληση επίσης, µπορεί
να πραγµατοποιηθεί και µε τη συµµετοχή σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων. Επιπλέον,
µε την πιστωτική κάρτα παρέχεται η δυνατότητα στον κάτοχο να µεταφέρει το
ενήµερο υπόλοιπο άλλων πιστωτικών καρτών από άλλες τράπεζες σε µία άλλη
τράπεζα, διεκδικώντας έτσι καλύτερο επιτόκιο ή όρους πληρωµής της κάρτας.
Οι πιστωτικές κάρτες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις πιστωτικές
κάρτες για ιδιώτες και τις πιστωτικές κάρτες για επιχειρήσεις (εταιρικές κάρτες). Το
πιστωτικό όριο που εγκρίνεται σε κάθε κάτοχο διαµορφώνεται ανάλογα µε την
πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, η οποία αξιολογείται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο
και µε τα ίδια κριτήρια που χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες για την αξιολόγηση
αφενός, των προσωπικών και καταναλωτικών δανείων στην περίπτωση των
πιστωτικών καρτών για ιδιώτες και αφετέρου, των επιχειρηµατικών δανείων στην
περίπτωση των πιστωτικών καρτών για επιχειρήσεις. Επίσης, παρέχεται σε κάθε
κάτοχο διαφορετικός τύπος κάρτας (κλασική, πλατινένια, χρυσή) ανάλογα µε τα
εισοδήµατά του (χαµηλά, µέτρια, υψηλά) και τη χρήση της κάρτας (εξόφληση χωρίς
καθυστερήσεις, συχνές αγορές, κτλ). Τέλος, να αναφέρουµε ότι οι τρεις βασικοί τύποι
πιστωτικών καρτών που κυκλοφορούν στην αγορά είναι η Visa International, η
MasterCard International και η American Express.

Α) Πιστωτική Κάρτα για Ιδιώτες
Η πιστωτική κάρτα για ιδιώτες παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα και χρησιµοποιείται
για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών, οι οποίες αφορούν την αγορά κάποιου
συγκεκριµένου αγαθού ή την κάλυψη δαπανών από παρεχόµενες υπηρεσίες, χωρίς να
χρειάζεται να καταβάλει ο κάτοχος κάποιο αντίτιµο στον έµπορο τη στιγµή της
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αγοράς. Τέτοιες ανάγκες είναι για παράδειγµα η αγορά προϊόντων, οι συναλλαγές στο
εξωτερικό χωρίς την αγορά συναλλάγµατος, οι συναλλαγές µέσω διαδικτύου και η
εξόφληση λογαριασµών.

Β) Πιστωτική Κάρτα για Επιχειρήσεις
Η πιστωτική κάρτα για επιχειρήσεις ή εταιρική κάρτα, στοχεύει στην κάλυψη των
αναγκών µιας ευρύτερης οµάδας πελατολογίου, καθώς απευθύνεται σε ελεύθερους
επαγγελµατίες και νοµικά πρόσωπα (εταιρίες, επιχειρήσεις, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες).
Με την κάρτα αυτή διευκολύνονται οι καθηµερινές επαγγελµατικές συναλλαγές του
προσωπικού και των στελεχών εταιριών που δαπανούν χρήµατα για λογαριασµό της
επιχείρησης και οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε αυτές εξοφλούνται στο
σύνολό τους κάθε µήνα, χωρίς τη δυνατότητα ελάχιστης καταβολής. Με την εταιρική
κάρτα οι κάτοχοι εξυπηρετούνται διότι πληρώνοντας µε την κάρτα δεν εκταµιεύουν
προσωπικά χρήµατα που θα ζητήσουν αργότερα από την εταιρεία τους µε εξοδολόγιο
και επίσης, είναι πιο ασφαλείς καθώς, δε µεταφέρουν µεγάλα χρηµατικά ποσά σε
µετρητά.
Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέγει για κάθε στέλεχός της
ξεχωριστά, το είδος της εταιρικής κάρτας που θα του προσφέρει (κλασική,
πλατινένια, χρυσή), το όριο των συναλλαγών της κάρτας του, τη δυνατότητα
ανάληψης µετρητών από την κάρτα του και τη δυνατότητα συναλλαγής µε εµπόρους
συγκεκριµένων κατηγοριών, όπως πρατήρια βενζίνης, διόδια, κτλ. Επιπλέον, η
επιχείρηση µε την εταιρική κάρτα απολαµβάνει ανοιχτή πίστωση, άτοκη περίοδο (20
έως 50 ηµερών) για τις αγορές της, συµµετοχή σε πρόγραµµα άτοκων δόσεων και την
ευκολία των συναλλαγών εξ’ αποστάσεως µέσω Internet ή τηλεφώνου, όπως
κρατήσεις εισιτηρίων, ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κτλ.
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1.6 Το Τραπεζικό Σύστηµα και η Πολιτική ∆ανεισµού στην Ελλάδα
(Στατιστικά Στοιχεία)14
Η διεθνής ύφεση έχει επηρεάσει δυσµενώς την εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα
και, µέσω αυτής τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων. Το 2009 και 2010 η εφαρµογή από τις τράπεζες αυστηρότερων
κριτηρίων χορήγησης πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις περιόρισε
την προσφορά δανείων, ενώ ο κλονισµός της εµπιστοσύνης των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων ως προς τα µελλοντικά τους εισοδήµατα και η επακόλουθη υποχώρηση
της ροπής προς κατανάλωση, επενδύσεις και ανάληψη πιστωτικών υποχρεώσεων,
περιόρισαν τη ζήτηση δανείων.
Σύµφωνα µε την έκθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για «Tο Ελληνικό
Τραπεζικό Σύστηµα το 2009» (έκδοση Ιούνιος 2010, σελ. 37), το συνολικό ποσό
χρηµατοδοτήσεων από τις τράπεζες και το ποσοστό επί του συνόλου ανά κατηγορία
δανεισµού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί µε
υπόλοιπα έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009 από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πίνακας 1: Συνολικό Ποσό Χρηµατοδοτήσεων και Ποσοστό επί του Συνόλου ανά
Κατηγορία ∆ανεισµού (Υπόλοιπα έως την 31η ∆εκεµβρίου 2009)
Ποσά

Ποσοστό (%) επί του συνόλου

(δισ. Ευρώ)

των χρηµατοδοτήσεων

Προς εγχώριες επιχειρήσεις

133,8

52,8%

Προς νοικοκυριά στην Ελλάδα:

119,6

47,2%

Κατηγορίες Χρηµατοδότησης

-

Στεγαστικά ∆άνεια

80,6

31,8%

-

Πιστωτικές Κάρτες

9,5

3,7%

-

Καταναλωτικά ∆άνεια µε ή χωρίς

26,5

10,5%

3

1,2%

253,45

100,0%

δικαιολογητικά
-

Λοιπά ∆άνεια

Συνολική χρηµατοδότηση των εγχώριων
επιχειρήσεων και νοικοκυριών την 31.12.2009

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, Τεύχος 126,
Ιανουάριος 2010, Πίνακες IV. 13, IV. 17 και IV. 19

14

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ιούνιος 2010), Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα το 2009, σελ. 44-53,
και Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ιούνιος 2011), Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα το 2010, σελ. 25-30
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Όπως παρατηρούµε από τον παραπάνω πίνακα, τα επιχειρηµατικά δάνεια και
τα δάνεια προς τα νοικοκυριά κατέχουν περίπου το ίδιο ποσοστό επί του συνόλου των
δανείων που έχουν χορηγηθεί, µε µία µικρή διαφορά υπέρ των δανείων προς τις
επιχειρήσεις (52,80%). Επίσης, από τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί προς νοικοκυριά
το µεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν τα στεγαστικά δάνεια µε ποσοστό 31,80% επί
του συνόλου των χορηγήσεων, τόσο σε επιχειρηµατικά όσο και σε δάνεια προς
νοικοκυριά.
Επίσης, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών15 µπορούµε να αντλήσουµε το
παρακάτω διάγραµµα, όπου φαίνεται η ποσοστιαία µεταβολή έναντι του
προηγούµενου έτους, στα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες στις εγχώριες
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Παρατηρούµε, ότι µέχρι το β’ τρίµηνο του 2008 η
ποσοστιαία µεταβολή των δανείων προς τα νοικοκυριά είναι µεγαλύτερη από τα
δάνεια προς επιχειρήσεις, ώσπου το β’ τρίµηνο του 2008 η ποσοστιαία µεταβολή τους
είναι ίδια. Από το σηµείο αυτό και µετά αντιστρέφεται η κατάσταση, όπου η
ποσοστιαία µεταβολή των δανείων προς τις επιχειρήσεις είναι µεγαλύτερη σε σχέση
µε τα δάνεια προς τα νοικοκυριά ενώ, τα δύο τελευταία τρίµηνα του 2009
παρατηρούµε την ποσοστιαία τους µεταβολή να πλησιάζει σε ίσα επίπεδα, µε τα
δάνεια προς τις επιχειρήσεις να έχουν οριακά λίγο πιο µεγάλη µεταβολή.

∆ιάγραµµα 4: ∆άνεια προς τις Εγχώριες Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά από τα
Εγχώρια Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (Ποσοστιαία Μεταβολή
Έναντι Προηγούµενου Έτους)
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, Τεύχος 130
15

http://www.hba.gr/4Statistika/diag.asp?sx=3 (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Στατιστικά Στοιχεία,
Βασικά Μεγέθη Χρηµατοπιστωτικού τοµέα)
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1.6.1 Πολιτική ∆ανεισµού Νοικοκυριών
Σύµφωνα µε στοιχεία που συνέλεξε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών από τις τράπεζεςµέλη της, προκύπτει ότι οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα αυστηρές κατά
τη χορήγηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, µε στόχο τη σταδιακή
βελτίωση του χαρτοφυλακίου των δανείων τους προς τα νοικοκυριά. Στον παρακάτω
πίνακα παρατίθεται η πολιτική δανεισµού των ελληνικών τραπεζών προς νοικοκυριά
και τα ποσοστά εγκρίσεων των αιτήσεων. Τα στοιχεία αυτά τα έχουµε συλλέξει από
την έκθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα
το 2009» (έκδοση Ιούνιος 2010, σελ. 45-46).

Πίνακας 2: Πολιτική ∆ανεισµού προς Νοικοκυριά

Εγκρίσεις στεγαστικών δανείων, ως ποσοστό του συνόλου
των αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού δανείου:
Εγκρίσεις πιστωτικών καρτών, ως ποσοστό του συνόλου
των αιτήσεων χορήγησης πιστωτικής κάρτας:
Εγκρίσεις καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφάλιση, ως
ποσοστό του συνόλου των αιτήσεων χορήγησης
καταναλωτικού δανείου χωρίς εξασφάλιση:

2008

2009

53% - 86%

38% - 76%

45% - 62%

25% - 51%

45% - 59%

29% - 62%

Πηγή: Ειδική έρευνα ΕΕΤ, Ιούνιος 2009

Το 2009 σε σχέση µε το 2008, για όλες τις κατηγορίες δανεισµού προς
νοικοκυριά, τα ποσοστά εγκρίσεων, σε επίπεδο µεµονωµένων τραπεζών, ως ποσοστό
του συνόλου των αιτήσεων χορήγησης δανείων ήταν, στο σύνολό τους, χαµηλότερα,
µε εξαίρεση τα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφάλιση, για τα οποία παρουσιάστηκε
οριακή αύξηση του ανώτατου ποσοστού εγκρίσεων κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες.
Παράλληλα, το χαµηλότερο ποσοστό εγκρίσεων, για τη συγκεκριµένη κατηγορία
δανεισµού, περιορίστηκε σηµαντικά στις 16 ποσοστιαίες µονάδες.
Η εκδήλωση της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η οποία ανέδειξε την
ύπαρξη κενών στο υφιστάµενο διεθνές και ευρωπαϊκό θεσµικό και ρυθµιστικό
πλαίσιο σε συνδυασµό µε τους υφιστάµενους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας
τραπεζών, ωθούν τις τράπεζες να χορηγούν περισσότερα δάνεια κατά τη διάρκεια της
ανόδου του οικονοµικού κύκλου και να είναι πιο διστακτικές στην πιστωτική τους
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της ύφεσης.
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1.6.2 Πολιτική ∆ανεισµού Επιχειρήσεων
Οι ελληνικές τράπεζες αντιλαµβανόµενες το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι
επιχειρήσεις στην ανάπτυξη της ελληνική οικονοµία, ήδη από το τελευταίο τρίµηνο
του 2008, έλαβαν ορισµένα µέτρα στήριξης, προκειµένου να διευκολύνουν και να
ενισχύσουν τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Συγκεκριµένα, οι βασικοί άξονες των µέτρων στήριξης που έλαβαν ήταν οι εξής16:
1. Απρόσκοπτη συνέχιση της χρηµατοδότησης των επαγγελµατιών και των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
2. Λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση των ζηµιών που υπέστησαν οι
επιχειρήσεις από τα επεισόδια του ∆εκεµβρίου του 2008 (όπως ενδεικτικά:
ευνοϊκά προγράµµατα χρηµατοδότησης για την επαναλειτουργία των
καταστηµάτων τους, άµεση καταβολή αποζηµιώσεων από τις θυγατρικές των
τραπεζών ασφαλιστικές εταιρείες, αναστολή δόσεων σε υφιστάµενα δάνεια,
µείωση επιτοκίου σε υφιστάµενα δάνεια κ.λπ.).
3. Περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των ΜΜΕ µέσω των προγραµµάτων
του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
4. Ενεργοποίηση προγραµµάτων στήριξης, από τις ίδιες τις τράπεζες, των
δανειακών απαιτήσεων των επιχειρήσεων που δεν εµπίπτουν στα κριτήρια της
δράσης του ΤΕΜΠΜΕ.
5. Ενεργοποίηση

προγραµµάτων

στήριξης

των

δανειακών

απαιτήσεων

συγκεκριµένων κλάδων της οικονοµίας και συγκεκριµένων γεωγραφικών
περιοχών της χώρας.
6. Συνεργασία µε τα κατά τόπους εµπορικά και βιοτεχνικά επιµελητήρια της
χώρας, προκειµένου να γίνει άµεση καταγραφή των ζητηµάτων που αφορούν
σε επαγγελµατικούς κλάδους και να συντονιστούν κατάλληλες ενέργειες
στήριξής τους.
7. Αναδιάρθρωση και ετεροχρονισµός των δόσεων υφιστάµενων δανείων προς
ΜΜΕ και επαγγελµατίες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας.
8. Αναστολή προγραµµάτων πλειστηριασµών που αφορούν σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις.
16

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ιούνιος 2010), Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα το 2009, σελ. 53
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9. Αύξηση των υπαρχόντων ορίων χρηµατοδότησης για επιχειρήσεις-πελάτες
τους ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.
10. ∆ηµιουργία ή και συνέχιση προγραµµάτων δωρεάν συναλλαγών προς τις
ΜΜΕ και τους επαγγελµατίες για την ελάφρυνση του λειτουργικού τους
κόστους.
11. ∆ηµιουργία ειδικών καταθετικών προϊόντων µε συνδυασµό υψηλών
αποδόσεων επιτοκίου και ευέλικτης διαχείρισης της ρευστότητας.
Παρόλο που η διεθνής ύφεση έχει επηρεάσει δυσµενώς την εγχώρια
οικονοµική δραστηριότητα, και µέσω αυτής τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των
επιχειρήσεων, παρατηρούµε ότι τα υπόλοιπα των πιστώσεων προς της ελληνικές
επιχειρήσεις ακολουθούν ανοδική πορεία. Σε αυτό το γεγονός έχουν συµβάλει κατά
πολύ και τα µέτρα στήριξης των ελληνικών τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, που
αναφέραµε προηγουµένως. Στη συνέχεια παρατίθενται δύο πίνακες που δείχνουν το
ρυθµό αύξησης των υπολοίπων χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων. Στον πρώτο
πίνακα, αναφέρεται ο ετήσιος ρυθµός αύξησης των υπολοίπων χρηµατοδοτήσεων των
επιχειρήσεων, για το 2010 και στον δεύτερο πίνακα, τα ποσοστά αύξησης των
υπολοίπων χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων, από τα τέλη του 2005 έως και το
2010. Τα στοιχεία τα έχουµε αντλήσει από την ετήσια έκθεση της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών (Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα το 2010, έκδοση Ιούνιος 2011, σελ. 30).
Σύµφωνα µε τους πίνακες αυτούς, παρατηρούµε ότι τα υπόλοιπα των χορηγήσεων
προς τις επιχειρήσεις το 2010, αυξάνονται αλλά µε µικρότερο ρυθµό.

Πίνακας 3: Ετήσιος Ρυθµός Αύξησης των Υπολοίπων Χρηµατοδότησης των Επιχειρήσεων
Ιαν.10

Φεβ.10

Μαρ.10

Απρ.10

Μα.10

Ιουν.10

Ιουλ.10

Αυγ.10

Σεπ.10

Οκτ.10

Νοεµ.10

∆εκ.10

4,5%

4,9%

4,3%

3,9%

3,4%

3,7%

3,4%

2,2%

2,3%

2,2%

1,6%

1,1%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Τραπεζική χρηµατοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων και
νοικοκυριών, µηνιαία δελτία τύπου.

Πίνακας 4: Ποσοστά Αύξησης των Υπολοίπων Χρηµατοδότησης των Επιχειρήσεων
∆΄ τρίµηνο 2005

∆΄ τρίµηνο 2006

∆΄ τρίµηνο 2007

∆΄ τρίµηνο 2008

∆΄ τρίµηνο 2009

∆΄ τρίµηνο 2010

12,3%

17,3%

20,1%

21,6%

5,5%

1,6%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2009, Απρίλιος 2010, σελ. 177
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1.6.3 Βαθµός Χρέωσης Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων
Η τάση δανεισµού µίας χώρας µπορεί να προσδιοριστεί µε τη βοήθεια ενός γενικά
αποδεκτού δείκτη που είναι ο λόγος των συνολικών πιστώσεων, που έχουν χορηγηθεί
σε µία χώρα, προς το ΑΕΠ της χώρας αυτής. Να σηµειώσουµε ότι στις συνολικές
πιστώσεις περιλαµβάνονται τα υπόλοιπα των δανείων αλλά και τα τιτλοποιηµένα
δάνεια. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο λόγος των συνολικών πιστώσεων σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις προς το ΑΕΠ και γίνεται σύγκριση, µεταξύ του λόγου
της Ελλάδας σε σχέση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωζώνης. Τα στοιχεία αυτά τα έχουµε αντλήσει από την έκθεση της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα το 2010, έκδοση
Ιούνιος 2011, σελ. 26), τα οποία έχουν προκύψει από τα τελευταία δηµοσιευµένα
συγκριτικά στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.

Πίνακας 5: Λόγος Συνολικών Πιστώσεων σε Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις προς το ΑΕΠ
Μεταβολή (π.µ.)

Μεταβολή (π.µ.)

(2008-2006)

(2010-2009)

112%

+13

+15

µ.δ.

µ.δ.

+7

µ.δ.

µ.δ.

µ.δ.

+10

µ.δ.

2006

2007

2008

2009

2010

Ελλάδα

78%

87%

91%

97%

ΕΕ - 27

147%

157%

154%

ΕΕ - 15

128%

143%

138%

Πηγή: European Central Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, βλέπουµε ότι η Ελλάδα είναι χρεωµένη
σε πολύ χαµηλότερο βαθµό σε σύγκριση µε τα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωζώνης καθώς, ο λόγος των συνολικών πιστώσεων σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις προς το ΑΕΠ, για την Ελλάδα τα έτη 2006 έως και 2008
είναι κατά πολύ χαµηλότερος από τους αντίστοιχους λόγους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και την Ευρωζώνη.
Επίσης, όσον αφορά το βαθµό χρέωσης των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, παρατηρούµε ότι το 2010 ο λόγος των συνολικών
πιστώσεων προς το ΑΕΠ ήταν κατά 15 µονάδες µεγαλύτερος από το λόγο των
συνολικών πιστώσεων προς το ΑΕΠ το 2009, όπου από 97% το 2009 αυξήθηκε σε
41
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112% το 2010. Όπως αναφέραµε παραπάνω, ο βαθµός χρέωσης µιας χώρας
προσδιορίζεται από το λόγο των συνολικών πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στη
χώρα αυτή προς το ΑΕΠ της. Εποµένως, η αιτία της µεταβολής αυτής στην Ελλάδα
ανάµεσα στα δύο έτη, οφείλεται στα δύο στοιχεία του παραπάνω λόγου, στη
µεταβολή των συνολικών πιστώσεων στην χώρα µας και στη µεταβολή του ΑΕΠ.
Από τη µία το σύνολο των πιστώσεων το 2010 παρουσίασε αύξηση κατά 3,15%,
όπου από 249.828 εκατοµµύρια ευρώ (υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων έως την
31/12/2009) έφτασε τα 257.721 εκατοµµύρια ευρώ (υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων έως
την 31/12/2010)17, και από την άλλη το ΑΕΠ το 2010 µειώθηκε κατά 4,50%18.
Συνεπώς, η αύξηση των συνολικών πιστώσεων παράλληλα, µε τη µείωση του ΑΕΠ,
είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί και ο βαθµός χρέωσης των νοικοκυριών και των
επιχειρήσεων το 2010.
Είναι γνωστό ότι η διεθνής ύφεση έχει επηρεάσει δυσµενώς την εγχώρια
οικονοµική δραστηριότητα και, µέσω αυτής τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να έχει κλονιστεί η εµπιστοσύνη
τους ως προς τα µελλοντικά τους εισοδήµατα και παράλληλα, να έχει υποχωρήσει η
ροπή προς κατανάλωση και επενδύσεις. Όλη αυτή η κατάσταση είχε ως επακόλουθο
το 2010 το ΑΕΠ της χώρας µας να µειωθεί κατά 4,5% σε σχέση µε την προηγούµενη
χρονιά.
Επιπρόσθετα, η διεθνής ύφεση οδήγησε τις τράπεζες το 2009 και 2010 να
εφαρµόσουν αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης πιστώσεων, µε αποτέλεσµα να
περιοριστεί η προσφορά δανείων ενώ, ο κλονισµός της εµπιστοσύνης των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ως προς τα µελλοντικά τους εισοδήµατα οδήγησε
στην υποχώρηση της ροπής προς κατανάλωση, επενδύσεις και ανάληψη πιστωτικών
υποχρεώσεων, µε αποτέλεσµα να περιοριστεί η ζήτηση των δανείων. Αυτό το γεγονός
είχε ως αποτέλεσµα να περιοριστεί και το συνολικό ποσό πιστώσεων προς τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που αφορούσαν νέα δάνεια. Η αύξηση όµως, κατά
3,15% των συνολικών πιστώσεων το 2010 που αναφέρθηκε παραπάνω, δεν οφείλεται
τόσο στη χορήγηση νέων δανείων για πραγµατοποίηση επενδύσεων και αγορά
17

Τράπεζα της Ελλάδος, ∆ελτίο Τύπου, Τραπεζική Χρηµατοδότηση του Εγχώριου Ιδιωτικού Τοµέα:

Ιανουάριος 2011. ∆ιαθέσιµο: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/
18

http://www.inews.gr/120/elstat-kata-45-syrriknothike-to-2010-to-pragmatiko-aep-stin-ellada.htm
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καταναλωτικών αγαθών αλλά, στη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών
υφιστάµενων δανείων των πελατών που παρουσίαζαν προσωρινά ρευστοτικά
προβλήµατα, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή αποπληρωµή των υποχρεώσεών
τους. Οι ρυθµίσεις αυτές πραγµατοποιούνται συνήθως, είτε µε αναχρηµατοδότηση
για την αποπληρωµή του υφιστάµενου δανείου που παρουσιάζει καθυστέρηση, είτε
µε χρηµατοδότηση για την αποπληρωµή µόνο του ποσού των ληξιπρόθεσµων
οφειλών.

Επιπλέον, θα µπορούσαµε να εξετάσουµε µεµονωµένα, τον βαθµό χρέωσης
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων µιας χώρας αντίστοιχα. Όσον αφορά το
βαθµό χρέωσης των νοικοκυριών, υπολογίζεται από το λόγο των συνολικών
πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε νοικοκυριά προς το ΑΕΠ. Στη συνέχεια
παρατίθενται δύο πίνακες, οι οποίοι δείχνουν το βαθµό χρέωσης των νοικοκυριών της
Ελλάδας σε σχέση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ευρωζώνης, στοιχεία που έχουµε αντλήσει από την έκθεση της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών (Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα το 2010, έκδοση Ιούνιος 2011,
σελ.27) .
Πίνακας 6: Λόγος Συνολικών Χορηγήσεων Στεγαστικών ∆ανείων σε Νοικοκυριά προς το ΑΕΠ
Μεταβολή (π.µ.)

Μεταβολή (π.µ.)

(2008-2006)

(2010-2009)

35%

+2,5

+1,1

µ.δ.

µ.δ.

-3

µ.δ.

µ.δ.

µ.δ.

0

µ.δ.

2006

2007

2008

2009

2010

Ελλάδα

24,5%

28%

27%

33,9%

ΕΕ - 27

41%

41%

38%

ΕΕ - 15

38%

39%

38%

Πηγή: European Central Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Πίνακας 7: Λόγος Λοιπών ∆ανείων σε Νοικοκυριά (Καταναλωτικά ∆άνεια και Κάρτες) προς το
ΑΕΠ
Μεταβολή (π.µ.)

Μεταβολή (π.µ.)

(2008-2006)

(2010-2009)

15,2%

-0,3

0

µ.δ.

µ.δ.

-0,6

µ.δ.

µ.δ.

µ.δ.

+0,1

µ.δ.

2006

2007

2008

2009

2010

Ελλάδα

12%

12,1%

11,7%

15,2%

ΕΕ - 27

7,5%

7,3%

6,9%

ΕΕ - 15

7%

7,8%

7,1%

Πηγή: European Central Bank, Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
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Στον πρώτο πίνακα, φαίνεται ο λόγος που αφορά την κατηγορία των
στεγαστικών δανείων έναντι του ΑΕΠ και στον δεύτερο, ο λόγος των λοιπών δανείων
(καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) προς το ΑΕΠ. Όπως παρατηρούµε ο
λόγος των στεγαστικών δανείων προς το ΑΕΠ, για τα έτη 2006 έως και 2008, στην
Ελλάδα είναι χαµηλότερος από τους αντίστοιχους µέσους όρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ενώ, ο λόγος των λοιπών δανείων σε νοικοκυριά προς
το ΑΕΠ, για τα αντίστοιχα έτη, στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερος σε σχέση µε τους
αντίστοιχους µέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, ποσοστά
όµως που κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα. Επιπλέον, όσον αφορά τα δάνεια που
χορηγούνται σε νοικοκυριά, παρατηρούµε ότι στην Ελλάδα το 2010 µεγαλύτερο
βαθµό χρέωσης έχουν τα νοικοκυριά που τους έχουν χορηγήσει στεγαστικά δάνεια
(35%) σε σύγκριση, µε τα νοικοκυριά που τους έχουν χορηγήσει λοιπά δάνεια
(15,2%).

Συµπεραίνουµε

λοιπόν,

πως

τα ελληνικά νοικοκυριά δεν είναι

«υπερχρεωµένα», στο βαθµό που γενικά πιστεύεται και συζητιέται στη χώρα µας.
Σύµφωνα µε την έκθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Το Ελληνικό
Τραπεζικό Σύστηµα το 2009, έκδοση Ιούνιος 2010, σελ. 48-49), πρόσφατη έρευνα
που διενεργήθηκε από την εταιρεία ΚΑΠΑ Research, για λογαριασµό της Γενικής
Γραµµατείας του Καταναλωτή, κατέληξε στο ίδιο συµπέρασµα, ότι τα ελληνικά
νοικοκυριά δεν είναι «υπερχρεωµένα». Συγκεκριµένα, η εν λόγω έρευνα έδειξε τα
εξής:
•

4 στα 10 νοικοκυριά δεν έχουν δανειστεί από τράπεζα.

•

2 στα 3 νοικοκυριά που έχουν δανειστεί δεν αντιµετωπίζουν κανένα
πρόβληµα αποπληρωµής.

•

8 στα 10 νοικοκυριά, είτε δεν έχουν δανειστεί, είτε δεν αντιµετωπίζουν
κανένα πρόβληµα αποπληρωµής του χρέους τους.

•

1 στα 10 νοικοκυριά παρουσιάζουν καθυστέρηση αποπληρωµής της δόσης
τους κατά ένα µήνα.

•

1 στα 10 νοικοκυριά παρουσιάζουν καθυστέρηση στην αποπληρωµή της
δόσης τους άνω του ενός µηνός (εκ των οποίων το 50% µε καθυστέρηση έως
τρεις µήνες).

•

28 στα 1.000 νοικοκυριά που έχουν δανειστεί έχουν προχωρήσει σε παύση
πληρωµών (1,7% επί του συνόλου των νοικοκυριών).
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7 στους 10 θεωρούν ως βασική αιτία «υπερδανεισµού» των νοικοκυριών τις
εσφαλµένες εκτιµήσεις τους για τις δυνατότητες δανεισµού τους.

•

6 στους 10 που έχουν δανειστεί δεν είχαν ποτέ οχλήσεις αποπληρωµής από
τράπεζα, εταιρεία εξυπηρέτησης οφειλών ή δικηγορικά γραφεία.

Τέλος, θα µπορούσαµε να υπολογίσουµε και το βαθµό χρέωσης των
επιχειρήσεων µιας χώρας, που υπολογίζεται από το λόγο των συνολικών πιστώσεων
που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις προς το ΑΕΠ. Λόγω του γεγονότος, ότι δεν
έχουµε στοιχεία των συνολικών πιστώσεων προς επιχειρήσεις, θα χρησιµοποιήσουµε
τους πίνακες 5, 6 και 7, και θα υπολογίσουµε το βαθµό χρέωσης των επιχειρήσεων,
αφαιρώντας από το λόγο των συνολικών πιστώσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
προς το ΑΕΠ, το λόγο των συνολικών χορηγήσεων στεγαστικών δανείων σε
νοικοκυριά προς το ΑΕΠ και το λόγο των λοιπών δανείων σε νοικοκυριά
(καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες) προς το ΑΕΠ. Έτσι καταλήγουµε στα
στοιχεία του παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 8: Λόγος Συνολικών Πιστώσεων σε Επιχειρήσεις προς το ΑΕΠ
2006

2007

2008

2009

2010

Ελλάδα

41,5%

57,9%

52,3%

47,9%

61,8%

ΕΕ - 27

98,5%

108,7%

109,1%

µ.δ.

µ.δ.

ΕΕ - 15

83%

96,2%

92,9%

µ.δ.

µ.δ.

Από τον παραπάνω πίνακα, γίνεται σαφές ότι ο βαθµός χρέωσης των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πολύ µικρότερος από τα κράτη µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ο λόγος των συνολικών πιστώσεων σε
επιχειρήσεις προς το ΑΕΠ, για τα έτη 2006 έως και 2008, για την Ελλάδα είναι
σηµαντικά χαµηλότερος σε σχέση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και επιπλέον, είναι µικρότερος περίπου
κατά το µισό των αντίστοιχων µέσων όρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, όσον αφορά την Ελλάδα παρατηρούµε ότι ο βαθµός χρέωσης των
επιχειρήσεων το 2010 ήταν κατά 13,9 µονάδες µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο
βαθµό χρέωσης το 2009, όπου από 47,9% το 2009 αυξήθηκε στο 61,8% το 2010. Ο
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βαθµός χρέωσης των επιχειρήσεων µιας χώρας προσδιορίζεται από το λόγο των
συνολικών πιστώσεων σε επιχειρήσεις της χώρας αυτής προς το ΑΕΠ της. Εποµένως,
η αιτία της µεταβολής αυτής στην Ελλάδα ανάµεσα στα δύο έτη, οφείλεται στα δύο
στοιχεία του παραπάνω λόγου, στη µεταβολή των συνολικών πιστώσεων σε
επιχειρήσεις και στη µεταβολή του ΑΕΠ. Από τη µία οι συνολικές πιστώσεις σε
επιχειρήσεις το 2010 παρουσίασε αύξηση κατά 7,29%, όπου από 130.193
εκατοµµύρια ευρώ (υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων έως την 31/12/2009) έφτασε τα
139.692 εκατοµµύρια ευρώ (υπόλοιπα χρηµατοδοτήσεων έως την 31/12/2010)19, και
από την άλλη το ΑΕΠ το 2010 µειώθηκε κατά 4,50%. Συνεπώς, η αύξηση των
συνολικών πιστώσεων παράλληλα, µε τη µείωση του ΑΕΠ, είχε ως αποτέλεσµα να
αυξηθεί και ο βαθµός χρέωσης των επιχειρήσεων το 2010.
Η αιτία αύξησης του ΑΕΠ και των συνολικών πιστώσεων στα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναλύθηκε προηγουµένως. Συγκεκριµένα όµως, όσον
αφορά την αύξηση των συνολικών πιστώσεων σε επιχειρήσεις κατά 7,29%, να
σηµειώσουµε ότι οι επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις
επιπτώσεις της διεθνής ύφεσης και τα µέτρα στήριξης που εφάρµοσαν οι ελληνικές
τράπεζες, τα οποία αναφέραµε σε προηγούµενη ενότητα, διευκόλυναν και ενίσχυσαν
τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, λόγω
των προβληµάτων ρευστότητας, της κυκλοφορίας µεγάλου αριθµού ακάλυπτων
επιταγών στην αγορά και κατ’ επέκταση της αδυναµίας τακτοποίησης των
υποχρεώσεών τους, οι επιχειρήσεις εµφάνισαν πολύ µεγάλο όγκο ληξιπρόθεσµων
οφειλών στις δανειακές τους υποχρεώσεις, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ µεγάλος και
ο όγκος των αναχρηµατοδοτήσεων και των ρυθµίσεων των οφειλών που
πραγµατοποιήθηκαν προς τις επιχειρήσεις το 2010.

19

Τράπεζα της Ελλάδος, ∆ελτίο Τύπου, Τραπεζική Χρηµατοδότηση του Εγχώριου Ιδιωτικού Τοµέα:
Ιανουάριος 2011. ∆ιαθέσιµο: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/PressReleases/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Σκοπός του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι να εξετάσουµε τις πτυχές του πιστωτικού
κινδύνου και τις διαδικασίες που ακολουθούν οι τράπεζες προκειµένου να
αξιολογήσουν τα δάνεια που χορηγούν. Κάθε τράπεζα έχει τα δικά της συστήµατα
και µεθόδους αξιολόγησης και έγκρισης δανείων καθώς επίσης, εφαρµόζει τη δική
της πιστωτική πολιτική για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, ανάλογα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες που της έχει δώσει η διοίκηση. Σε γενικές
γραµµές όµως, οι τράπεζες ακολουθούν κάποιες βασικές διαδικασίες και αρχές
προκειµένου να προβούν στη χορήγηση ενός δανείου, οι οποίες είναι κοινές για το
σύνολο των τραπεζών και τις οποίες θα εξετάσουµε στην παρούσα µελέτη.
Η γενική διαδικασία που ακολουθείται κατά την υποβολή της αίτησης και την
αξιολόγηση ενός δανείου, εµφανίζεται στο παρακάτω διάγραµµα.
Υποβολή Αίτησης
Αξιολόγηση Αίτησης
Έγκριση

Απόρριψη

Εκταµίευση
Παρακολούθηση
Αποπληρωµή
∆ιάγραµµα 5: Η Ροή της ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης ∆ανείων
Πηγή: Τράπεζα Κύπρου ΛΤ∆ (2011), Εγχειρίδιο Πιστωτικής Πολιτικής Ιδιωτών, σελ. 8

Αρχικά ο πελάτης υποβάλλει την αίτηση χορήγησης δανείου και από τη
στιγµή που η τράπεζα κρίνει ότι ο πελάτης πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για τη
χορήγηση του δανείου, η ανάλυση επεκτείνεται σε µια εις βάθος επεξεργασία του
αιτήµατος. Κατά την ανάλυση αυτή θα πρέπει να αξιολογήσουµε ένα πλέγµα
παραγόντων, οι οποίοι σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του αιτητή,
θα µορφοποιήσουν την τελική απόφαση, εάν το αίτηµα δηλαδή θα εγκριθεί ή θα
απορριφθεί. Εφόσον, το αίτηµα εγκριθεί ακολουθούν οι απαραίτητες ενέργειες που
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γίνονται από όλους τους εµπλεκόµενους, δηλαδή η εκταµίευση του δανείου, η
παρακολούθηση και η αποπληρωµή.
Κάθε µορφής χορήγηση συνεπάγεται τη δηµιουργία πιστωτικού κινδύνου και
πάντα υπάρχει µία πιθανότητα, ο δανειζόµενος να µη µπορέσει να ανταπεξέλθει στις
υποχρεώσεις του και να αποπληρώσει το δάνειό του προς το δανειστή, που σε αυτήν
την περίπτωση ο δανειστής είναι η τράπεζα. Εκείνο που πάντα έχει σηµασία όµως,
είναι η απρόσκοπτη και αµερόληπτη εφαρµογή από κάθε τράπεζα των
συγκεκριµένων µεθόδων αξιολόγησης, έτσι ώστε να εκτιµηθεί όσο το δυνατόν πιο
αποτελεσµατικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και ο αναλαµβανόµενος
πιστωτικός κίνδυνος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των γενικών διαδικασιών που
ακολουθούνται, κατά την υποβολή της αίτησης και την αξιολόγηση των δανείων που
χορηγούν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις, λόγω της πολυπλοκότητας και της δυσκολίας
που εµπεριέχουν τα εν λόγω δάνεια. Στην ανάλυση των δανείων αυτών ο πιστωτικός
κίνδυνος είναι µεγαλύτερος καθώς, πρέπει η τράπεζα να λάβει υπόψη της πολλαπλές
παραµέτρους. Για να αξιολογηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η πιστοληπτική
ικανότητα µίας επιχείρησης, χρειάζεται να διερευνηθούν και να εκτιµηθούν σωστά
όλα τα ποιοτικά και οικονοµικά στοιχεία που την αφορούν, σε συνδυασµό µε την
πιστωτική πολιτική της τράπεζας και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
Η ανάλυση των ποιοτικών και οικονοµικών στοιχείων του πελάτη βοηθά την τράπεζα
να εµβαθύνει στη διαφαινόµενη ή µη ικανότητα αποπληρωµής του δανείου, όπου
στόχος της είναι πάντα η χορήγηση ενός υγιούς δανείου µε οµαλή αποπληρωµή και
όχι η ρευστοποίηση της εξασφάλισής του. Λόγω λοιπόν, της ιδιαιτερότητας της
συγκεκριµένης κατηγορίας δανείων, στην παρούσα µελέτη θα επικεντρωθούµε στην
ανάλυση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιχειρηµατικών δανείων.

2.1 Γενικές Αρχές Πιστοδοτικής Πολιτικής
Σύµφωνα µε τον κ. Ζοπουνίδη και τον κ. Λεµονάκη20, οι γενικές αρχές της
πιστοδοτικής πολιτικής των τραπεζών είναι οι εξής:
20

Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ. (2009), ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις
Κλειδάριθµος, Αθήνα, σελ. 24-25

48

Καµίδου Α. Ευαγγελία

[Τραπεζικός ∆ανεισµός, ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και
Παρακολούθηση Των Πιστοδοτήσεων ]

1. Αρχή της ρευστότητας: Η ρευστότητα των τραπεζών συνδέεται άµεσα µε την
οµαλή

εισροή

κεφαλαίων

από

τις

χρηµατοδοτήσεις

που

έχουν

πραγµατοποιήσει και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει µία συνετή και
ταυτόχρονα εύκαµπτη πολιτική χρηµατοδότησης της τράπεζας καθώς, µια
συντηρητική

πολιτική

ρευστότητας

έχει

σοβαρές

επιπτώσεις

στην

αποδοτικότητα.
2. Αρχή της ασφάλειας: Η ασφαλής διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων
µίας τράπεζας είναι απαραίτητη προκειµένου το κοινό να την περιβάλλει µε
αποδοχή και εµπιστοσύνη. Ιδιαίτερα στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων, όπου
επικρατεί αβεβαιότητα, οι τράπεζες είναι υποχρεωµένες να λαµβάνουν
πρόσθετες εξασφαλίσεις.
3. Αρχή της αποδοτικότητας: Η συνολική αποδοτικότητα των πιστωτικών
ιδρυµάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η σύνθεση του
ενεργητικού και παθητικού, το ύψος των µέσων επιτοκίων καταθέσεων και
χορηγήσεων, η ακολουθούµενη πολιτική ρευστότητας και ασφάλειας των
χρηµατοδοτήσεων, οι ρυθµιστικές παρεµβάσεις των νοµισµατικών αρχών, το
ύψος των εσόδων πλην τόκων και η δυνατότητα των διοικήσεων να ελέγχουν
τα γενικά έξοδα και την παραγωγικότητα των ιδρυµάτων τους.

2.2 Προσδιορισµός του Πιστωτικού Κινδύνου
Από τις κυριότερες και σηµαντικότερες δραστηριότητες µίας τράπεζας είναι η
χορήγηση πιστώσεων, οι οποίες συνεπάγονται τη δηµιουργία πιστωτικού κινδύνου,
όπου πάντα υπάρχει µία πιθανότητα, ο δανειζόµενος να µη µπορέσει να ανταπεξέλθει
στις υποχρεώσεις του και να αποπληρώσει το δάνειό του προς το δανειστή. Η
αδυναµία του δανειολήπτη να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, δηµιουργεί σαν
επακόλουθο το δάνειο να µεταφερθεί σε οριστική καθυστέρηση και να διαγραφεί από
τον ισολογισµό της τράπεζας µε τη µορφή της ζηµίας από επισφαλείς απαιτήσεις.
Αυτό το γεγονός, µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις στην εύρυθµη
λειτουργία της τράπεζας καθώς, υπάρχει πιθανότητα να µειωθεί η κερδοφορία της, να
επιδεινωθούν τα οικονοµικά της µεγέθη και σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν
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από το σύνολο των πιστοδοτήσεών της κάθε δάνειο µε τη σειρά µεταφέρεται σε
οριστική καθυστέρηση, µπορεί να διακυβευτεί και η ύπαρξή της.
Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία ο πιστωτικός κίνδυνος µπορεί να
διακριθεί στις ακόλουθες κατηγορίες21:
Κίνδυνο πτώχευσης ή αθέτησης (Default Risk), στην περίπτωση αθέτησης
των υποχρεώσεων του δανειολήπτη και µείωσης του ενεργητικού χωρίς
αντίστοιχη µείωση του παθητικού.
Κίνδυνο ανοίγµατος (Exposure Risk), ο οποίος αφορά το συνολικό ποσό που
έχει χορηγηθεί στον πιστούχο συµπεριλαµβανοµένων και των χορηγήσεων
εκτός ισολογισµού (όρια).
Κίνδυνο ανάκτησης (Recovery Risk), δηλαδή κατά πόσο οι εξασφαλίσεις
καλύπτουν το οφειλόµενο ποσό. Εάν το καλύπτουν, η αναµενόµενη ζηµία
είναι µηδέν, διαφορετικά είναι το ποσό που δεν καλύπτεται από το ύψος της
εξασφάλισης.
Κίνδυνο περιθωρίων (Credit Spread Risk), δηλαδή τη µείωση της αξίας µιας
χορήγησης, λόγω µεταβολής (αύξηση) των πιστωτικών περιθωρίων.
Μερικές περιπτώσεις κινδύνων που µπορεί να προκύψουν από µία χορήγηση είναι
οι εξής22:
Ο υπερδανεισµός του δανειολήπτη.
Η διάρκεια της χορήγησης, όπου οι βραχυπρόθεσµες χορηγήσεις έχουν
µικρότερο κίνδυνο από τις µακροπρόθεσµες
Ο ανεπαρκής έλεγχος της φερεγγυότητας, της ρευστότητας και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του δανειολήπτη
Η προεξόφληση αξιόγραφων που δεν αντιπροσωπεύουν εµπορική συναλλαγή
(ευκολίας) ή που έχουν πλαστογραφηθεί οι υπογραφές του εκδότη, του
αποδέκτη και των οπισθογράφων
Η µη συστηµατική εφαρµογή της διασποράς των εκδοτών ή αποδεκτών των
αξιόγραφων (επιταγών πελατείας), ως ποσοστό επί του συνόλου του ορίου
Η χρήση µέρους ή του συνόλου της χορήγησης για άλλο σκοπό
Ο κλάδος βρίσκεται σε οικονοµική ύφεση
21

Σχοινιωτάκης Ν., Συλλιγάρδος Γ. (2010), ∆ιαχείριση Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών
Κινδύνων, Θεωρία και Εφαρµογές, Εκδόσεις ∆ίσιγµα, σελ. 131
22
Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ. (2009), ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις
Κλειδάριθµος, Αθήνα, σελ. 55
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οργάνωση

της

επιχείρησης

και

µη

σωστή

κατάρτιση

προϋπολογισµών.

2.2.1 Αξιολόγηση των Βασικών Πιστωτικών Κριτήριων
Κατά την αξιολόγηση ενός αιτήµατος προς χρηµατοδότηση, ο αρµόδιος
αξιολογητής/εισηγητής ή το αρµόδιο εγκριτικό κλιµάκιο της τράπεζας, λαµβάνει
υπόψη του κάποια βασικά πιστωτικά κριτήρια, προκειµένου να εκτιµήσει την ύπαρξη
ή όχι πιστωτικού κινδύνου. Πρωταρχικός σκοπός του αξιολογητή είναι να
προσδιοριστεί ο κίνδυνος και να ελαχιστοποιηθεί, προκειµένου να διασφαλίσει τα
συµφέροντα της τράπεζας.
Τα βασικά πιστωτικά κριτήρια που λαµβάνει υπόψη του είναι τα εξής:
1. Ο σκοπός της χορήγησης και η πραγµατική ανάγκη που θα καλύψει
Μια

χρηµατοδότηση

πρέπει

πάντοτε

να

γίνεται

για

να

καλύψει

αποδεδειγµένες ανάγκες της επιχείρησης και όχι για άλλο σκοπό (π.χ.
προσωπικούς και µη συνδεδεµένους µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα).
Πρέπει να αποφεύγονται δανειοδοτήσεις για κερδοσκοπικές δραστηριότητες ή
για κάλυψη ζηµιογόνων αποτελεσµάτων. Πολύ συχνά ο προσδιορισµός της
πραγµατικής ανάγκης, θα προσδιορίσει και τον τρόπο αποπληρωµής της
χορήγησης ενώ, πιο εύκολα θα προκύψει και το κατάλληλο δανειακό
πρόγραµµα. Ο επιχειρηµατίας θα πρέπει να εξηγεί λεπτοµερώς τον κύκλο
συναλλαγών και παραγωγής (πότε αγοράζει, πότε πουλά, πως πουλά). Επίσης,
θα πρέπει να εξηγήσει πως θα χρησιµοποιήσει την πιστοδότηση, αν δηλαδή µε
αυτήν θα αγοράσει µε µετρητά για να πετύχει έκπτωση ή αν θα εξοφλήσει
υποχρεώσεις του, αν θα τη χρησιµοποιήσει για να χρηµατοδοτήσει την αγορά
κάποιου παγίου, το αποτέλεσµα του οποίου θα ενισχύσει τις οικονοµικές
δυνατότητες της εταιρείας, αν η ανάγκη είναι έκτακτη και απρόβλεπτη ή και
πιθανά επαναλαµβανόµενη.

2. Ανάλυση των συνθηκών της αγοράς – θέση της επιχείρησης στον
ανταγωνισµό
Η ανάλυση των συνθηκών της αγοράς και του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιείται η επιχείρηση, είναι σηµαντικοί παράγοντες, οι οποίοι θα
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πρέπει να εξετάζονται καθώς, παίζουν ρόλο στην εκτίµηση της πορείας της
επιχείρησης στο µέλλον. Η επιχείρηση εξαρτάται άµεσα από τις επιδράσεις
και τις µεταβολές της αγοράς και του επιµέρους κλάδου δραστηριότητας. Οι
βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να εξετάζονται είναι: ο κλάδος στον οποίο
δραστηριοποιείται η επιχείρηση και οι προοπτικές του για το µέλλον (αριθµός
και µεγέθη επιχειρήσεων), η θέση της επιχείρησης στην συγκεκριµένη αγορά
(µερίδια στην αγοράς, περιθώρια κέρδους), το επίπεδο του ανταγωνισµού µε
τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου και ο τρόπος που αντιδρά σε αυτόν καθώς
επίσης, και το πώς η επιχείρηση αντιδρά και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα
του κλάδου.

3. Πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης
Η εκτίµηση του κατά πόσο ο δανειολήπτης µπορεί να ανταπεξέλθει στις
υποχρεώσεις του και να αποπληρωθεί το δάνειο οµαλά, είναι πρωταρχικό
στοιχείο που πρέπει να εξετάζεται προκειµένου, να µορφοποιηθεί η τελική
απόφαση, εάν θα εγκριθεί τελικά το δάνειο ή όχι. Είναι βασικό να σηµειωθεί
ότι, η επιχείρηση θα πρέπει να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της από τα
εισοδήµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία της (συναλλακτικό κύκλωµα)
και όχι από άλλες πηγές, όπως εισοδήµατα από ακίνητη περιουσία ή από
αποσπασµατικές ενισχύσεις των κεφαλαίων της. Για να αξιολογηθεί όσο το
δυνατόν καλύτερα η πιστοληπτική ικανότητα µίας επιχείρησης, χρειάζεται να
διερευνηθούν και να εκτιµηθούν σωστά όλα τα ποιοτικά και οικονοµικά
στοιχεία που την αφορούν, σε συνδυασµό µε την πιστωτική πολιτική της
τράπεζας και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Τα ποιοτικά και
ποσοτικά στοιχεία που αξιολογούνται για την εκτίµηση της πιστοληπτικής
ικανότητας της επιχείρησης θα µελετηθούν και θα αναλυθούν στη συνέχεια.

4. Η εξασφάλιση της πιστοδότησης
Οι παρεχόµενες εξασφαλίσεις από την επιχείρηση για την εν λόγω
πιστοδότηση, είτε είναι ενοχικές, είτε εµπράγµατες είτε χρηµατοοικονοµικές,
είναι σηµαντικό να εξετάζονται. Λόγω της µεταβλητότητας και της
αβεβαιότητας του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις,
θετικό είναι να υπάρχει και κάποια άλλη πηγή εξυπηρέτησης της
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χρηµατοδότησης. Βέβαια δεν πρέπει να εγκρίνονται αιτήµατα πιστοδότησης
βασισµένα µόνο στις εξασφαλίσεις, όσο ισχυρές και να είναι καθώς, η
ικανοποίηση των απαιτήσεων µιας τράπεζας έναντι του πελάτη µέσω των
εξασφαλίσεων, δεν πρέπει να είναι ποτέ ο σκοπός της χορήγησης. Απλώς
παρέχει

στην

τράπεζα

µια

ξεκάθαρη

ένδειξη

της

συνολικής

χρηµατοοικονοµικής θέσεως του πελάτη έναντι της τράπεζας και των άλλων
πιστωτών.

Να σηµειώσουµε ότι στη διεθνή τραπεζική πρακτική, προκειµένου να ανιχνευθεί η
ύπαρξη ή όχι πιστωτικού κινδύνου, ακολουθούνται οι βασικές αρχές της
αποκαλούµενης 5c analysis, όπου εξετάζονται πέντε παράγοντες, γνωστοί ως πέντε C
της πίστωσης ή 5 Cs of Credit. Οι πέντε αυτοί παράγοντες που εξετάζονται είναι οι
ακόλουθοι:

5 Cs of Credit
1. Ο Χαρακτήρας (Character). Κεφαλαιώδους σηµασίας είναι η αξιολόγηση του
χαρακτήρα του πιστούχου, όσον αφορά την προσωπικότητα, το ήθος, την
τιµιότητα, την υπευθυνότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, καθώς τις, και τις
ικανότητές του.
2. Η ικανότητα (Capacity). Εξετάζεται η ικανότητα του πιστούχου να µπορεί να
ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του, όχι µόνο τις δανειακές αλλά και τις υπόλοιπες
υποχρεώσεις του, από τις οικονοµικές και λειτουργικές του δυνατότητες.
3. Η κεφαλαιακή επάρκεια (Capital). Αξιολογείται η κεφαλαιακή επάρκεια του
πιστούχου, η οποία αναφέρεται στα ιδία κεφάλαια που διαθέτει ενώ, εξετάζεται
και η δυνατότητα του πιστούχου να ανταπεξέλθει στις επενδυτικές του κινήσεις µε
ιδία συµµετοχή.
4. Οι συνθήκες (Conditions). Γίνεται ανάλυση των συνθηκών της αγοράς και του
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Οι βασικοί παράγοντες που
εξετάζονται είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και οι
προοπτικές του για το µέλλον, η θέση της επιχείρησης στην συγκεκριµένη αγορά,
το επίπεδο του ανταγωνισµού µε τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου καθώς επίσης,
και το πώς η επιχείρηση αντιδρά και αντιµετωπίζει τα προβλήµατα του κλάδου.
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5. Οι εξασφαλίσεις (Collateral). ∆ιερευνώνται όλες οι παρεχόµενες εξασφαλίσεις για
το αίτηµα, ενοχικές, εµπράγµατες ή χρηµατοοικονοµικές, οι οποίες πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του αιτήµατος. Οι εξασφαλίσεις
λαµβάνονται ανάλογα µε το είδος και το σκοπό της πιστοδότησης, την οικονοµική
ισχύ του πιστούχου, τη διαφαινόµενη ικανότητά του να αποπληρώσει τις
υποχρεώσεις του και τη φερεγγυότητά του.

Μία εναλλακτική µέθοδος που ακολουθείται κατά την αξιολόγηση του πιστωτικού
κινδύνου, είναι η ανάλυση γνωστή στη διεθνή τραπεζική πρακτική ως CAMPARI &
ICE, η οποία είναι παρόµοια µε την 5c ανάλυση και βασίζεται στην αξιολόγηση ενός
πλέγµατος παραγόντων. Οι παράγοντες που εξετάζονται στην ανάλυση αυτή είναι οι
ακόλουθοι:

CAMPARI & ICE
Character (Χαρακτήρας). Αξιολογείται ο χαρακτήρα και το ήθος του πιστούχου.
Ability (Ικανότητα). Εξετάζεται η ικανότητα του πιστούχου να διαχειρίζεται τα
χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα της επιχείρησής του.
Means (Εισόδηµα). Γίνεται έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης
του πιστούχου και κατά πόσο είναι σε θέση η επιχείρηση να ανταπεξέλθει στο
ύψος της αιτούµενης διευκόλυνσης βάση των στοιχείων του ενεργητικού της.
Purpose (Σκοπός). Εξετάζεται ο σκοπός της χορήγησης, όπου θα πρέπει να είναι
ξεκάθαρος και να προκύπτει ωφέλεια για τον πιστούχο από τη χρησιµοποίηση της
αιτούµενης διευκόλυνσης.
Amount (Ποσό). ∆ιερευνάται το ποσό της διευκόλυνσης, εάν καλύπτει επαρκώς
τις ανάγκες του πιστούχου ενώ, εξετάζεται και η σχέση του ύψους της
πιστοδότησης και της συµµετοχής του πιστούχου µε ιδία κεφάλαια.
Repayment (Αποπληρωµή). Εξετάζεται η ικανότητα του πιστούχου να
ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και αναλύεται ο τρόπος
αποπληρωµής της πιστοδότησης και η προέλευσή του, η οποία πρέπει να
πραγµατοποιείται από τα εισοδήµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία της
επιχείρησης του πιστούχου (συναλλακτικό κύκλωµα), και όχι από άλλες πηγές,
όπως εισοδήµατα από ακίνητη περιουσία ή από αποσπασµατικές ενισχύσεις των
κεφαλαίων της.
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Insurance (Ασφάλιση). ∆ιερευνώνται όλες οι παρεχόµενες εξασφαλίσεις για το
αίτηµα, ενοχικές, εµπράγµατες ή χρηµατοοικονοµικές, οι οποίες πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του αιτήµατος.

Interest (Επιτόκιο). Εξετάζεται το επιτόκιο που θα χρεώνει η τράπεζα στον
πιστούχο για την αιτούµενη διευκόλυνση.
Commission (Προµήθεια). Υπολογίζεται το σύνολο των προµηθειών που
συνοδεύουν την αιτούµενη διευκόλυνση και κατ’ επέκταση όλη τη σχέση του
πελάτη µε την τράπεζα.
Expenses (Έξοδα). Υπολογίζονται τα έξοδα που συνεπάγεται η αιτούµενη
διευκόλυνση.

2.2.2 Μέθοδοι Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι συνάρτηση πάρα πολλών παραγόντων και κριτηρίων,
όπως αναφέραµε προηγουµένως, και γι’ αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ δύσκολο να
προσδιοριστεί επαρκώς. Έχουν δηµιουργηθεί πάρα πολλά µοντέλα και υποδείγµατα
µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που χρησιµοποιούν οι τράπεζες, τα οποία
βοηθούν στον προσδιορισµό του πιστωτικού κινδύνου κατά την αξιολόγηση µίας
πιστοδότησης. Σε γενικές γραµµές, οι βασικοί µέθοδοι µέτρησης του πιστωτικού
κινδύνου, σύµφωνα µε τον κ. Ζοπουνίδη και τον κ. Λεµονάκη23, είναι η µέθοδος
credit scoring και η µέθοδος credit rating.
Η µέθοδος credit scoring χρησιµοποιείται για χρηµατοδοτήσεις ιδιωτών,
επαγγελµατιών και µικρών επιχειρήσεων. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει πρόγραµµα
αξιολόγησης µέσω υπολογιστικών συστηµάτων, το οποίο µετά την εισαγωγή των
στοιχείων από τον αξιολογητή, βαθµολογεί και κατατάσσει τον δανειζόµενο σε
κατηγορία πιστωτικού κινδύνου. Πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι η ταχύτητα και η
αντικειµενικότητα, ενώ υστερεί στην ακριβή µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου.
Από την άλλη, η µέθοδος credit rating χρησιµοποιείται για τις
χρηµατοδοτήσεις µεγάλων επιχειρήσεων ή για τοποθετήσεις σε τίτλους επιχειρήσεων.
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από εξειδικευµένα στελέχη µε βάση την εµπειρία, τη
23

Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ. (2009), ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις
Κλειδάριθµος, Αθήνα, σελ. 50
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γνώση και τη συνεχή παρακολούθηση του πιστούχου, γι’ αυτό και εµπεριέχει
υποκειµενική κρίση. Η µέθοδος καταλήγει σε ακριβέστερα αποτελέσµατα και
κατάταξη του δανειζόµενου σε κατηγορία πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνοντας υπόψη
στοιχεία που δε µπορούν να συµπεριληφθούν σε ένα αντικειµενικό σύστηµα, όπως
είναι τα ποιοτικά στοιχεία αξιολόγησης ενός πελάτη. Στη συνέχεια της παρούσας
µελέτης θα αναλυθούν διεξοδικά όλα εκείνα τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που
αξιολογούνται σε ένα σύστηµα credit rating, προκειµένου να

εκτιµηθεί η

πιστοληπτική ικανότητα µιας επιχείρησης.
Η κατάταξη ενός δανειολήπτη σε κάποια από τις κατηγορίες κινδύνου,
καθορίζεται χρησιµοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα συστήµατα βαθµολόγησης
της πιστοληπτικής ικανότητας δανειοληπτών, που είναι γνωστά και ως µοντέλα
Credit Scoring. Στο σύστηµα αυτό, λαµβάνονται υπόψη, όλα τα στοιχεία και κριτήρια
που επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο (ποιοτικά και ποσοτικά), δίνοντας
συγκεκριµένους πόντους σε κάθε ένα στοιχείο. Οι πόντοι στη συνέχεια αθροίζονται
και ανάλογα µε την τελική βαθµολόγηση που θα προσδιοριστεί, κατατάσσουν τον
δανειολήπτη

στο

κατάλληλο

επίπεδο

κινδύνου.

Στον

παρακάτω

πίνακα

παρουσιάζονται οι κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε την απεικόνιση
κλιµάκων αξιολόγησης των Moody’s, S & P και Fitch24.

Πίνακας 9: Απεικόνιση Κλιµάκων Αξιολόγησης των Moody’s, S & P και Fitch
Αξιολογική Κλίµακα
Πιστοδοτήσεων

Moody’s

S&P

Fitch

Κατηγορίες Χαµηλού Κινδύνου (Investment Grade)
Πολύ Υψηλή
Υψηλή
Ισχυρή ικανότητα
εκπλήρωσης υποχρεώσεων
Επαρκής ικανότητα
εκπλήρωσης υποχρεώσεων

Aaa

ΑΑΑ

ΑΑΑ

Aa1 έως Aa3

ΑΑ+ έως ΑΑ-

ΑΑ+ έως ΑΑ-

A1 έως Α3

Α+ έως Α-

Α+ έως Α-

Baa1 έως Baa3

ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ-

ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ-

24

Ζοπουνίδης Κ. και Λεµονάκης Χ. (2009), ∆ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις
Κλειδάριθµος, Αθήνα, σελ. 54-55
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Κατηγορίες Υψηλού Κινδύνου (Speculative Grade)
Πιθανότητα ύπαρξης
πιστωτικού κινδύνου
Αξιόλογος βαθµός
πιστωτικού κινδύνου
Υψηλός βαθµός
πιστωτικού κινδύνου
Πιθανή αθέτηση
υποχρέωσης
Η αθέτηση υποχρέωσης
είναι αναπόφευκτη
Σε κατάσταση αθέτησης
υποχρέωσης

Ba1 έως Ba3

ΒΒ+ έως ΒΒ-

ΒΒ+ έως ΒΒ-

Β1 έως Β3

Β+ έως Β-

Β+ έως Β-

Caa1 έως Caa3

CCC+ έως CCC-

CCC+ έως CCC-

Ca

CC

CC

C

C

C

-

D, SD

DDD, DD, D

2.2.3 Υποδείγµατα Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου
Τα υποδείγµατα µέτρησης πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναπτυχθεί και
χρησιµοποιούνται από τις τράπεζες, εκτιµούν το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου και
προσδιορίζουν τη βαθµολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών.
∆ιακρίνονται σε ποιοτικά υποδείγµατα, σε υποδείγµατα µέτρησης πιστοληπτικής
ικανότητας και σε νεότερα υποδείγµατα µέτρησης πιστωτικού κινδύνου. Σκοπός της
παρούσας µελέτης είναι η ανάλυση όλων εκείνων των κριτηρίων και στοιχείων,
ποιοτικών και ποσοτικών, που επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και τα οποία
λαµβάνονται υπόψη από τα συστήµατα βαθµολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας
δανειοληπτών, και λιγότερο η διεξοδική ανάλυση των συστηµάτων αυτών. Γι’ αυτό
το λόγο θα αναφερθούµε επιγραµµατικά στα βασικά υποδείγµατα µέτρησης
πιστωτικού κινδύνου.

Α) Ποιοτικά Υποδείγµατα (Qualitative Models)
Τα ποιοτικά υποδείγµατα, προκειµένου να εκτιµήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο κατά
την αξιολόγηση µίας πιστοδότησης, χρησιµοποιούν έναν αριθµό παραγόντων, οι
οποίοι λαµβάνουν µία βαρύτητα ανάλογα µε τη σπουδαιότητά τους. Οι παράγοντες
αυτοί διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η µία κατηγορία αφορά τα ιδιαίτερα
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χαρακτηριστικά του δανειολήπτη, όπως είναι η φήµη και το ιστορικό της
επιχείρησης, η κεφαλαιακή δοµή της, η µεταβλητότητα των κερδών της και οι
εξασφαλίσεις που παρέχει ο δανειολήπτης στην τράπεζα ενώ, η δεύτερη κατηγορία
αφορά χαρακτηριστικά της αγοράς που επηρεάζουν όλους τους δανειολήπτες, όπως
είναι ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης, το ύψος των επιτοκίων και του
πληθωρισµού και η φάση του οικονοµικού κύκλου.

B) Υποδείγµατα Μέτρησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Scoring Models)
Τα υποδείγµατα µέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας, γνωστά και ως credit scoring
models, είναι ποσοτικά υποδείγµατα τα οποία µε βάση κάποια κριτήριαχαρακτηριστικά κατατάσσουν τον δανειολήπτη στο κατάλληλο επίπεδο πιστωτικού
κινδύνου ή βαθµολογούν την πιθανότητα αθέτησής του. Έχουν τη µορφή Ζ = f(x),
όπου Ζ είναι η βαθµολογία και X οι µεταβλητές, όπως είναι το φύλλο, η ηλικία, το
εισόδηµα, οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, το ΑΕΠ, ο πληθωρισµός κ.α. Τα
υποδείγµατα αυτά διακρίνονται στα γραµµικά υποδείγµατα πιθανοτήτων (Linear
Probability Models), στα µη γραµµικά υποδείγµατα πιθανοτήτων (Logit Models και
Probit Models) και στα υποδείγµατα διακριτικής ανάλυσης (Linear Discriminant
Models).

Γραµµικά Υποδείγµατα Πιθανοτήτων (Linear Probability Models)
Τα γραµµικά υποδείγµατα πιθανοτήτων εκτιµούν την πιθανότητα µη αποπληρωµής
του δανείου, χρησιµοποιώντας ως δείγµα παλαιά δάνεια, τα οποία χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες, στα δάνεια που έχουν αποπληρωθεί και στα δάνεια που δεν έχουν
αποπληρωθεί. Προκειµένου να προσδιοριστεί η πιθανότητα αθέτησης του
δανειολήπτη πραγµατοποιείται µία γραµµική παλινδρόµηση της µορφής:

Zi =

wj Xij + error

όπου,
Zi = η πιθανότητα αθέτησης του δανειολήπτη, η οποία παίρνει δύο τιµές:
Zi = 1, εάν τα δάνεια έχουν αποπληρωθεί και
Zi = 0, εάν τα δάνεια δεν έχουν αποπληρωθεί
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Xij = οι διάφορες µεταβλητές j που έχουν χρησιµοποιηθεί για να περιγράψουν τον i
πιστούχο
wj = η εκτιµώµενη βαρύτητα της µεταβλητής j, µε βάση τα διαθέσιµα ιστορικά
στοιχεία

Μη Γραµµικά Υποδείγµατα Πιθανοτήτων (Logit Models και Probit Models)
Λόγω του γεγονότος ότι στα γραµµικά υποδείγµατα πιθανοτήτων η τιµή του Ζ µπορεί
να βρεθεί έξω από το διάστηµα (0-1), χρησιµοποιούνται µη γραµµικά υποδείγµατα
πιθανοτήτων, όπως είναι το Logit Model και το Probit Model. Με τα συγκεκριµένα
υποδείγµατα ακολουθείται λογαριθµική κατανοµή ή κανονική κατανοµή αντίστοιχα
και η πιθανότητα αθέτησης του δανειολήπτη Ζ περιορίζεται στις τιµές µεταξύ 0 και 1.
Στο υπόδειγµα Logit η σωρευτική πιθανότητα µη αποπληρωµής του δανείου
υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:
F (Zi) = eZj / 1 + eZji
όπου,
Ζ = η πιθανότητα αθέτησης του δανειολήπτη, και
e = η βάση του λογάριθµου
Όταν το Ζ παίρνει υψηλές τιµές το F(Z) τείνει στο 1, ενώ όταν το Ζ παίρνει χαµηλές
τιµές το F(Z) τείνει στο µηδέν.

Υποδείγµατα ∆ιακριτικής Ανάλυσης (Linear Discriminant Models)
Τα υποδείγµατα διακριτικής ανάλυσης, µε βάση κάποια κριτήρια – χαρακτηριστικά,
κατατάσσουν τους δανειολήπτες σε επίπεδα κινδύνου, δηλαδή σε κατηγορίες υψηλού
κινδύνου αθέτησης ή χαµηλού. Στα συγκεκριµένα υποδείγµατα τα κριτήρια που
λαµβάνονται υπόψη είναι µόνο ποσοτικά ενώ, δε λαµβάνονται υπόψη ποιοτικά
στοιχεία, όπως είναι η µακροχρόνια σχέση µεταξύ της τράπεζας και του πιστούχου, η
φήµη και το ιστορικό της επιχείρησης, οι εγγυήσεις που λαµβάνει η τράπεζα, η φάση
του οικονοµικού κύκλου, και άλλα ποιοτικά στοιχεία, τα οποία παίζουν σηµαντικό
ρόλο στην απόφαση αθέτησης ή µη του δανειολήπτη.
Ένα χαρακτηριστικό υπόδειγµα διακριτικής ανάλυσης είναι η τεχνική Ζ-score
ή υπόδειγµα ALTMAN, το οποίο προβλέπει την πτώχευση µίας επιχείρησης έως και
πέντε

χρόνια

πριν

πραγµατοποιηθεί.

Με

τη

χρησιµοποίηση

πέντε
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χρηµατοοικονοµικών δεικτών ως µεταβλητές του υποδείγµατος, κατατάσσονται οι
επιχειρήσεις σε υψηλού κινδύνου πτώχευσης ή χαµηλού κινδύνου πτώχευσης. Η
εξίσωση από την οποία προκύπτει η τιµή του Ζ, για την πρόβλεψη της πτώχευσης
είναι η ακόλουθη:

Ζ = 1,2 Χ1 + 1,4 Χ2 + 3,3 Χ3 + 0,6 Χ4 + 1,0 Χ5
όπου, οι πέντε µεταβλητές είναι οι εξής:
Χ1: κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού
Χ2: παρακρατηθέντα κέρδη / σύνολο ενεργητικού
Χ3: κέρδη προ τόκων και φόρων / σύνολο ενεργητικού
Χ4: αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων / λογιστική αξία του συνολικού χρέους
Χ5: πωλήσεις / σύνολο ενεργητικού
Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Altman, οι επιχειρήσεις µε τιµή Ζ < 1,81
θεωρούνται υψηλού κινδύνου πτώχευσης, οι επιχειρήσεις µε τιµή Ζ > 2,99
θεωρούνται χαµηλού κινδύνου πτώχευσης και οι επιχειρήσεις µε τιµή ανάµεσα στην
περιοχή 1,81 < Ζ < 2,99, η οποία αποκαλείται περιοχή άγνοιας, θεωρούνται
απροσδιορίστου επιπέδου κινδύνου πτώχευσης.

Γ) Νεότερα Υποδείγµατα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου
Τα νεότερα υποδείγµατα µέτρησης πιστωτικού κινδύνου, µε τη βοήθεια των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, της χρηµατοοικονοµικής θεωρίας και των διαθέσιµων
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της αγοράς, είναι πιο αξιόπιστα και έχουν τη
δυνατότητα να προβλέπουν την πιθανότητα αθέτησης ενός δανειολήπτη πιο
αποτελεσµατικά. Τα συγκεκριµένα υποδείγµατα χρησιµοποιούνται κυρίως, για να
εκτιµήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο κατά την αξιολόγηση πιστοδοτήσεων σε πολύ
µεγάλες επιχειρήσεις. Κάποια από τα νεότερα υποδείγµατα µέτρησης πιστωτικού
κινδύνου που θα αναλυθούν στη συνέχεια είναι η µέθοδος της καµπύλης απόδοσης
(Term Structure Derivation of Credit Risk), τα υποδείγµατα θνησιµότητας (Mortality
Rate Approach), τα υποδείγµατα απόδοσης προσαρµοσµένης στον κίνδυνο (RAROC
Models), τα υποδείγµατα δικαιωµάτων (Option Pricing Models) και το υπόδειγµα
CreditMetrics.
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Μέθοδος της Καµπύλης Απόδοσης (Term Structure Derivation of Credit Risk)
Η µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου µέσω της καµπύλης απόδοσης µας δείχνει την
πιθανότητα αθέτησης, µη αποπληρωµής, του χρέους µίας περιόδου και την
πιθανότητα αθέτησης σε οφειλή πολλών περιόδων.
Πιθανότητα αθέτησης σε χρέος µιας περιόδου
Έστω ότι µία τράπεζα απαιτεί, σε ένα εταιρικό χρέος διάρκειας ενός έτους, απόδοση
ίση µε την απόδοση ενός κρατικού χρεογράφου, χωρίς κίνδυνο, και έστω ότι p είναι η
πιθανότητα το εταιρικό χρέος να αποπληρωθεί και 1 – p η πιθανότητα να µην
αποπληρωθεί. Ο δανειολήπτης εάν πτωχεύσει η τράπεζα δεν εισπράττει τίποτα ενώ,
εάν η απόδοση της οµολογίας ενός έτους είναι 1+k η απόδοση του κρατικού
χρεογράφου είναι 1+i. Η τράπεζα θα είναι αδιάφορη µεταξύ των δύο οµολόγων εάν:

p (1+k) = (1+i)

Σε περίπτωση που η πιθανότητα αθέτησης ενός εταιρικού χρέους είναι ίση µε
5%, τότε ορίζεται ένα ασφάλιστρο κινδύνου φ ίσο µε 5%, το οποίο ορίζεται ως εξής:
φ = k – i = 5%
Όσο η πιθανότητα αποπληρωµής (p) µειώνεται, η πιθανότητα µη
αποπληρωµής (1-p) αυξάνεται, ενώ η διαφορά k-i αυξάνεται, που σηµαίνει ότι
αυξάνεται το ασφάλιστρο κινδύνου φ.
Πιθανότητα αθέτησης σε οφειλή πολλών περιόδων
Η πιθανότητα αθέτησης ενός δανείου ή οµολογίας σε οποιοδήποτε έτος είναι γνωστή
ως η οριακή πιθανότητα αθέτησης για το συγκεκριµένο έτος. Έστω ότι επιθυµούµε να
προσδιοριστεί η πιθανότητα αθέτησης ενός διετούς δανείου, τότε υπολογίζουµε την
πιθανότητα να αθετηθεί το δεύτερο έτος, εφόσον το δάνειο δεν αθετήθηκε κατά το
πρώτο έτος. Για το ετήσιο δάνειο η οριακή ή αθροιστική πιθανότητα (Cp) αθέτησης
το πρώτο έτος είναι 1-p1= 0,05 ενώ, για το διετές δάνειο η οριακή πιθανότητα
αθέτησης για το δεύτερο έτος είναι 1-p2, η οποία µπορεί να είναι διαφορετική από την
πιθανότητα 1-p1.
Η πιθανότητα ο δανειολήπτης να µην αθετήσει σε κανένα έτος, από τώρα
µέχρι και το δεύτερο έτος, ισούται µε το γινόµενο των πιθανοτήτων p1 x p2, ενώ η
αθροιστική πιθανότητα αθέτησης σε κάποια στιγµή από σήµερα µέχρι και το τέλος
του δεύτερου έτους, προσδιορίζεται από την ακόλουθη σχέση:
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Cp = 1 – [(p1)(p2)]

Η παραπάνω σχέση ισχύει για δάνεια ενός έτους. Σε περίπτωση που
επιθυµούµε τον υπολογισµό της πιθανότητας αθέτησης για το δεύτερο χρόνο, τον
τρίτο, κτλ, ισχύει η ακόλουθη σχέση:
(1 + i2)2 = (1 + i1) (1 + f1)
όπου,
(1 + i2)2: η απόδοση του διετούς συµβολαίου στη λήξη του
(1 + i1) (1 + f1): η απόδοση από την επένδυση σε δύο µονοετή συµβόλαια
Εποµένως, για να είναι ο επενδυτής αδιάφορος µεταξύ των δύο επιλογών θα
πρέπει να ισχύει η παραπάνω σχέση.

Υποδείγµατα Θνησιµότητας (Mortality Rate Approach)
Τα υποδείγµατα θνησιµότητας, µε τη βοήθεια ιστορικών στοιχείων από τη
θνησιµότητα (αθέτηση) των οµολόγων και των δανείων κατά κατηγορία
ταξινόµησης, προσδιορίζουν την πιθανότητα το οµόλογο-δάνειο να αθετηθεί σε ένα,
δύο ή περισσότερα έτη από την έκδοσή του. Η κατηγορία ταξινόµησης των οµολόγων
και των δανείων καθορίζονται από οργανισµούς αξιολόγησης. Στα υποδείγµατα
θνησιµότητας p1 θεωρείται η πιθανότητα το δάνειο-οµολογία κατηγορίας ΑΑ για
παράδειγµα να συνεχίσει να αποπληρώνεται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους από
την έκδοσή του, δηλαδή να µην αθετηθεί ενώ, 1 - p1 θεωρείται η πιθανότητα το
δάνειο-οµολογία κατηγορίας ΑΑ να µην αποπληρωθεί στο πρώτο έτος έκδοσής του,
δηλαδή να αθετηθεί. Η τιµή 1 - p1 είναι το οριακό ποσοστό θνησιµότητας (Marginal
Mortality Rate-MMR). Οµοίως, p2 είναι η πιθανότητα το δάνειο-οµολογία να µην
αθετηθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους µετά την έκδοσή του και 1- p2 είναι η
πιθανότητα το δάνειο οµολογία να αθετηθεί στο δεύτερο έτος από την έκδοσή του. Η
σχέση που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της πιθανότητας αθέτησης είναι η
ακόλουθη:

MMRn =
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Υποδείγµατα Απόδοσης Προσαρµοσµένης στον Κίνδυνο (RAROC Models)
Με το υπόδειγµα RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) κατανέµονται τα ιδία
κεφάλαια µιας τράπεζας στα στοιχεία του ενεργητικού της που περιλαµβάνουν
κίνδυνο. Συγκεκριµένα µε το υπόδειγµα RAROC υπολογίζεται µία απόδοση
σύµφωνα µε την οποία αξιολογείται εάν πρέπει να εγκριθεί η αιτούµενη πιστοδότηση
ή όχι. Εάν RAROC > απαιτούµενη απόδοση, τότε το αίτηµα εγκρίνεται ενώ, εάν
RAROC < απαιτούµενη απόδοση, το αίτηµα απορρίπτεται. Ο δείκτης RAROC
υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο:

RAROC =

Εναλλακτικά, κάποιες Αµερικάνικες τράπεζες υπολογίζουν το δείκτη RAROC
χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:

RAROC =

Υποδείγµατα ∆ικαιωµάτων (Option Pricing Models)
Τα υποδείγµατα δικαιωµάτων χρησιµοποιούν τη θεωρία αποτίµησης δικαιωµάτων,
προκειµένου να προσδιορίσουν την πιθανότητα πτώχευσης µιας επιχείρησης σε µία
δεδοµένη χρονική στιγµή. Αυτό επιτυγχάνεται εάν γνωρίζουµε τρία βασικά στοιχεία,
τη συνολική αξία της επιχείρησης, τη διακύµανσής της και την αξία των ξένων
κεφαλαίων. Η πιθανότητα πτώχευσης µιας επιχείρησης, µε βάση αυτό το υπόδειγµα,
θεωρείται η πιθανότητα η αξία του ενεργητικού της επιχείρησης να είναι µικρότερη
από την αξία των ξένων κεφαλαίων της ή εναλλακτικά η πιθανότητα τα ιδία κεφάλαια
να γίνουν αρνητικά.

Υπόδειγµα CreditMetrics
To υπόδειγµα CreditMetrics αναπτύχθηκε από τη χρηµατοοικονοµική εταιρεία J.P.
Morgan και χρησιµοποιείται για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου, είτε σε επίπεδο
ενός προϊόντος, είτε σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Το συγκεκριµένο υπόδειγµα
στηρίζεται στη µέθοδο της αξίας σε κίνδυνο (VaR), όπου µπορεί να εκτιµηθεί το
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ποσό του δανείου ή συνολικό ποσό του χαρτοφυλακίου των δανείων που θα χάσει η
τράπεζα, εάν το επόµενο έτος είναι ένα άσχηµο έτος. Τα στοιχεία που πρέπει να
γνωρίζουµε, προκειµένου να εκτιµηθεί το ποσό αυτό, είναι η πιστοληπτική
διαβάθµιση του δανειολήπτη, η πιθανότητα η διαβάθµιση αυτή να µεταβληθεί κατά
τη διάρκεια του επόµενου έτους, τα ποσοστά ανάκτησης των δανείων που έχουν
πτωχεύσει και η διαφορά των επιτοκίων στην αγορά των οµολόγων.

2.3 Ποιοτικά Στοιχεία Αξιολόγησης του Πελάτη
Τα ποιοτικά στοιχεία που αξιολογούνται από µία τράπεζα για την εκτίµηση της
πιστοληπτικής ικανότητας µιας επιχείρησης είναι κυρίως, στοιχεία που βασίζονται σε
κάποια υποκειµενική κρίση του αξιολογητή. Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να
ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η υποκειµενικότητα, για να εκτιµηθούν
στον καλύτερο βαθµό και οι τιµές των ποιοτικών δεικτών. Συγκεκριµένα, τα ποιοτικά
στοιχεία που αξιολογούνται είναι τα εξής:

Ιστορικό της Επιχείρησης
Θα πρέπει να εξετάζονται τα χρόνια δραστηριότητάς της επιχείρησης στην αγορά, το
παρελθόν της επιχείρησης και των φορέων της, η ενασχόληση των φορέων µε το
συγκεκριµένο αντικείµενο, αν η επιχείρηση είναι νέα ή συνέχιση άλλης, αν υπήρξαν
στο παρελθόν µεταβολές, τι είδους και γιατί, αν το επιχειρηµατικό τους παρελθόν
είναι οµαλό ή είχαν προβλήµατα, ποια ήταν τα προβλήµατα αυτά και πως τα έλυσαν,
αν οι φορείς είναι σταθεροί ή αλλάζουν επάγγελµα κάθε τόσο και γιατί.

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς
Εξετάζεται η νοµική µορφή της επιχείρησης, πως κατανέµονται τα µερίδια µιας
εταιρίας ανάµεσα στους φορείς της, ποιος είναι ο πραγµατικός ιδιοκτήτης που διοικεί
και διαχειρίζεται την επιχείρηση και για ποιο λόγο (π.χ. αφανείς εταίροι ή εταιρία στο
όνοµα της συζύγου), αν κάποιος φορέας συµµετέχει τυπικά στην εταιρία και γιατί, αν
οι φορείς της επιχείρησης συµµετέχουν και σε άλλες επιχειρήσεις, ποιο είναι το
αντικείµενο και η οικονοµική κατάσταση των συγγενών επιχειρήσεων.
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Γνώση του Πελάτη
Πρωταρχικής σηµασίας αποτελεί η σε βάθος γνώση του αντικειµένου από τον
επιχειρηµατία, των αναγκών του, του συναλλακτικού του κύκλου, των προβλέψεών
του για την αγορά, των πιθανών ιδιαιτεροτήτων της αγοράς στην οποία λειτουργεί,
των επενδύσεών του και των προσδοκιών του για την λειτουργία της επιχείρησής του.

∆ιοίκηση της Επιχείρησης
∆ιερευνάται η διοικητική δοµή της επιχείρησης και η στελέχωσή της, οι
αρµοδιότητες των εταίρων στη διοίκηση της επιχείρησης και η οργάνωση της
λειτουργίας της επιχείρησης, εάν δηλαδή συµµετέχουν πολλοί στη διαχείριση της
επιχείρησης ή αποφασίζει µόνο ο ένας για όλες τις λειτουργίες της καθώς επίσης, και
η ηλικία των φορέων και το κατά πόσο υπάρχει διάδοχη κατάσταση στην επιχείρηση,
κυρίως, όταν οι εταίροι αυτής είναι µεγάλης ηλικίας και µέσα στα επόµενα χρόνια
σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν.

Επιχειρηµατική ∆ράση ∆ιοικούντων
Αναφέρεται η εµπειρία του επιχειρηµατία, η οποία αποκτάται από τη δραστηριότητα
της επιχείρησης στην αγορά, οι διοικητικές και επιχειρηµατικές του ικανότητες, η
συναλλακτική του συµπεριφορά και η πιστοδοτική του συνέπεια, εάν είναι δηλαδή,
έντιµος, συνεπής και υπεύθυνος στις υποχρεώσεις του προς τους συνεργάτες του, η
αξιοπιστία του, το ήθος και η σοβαρότητα, η αποτελεσµατικότητά του, εάν είναι
εργατικός,

δραστήριος

και

γνώστης

των συνθηκών της

αγοράς.

Ακόµα,

καταγράφονται τα σχέδια που έχει για το µέλλον, αν έχει αναλάβει επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες και τι αποτέλεσµα είχαν καθώς επίσης, και η δυνατότητα
αναπλήρωσης των διοικούντων της επιχείρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
χωρίς να δηµιουργηθούν προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης.

Εγκατάσταση της Επιχείρησης
Καταγράφεται η έδρα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, η οποία θα πρέπει
να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του καταστήµατος που εξετάζει τη
χρηµατοδότησή της. Η επίσκεψη του αρµόδιου υπαλλήλου της τράπεζας στις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης κρίνεται απαραίτητη, ώστε να είναι δυνατή η
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της. Αλλά, και εφόσον εγκριθεί η
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χρηµατοδότηση, θα πρέπει να γίνονται ανά τακτά διαστήµατα επισκέψεις στο χώρο
της επιχείρησης, για να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της πορείας της
επιχείρησης.

Φήµη της Επιχείρησης στην Αγορά
Κεφαλαιώδους σηµασίας είναι η διερεύνηση της φήµης και της εικόνας του πελάτη
στην αγορά. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες για το χαρακτήρα και την
προσωπικότητα του επιχειρηµατία, την υπευθυνότητα του, τη συνέπεια και την
αξιοπιστία, καθώς επίσης, και τις ικανότητές του, από άλλες πηγές, όπως είναι οι
εργαζόµενοι της επιχείρησης, οι προµηθευτές, οι πελάτες, οι ανταγωνιστές, οι
τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται και η τοπική κοινωνία στην οποία
δραστηριοποιείται.

Λειτουργία του Συναλλακτικού Κυκλώµατος της Επιχείρησης
Το συναλλακτικό κύκλωµα µιας επιχείρησης αποτελείται από τα προϊόντα που
πουλάει ή τις υπηρεσίες που προσφέρει, το πελατολόγιό της και τους προµηθευτές
από τους οποίους αγοράζει τις πρώτες της ύλες. Η διερεύνηση του τρόπου
λειτουργίας του συναλλακτικού της κυκλώµατος αποτελεί παράγοντα καθοριστικής
σηµασίας καθώς, µπορούν να εντοπιστούν τυχόν προβλήµατα ανταγωνιστικότητας
της επιχείρησης ή ρευστότητας και κατά συνέπεια αδυναµία τακτοποίησης των
υποχρεώσεών της. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του
συναλλακτικού κυκλώµατος µίας επιχείρησης εξετάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Προϊόντα – Υπηρεσίες
∆ιερευνάται το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης, εάν είναι εµπορική ή
παροχής υπηρεσιών. Σε περίπτωση που είναι παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να
αξιολογείται το είδος της υπηρεσίας που προσφέρει, ο κύκλος ζωής της υπηρεσίας
που προσφέρει, εάν δηλαδή έχει κορεστεί και η ποιότητα της. Εάν είναι εµπορική
επιχείρηση, θα πρέπει να εξετάζεται το είδος των προϊόντων, η ποιότητα και η
κατασκευή τους καθώς επίσης, και εάν είναι επώνυµα, γνωστά και καθιερωµένα στην
αγορά. Και στις δύο περιπτώσεις όµως, θα πρέπει να αναλύεται το κατά πόσο καλά
εξυπηρετεί η επιχείρηση κατά τη διάρκεια της πώληση αλλά και µετά την πώληση
(after-sales εξυπηρέτηση), ο κίνδυνος από την υποκατάσταση των συγκεκριµένων
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προϊόντων ή υπηρεσιών από άλλα, η τιµολογιακή και προϊοντική πολιτική της και τα
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης
σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της. Επίσης, διερευνάται και ο βαθµός εξάρτησης της
επιχείρησης από το συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία, εάν υπάρχει δηλαδή µόνο ένα
προϊόν πώλησης ή υπηρεσία, το οποίο µπορεί να καταστεί ξεπερασµένο ή
προβληµατικό.

Β) Πελάτες
Αναφέρεται το πελατολόγιο της επιχείρησης και ο βαθµός εξάρτησης της επιχείρησης
από τους πελάτες της. Όταν το πελατολόγιο της επιχείρησης αποτελείται από 3 ή
πελάτες, οι οποίο καλύπτουν το 50%-60% του συνόλου των πωλήσεών της, τότε η
επιχείρηση έχει υψηλή συγκέντρωση πελατείας. Ενώ, όταν αποτελείται από 10-12
πελάτες , οι οποίοι καταλαµβάνουν το 50%-60% των πωλήσεών της, τότε έχει µέση
συγκέντρωση πελατείας. Επίσης, αναλύεται η πιστωτική πολιτική που ακολουθεί η
επιχείρηση και οι όροι συναλλαγών µε τους πελάτης της, ο τρόπος δηλαδή που
εισπράττει τις απαιτήσεις της και σε τι χρονικό διάστηµα. Ακόµα, εξετάζεται και το
αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε χώρες υψηλού κινδύνου. Εφόσον, το ποσοστό
του κύκλου εργασιών της που πραγµατοποιείται σε χώρες υψηλού κινδύνου
υπερβαίνει το 50%, τότε θεωρείται υψηλή η δραστηριοποίησή της στις χώρες αυτές,
το οποίο συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο.

Γ) Προµηθευτές
Αναφέρονται οι προµηθευτές της επιχείρησης και ο βαθµός εξάρτησης της
επιχείρησης από τους προµηθευτές της. Εάν η επιχείρηση συνεργάζεται µε λίγους
προµηθευτές, διατρέχει πολύ µεγάλο κίνδυνο σε περίπτωση που αυτοί πτωχεύσουν ή
κάτι δεν πάει καλά µε τη συνεργασία τους. Επίσης, αναλύονται οι όροι συναλλαγών
µε τους προµηθευτές της, οι πιστώσεις που της έχουν δώσει, ο τρόπος πληρωµής των
υποχρεώσεών της και σε τι χρονικό διάστηµα. Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζουµε,
εάν εισπράττει γρηγορότερα τις απαιτήσεις από τους πελάτες της σε σχέση µε το πότε
πληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους προµηθευτές της. Εάν εισπράττει
γρηγορότερα, θα έχει ως επακόλουθο την καλύτερη ρευστότητά της ώστε να
τακτοποιεί τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της µε συνέπεια.
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Βιοτικό Επίπεδο – Περιουσία
Εξετάζεται το βιοτικό επίπεδο του πελάτη και η οικογενειακή του κατάσταση.
Επίσης, διερευνάται η ύπαρξη κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιχειρηµατία, σε
περίπτωση ατοµικής επιχείρησης ή των φορών, σε περίπτωση προσωπικών εταιριών
(ΟΕ ή ΕΕ). Είναι σηµαντικό η περιουσία αυτή να αποκτάται κατά τη διάρκεια
δραστηριότητας της επιχείρησης και να µην είναι απόρροια κληρονοµιάς. Στις
προσωπικές επιχειρήσεις, οι φορείς ενέχονται µε την προσωπική τους περιουσία, γι’
αυτό το λόγο η ύπαρξη ακίνητης περιουσίας στο όνοµά τους είναι πολύ σηµαντικό
στοιχείο καθώς, συµπληρώνει το δείκτη µόχλευσης.

∆υνατότητα και Πηγές Αποπληρωµής
Κεφαλαιώδους σηµασία για την τράπεζα δεν είναι η ρευστοποίηση της εξασφάλισης
που έχει αλλά να µπορέσει το δάνειο να αποπληρωθεί οµαλά. Γι’ αυτό το λόγο είναι
βασικό η επιχείρηση να µπορεί να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της, όχι µόνο τις
δανειακές αλλά και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της, από τα εισοδήµατα που
προκύπτουν από τη λειτουργία της (συναλλακτικό κύκλωµα), και όχι από άλλες
πηγές, όπως εισοδήµατα από ακίνητη περιουσία ή από αποσπασµατικές ενισχύσεις
των κεφαλαίων της.
Οι πηγές αποπληρωµής µίας χρηµατοδότησης διακρίνονται σε λειτουργικές
και µη λειτουργικές.
Στις λειτουργικές πηγές χρηµατοδότησης συµπεριλαµβάνονται όλες οι πηγές,
οι οποίες έχουν άµεση σχέση µε την κύρια λειτουργία και δραστηριότητα της
επιχείρησης. Ενδεικτικά, κάποιες από αυτές είναι οι απαιτήσεις από πελάτες, οι
απαιτήσεις από προσφερόµενες υπηρεσίες, οι επιταγές πελατείας από τις πωλήσεις
επί πιστώσει που έχουν πραγµατοποιηθεί και οι πωλήσεις που αναµένεται να
πραγµατοποιηθούν, από τα αποθέµατα των εµπορευµάτων και των προϊόντων που
έχει στην κατοχή της η επιχείρηση.
Στις µη λειτουργικές πηγές χρηµατοδότησης συµπεριλαµβάνονται όλες οι
υπόλοιπες πηγές εσόδων, που δεν έχουν σχέση µε την κύρια δραστηριότητα της
επιχείρησης. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές είναι η ύπαρξη ελευθέρων βαρών
ακίνητης περιουσίας στο όνοµα του επιχειρηµατία και των φορέων, τα δεσµευµένα
µετρητά, οι προσηµειώσεις ακινήτων υπέρ της τράπεζας προς εξασφάλιση των
πιστοδοτήσεων και η ύπαρξη διαθεσίµων ή ρευστοποιήσιµων στοιχείων.
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Ενοχικές και Εµπράγµατες Εξασφαλίσεις
∆ιερευνώνται όλες οι παρεχόµενες εξασφαλίσεις για το αίτηµα, ενοχικές,
εµπράγµατες ή χρηµατοοικονοµικές, οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά
την αξιολόγηση του αιτήµατος. Βέβαια δεν πρέπει να εγκρίνονται αιτήµατα
πιστοδότησης βασισµένα µόνο στις εξασφαλίσεις, όσο ισχυρές και να είναι καθώς, η
ικανοποίηση των απαιτήσεων µιας τράπεζας έναντι του πελάτη µέσω των
εξασφαλίσεων, δεν πρέπει να είναι ποτέ ο σκοπός της χορήγησης. Η τράπεζα επιθυµεί
την οµαλή αποπληρωµή των πιστοδοτήσεων της και καταφεύγει στη ρευστοποίηση
των εξασφαλίσεών της µόνο σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων.
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις πρέπει να επιδιώκεται η λήψη
προσωπικών εγγυήσεων. Στις περιπτώσεις χρηµατοδοτήσεων προσωπικών ή
κεφαλαιουχικών εταιριών θα πρέπει να λαµβάνονται οι προσωπικές εγγυήσεις των
κυριότερων εταίρων. Εφόσον, κάποιος από τους φορείς δεν επιθυµεί να εγγυηθεί για
την αιτούµενη πιστοδότηση, ίσως να δείχνει ότι δεν πιστεύει στην επιχείρησή του.
Επίσης, σε περίπτωση δανειοδότησης πελάτη νεαρής ηλικίας θα πρέπει να
επιδιώκεται η λήψη προσωπικής εγγύησης των γονέων. Ουσιαστική εγγύηση,
θεωρείται εάν ο εγγυητής έχει ικανοποιητικά εισοδήµατα για τη συγκεκριµένη
χρηµατοδότηση, είναι κάτοχος ακίνητης περιουσίας ελευθέρων βαρών και διατηρεί
καταθετικούς λογαριασµούς µε ικανοποιητικά υπόλοιπα.

Πιστοδοτική Συνέπεια
Η διερεύνηση της πιστοδοτικής συνέπειας ενός πελάτη µας δίνει τη δυνατότητα να
εντοπίσουµε τυχόν αδυναµίες τακτοποίησης των υποχρεώσεών του και κατ’
επέκταση

τυχόν

προβλήµατα

ρευστότητας.

Συγκεκριµένα,

συγκεντρώνονται

πληροφορίες για τις καθυστερήσεις των προγραµµατισµένων πληρωµών του προς
τους πιστωτές του, για το βαθµό εµφάνισης των ληξιπρόθεσµων οφειλών και για την
ύπαρξη δυσµενών στοιχείων. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τον έλεγχο της
πιστοδοτικής συνέπειας ενός πελάτη, εξετάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) ∆ανεισµός από Άλλες Τράπεζες
Μέσω του πληροφοριακού συστήµατος της “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ”, διερευνάται η ύπαρξη
δανεισµού του πελάτη και σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και κατά πόσο αυτός ο
δανεισµός είναι ενήµερος ή εµφανίζει ληξιπρόθεσµες καθυστερήσεις. Σηµαντικό
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στοιχείο όµως, είναι ο και ο ίδιος ο επιχειρηµατίας να δώσει πληροφορίες για το
σύνολο των δανειακών του επιβαρύνσεων. Η ύπαρξη δανεισµού και σε άλλη
τράπεζα, από τη µία δείχνει ότι τον πελάτη τον εµπιστεύονται οι τράπεζες µε τις
οποίες συνεργάζεται ωστόσο, δεν πρέπει να είναι υπερδανεισµένος. Θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη τα οικονοµικά του στοιχεία προκειµένου, να αξιολογηθεί κατά
πόσο µπορεί να του χορηγηθεί ένα επιπλέον δάνειο. Επιπλέον, θα πρέπει να
διευκρινιστεί ο λόγος που ο πελάτης έκανε αίτηση για χρηµατοδότηση στη
συγκεκριµένη τράπεζα και δεν απευθύνθηκε στην τράπεζα µε την οποία ήδη
συνεργάζεται. Σε πολλές περιπτώσεις ο πελάτης έχει ως απώτερο σκοπό να
δανειοδοτηθεί προκειµένου, να αποπληρώσει κάποιο άλλο δάνειο, που πιθανότατα να
είναι ληξιπρόθεσµο σε κάποια άλλη τράπεζα.

Β) ∆υσµενή Στοιχεία
Μέσω του πληροφοριακού συστήµατος της “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ”, µπορούµε να
αντλήσουµε πληροφορίες για τα δυσµενή στοιχεία της επιχείρησης, των φορέων και
των εγγυητών, εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που υπάρξουν δυσµενή στοιχεία από
τον έλεγχο που θα γίνει, θα πρέπει να διερευνήσουµε το είδος των δυσµενών
στοιχείων, τη χρονολογία που δηµιουργήθηκαν, εάν είναι πρόσφατα ή παλιότερων
ετών, το µέγεθός τους, η σοβαρότητά τους, εάν είναι επαναλαµβανόµενα στοιχεία
ανά σειρά ετών, εάν έχουν τακτοποιηθεί και ο χρόνος που µεσολάβησε µέχρι την
τακτοποίησή τους. Να σηµειώσουµε ότι η τακτοποίησή τους δεν αναιρεί την ύπαρξή
τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική αιτιολόγηση για τη
δηµιουργία τους.

Σχέση µε την Τράπεζα
Αξιολογείται η σχέση του πελάτη µε την τράπεζα, εάν είναι υφιστάµενος πελάτης, και
η συναλλακτική του συµπεριφορά. Αναλύονται η συνεργασία του πελάτη µε την
τράπεζα αλλά, και µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες ή του συγκροτήµατος της
συγκεκριµένης τράπεζας. Αναφέρονται τα υπόλοιπα σε καταθετικούς και δανειακούς
λογαριασµούς, τα όρια των πιστοδοτήσεων, οι εξασφαλίσεις, η συνέπεια στην
πληρωµή των υποχρεώσεών του και το αν είναι εγγυητής σε κάποιο άλλο δάνειο στην
τράπεζα που αξιολογεί το αίτηµα, όπου θα πρέπει να διερευνηθεί εάν το
συγκεκριµένο δάνειο αποπληρώνεται οµαλά ή εµφανίζει ληξιπρόθεσµες οφειλές.
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Είναι πολύ σηµαντικό επίσης, να διερευνηθεί ο τρόπος προσέγγισης του
πελάτη στην τράπεζα. Εάν πρόκειται για κάποιο πελάτη που προσπαθεί να
προσελκύσει η ίδια η τράπεζα ή πρόκειται γα διερχόµενο πελάτη. Συνήθως ο
διερχόµενος πελάτης έχει άµεση ανάγκη, που προκύπτει πολλές φορές από κακό
προγραµµατισµό, κακή οργάνωση και αδυναµία πρόβλεψης των αναγκών του.

Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης
Μια επιχείρηση επηρεάζεται άµεσα από το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο
δραστηριοποιείται καθώς, κάθε µεταβολή του εξωτερικού περιβάλλοντος επιδρά στον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
και κατά συνέπεια, επηρεάζεται και η ίδια η επιχείρηση. Είναι κρίσιµης λοιπόν
σηµασίας, η µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον µίας
επιχείρησης, οι οποίοι είναι κοινωνιολογικοί, οικονοµικοί, τεχνολογικοί και
πολιτικοί, καθώς επίσης, και ο βαθµός εξάρτησης της επιχείρησης από τους
συγκεκριµένους παράγοντες. Θα πρέπει να διερευνώνται διεξοδικά, οι κοινωνικές
συνθήκες (οι πολιτιστικές και ηθικές αξίες σε µία κοινωνία), οι οικονοµικές συνθήκες
και η οικονοµική κατάσταση του κλάδου, η νοµοθεσία και το θεσµικό πλαίσιο
(τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο) που διέπει µία επιχείρηση καθώς επίσης, και
οι τεχνολογικές εξελίξεις. Η παράβλεψή των παραγόντων αυτών µπορεί να αποδειχτεί
µοιραία και καταστροφική για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης.

2.4 Ποσοτικά Στοιχεία Αξιολόγησης του Πελάτη
Τα ποσοτικά στοιχεία που αξιολογούνται από µία τράπεζα για την εκτίµηση της
πιστοληπτικής ικανότητας µιας επιχείρησης είναι κυρίως, στοιχεία που αφορούν τη
διαχρονική εξέλιξη της οικονοµικής της κατάστασης. Η αξιολόγηση της
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και της οικονοµικής κατάστασης µίας επιχείρησης
κατά τα παρελθόντα έτη καθώς επίσης, και η πιθανή πρόβλεψη της απόδοσής της στο
µέλλον, πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων
της τελευταίας τριετίας τουλάχιστον.
Οι επιχειρήσεις ανάλογα µε την κατηγορία βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων (ΚΒΣ) που τηρούν, είναι υποχρεωµένες να τηρήσουν συγκεκριµένες
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λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν
ακαθάριστα έσοδα µέχρι 150.000,00€, είναι υποχρεωµένες να τηρούν Α’ κατηγορίας
βιβλία του ΚΒΣ, τα οποία ονοµάζονται βιβλία αγορών. Ενώ, οι επιχειρήσεις που
πραγµατοποιούν ακαθάριστα έσοδα µέχρι 1.500.000,00€, είναι υποχρεωµένες να
τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ, τα οποία ονοµάζονται βιβλία εσόδων-εξόδων.
Οι

υπόλοιπες

επιχειρήσεις

που

πραγµατοποιούν

ακαθάριστα

έσοδα

από

1.500.000,00€ και πάνω, είναι υποχρεωµένες να τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία του
ΚΒΣ και να συντάσσουν συγκεκριµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Να σηµειώσουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων και των
ελεύθερων επαγγελµατιών τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Τα οικονοµικά
στοιχεία που µπορούν να εξαχθούν από την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων
των επιχειρήσεων που τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία, δεν επιτρέπουν σε µια βάθος
αξιολόγηση της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης καθώς, περιορίζονται µόνο
στην ανάλυση του κύκλου εργασιών, των λογιστικών και φορολογητέων κερδών, των
αγορών εµπορευµάτων και πρώτων υλών και των δαπανών. Λόγω του γεγονότος
αυτού, κατά την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων αυτής
της κατηγορίας, δίνεται µεγαλύτερη βάση στην ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων
του πελάτη, προκειµένου να διαµορφωθεί σωστά η εικόνα του και το προφίλ του.
Σε αντίθεση µε τις οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσουν οι επιχειρήσεις
που τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία, οι δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις που συντάσσουν οι επιχειρήσεις που τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία,
παρέχουν πιο λεπτοµερή πληροφόρηση για την χρηµατοοικονοµική επίδοση µιας
επιχείρησης και έτσι, µπορούν να εξαχθούν πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα για την
πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. Επίσης, µε τη βοήθεια των δηµοσιευµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορούµε να αντλήσουµε πληροφόρηση για την
αποδοτικότητα µιας επιχείρησης, σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή σε µια
συγκεκριµένη

περίοδο.

Οι

βασικές

χρηµατοοικονοµικές

καταστάσεις

µιας

επιχείρησης που τηρεί Γ’ κατηγορίας βιβλία είναι:
Ο ισολογισµός
Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως
Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων
Η κατάσταση ταµειακών ροών
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2.4.1 Ο Ισολογισµός
Ο ισολογισµός είναι η λογιστική κατάσταση που απεικονίζει το ενεργητικό, το
παθητικό και τα ιδία κεφάλαια µίας επιχείρησης, σε µία συγκεκριµένη χρονική
στιγµή. Η βασική εξίσωση στην οποία στηρίζεται είναι25:

Ενεργητικό (Ε) = Υποχρεώσεις (Υ) + Ιδία Κεφάλαια (ΙΚ)

Αυτό που ανήκει στην εταιρεία (ενεργητικό), ισούται µε το σύνολο των
κεφαλαίων που έχει δανειστεί (Υποχρεώσεις) και των κεφαλαίων που έχουν
καταβάλει οι µέτοχοι (Ιδία Κεφάλαια). Το άθροισµα των Υποχρεώσεων και των
Ιδίων Κεφαλαίων είναι το Παθητικό.
Η ανάλυση των λογαριασµών του ισολογισµού δεν θα πρέπει να περιορίζεται
στην απλή περιγραφή ή αναφορά των ποσοτικών µεταβολών αλλά, θα πρέπει να
διερευνάται και η αιτία των µεταβολών που προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι το
µέγεθος και η ποιότητα των µεταβολών είναι άξια σχολιασµού καθώς, προσδίδει
ουσιαστική αξία και στην οικονοµική ανάλυση των στοιχείων της επιχείρησης. Τα
βασικά, αλλά όχι µοναδικά, σηµεία που θα πρέπει να εξετάσει ο αξιολογητής κατά
την ανάλυση του ισολογισµού µιας επιχείρησης, είναι τα ακόλουθα26:

Α) Για το Ενεργητικό:
1. Η εξέλιξη του συνόλου του ενεργητικού. Μια επιχείρηση που αναπτύσσεται
θα πρέπει, σε φυσιολογικές συνθήκες, να αυξάνει το ενεργητικό της, καθώς,
αύξηση του ενεργητικού σηµαίνει αύξηση του µεγέθους. Επίσης, πρέπει να
υπάρχει υγιής αύξηση του ενεργητικού και να πραγµατοποιείται ισόρροπα και
οµαλά από έτος σε έτος.
2. Επίσης, ιδιαίτερη σηµασία έχει η ισόρροπη αύξηση των µεγεθών. ∆ηλαδή, τα
µεγέθη που συνθέτουν το ενεργητικό θα πρέπει να αυξάνονται αναλογικά και
η διάρθρωση του ενεργητικού να παραµένει περίπου σταθερή.
3. Η σχέση του συνόλου των παγίων σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού.
Όταν διατηρείται η ισορροπία (ποσοστιαία), αυτό σηµαίνει ότι η ανάπτυξη

25
26

∆ούρος Α. (2007), Η Τραπεζική στην Πράξη, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ. 94
∆ούρος Α. (2007), Η τραπεζική στην Πράξη, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ. 108-109
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της επιχείρησης γίνεται ισόρροπα. Μεγάλες µεταβολές από έτος σε έτος θα
πρέπει να ελέγχονται. Σηµειώνεται ότι υψηλό ποσοστό παγίων σηµαίνει ότι η
επιχείρηση κατέχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία. Το αντίθετο δείχνει
έλλειψη περιουσιακών στοιχείων. Το εάν η κατοχή σηµαντικών περιουσιακών
στοιχείων είναι πλεονέκτηµα για την επιχείρηση, εξαρτάται από τον κλάδο
που δραστηριοποιείται. Για παράδειγµα, µια βιοµηχανική επιχείρηση, λόγω
της φύσης της δραστηριότητάς της, έχει συνήθως υψηλή παγιοποίηση, ενώ το
αντίθετο συµβαίνει σε µια εµπορική επιχείρηση.
4. Τα αποθέµατα, οι απαιτήσεις και τα διαθέσιµα. Θα πρέπει να εξεταστεί εάν η
επιχείρηση διατηρεί µεγάλα αποθέµατα, εάν οι απαιτήσεις της είναι υψηλές, τι
ρίσκο εµπεριέχουν αυτές οι απαιτήσεις και εάν υπάρχει περίπτωση οι
απαιτήσεις αυτές να µην εισπραχθούν. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν η
επιχείρηση διατηρεί υψηλά χρηµατικά διαθέσιµα, εάν ναι για ποιο λόγο
συµβαίνει αυτό, εάν θα έπρεπε να τα είχε διανείµει ως µέρισµα στους
µετόχους ή εάν θα έπρεπε να τα είχε διοχετεύσει στην παραγωγική
δραστηριότητα.

Β) Για το Παθητικό:
1. Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου και των ιδίων κεφαλαίων. Θα πρέπει να
διερευνηθεί εάν τα αποθεµατικά είναι πολύ υψηλά. Εάν ναι, θα πρέπει να
εξεταστεί εάν η επιχείρηση µπορεί να τα κεφαλαιοποιήσει και να µοιράσει
δωρεάν µετοχές στους µετόχους.
2. Τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του παθητικού. Η σχέση αυτή
απεικονίζει το βαθµό που η ανάπτυξη της επιχείρησης στηρίζεται σε δικά της
ή σε ξένα κεφάλαια. Μια επιχείρηση µε σχέση Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο
Παθητικού µικρότερη του 0,35 είναι σηµαντικά χρεωµένη. Στον αντίποδα,
αυτό µπορεί να δείχνει την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, η οποία
επιτυγχάνει µόχλευση, χρησιµοποιώντας ξένα κεφάλαια για τη δουλεία της.
3. Τη µεταβολή των υποχρεώσεων. Θα πρέπει να αξιολογηθεί εάν αυξήθηκαν οι
υποχρεώσεις, για ποιο λόγο και εάν συνόδευσαν αύξηση των πωλήσεων.
Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί ποιο µέγεθος του ενεργητικού αυξήθηκε
αντίστοιχα µε τις υποχρεώσεις, εάν χρησιµοποιήθηκε για παράδειγµα
βραχυπρόθεσµος

δανεισµός

προκειµένου

να

αγορασθούν

πάγια.

Οι
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βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν εντός του έτους, ενώ τα
πάγια

χρησιµοποιούνται

για

µεγαλύτερες

χρονικές

περιόδους.

Εάν

χρησιµοποιηθεί βραχυπρόθεσµος δανεισµός για επενδύσεις, ανατρέπεται η
οµαλή ταµειακή ροή της επιχείρησης. Ακόµα, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν
αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις ενώ η επιχείρηση διατηρεί παράλληλα υψηλά
ταµειακά διαθέσιµα ή χρεόγραφα.

2.4.2 Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως
Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως είναι η λογιστική κατάσταση που απεικονίζει,
το σύνολο των εσόδων και των εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
διαχειριστικής χρήσης. Κύρια συστατικά της κατάστασης των αποτελεσµάτων
χρήσεως είναι ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) και τα καθαρά κέρδη. Να σηµειώσουµε
ότι η κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσεως δίνει µια δυναµική εικόνα για όλη τη
διάρκεια της οικονοµικής χρήσης ενώ, ο ισολογισµός παρέχει µία στατική εικόνα,
των οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης, σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η
κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσεως διαµορφώνεται ως εξής:

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη (ζηµίες) εκµετάλλευσης
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μείον: Έξοδα πωλήσεων και διαθέσεως
Μείον: Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι
Πλέον: Έκτακτα κέρδη
Μείον: Έκτακτες ζηµίες
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Καθαρά κέρδη (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούµενης χρήσεως
Κέρδη προς διάθεση
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Τα βασικά σηµεία που θα πρέπει να εξετάσει ο αξιολογητής κατά την
ανάλυση του πίνακα αποτελεσµάτων χρήσης µιας επιχείρησης, είναι τα ακόλουθα27:
1. Πως προέκυψαν τα κέρδη της επιχείρησης και που ξοδεύτηκαν τα χρήµατά
της. Στην πρώτη σειρά του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης αναφέρονται
οι πωλήσεις, οι οποίες είναι το βασικό στοιχείο για όλα τα µεγέθη των
αποτελεσµάτων. Πρέπει να υπολογιστεί η µεταβολή των πωλήσεων. Εάν είναι
µικρότερη ή µεγαλύτερη από το µέσο όρο του κλάδου, εάν ανήλθε στο ύψος
που ανέµενε η αγορά και εάν είναι αυτή που είχε προβλέψει η διοίκηση της
επιχείρησης. Επίσης, εάν δεν έχει πραγµατοποιηθεί η αναµενόµενη µεταβολή
στις πωλήσεις θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια.
2. Ποιο είναι το µικτό περιθώριο κέρδους. Το µικτό περιθώριο κέρδους είναι
ένας σηµαντικός δείκτης που προκύπτει από τη σχέση Μικτά κέρδη / Σύνολο
Πωλήσεων. Ένας βέλτιστος συνδυασµός είναι η µεταβολή του ύψους των
πωλήσεων µε αντίστοιχη µεταβολή του περιθωρίου µικτού κέρδους.
Ελέγχονται η διαχρονική εξέλιξη και οι αιτίες τυχόν αυξοµειώσεων καθώς
επίσης, γίνεται και σύγκριση µε αντίστοιχα στοιχεία δείγµατος επιχειρήσεων
του κλάδου.
3.

Το ύψος των διοικητικών δαπανών (έξοδα διοικητικής λειτουργίας, έξοδα
διάθεσης, έξοδα έρευνας και ανάπτυξης κ.α.). Εξετάζεται ποιο είναι το
ποσοστό µεταβολής του ύψους των διοικητικών δαπανών διαχρονικά και εάν
ακολούθησαν το ρυθµό αύξησης των πωλήσεων ή ήταν υψηλότερες.

4. Την εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών εσόδων. ∆ιερευνάται ποιο είναι το
ποσοστό µεταβολής των χρηµατοοικονοµικών εσόδων της εταιρίας από
τόκους και µερίσµατα.
5. Την

εξέλιξη

των

χρηµατοοικονοµικών

εξόδων.

Η

ανάλυση

του

συγκεκριµένου λογαριασµού είναι πολύ σηµαντική και απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή. Αφορά τους τόκους από την εξυπηρέτηση των δανείων και
εξετάζεται το πώς µεταβλήθηκε σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Επίσης,
αναλύεται

σε

τι

ποσοστό

επί

των

πωλήσεων

ανέρχονται

τα

χρηµατοοικονοµικά έξοδα, σε τι ποσοστό επί των καθαρών κερδών
ανέρχονται τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και εάν τα χρηµατοοικονοµικά
έξοδα έχουν αυξηθεί ενώ, οι υποχρεώσεις έχουν µειωθεί.
27 ∆ούρος Α. (2007), Η Τραπεζική στην Πράξη, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ. 110-111
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λογαριασµούς

εσόδων

και

εξόδων.

Εξετάζεται

εάν

έχουν

διαφοροποιηθεί σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά και τα αίτια αυτής της
διαφοροποίησης. Σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένοι λογαριασµοί είναι πολύ
σηµαντικοί, καθώς µπορεί να κρύβουν διάφορα κονδύλια που πρέπει να
εξεταστούν.
7. Τις

αποσβέσεις.

∆ιερευνάται

εάν είναι

αντίστοιχες

µε

αυτές

του

προηγούµενου έτους και εάν είναι µεγαλύτερες, πρέπει να ερευνηθεί εάν
αυξήθηκαν τα πάγια. Ελέγχεται επίσης, εάν υπάρχουν έκτακτες αποσβέσεις
και εάν ναι, γιατί πραγµατοποιούνται.

2.4.3 Ο Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων
Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων απεικονίζει το πως έχουν διανεµηθεί τα κέρδη
της επιχείρησης. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τα διανεµόµενα κέρδη, τα διάφορα
αποθεµατικά, τους φόρους εισοδήµατος και ακίνητης περιουσίας, καθώς επίσης, και
τις αµοιβές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων
διαµορφώνεται ως εξής:

Κέρδη προς διάθεση ως εξής: Τακτικό Αποθεµατικό
Άλλα Αποθεµατικά
Μερίσµατα
Υπόλοιπο κερδών / ζηµιών εις νέο

Τα βασικά σηµεία που θα πρέπει να εξετάσει ο αξιολογητής κατά την
ανάλυση του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων µιας επιχείρησης, είναι τα ακόλουθα28:
1. Το ποσό του φόρου που θα πληρώσει η επιχείρηση. Εξετάζεται το ποσό του
φόρου που θα πληρώσει η επιχείρηση καθώς επίσης, και εάν η επιχείρηση
οφείλει φόρους προηγούµενων χρήσεων. Ένας δείκτης που εξετάζεται είναι ο
δείκτη τη φορολογικής επιβάρυνσης, ο οποίος προκύπτει από τη διαίρεση του
φόρου που πληρώνει η επιχείρηση προς το σύνολο των κερδών.
2. Τη διανοµή των κερδών και κυρίως, το διανεµόµενο µέρισµα. ∆ιερευνάται
ποιο είναι το ποσοστό των κερδών που διανέµεται στους µετόχους, εάν είναι
28

∆ούρος Α. (2007), Η Τραπεζική στην Πράξη, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, σελ. 111
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αυξηµένο και γιατί ή εάν ανέρχεται στο ελάχιστο ποσοστό που επιβάλει ο
νόµος.
3. Τις αµοιβές του διοικητικού συµβουλίου. Ελέγχεται εάν η επιχείρηση
πληρώνει στη διοίκηση υπέρογκα ποσά σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα
του διοικητικού συµβουλίου.

2.4.4 Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών
Η κατάσταση ταµειακών ροών είναι η τρίτη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, η οποία
δηµοσιεύεται µαζί µε τις υπόλοιπες οικονοµικές καταστάσεις και χρησιµοποιείται σε
συνδυασµό µε τις πληροφορίες των άλλων δύο βασικών οικονοµικών καταστάσεων,
του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως. Η κατάσταση
ταµειακών ροών υπολογίζεται µε ταµιακή βάση, δηλαδή µε το τι χρήµατα
εισπράττονται ή πληρώνονται και όχι µε βάση τις πωλήσεις και τις πιστώσεις, το
οποίο βοηθάει την επιχείρηση στην καλύτερη διαχείριση της ρευστότητάς της.
Επίσης, η κατάσταση ταµειακών ροών χωρίζεται στις λειτουργικές δραστηριότητες,
τις επενδυτικές δραστηριότητες και τις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, το
οποίο βοηθάει τη διοίκηση της επιχείρησης να µπορεί να προγραµµατίζει τις εισροές
και εκροές µετρητών από κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά.

Α) Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Οι λειτουργικές δραστηριότητες απεικονίζουν τη δυνατότητα της επιχείρησης να
δηµιουργεί ροές από τις καθηµερινές δραστηριότητές της και να τις χρησιµοποιεί για
την κάλυψη των αναγκών της. Στις λειτουργικές δραστηριότητες περιλαµβάνονται τα
ακόλουθα:
Εισπράξεις από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών
Πληρωµές προς προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών
Πληρωµές προς εργαζοµένους
Εισπράξεις από αµοιβές, προµήθειες, δικαιώµατα και άλλα έσοδα
Πληρωµές ή επιστροφές φόρου εισοδήµατος
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Β) Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Οι

επενδυτικές

δραστηριότητες

απεικονίζουν

δαπάνες

που

πρόκειται

να

δηµιουργήσουν µελλοντικές ταµειακές ροές και έσοδα. Αφορούν τις εισροές και
εκροές µετρητών από τις µακροπρόθεσµες επενδύσεις της επιχείρησης σε πάγια. Στις
επενδυτικές δραστηριότητες περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
Εισπράξεις από πώληση περιουσιακών στοιχείων
Πληρωµές από αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων, άυλων περιουσιακών
στοιχείων και λοιπών µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων
Πληρωµές για την απόκτηση συµµετοχών στο κεφάλαιο άλλων εταιριών,
δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες και χρεωστικών οµολόγων άλλων εταιριών
Εισπράξεις από την πώληση συµµετοχών του κεφάλαιο της εταιρίας, των
οµολόγων της εταιρίας και των δικαιωµάτων σε περίπτωση κοινοπραξίας
Πληρωµές και εισπράξεις για προθεσµιακές και µελλοντικές συµβάσεις και
για συµβάσεις άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης

Γ) Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες
Οι χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες απεικονίζουν τις ταµειακές ροές που
δηµιουργούνται από τις σχέσεις της επιχείρησης µε τους επενδυτές της. Στις
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
Εισπράξεις µετρητών από την έκδοση µετοχών ή άλλων µέσων κεφαλαιακής
συµµετοχής
Πληρωµές στους µετόχους για εξαγορά ή επιστροφή µετοχών της επιχείρησης
Εισπράξεις µετρητών από έκδοση δανείων, γραµµατίων, χρεωστικών
οµολόγων, οµολογιών, ενυπόθηκων δανείων και άλλων βραχυπρόθεσµων ή
µακροπρόθεσµων δανείων

Η

κατάσταση

ταµειακών

ροών

χρησιµοποιείται

προκειµένου

να

αξιολογήσουµε:
Την ικανότητα µιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.
Την ικανότητας µιας επιχείρησης να παράγει διαθέσιµα.
Την ικανότητα µιας επιχείρησης να χρησιµοποιεί τις ταµειακές ροές για να
αντιµετωπίσει απρόβλεπτες ανάγκες και ευκαιρίες.
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Τις επιπτώσεις των ταµειακών ροών καθώς επίσης, και των επενδυτικών και
χρηµατοοικονοµικών

δραστηριοτήτων

στην

οικονοµική

θέση

µιας

επιχείρησης.
Τις βασικές αιτίες των διαφορών µεταξύ της κατάστασης αποτελεσµάτων
χρήσης και της κατάστασης των ταµειακών ροών.
Εάν η επιχείρηση χρεώθηκε ή ζήτησε χρήµατα από τους επενδυτές της,
προκειµένου να χρηµατοδοτήσει τη λειτουργία της ή τις επενδύσεις της.
Εάν η επιχείρηση εκποίησε περιουσιακά στοιχεία για να ανταπεξέλθει στην
έλλειψη µετρητών.

2.5 Ανάλυση Αριθµοδεικτών
Η αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και της οικονοµικής κατάστασης
της επιχειρηµατικής οντότητας πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια της ανάλυσης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η πιο διαδεδοµένη τεχνική που χρησιµοποιείται
για την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι οι αριθµοδείκτες. Οι
αριθµοδείκτες29 είναι η σχέση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων στοιχείων των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων και εκφράζεται µε απλή µαθηµατική µορφή.
Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εµφανίζουν τα οικονοµικά µεγέθη σε
απόλυτους αριθµούς και έτσι δεν παρέχουν επαρκής πληροφόρηση. Με την ανάλυση
όµως, των αριθµοδεικτών δηµιουργούνται σχέσεις µεταξύ των οικονοµικών µεγεθών
της επιχείρησης και έτσι µπορούν να εξαχθούν πολύ χρήσιµα συµπεράσµατα.
Προκειµένου να είναι πλήρης η πληροφόρηση που παρέχει η τεχνική των
αριθµοδεικτών θα πρέπει να αναλυθούν και να συγκριθούν µε τους αριθµοδείκτες για
µια σειρά ετών της ίδιας επιχείρησης, τους αριθµοδείκτες ορισµένων ανταγωνιστριών
επιχειρήσεων και µε τους αριθµοδείκτες που αναφέρονται στο µέσο όρο του κλάδου
στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Να σηµειώσουµε επίσης, ότι η σηµασία
χρησιµοποίησης της τεχνικής των αριθµοδεικτών προέρχεται κυρίως, από τις
ερωτήσεις τις οποίες κατευθύνει να υποβληθούν και στις οποίες αυτός που
πραγµατοποιεί την ανάλυση καλείται να δώσει απαντήσεις.
29

Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος ∆. (2001), Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Βασικές Έννοιες
Χρηµατοοικονοµικής, Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός και ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, Τεύχος Α,
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Κατά την ανάλυση των αριθµοδεικτών θα πρέπει ο αξιολογητής να λάβει
υπόψη του κάποιους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την ερµηνεία των
αριθµοδεικτών. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι ακόλουθοι30:
Ο εντοπισµός του παραγωγικού κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση είναι
µερικές φορές δύσκολος όταν η οικονοµική δραστηριότητα της επιχείρησης
καλύπτει ταυτόχρονα πολλούς παραγωγικούς κλάδους. Στις περιπτώσεις
αυτές ο αναλυτής θα πρέπει να επιλέξει τον ‘‘δικό του’’ κλάδο προκειµένου
να κατασκευάσει τα ‘‘δικά του’’ πρότυπα σύγκρισης.
Οι υιοθετούµενες από τις επιχειρήσεις διαφορετικές λογιστικές µεθόδους για
τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (π.χ. η LIFO, η FIFO, η
σταθερά µέθοδος απόσβεσης, η φθίνουσα µέθοδος απόσβεσης), µπορούν να
οδηγήσουν σε διαφορές στους υπολογιζόµενους αριθµοδείκτες και εποµένως,
να επηρεάσουν τις συγκρίσεις που θα γίνουν.
Η

οικονοµική

δραστηριότητα

αρκετών

επιχειρήσεων

παρουσιάζει

εποχικότητα. Με αποτέλεσµα τα στοιχεία που απεικονίζουν οι οικονοµικές
καταστάσεις και οι αριθµοδείκτες που υπολογίζονται µε βάση αυτά, να
διαφέρουν ανάλογα µε την χρονική στιγµή του έτους στην οποία
συντάσσονται.
Ο πληθωρισµός επιδρά στη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων,
καθιστώντας δύσκολη τη συγκριτική ανάλυση των στοιχείων τους
Οι τεχνικές ‘‘ωραιοποίησης’’ µπορεί να κάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις
και τους αριθµοδείκτες να φαίνονται καλύτεροι από ό,τι είναι στην
πραγµατικότητα.
Οι αριθµοδείκτες ταξινοµούνται στις τέσσερις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:
Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity ratios)
Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας ή Αριθµοδείκτες ∆ραστηριότητας
(Activity or turnover ratios)
Αριθµοδείκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης (Leverage ratios) ή Αριθµοδείκτες
Κεφαλαιακής ∆ιάρθρωσης
Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας ή Αριθµοδείκτες Κερδοφορίας (Profitability
ratios)
30

Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος ∆. (2001), Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Βασικές Έννοιες
Χρηµατοοικονοµικής, Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός και ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης, Τεύχος Α,
Θεσσαλονίκη, σελ. 320
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2.5.1 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας
Οι αριθµοδείκτες ρευστότητας (Liquidity ratios) χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό

της

βραχυπρόθεσµης

χρηµατοοικονοµικής

δυνατότητας

της

επιχείρησης καθώς, υπολογίζουν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Μία επιχείρηση µπορεί να ανταποκριθεί στις
τρέχουσες υποχρεώσεις τις εφόσον υπάρχει επαρκής ρευστότητας, η οποία
δηµιουργείται από την καθηµερινή λειτουργική δραστηριότητα της, τη µετατροπή
δηλαδή, των αποθεµάτων σε πωλήσεις, των πωλήσεων σε απαιτήσεις και των
απαιτήσεων σε εισπράξεις. Εάν τα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της
επιχείρησης δεν ανακυκλώνονται τότε, δεν υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια κίνησης
για την κάλυψη των υποχρεώσεών της και εποµένως, η επιχείρηση δυσκολεύεται να
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των προµηθευτών της.
Οι βασικότεροι αριθµοδείκτες ρευστότητας που χρησιµοποιούνται είναι οι
ακόλουθοι:

Α) Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας
Ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας καλείται και αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής
ρευστότητας αλλά και αριθµοδείκτης κεφαλαίου κινήσεως. Προκύπτει από το λόγο
του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Αποθέµατα + Απαιτήσεις + ∆ιαθέσιµα)
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει το βαθµό στον οποίο η επιχείρηση µπορεί να
καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της και να αντιµετωπίσει τυχόν έκτακτες
ανάγκες χρησιµοποιώντας το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων,
τα οποία θα µπορούν να ρευστοποιηθούν κατά την περίοδο στην οποία αναµένεται να
λήξουν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
περιλαµβάνονται

οι

πιστώσεις

των

προµηθευτών

που

πρέπει

άµεσα

να

τακτοποιηθούν, οι δόσεις των βραχυπρόθεσµων δανείων που πρέπει να καταβάλλει η
επιχείρηση, τα µερίσµατα προς τους επενδυτές που έχει να καταβάλλει και οι
προκαταβολές των πελατών. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του συγκεκριµένου
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αριθµοδείκτη τόσο καλύτερη είναι η οικονοµική θέση της συγκεκριµένης επιχείρησης
(επιθυµητή τιµή µεγαλύτερη ή ίση του 2).

Β) Αριθµοδείκτης Ειδικής ρευστότητας
Ο αριθµοδείκτης ειδικής ρευστότητας καλείται και αλλιώς αριθµοδείκτης άµεσης
ρευστότητας. Πρόκειται για έναν αριθµοδείκτη ο οποίος αποτελεί καλύτερη ένδειξη
της ικανότητας της επιχείρησης, να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της,
σε σχέση µε τον αριθµοδείκτη γενικής ρευστότητας. Προκύπτει από το λόγο του
κυκλοφορούντος ενεργητικού µείον τα αποθέµατα προς τις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέµατα
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Ο δείκτης αυτός περιλαµβάνει τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που
µπορούν εύκολα και άµεσα να ρευστοποιηθούν. Τέτοια περιουσιακά στοιχεία είναι τα
διαθέσιµα, τα χρεόγραφα και οι απαιτήσεις. Ενώ τα κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία που δε συµπεριλαµβάνονται είναι στοιχεία που δεν είναι σίγουρο ότι θα
ρευστοποιηθούν κατά την περίοδο στην οποία λήγουν οι υποχρεώσεις, όπως είναι τα
αποθέµατα καθώς µπορεί να µην πωληθούν και οι επισφαλείς και επίδικες
απαιτήσεις. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη τόσο
καλύτερη µε επιθυµητή τιµή µεγαλύτερη ή ίση του 1.

2.5.2 Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Οι αριθµοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή αριθµοδείκτες δραστηριότητας
(Activity or turnover ratios) χρησιµοποιούνται για να δείξουν πόσο καλά µπορεί η
επιχείρηση και εκµεταλλεύεται τα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς µετρούν την
ταχύτητα µε την οποία ορισµένα περιουσιακά στοιχεία µετατρέπονται σε µετρητά.
Με τους συγκεκριµένους αριθµοδείκτες εξετάζεται το σύνολο του ενεργητικού µιας
επιχείρησης αλλά και τα επιµέρους στοιχεία του. Όσο πιο εντατική είναι η χρήση των
περιουσιακών στοιχείων από µία επιχείρηση τόσο µεγαλύτερο είναι και το όφελος για
αυτήν.
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βασικότεροι

αριθµοδείκτες

κυκλοφοριακής

ταχύτητας

που

χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθοι:

Α) Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεµάτων
Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων δείχνει πόσες φορές τα
αποθέµατα της επιχείρησης ανακυκλώθηκαν σε σχέση µε τις πωλήσεις µέσα σε ένα
οικονοµικό έτος. Υπολογίζεται από το λόγο του κόστους πωληθέντων εµπορευµάτων
ή προϊόντων προς το µέσο όρο των αποθεµάτων.

Κόστος Πωληθέντων
Μέσο Απόθεµα Προϊόντων

Εάν ο δείκτης αυτός παρουσιάζει υψηλές τιµές δείχνει ότι η επιχείρηση
λειτουργεί αποτελεσµατικά και ότι τα κεφάλαιά της δε δεσµεύτηκαν για µεγάλο
χρονικό διάστηµα σε µη παραγωγική µορφή. Μια χαµηλή τιµή όµως του
συγκεκριµένου δείκτη υποδηλώνει ένδειξη για χαµηλές πωλήσεις ή για ύπαρξη
υπεραποθεµατοποίησης, το οποίο συνεπάγεται δέσµευση κεφαλαίων και υψηλό
κόστος διατήρησης των αποθεµάτων αυτών.
Επιπλέον, ο αριθµός των ηµερών που παραµένουν τα αποθέµατα στην
αποθήκη µιας επιχείρησης, υπολογίζεται εάν διαιρέσουµε το σύνολο των ηµερών του
έτους µε τον αριθµοδείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων.

Β) Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων
Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές κατά
µέσο όρο εισπράττονται οι απαιτήσεις της επιχείρησης µέσα στη διαχειριστική
χρήση. Υπολογίζεται από το λόγο των πωλήσεων προς το µέσο ύψος των
απαιτήσεων.

Πωλήσεις
Μέσο Ύψος Απαιτήσεων

Όσο µεγαλύτερη είναι τιµή του συγκεκριµένου δείκτη τόσο µικρότερος είναι
ο χρόνος δέσµευσης των κεφαλαίων της επιχείρησης και τόσο καλύτερη είναι η θέση
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της από τη πλευρά των χορηγούµενων πιστώσεων προς τους πελάτες της. Σε
περίπτωση που θέλουµε να υπολογίσουµε το µέσο χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων
µιας επιχείρησης, δηλαδή τον αριθµό των ηµερών που δεσµεύονται τα κεφάλαια της
επιχείρησης, διαιρούµε το σύνολο των ηµερών του έτους µε τον αριθµοδείκτη
κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων.

Γ) Αριθµοδείκτης Συνολικής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Ο

αριθµοδείκτης

συνολικής

κυκλοφοριακής

ταχύτητας

δείχνει

την

αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης να χρησιµοποιεί το σύνολο των περιουσιακών
της στοιχείων µέσα στη διαχειριστική χρήση και να επιτυγχάνει συγκεκριµένο ύψος
πωλήσεων. Προκύπτει από το λόγο των πωλήσεων προς το µέσο όρο του συνόλου
του ενεργητικού.

Πωλήσεις
Μέσο όρο Συνόλου Ενεργητικού

Όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα κυκλοφορίας του ενεργητικού τόσο πιο
αποτελεσµατικά λειτουργεί η επιχείρηση. Στην αντίθετη περίπτωση, ένας χαµηλός
δείκτης συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας δείχνει ότι η επιχείρηση δε
χρησιµοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία και θα πρέπει είτε να προχωρήσει
σε ρευστοποίηση µέρους των περιουσιακών της στοιχείων είτε σε µεγαλύτερη
χρησιµοποίησή τους.

∆) Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων
Ο

αριθµοδείκτης

κυκλοφοριακής

ταχύτητας

παγίων

δείχνει

εάν

υπάρχει

υπερεπένδυση σε πάγια σε σχέση µε τις πωλήσεις καθώς επίσης, και εάν η επιχείρηση
εκµεταλλεύεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά τα πάγια στοιχεία σε σχέση µε
τις πωλήσεις. Υπολογίζεται από το λόγο των πωλήσεων προς πάγιο ενεργητικό.

Πωλήσεις
Πάγιο Ενεργητικό
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Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του αριθµοδείκτη αυτού, τόσο πιο εντατική είναι
η χρησιµοποίηση από την επιχείρηση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων σε
σχέση µε τις πωλήσεις.

Ε) Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων
Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων δείχνει το βαθµό
χρησιµοποίησης των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τις πωλήσεις καθώς επίσης, και
την ταχύτητα ανακύκλωσης των ιδίων κεφαλαίων µέσα στη διαχειριστική χρήση.
Υπολογίζεται από το λόγο των πωλήσεων προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.

Πωλήσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Στην περίπτωση που η τιµή του δείκτη αυτού είναι µεγάλη, υπάρχει µία
πιθανότητα η θέση της επιχείρησης να είναι λιγότερο ευνοϊκή, καθώς µπορεί να
λειτουργεί βασισµένη σε ξένα κεφάλαια.

Ζ) Αριθµοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Υποχρεώσεων
Ο αριθµοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας υποχρεώσεων δείχνει κατά µέσο όρο σε
πόσες µέρες πληρώνονται οι προµηθευτές και οι δανειστές της επιχείρησης.
Υπολογίζεται από το λόγο των πωλήσεων προς το σύνολο των βραχυπρόθεσµων
υποχρεώσεων.

Πωλήσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

2.5.3 Αριθµοδείκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης
Οι αριθµοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης (Leverage ratios) ή αριθµοδείκτες
κεφαλαιακής διάρθρωσης χρησιµοποιούνται για να δείξουν τον τρόπο µε τον οποίο
χρηµατοδοτείται µία επιχείρηση, εάν χρηµατοδοτείται από τους µετόχους της ή από
εξωτερικούς φορείς (πχ. τράπεζες) καθώς επίσης, και τα ποσοστά κατά τα οποία
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διαρθρώνονται τα κεφάλαιά της. Επιπλέον, δίνει την απαραίτητη πληροφόρηση στους
επενδυτές για το ποσοστό συµµετοχής των ξένων κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δοµή
της επιχείρησης, όπου µία αύξηση του ξένου κεφαλαίου συνεπάγεται αύξηση και των
υποχρεώσεων ικανοποίησής του, πράγµα που σηµαίνει ότι αυξάνεται ο κίνδυνος που
σχετίζεται µε την αποδοτικότητα της επένδυσης των µετόχων της επιχείρησης.
Οι βασικότεροι αριθµοδείκτες δανειακής επιβάρυνσης που χρησιµοποιούνται
είναι οι ακόλουθοι:

Α) Αριθµοδείκτης Ξένων Κεφαλαίων προς ίδια Κεφάλαια
Ο αριθµοδείκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια δείχνει τη σχέση του συνόλου
των υποχρεώσεων της επιχείρησης µε τα ίδια κεφάλαιά της και υπολογίζεται από το
λόγο των ξένων κεφαλαίων προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.

Ξένα Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια

Όσο µικρότερη είναι η τιµή του αριθµοδείκτη αυτού τόσο το καλύτερο (µε
επιθυµητή τιµή έως και 1) καθώς, δείχνει ότι δεν εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
τους εξωτερικούς δανειστές της (πχ. τράπεζες).

Β) Αριθµοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια
Ο αριθµοδείκτης ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά κεφάλαια δείχνει την ικανότητα
δανεισµού της επιχείρησης. ∆είχνει δηλαδή, την ικανότητα µιας επιχείρησης να
ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της, καθώς ο
αριθµοδείκτης αυτός προσδιορίζει το ποσοστό κατά το οποίο το σύνολο του
ενεργητικού µιας επιχείρησης χρηµατοδοτείται από τους µετόχους της. Υπολογίζεται
από το λόγω των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια της επιχείρησης.

Ίδια Κεφάλαια
Συνολικά Κεφάλαια

Μία υψηλή τιµή του συγκεκριµένου αριθµοδείκτη δείχνει ότι η επιχείρηση
χρηµατοδοτείται ως επί το πλείστον µε ιδία κεφάλαια και εποµένως, µειώνεται ο
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πιστωτικός κίνδυνος για τους εξωτερικούς δανειστές της καθώς, δε δυσκολεύεται να
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

Γ) Αριθµοδείκτης ∆ανειακής Επιβάρυνσης
Ο αριθµοδείκτης δανειακής επιβάρυνσης δείχνει το ποσοστό χρηµατοδότησης της
επιχείρησης µε ξένα κεφάλαια στο σύνολο των απασχολούµενων κεφαλαίων και
υπολογίζεται από το λόγο των συνολικών υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσµων και
µακροπρόθεσµων) προς το σύνολο του ενεργητικού.

Βραχυπρόθεσµες και Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Ενεργητικού

Μία υψηλή τιµή του αριθµοδείκτη αυτού, µεγαλύτερη από τη µονάδα,
υποδηλώνει αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, µε αποτέλεσµα το σύνολο των
υποχρεώσεων της επιχείρησης να κινδυνεύει να αποπληρωθεί ακόµα και αν η
επιχείρηση ρευστοποιήσει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού της.

∆) Αριθµοδείκτης Κάλυψης Τόκων
Ο αριθµοδείκτης κάλυψης τόκων προσδιορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να
καλύπτει τα έξοδα των τόκων καθώς, δείχνει πόσες φορές οι τόκοι καλύπτονται από
τα καθαρά της κέρδη. Υπολογίζεται από το λόγο των καθαρών αποτελεσµάτων
(κέρδη) προ φόρων και τόκων προς τους τόκους. Ο όρος τόκοι περιλαµβάνει τους
χρεωστικούς τόκους και τα συναφή έξοδα.

Καθαρά Αποτελέσµατα προ Φόρων και Τόκων
Τόκους

2.5.4 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας
Οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας ή αριθµοδείκτες κερδοφορίας (Profitability ratios)
προσδιορίζουν την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης και την ικανότητα της να
δηµιουργεί κέρδη. Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται οι αριθµοδείκτες που δείχνουν
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την αποδοτικότητα των κερδών σε σχέση µε τις πωλήσεις και οι αριθµοδείκτες που
δείχνουν την αποδοτικότητα των κερδών σε σχέση µε το επενδυθέν κεφάλαιο.
Οι βασικότεροι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας που χρησιµοποιούνται είναι οι
ακόλουθοι:

Α) Αριθµοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους επί των Πωλήσεων
Ο αριθµοδείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους δείχνει την αποδοτικότητα της
επιχείρησης και την τιµολογιακή πολιτική που ακολουθεί και υπολογίζεται από το
λόγο του µικτού κέρδους της επιχείρησης προς τις πωλήσεις. Το µικτό κέρδος
προκύπτει εάν από τις πωλήσεις αφαιρεθεί το κόστος πωληθέντων.

Μικτό κέρδος
Πωλήσεις

Ένα υψηλό µικτό περιθώριο κέρδους έχει ως αποτέλεσµα να µπορεί η
επιχείρηση να καλύπτει όλα τα έξοδά της, διοικητικά και λειτουργικά, και να
επιτυγχάνει και ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος. Επίσης, µία υψηλή τιµή του
συγκεκριµένου αριθµοδείκτη δείχνει ότι η επιχείρηση µπορεί και επιτυγχάνει φθηνές
αγορές και να πουλά σε υψηλές τιµές.

Β) Αριθµοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους επί των Πωλήσεων
Ο αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους δείχνει πόσο αποτελεσµατικά
διαχειρίζεται η επιχείρηση τους πόρους της καθώς, υπολογίζει το ποσοστό του
καθαρού κέρδους που πραγµατοποιεί η επιχείρηση από τις πωλήσεις της.
Υπολογίζεται από το λόγο του καθαρού αποτελέσµατος χρήσεως (κέρδη) της
επιχείρησης µετά από φόρους προς τις πωλήσεις της. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί,
ότι ο αριθµοδείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους διαχρονικά παραµένει σταθερός
αλλά ο αριθµοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους µειώνεται, δείχνει ότι υπάρχει
µια δυσανάλογη αύξηση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης σε σχέση µε τις
πωλήσεις της.

Καθαρά Αποτελέσµατα (Κέρδη) Χρήσεως µετά Φόρων
Πωλήσεις
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Γ) Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού
Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού προσδιορίζει το ποσοστό απόδοσης
των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (ROI – Return on
Investment ή ROA – Return on Assets) καθώς, δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης
να χρησιµοποιεί τα απασχολούµενα κεφάλαιά της προκειµένου να δηµιουργήσει
κέρδος. Υπολογίζεται από το λόγο των καθαρών αποτελεσµάτων (κέρδη) χρήσεως
µετά από φόρους προς το µέσο όρο του συνόλου του ενεργητικού.

Καθαρά Αποτελέσµατα (Κέρδη) Χρήσεως µετά Φόρων
Μέσος Όρος Συνολικού Ενεργητικού

∆) Αριθµοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων
Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE - Return on Equity) δείχνει
την ικανότητα της επιχείρηση να µεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των κεφαλαίων που
έχουν επενδύσει οι µέτοχοι της επιχείρησης. Υπολογίζεται από το λόγο των καθαρών
αποτελεσµάτων (κέρδη) χρήσεως µετά από φόρους προς τα ιδία κεφάλαια.

Καθαρά Αποτελέσµατα (Κέρδη) Χρήσεως µετά Φόρων
Ιδία Κεφάλαια

Μία υψηλή τιµή του αριθµοδείκτη αυτού δείχνει ότι η επιχείρηση ευηµερεί
ενώ, µία χαµηλή τιµή δείχνει ότι τα κεφάλαια των µετόχων της επιχείρησης δεν
απασχολούνται αποτελεσµατικά.

2.6 Η Εξασφάλιση της Πίστωσης
Σύµφωνα µε παλιά τραπεζική ρήση “η πιο ασφαλής πίστωση είναι εκείνη που δεν
χρειάζεται καµία εξασφάλιση”. Οι όροι “πίστη” και “πίστωση” προέρχονται από το
ρήµα “εµπιστεύοµαι” και σχετίζονται άµεσα µε την εµπιστοσύνη31. Εάν η τράπεζα
πιστεύει ότι ο πιστούχος θα µπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, δε
χρειάζεται καµία εξασφάλιση για την πίστωση. Λόγω όµως, της µεταβλητότητας και
31
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της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις,
θετικό είναι να υπάρχει και κάποια άλλη πηγή εξυπηρέτησης της χρηµατοδότησης,
έτσι ώστε να µπορεί να αποτραπεί ή να µειωθεί ο πιθανός κίνδυνος ζηµίας του
δανειστή από τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δανειζόµενου. Βέβαια δεν
πρέπει να εγκρίνονται αιτήµατα πιστοδότησης βασισµένα µόνο στις εξασφαλίσεις,
όσο ισχυρές και να είναι καθώς, η ικανοποίηση των απαιτήσεων µιας τράπεζας έναντι
του πελάτη µέσω των εξασφαλίσεων, δεν πρέπει να είναι ποτέ ο σκοπός της
χορήγησης. Απλώς παρέχει στην τράπεζα µια ξεκάθαρη ένδειξη της συνολικής
χρηµατοοικονοµικής θέσης του πελάτη έναντι της τράπεζας και των άλλων πιστωτών.
Ως εξασφάλιση εννοούµε κάθε είδος ασφάλειας που παρέχει ο πιστούχος για
την πιστωτική διευκόλυνση που του χορηγείται, και τα οποία µπορούν να
ρευστοποιηθούν από το δανειστή προκειµένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, σε
περίπτωση που ο πιστούχος δε µπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Το
είδος της ασφάλειας ή της εξασφάλισης που θα χρησιµοποιηθεί για την πίστωση,
εξαρτάται από τη µορφή της παρεχόµενης πίστωσης, την πιστοληπτική ικανότητα του
πιστούχου και το βαθµό του πιστωτικού κινδύνου που συνεπάγεται η συγκεκριµένη
πίστωση. Οι εξασφαλίσεις που παρέχονται από µια επιχείρηση για την πιστωτική
διευκόλυνση διακρίνονται σε ενοχικές και εµπράγµατες.

2.6.1 Ενοχικές Εξασφαλίσεις - Εγγυήσεις
Οι κάθε είδους συµβάσεις δανείου δεν αποτελούν ενοχικές εξασφαλίσεις. Με την
υπογραφή τους όµως δηµιουργούνται ενοχές. Οι ενοχικές εξασφαλίσεις έχουν ως
χαρακτηριστικό την ανάληψη ενοχής – ευθύνης, από τον πιστούχο και τους εγγυητές,
µε την υπογραφή τους στη σύµβαση, ότι θα αποπληρώσουν την οφειλή. Με τον όρο
εγγύηση εννοούµε32 τη σύµβαση, µε την οποία ο εγγυητής αναλαµβάνει απέναντι
στον δανειστή ενός τρίτου την ευθύνη για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του
τρίτου. Περιεχόµενο δηλαδή της εγγύησης είναι η ανάληψη από τον εγγυητή
απέναντι στο δανειστή του κύριου οφειλέτη της υποχρέωσης να εκπληρώσει την
οφειλή του κύριου οφειλέτη, εάν δεν το πράξει ο ίδιος. Η σύµβαση αποτελεί το
βασικό αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση αντιδικίας καθώς, δεσµεύει όλους τους
συµβαλλοµένους µε την υπογραφή τους. Ο πιστούχος και οι τυχόν εγγυητές
32
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ευθύνονται απέναντι στην τράπεζα ξεχωριστά ο καθένας και εξ ολοκλήρου για την
τακτοποίηση της πιστοδότησης.
Η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης πρέπει να ταυτίζεται µε την
ηµεροµηνία υπογραφής του εγγυητή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, λαµβάνεται
πρόσθετη πράξη σύµβασης παροχής εγγύησης για τον εγγυητή. Επίσης, ο εγγυητής
πρέπει να υπογράφει ο ίδιος και όχι άλλος αντ’ αυτού, βάσει πληρεξουσίου. Ακόµα
επισηµαίνεται ότι, η παροχή εγγύησης προς εξασφάλιση συγκεκριµένης σύµβασης
χορήγησης πιστωτικής διευκόλυνσης, δεν εξασφαλίζει και τις µεταγενέστερες
αυξητικές ή άλλες πρόσθετες πράξεις της σύµβασης αυτής. Στην περίπτωση που
υπάρχουν µεταγενέστερες πρόσθετες πράξεις, θα πρέπει να λαµβάνεται εκ νέου
εγγύηση, η οποία θα καταλαµβάνει όλες τις απαιτήσεις, όπως έχουν διαµορφωθεί µε
τις µεταγενέστερες πρόσθετες πράξεις.
Ο εγγυητής µπορεί να εγγυηθεί για το συνολικό ποσό της οφειλής του
πιστούχου ή για ένα µέρος αυτής, (εγγύηση περιορισµένου ποσού). Επίσης, ο πελάτης
υπέρ του οποίου παρέχεται η εγγύηση, µπορεί να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Ενώ, ανάλογα µε τη φύση του προσώπου που παρέχει την εγγύηση υπέρ του δανειστή
διακρίνεται σε προσωπική ή εταιρική εγγύηση.
Να σηµειώσουµε ότι οι εγγυήσεις τρίτων δεν µπορούν να ποσοτικοποιηθούν
και εποµένως δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό του ανοίγµατος
που προκύπτει µεταξύ των πιστωτικών διευκολύνσεων και των εξασφαλίσεων, µε
εξαίρεση τις τραπεζικές εγγυήσεις και τις εγγυήσεις του δηµοσίου. Γι’ αυτό το λόγο,
προκειµένου να αξιολογηθεί η σηµαντικότητα της εγγύησης, θα πρέπει να
αξιολογείται η ποιότητα, η φερεγγυότητα και η οικονοµική θέση των τριτεγγυητών.
Πληρέστερη εξασφάλιση της απαίτησης της τράπεζας επιτυγχάνεται µε την
παραίτηση των εγγυητών του δικαιώµατος της διζήσεως. Με αυτόν τον τρόπο ο
εγγυητής υπεισέρχεται στη θέση του πρωτοφειλέτη, ευθυνόµενος ακόµη και µε την
προσωπική του περιουσία. Η τράπεζα εξασφαλίζει έτσι τη δυνατότητα να στραφεί
κατ’ επιλογή, είτε κατά του πρωτοφειλέτη είτε κατά του εγγυητή, ακόµη και µε µέσα
αναγκαστικής εκτέλεσης.
Τα βασικά είδη των ενοχικών εξασφαλίσεων είναι τα ακόλουθα:
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Α) Προσωπικές Εγγυήσεις
Σε περίπτωση που το πρόσωπο που παρέχει την εγγύησή του υπέρ του πρωτοφειλέτη
είναι φυσικό πρόσωπο, τότε αναφερόµαστε σε προσωπική εγγύηση. Η τράπεζα
δέχεται ως εγγυητές όλα τα άτοµα, τα οποία κατά την κρίση της µπορούν να
αναλάβουν την ευθύνη της αποπληρωµής της πιστωτικής διευκόλυνσης, την οποία
προτίθενται να εγγυηθούν σε περίπτωση αδυναµίας αποπληρωµής της από τον
πιστούχο και κατάπτωσης. Προκειµένου η προσωπική εγγύηση να είναι ουσιαστική,
θα πρέπει οι εγγυητές να κατέχουν ακίνητη περιουσία ελευθέρων βαρών,
ικανοποιητικά εισοδήµατα σε σχέση µε την αιτούµενη διευκόλυνση, να είναι
δικαιούχοι καταθετικών λογαριασµών ικανοποιητικών υπολοίπων, να µην έχουν
δυσµενή στοιχεία και καθυστερήσεις στο σύνολο των άλλων δανεικών τους
επιβαρύνσεων. Γίνεται στην ουσία αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του
εγγυητή µε τον ίδιο τρόπο που εξετάζεται και η πιστοληπτική ικανότητα του κύριου
οφειλέτη.
Στην περίπτωση που χρηµατοδοτείται κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία
θα πρέπει να παρέχουν την προσωπική τους εγγύηση όλοι οι κύριοι φορεία της
επιχείρησης. Επίσης, σε περίπτωση θανάτου του εγγυητή, η εγγύησή του παραµένει
ακέραιη µε τους όρους που δόθηκε και δεν επέρχεται η απόσβεσή της, µε αποτέλεσµα
να µην γίνεται η καταγγελία της δανεικής σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή εξετάζει η
τράπεζα τους κληρονόµους του εγγυητή και τις εξασφαλίσεις που της παρέχουν και
εφόσον, κρίνει ότι δεν επαρκούν µπορεί να ζητήσει την προσθήκη επιπλέον εγγυητή
ή άλλων εξασφαλίσεων. Οι νόµιµοι κληρονόµοι του εγγυητή ευθύνονται ανάλογα µε
τα κληρονοµικά τους µερίδια και µε τη δική τους περιουσία, εκτός και εάν
αποποιηθούν την κληρονοµιά οπότε δεν ευθύνονται για τη συγκεκριµένη
πιστοδότηση.

Β) Εταιρικές Εγγυήσεις
Σε περίπτωση που το πρόσωπο που παρέχει την εγγύησή του υπέρ του πρωτοφειλέτη
είναι νοµικό πρόσωπο (προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία), τότε αναφερόµαστε σε
εταιρική εγγύηση. Στην περίπτωση αυτή, προκειµένου να δεχθεί η τράπεζα τη
συγκεκριµένη µορφή εγγύησης, θα πρέπει η εγγυήτρια εταιρεία να εµφανίζει καλή
οικονοµική κατάσταση και ικανή κερδοφορία, ώστε να µπορεί να καλύψει τις
πιστωτικές διευκολύνσεις, τις οποίες εγγυάται. Επίσης, ελέγχονται τα απαραίτητα
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νοµιµοποιητικά δικαιολογητικά της εταιρείας αυτής, προκειµένου το νοµικό τµήµα
της τράπεζας να συντάξει ειδική γνωµάτευση, από την οποία θα προκύπτει νοµικά η
δυνατότητα της εγγυήτριας εταιρείας να παρέχει την εγγύησή της προς τρίτους.
Πιο συγκεκριµένα για την παροχή εγγύησης από µία ανώνυµη εταιρεία, θα
πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις33:
Να προβλέπεται κάτι τέτοιο άµεσα ή έµµεσα από το καταστατικό της.
Να ληφθεί απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας στην οποία να διαπιστώνεται ότι η
εγγύηση παρέχεται για σκοπό που συνάπτεται µε τις επιδιώξεις της προς
εγγύηση Α.Ε.
Να δίνεται ρητή εντολή για την υπογραφή της σύµβασης εγγύησης.

Γ) Εγγυητική Επιστολή µε ∆ικαιούχο την Τράπεζα
Μία άλλη µορφή εγγύησης είναι η εγγυητική επιστολή, στην οποία δικαιούχος είναι η
τράπεζα που παρέχει την πιστωτική διευκόλυνση. Η εγγυητική επιστολή34 αποτελεί
είδος προσωπικής εξασφαλιστικής σύµβασης. Με την εγγυητική επιστολή ένα
πρόσωπο (εκδότης) υπόσχεται εγγράφως στον δανειστή ενός τρίτου (λήπτη της
εγγυητικής επιστολής), κατόπιν εντολής του τρίτου, ότι θα του καταβάλει ορισµένη
χρηµατική παροχή είτε σε πρώτη ζήτηση, δηλαδή µε µόνη την υποβολή σχετικού
αιτήµατος του λήπτη της εγγυητικής επιστολής (εγγυητική επιστολή σε πρώτη
ζήτηση) είτε υπό όρους, υπό την προϋπόθεση δηλαδή της τήρησης κάποιων
διατυπώσεων εκ µέρους του λήπτη (εγγυητική επιστολή υπό όρους). Απαραίτητη
προϋπόθεση προκειµένου να εγκριθεί η συγκεκριµένη εξασφάλιση, είναι η εκδότρια
τράπεζα να είναι της απόλυτη αποδοχής της δανείστριας τράπεζας. Επίσης, θα πρέπει
να γίνεται προσεκτικός έλεγχος στη διατύπωση του κειµένου της εγγυητικής
επιστολής, ώστε να διασφαλιστεί το λαβείν της τράπεζας πέραν πάσης αµφιβολίας.

∆) Παροχή Εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου
Το ελληνικό δηµόσιο, σε ειδικές περιπτώσεις που τις καθορίζουν οι Νοµισµατικές
Αρχές, παρέχει την εγγύησή του σε επιχειρήσεις είτε για αναπτυξιακούς σκοπούς,
είτε για να τις υποστηρίξει όταν έχουν επιβαρυνθεί από διάφορες καταστάσεις
(θεοµηνίες, διεθνείς εξελίξεις, κτλ). Επίσης, παρέχει την εγγύησή του για
33
34
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χρηµατοδοτήσεις σε δηµόσιους οργανισµούς και ασφαλιστικά ταµεία. Η εγγύηση
παρέχεται µε υπουργική απόφαση, στην οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
παροχής της εγγύησης, η διαδικασία κατάπτωσης και είσπραξης της κρατικής
εγγύησης. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι το δηµόσιο έχει γραφειοκρατικές
διαδικασίες, που δυσχεραίνουν την είσπραξη των απαιτήσεων της τράπεζας, ενώ
συνήθως δεν παραιτείται από το δικαίωµα της δίζησης.

Ε) Υποσχετικές Επιστολές
Η Υποσχετική Επιστολή αποτελεί την έγγραφη δέσµευση ενός πιστούχου προς την
τράπεζα, ότι θα τακτοποιήσει σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κάποια υποχρέωσή
του. Οι συνηθέστερες υποχρεώσεις που περιγράφονται σε µια υποσχετική επιστολή
είναι η εξόφληση χρηµατοδότησης, η προσκόµιση µεταχρονολογηµένων επιταγών
πελατείας και η εγγραφή βάρους σε κάποιο ακίνητο. Η διάρκεια της υποσχετικής
επιστολής ποικίλει από λίγες ηµέρες έως λίγους µήνες. ∆εν έχει καµία νοµική ισχύ,
απλά αποτελεί ηθική δέσµευση του πιστούχου ότι θα τηρήσει κάποια συµφωνία του
µε την τράπεζα.

2.6.2 Εµπράγµατες Εξασφαλίσεις
Η εµπράγµατη εξασφάλιση35 συνίσταται στο ότι αποκτά ο δανειστής εµπράγµατο
δικαίωµα πάνω σε ορισµένο πράγµα (κινητό ή ακίνητο) του πιστολήπτη (ή τρίτου), το
οποίο µπορεί, εάν ο πιστολήπτης δεν εξοφλήσει το χρέος, να το εκποιήσει
αναγκαστικά και να ικανοποιηθεί προνοµιακά από το προϊόν της αναγκαστικής
εκποίησης (πλειστηριασµός). Στην κατηγορία των εµπράγµατων εξασφαλίσεων
περιλαµβάνονται το ενέχυρο κινητών αξιών, τίτλων και απαιτήσεων και η υποθήκη ή
προσηµείωση υποθήκης επί ακινήτων. Η εξασφαλιστική τους αξία διαφέρει ανάλογα
µε το είδος τους και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο απαιτούµενος
χρόνος και η δυσκολία ρευστοποίησης, ο κίνδυνος µη είσπραξης, το γενικότερο
οικονοµικό κλίµα, οι διακυµάνσεις και η µεταβλητότητα της αξίας του ενεχύρου ή
του προσηµειωµένου ακινήτου κλπ.

35

Γεωργιάδης Α. (2001), Η Εξασφάλιση των Πιστώσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 14
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Α) Ενέχυρο
Ενέχυρο 36 είναι το περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα που συνιστάται πάνω σε ξένο
κινητό πράγµα ή σε δικαίωµα, µε σκοπό την εξασφάλιση µιας χρηµατικής (ή
αποτιµητής σε χρήµα) απαίτησης µε την προνοµιακή ικανοποίηση του ενεχυρούχου
δανειστή από την αξία του πράγµατος ή του δικαιώµατος. Το πρόσωπο που
προσκοµίζει το αντικείµενο για ενεχυρίαση ονοµάζεται ενεχυραστής, ενώ η τράπεζα
αποκαλείται ενεχυρούχος δανειστής. Το ενέχυρο37 είναι παρεπόµενο δικαίωµα, γιατί
υπάρχει υπέρ ορισµένης έγκυρης απαίτησης που την ασφαλίζει σε όλη την έκτασή
της, δηλαδή κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα, κτλ. Η απαίτηση πρέπει να είναι έγκυρη,
γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει ενέχυρο, µπορεί να είναι κατά τρίτου και µπορεί να
είναι µελλοντική ή υπό αίρεση. Εάν µεταβιβαστεί ή αποσβεστεί η απαίτηση τότε
µεταβιβάζεται ή αποσβένεται και το ενέχυρο.
Η σύσταση του ενέχυρου προϋποθέτει τα ακόλουθα38:
Ο ενεχυριαστής να είναι κύριος του πράγµατος.
Συµφωνία (εµπράγµατη σύµβαση) µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό,
το οποίο έχει λάβει βεβαία χρονολογία, στην οποία να προσδιορίζεται η
απαίτηση (ενοχική σχέση) καθώς, και να περιγράφεται µε κάθε λεπτοµέρεια
το ενεχυριαζόµενο πράγµα.
Πραγµατική παράδοση του πράγµατος, είτε στην κατοχή του δανειστή είτε
στην κατοχή τρίτου.
Σε ορισµένες περιπτώσεις επιτρέπεται η σύσταση ενεχύρου µε µόνη τη
συµφωνία χωρίς την παράδοση του πράγµατος στον ενεχυρούχο δανειστή ή τρίτο,
εφόσον η συµφωνία (σύµβαση) καταχωρηθεί σε ειδικό βιβλίο. Οι περιπτώσεις αυτές
έχουν σχέση µε πλασµατικά ενέχυρα.
Σε περίπτωση αθέτησης της συµφωνίας που καταρτίστηκε µεταξύ ενεχυραστή
και δανειστή, το αντικείµενο του ενεχύρου εκποιείται προκειµένου να ικανοποιηθεί ο
δανειστής. Να σηµειώσουµε ότι είναι δυνατόν να συσταθούν περισσότερα από ένα
ενέχυρα πάνω στο ίδιο αντικείµενο. Η προτεραιότητα στην ικανοποίηση των
απαιτήσεων των ενεχυρούχων δανειστών γίνεται µε βάση τη χρονική προτεραιότητα
σύστασης του ενεχύρου.

36
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Το ενέχυρο διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες, στο ενέχυρο επί
πράγµατος και στο ενέχυρο επί δικαιώµατος.
Ενέχυρο επί Πράγµατος
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα εµπορεύµατα, οι συναλλαγµατικές, οι
επιταγές, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι µετοχές, τα τραπεζικά και εταιρικά οµόλογα,
τα έντοκα γραµµάτια ελληνικού δηµοσίου, τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, κτλ.
Πιο ειδικά η ενεχυρίαση εµπορευµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τις εξής
µορφές:
Ενέχυρο στα χέρια της τράπεζας, όπου τα ενεχυριαζόµενα εµπορεύµατα
αποθηκεύονται σε ιδιωτικές αποθήκες, των οποίων τα κλειδιά τα κατέχει η
τράπεζα.
Ενέχυρο

στα

χέρια

τρίτου,

όπου

τα

ενεχυριαζόµενα

εµπορεύµατα

παραδίδονται σε φύλαξη τρίτου.
Ενέχυρο µε τίτλους Ψυγείων, όπου τα ενεχυριαζόµενα εµπορεύµατα
αποθηκεύονται σε αποθήκες επιχειρήσεων ψυγείων.
Ενέχυρο

µε

τίτλους

Γενικών

Αποθηκών,

όπου

τα

ενεχυριαζόµενα

εµπορεύµατα αποθηκεύονται στις Γενικές Αποθήκες .
Ενέχυρο επί ∆ικαιώµατος
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται δικαιώµατα, εφόσον είναι µεταβιβάσιµα και
µπορούν να αποτιµούνται σε χρήµα. Τέτοια δικαιώµατα είναι τα ασώµατα
αντικείµενα, όπως είναι η ενεχυρίαση απαιτήσεων. Η σύµβαση για τη σύσταση του
ενεχύρου γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό, το οποίο λαµβάνει
βεβαία χρονολογία.

Β) Εκχώρηση Απαιτήσεων
Τα µειονεκτήµατα της ενεχυρίασης απαιτήσεων οδήγησαν στην ανάπτυξη του
θεσµού της εκχώρησης απαιτήσεων. Συγκεκριµένα, οι λόγοι που οδηγούν τους
συµβαλλοµένους στην προσφυγή στην εκχώρηση απαιτήσεων είναι ότι οι
προϋποθέσεις της σε σχέση µε την ενεχυρίαση απαιτήσεων είναι λιγότερες και
απλούστερες, ενώ τα αποτελέσµατά της είναι πιο ευνοϊκά για τον δανειστή. Με την
εκχώρηση απαίτησης39 ο πιστολήπτης προκειµένου να εξασφαλίσει τον δανειστή του,

39

Γεωργιάδης Α. (2001), Η Εξασφάλιση των Πιστώσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 633
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µεταβιβάζει σε αυτόν την απαίτηση που έχει κατά τρίτου (τρίτου οφειλέτη). Οι
προϋποθέσεις για τη σύσταση της εκχώρησης είναι οι ακόλουθες40:
Η σύµβαση καταρτίζεται µεταξύ του εκχωρητή και του εκδοχέα (δανειστή)
και δεν απαιτείται η σύµπραξη του οφειλέτη της εκχωρούµενης απαίτησης.
Οι απαιτήσεις είναι αυτοτελής και µε την ίδια σύµβαση µεταβιβάζονται οι
απαιτήσεις που έχει ο εκχωρητής έναντι του οφειλέτη, όχι µόνο οι υπάρχουσες
αλλά και οι µελλοντικές.
Κατά κανόνα, κάθε αυτοτελής απαίτηση είναι εκχωρητέα. Ανεκχώρητες
απαιτήσεις είναι αυτές που δεν κατάσχονται, όπως οι µισθοί και οι συντάξεις.
Επίσης, οι απαιτήσεις κατά του δηµοσίου είναι ανεκχώρητες, εκτός και εάν η
εκχώρηση γίνεται προς την τράπεζα.
Γίνεται αναγγελία, δηλαδή γνωστοποίηση, της σύµβασης που υπογράφηκε
µεταξύ του εκχωρητή και του εκδοχέα, στον εκχωρούµενο οφειλέτη µε
δικαστικό επιµελητή.
Με την εκχώρηση, ο εκχωρητής έχει την υποχρέωση να δώσει στον εκδοχέα
όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της απαίτησης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για
την ενάσκηση της απαίτησης από τον εκδοχέα. Ο εκχωρητής ευθύνεται µόνο για την
ύπαρξη της απαίτησης και όχι για τη φερεγγυότητα του οφειλέτη. Επίσης, µε την
αναγγελία της σύµβασης, ο εκδοχέας αποκτά το δικαίωµα απέναντι στον οφειλέτη και
τους τρίτους, ενώ αποκόπτεται κάθε δεσµός του οφειλέτη προς τον εκχωρητή. Έτσι,
σε δικαστική επιδίωξη για είσπραξη της απαίτησης, το δικαίωµα το έχει ο εκδοχέας
και όχι ο εκχωρητής.
Στην κατηγορία της εκχώρησης απαιτήσεων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
Εκχώρηση απαιτήσεων από σύµβαση έργου, όπως είναι η εκχώρηση
πιστοποιήσεων έργων δηµοσίου, η εκχώρηση απαιτήσεων από συµβάσεις
ιδιωτικών

έργων

και

η

εκχώρηση

απαιτήσεων

από

συµφωνητικό

υπεργολαβίας.
Εκχώρηση απαιτήσεων από εγγυητική επιστολή
Εκχώρηση απαιτήσεων από επιχορηγήσεις
Εκχώρηση τιµολογίων φορτωτικών εγγράφων εξαγωγών
Εκχώρηση τιµολογίων πωλήσεων
Εκχώρηση απαιτήσεων από πιστωτικές κάρτες
40
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Εκχώρηση απαιτήσεων από µισθώµατα
Εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστήρια συµβόλαια

Γ) Υποθήκη
Η εγγραφή υποθήκης αποτελεί µια από τις πιο βασικές µορφές εµπράγµατων
εξασφαλίσεων που ζητούν οι τράπεζες έναντι των πιστωτικών διευκολύνσεων που
παρέχουν. Υποθήκη41 είναι το περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα που συνίσταται
πάνω σε ξένο ακίνητο ή στην επικαρπία ακινήτου, µε σκοπό την εξασφάλιση µιας
χρηµατικής ή αποτιµητής σε χρήµα απαίτησης µε την προνοµιακή ικανοποίηση του
δανειστή από την αξία του ακινήτου ή της επικαρπίας. Η υπεροχή της υποθήκης42, σε
σχέση µε το ενέχυρο, έγκειται κυρίως στο ότι παρέχει στον δανειστή τη δυνατότητα
της προνοµιακής ικανοποίησης από το πράγµα, ενώ παράλληλα ο κύριος του
υποθηκευµένου ακινήτου εξακολουθεί να έχει τη νοµή και κατοχή του, άρα και την
οικονοµική εκµετάλλευσή του, παρά το βάρος της υποθήκης. Με την προνοµιακή
αυτή ικανότητα του δανειστή από το πράγµα, ο δανειστής έχει τη δυνατότητα να
προβεί σε πλειστηριασµό του ενυπόθηκου ακινήτου εφόσον ο οφειλέτης δεν
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, και έτσι µε τη διανοµή του πλειστηριάσµατος,
η ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή προηγείται της ικανοποίησης των
απαιτήσεων των άλλων δανειστών. Η εγγραφή της υποθήκης δε µπορεί να είναι
µεγαλύτερη από την απαίτηση και έτσι το ποσό της υποθήκης είναι µικρότερο ή ίσο
µε το ποσό της απαίτησης.
Για την απόκτηση υποθήκης απαιτείται τίτλος που χορηγεί το δικαίωµα
υποθήκης και εγγραφή στο βιβλίο υποθηκών του αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου. Οι
τίτλοι που χορηγούν το δικαίωµα της απόκτησης υποθήκης είναι ο νόµος, η δικαστική
απόφαση και η ιδιωτική βούληση. Με την εγγραφή της υποθήκης παρέχεται η
απαραίτητη πληροφόρηση σε τρίτους για το εµπράγµατο βάρος που συστάθηκε πάνω
στην κυριότητα του ακινήτου. Οι βασικές αρχές που διέπουν την εγγραφή υποθήκης
είναι οι ακόλουθες43:
Αρχή της δηµοσιότητας, όπου κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ερευνά τα
βιβλία υποθηκών, να παίρνει πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων κτλ.

41

Γεωργιάδης Α. (2001), Η Εξασφάλιση των Πιστώσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 393-394
Γεωργιάδης Α. (2001), Η Εξασφάλιση των Πιστώσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 408
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Αρχή της ειδικότητας, όπου µε την εγγραφή προσδιορίζεται επακριβώς το
ακίνητο που έχει βάρη και η χρηµατική ποσότητα που ασφαλίζεται µε την
υποθήκη.
Αρχή της χρονικής προτεραιότητας, όπου η προτεραιότητα µεταξύ των
ενυπόθηκων δανειστών κανονίζεται σύµφωνα µε τη χρονική τάξη εγγραφής
της υποθήκης τους (Α’ σειράς, Β’ σειράς κτλ.).
Το δικαίωµα της υποθήκης είναι αδιαίρετο και εποµένως, ευθύνεται στο
ακέραιο για κάθε υπόλοιπο της απαίτησης που ασφαλίζει. Ακόµα και σε περίπτωση
µερικής αποπληρωµής της απαίτησης, κανένα ακίνητο δεν µπορεί να ελευθερωθεί
µέχρι να αποπληρωθεί ολόκληρη η οφειλή. Η ελευθέρωση του ακινήτου γίνεται µε
την εξάλειψη της υποθήκης, όπου µε πράξη του υποθηκοφύλακα η εγγραφείσα
υποθήκη διαγράφεται από το βιβλίο υποθηκών.
Τα ακίνητα πάνω στα οποία µπορεί να εγγραφεί υποθήκη είναι ακίνητα που
µπορούν να ρευστοποιηθούν. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν συνιδιοκτησίες, οι οποίες
είναι εξ’ αδιαιρέτου επί του ακινήτου, θα πρέπει να υποθηκεύεται ολόκληρο το
ακίνητο (100%) και να λαµβάνεται η προσωπική εγγύηση όλων των ιδιοκτητών.
Επίσης, σε περιπτώσεις που υπάρχει ψιλή κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου θα
πρέπει να λαµβάνεται η προσωπική εγγύηση όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου.
Ενώ, σε περιπτώσεις που µετά την εγγραφή της υποθήκης γίνει σύσταση οριζόντιας ή
κάθετης ιδιοκτησίας, τότε η υποθήκη βαρύνει και όλες τις νέες ιδιοκτησίες που θα
δηµιουργηθούν. Επίσης, η εγγραφή της υποθήκης γίνεται και επί του δικαιώµατος
ανεγέρσεων στο µέλλον, σε περίπτωση που υποθηκευτεί κάποιο οικόπεδο.
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ακινήτων οι τράπεζες δε δέχονται να τα
υποθηκευτούν ή δέχονται να τα υποθηκεύσουν εφόσον πληρούν κάποιους όρους.
Ορισµένα από τα ανωτέρω ακίνητα είναι τα ακόλουθα:
Οικόπεδα µη άρτια και οικοδοµήσιµα.
Καλλιεργήσιµες και µη αγροτικές εκτάσεις, όπως ελαιώνες, αµπελώνες, κλπ.
Ακίνητα (κατοικίες, καταστήµατα, κλπ) τα οποία χαρακτηρίζονται ως
αυθαίρετα.
Ακίνητα (κατοικίες, οικόπεδα, κλπ) τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που
έχουν χαρακτηριστεί ή υπάρχουν ενδείξεις για το χαρακτηρισµό τους ως
δασικών περιοχών, αιγιαλιτιδών ζωνών, κλπ.
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Ακίνητα (κατοικίες, οικόπεδα, κλπ) τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που
έχουν χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικοί χώροι.
Ακίνητα τα οποία προέρχονται από χρησικτησία.
Εξειδικευµένα ακίνητα, όπως ορνιθοτροφεία, χοιροστάσια, κλπ.
Ακίνητα τα οποία αποτελούν µοναστηριακή ή εκκλησιαστική περιουσία.
Ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες είναι ανήλικοι, παρά µόνον
εάν υπάρχει θετική δικαστική απόφαση που επιτρέπει την εγγραφή βαρών.
Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ανεγερθεί σε ενοικιαζόµενα
οικόπεδα ή σε οικόπεδα εκτός αστικών περιοχών.
Ακίνητα στα οποία προηγούνται βάρη υπέρ του Οργανισµού Εργατικής
Κατοικίας.
Ακίνητα που επιβαρύνονται µε κατάσχεση, η οποία δεν έχει ακόµα αρθεί.
Ακίνητα στα οποία υπάρχουν δικαστικές διεκδικήσεις από τρίτους.
Η αξία και η ποιότητα των ακινήτων που θα χρησιµοποιηθούν για να εγγραφεί
η υποθήκη αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τον υπολογισµό του ανοίγµατος
(security gap) που προκύπτει για την παρεχόµενη πιστωτική διευκόλυνση. Η αξία των
ακινήτων που υποθηκεύονται εκτιµάται από εκτιµητές – µηχανικούς, οι οποίοι
συνεργάζονται µε την τράπεζα, και καθορίζουν τις ακόλουθες αξίες:
Την εµπορική αξία του ακινήτου, η οποία είναι η τρέχουσα τιµή που
προσφέρεται στην αγορά για το συγκεκριµένο ακίνητο.
Την αναγκαστική αξία πώλησης του ακινήτου, η οποία δείχνει την ανώτατη
τιµή στην οποία θα µπορούσε να προσφερθεί στην αγορά το συγκεκριµένο
ακίνητο

υπό

καθεστώς

πίεσης

χρόνου,

λαµβάνοντας

υπόψη

την

εµπορευσιµότητα του ακινήτου (προσφορά και ζήτηση). Συνήθως η τιµή αυτή
κυµαίνεται µεταξύ του 70% µε 80% της εµπορικής αξίας του ακινήτου.
Την υλική αξία του ακινήτου, η οποία δείχνει την αξία της ανακατασκευής του
ακινήτου σε περίπτωση ολικής καταστροφής.
Να σηµειώσουµε ότι οι τιµές των ακινήτων παρουσιάζουν διακυµάνσεις και
επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από την κυκλικότητα στην ζήτηση και από διάφορους
άλλους παράγοντες. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνεται σωστή αξιολόγηση των
ακινήτων που προσφέρονται για εξασφάλιση της πιστοδότησης, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται το γεγονός ότι εάν προκύψει περιβάλλον µειωµένης ζήτησης και
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πτώσης τιµών, το περιθώριο κάλυψης των διευκολύνσεων θα κυµαίνεται σε
ικανοποιητικά επίπεδα.

∆) Προσηµείωση
Η εγγραφή προσηµείωσης µαζί µε την εγγραφή υποθήκης αποτελούν τις πιο βασικές
µορφές εµπράγµατων εξασφαλίσεων που ζητούν οι τράπεζες έναντι των πιστωτικών
διευκολύνσεων που παρέχουν. Συνήθως οι τράπεζες προτιµούν την εγγραφή
προσηµείωσης από την εγγραφή υποθήκης, λόγω του ότι η εγγραφή προσηµείωσης
συνεπάγεται χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε την εγγραφή υποθήκης.
Η προσηµείωση44 είναι είδος προσωρινής υποθήκης που µπορεί να τραπεί σε
οριστική, οπότε από το χρονικό σηµείο της τροπής πρόκειται για κανονική υποθήκη,
η οποία θεωρείται ότι υπάρχει αναδροµικά από την ηµέρα εγγραφής της
προσηµείωσης και όχι από την ηµέρα τροπής της προσηµείωσης σε υποθήκη. Η
τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη προϋποθέτει την τελεσίδικη επιδίκαση της
ασφαλιζόµενης απαίτησης στον δανειστή και σχετική σηµείωση στο βιβλίο
υποθηκών. Η προσηµείωση στην ουσία χορηγεί µόνο δικαίωµα προτίµησης για την
απόκτηση υποθήκης. Η προσηµείωση υποθήκης δεν είναι το ίδιο µε το δικαίωµα
υποθήκης45, καθώς όταν η ασφαλιζόµενη απαίτηση καταστεί ληξιπρόθεσµη, ο
ενυπόθηκος δανειστής µπορεί να προχωρήσει αµέσως στην κατάσχεση και στον
πλειστηριασµό του ενυπόθηκου ακινήτου, ενώ ο προσηµειούχος δανειστής πρέπει
πρώτα να φροντίσει για την τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη.
Η εγγραφή προσηµείωσης γίνεται µόνο µε δικαστική απόφαση και εγγράφεται
όπως η υποθήκη µε τη µνεία όµως ότι το ακίνητο προσηµειώνεται. Να σηµειωθεί ότι
εάν πριν την τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη γίνει αναγκαστική εκτέλεση στο
ακίνητο, η απαίτηση υπέρ της οποίας έχει γραφτεί η προσηµείωση, κατατάσσεται
τυχαία καθώς, δεν ικανοποιείται προνοµιακά και το ακίνητο περιέρχεται στον
αγοραστή ελεύθερο. Επίσης, η προσηµείωση αποσβένεται εάν µέσα σε ενενήντα
ηµέρες από την τελεσιδικία της απόφασης, που επιδικάζει την απαίτηση, δεν τραπεί
σε υποθήκη. Όσον αφορά τα ακίνητα που µπορούν να προσηµειωθούν, ισχύει ότι
ισχύει και για τις υποθήκες.

44
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2.7 Η Πιστωτική Κουλτούρα των Τραπεζικών Οργανισµών
Με τον όρο πιστωτική κουλτούρα46 εννοούµε το µοναδικό συνδυασµό πολιτικών,
πρακτικών, εµπειρίας και διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου ενός τραπεζικού
οργανισµού, που προσδιορίζουν το περιβάλλον δανεισµού, καθορίζοντας την
πιστοληπτική συµπεριφορά που κρίνεται ως αποδεκτή από την τράπεζα. Ευρύτερα, η
πιστωτική πολιτική είναι το σύστηµα της συµπεριφοράς, των πεποιθήσεων, της
φιλοσοφίας, του ύφους και της έκφρασης που σχετίζεται µε τη διαχείριση της
λειτουργίας της τραπεζικής πίστωσης.
Η υιοθέτησης ενός αποτελεσµατικού επιπέδου πιστωτικής κουλτούρας από
τους τραπεζικούς οργανισµούς αποτελεί υψίστης σηµασίας. Ως αποτελεσµατικό
επίπεδο πιστωτικής κουλτούρας δε θεωρείται αυτό που ελαχιστοποιήσει τις ζηµίες
από τις πιστώσεις αλλά, αυτό που παρέχει τέτοιου είδους ποιότητας πιστοδοτήσεων
που συνδέονται άµεσα µε τις προτεραιότητες της διοίκησης του τραπεζικού
οργανισµού. Λόγω του γεγονότος ότι οι προτεραιότητες της διοίκησης του
τραπεζικού οργανισµού επηρεάζουν την επιβίωση του οργανισµού, θα πρέπει να
υιοθετηθεί µία τέτοια πιστωτική κουλτούρα, που θα εναρµονίζεται µε τις
προτεραιότητές του. Οι πιο επιτυχηµένες πολιτικές εµπεριέχουν µερικά από τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά47:
Η ποιότητα των πιστοδοτήσεων οφείλει να αποτελεί εταιρική προτεραιότητα
που υποστηρίζεται έµπρακτα από τη διοίκηση.
Οι παρεκκλίσεις από τη δεδοµένη πιστωτική γραµµή του οργανισµού πρέπει
να µην είναι συνήθεις και να εγκρίνονται µε δυσκολία.
Το δίκτυο οφείλει να υποστηρίζει το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του
τραπεζικού οργανισµού.
Ύπαρξη ισχυρού συστήµατος αποτίµησης του πιστωτικού κινδύνου, τα
αποτελέσµατα του οποίου λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση
χορηγήσεων από τις λειτουργικές µονάδες του οργανισµού.
Συχνή επανάληψη των επιλογών και ισχυόντων πολιτικών της διοίκησης του
οργανισµού στο δίκτυο.
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Υιοθέτηση ενός κοινού λεξιλογίου χορηγήσεων που να είναι ευρέως γνωστό
και εφαρµόσιµο από τον τραπεζικό οργανισµό.
Ανάπτυξη των χορηγήσεων µε φειδώ και µετά από συνεπή και κατά το
δυνατόν πληρέστερη εξέταση των αιτηµάτων δανειοδότησης.
Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσει ένας τραπεζικός οργανισµός να αποκτήσει
ηγετική θέση στον τοµέα των υγιών πιστοδοτήσεων, χρησιµοποιώντας όµως πολύ
καλά συστήµατα και αποτελεσµατικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ

3.1 Παρακολούθηση των Επιχειρηµατικών Πιστοδοτήσεων
Η διαδικασία παρακολούθησης της κανονικής εξυπηρέτησης µιας χορήγησης
αποτελεί τη φυσική συνέχειά της και αποτελεί µια εξαιρετικά σηµαντική διαδικασία.
Πρέπει να παρακολουθείται στενά η εξέλιξη των δραστηριοτήτων του πελάτη και η
εµπρόθεσµη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του απέναντι στην τράπεζα. Η
συστηµατική παρακολούθηση της χορήγησης είναι αναγκαία προκειµένου να είναι
δυνατός ο έγκαιρος εντοπισµός των αδυναµιών της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις
οικονοµικές της υποχρεώσεις.
Η κακή έκβαση των εργασιών µιας επιχείρησης συνήθως, δεν αποτελεί ένα
ξαφνικό γεγονός, αλλά απόρροια προβληµάτων που έχουν ξεκινήσει σε απώτερο
χρόνο και διογκώνονται βαθµιαία. Η ύπαρξη αυτών των προβληµάτων σε µία
επιχείρηση δεν έχουν εµφανείς επιπτώσεις στα οικονοµικά της στοιχεία άµεσα, αλλά
γίνονται εµφανείς από µία σειρά ενδείξεων σε µεταγενέστερο χρόνο.
Ο έγκαιρος εντοπισµός των ενδείξεων του προβλήµατος και η διαπίστωση της
σοβαρότητας της δυσκολίας του πελάτη, εάν πρόκειται για προσωρινή ή συγκυριακή
δυσκολία του πελάτη ή για βαθύτερο πρόβληµα, αποτελούν σηµεία καθοριστικής
σηµασίας για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν για την εξέλιξη της χρηµατοδότησης, µε στόχο τη διασφάλιση των
συµφερόντων της τράπεζας και της επιχείρησης.
Παρακάτω αναλύονται διεξοδικά οι τρόποι παρακολούθησης και διασφάλισης
της πιστοδοτικής σχέσης µεταξύ της τράπεζας και του πελάτη, οι πρώτες
προειδοποιητικές ενδείξεις για την πορεία µιας επιχείρησης και τα σηµεία
συναγερµού που χρήζουν άµεσης προσοχής και αντιµετώπισης.

3.1.1 Τρόποι Παρακολούθησης της Πιστοδοτικής Σχέσης
Οι τρόποι παρακολούθησης των επιχειρηµατικών πιστοδοτήσεων, µε τους οποίους
ενηµερώνεται έγκαιρα η τράπεζα για την ύπαρξη των πιθανών προβληµάτων που
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παρουσιάζονται στην επιχείρηση και µε τους οποίους διασφαλίζεται η πιστοδοτική
σχέση µεταξύ της τράπεζας και του πελάτη είναι οι ακόλουθοι:

Α) Οι Τακτικές Επισκέψεις στην Έδρα της Επιχείρησης
Οι τακτικές επισκέψεις στην έδρα της επιχείρησης επιτρέπουν το σχηµατισµό
προσωπικής αντίληψης για την πορεία της επιχείρησης, καθώς η επίσκεψη στα
γραφεία του πελάτη δίνει τη δυνατότητα της γνώσης της γενικότερης λειτουργίας της,
του τρόπου οργάνωσής της, του επιπέδου του στελεχιακού της δυναµικού και της
αφοσίωσης του δυναµικού αυτού στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
Τακτικές επισκέψεις επιπλέον, θα πρέπει να γίνονται και στις υπόλοιπες
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, όπως εργοστάσιο και αποθήκες, για την ενηµέρωση
της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης. Οι επισκέψεις αυτές δίνουν επίσης,
την ευκαιρία της επικοινωνίας µε τον πελάτη και της γνώσης των αγωνιών του και
των εν δυνάµει προβληµάτων της επιχείρησής του.

Β) Η Συναλλακτική Συµπεριφορά της Επιχείρησης
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της συναλλακτικής συµπεριφοράς του πελάτη
αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη διασφάλιση της πιστοδοτικής σχέσης του
πελάτη µε την τράπεζα. Παρακολουθούνται καθηµερινά οι επιστροφές των επιταγών,
οι υπερβάσεις των ορίων, τα ακίνητα υπόλοιπα των λογαριασµών, οι καθυστερήσεις,
οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, η µείωση των εµπορικών εργασιών και η πτώση της
αποδοτικότητας. Επίσης, παρακολουθείται η τήρηση των συµφωνιών και των
υποσχέσεων των πελατών, προκειµένου να µην καταστρατηγούνται οι συµφωνίες και
τα χρονοδιαγράµµατα ενώ, µεριµνάτε και η εµπρόθεσµη πληρωµή των δόσεων και
των υποχρεώσεων του πελάτη, βάσει του προγράµµατος αποπληρωµής και των
συµφωνιών που έχουν γίνει. Επιπρόσθετα, γίνεται περιοδικός έλεγχος των
συµβατικών και νοµιµοποιητικών εγγράφων και της εξασφαλιστικής θέσης του
πελάτη, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι οι εξασφαλίσεις διατηρούν την ουσιαστική
και νοµική τους αξία. Οι διευθυντές κάθε χρηµατοδοτικής µονάδας είναι πλήρως
ενηµερωµένοι για τη σχέση του κάθε πελάτη και επιλύουν οτιδήποτε θέµα προκύψει
σε άµεση συνεννόηση µε τον πελάτη.
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Γ) Η Εξέταση των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Στοιχείων
Παρακολούθηση της εξέλιξης της οικονοµικής κατάστασης των πελατών και
αναθεώρηση των λογαριασµών τους σε σταθερή βάση. Σκοπός της αναθεώρησης των
λογαριασµών ενός πελάτη αποτελεί η επαναξιολόγηση της συναλλακτικής του
συµπεριφοράς µε την τράπεζα, της πορείας και της οικονοµικής του κατάστασης, των
προοπτικών του για τον επόµενο χρόνο και η σύγκριση της αποδοτικότητας της
συνεργασίας µε ότι είχε προϋπολογιστεί κατά την έναρξή της. Η υποβολή των
αναθεωρήσεων πρέπει να γίνεται εγκαίρως για τη σωστή και εύρυθµη λειτουργία των
λογαριασµών του πελάτη. Σε περίπτωση που από τα ενδιάµεσα οικονοµικά στοιχεία
παρατηρηθεί επιδείνωση της οικονοµικής θέσης του πελάτη και προκύψει µη
εγκεκριµένο άνοιγµα ή υπάρχουν εκκρεµότητες, θα πρέπει να αναπροσαρµόζονται οι
όροι συνεργασίας, όπως όρια, εξασφαλίσεις, τιµολόγηση, κα. Επιπλέον, η
καθυστέρηση ή η αδυναµία αναθεώρησης των λογαριασµών του πελάτη, λόγω µη
προσκόµισης ή έλλειψης οικονοµικών στοιχείων αποτελεί αρνητικό στοιχείο για τη
συνεργασία µε την τράπεζα.

∆) Ο Τρόπος Λειτουργίας του Συναλλακτικού Κυκλώµατος
Παρακολουθείται και µελετάται το συναλλακτικό κύκλωµα της χρηµατοδοτούµενης
επιχείρησης, το οποίο αποτελείται κατά κύριο λόγο από προµηθευτές και από
πελάτες, µέσω του όψεως λογαριασµού της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό
αντλείται πληροφόρηση για τον τρόπο πληρωµής των υποχρεώσεων της επιχείρησης
προς τους προµηθευτές της και τον τρόπο είσπραξης των απαιτήσεών της από τους
πελάτες της, µέσω των προσκοµισθέντων επιταγών προς είσπραξη. Επιπλέον, µέσω
των επιταγών που προσκοµίζει ο πελάτης για είσπραξη παρακολουθείται η συνάφεια
του εµπορικού αντικειµένου των εκδοτών ή κοµιστών µε το αντικείµενο της
χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης. Πολλές φορές επιχειρήσεις που καταφεύγουν σε
έκδοση και αποδοχή επιταγών ευκολίας, αντιµετωπίζουν και προβλήµατα
ρευστότητας.

Ε) Ο Έλεγχος του Συστήµατος Τειρεσίας ΑΕ
Συγκέντρωση πληροφοριών από το σύστηµα του Τειρεσία για τα στοιχεία στα οποία
υπάρχει συγκατάθεση πρόσβασης και περιοδικός έλεγχος των δυσµενών στοιχείων
της εταιρείας και των φορών της. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται κατά πόσο ο
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δανεισµός των συµβαλλοµένων είναι ενήµερος ή εµφανίζει ληξιπρόθεσµες
καθυστερήσεις καθώς επίσης, εντοπίζεται και η εµφάνιση δυσµενών στοιχείων, όπως
σφραγίσεις

επιταγών,

διαταγές

πληρωµών,

κατασχέσεις,

προγράµµατα

πλειστηριασµών, κα. Επιπλέον, ο εντοπισµός κατά τον έλεγχο στον Τειρεσία
εγγραφής προσηµείωσης σε ακίνητο της επιχείρησης υπέρ άλλης τράπεζας, εκτός της
επένδυσης της επιχείρησης σε πάγιο εξοπλισµό ή εγκαταστάσεις, µπορεί να σηµαίνει
ότι η επιχείρηση έχει έλλειψη ρευστότητας και έχει καταφύγει σε δανεισµό άλλης
τράπεζας ή ακόµα χειρότερα ότι η επιχείρηση αντιµετωπίζει προβλήµατα στην
εξυπηρέτηση των δανείων της στην άλλη τράπεζα και η εγγραφή προσηµείωσης
αποτελεί έναν τρόπο για να εξασφαλιστεί τράπεζα.

Ζ) Οι Πληροφορίες της Αγοράς
Η συγκέντρωση πληροφοριών από την αγορά και τον κλάδο καθώς επίσης, και από
το ευρύτερο επιχειρηµατικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως είναι οι προµηθευτές,
οι πελάτες, οι εργαζόµενοι σε αυτήν και τα άλλα συνεργαζόµενα µε την επιχείρηση
πιστωτικά ιδρύµατα, δίνει πολλές φορές στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για
τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. Εποµένως, θα πρέπει να γίνεται συστηµατική
συγκέντρωση πληροφοριών από την αγορά και το κλάδο και να αξιολογούνται
µετέπειτα και να συσχετίζονται µε τα αντίστοιχα στοιχεία της επιχείρησης.

Ο αρµόδιος υπάλληλος που διαχειρίζεται την πιστοδοτική σχέση µε τον
πελάτη, πρέπει να διατηρεί πλήρως ενηµερωµένο ηµερολόγιο µε τις ενέργειες και
επικοινωνίες µε τον πελάτη του υπό µορφή σηµειωµάτων, καθώς η σωστή
παρακολούθηση της λειτουργίας µιας πιστοδότησης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο
στη µείωση του πιστωτικού κινδύνου. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η ύπαρξη
προβλήµατος πρέπει να ελέγχεται άµεσα η πληρότητα και ορθότητα των συµβατικών
και νοµιµοποιητικών εγγράφων και να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος.

3.1.2 Προειδοποιητικές Ενδείξεις για την Πορεία µιας Επιχείρησης
Οι πρώτες προειδοποιητικές ενδείξεις για την πορεία µιας επιχείρησης που
διαφαίνονται, συνήθως παραβλέπονται και περνούν απαρατήρητες, µε αποτέλεσµα να
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χάνεται πολύτιµος χρόνος για τη διαχείριση µιας εν δυνάµει προβληµατικής
συνεργασίας. Τα σηµάδια πιθανής επιδείνωσης της οικονοµικής θέσης ενός πελάτη
και οι προειδοποιητικές ενδείξεις για την πορεία µιας επιχείρησης ανιχνεύονται
εξετάζοντας τη βιοµηχανία – κλάδο, τους επιχειρηµατικούς παράγοντες, το
µάνατζµεντ της επιχείρησης και τους οικονοµικούς παράγοντες.

Α) Βιοµηχανία – Κλάδος
Πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.
Αποτυχία εντοπισµού των τεχνολογικών αλλαγών και παρωχηµένο προϊόν.
Ξένος ανταγωνισµός και έντονες συναλλαγµατικές διακυµάνσεις.
Αλλαγές της κυβέρνησης ή των πολιτικών στήριξης.
Αλλαγή στις προτιµήσεις των καταναλωτών.
Ευαισθησία στους οικονοµικούς κύκλους και τη µεταβλητότητα.
Χαµηλή θέση στο βιοµηχανικό κλάδο.
Άρση

εµποδίων

εισόδου

στην

αγορά

και

άφιξη

νεοεισερχόµενων

επιχειρήσεων.
Βιοµηχανία στο χάος, είτε φθίνουσα είτε υπάρχει υπερβολικό ανταγωνισµός.
Μεταβολή των εργασιακών σχέσεων.
Αποβιοµηχανοποίηση – Επιπτώσεις παγκοσµιοποίησης.

Β) Επιχειρηµατικοί Παράγοντες
Έλλειψη συνεκτικού επιχειρηµατικού σχεδίου.
∆οµή της επιχείρησης.
Μη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και µη εξειδίκευση.
Παράπλευρη διαρροή κεφαλαίων και απάτης.
Ουσιαστική απώλεια ή αύξηση του µεριδίου αγοράς.
Επίδραση ζητηµάτων εργασίας.
Υπερβολική ανάπτυξη.
Αξιοπιστία προϊόντων.
Συχνές ή ασυνήθιστες αλλαγές στην επιχείρηση ή τη στρατηγική της.
Πώληση σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων.
Παρωχηµένο προϊόν και τεχνολογικές αλλαγές.
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας.
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Επενδύσεις σε άγνωστες επιχειρήσεις ή εκτός του αντικειµένου τους.
Επιδείνωση των εµπορικών σχέσεων µε τους προµηθευτές.

Γ) Μάνατζµεντ
Αλλαγή στην ιδιοκτησία.
Αλλαγή στο µάνατζµεντ.
∆ιαρροή ευαίσθητων πληροφοριών προς τη βάση της εταιρίας.
Αδυναµία διατύπωσης της επιχειρηµατικής και οικονοµικής στρατηγικής.
Υπερβολικές δαπάνες για τον τρόπο ζωής.
Αόριστες ή ακατανόητες απαντήσεις.
Απροθυµία ή άρνηση παροχής εσωτερικών πληροφοριών, εσωτερικών
εκθέσεων, επιχειρηµατικών σχεδίων και προβλέψεων.
Κακές προηγούµενες επιδόσεις.
Έλλειψη διάδοχης κατάστασης.
Έλλειψη σχετικής εµπειρίας στη βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις.
Αβάσιµη αισιοδοξία και αδυναµία αναγνώρισης κινδύνων.
Ανυπαρξία προηγούµενης εµπειρίας σε περιβάλλον ύφεσης ή ανατροπής
αρνητικής κατάστασης για την επιχείρηση.
Θέληση ανάληψης υπερβολικού κινδύνου για κερδοσκοπία.
Αδύναµο µάνατζµεντ και αδύναµη διοίκηση.

∆) Οικονοµικοί Παράγοντες
Επιδείνωση των δεικτών και των περιθωρίων.
Αύξηση µόχλευσης και µείωση ταµειακών ροών.
Υψηλή µόχλευση και υψηλά χρεωστικά επιτόκια.
Επιδείνωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων, των απαιτήσεων
και των υποχρεώσεων.
Αλλαγές στους ελεγκτές ή στη λογιστική πολιτική.
Αποµάκρυνση από συντηρητικές λογιστικές αρχές.
Άρνηση άδειας για επικοινωνία µε τους ελεγκτές.
Καθυστερηµένη υποβολή των οικονοµικών καταστάσεων.
Πώληση σηµαντικών περιουσιακών στοιχείων.
Οικονοµικό προφίλ διαφορετικό από τους ανταγωνιστές.
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Πολλές πληρωµές για στρόγγυλα ποσά.
Μείωση της ρευστότητας.
Απώλεια της αξίας του ενεργητικού.
Υποβιβασµός της πιστοληπτικής ικανότητας (Rating).
∆υσµενείς εκθέσεις χρηµατιστηριακών οίκων.
Σηµαντικά υψηλότερες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από το κανονικό, οι
οποίες δε µπορούν να καλυφθούν µέσω των ταµειακών ροών των
δραστηριοτήτων.
Απόσυρση των δανειστών και των πιστωτών ή απώλεια της στήριξης των
προµηθευτών.
Ταχύτατη και υπερβολική ανάπτυξη σε σχέση µε τον κλάδο.
Αιτήσεις για παράταση των προθεσµιών.
Στοιχεία άλλων τραπεζών ή χρηµατοδοτικών πηγών ότι δανείζουν τους
πελάτες µας µε όρους πιο αυστηρούς.

3.1.3 Σηµεία Συναγερµού
Μία επιχείρηση που αντιµετωπίζει δυσκολίες και ενδεχοµένως να εµφανίσει
πρόβληµα, παρουσιάζει κάποια βασικά σηµεία συναγερµού που µπορούν να
αφυπνίσουν την τράπεζα και χρήζουν άµεσης προσοχής και αντιµετώπισης. Συνήθως
τα σηµεία συναγερµού που παρουσιάζονται, είναι τα ακόλουθα:

Α) Γενικά Σηµεία Συναγερµού
Εµφάνιση δυσµενών στοιχείων, αδυναµία τακτοποίησης ή δικαιολόγησής
τους.
∆ηµιουργία ανοίγµατος στις εξασφαλίσεις των χρηµατοδοτήσεων.
Άσκηση πιέσεων για άµεση λήψη εγκρίσεως του αιτήµατος χρηµατοδότησης.
Συχνά αιτήµατα βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης.
Αιτήµατα για προσωρινές διευκολύνσεις που παρεκκλίνουν από τους όρους
της έγκρισης.
Επιτακτικής µορφής αιτήµατα χρηµατοδότησης που υποβάλλονται την
τελευταία στιγµή ως προσωρινής διευκόλυνσης, για κάλυψη τρεχουσών
αναγκών, όπως για παράδειγµα µισθοδοσιών, ασφαλιστικών εισφορών, κα.
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Συχνά αιτήµατα τροποποίησης των όρων χρηµατοδότησης που έχουν σχέση
κυρίως, µε την αλλαγή της διάρκειάς τους ή τη µορφή και το εύρος των
εξασφαλίσεων.
Καθυστέρηση ή αδυναµία αναθεώρησης των ορίων της επιχείρησης, λόγω µη
προσκόµισης ή έλλειψης οικονοµικών στοιχείων.
Αλλαγή, προς το δυσµενέστερο, της συναλλακτικής συµπεριφοράς της
επιχείρησης.
Μεγάλη

συχνότητα

αιτήσεων

παροχής

πληροφοριών

για

τη

χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση από πελάτες, πιστωτές και οφειλέτες της.
Αίτηµα για χορήγηση αδικαιολόγητα αυξηµένου αριθµού επιταγών, που
µπορεί να υποδηλώνει διόγκωση των επί πιστώσει αγορών της επιχείρησης
και συνεπώς, επιδείνωση της ρευστότητάς της.
Αγωνιώδης πολλές φορές προσπάθεια κάλυψης των επιταγών εκδόσεώς την
τελευταία στιγµή.
Εντοπισµός επιταγών που προσκοµίζονται για χρηµατοδότηση και δεν
προέρχονται από εµπορική συναλλαγή, είναι δηλαδή προκαταβολής ή
«ευκολίας».
Συχνή ακύρωση επιταγών εκδόσεως που υποδηλώνει αντικατάσταση
µεταχρονολογηµένων επιταγών, µε σκοπό τη χρονική µετάθεση των
υποχρεώσεων της επιχείρησης.
Υψηλό ποσοστό απλήρωτων επιταγών πελατείας που έχουν ενεχυριαστεί ως
εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεων, ακόµα και εάν τακτοποιούνται άµεσα από το
χρηµατοδοτούµενο πελάτη.
Εµφάνιση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων που τακτοποιούνται µε καθυστέρηση
και κάτω από πίεση.
Επισήµανση κακών σχέσεων µεταξύ των εταίρων της επιχείρησης.
Εντύπωση κακής και απρογραµµάτιστης διαχείρισης της επιχείρησης.
Μείωση της οικονοµικής επιφάνειας των πιστούχων, µεταβίβαση ή και
ρευστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Αρνητικά «µηνύµατα» για τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης και
δυσµενείς πληροφορίες από την αγορά.
Προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας που εµπεριέχει ρύθµιση οφειλών.
Ανερµήνευτη πτώση πωλήσεων, σηµαντικά υψηλότερης της κλαδικής.
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∆ιακοπή λειτουργίας της επιχείρησης και προσπάθεια αποπληρωµής των
υποχρεώσεών της από µη λειτουργικές πηγές ή από ρευστοποίηση
εξασφαλίσεων.

Β) Σηµεία Συναγερµού σε Σχέση µε την Εξέλιξη των Εργασιών της Επιχείρησης
Μηδενική αύξηση των πωλήσεων.
Σηµαντική µείωση των πωλήσεων, άνω του 15% λαµβάνοντας υπόψη και τις
συνθήκες της αγοράς.
Μείωση των πωλήσεων άνω του 25% ή πτωτική πορεία σε µικρότερα
ποσοστά επί µία διετία.

Γ) Σηµεία Συναγερµού σε Σχέση µε τη Ρευστότητα της Επιχείρησης
Αρνητικό ίδιο κεφάλαιο κίνησης
Αρνητικό ίδιο κεφάλαιο κίνησης µε παράλληλη εµφάνιση προβληµάτων
ρευστότητας,

όπως

καθυστερήσεις

δόσεων,

αιτήµατα

έκτακτων

χρηµατοδοτήσεων, κα.
Αρνητικό ίδιο κεφάλαιο κίνησης µε εµφάνιση προβληµάτων ρευστότητας και
λοιπών αρνητικών ενδείξεων, όπως δηµιουργία ληξιπρόθεσµων οφειλών,
πτώση κύκλου εργασιών και ζηµιογόνα αποτελέσµατα.

∆) Σηµεία Συναγερµού σε Σχέση µε το Πάγιο Ενεργητικό της Επιχείρησης
Μείωση των παραγωγικών παγίων.
Αύξηση των παγίων που δε δικαιολογείται από τη δραστηριότητα του πελάτη,
την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του ή τον τρόπο λειτουργίας του.

Ε) Σηµεία Συναγερµού σε Σχέση µε τα Στοιχεία Ενεργητικού της Επιχείρησης
Μεγάλη αύξηση των λογαριασµών καταθέσεων.
Αξιοσηµείωτη µεταβολή των συµµετοχών του πελάτη.
Υψηλό ταµείο, δυσανάλογη αύξηση χρεωστών ή αρνητική ποιοτικά µεταβολή
της σύνθεσής τους.
Αύξηση αποθεµάτων, πρώτων υλών ή ετοίµων προϊόντων.
Αύξηση αποθεµάτων σε συνδυασµό µε στασιµότητα ή πτώση πωλήσεων.
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Μεγάλη αύξηση αποθεµάτων και στασιµότητα ή πτώση πωλήσεων
παράλληλα µε την εµφάνιση και λοιπών αρνητικών ενδείξεων, όπως
ζηµιογόνα αποτελέσµατα, συσσώρευση ληξιπρόθεσµων προς την τράπεζα,
ασφαλιστικά ταµεία, κα.
Αύξηση πιστώσεων προς την πελατεία δυσανάλογη µε την αύξηση του
κύκλου εργασιών.
Σηµαντική αύξηση των απαιτήσεων παράλληλα µε στασιµότητα ή πτώση
πωλήσεων.
Σηµαντική αύξηση των απαιτήσεων παράλληλα µε στασιµότητα ή πτώση
πωλήσεων και επί πλέον εµφάνιση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, ζηµιογόνα
αποτελέσµατα ή δραστική µείωση κερδών.

Ζ) Σηµεία Συναγερµού σε Σχέση µε τα Στοιχεία Παθητικού της Επιχείρησης
Αύξηση υποχρεώσεων, κυρίως βραχυπρόθεσµων.
Αύξηση υποχρεώσεων µε υψηλά χρηµατοοικονοµικά έξοδα που απορροφούν
µεγάλο µέρος των αποτελεσµάτων.
Αύξηση υποχρεώσεων µε υψηλά χρηµατοοικονοµικά έξοδα που απορροφούν
µεγάλο µέρος των αποτελεσµάτων σε συνδυασµό µε αρνητικές εξελίξεις σε
πωλήσεις και αποτελέσµατα και εµφάνιση προβληµάτων ρευστότητας.
Σηµαντική µείωση των προµηθευτών σε συνδυασµό µε αύξηση των
πωλήσεων, αύξηση «ανοικτών» απαιτήσεων και µείωση κερδοφορίας.
Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη και ασφαλιστικούς οργανισµούς σε
συνδυασµό µε στασιµότητα ή πτώση πωλήσεων.

Η) Σηµεία Συναγερµού σε Σχέση µε τα Αποτελέσµατα της Επιχείρησης
Κάµψη περιθωρίων κέρδους.
Κάµψη

περιθωρίων

κέρδους

µε

σηµαντική

µείωση

των

τελικών

κέρδους

µε

σηµαντική

µείωση

του

τελικού

αποτελεσµάτων.
Κάµψη

περιθωρίων

αποτελέσµατος ή και εµφάνιση ζηµιών, επί µία διετία και περισσότερο.
Ασύµβατοι πιστωτικοί ή χρεωστικοί τόκοι σε σχέση µε τα αντίστοιχα
υπόλοιπα των καταθέσεων και των δανείων.
∆ραστική µείωση των καθαρών ή προ-αποσβέσεων αποτελεσµάτων.
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Εµφάνιση ζηµιών.
Ζηµιογόνα αποτελέσµατα για δεύτερη συνεχή χρήση σε συνδυασµό και µε
άλλες αρνητικές ενδείξεις.

3.2 ∆ιαχειριστικές Ενέργειες Αντιµετώπισης Προβληµάτων
Σε

περίπτωση

εντοπισµού

προειδοποιητικών

σηµάτων

και

λοιπών

προβληµατικών ενδείξεων πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα από την
τράπεζα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, µε στόχο τη διασφάλιση των
συµφερόντων της τράπεζας και της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση
εφαρµόζεται µία υγιής πιστωτική επαναξιολόγηση του πελάτη, προκειµένου να
διαπιστωθεί η σοβαρότητα της δυσκολίας του πελάτη, εάν πρόκειται για προσωρινή ή
συγκυριακή δυσκολία ή για βαθύτερο πρόβληµα, γίνεται προσδιορισµός και
αξιολόγηση των πιθανών λύσεων και καταστρώνεται ένα εφικτό σχέδιο ανάκαµψης,
αποδεκτού από τον πελάτη.
Ενδεικτικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει το κατάστηµα διαχείρισης της
χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης για την αντιµετώπιση των προβληµάτων είναι οι
ακόλουθες:
Ερευνάται η συνολική σχέση του πιστούχου και την τράπεζα. Σε περίπτωση
που ο πελάτης διατηρεί χορηγήσεις και σε άλλες πιστοδοτικές υπηρεσίες της
τράπεζας θα πρέπει να τις ενηµερώσει για την εµφάνιση των προβληµάτων
και την πλήρη εικόνα του πελάτη.
Ελέγχονται όλα τα συµβατικά και εξασφαλιστικά έγγραφα ως προς την
ορθότητα και την πληρότητά του. Σε περίπτωση παρατυπίας ή λάθους
πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
∆ιερευνάται η ύπαρξη καταθετικών ή επενδυτικών υπολοίπων, τα οποία θα
µπορούσαν να δεσµευτούν µέχρι την επίλυση του προβλήµατος προκειµένου
να αντισταθµιστεί ο πιστωτικό κίνδυνος.
∆ιενεργείται έλεγχος στο σύστηµα του Τειρεσία για την ύπαρξη δυσµενών
στοιχείων και εισάγεται στην εφαρµογή ΚΡΙΣΟΜ (Κρίσιµη Οικονοµική
Μονάδα) του Τειρεσία τις οικονοµικές µονάδες του πιστούχου και των
εγγυητών για αυτόµατο έλεγχο της εµφάνισης νέων δυσµενών στοιχείων.
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Πραγµατοποιείται επίσκεψη στην έδρα της επιχείρησης και διαπίστωση της
συνέχειας της λειτουργίας της, του µεγέθους της δραστηριότητάς της, σε
σχέση µε προηγούµενες επισκέψεις και του µεγέθους των προβληµάτων.
Αναστέλλεται κάθε επιπλέον χορήγηση προς τον πιστούχο και απαιτείται η
µείωση των χρεωστικών υπολοίπων.
Επιδιώκεται η λήψη εµπράγµατης εξασφάλισης ή άλλης εξασφάλισης ή
πρόσθετων ισχυρών προσωπικών εγγυήσεων για ενίσχυση των εξασφαλίσεων.
Ζητούνται πρόσφατα οικονοµικά στοιχεία, προκειµένου να διαπιστωθεί η
εξέλιξη της πορείας της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης.
Σε περίπτωση ορίου ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασµού µε εξασφάλιση
µεταχρονολογηµένες επιταγές παράλληλα µε τις ανωτέρω διαχειριστικές
ενέργειες πραγµατοποιούνται και οι ακόλουθες ενέργειες:
Επιδιώκεται η προσκόµιση τιµολογίων για πιστοποίηση των
συναλλαγών.
Πραγµατοποιείται επανέλεγχος δυσµενών στοιχείων σε όλους τους
εκδότες των επιταγών του χαρτοφυλακίου του πελάτη και επικοινωνία
µε τις τράπεζες των εκδοτών για πληροφορίες.
Προσδιορίζεται βάσει των νέων πληροφοριών του ποσοστού των
µεταχρονολογηµένων επιταγών που δεν θα πληρωθούν και του
εξασφαλιστικού ανοίγµατος.
Πραγµατοποιείται αντικατάσταση από το χαρτοφυλάκιο του πελάτη
των

µεταχρονολογηµένων

επιταγών

που

πιθανότατα

δεν

θα

πληρωθούν κατά τη λήξη τους.
Πραγµατοποιείται αντικατάσταση από το χαρτοφυλάκιο του πελάτη
των µεταχρονολογηµένων επιταγών, των οποίων οι εκδότες έχουν
εµφανίσει δυσµενή στοιχεία.
Σε περίπτωση µεγάλης και αυξανόµενης λευκής λίστας του πελάτη και µε
καθυστερήσεις στις οφειλές του άνω των δύο µηνών:
Επιδίωξη προσκόµισης τραπεζικών ενηµεροτήτων από τον πιστούχο
Πραγµατοποίηση παύσης χορηγήσεων µέχρι να προσκοµιστούν οι
τραπεζικές ενηµερότητες.
Αξιολογείται ο συνολικός δανεισµός και ο πιστωτικός κίνδυνος µε
διενέργεια έκτακτης αναθεώρησης των λογαριασµών του πιστούχου.
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Σε περίπτωση συχνών αλλαγών στη µετοχική σύνθεση της εταιρείας ή στο
διοικητικό της συµβούλιο, εάν πρόκειται για Α.Ε.:
∆ιερευνάται η αιτία του φαινοµένου αυτού.
Πραγµατοποιείται έλεγχος δυσµενών και οικονοµικών στοιχείων για
τους νέους µετόχους ή τα νέα µέλη του διοικητικού συµβουλίου.
Λαµβάνονται οι προσωπικές εγγυήσεις των νέων µετόχων και των
νέων µελών του διοικητικού συµβουλίου, προκειµένου να είναι όλοι
εµπλεκόµενοι στο δανεισµό της εταιρείας.

3.3 Καθυστερήσεις Αποπληρωµής ∆ανείων
Η συστηµατική παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων αποτελεί µια εξαιρετικά
σηµαντική διαδικασία, τόσο για τη διασφάλιση της οµαλής εξυπηρέτησης µιας
χορήγησης όσο και για τον έγκαιρο εντοπισµό του προβλήµατος και τη λήψη των
απαραίτητων

µέτρων,

εξώδικων

ή

δικαστικών,

σε

περίπτωση

εµφάνισης

καθυστερήσεων στην αποπληρωµή της απαίτησης. Οι δανεικοί λογαριασµοί ανάλογα
µε την οµαλή ή µη εξυπηρέτησή τους και µε το στάδιο καθυστέρησης που
παρουσιάζουν, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α) Ενήµεροι Λογαριασµοί
Όταν µία χορήγηση αποπληρώνεται κανονικά θεωρείται ενήµερη και εποµένως, δε
χρειάζεται η λήψη οποιονδήποτε µέτρων για τη διασφάλιση της είσπραξής της.

Β) Λογαριασµοί σε Προσωρινή Καθυστέρηση
Σε περίπτωση που η προθεσµία πληρωµής µιας απαίτησης παρέλθει και ο πελάτης
δεν έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του, τότε η µηνιαία δόση καθίσταται
ληξιπρόθεσµη ή υπερήµερη και ο λογαριασµός της χορήγησης ή του δανείου
θεωρείται ότι είναι σε προσωρινή καθυστέρηση. Σε αυτήν την περίπτωση ο
λογαριασµός εκτοκίζεται µε επιτόκιο υπερηµερίας, ενώ υπερήµερη µπορεί να
χαρακτηριστεί µία δόση, αλλά και το σύνολο της οφειλής.
Όταν µία χορήγηση είναι σε καθυστέρηση αποπληρωµής προσωρινά και ο
πελάτης τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του, τότε ο λογαριασµός της
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χορήγησης καθίσταται και πάλι ενήµερος. Σε περίπτωση όµως, που ο πελάτης δεν
τακτοποιήσει τις οφειλές του σε εύλογο χρονικό διάστηµα, τότε οι τράπεζες παίρνουν
έγκαιρα µέτρα, προκειµένου να ενηµερώσουν τον πιστούχο και τους τυχόν εγγυητές
για τις υπερήµερες οφειλές της χορήγησης και να αποτρέψουν έτσι, το ενδεχόµενο να
µεταφερθεί ο λογαριασµός της χορήγησης σε οριστική καθυστέρηση. Τα µέτρα που
παίρνουν οι τράπεζες σε αυτό το στάδιο, είναι η τηλεφωνική επικοινωνία µε τον
πιστούχο και τους τυχόν εγγυητές, για την υπενθύµιση της υποχρέωσής τους και η
αποστολή ενηµερωτικών επιστολών.
Με την πάροδο κάποιου συγκεκριµένου αριθµού ληξιπρόθεσµων δόσεων, ο
οποίος διαφοροποιείται από τράπεζα σε τράπεζα, (συνήθως τρείς δόσεις για τα δάνεια
και έξι για τις πιστωτικές κάρτες), και ο πελάτης δε συνεργάζεται και εξακολουθεί να
µην προβαίνει στην καταβολή των ληξιπρόθεσµων δόσεων, τότε η χορήγηση τίθεται
σε καθεστώς παύσης εκτοκισµού και η τράπεζα αποστέλλει εξώδικες ειδοποιήσεις
στον πιστούχο και τους τυχόν εγγυητές. Η εξώδικη ειδοποίηση επιδίδεται στους
οφειλέτες µε δικαστικό επιµελητή, προκειµένου να λάβει βεβαία χρονολογία. Με την
εξώδικη ειδοποίηση ενηµερώνονται οι συµβαλλόµενοι για τις οφειλές τους και
καλούνται µέσα σε ένα χρονικό περιθώριο να τις εξοφλήσουν, ειδάλλως η τράπεζα
προχωράει σε κλείσιµο των λογαριασµών και στη νοµική διεκδίκηση των οφειλών
τους. Η ηµεροµηνία λήξης των εξώδικων ειδοποιήσεων είναι µεταγενέστερη,
συνήθως 10 µε 30 ηµερολογιακές ηµέρες αργότερα από τη στιγµή που οι οφειλέτες
θα λάβουν την ειδοποίηση, προκειµένου να έχουν το µεγαλύτερο δυνατό χρονικό
περιθώριο να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους.
Εάν ο πελάτης µέσα στο χρονικό περιθώριο που του δίνεται από την τράπεζα
τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του, τότε το δάνειό του καθίσταται και πάλι
ενήµερο.

Γ) Λογαριασµοί σε Οριστική Καθυστέρηση
Σε περίπτωση που κατά την ηµεροµηνία λήξης των εξώδικων ειδοποιήσεων ο
πελάτης εξακολουθεί να µην έχει τακτοποιήσει τις οφειλές του, τότε ο λογαριασµός
της χορήγησής του µεταφέρεται σε οριστική καθυστέρηση και η τράπεζα προχωράει
στην αναγγελία της σύµβασης του δανείου στην Τειρεσίας ΑΕ, αφού πρώτα
επιβεβαιωθεί η επίδοση του εξωδίκου προς τον πελάτη, καθώς στην αναγγελία
αναφέρεται και η ηµεροµηνία της επίδοσης. Τα δάνεια που µεταφέρονται σε οριστική
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καθυστέρηση δε µπορούν να επανέλθουν σε ενήµερη µορφή και είναι απαιτητά στο
σύνολό τους.
Στο στάδιο της οριστικής καθυστέρησης αποπληρωµής η τράπεζα προχωράει
σε καταγγελία της σύµβασης και οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού του δανείου
ενώ, συνεργάζεται µε το νοµικό τµήµα της τράπεζας ή την εισπρακτική εταιρεία,
προκειµένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες δικαστικές ενέργειες για την είσπραξη
των απαιτήσεών της µέσω της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, (διαταγή
πληρωµής, αναγκαστική κατάσχεση, πλειστηριασµός, κατάταξη οφειλής, είσπραξη).

3.4 Ρυθµίσεις Οφειλών
Σε περιπτώσεις πελατών που παρουσιάζουν προσωρινά ρευστοτικά προβλήµατα, είτε
διατηρούν λογαριασµούς µε ληξιπρόθεσµες οφειλές είτε είναι ενήµεροι και
διαπιστώνεται πρόβληµα πριν την εκδήλωσή του, δίνεται η δυνατότητα από τις
τράπεζες να πραγµατοποιηθεί ρύθµιση οφειλών, προκειµένου να διασφαλιστεί η
οµαλή αποπληρωµή των υποχρεώσεων τους. Οι ρυθµίσεις έχουν ως άµεσο σκοπό την
είσπραξη των οφειλών και γίνονται εκεί που δεν υπάρχει άλλη λύση.
Πραγµατοποιούνται κυρίως, σε βιώσιµους πελάτες και επιχειρήσεις, οι οποίοι
αντιµετωπίζουν πρόσκαιρα προβλήµατα, προκειµένου να ανακάµψουν και να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές και λιγότερο σε περιπτώσεις πελατών, όπου
διαφαίνεται ότι σύντοµα δε θα υπάρχει ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεών
τους.
Η

ρύθµιση

των

ληξιπρόθεσµων

οφειλών

µιας

χρηµατοδότησης

πραγµατοποιούνται, είτε µέσω νέας χορήγησης, όπου γίνεται αναχρηµατοδότηση και
αποπληρώνεται η προηγούµενη χρηµατοδότηση και οι ληξιπρόθεσµες οφειλές της µε
την καινούρια χρηµατοδότηση, είτε µέσω αναπροσαρµογής και τροποποίησης του
υφιστάµενου προγράµµατος αποπληρωµής της χορήγησης. Η αναπροσαρµογή και η
τροποποίηση του προγράµµατος αποπληρωµής µιας χορήγησης γίνεται, είτε µε την
παράταση της υφιστάµενης διάρκειας του δανείου για ορισµένους µήνες,
προκειµένου να µειωθεί η µηναία τοκοχρεωλυτική δόση, είτε µε την αναβολή
πληρωµής των δόσεων του δανείου για ορισµένο χρονικό διάστηµα, είτε µε την
περίοδο χάριτος κεφαλαίου και την καταβολή µόνο των τόκων για κάποιο διάστηµα.
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Θα µπορούσε τέλος, να εφαρµοστεί ένας συνδυασµός των ανωτέρω, προκειµένου η
ρύθµιση που θα πραγµατοποιηθεί, να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του
πελάτη.
Η υποβολή ενός αιτήµατος ρύθµισης στην αρµόδια εγκριτική αρχή της
τράπεζας περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Κατάσταση της συνολικής σχέση του πελάτη µε την τράπεζα µε τις συνολικές
διευκολύνσεις, τις εξασφαλίσεις και τη συναλλακτική συµπεριφορά.
Έλεγχο των δυσµενών στοιχείων του πελάτη και της λευκής του λίστας.
Έλεγχο της οικονοµικής και επαγγελµατικής κατάστασης του πελάτη.
Γενική ενηµέρωση για το πρόβληµα µε τα αίτια δηµιουργίας των
καθυστερήσεων, τις επιπτώσεις στην λειτουργία της επιχείρησης, την
εκτίµηση αν πρόκειται για µεµονωµένο γεγονός ή γενικότερη αδυναµία της
επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και το χρονοδιάγραµµα
επίλυσης του προβλήµατος σύµφωνα µε την εκτίµηση του πελάτη.
Ενέργειες που υπόσχεται να πραγµατοποιήσει ο πελάτης, προκειµένου να
διασφαλιστεί η θέση της τράπεζας και να βελτιωθεί η θέση της επιχείρησης.
Προτάσεις και ενέργειες του καταστήµατος που έχουν πραγµατοποιηθεί για τη
διασφάλιση των συµφερόντων της τράπεζας. Επιδιώκεται η βελτίωση της
εξασφαλιστικής θέσης της τράπεζας, είτε µε τη λήψη εµπράγµατων
εξασφαλίσεων ή προσωπικών ή άλλων εγγυήσεων που έχουν προστιθέµενη
αξία, είτε µε τη µείωση των χορηγητικών υπολοίπων του πελάτη, είτε µε
συνδυασµό των ανωτέρω. Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει η προτεινόµενη
ρύθµιση να επιδεινώνει τη θέση της τράπεζας και να αυξάνει τον
αναλαµβανόµενο κίνδυνο.
Εκτίµηση του καταστήµατος για τις διαφαινόµενες προοπτικές του πελάτη να
ξεπεράσει

τα

ρευστοτικά

του

προβλήµατα

και

τη

δυνατότητα

πραγµατοποίησης των υποσχέσεών του.
Οι χορηγήσεις που έχουν ρυθµιστεί παρακολουθούνται στενά από τα αρµόδια
τµήµατα της τράπεζας, προκειµένου να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα σε
περίπτωση εµφάνισης νέων καθυστερήσεων ενώ, υποβάλλονται εν νέου αιτήµατα
ρυθµίσεων ώστε να διασφαλιστεί µε τον καλύτερο τρόπο η είσπραξη των απαιτήσεων
της Τράπεζας.
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3.5 Τµήµα ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων
Κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα διαθέτει ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία
ασχολείται µε τη διαχείριση και τη διοίκηση όλων των µορφών κινδύνων, µε τους
οποίους έρχεται αντιµέτωπη µία τράπεζα και τους οποίους πρέπει να προβλέψει, να
αναλύσει και να διαχειριστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. Επί µέρους οµάδες
της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Κινδύνου είναι οι Πιστωτικοί Κίνδυνοι, οι Επενδυτικοί
Κίνδυνοι και η ∆ιαχείριση Καθυστερήσεων.
Η αποστολή και το αντικείµενο του τµήµατος ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων48
εστιάζεται στη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της τράπεζας µέσω της
παρακολούθησης των απαιτήσεών της και τη διαµόρφωση κατάλληλης πολιτικής και
διαδικασιών µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών της τράπεζας. Οι
κυριότερες αρµοδιότητες του τµήµατος ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων είναι οι
ακόλουθες49:
Μελέτη και παρακολούθηση πάσης φύσεως απαιτήσεων από χορηγήσεις
δανείων της τράπεζας, που περιέρχονται σε καθυστέρηση.
Κατάρτιση γενικού προγράµµατος ρευστοποίησης και τακτοποίησης των
απαιτήσεων σε καθυστέρηση και παροχή οδηγιών, συντονισµός και έλεγχος
υλοποίησής του από το δίκτυο της τράπεζας.
Συνεργασία µε το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης για την παροχή γενικών
οδηγιών σχετικών µε τις αναγκαίες δικαστικές ενέργειες και έξωδικαστηριακά µέτρα για τη ρευστοποίηση των απαιτήσεων σε καθυστέρηση
δικαιοδοσίας καταστηµάτων.
Συστηµατική παρακολούθηση της υλοποίησης από τα καταστήµατα του
δικτύου και τους κατά τόπους νοµικούς συµβούλους, των πλειστηριασµών και
έξω-δικαστηριακών µέτρων, που αποφασίζονται για κάθε πελάτη-οφειλέτη
και παροχή οδηγιών και υποστήριξης, σε όλες τις φάσεις εξέλιξης, εφόσον
αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Τακτική συνολική ενηµέρωση της ∆ιοίκησης επί της πορείας ρευστοποίησης
των απαιτήσεων σε εµπλοκή της τράπεζας.
48

Γλύκας Μ., Ξηρογιάννης Γ. και Σταϊκούρας Χ. (2006), Οργάνωση
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 211
49
Γλύκας Μ., Ξηρογιάννης Γ. και Σταϊκούρας Χ. (2006), Οργάνωση
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 212-213

και

∆ιοίκηση

και

∆ιοίκηση
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Προγραµµατισµός και συντονισµός της διαδικασίας ρευστοποίησης και
τακτοποίησης των απαιτήσεων σε καθυστέρηση από δάνεια, παροχή οδηγιών
και παρακολούθηση υλοποίησης της διαδικασίας.
∆ιαµόρφωση οδηγιών, κριτηρίων και διαδικασιών για το χαρακτηρισµό
απαιτήσεων σε εµπλοκή και µεταφορά των απαιτήσεων σε καθυστέρηση στην
αρµοδιότητα του τµήµατος.
Συστηµατική υποστήριξη, παρακολούθηση και διεκπεραίωση των δικαστικών
ενεργειών και άλλων µέτρων που είναι απαραίτητα για τη ρευστοποίηση των
απαιτήσεων σε καθυστέρηση, σε συνεργασία µε το Τµήµα Νοµικής
Υποστήριξης.
Επιµέλεια

και

παρακολούθηση

της

εφαρµογής

των

λαµβανόµενων

αποφάσεων και µέτρων και τακτική συνολική ενηµέρωση της ∆ιοίκησης για
την πορεία ρευστοποίησης των εµπλοκών της τράπεζας.
Χαρακτηρισµός απαιτήσεων ως ανεπίδεκτων είσπραξης και εισήγηση για
διαγραφή τους (write-offs).
Μελέτη και διερεύνηση των αιτιών που δηµιούργησαν τα προβλήµατα στις
επιχειρήσεις και διατύπωση προτάσεων αντιµετώπισής τους σε συνδυασµό µε
τις δυνατότητες της τράπεζας.
Έγκριση ή εισήγηση για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων και
δανειακών ενισχύσεων σε πελάτες που βρίσκονται σε εµπλοκή και
προβλέπεται η δυνατότητα ανάκαµψής τους.
Συγκέντρωση και µελέτη στοιχείων σχετικών µε τις απαιτήσεις της τράπεζας
σε καθυστέρηση και διαµόρφωση πολιτικής και κανόνων που θα ακολουθούν
οι ∆ιευθύνσεις Πελατείας και τα καταστήµατα µε στόχο την ελαχιστοποίηση
των επισφαλειών της τράπεζας.
Παροχή οδηγιών για τα κριτήρια και τις διαδικασίες µεταφοράς στην
αρµοδιότητα του τµήµατος των απαιτήσεων σε καθυστέρηση.
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Καθυστερήσεις

Αποπληρωµής

∆ανείων

στην

Ελλάδα

(Στατιστικά Στοιχεία)
Η διεθνής ύφεση εξακολουθεί να επηρεάζει δυσµενώς την εγχώρια οικονοµική
δραστηριότητα και, µέσω αυτής τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εξυπηρετήσουν τις
υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει προς τα πιστωτικά ιδρύµατα και ο ρυθµός αύξησης
των δανείων σε καθυστέρηση να µεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Ταυτόχρονα, η
συντηρητική πολιτική δανεισµού από τις εγκατεστηµένες στην χώρα µας τράπεζες,
συνεχίστηκε να ασκείται κατά τη διάρκεια του 2010, µε στόχο τη σταδιακή βελτίωση
του χαρτοφυλακίου των δανείων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Συγκεκριµένα, όσον αφορά τις καθυστερήσεις αποπληρωµής δανείων από τα
νοικοκυριά, σύµφωνα µε την έκθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για «Το
Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα το 2010» (έκδοση Ιούνιος 2011, σελ. 28), το
∆εκέµβριο του 2010 αυξήθηκε:
τόσο ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων
καταναλωτικής πίστης (∆εκέµβριος 2010: 20,5%, 2009: 13,4%, 2008: 8,2%,
2007: 6,0%, 2006: 6,9%), όσο και
ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων
στεγαστικής πίστης (∆εκέµβριος 2010: 10%, 2009: 7,4%, 2008: 5,3%, 2007:
3,6%, 2006: 3,4%).
Επίσης, όσον αφορά τις καθυστερήσεις αποπληρωµής δανείων από τις
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την έκθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για «Το
Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα το 2010» (έκδοση Ιούνιος 2011, σελ. 30) και την
έκθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα το
2009» (έκδοση Ιούνιος 2010, σελ. 52), κατά τη διάρκεια του 2010 επηρεάστηκαν
αρνητικά, όπου ο λόγος των καθυστερήσεων των επιχειρηµατικών δανείων προς το
σύνολο των δανείων το ∆εκέµβριο του 2010 αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες
σε σχέση µε το ∆εκέµβριος του 2009 (∆εκέµβριος 2010: 8,7%, 2009: 6,7%, 2008:
4,3%, 2007:4,6%).
Να σηµειωθεί ότι, λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης του οικονοµικού
περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 2011 και της ακόµα µεγαλύτερης επιβράδυνσης των
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εισοδηµάτων

νοικοκυριών

των

και

των

επιχειρήσεων,

τα

ποσοστά

των

καθυστερήσεων αποπληρωµής των δανείων από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις,
αναµένονται να αυξηθούν ακόµα περισσότερο τη χρονιά που διανύουµε.
Σύµφωνα επίσης, µε την έκθεση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για «Το
Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα το 2010» (έκδοση Ιούνιος 2011, σελ. 29), οι αρνητικές
επιπτώσεις στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών αντιµετωπίστηκαν, και
συνεχίζουν να αντιµετωπίζονται, µε µια σειρά µέτρων που έχουν λάβει οι τράπεζες
και στα οποία περιλαµβάνεται:
Ο σχηµατισµός, σε επίπεδο τραπεζικών οµίλων, ιδιαίτερα υψηλών
προβλέψεων για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, αυξηµένων κατά
18,8% σε ετήσια βάση (2010: 6,9 δισ. ευρώ, 2009: 5,8 δισ. ευρώ, 2008: 3,4
δισ. ευρώ),
Η µείωση του βαθµού συγκέντρωσης των τραπεζικών δανείων σε
συγκεκριµένους πελάτες ή κλάδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
Η αύξηση, σε επίπεδο τραπεζών, του λόγου κάλυψης των δανείων σε
καθυστέρηση από τις σωρευµένες προβλέψεις σε ποσοστό κοντά στο 45%
(∆εκέµβριος 2010: 44,7%, 2009: 41,5%, 2008: 48,9%), και
Οι σηµαντικού ύψους εγγυήσεις και εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χορήγηση δανείων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις αποτελεί µια από τις κυριότερες
λειτουργίες ενός πιστωτικού ιδρύµατος και καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των
στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας. Λόγω του γεγονότος, ότι τα δάνεια που
χορηγούν οι τράπεζες αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων παράλληλα όµως,
συνεπάγονται και τη µεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου, του αποκαλούµενου πιστωτικού
κινδύνου. Με τον όρο πιστωτικό κίνδυνο εννοούµε την πιθανότητα ο πελάτης της
τράπεζας να µην µπορέσει να ανταποκριθεί στην υποχρεώσεις του και εποµένως, να
µην αποπληρώσει το δάνειό του.
Η αδυναµία του δανειολήπτη να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του,
δηµιουργεί σαν επακόλουθο το δάνειο να µεταφερθεί σε οριστική καθυστέρηση και
να διαγραφεί από τον ισολογισµό της τράπεζας µε τη µορφή της ζηµίας από
επισφαλείς απαιτήσεις. Αυτό το γεγονός, µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρές
επιπτώσεις στην εύρυθµη λειτουργία της τράπεζας καθώς, υπάρχει πιθανότητα να
µειωθεί η κερδοφορία της, να επιδεινωθούν τα οικονοµικά της µεγέθη και σε πολύ
εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν από το σύνολο των πιστοδοτήσεών της κάθε δάνειο µε
τη σειρά µεταφέρεται σε οριστική καθυστέρηση, µπορεί να διακυβευτεί και η ύπαρξή
της.
Προκειµένου η τράπεζα να αποφύγει ή να µειώσει την έκθεσής της στον
πιστωτικό κίνδυνο και παράλληλα, να επιτύχει τη µεγιστοποίηση της αξίας της θα
πρέπει,

µέσα

από

µία

διαδικασία

συνεχούς

αναγνώρισης,

µέτρησης

και

παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου, να αναζητηθούν οι κατάλληλες µέθοδοι,
διαδικασίες και ευκαιρίες, έτσι ώστε να διαχειριστεί ο κίνδυνος µε τον πιο
αποτελεσµατικό τρόπο. Κάθε τράπεζα εφαρµόζει τα δικά της συστήµατα και
µεθόδους αξιολόγησης και έγκρισης δανείων καθώς επίσης, ακολουθεί τη δική της
πιστωτική πολιτική για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, ανάλογα µε τις
κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες που της έχει δώσει η ανώτατη διοίκηση. Σε
γενικές γραµµές όµως, οι τράπεζες ακολουθούν κάποιες βασικές διαδικασίες και
αρχές, προκειµένου να διαχειριστούν τον πιστωτικό κίνδυνο κατά τη χορήγηση ενός
δανείου, οι οποίες είναι κοινές για το σύνολο των τραπεζών.
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Κάθε πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να διαθέτει ένα άριστο και αποτελεσµατικό
σύστηµα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών της, έτσι
ώστε να µπορεί να αναγνωρίσει, να µετρήσει, να παρακολουθήσει και να ελέγξει τον
πιστωτικό κίνδυνο που συνεπάγεται η κάθε πιστοδότηση. Με τα συγκεκριµένα
συστήµατα

αξιολόγησης

της

πιστοληπτικής

ικανότητας

ενός

δανειολήπτη,

λαµβάνονται υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία και κριτήρια που επηρεάζουν τον
πιστωτικό κίνδυνο, ποιοτικά και ποσοτικά, και ανάλογα µε τη βαθµολόγηση που θα
προσδιοριστεί, κατατάσσεται ο δανειολήπτης στο κατάλληλο επίπεδο κινδύνου.
Εκτός όµως, από τη χρησιµοποίηση ενός κατάλληλου συστήµατος
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών, οι τράπεζες θα πρέπει
να διαθέτουν και ένα άρτια εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό στις χορηγήσεις,
όπου η αξιολόγηση εµπεριέχει και τον παράγοντα της υποκειµενικής κρίσης καθώς,
πραγµατοποιείται από εξειδικευµένα στελέχη µε βάση την εµπειρία, τη γνώση και τη
συνεχή παρακολούθηση του πιστούχου.
Επιπλέον, η κάθε τράπεζα θα πρέπει να επιδιώκει να έχει διαφοροποιηµένο
δανειακό χαρτοφυλάκιο καθώς, η χορήγηση µικρών κεφαλαίων σε διαφορετικούς
δανειολήπτες µειώνει τον κίνδυνο της συγκέντρωσης µεγάλων ανοιγµάτων σε
συγκεκριµένους πελάτες. ∆ιαφοροποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου µπορεί να
επιτευχθεί επίσης, και µε τη χορήγηση δανείων µεταξύ των διαφόρων κλάδων
δραστηριότητας.
Επιπρόσθετα, κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη
του κάθε πιστωτικό ίδρυµα για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου είναι τα
ακόλουθα. Θα πρέπει να κρατούν επαρκή διαθέσιµα κεφάλαια για την αντιµετώπιση
του κινδύνου, να λαµβάνουν επαρκείς εξασφαλίσεις ανάλογα µε το είδος της
αιτούµενης πιστοδότησης, να ελέγχεται ο σκοπός της χορήγησης και η πραγµατική
ανάγκη που θα καλύψει, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες της αγοράς και
του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται ο δανειολήπτης και να δίνεται προσοχή και
στη διάρκεια του δανείου καθώς, τα µακροπρόθεσµα δάνεια θεωρούνται πιο
επικίνδυνα από τα βραχυπρόθεσµα.
Να σηµειώσουµε ότι, η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου µίας
χρηµατοδότησης δεν τελειώνει µε τη χορήγηση της αλλά, γίνεται καθηµερινή
παρακολούθηση και έλεγχος του πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνεται. Η
διαδικασία παρακολούθησης της κανονικής εξυπηρέτησης µιας χορήγησης αποτελεί
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τη φυσική συνέχειά της και αποτελεί µια εξαιρετικά σηµαντική διαδικασία. Πρέπει να
παρακολουθείται στενά η εξέλιξη των δραστηριοτήτων του πελάτη και η εµπρόθεσµη
τακτοποίηση των υποχρεώσεών του απέναντι στην τράπεζα. Η συστηµατική
παρακολούθηση της χορήγησης είναι αναγκαία προκειµένου να είναι δυνατός ο
έγκαιρος εντοπισµός των αδυναµιών της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις
οικονοµικές της υποχρεώσεις.
Η κακή έκβαση των εργασιών µιας επιχείρησης συνήθως, δεν αποτελεί ένα
ξαφνικό γεγονός, αλλά απόρροια προβληµάτων που έχουν ξεκινήσει σε απώτερο
χρόνο και διογκώνονται βαθµιαία. Η ύπαρξη αυτών των προβληµάτων σε µία
επιχείρηση δεν έχουν εµφανείς επιπτώσεις στα οικονοµικά της στοιχεία άµεσα, αλλά
γίνονται εµφανείς από µία σειρά ενδείξεων σε µεταγενέστερο χρόνο.
Ο έγκαιρος εντοπισµός των ενδείξεων του προβλήµατος και η διαπίστωση της
σοβαρότητας της δυσκολίας του πελάτη, εάν πρόκειται για προσωρινή ή συγκυριακή
δυσκολία του πελάτη ή για βαθύτερο πρόβληµα, αποτελούν σηµεία καθοριστικής
σηµασίας για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν για την εξέλιξη της χρηµατοδότησης, µε στόχο τη διασφάλιση των
συµφερόντων της τράπεζας και της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση
εφαρµόζεται µία υγιής πιστωτική επαναξιολόγηση του πελάτη, γίνεται προσδιορισµός
και αξιολόγηση των πιθανών λύσεων και καταστρώνεται ένα εφικτό σχέδιο
ανάκαµψης, αποδεκτού από τον πελάτη.
Σε περιπτώσεις επίσης, πελατών που παρουσιάζουν προσωρινά ρευστοτικά
προβλήµατα, είτε διατηρούν λογαριασµούς µε ληξιπρόθεσµες οφειλές είτε είναι
ενήµεροι και διαπιστώνεται πρόβληµα πριν την εκδήλωσή του, δίνεται η δυνατότητα
από τις τράπεζες να πραγµατοποιηθεί ρύθµιση οφειλών, προκειµένου να
διασφαλιστεί η οµαλή αποπληρωµή των υποχρεώσεων τους. Οι ρυθµίσεις έχουν ως
άµεσο σκοπό την είσπραξη των οφειλών και γίνονται εκεί που δεν υπάρχει άλλη
λύση. Πραγµατοποιούνται κυρίως, σε βιώσιµους πελάτες και επιχειρήσεις, οι οποίοι
αντιµετωπίζουν πρόσκαιρα προβλήµατα, προκειµένου να ανακάµψουν και να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές και λιγότερο σε περιπτώσεις πελατών, όπου
διαφαίνεται ότι σύντοµα δε θα υπάρχει ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεών
τους.
Να σηµειώσουµε τέλος, ότι η υιοθέτηση ενός αποτελεσµατικού επιπέδου
πιστωτικής κουλτούρας από τους τραπεζικούς οργανισµούς αποτελεί υψίστης
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σηµασίας. Ως αποτελεσµατικό επίπεδο πιστωτικής κουλτούρας δε θεωρείται αυτό
που ελαχιστοποιήσει τις ζηµίες από τις πιστώσεις αλλά, αυτό που παρέχει τέτοιου
είδους ποιότητας πιστοδοτήσεων που συνδέονται άµεσα µε τις προτεραιότητες της
διοίκησης του τραπεζικού οργανισµού. Λόγω του γεγονότος ότι οι προτεραιότητες
της διοίκησης του τραπεζικού οργανισµού επηρεάζουν την επιβίωση του οργανισµού,
θα πρέπει να υιοθετηθεί µία τέτοια πιστωτική κουλτούρα, που θα εναρµονίζεται µε
τις προτεραιότητές του.
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