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Περίληψη

Οι πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον 

επιβάλλουν αναθεώρηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής των τραπεζών 

κατά την παροχή νέων πιστοδοτήσεων καθώς και κατά τη διαχείριση των ήδη 

υπαρχουσών. Οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους οφείλουν να προσαρμοστούν 

στη νέα εποχή καθώς ο δανεισμός αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τη 

βιωσιμότητά τους. Σε περιόδους χρηματοπιστωτικής κρίσης τα νέα δάνεια 

επαρκούν μόνο για «λίγους και καλούς» ενώ τα υφιστάμενα ίσως χρειαστούν 

εκτεταμένη αναδιάρθρωση.  

Τα τελευταία έτη, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται δραματικά 

με συνέπεια οι ελληνικές τράπεζες, υποβοηθούμενες από την πολιτεία, να 

προχωρούν σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων και ενήμερων οφειλών καθώς και 

στη γενικότερη αναδιάρθρωση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου, 

εφαρμόζοντας τις κατά περίπτωση και ανά επιχείρηση ενδεδειγμένες λύσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, δε διαφαίνεται καμία δυνατότητα αποπληρωμής 

με συνέπεια οι επιχειρήσεις να οδηγούνται σε πτώχευση και οι τράπεζες να 

αυξάνουν τις επισφάλειες τους.

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να αναπτύξει τη λειτουργία του 

ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της παρούσας 

κρίσης καθώς και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την κατάσταση όλοι οι 

εμπλεκόμενοι. Επίσης, αναφέρεται το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο 

επιβάλλεται να λειτουργήσουν οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις προκειμένου να 

συνεργαστούν αποτελεσματικά για την επιβίωση τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στο παρόν κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 

ή χρηματοοικονομικού συστήματος και θα προσπαθήσουμε να 

σκιαγραφήσουμε τα βασικά του χαρακτηριστικά. Οι έννοιες που θα 

αναφερθούν σε αυτό το κεφάλαιο κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για την 

κατανόηση των επομένων κεφαλαίων.

1.1. Έννοια Και Ρόλος Του Χρήματος

Καταρχήν, για να μπορέσει να καταλάβει κάποιος το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα θα πρέπει πρώτα να κατανοήσει την έννοια και το ρόλο του 

χρήματος.

Με τον όρο χρήμα εννοούμε ένα αγαθό το οποίο είναι γενικά αποδεκτό 

ως μέσο πληρωμών. Σε διαφορετικές περιόδους υπήρξαν διάφορα αγαθά τα 

οποία ήταν ευρέως αποδεκτά από τις εκάστοτε κοινωνίες με συνέπεια να 

χρησιμοποιηθούν ως χρήμα, όπως πολύτιμες πέτρες, κογχύλια, δέρματα κ.α. 

Σήμερα ως χρήμα χρησιμοποιούνται τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα τα 

οποία και αναγνωρίζονται από τα κράτη ως υποχρεωτικά μέσα εξόφλησης 

υποχρεώσεων. 

Επιπλέον, το χρήμα εκτός από μέσο πληρωμών, χρησιμοποιείται ως 

μέσο υπολογισμού των οικονομικών αξιών καθώς και ως μέσο διαφύλαξης του 

πλούτου. Συνεπώς, αντιπροσωπεύει κάτι πραγματικό1 και παρέχει τη 

δυνατότητα μεταφοράς αγοραστικής δύναμης από το παρόν στο μέλλον.

                                                            
1 Hernado De Soto (2011), “Breaking records”, Quantum Finance in Perspective 14, p. 28-33.
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1.2. Η Έννοια Του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Χρηματοπιστωτικό σύστημα (financial system) είναι ένα σύνολο αγορών για 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και εργαλεία, με τα άτομα και τα ιδρύματα που 

διαπραγματεύονται στις αγορές αυτές, καθώς και τις ρυθμιστικές και εποπτικές 

αρχές του συστήματος2.  

Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η συγκέντρωση των 

πλεοναζόντων κεφαλαίων της οικονομίας και η διοχέτευση τους στις

οικονομικές μονάδες που τα χρειάζονται για καταναλωτικούς ή επενδυτικούς 

σκοπούς. Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί και συνεχώς δημιουργούνται 

χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία και διευκολύνουν αυτή τη μεταφορά. 

Τέτοια προϊόντα είναι τα καταναλωτικά δάνεια, τα επιχειρηματικά δάνεια, τα 

ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου, τα πιστοποιητικά καταθέσεων κτλ. 

Με άλλα λόγια, το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελείται από ένα 

σύνολο αγορών χρήματος και κεφαλαίου με βασικό σκοπό τη μεταφορά 

κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς τις ελλειμματικές μονάδες, ώστε να 

συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη χρήση των οικονομικών πόρων και 

στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

Χρήστες του συστήματος είναι ιδιώτες, επιχειρήσεις, θεσμικοί 

επενδυτές, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και κεντρικές τράπεζες οι οποίοι 

συμμετέχουν ενεργά και χρησιμοποιούν τις διευκολύνσεις που τους προσφέρει 

αυτό.

                                                            
2 Peter Howells, Keith Bain (2009), «Χρήμα πίστη και τράπεζες», σελ. 13.
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1.3. Βασικές Προσεγγίσεις Χρηματοδότησης

Η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα είναι κατά κάποιο τρόπο μια διεργασία 

όπου μέσω αυτής, διοχετεύονται κεφάλαια από τους δανειστές προς τους 

δανειολήπτες. Έχει βαρύνουσα σημασία για την αποτελεσματικότητα της 

οικονομίας, ο τρόπος εκείνος που τα κεφάλαια αυτά διοχετεύονται και 

κατανέμονται. Οι σύγχρονες οικονομίες έχουν ανεπτυγμένα χρηματοπιστωτικά 

συστήματα και η διοχέτευση των κεφαλαίων γίνεται πιο γρήγορα και 

αποδοτικά σε σχέση με παλαιότερα. 

Παρακάτω θα παραθέσουμε δύο προσεγγίσεις χρηματοδότησης, την 

άμεση και την έμμεση:

1.3.1.Άμεση χρηματοδότηση (direct financing) 

Οι τελικοί δανειστές δανείζουν απευθείας τους ενδιαφερόμενους χωρίς την 

διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου. Με άλλα λόγια πριν την μεταξύ τους 

συναλλαγή, γίνεται απευθείας διαπραγμάτευση και έπειτα λαμβάνει χώρα 

άμεσος δανεισμός ή άμεση χρηματοδότηση. Στην περίπτωση της άμεσης 

χρηματοδότησης η πλεονασματική οικονομική μονάδα παρέχει χρήμα 

απευθείας στην ελλειμματική οικονομική μονάδα, με αντάλλαγμα πιστωτικές 

απαιτήσεις που αποφέρουν τόκους. 

Τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζονται με την άμεση 

χρηματοδότηση είναι:

 Ασυμμετρία της πληροφορίας των αντισυμβαλλόμενων. 

 Έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων. 

 Υψηλό κόστος διαχείρισης των υφισταμένων πληροφοριών.

 Αδυναμία διαφοροποίησης στο ύψος της συναλλαγής. 
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 Αδυναμία διαφοροποίησης στη διάρκεια της συναλλαγής.

 Έλλειψη φερεγγυότητας των αντισυμβαλλομένων. 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, οι περισσότερες συναλλαγές

αυτής της μορφής αναφέρονται σε μεγάλα ποσά και συνήθως λαμβάνουν 

μέρος εξειδικευμένοι γνώστες των προϊόντων συναλλαγής. 

Να σημειωθεί ότι από τα βασικά πλεονεκτήματα των συναλλαγών 

αυτών είναι η απουσία γραφειοκρατικών εμποδίων και η ταχύτητα των 

συναλλαγών. 

Παραδείγματα τέτοιων αγορών είναι η απευθείας ιδιωτική αγορά 

χρηματοπιστωτικών απαιτήσεων (private placement), οι τράπεζες επενδύσεων

ανάδοχοι (underwriters), οι έμποροι χρεογράφων (dealers) και οι χρηματιστές 

(brokers). 

1.3.2.Έμμεση χρηματοδότηση (indirect financing)

Όταν για τη μεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς τις 

ελλειμματικές οικονομικές μονάδες παρεμβαίνουν χρηματοπιστωτικοί 

διαμεσολαβητές (financial intermediaries), τότε μιλάμε για έμμεση 

χρηματοδότηση του οικονομικού συστήματος. Στους οργανισμούς αυτούς 

περιλαμβάνονται οι εμπορικές τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες 

αποταμιεύσεων, οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), οι 

εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρείες πρακτόρευσης, κτλ.

Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών οφείλεται κυρίως 

στα πολλά μειονεκτήματα που παρουσιάζει η άμεση χρηματοδότηση με 

συνέπεια να αποτελούν το βασικό μοχλό λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος.
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1.4. Ο Ρόλος Της Χρηματοοικονομικής Διαμεσολάβησης 

Ο όρος «διαμεσολάβηση» σημαίνει ότι ενεργεί κάποιος ως μεσάζοντας μεταξύ 

δύο πλευρών. Η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση λαμβάνει χώρα, όταν η 

μεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς τις ελλειμματικές μονάδες 

γίνεται μέσω του δανεισμού κεφαλαίων των αποταμιευτών στους 

χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές.

Συνεπώς, ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής δεσμεύεται έναντι της 

πλεονασματικής μονάδας ή αλλιώς έναντι του αποταμιευτή για την πληρωμή 

του κεφαλαίου του συν μία απόδοση, τον τόκο, σε μελλοντική χρονική 

στιγμή. Έπειτα, δανείζει τα κεφάλαια σε ελλειμματικές μονάδες με μεγαλύτερο 

τόκο ώστε να αποκομίζει κέρδος από το περιθώριο (spread) μεταξύ των δύο 

επιτοκίων. Ουσιαστικά οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές δημιουργούν 

υποχρεώσεις έναντι των αποταμιευτών και απαιτήσεις έναντι των 

δανειζομένων, οι οποίες είναι περισσότερο ελκυστικές για τους παραπάνω από 

το να διαπραγματευτούν απευθείας μεταξύ τους.

Το παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνει αυτή τη διαδικασία μεταφοράς 

κεφαλαίων μέσω του χρηματοοικονομικού συστήματος.

Διάγραμμα 1: Μεταφορά κεφαλαίων μέσω του χρηματοοικονομικού 

συστήματος

ΠΗΓΗ: Κώστας Συριόπουλος «Η ανάπτυξη των αγορών και η ρύθμιση τους»
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Για την επίτευξη της διαμεσολάβησης οι χρηματοπιστωτικοί

διαμεσολαβητές προβαίνουν σε μια σειρά μετασχηματισμών, οι οποίοι 

αφορούν:

 Μετατροπή πολλών μικρής αξίας υποχρεώσεων τους (π.χ. πολλές 

μικρές καταθέσεις) σε μεγαλύτερης αξίας απαιτήσεις (π.χ. κάποιο 

επιχειρηματικό δάνειο).

 Μετατροπή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (π.χ. καταθέσεις όψεως) 

σε μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (π.χ 10ετές τοκοχρεολυτικό δάνειο σε 

μια ανώνυμη εταιρεία).

 Μετατροπή υποχρεώσεων από ένα νόμισμα (π.χ. καταθέσεις σε δολάριο 

ΗΠΑ) σε απαιτήσεις σε άλλο νόμισμα (π.χ δάνειο σε ευρώ).

1.5. Οι Τράπεζες Και Οι Βασικές Λειτουργίες Τους

Οι κυρίαρχοι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές στην Ελλάδα είναι οι 

τράπεζες απευθείας ή μέσω θυγατρικών τους. 

Οι τράπεζες με τη σωστή διαχείριση του δανειακού τους 

χαρτοφυλακίου δημιουργούν κέρδη από τη διαφορά – περιθώριο (spread) των 

επιτοκίων μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων, την προσέλκυση και άλλων 

παράλληλων εργασιών και από την εξασφάλιση ενός καλού ονόματος (brand

name) που αποτελεί διαφήμιση για την προσέλκυση νέων πελατών και τη

διατήρηση των υφισταμένων. 

Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν μεγάλη ποικιλία στοιχείων στο 

ενεργητικό και στο παθητικό τους όπου στα πλαίσια του έντονου 

ανταγωνισμού επιβάλλεται να τα διαχειρίζονται προσεκτικά (asset-liability

management) και να προσαρμόζονται άμεσα στις μεταβαλλόμενες οικονομικές 

συνθήκες, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπου πρέπει να 

διαφυλάξουν τα κεκτημένα.
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Το σημαντικότερο πρόβλημα με το οποίο έρχονται συχνά αντιμέτωπες, 

ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, είναι οι επισφαλείς απαιτήσεις. Για 

την έγκαιρη πρόληψη, θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη πιστοδοτική πολιτική και 

να εφαρμόζουν συγκεκριμένα κριτήρια πιστοδοτήσεων. Δηλαδή, θα πρέπει να 

εξετάζεται ο σκοπός και η δυνατότητα αποπληρωμής των χρηματοδοτήσεων 

ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Επίσης, οι τράπεζες 

υποχρεούται να θεσπίσουν κατάλληλες διαδικασίες για τη μέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου, εξαιτίας κυρίως των κανόνων για την κεφαλαιακή 

επάρκεια που θέτει η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee)3. 

Η λειτουργία των τραπεζών στηρίζεται στην τήρηση ισορροπίας μεταξύ 

τριών αρχών: της ρευστότητας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας. 

Ωστόσο η ικανοποίηση της μιας αρχής δύναται να παραβιάζει την τήρηση 

κάποιας άλλης. Επίσης, η λειτουργία μιας επιχείρησης, ακόμη και μιας 

τράπεζας, υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων, εκ των οποίων άλλοι είναι κοινοί 

για όλες τις επιχειρήσεις (κίνδυνος αγοράς, λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος 

ανθρώπινου παράγοντα και νομικός κίνδυνος) και άλλοι είναι στενά 

συνδεδεμένοι με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. Για μια 

τράπεζα ως ειδικοί κίνδυνοι θεωρούνται κυρίως οι κίνδυνοι ρευστότητας και οι 

πιστωτικοί κίνδυνοι.

Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική επιτυχία μιας 

τράπεζας εξαρτάται από την εύστοχη επιλογή χρήσης των διαθεσίμων της σε 

δανειακά κεφάλαια, το καλό της όνομα και την αποτελεσματική διαχείριση των 

κινδύνων.

1.6. Κίνδυνος Ρευστότητας

Οι σύγχρονες τράπεζες προέρχονται από τους χρυσοχόους, των οποίων 

βασική δραστηριότητα ήταν η κατασκευή κοσμημάτων αλλά ανέπτυξαν και 

άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες όπως η φύλαξη νομισμάτων άλλων 
                                                            
3 http://www.bis.org, Η Επιτροπή της Βασιλείας ιδρύθηκε στο τέλος του 1974 με σκοπό τη δημιουργία 

ενός διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις τράπεζες.
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ανθρώπων. Κάποια στιγμή ανακάλυψαν ότι θα μπορούσαν να αναπτύξουν 

παράπλευρες δραστηριότητες κρατώντας κάποιο απόθεμα και δανείζοντας τα 

υπόλοιπα νομίσματα που φύλαγαν έναντι τόκων. Οπότε, εάν κάποιος ήθελε να 

πάρει πίσω μέρος ή το σύνολό των νομισμάτων του, θα του το έδιναν από τα 

αποθέματα ασφαλείας που κρατούσαν. Όμως, θα μπορούσε κάποιος να 

αναρωτηθεί εύλογα για το τι θα γινόταν αν όλοι μαζί ήθελαν την ίδια μέρα να 

πάρουν πίσω τα νομίσματα τους. Τότε απλώς θα δημιουργούταν πανικός, 

αλλά κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο και αποτελεί ένα ακραίο σενάριο. 

Έτσι λειτουργεί και η σύγχρονη τραπεζική.

Ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) για ένα πιστωτικό ίδρυμα 

ορίζεται ως η αναμενόμενη μείωση της καθαρής θέσης όταν, για την 

ικανοποίηση των χρηματικών εκροών του, αναγκάζεται να προσφύγει σε 

δανεισμό με μη συμφέροντες όρους ή σε ρευστοποίηση στοιχείων 

ενεργητικού σε δυσμενείς τιμές4.

Ως ρευστότητα νοείται η ικανότητα της τράπεζας να ανταποκρίνεται 

στις υποχρεώσεις της σε κάθε στιγμή. Η ρευστότητα μπορεί να προσδιορίζεται 

κάθε στιγμή, αν συγκριθούν οι απαιτητές υποχρεώσεις με τα διαθέσιμα μέσα 

πληρωμής. Επειδή μεταξύ των άλλων, ο ρόλος μιας τράπεζας μέσω ενός 

μεγάλου αριθμού καταθετών που περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις της είναι 

και να χρηματοδοτεί την οικονομία, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ταμειακή 

ρευστότητα σε κάθε χρονική στιγμή. Μάλιστα σε πολλές χώρες προβλέπεται 

νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση ενός ελάχιστου ορίου ταμειακής 

ρευστότητας. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η βασική τραπεζική λειτουργία 

συνίσταται στη λήψη και παροχή πιστώσεων, δημιουργώντας ένα συνεχές 

σύστημα εισροών και εκροών χρήματος που επηρεάζουν τα ταμειακά 

διαθέσιμα μιας τράπεζας.

Έμπειροι τραπεζίτες αναφέρουν ότι το να μην έχει μια τράπεζα κέρδη 

για κάποια έτη μπορεί να μην αποτελέσει λόγο για να κλείσει, αλλά το να μην 

έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για μια μέρα, αυτό ίσως την αναγκάσει ακόμα 

                                                            
4 Ζαπράνης Α. (2009), «Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων με το Matlab», σελ. 23.
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και σε πτώχευση επειδή θα δημιουργηθεί πανικός στους καταθέτες και θα 

σπεύσουν όλοι μαζί να κάνουν αναλήψεις. Για αυτόν το λόγο τα ανεπτυγμένα 

κράτη εγγυώνται τις καταθέσεις των πολιτών στις τράπεζες έως ένα ποσό 

ώστε να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να αποτρέψουν τις 

μαζικές αναλήψεις.

1.7. Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων 

Στην Ελλάδα λειτουργεί το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

(ΤΕΚΕ) το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από 

τον υπουργό οικονομικών. Ο σκοπός της λειτουργίας του είναι η καταβολή 

αποζημίωσης σε καταθέτες και επενδυτές – πελάτες των πιστωτικών 

ιδρυμάτων όταν τα τελευταία βρεθούν σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς 

αυτούς υποχρεώσεις τους. Το ΤΕΚΕ καλύπτει ποσό έως € 100.000 ανά 

καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα5, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

τηρούμενων λογαριασμών του καθώς και ποσό € 30.000 ανά επενδυτή για το 

σύνολο των απαιτήσεων του από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Οι ανωτέρω διατάξεις πρόσφατα παρατάθηκαν έως τις 31/12/2015 

(υπουργ. Απόφαση 23384/27-5-2011) ώστε να καθησυχάσουν τους καταθέτες

για την ασφάλεια των χρημάτων τους και να αποτρέψουν τις μαζικές 

αναλήψεις και τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό. 

Σκοπός του ΤΕΚΕ είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω της δημιουργίας μια σχέσης 

εμπιστοσύνης μεταξύ καταθετών - επενδυτών και τραπεζών, η αποτροπή των 

καταθετών να προβούν σε μαζικές αναλήψεις και η απορρόφηση των 

κραδασμών από την πτώχευση μιας τράπεζας. 

Στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεως 

κάποιας χώρας να αποζημιώσει όλες τις καταθέσεις σε μια γενικευμένη 

πτώχευση, αφού τα κεφάλαια σε μία τέτοια ακραία κατάσταση είναι σχεδόν 

                                                            
5 http://www.teke.gr, βλ. πληροφορίες για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ.
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αδύνατο να είναι επαρκή. Για αυτόν ακριβώς το λόγο,  στις 13 Ιουλίου 2010 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας για τη καθιέρωση 

δυνατότητας για ένα σύστημα εγγύησης καταθέσεων κράτους μέλους να 

μπορεί να λαμβάνει δάνειο από τα λοιπά συστήματα εγγύησης καταθέσεων 

που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ε.Ε., εφόσον τα κεφάλαιά του δεν 

επαρκούν για την κάλυψη των αποζημιώσεων

1.8. Επιχειρηματική Πελατεία

Ο κρισιμότερος ίσως τομέας της τραπεζικής δραστηριότητας είναι η 

εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής πελατείας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός 

ότι οι πελάτες της κατηγορίας αυτής έχουν συνεχή και έντονη τραπεζική 

δραστηριότητα σε μεγάλο φάσμα εργασιών. Ωστόσο, οι πελάτες αυτοί

αντιλαμβανόμενοι το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για τις τράπεζες, 

απαιτούν πολύ συχνά, ειδική μεταχείριση και ικανοποιητικούς όρους 

συνεργασίας, με συνέπεια κυρίαρχο ρόλο στη σχέση αυτή, τη

διαπραγμάτευση. 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής πελατείας είναι ο 

υψηλός κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι τράπεζες, καθώς τα χορηγούμενα 

ποσά είναι υψηλά και αποτελούν συνήθως το κύριο μέρος των απαιτήσεων 

τους. Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί τις τράπεζες στη χρήση εξειδικευμένων 

μηχανισμών αξιολόγησης και παρακολούθησης των δανείων αυτών. 

1.9. Ο Ρόλος Της Τράπεζας Της Ελλάδος Στη διασφάλιση 

της Σταθερότητας  Του Τραπεζικού Συστήματος

Η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί από το 1928 ως κεντρική τράπεζα της 

χώρας6 και μια από τις κύριες δραστηριότητες της, είναι η άσκηση της
                                                            
6 Από τον Ιανουάριο του 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του 

Ευρωσυστήματος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) και τις εθνικές κεντρικές 

τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ.
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εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα. Η σημασία 

της εποπτείας είναι εξαιρετικής σημασίας αν αναλογιστεί κανείς ότι στην 

ελληνική οικονομία η τραπεζική διαμεσολάβηση έχει κυρίαρχο ρόλο και ότι οι 

τράπεζες συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών καθώς και στις αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου, απευθείας ή μέσω θυγατρικών.

Συνεπώς, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

εξαρτάται από αυτήν του τραπεζικού συστήματος και η σωστή εποπτεία 

βοηθάει στα μέγιστα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι Barth, Caprio και Levine 

(2004) ανακάλυψαν σχέση μεταξύ του ρυθμιστικού πλαισίου και της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Μεταξύ άλλων ανακάλυψαν ότι 

παρόλο που ο εσωτερικός έλεγχος αυξάνει την απόδοση κάθε πιστωτικού 

ιδρύματος χωριστά, έχει μικρή σημασία στη συνολική σταθερότητα του 

τραπεζικού συστήματος7.  

Με βάση την παραπάνω λογική, στις 2 Μαρτίου 2010 δημοσιεύτηκε η 

Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2624/2010 με θέμα: «Μηνιαία 

υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος». Στόχος της Πράξης είναι η παροχή

των πιστωτικών ιδρυμάτων προς την Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικότερης

πληροφόρησης για ορισμένα επιτόκια καταθέσεων και δανείων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να είναι εφικτή μια πληρέστερη ανάλυση των 

νομισματικών και πιστωτικών εξελίξεων.

                                                            
7 Kochan Nicholas (2011), “Credit where it’s due”, Quantum Finance in Perspective 14.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1. Εισαγωγικά

Ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί το συνηθέστερο τρόπο που χρησιμοποιούν

οι επιχειρήσεις για να αντλήσουν κεφάλαια. Η χρησιμοποίηση ξένων 

κεφαλαίων ενισχύει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης υπό την 

προϋπόθεση, βέβαια, ότι το μέσο πραγματικό κόστος τους υπολείπεται της 

αποδοτικότητας των συνολικών κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό η επιλογή του 

δανείου πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε 

επιχείρησης, επιλέγοντας τον πλέον κατάλληλο τύπο δανεισμού. Παράγοντες 

όπως το επιτόκιο, η διάρκεια, τα έξοδα, οι απαιτούμενες διασφαλίσεις, η 

προσφερόμενη περίοδος χάριτος, το ύψος της δόσης και η φορολογική 

αντιμετώπιση για τον κάθε τύπο δανείου πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την 

επιλογή δανεισμού.

Παρακάτω παρατηρούμε τις χρηματοδοτήσεις του τραπεζικού 

συστήματος προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα και τα ποσοστά μεταβολής του.

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα 

(Υπόλοιπα και καθαρές ροές σε εκατ. ευρώ)

ΔΕΚ. 2010 ΜΑΡ. 2011 ΑΠΡ. 2011 ΜΑΙΟΣ 2011
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 257,846 255,374 253,703 253,193
    μηνιαία καθαρή ροή 243 -722 -377 -1,557
    (%) 12μηνη μεταβολή 0.0% -0.4% -0.5% -1.1%

ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 123,244 122,173 121,175 120,934
    μηνιαία καθαρή ροή 474 -310 212 -959
    (%) 12μηνη μεταβολή 1.1% 1.1% 1.2% 0.3%
   1.  Γεωργία
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 2,060 2,124 2,119 2,077
        (%) 12μηνη μεταβολή 1.1% 1.2% 0.4% -0.6%
   2.  Βιομηχανία
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 24,269 24,854 25,115 24,918
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        (%) 12μηνη μεταβολή -2.0% -1.2% 0.4% -0.7%
   3.  Εμπόριο
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 25,355 25,407 25,279 25,266
        (%) 12μηνη μεταβολή -3.5% -3.0% -2.9% -2.9%
   4. Τουρισμός
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 7,355 7,404 7,197 7,182
        (%) 12μηνη μεταβολή 2.9% 0.2% -0.5% -0.4%
   5. Ναυτιλία
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 17,498 16,983 16,273 16,944
        (%) 12μηνη μεταβολή 4.2% 6.8% 6.7% 4.0%
   6. Λοιπά χρηματ/κά ιδρύματα
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 6,730 6,379 6,295 6,000
        (%) 12μηνη μεταβολή 8.2% 3.4% -5.6% -8.2%
   7.  Κατασκευές
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 11,327 11,367 11,289 11,278
        (%) 12μηνη μεταβολή 1.9% -0.4% -0.1% -0.4%
   8.  Ηλεκτρισμός - Φωταέριο - Ύδρευση
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 5,155 5,286 5,489 5,470
        (%) 12μηνη μεταβολή 21.6% 13.3% 21.0% 17.3%
   9. Μεταφορές πλην Ναυτιλίας
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 1,935 1,989 1,934 1,940
        (%) 12μηνη μεταβολή -9.2% -10.3% -11.4% -11.2%
  10.  Λοιπά
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 21,561 20,379 20,184 19,860
        (%) 12μηνη μεταβολή 4.1% 5.4% 6.1% 4.5%

IIΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 16,483 16,355 16,170 16,032
        μηνιαία καθαρή ροή 28 -86 -191 -165
        (%) 12μηνη μεταβολή 0.3% -0.4% -1.5% -3.2%

ΙV. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
     Υπόλοιπο χρηματοδότησης 118,119 116,846 116,358 116,227
     μηνιαία καθαρή ροή -259 -326 -399 -433
     (%) 12μηνη μεταβολή -1.2% -1.9% -2.1% -2.3%

   1. Στεγαστικά
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 80,507 79,823 79,718 79,794
        μηνιαία καθαρή ροή -48 -118 -171 -242
        (%) 12μηνη μεταβολή -0.3% -1.3% -1.5% -1.7%

   2. Καταναλωτικά
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 35,081 34,454 34,060 33,811
        μηνιαία καθαρή ροή -268 -221 -239 -228
        (%) 12μηνη μεταβολή -4.2% -4.6% -4.8% -5.1%

   3. Λοιπά 
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 2,532 2,569 2,580 2,622
        μηνιαία καθαρή ροή 57 13 10 37
        (%) 12μηνη μεταβολή 10.7% 13.0% 13.5% 12.9%

ΠΗΓΗ: Tράπεζα Της Ελλάδος
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2.2. Ορισμός Δανείου

Δάνειο, σύμφωνα με το άρθρο 806 του αστικού κώδικα, ονομάζεται 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. Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει 

μελλοντικά στον δανειστή άλλα πράγματα της ίδια ποιότητας ή ποσότητας8. 

Τα τραπεζικά δάνεια χορηγούνται μετά την υπογραφή σύμβασης 

δανείου. Η τράπεζα μεταβιβάζει στον πελάτη χρήματα, τα οποία ο τελευταίος 

υποχρεούται να τα επιστρέψει έντοκα. Με τη σύμβαση αυτή δημιουργείται μια 

καθαρά προσωπική ενοχική σχέση μεταξύ της τράπεζας και του οφειλέτη και 

γεννάται δικαίωμα της τράπεζας να στραφεί κατά του οφειλέτη.

2.3. Πίστωση

Είναι η συμφωνία με την οποία ένα από τους συμβαλλόμενους, έχει την 

υποχρέωση να ενισχύσει προσωρινά την αγοραστική δύναμη του άλλου, με 

την υποχρέωση του τελευταίου να επιστρέψει το ποσό με ή χωρίς τόκους. Η 

πίστωση είναι άμεση, όταν για παράδειγμα μια τράπεζα χορηγεί στον πελάτη 

της δανειακή διευκόλυνση και έμμεση, όταν για παράδειγμα ένας προμηθευτής 

πουλάει στον πελάτη του επί πιστώσει.

                                                            
8 Αγγελάκης Μ. (2005), «Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εμπλοκές», σελ. 37.
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2.4. Διαφορές Δανείου Από Την Πίστωση9

 Η πίστωση αναφέρεται μόνο σε χρηματική ενίσχυση του 

συμβαλλόμενου, ενώ το δάνειο αναφέρεται και σε άλλα αντικαταστατά 

πράγματα όπως είναι για παράδειγμα τα εμπορεύματα.

 Η πίστωση μπορεί να είναι άμεση όπως είναι για παράδειγμα, η

χορήγηση με ενέχυρο αξιόγραφα ή έμμεση όπως είναι για παράδειγμα, 

η έκδοση Εγγυητικής Επιστολής από μια τράπεζα υπέρ του πελάτη της.

 Η πίστωση βασίζεται κυρίως στην εμπιστοσύνη του πιστοδότη στον 

πιστούχο.

 Το δάνειο αποτελεί πίστωση μόνο όταν είναι χρηματικό. 

2.5. Θεσμικό Πλαίσιο Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων

Στην Ελλάδα με το θεσμικό πλαίσιο, όπως εκφράζεται με την ΠΔ/ΤΕ 

1955/1991 και την ΠΔ/ΤΕ 2523/2003, ισχύει η απόλυτη απελευθέρωση των 

χρηματοδοτήσεων, όσον αφορά το είδος και τα χαρακτηριστικά τους. 

Επομένως, τα πιστωτικά ιδρύματα καθορίζουν τους όρους των δανείων 

σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, την τραπεζική πρακτική και το 

εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι «Η 

χρηματοδότηση των πάσης φύσεως επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και 

των νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

για την κάλυψη αναγκών τους σε κεφάλαια κίνησης και δαπανών τους για την 

απόκτηση παγίων εγκαταστάσεων, εξοπλισμού  και μεταφορικών μέσων,

διενεργείται χωρίς περιορισμούς ή ειδικούς όρους».

Οπότε η χρηματοδότηση θα παρέχεται με τραπεζικά κριτήρια τα οποία 

θέτει η κάθε τράπεζα ξεχωριστά. Επιπλέον, από τη γενική απελευθέρωση 

                                                            
9 Αγγελάκης Μ. (2005), «Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εμπλοκές», σελ. 42-43.
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εξαιρούνται συγκεκριμένες μορφές χρηματοδότησης, οι οποίες ορίζονται από 

την τράπεζα της Ελλάδος και τις εποπτικές αρχές.

2.6. Είδη Λογαριασμών Πιστοδοτήσεων

2.6.1. Ανοικτός (Αλληλόχρεος) Τρεχούμενος Λογαριασμός

Είναι η σύμβαση με την οποία δύο πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), από τα οποία 

ο ένας τουλάχιστον είναι έμπορος, συμφωνούν ότι οι αμοιβαίες πιστώσεις και 

οφειλές που θα προκύψουν από τις συναλλαγές τους, θα μπαίνουν σε ενιαίο 

λογαριασμό οπού θα χάνουν την ατομικότητά τους. Το υπόλοιπο του 

λογαριασμού θα εκκαθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα αποτελεί 

απαίτηση του ενός και υποχρέωση του άλλου.

Ο πελάτης συμφωνεί με την τράπεζα ένα όριο πίστωσης (plafond)10, 

μέχρι το οποίο θα μπορεί να λαμβάνει  χορηγήσεις για την κάλυψη των 

αναγκών του για κεφάλαιο κίνησης οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια της 

παραγωγικής και εμπορικής του δραστηριότητας. Το καθορισμένο στη

σύμβαση όριο δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί, και η υπέρβαση του ορίου 

είναι δικαιολογημένη μόνο κατά το ποσό των τόκων. Ο εκτοκισμός του 

αλληλόχρεου λογαριασμού γίνεται κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού 

τριμήνου.

Ο δανειολήπτης μπορεί αν θέλει να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο της 

οφειλής του, ενώ μπορεί να επαναδανείζεται όταν έχει ανάγκη μέχρι το όριο 

που του έχει χορηγηθεί. Η επιστροφή των χρηματοδοτήσεων ή αλλιώς η 

ανακύκλωση του λογαριασμού μπορεί να προσδιορίζεται ή όχι στη σύμβαση 

καθώς δεν υπάρχει τακτή λήξη. Αν στη σύμβαση δεν έχει οριστεί χρόνος 

λήξης της, τότε θεωρείται ως αορίστου και λύεται οποτεδήποτε με καταγγελία.

                                                            
10 Στην καθημερινή τραπεζική ορολογία είναι πολύ συνηθισμένη η χρησιμοποίηση της λέξης «πλαφόν».
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Στην τραπεζική πρακτική, οι τράπεζες, συνήθως επαναξιολογούν το 

πιστωτικό όριο ανά εξάμηνο ή έτος και αν χρειαστεί επαναπροσδιορίζουν το 

ύψος του και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του.

Ο αλληλόχρεος λογαριασμός μπορεί να καλύπτεται με τις ίδιες 

εξασφαλίσεις που θα περιγράψουμε στην επόμενη παράγραφο (2.6.2) ενώ 

παρέχει στις επιχειρήσεις τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το όριο ανάλογα με τις 

ανάγκες του.

 Ο πελάτης μπορεί να μειώνει το χρεωστικό του υπόλοιπο με καταθέσεις

ποσών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 Ο πελάτης επιβαρύνεται με τόκους μόνο για το ποσό που 

χρησιμοποίησε.

2.6.2. Δάνεια Τακτής Λήξης

Είναι χορηγήσεις χρηματικών ποσών προς πελάτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν 

την υποχρέωση να επιστρέψουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το 

κεφάλαιο πλέον τους τόκους. Με τη σύμβαση δανείου, η τράπεζα δανείζει 

στον πιστούχο καθορισμένο ποσό και τα ποσά που επιστρέφονται δεν 

μπορούν να ξαναχορηγηθούν με την ίδια σύμβαση. Οπότε, η βασική διαφορά 

μεταξύ της σύμβασης Δάνειων Τακτής Λήξης και Αλληλόχρεου Τρεχούμενου 

Λογαριασμού είναι ότι στην πρώτη δε συναντάμε την αοριστία της δεύτερης, 

αφού είναι καθορισμένος ο χρόνος και ο τρόπος παροχής και εξόφλησης του 

ποσού του δανείου.

Τα δάνεια διακρίνονται με βάση:

 Τον τρόπο αποπληρωμής τους.

 Το φορέα διάθεσης.
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 Τον ορίζοντα αποπληρωμής τους.

 Τις εξασφαλίσεις.

Δάνεια με βάση τον τρόπο αποπληρωμής τους

Εδώ συναντάμε πολλές κατηγορίες δανείων με κύριες τις κάτωθι τρεις:

Απλό δάνειο: Ονομάζεται ο τύπος του δανείου, η αποπληρωμή του οποίου 

γίνεται εφάπαξ σε ορισμένο χρόνο, κατά κεφάλαιο και τόκους.

Τοκοχρεολυτικό δάνειο: Ονομάζεται ο τύπος του δανείου, η αποπληρωμή 

του οποίου γίνεται σταδιακά με σταθερές, ισόποσες τοκοχρεολυτικές δόσεις. 

Δηλαδή, η κάθε δόση εμπεριέχει κεφάλαιο (χρεολύσιο) και τόκο πλέον και 

άλλες επιβαρύνσεις ( π.χ εισφορά 0,60% Ν. 128/75).

Χρεολυτικό δάνειο:  Ονομάζεται ο τύπος του δανείου, η αποπληρωμή του 

οποίου γίνεται με βάση σταθερές πληρωμές κεφαλαίου και μεταβλητές 

πληρωμές τόκου.

Δάνεια με βάση τον φορέα διάθεσης

Τραπεζικά δάνεια: Δάνεια τα οποία χορηγούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα 

και τα οποία θα περιγράψουμε παρακάτω.

Ομολογιακά δάνεια: Τα δάνεια αυτής της μορφής χορηγούνται μέσω τίτλων 

(ομολόγων ή ομολογιών) που εκδίδονται από τη δανειολήπτρια εταιρεία. Οι 

τίτλοι που εκδίδονται αγοράζονται από τις τράπεζες ή τους επενδυτές. Η 

επιχείρηση εκδίδει τίτλους με κουπόνια απόδοσης και η ονομαστική τους αξία 

προσδιορίζεται από ένα προσυμφωνημένο επιτόκιο (ο Νόμος 3156/25-6-2003 

ορίζει τέσσερις βασικές κατηγορίες ομολογιακών δανείων).
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Κοινοπρακτικά δάνεια11: Πρόκειται ουσιαστικά για μεγάλου ύψους 

τραπεζικά δάνεια, με τα οποία οι επιχειρήσεις αντλούν κεφάλαια για την 

κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας τους. Η συμφωνία και οι όροι του 

δανείου διαμορφώνονται από μια τράπεζα ή ομάδα τραπεζών, οι οποίες 

λειτουργούν ως ανάδοχοι του δανείου και στη συνέχεια πωλούν τμήματα του, 

στις άλλες τράπεζες.  Για τη μορφή του συγκεκριμένου δανείου ετοιμάζεται 

μια σύμβαση, η οποία υπογράφεται από όλους τους ενεχομένους (Δανειστής -

Εγγυητής - Τράπεζες) και περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις υποχρεώσεις 

όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Δάνεια με βάση τον ορίζοντα αποπληρωμής τους

Με κριτήριο τη διάρκεια τους, οι χρηματοδοτήσεις διακρίνονται σε 

βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες:

Βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις: Είναι κατά κανόνα οι 

χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης οι οποίες εξοφλούνται συνήθως σε ένα 

διάστημα μέχρι 12 μήνες, αν και ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα της 

επιχείρησης μπορούν να έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια.

Μεσοπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις: Είναι εκείνες οι οποίες χορηγούνται 

συνήθως για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα και έχουν διάρκεια 

μεταξύ ενός και τριών ετών.

Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτήσεις: Είναι οι χρηματοδοτήσεις στις 

οποίες η τράπεζα ορίζει τη διάρκεια αποπληρωμής τους πέραν των τριών 

ετών. Τα δάνεια για την απόκτηση παγίων έχουν συνήθως διάρκεια 

μεγαλύτερη των τριών ετών. Ο ακριβής καθορισμός της διάρκειας εξαρτάται 

από τη φύση του παγίου (ακίνητο ή μηχανολογικός εξοπλισμός) που πρόκειται 

να αποκτηθεί. 

                                                            
11 Τα πιστωτικά ιδρύματα, μέλη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, έχουν υιοθετήσει έναν εθελοντικό 

κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών δανείων.
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Δάνεια με βάση τις εξασφαλίσεις

Με τον όρο εξασφαλίσεις θεωρούμε τον εναλλακτικό τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να αποπληρωθούν οι οφειλές στην περίπτωση που ο δανειολήπτης 

δεν κατορθώσει τελικά να αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο της οφειλής του.

Με βάση το παραπάνω κριτήριο τα δάνεια χωρίζονται στις παρακάτω 

κατηγορίες ενώ κάποιο δάνειο εκτός από την υπογραφή του πελάτη μπορεί να 

καλύπτεται με συνδυασμό12 ενοχικών και εμπράγματων εξασφαλίσεων:

Ακάλυπτα ή ανοικτά δάνεια: Δάνεια τα οποία καλύπτονται μόνο με την 

υπογραφή του πελάτη και χορηγούνται σε απόλυτα φερέγγυους πελάτες.

Δάνεια με ενοχικές εξασφαλίσεις: Δάνεια στα οποία εκτός από την 

υπογραφή του πελάτη, η τράπεζα καλύπτεται και με εγγυήσεις τρίτων 

προσώπων, τα οποία μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε αυτήν την 

κατηγορία εντάσσονται και οι πιστοδοτήσεις με ενέχυρο αξιόγραφα ή 

απαιτήσεις.

Δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις: Δάνεια στα οποία εκτός από την 

υπογραφή του πελάτη, η τράπεζα καλύπτεται και με εμπράγματες 

εξασφαλίσεις, όπως ενέχυρα, προσημειώσεις υποθηκών, υποθήκες και 

εκχωρήσεις.

2.7. Κατηγορίες Τραπεζικών Επιχειρηματικών Δανείων

Οι τράπεζες προσφέρουν δύο μεγάλες κατηγορίες δανείων προς τις 

επιχειρήσεις: Τα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και τα δάνεια για αγορά παγίων 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

                                                            
12 Είναι πολύ συνηθισμένο για τις τράπεζες, εκτός από εμπράγματες εξασφαλίσεις, να ζητούν 

ταυτόχρονα και τις προσωπικές εγγυήσεις των φορέων μιας επιχείρησης.
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Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης αποσκοπούν στη βελτίωση της 

ρευστότητας της επιχείρησης και είναι από τη φύση τους μικρής διάρκειας ενώ 

τα δάνεια για αγορά παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  είναι 

μεγαλύτερης διάρκειας.

2.7.1. Δάνεια για Κεφάλαιο Κίνησης

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να είναι σε θέση να κάνουν πιστώσεις στους 

πελάτες τους ή να προβαίνουν στις απαραίτητες αγορές πρώτων υλών και 

εμπορευμάτων θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη ρευστότητα. Οπότε, 

δημιουργείται η ανάγκη για κεφάλαιο κίνησης, η οποία καλύπτεται από τις 

επιχειρήσεις με ίδια κεφάλαια ή με τραπεζικό δανεισμό.

Οι τράπεζες προκειμένου να προσδιορίσουν τη μορφή, το ύψος και τη 

διάρκεια των αναγκαίων κεφαλαίων κίνησης αναλύουν διεξοδικά τα οικονομικά  

στοιχεία των επιχειρήσεων. Επιπλέον, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

παραγωγικό - συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης και στους όρους 

αγορών και πωλήσεων. 

Η χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης μπορεί να φτάσει έως το 

100% του τζίρου της επιχείρησης ενώ οι καλύψεις της τράπεζας για το 

συγκεκριμένο είδος δανείου διαφέρουν ανά περίπτωση όπως θα περιγράψουμε 

παρακάτω.

Τα πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν σήμερα ολοκληρωμένα πακέτα 

χρηματοδοτήσεων για κεφάλαιο κίνησης, τα οποία θα μπορούσαμε να τα 

διακρίνουμε περαιτέρω με βάση το σκοπό και τις εξασφαλίσεις τους, στις 

παρακάτω κατηγορίες:
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Εφάπαξ χρηματοδότηση

Σκοπός της είναι η χρηματοδότηση ειδικών ή έκτακτων αναγκών της 

επιχείρησης. Τέτοιες ανάγκες μπορούν να είναι για παράδειγμα, η υλοποίηση 

μιας συγκεκριμένης παραγγελίας ή η αγορά πρώτων υλών τοις μετρητοίς. Η 

διάρκειά της εξαρτάται από τις ανάγκες που εξυπηρετεί.

Χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης μονιμοτέρων αναγκών

Η χρηματοδότηση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη του καθαρού κεφαλαίου 

κίνησης, δηλαδή αυτού που χρηματοδοτεί το κυκλοφορούν ενεργητικό μιας 

επιχείρησης. Ο χρόνος αποπληρωμής της είναι μεσοπρόθεσμος και γίνεται 

συνήθως με δάνειο τακτής λήξης. Επιπλέον, η χρηματοδότηση αυτή 

ονομάζεται και “bridge financing” καθώς χρησιμοποιείται και για 

μακροπρόθεσμες ανάγκες της επιχείρησης έως ότου βρεθούν τα απαραίτητα 

μακροπρόθεσμα κεφάλαια.

Χρηματοδότηση με ενέχυρο αξιόγραφα

Είναι η μορφή της χρηματοδότησης σύμφωνα με την οποία η τράπεζα χορηγεί 

δάνεια έναντι επιταγών13 και συναλλαγματικών, οι οποίες προέρχονται από 

εμπορική δραστηριότητα. Τα δάνεια αυτής της μορφής συνήθως χορηγούνται 

μέσω ενός αλληλόχρεου λογαριασμού μεταξύ της τράπεζας και του πελάτη. 

Η τράπεζα παρακρατεί συνήθως ένα περιθώριο που διαφέρει από 

πιστούχο σε πιστούχο, το οποίο είναι συνήθως συνάρτηση της φερεγγυότητας 

του πελάτη και της εισπραξιμότητας των αξιογράφων πελατείας του, 

προκειμένου να καλύπτονται οι τόκοι, τα έξοδα και οι τυχόν επιστροφές 

απλήρωτων αξιογράφων. 

                                                            
13 Αγγελάκης Μ. (2005) «Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εμπλοκές». Στην Ελλάδα οι τράπεζες 

χρηματοδοτούν μεταχρονολογημένες επιταγές οι οποίες όμως είναι πληρωτέες «επί τη εμφανίσει».
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Χρηματοδότηση με ενέχυρο εμπορεύματα

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις διαθέτουν εμπορεύματα ελεύθερα βαρών 

(πρώτες ύλες ή έτοιμα προϊόντα) μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την 

τράπεζα ενεχυριάζοντας τα υπέρ της. Στην τραπεζική πρακτική, τα πιστωτικά 

ιδρύματα προβαίνουν σε τέτοιου είδους χρηματοδότηση μόνο σε απόλυτα 

φερέγγυους πελάτες και ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων καθώς

γενικά δεν αποτελούν ισχυρή εξασφάλιση, αφού είναι πολύ εύκολο να 

απαξιωθούν ή να καταστραφούν.

Προχρηματοδότηση - Χρηματοδότηση εξαγωγών

Είναι οι χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις για την προετοιμασία και τη 

διενέργεια εξαγωγών. Δηλαδή, οι τράπεζες παρέχουν ρευστότητα στις 

επιχειρήσεις έως την είσπραξη των χρημάτων από τους πελάτες τους στο 

εξωτερικό. 

Χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης χωρίς εξασφαλίσεις

Χορήγηση σε πολύ καλές επιχειρήσεις, αφού προσδιοριστούν οι ανάγκες τους 

για κεφάλαιο κίνησης. Η τράπεζα θα πρέπει να γνωρίζει το σκοπό για τον 

οποίο η επιχείρηση θα διαθέσει τα χρήματα, κάτι που δεν είναι απόλυτα 

εφικτό. Η χρηματοδότηση αυτή λειτουργεί μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού. 

Χρηματοδότηση εισαγωγών

Αποτελεί χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα για την πληρωμή 

εισαγόμενων προϊόντων. Οι τράπεζες ζητούν διάφορες εξασφαλίσεις ανάλογα 

με τη φερεγγυότητα του κάθε πιστούχου.
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Χρηματοδότηση με εκχώρηση απαίτησης ή σύμβασης

Είναι χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα η οποία δίνει ρευστότητα 

έως ότου πληρωθεί η συγκεκριμένη απαίτηση ή ολοκληρωθεί συγκεκριμένη 

σύμβαση και η πληρωμή της. Η τράπεζα έχει κίνδυνο καθώς ενδέχεται να μην 

πληρωθεί η απαίτηση ή η σύμβαση καθώς και να μην ολοκληρωθεί κάποια 

σύμβαση. Η χορήγηση αυτή είναι συνάρτηση της φερεγγυότητας της 

επιχείρησης και του αντισυμβαλλόμενου. 

Χρηματοδότηση με ενέχυρο τίτλους και καταθέσεις

Είναι χρηματοδότηση με ενέχυρο, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια δημοσίου, 

μετοχές εισηγμένων επιχειρήσεων, μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καταθέσεων 

κτλ.

Χρηματοδότηση με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη

Είναι η χρηματοδότηση με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη επί 

συγκεκριμένου ακινήτου. Τα παραπάνω αποτελούν εμπράγματο δικαίωμα σε 

εξασφάλιση απαίτησης, με την προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή από το 

ακίνητο.

2.7.2. Δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό 

Τα δάνεια αυτής της μορφής χορηγούνται για την αγορά παγίων στοιχείων 

ενεργητικού και έχουν συνήθως μακροπρόθεσμη διάρκεια καθώς η απόδοση 

των παγίων δεν είναι άμεση αλλά κατανέμεται σε όλη την διάρκεια της 

ύπαρξης τους στην επιχείρηση. Η χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει

ολόκληρη την επένδυση της αγοράς ή κατασκευής του παγίου ενώ η 

εκταμίευση μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ, είτε σταδιακά ανάλογα με την 



34

εξέλιξη των εργασιών. Τα δάνεια αυτά είναι τακτής λήξης και το τελικό 

επιτόκιο τους προσαυξάνεται κατά 0,6% με την εισφορά του Ν. 128/75 

Στα ανωτέρω δάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια για αγορά

επαγγελματικής στέγης με τα οποία οι τράπεζες χρηματοδοτούν μέχρι και το 

100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Επίσης, εφόσον το πάγιο που 

χρηματοδοτείται δεν δημιουργεί άμεσα ροές στην επιχείρηση τότε οι τράπεζες

μπορεί να παρέχουν περίοδο χάριτος με ή χωρίς υποχρέωση της επιχείρησης 

για καταβολή τόκων ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στις ταμειακές της 

ροές. Επιπλέον, η εκταμίευση του δανείου γίνεται εφάπαξ όταν το

χρηματοδοτούμενο πάγιο είναι άμεσα διαθέσιμο στην επιχείρηση και σταδιακά 

ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, για παράδειγμα στην κατασκευή 

κάποιου κτιρίου. 

Ως κάλυψη για αυτά τα δάνεια χρησιμοποιούνται συνήθως εμπράγματες 

εξασφαλίσεις με συνηθέστερες την εγγραφή προσημείωσης ή υποθήκης επί 

ακινήτου.

Οι τράπεζες προκείμενου να αξιολογήσουν, τα δάνεια αυτής της 

μορφής αξιολογούν μεταξύ άλλων:

 Τη φερεγγυότητα της επιχείρησης.

 Το σκοπό της επένδυσης.

 Το χρονικό διάστημα υλοποίησης της επένδυσης.

 Την ιδία συμμετοχή της επιχείρησης στην προβλεπόμενη δαπάνη.

 Τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

 Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα από το χρηματοδοτούμενο πάγιο.

 Την αναγκαιότητα του παγίου στη λειτουργία της επιχείρησης.

 Τη διάρκεια ζωής του παγίου.
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 Τις πρόσθετες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης που δημιουργούν τα 

χρηματοδοτούμενα πάγια. 

2.8. Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης

2.8.1. Πρακτόρευση απαιτήσεων (Factoring)

Η πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων εφαρμόζεται από τις τράπεζες 

και τις Ανώνυμες Εταιρείες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό αυτή τη 

δραστηριότητα. Η πρακτόρευση απαιτήσεων αφορά τη σύναψη σύμβασης 

μεταξύ του προμηθευτή και του πράκτορα (τράπεζα ή εταιρεία factoring) 

βάσει της οποίας ο προμηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα τις απαιτήσεις του

έναντι των πελατών – οφειλετών του14. Ο πράκτορας αναλαμβάνει τη 

διαχείριση, την είσπραξη, την προεξόφληση, τον πιστωτικό έλεγχο και την 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων του προμηθευτή. Το 

χρηματοδοτικό ίδρυμα, συνήθως, αποδίδει άμεσα στην επιχείρηση το 

συμφωνημένο ποσοστό επί των οφειλών ενώ χρεώνει την εταιρεία με 

προμήθεια για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, η οποία υπολογίζεται 

ποσοστιαία επί του ποσού που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις προς τους πελάτες.

Η πρακτόρευση απαιτήσεων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος 

χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης και αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο 

τρόπο βελτίωσης της ρευστότητας μιας επιχείρησης. Παράλληλα μειώνεται το 

λειτουργικό κόστος και αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα των επιχειρήσεων 

καθώς οι διαδικασίες διαχείρισης, λογιστικής παρακολούθησης και είσπραξης 

των απαιτήσεων μιας επιχείρησης ανατίθενται στην τράπεζα ή στην εταιρεία 

factoring.

                                                            
14 Κόντος Γ. (2010), «Λογιστική τραπεζών και εταιρειών leasing & factoring», σελ. 324. Σύμφωνα  με τα 

άρθρα 455 και 462 του Α.Κ. « ο δανειστής μπορεί με σύμβαση να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτηση 

του χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη (εκχώρηση), ενώ ο οφειλέτης έχει προς τον εκδοχέα τις ίδιες 

υποχρεώσεις που είχε προς τον εκχωρητή» 
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Το factoring δεν είναι μια περιστασιακή συνεργασία, αλλά μια σύμβαση 

που προβλέπει συνεχόμενη συνεργασία και δημιουργεί διαρκή σχέση μεταξύ 

του πράκτορα και της επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:

 Προκειμένου να χρηματοδοτηθούν άμεσα για τις τρέχουσες ανάγκες 

τους όταν δεν έχουν εμπράγματες εγγυήσεις.

 Όταν έχουν μια αυξημένη ζήτηση προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν παρά μόνο με ασύμφορους όρους προς 

τους προμηθευτές τους.

 Όταν οι διαδικασίες είσπραξης των απαιτήσεών τους είναι εξαιρετικά 

δαπανηρές.

 Όταν έχουν μεγάλες ζημιές από αφερέγγυους πελάτες.

2.8.2. Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι ένας ολοκληρωμένος χρηματοδοτικός 

μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει ή να 

επεκτείνει τον παραγωγικό της εξοπλισμό χωρίς να διαθέσει δικά της 

κεφάλαια. Τα απαιτούμενα κεφάλαια διατίθενται από την εταιρεία 

χρηματοδοτικής μίσθωσης15, η οποία αγοράζει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις 

οδηγίες της επιχείρησης. Στη συνέχεια εκμισθώνει τον εξοπλισμό αυτόν στην 

επιχείρηση για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένο 

μίσθωμα. Με τη λήξη της σύμβασης, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 

αγοράσει τον εξοπλισμό καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό το οποίο δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το 5% της αξίας του εξοπλισμού. Μπορεί εναλλακτικά να 

                                                            
15 Οι εργασίες διεξάγονται από χρηματοδοτικά και από πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτά ορίζονται στο Ν. 

2076/1992.
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επιστρέψει τον εξοπλισμό στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή να 

συνεχίσει τη μίσθωση.

Οι δόσεις της μίσθωσης καταβάλλονται σε προσυμφωνημένα χρονικά 

διαστήματα. Η επιχείρηση συνήθως καταβάλλει εφάπαξ και ένα ποσό ( 

συνήθως μεταξύ 0,1% έως 1%) επί της αξίας της επένδυσης για το 

διαχειριστικό κόστος. Η περίοδος αποπληρωμής εξαρτάται από τη φύση του 

εξοπλισμού ενώ η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 100% της 

αξίας του.

Η χρηματοδοτική μίσθωση ως μορφή χρηματοδότησης παρουσιάζει 

πολλά πλεονεκτήματα ιδιαίτερα για τις νέες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα η επιχείρηση:

 Δεν χρειάζεται να καταβάλλει αμέσως τα ποσά που απαιτούνται για την 

αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τις 

νέες και τις μικρές επιχειρήσεις με μικρή ρευστότητα.

 Δεν αναγκάζεται να καταφύγει σε υπέρμετρο δανεισμό.

 Έχει την επιλογή μετά το πέρας της μίσθωσης να αγοράσει τον 

εξοπλισμό, να τερματίσει ή να ανανεώσει τη σύμβαση.

 Απαλλάσσεται από το φόρο για τον εξοπλισμό που μισθώνει αφού το 

σύνολο των δόσεων αναγνωρίζεται σαν λειτουργική δαπάνη.

 Εμφανίζει καλύτερη εικόνα στις οικονομικές της καταστάσεις καθώς 

αφαιρεί τα μισθώματα που πληρώνει στην εταιρεία Leasing από το 

ακαθάριστο εισόδημά της, χωρίς να εμφανίζει την αξία του εξοπλισμού 

στον ισολογισμό της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ 

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

3.1. Εισαγωγικά

Σε περιόδους οικονομικής στενότητας στην αγορά, όπως αυτό είναι λογικό, 

αυξάνονται τα δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται ομαλά ή με άλλα λόγια 

αυτά που ο δανειολήπτης δεν τα πληρώνει στην ώρα τους ή δεν τα πληρώνει 

καθόλου. Επιπλέον, δυσκολεύουν τα κριτήρια για τη χορήγηση νέων δανείων 

ενώ σε ακραίες περιπτώσεις σταματούν ακόμα και οι χρηματοδοτήσεις λόγω 

έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων. 

Στα επόμενα κεφάλαια θα περιγράψουμε τις διαδικασίες που 

ακολουθούν οι τράπεζες προκειμένου να ασχοληθούν με νέες 

χρηματοδοτήσεις, να εντοπίσουν τα προβληματικά δάνεια στο δανειακό τους 

χαρτοφυλάκιο και να εισπράξουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Για τις 

ανάγκες του κεφαλαίου θα ταξινομήσουμε τις πιστοδοτήσεις, όπως γίνεται 

στην τραπεζική πρακτική και θα ασχοληθούμε με την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής  ικανότητας των επιχειρήσεων.

3.2. Ταξινόμηση Των Πιστοδοτήσεων Στις Ελληνικές 

Εμπορικές Τράπεζες

Οι εμπορικές τράπεζες ταξινομούν τις πιστοδοτήσεις τους σε κατηγορίες οι 

οποίες δύναται να διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα, αναφορικά με τον 
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χαρακτηρισμό τους και την κλίμακα που ακολουθούν. Η κατηγοριοποίηση σε 

γενικές γραμμές είναι η παρακάτω :

Κανονικές πιστοδοτήσεις 

Πιστοδοτήσεις που ικανοποιούν απόλυτα τα πιστωτικά κριτήρια της τράπεζας 

(standard loans) και βασίζονται σε επαρκή, επαληθευμένο, αναλυμένο και

αξιολογημένο πληροφοριακό υλικό.

Πιστοδοτήσεις με ενδείξεις αδυναμιών

Πιστοδοτήσεις με ενδείξεις αδυναμιών του πιστούχου οι οποίες μπορεί να 

οφείλονται στις συνθήκες της αγοράς, στην οικονομική κατάσταση του 

πιστούχου, στη δανειοληπτική του ικανότητα, στο συναλλακτικό του 

κύκλωμα, κτλ. Δεν αναμένονται προβλήματα στην αποπληρωμή αυτών των 

πιστοδοτήσεων αλλά επιβάλλεται η καλύτερη δυνατή γνώση όλων των 

παραγόντων που επιβαρύνουν την οικονομική κατάσταση του πιστούχου και η 

λήψη διορθωτικών μέτρων εφόσον χρειαστεί.

Πιστοδοτήσεις εκτός κριτηρίων 

Πιστοδοτήσεις με αυξημένες πιθανότητες να μην αποπληρωθούν κανονικά

(substandard loans), λόγω χαμηλών εξασφαλίσεων και δυσμενών τάσεων ή 

εξελίξεων χρηματοδοτικής, διοικητικής ή οικονομικής φύσεως. Από την 

πλευρά της τράπεζας απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες άμεσα για την 

ισχυροποίηση της θέσης της και τον περιορισμό των κινδύνων. Δεν 

αναμένονται ζημιές για την τράπεζα.

Πιστοδοτήσεις σε εμπλοκή

Πιστοδοτήσεις με αμφίβολη εξυπηρέτηση (doubtful loans). Αναμένονται ζημιές 

για την τράπεζα χωρίς να μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς. Από την 
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πλευρά της τράπεζας απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την ισχυροποίηση της 

θέσης της.

Απαιτήσεις επισφαλείς  ή ανεπίδεκτες είσπραξης 

Πιστοδοτήσεις, που θεωρούνται σαν μη εισπράξιμες (loss loans), μερικά ή 

ολικά χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες πιθανότητες για 

μερική ή τελική ανάκτηση (recovery). Οι τράπεζες καταβάλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια να εισπράξουν μέρος ή σύνολο του ποσού, μέχρι να βεβαιωθούν 

απόλυτα ότι δεν είναι εφικτό.

3.3. Μελέτη Περίπτωσης – Ταξινόμηση Πιστοδοτήσεων 

Κατά Την Τράπεζα Πειραιώς

Δάνεια χωρίς καθυστέρηση ή απομείωση αξίας

Ενήμερες απαιτήσεις χωρίς καμία καθυστέρηση και καμία πρόβλεψη.

Δάνεια και απαιτήσεις σε καθυστέρηση χωρίς απομείωση αξίας

Η παραπάνω κατηγορία περιλαμβάνει όλα τα δάνεια που έχουν καθυστέρηση 

και τα οποία δεν έχουν απομείωση αξίας. Σε αυτή τη κατηγορία καταχωρείται 

το συνολικό ποσό της απαίτησης από τον πελάτη. Τα δάνεια σε καθυστέρηση 

προ προβλέψεων χωρίς απομείωση αξίας αναλύονται ανά χαρτοφυλάκιο. Στην 

Ιδιωτική Πίστη αναλύονται σε στεγαστικά, καταναλωτικά - προσωπικά δάνεια 

και πιστωτικές κάρτες. Στην Επιχειρηματική Πίστη αναλύονται σε δάνεια προς 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε αυτά προς μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, 

αναλύονται κατά χρονικό διάστημα καθυστέρησης ως ακολούθως:

 Σε καθυστέρηση 1-90 ημέρες.

 Σε καθυστέρηση 91-180 ημέρες. 

 Σε καθυστέρηση άνω των 180 ημερών. 
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Στις κατηγορίες σε καθυστέρηση 91 έως 180 ημερών καθώς και άνω 

των 180 ημερών περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις με προσωρινή καθυστέρηση 

άνω των 90 ημερών και οι απαιτήσεις σε οριστική καθυστέρηση και 

επισφάλεια.

Δάνεια και απαιτήσεις με απομείωση

Σε αυτή την κατηγορία καταχωρούνται όλα τα δάνεια που έχουν απομείωση 

αξίας ανεξαρτήτως από τις ημέρες καθυστέρησης τις οποίες παρουσιάζουν. 

Μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση όταν η λογιστική της αξία είναι 

μεγαλύτερη από το αναμενόμενο ανακτήσιμο ποσό της. Το ανακτήσιμο ποσό 

προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας αξίας των εισπράξεων και της 

παρούσας αξίας από τη ρευστοποίηση τυχόν καλυμμάτων ή εξασφαλίσεων σε 

περίπτωση αδυναμίας του πιστούχου να αποπληρώσει το δάνειο.

Η τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα και με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39, 

σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών της καταστάσεων εξετάζει αν 

υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι μία απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει 

υποστεί απομείωση της αξίας της. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, 

υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης ή της ομάδας απαιτήσεων και 

σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων. Το ποσό 

της πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.4. Διάκριση Των Χορηγήσεων Σύμφωνα Με Το Τραπεζικό 

Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο

Σε αυτήν την παράγραφο κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε την ταξινόμηση 

που επιβάλλει για τις χορηγήσεις το Τραπεζικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
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(ΤΚΛΣ)16, το οποίο αφιερώνει σε αυτούς τους λογαριασμούς ολόκληρη την 

ομάδα 2, γεγονός που φανερώνει την σημασία που έχουν για τις τράπεζες.

Στο πρωτοβάθμιο επίπεδο των λογαριασμών παρακολουθείται η 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χορήγηση και χωρίζεται στους παρακάτω 

λογαριασμούς:

 20 Ενήμερες χορηγήσεις

 24 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση

 27 Επισφαλείς χορηγήσεις

Επιπλέον, χωρίζονται με κριτήριο τη σχέση που έχουν οι δανειζόμενες 

επιχειρήσεις με την τράπεζα με παράλληλη πληροφόρηση και για την 

κατάσταση της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, διατίθενται οι παρακάτω 

λογαριασμοί:

 21 Ενήμερες χορηγήσεις σε συνδεδεμένες και συμμετοχικού 

ενδιαφέροντος επιχειρήσεις

 24 Χορηγήσεις σε καθυστέρηση σε συνδεδεμένες και συμμετοχικού 

ενδιαφέροντος επιχειρήσεις

 27 Επισφαλείς χορηγήσεις σε συνδεδεμένες και συμμετοχικού 

ενδιαφέροντος επιχειρήσεις

Θα πρέπει να διευκρινήσουμε ότι η τράπεζα θεωρείται ότι συμμετέχει 

σε άλλη επιχείρηση όταν κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού της 

κεφαλαίου ενώ συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές για τις οποίες η 

τράπεζα είναι η μητρική τους εταιρεία.

Επίσης, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί 

που παρακολουθούν τον χρηματοδοτούμενο κλάδο της οικονομίας (π.χ. 

βιοτεχνία, τουρισμό, κτλ) καθώς και προαιρετικά τριτοβάθμιοι λογαριασμοί 

                                                            
16 Το ΤΚΛΣ καθιερώθηκε με το ΠΔ 384/1992 και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1-1-1994.
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που παρακολουθούν τον ειδικότερο κλάδο της οικονομίας στον οποίο γίνεται η 

χορήγηση.

3.5. Διάκριση Εξυπηρετούμενων Και Μη Εξυπηρετούμενων 

Δανείων Και Εντοπισμός Των Προβληματικών Δανείων

Τα δάνεια σπάνια καθίστανται προβληματικά σε μία νύχτα. Σχεδόν πάντοτε 

προηγούνται συμπτώματα τα οποία μια τράπεζα έχει τη δυνατότητα να τα 

αντιληφθεί εφόσον παρακολουθεί περιοδικά και συστηματικά τους πελάτες 

της. Ακόμα και στην περίπτωση που υπάρξει ζημιά από ένα επισφαλές δάνειο, 

το μέγεθος της εξαρτάται από την ικανότητα της τράπεζας να το αντιληφθεί 

έγκαιρα και να κινηθεί άμεσα ώστε να διασφαλίσει τα χρήματά της.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να κάνουμε μια σημαντική διάκριση 

μεταξύ των εξυπηρετούμενων (performing loans) και των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων (non - performing loans)17. Ως εξυπηρετούμενα 

θεωρούμε αυτά του αποπληρώνονται σύμφωνα με τα κριτήρια που η τράπεζα 

έχει θέσει ενώ ως μη εξυπηρετούμενα θεωρούμε αυτά που δεν 

αποπληρώνονται σύμφωνα με τα κριτήρια της18. Προβληματικό δάνειο 

ορίζουμε αυτό που έχει ή δύναται να έχει προβλήματα στην αποπληρωμή του, 

το οποίο όμως μπορεί να είναι είτε εξυπηρετούμενο είτε όχι. Θα ασχοληθούμε 

περαιτέρω με αυτές τις έννοιες στο πέμπτο κεφάλαιο.

Ο περιορισμός των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων 

εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων ύπαρξης οικονομικών 

προβλημάτων της επιχείρησης πιστούχου. Η ανωτέρω διάγνωση δίνει τη

δυνατότητα στην τράπεζα να συνεργαστεί με την πιστούχο και να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα. Συνήθως τα μέτρα που λαμβάνουν οι τράπεζες καταλήγουν 

σε αναδιάρθρωση / ρύθμιση των δανείων.

                                                            
17 Γνωστά και ως NPL.

18 http://www.investopedia.com.  Πολλά δάνεια θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα μετά τους 3 μήνες 

σε αθέτηση, αλλά αυτό εξαρτάται και από τους όρους του δανείου. Βλ. Κεφ. 5.
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Προκειμένου οι τράπεζες να ανιχνεύσουν τα προβληματικά δάνεια 

έγκαιρα ορίζουν σχετικές διαδικασίες παρακολούθησης σύμφωνα με τις οποίες 

θα πρέπει:

 Να αναλύουν επαρκώς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων, σε περιοδική βάση.

 Να παρακολουθούν τις καθυστερήσεις με βάση τη διάρκεια τους (έως 

30 ημέρες, 31-60 ημέρες , 61-90 ημέρες, άνω των 90 ημερών) και να 

ορίσουν σχετικές διαδικασίες ανάλογα με τη διάρκεια των 

καθυστερήσεων.

 Να ορίσουν διαδικασίες ανάλογα με το ποσό του υφιστάμενου 

ανοίγματος σε κάθε επιχείρηση.

 Να έχουν ορίσει ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού δάνειου ( 

όροι, διάρκεια, είδος, ποιότητα εξασφαλίσεων κτλ).

 Να έχουν ξεκάθαρη στρατηγική σχετικά με τη χορήγηση νέων δανείων 

(γεωγραφικές περιοχές, κλάδος, τζίρος κτλ).

 Να διατηρούν συνεχή και ειλικρινή επικοινωνία με τους δανειολήπτες.

 Να εξετάζουν τη συνολική εικόνα της συνεργασίας με τον πελάτη σε 

τακτική βάση.

 Να αντιλαμβάνονται άμεσα τα σήματα που παρέχει η αγορά.

Η παρακολούθηση των δανείων είναι αναγκαιότητα, ιδιαίτερα σε 

δύσκολες οικονομικές περιόδους. Για τους σκοπούς αυτούς, οι τράπεζες 

απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορούν να παρακολουθούν 

το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο ανά πάσα στιγμή και να είναι σε θέση να 

υπολογίζουν τα ανοίγματα τους, γνώση που συνδέεται με σημαντικές 

αποφάσεις τους (π.χ ένα πιστωτικό ίδρυμα με μεγάλα ανοίγματα είναι πολύ 

πιθανό να αποφασίσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου).
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3.6. Αντικειμενικές Ενδείξεις Για Μη Εισπράξιμες 

Απαιτήσεις

 Σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πιστούχου.

 Αθέτηση των όρων της δανειακής σύμβασης (π.χ. παράλειψη ή 

καθυστέρηση στις πληρωμές τόκου ή κεφαλαίου).

 Η τράπεζα, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την 

οικονομική δυσχέρεια του πιστούχου, συμφωνεί με αυτόν κάποια 

ρύθμιση, την οποία δε θα εξέταζε κάτω από διαφορετικές συνθήκες.

 Υπάρχει πιθανότητα πτώχευσης ή οικονομικής αναδιοργάνωσης του 

πιστούχου.

 Στοιχεία τα οποία δείχνουν, από την ημερομηνία αρχικής καταχώρησης 

του δανείου και ύστερα, την ύπαρξη μετρήσιμης μείωσης στην 

εκτιμώμενη μελλοντική είσπραξή του.

Στο έκτο κεφάλαιο θα αναφέρουμε, ενδεικτικά, κάποια σημεία 

συναγερμού για το πότε θα πρέπει να βρίσκεται κάποιος σε επιφυλακή για 

δυνητικά προβληματικά δάνεια.

3.7. Διευθέτηση Προβληματικών Δανείων

Η αξιολόγηση της κατάστασης είναι το πρώτο βήμα στο οποίο θα πρέπει να 

προβεί η τράπεζα αφού αντιληφθεί ότι τα δάνεια προς μια επιχείρηση οδεύουν 

στο να καταστούν προβληματικά και κατά συνέπεια ως μη εξυπηρετούμενα. 

Σύμφωνα με το πόρισμα της αξιολόγησης και σε συνεργασία με το 

δανειολήπτη θα πρέπει να σχεδιαστεί η στρατηγική επίλυσης του θέματος.  
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Σε αυτό το σημείο σημαντικό ρόλο έχει η πολιτική της τράπεζας αφού 

μπορεί να προχωρήσει είτε σε αναδιάρθρωση / ρύθμιση ενός δανείου είτε στο 

να προσπαθήσει να εισπράξει όσο μεγαλύτερο μέρος του μπορεί. Για 

παράδειγμα κάποια τράπεζα με ελάχιστες επισφάλειες και με ικανοποιητική 

ρευστότητα, πιθανότατα θα επιλέξει να στηρίξει μια μακροχρόνια 

αναδιάρθρωση ενώ κάποια τράπεζα με έλλειψη ρευστότητας πιθανότατα θα 

προσπαθήσει να επισπεύσει την επιστροφή του συνόλου ή μέρους του 

δανείου και το υπόλοιπο να το διαγράψει. Επίσης, πολλές φορές η τύχη ενός 

δανείου εξαρτάται από τη διάθεση της τράπεζας να βελτιώσει τις οικονομικές 

της καταστάσεις. Για παράδειγμα, μια τράπεζα προκειμένου να δείξει 

υγιέστερο δανειακό χαρτοφυλάκιο αποφασίζει για αναδιαρθρώσεις / ρυθμίσεις 

δανείων ευκολότερα.

3.7.1. Βήματα διευθέτησης των προβληματικών δανείων     

 Αξιολόγηση της κατάστασης: Γίνεται έπειτα από προσεκτική μελέτη 

των εναλλακτικών επιλογών ώστε ιδανικά να επιλεχθεί αυτή που δίνει 

τη μεγαλύτερη αξία στους εμπλεκόμενους. 

 Επαναξιολόγηση του δανειολήπτη: Όταν ο δανειολήπτης 

αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, θα πρέπει να 

επαναξιολογηθεί υπό το φως των νέων συνθηκών.

 Επανεκτίμηση της θέσης της τράπεζας: Μια τράπεζα με λίγες 

επισφαλείς απαιτήσεις και με πιθανή μελλοντική κερδοφορία είναι 

ευκολότερο να συμπαρασταθεί σε μια μακροχρόνια προσπάθεια 

αναδιάρθρωσης. Αντίθετα, μια τράπεζα με πολλά επισφαλή δάνεια ίσως 

προσπαθήσει να πετύχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιστροφή των 

χορηγηθέντων ποσών και να διαγράψει το υπόλοιπα.

 Επανεξέταση της τεκμηρίωσης του δανείου: Προσεκτική 

επανεξέταση των εγγράφων και κατανόηση των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων. Για παράδειγμα, αν ανακαλυφθούν 
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ελλείψεις στις αρχικές συμβάσεις, η τράπεζα θα ξανασκεφτεί πολύ 

σοβαρά τη σχέση της με τον δανειολήπτη.

 Επανεκτίμηση των εξασφαλίσεων: Η δυναμικότητα των 

εξασφαλίσεων θα κρίνει τις μελλοντικές ενέργειες της τράπεζας και του 

πιστούχου. Οπότε και οι δύο, συνειδητά ή μη, τις επανεκτιμούν πριν 

από οποιαδήποτε ενέργεια τους.

 Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών του πελάτη: Η 

τράπεζα μπορεί να επιβάλλει ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς 

του πελάτη ώστε να συμψηφίσει εάν χρειαστεί, δανειακά με καταθετικά 

υπόλοιπα. Αυτές οι κινήσεις θα πρέπει να γίνουν έπειτα από προσεκτική 

μελέτη του νομικού πλαισίου.

3.7.2 Επιλογές για τη διευθέτηση των προβληματικών δανείων

Οι σημαντικότερες επιλογές που έχει μια τράπεζα είναι οι ακόλουθες ενώ θα 

πρέπει να σημειώσουμε ότι όπου κρίνεται σκόπιμο προσπαθεί να λαμβάνει 

εξασφαλίσεις ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση της:

 Συμμετοχή στην εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου δράσης για τη 

διάσωση της επιχείρησης.

 Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.

 Νέα χρηματοδότηση της επιχείρησης προκειμένου να ενισχύσει τη 

ρευστότητα της και την κεφαλαιακή της επάρκεια ώστε να 

δημιουργηθούν εισροές και να εισπράξει όχι μόνο τα νέα δάνεια αλλά 

και τα παλαιότερα.

 Αναδιάρθρωση / ρύθμιση των δανείων της επιχείρησης.

 Ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων των δανείων και απαίτηση του 

υπολοιπόμενου ποσού.
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 Οδήγηση της επιχείρησης σε πτώχευση 

3.8. Χορήγηση Νέων Δανείων

Η χορήγηση νέων δανείων γίνεται σύμφωνα με τα πιστοδοτικά κριτήρια που 

ακολουθεί η κάθε τράπεζα χωριστά. Σε περιόδους χρηματοπιστωτικής κρίσης, 

τα κριτήρια αυτά γίνονται αυστηρότερα19 και ζητούνται ισχυρότερες 

εξασφαλίσεις. 

Παρακάτω θα αναφέρουμε τα γνωστά από τη βιβλιογραφία 5C΄s20

όπου περιγράφονται με συντομία τα κριτήρια που αξιολογεί κάποιος 

προκειμένου να χρηματοδοτήσει μια επιχείρηση:

 Character (Χαρακτήρας): Ο ξεχωριστός χαρακτήρας της επιχείρησης 

και των φορέων είναι αυτός που τους διακρίνει από άλλες επιχειρήσεις 

και φορείς. Ως χαρακτήρα θα μπορούσαμε να ορίσουμε όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που έχει κάποιος προκειμένου να υπάρξει εμπιστοσύνη 

ότι θα αποπληρώσει τελικά τις υποχρεώσεις του. Τέτοια χαρακτηριστικά 

είναι η ακεραιότητα, η συνέπεια, η υπευθυνότητα, κτλ.   

 Capacity (ικανότητα): Προκειμένου κάποιος να χρηματοδοτήσει μια 

επιχείρηση, θα πρέπει να προβεί σε ποιοτική και σε ποσοτική 

αξιολόγηση της ώστε να διερευνηθεί η ικανότητα αποπληρωμής των 

δανείων.

 Capital (Κεφάλαιο): Η κεφαλαιακή επάρκεια της επιχείρησης 

αποτελεί επιπρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση που η επιχείρηση 

αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη της. Επιπλέον, δείχνει τη στήριξη 

των φορέων στην επιχείρηση.

 Collateral (Ενέχυρο): Η αξιολόγηση της ποιότητας των 

προσφερόμενων εξασφαλίσεων δείχνει την κάλυψη της τράπεζας σε 

                                                            
19 Pavoni Silvia (2011), “Is European venture debt gone for good?”, The Banker, p. 46-47.

20 Γνωστά στη βιβλιογραφία ως “Five C’s of Credit”.
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περίπτωση που η επιχείρηση δεν αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο των 

υποχρεώσεων της. Σημαντικό είναι να διερευνηθεί η εμπορευσιμότητα 

των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

 Conditions (Συνθήκες): Η αξιολόγηση της θέσης της επιχείρησης 

στον κλάδο (μερίδιο, αγορά, προϊόντα, κτλ.) δείχνει τις προοπτικές της 

και συνεπώς τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων της.  

3.9. Κρατικές Διευκολύνσεις Στη Χορήγηση Νέων Δανείων 

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι τράπεζες ζητούν από τις επιχειρήσεις 

πρόσθετες εγγυήσεις, όπως αναφέραμε παραπάνω, όπου πολλές από αυτές 

αδυνατούν να προσφέρουν. Το ελληνικό κράτος προκειμένου να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές έχει σχεδιάσει ειδικά 

προγράμματα με το πιο σημαντικό στην παρούσα χρονική στιγμή τις 

εγγυήσεις που παρέχονται μέσω του ΤΕΜΠΜΕ.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

(ΤΕΜΠΜΕ)21 έχει δημιουργηθεί με σκοπό να διευκολύνει τις μικρές 

επιχειρήσεις να δανειοδοτηθούν από τις τράπεζες. Το ΤΕΜΠΜΕ λειτουργεί ως 

εγγυητής για τα δάνεια που αναλαμβάνει μια μικρή επιχείρηση ώστε οι 

τράπεζες να λάβουν τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις και να χορηγήσουν τελικά 

τα δάνεια. Η λειτουργία του ταμείου αποτελεί έναν κρίσιμο μηχανισμό για τη 

διευκόλυνση της δανειοδότησης των μικρών επιχειρήσεων και συνεπώς για 

την ανάπτυξη της οικονομίας. Σε περιόδους κρίσης δε, είναι ένα πολύτιμο 

εργαλείο στήριξης της οικονομίας.

                                                            
21 http://www.tempme.gr, πρόσφατα με το Nόμο 3912/2011 συστάθηκε ο νέος δημόσιος

«χρηματοδοτικός φορέας» της Ελλάδας, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης με τον 

ειδικό τίτλο ΕΤΕΑΝ και αποτελεί τον καθολικό διάδοχο της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
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3.10. Συστήματα Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Δανείων 

Σε περιόδους χρηματοπιστωτικής κρίσης τα αποτελεσματικά συστήματα 

αξιολόγησης δανείων αποτελούν την καλύτερη ασπίδα προστασίας για τις 

τράπεζες και αυτός είναι ο λόγος που θα τα περιγράψουμε εκτενέστερα 

παρακάτω, αφού πρώτα ορίσουμε τον πιστωτικό κίνδυνο.

3.10.1. Ορισμός πιστωτικού κινδύνου

Πιστωτικός είναι ο κίνδυνος πραγματοποίησης χρηματοοικονομικής ζημιάς για 

ένα πιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος απορρέει από το ενδεχόμενο αδυναμίας των 

αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την πιο σημαντική πηγή κινδύνου για το 

πιστωτικό ίδρυμα και για το λόγο αυτό η αποτελεσματική παρακολούθηση και 

διαχείρισή του θα πρέπει αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης.

3.10.2. Credit rating models

Οι τράπεζες προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα έχουν 

αναπτύξει συστήματα βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των 

πελατών τους (credit rating models) όπου χρησιμοποιoύνται ευρύτατα κυρίως 

στην αξιολόγηση των αιτούμενων δανείων των επαγγελματιών και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με τα μοντέλα credit rating η τράπεζα:

 Κατατάσσει τους δανειζόμενους σε κατηγορίες ανάλογα με την 

πιστοληπτική τους ικανότητα (βαθμός φερεγγυότητας).

 Στοιχειοθετεί ποσοτικά, ερμηνεύει και αξιολογεί τους παράγοντες που 

διακρίνουν τον πιστωτικό κίνδυνο.

 Μειώνει τις αξιολογήσεις ρουτίνας.
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 Μειώνει την πιθανότητα υποκειμενικών αποφάσεων.

 Απορρίπτει μη φερέγγυους πελάτες με τον κίνδυνο βέβαια να απορρίψει 

και πολλούς υγιείς πελάτες.

 Παρακολουθεί τη συμπεριφορά των ήδη υφιστάμενων πιστούχων κάτι 

που αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην πρόληψη των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων.

Στις χρηματοδοτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων λαμβάνεται υπόψη το 

credit rating όπου δίνει μια βαθμολογία22 αλλά συνήθως ακολουθεί πρόσθετη 

εξατομικευμένη ανάλυση από εξειδικευμένους αναλυτές, οι οποίοι σε 

περιοδική βάση αξιολογούν και παρακολουθούν τις δανειζόμενες εταιρείες.

3.10.3. Risk rating models

Με τα credit rating models υπολογίζεται η πιστοληπτική ικανότητα του 

δανειολήπτη χωρίς τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, οπότε αποτελούν μοντέλα 

που δείχνουν ενδείξεις για την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του 

δανειολήπτη (Probability of Default).

Τα μοντέλα risk rating βαθμολογούν κάθε δάνειο χωριστά λαμβάνοντας 

υπόψη και τις εξασφαλίσεις του. Συνεπώς, με αυτά τα μοντέλα το πιστωτικό 

ίδρυμα μετράει τη ζημιά που θα έχει σε περίπτωση αθέτησης του δανείου 

(Loss Given Default). Η αναμενόμενη ζημιά είναι το συνδυαστικό αποτέλεσμα 

της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεων του δανειολήπτη και της 

ποσοστιαίας ζημιάς σε περίπτωση αθέτησης του δανείου.

                                                            
22 Γνωστή και ως “credit score”. Υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες που δημιουργούν τέτοια στατιστικά 

προγράμματα.
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3.10.4. Μελέτη Περίπτωσης - Μοντέλα Αξιολόγησης της Τράπεζας 

Πειραιώς

Σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική πίστη, τα υποδείγματα που 

χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζονται και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της επιχείρησης. Για 

τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιείται το σύστημα 

διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s Risk Advisor (MRA)23, ενώ 

για τις μικρές επιχειρήσεις χρησιμοποιείται ένα εσωτερικά ανεπτυγμένο 

σύστημα αξιολόγησης καθώς και συστήματα scoring. 

Στα πλαίσια του έργου επικύρωσης, βελτιστοποίησης και βαθμολόγησης 

του υφισταμένου υποδείγματος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (MRA) 

η Τράπεζα Πειραιώς προέβη στη βελτιστοποίηση υφιστάμενου υποδείγματος 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για το τμήμα του επιχειρηματικού 

χαρτοφυλακίου της τράπεζας που αφορά σε πιστούχους με βιβλία Γ΄ 

κατηγορίας και κύκλο εργασιών άνω των € 2,5 εκατ. καθώς και στην 

ανάπτυξη νέου υποδείγματος για το τμήμα του επιχειρηματικού 

χαρτοφυλακίου που αφορά σε πιστούχους με βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο 

εργασιών μικρότερο ή ίσο των € 2,5 εκατ. Έπειτα ολοκληρώθηκε η 

επαναξιολόγηση του χαρτοφυλακίου της τράπεζας με το νέο υπόδειγμα.

Οι πιστούχοι της επιχειρηματικής πίστης κατηγοριοποιούνται σε 

δεκατέσσερις (14) διαβαθμίσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς 

βαθμούς πιστωτικού κινδύνου και συνδέονται με διαφορετικές πιθανότητες 

αθέτησης, επιτρέποντας έτσι τη διενέργεια προβλέψεων έναντι συγκεκριμένων 

ανοιγμάτων. Για κάθε βαθμίδα της κλίμακας αντιστοιχεί και διαφορετική 

πολιτική συνεργασίας της τράπεζας με τους πιστούχους.

Παράλληλα, με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

αντισυμβαλλομένων, η τράπεζα εκτιμά κατά τον καθορισμό/ανανέωση των 

                                                            
23 http://www.moodyskmv.com, το MRA έχει 11 χρόνια αποδεδειγμένη ακρίβεια στις μετρήσεις 

κινδύνου.
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πιστοδοτικών ορίων και το ποσοστό ανάκτησης σε σχέση με το άνοιγμα 

(recovery rate) στην περίπτωση που οι πιστούχοι αδυνατούν να εκπληρώσουν 

τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με βάση 

το είδος της πιστοδότησης και την ύπαρξη ή όχι συνδεδεμένων καλυμμάτων 

και εξασφαλίσεων. Σε γενικές γραμμές, όσο χαμηλότερη είναι η πιστοληπτική

διαβάθμιση ενός πιστούχου, τόσο μεγαλύτερο είναι το ενδεχόμενο αθέτησης 

των υποχρεώσεων του προς την τράπεζα και επομένως τόσο ισχυρότερα θα 

πρέπει να είναι τα απαιτούμενα καλύμματα και οι εξασφαλίσεις προκειμένου το 

ποσοστό ανάκτησης να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4     

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

4.1. Εισαγωγικά

Στην τραπεζική πρακτική, οι ρυθμίσεις οφειλών συμβαίνουν αρκετά συχνά σε 

περιόδους έντονων οικονομικών δυσχερειών και αφορούν κυρίως 

χρηματοδοτήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι 

δανειολήπτες και να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες. Άμεσο νομικό 

αποτέλεσμα της ρύθμισης είναι η στροφή της ληξιπρόθεσμης οφειλής σε 

ενήμερη και η παύση εκτοκισμού με το επιτόκιο υπερημερίας. Επίσης, η 

αναδιάρθρωση μιας οφειλής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ρύθμιση 

ενήμερης οφειλής, χωρίς να είναι πάντα εύκολος ο διαχωρισμός αυτός, ενώ η 

ρύθμιση μιας χρηματοδότησης με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ως αναδιάρθρωση χρέους.  

Οι αναδιαρθρώσεις ή ρυθμίσεις είτε αφορούν καθυστερούμενα είτε 

ενήμερα δάνεια συμβαίνουν έπειτα από διαπραγμάτευση της τράπεζας με τον 

πελάτη. Ο σκοπός τους είναι η αναπροσαρμογή ενός ή περισσότερων όρων 

στην αρχική σύμβαση του δανείου ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

για τον πιστούχο να εξυπηρετήσει ομαλά τα δάνεια, χωρίς καθυστερήσεις. 

Σε πολλές περιπτώσεις η ρύθμιση οφειλών συγκεκριμένων 

επιχειρήσεων και ιδιωτών προβλέπεται σε συγκεκριμένες υπουργικές 

αποφάσεις. Τέτοια περίπτωση είναι ο Νόμος υπ΄αριθ. 3816 (ΦΕΚ 

6/26.01.2010/τεύχος Α) τον οποίο θα περιγράψουμε αναλυτικά παρακάτω.

Η Τράπεζα της Ελλάδος με την Εγκύκλιο της Διοίκησης 13/30.07.2009

θέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ της 

ρύθμισης ληξιπρόθεσμων και ενήμερων πιστοδοτήσεων, ώστε να 

αντιμετωπιστεί η επιρροή τους στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.
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4.2. Οι Κυριότερες Αιτίες Που Οδηγούν Στην

Αναδιάρθρωση ή Ρύθμιση Των Δανείων

 Ακατάλληλη αρχική διάρθρωση δανείου: Πολλές φορές υπάρχουν 

δανειοδοτήσεις σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι διαρθρωμένες 

κατάλληλα. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω έλλειψης σωστής συνεργασίας 

μεταξύ τράπεζας και πιστούχου καθώς και λόγω αδυναμίας κατανόησης 

της επιχείρησης από τα στελέχη της τράπεζας.

 Ακατάλληλες εξασφαλίσεις του δανείου: Η αποτυχία της τράπεζας 

να εκτιμήσει σωστά τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις έχει ως συνέπεια να 

αποκτήσει μεγάλα ανοίγματα και να βρεθεί απροστάτευτη σε 

περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη.

 Ανεπαρκής παρακολούθηση ενός δανείου: Η συστηματική 

παρακολούθηση των δανείων μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα κάποια 

προβλήματα και να τα θεραπεύσει κατά το μέτρο του δυνατού. Τα 

συστήματα του εσωτερικού ελέγχου μιας τράπεζας πρέπει να την 

υποστηρίζουν σε αυτό το σημείο. 

 Λανθασμένες αποφάσεις της επιχείρησης: Η έλλειψη επαρκούς και 

ικανού προσωπικού αυξάνει τις πιθανότητες για λανθασμένες 

αποφάσεις. Τα ικανά τραπεζικά στελέχη θα πρέπει να είναι σε θέση να 

διακρίνουν τις ικανές διοικήσεις από τις λιγότερο ικανές και ανάλογα να 

σταθμίζουν τις περαιτέρω ενέργειες τους. 

 Δυσμενείς εξωτερικές εξελίξεις: Οι αλλαγές στην οικονομία, στη

φορολογία, στον ανταγωνισμό, στους νόμους, στην πολιτική, στην 

τεχνολογία καθώς και άλλες δυσμενείς εξελίξεις επηρεάζουν τις 

επιχειρήσεις.

 Ανεπαρκής ή λανθασμένη αξιολόγηση από την τράπεζα: Η 

αποτυχία των συστημάτων της τράπεζας καθώς και των στελεχών τους 

να αξιολογήσουν σωστά τον δανειολήπτη μπορεί να σημαίνει ότι 
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δοθήκαν δάνεια σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν εξαρχής την 

δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν αποδοτικά.  

4.3. Διαπραγματεύσεις Τραπεζών Με Τους Δανειολήπτες

Αφού εντοπισθεί κάποιο προβληματικό ή εν δυνάμει προβληματικό δάνειο θα 

πρέπει να διαμορφωθεί μια προκαταρκτική στρατηγική και να 

προγραμματισθεί συνάντηση με τον πιστούχο. Η τράπεζα οφείλει να ενεργήσει 

γρήγορα και αποφασιστικά καθώς τυχόν αδράνεια της μπορεί να επιδεινώσει 

την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, να θέσει σε κίνδυνο τις καλύψεις 

της και να δώσει χρόνο σε οξυδερκείς πιστωτές να την εκμεταλλευθούν.

Οι John Burlowski και Joan Sampson24 προσδιόρισαν τα κάτωθι πέντε 

συναισθηματικά στάδια από τα οποία διέρχεται ένας δανειολήπτης που 

αντιμετωπίζει ένα προβληματικό δάνειο:

 Άρνηση να αποδεχτεί ότι υπάρχει πρόβλημα και αν το αποδεχτεί τότε 

το ρίχνει στους άλλους.

 Οργή η οποία εκφράζεται με εκτόξευση κατηγοριών προς την τράπεζα 

και τα στελέχη της.

 Διαπραγμάτευση με την τράπεζα αλλά απροθυμία αποδοχής μεγάλων 

αλλαγών.

 Απόγνωση όπου αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα μεγάλων αλλαγών.

 Αποδοχή του προβλήματος και αίσθηση ανανεωμένης ενεργητικότητας 

όπου σε αυτό το σημείο είναι η κατάλληλη στιγμή για την εξεύρεση της 

πλέον ενδεδειγμένης λύσης για το πρόβλημα.

                                                            
24 Burlowski, Sampson (1986), “The journal of commercial bank lending”, Robert Morris Associates,

    p. 19 - 28.
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Στην πρώτη σύσκεψη, το τραπεζικό στέλεχος θα πρέπει να πείσει τον 

δανειολήπτη για την ύπαρξη προβλήματος και για την αναγκαιότητα λύσης

ενώ καθώς ο δανειολήπτης διέρχεται από τα παραπάνω στάδια, η τράπεζα δε 

θα πρέπει να λαμβάνει δεσμεύσεις . Επιπλέον, εφόσον ο δανειολήπτης δείξει 

πρόθεση να συνεργαστεί με την τράπεζα τότε θα πρέπει να υπάρξει 

διερεύνηση των διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων και προσδιορισμός των 

αποδεκτών και μη ενεργειών. Δε θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σε 

στιγμές συναισθηματικής φόρτισης. 

Παρακάτω θα αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά σημεία που θα πρέπει να 

προσέξει ή να διερευνήσει ο δανειστής πριν ή κατά τη διάρκεια  της 

διαπραγμάτευσης:

 Έλεγχος του ανοίγματος της τράπεζας στον δανειολήπτη.

 Εκτίμηση των διαθέσιμων πηγών είσπραξης από τον δανειολήπτη.

 Έρευνα για τυχόν υποχρεώσεις σε εφορία, ταμεία κοινωνικής 

ασφάλισης κτλ.

 Έρευνα για δυσμενή στοιχεία25 στην επιχείρηση και τους φορείς.

 Έρευνα της περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης και των φορέων.

 Επανέλεγχος των καλυμμάτων.

 Έρευνα για τη στήριξη των μετόχων προς την εταιρεία.

 Πληροφορίες για τη δανειακή επιβάρυνση σε άλλες τράπεζες και 

πληροφορίες για τις καλύψεις, το επιτόκιο και τυχόν ειδικούς όρους.

 Έλεγχος της ποιότητας, της επάρκειας και της ακεραιότητας της 

διοίκησης της εταιρείας.

                                                            
25 Μέσω της Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.
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 Επίσκεψη στο χώρο της επιχείρησης ώστε να δουν από κοντά τα 

περιουσιακά της στοιχεία (υπέγγυα και μη) καθώς και την εσωτερική 

της οργάνωση.

Μετά την πρώτη σύσκεψη, οι επιλογές της τράπεζας γίνονται πιο 

ξεκάθαρες, δηλαδή αντιλαμβάνεται από τη διάθεση του δανειολήπτη, αν αξίζει 

να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του ή αν θα προχωρήσει σε ρευστοποίηση 

των εξασφαλίσεων. 

4.4. Αναδιαρθρώσεις Ενήμερων Και Ληξιπρόθεσμων 

Δανείων Στην Τραπεζική Πρακτική

Στην τραπεζική πρακτική, τα πιστωτικά ιδρύματα βρίσκουν πολλούς 

τρόπους να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των πελατών τους. Οι τρόποι αυτοί 

άλλοτε εξυπηρετούν τον πελάτη καθώς διευκολύνεται ουσιαστικά η 

αποπληρωμή τους και άλλοτε εξυπηρετούν μόνο την τράπεζα καθώς το μόνο 

που γίνεται είναι να μεταθέτει το πρόβλημα σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο 

χωρίς να δίνεται ουσιαστική βοήθεια στον πιστούχο, για τον οποίο σε κάποιες 

περιπτώσεις γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν προκύπτει ούτε πρόκειται να 

προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής και ουσιαστικά έχει χρεοκοπήσει. Οπότε 

απλώς δίνεται παράταση στην τυπική χρεοκοπία. 

Πριν από κάθε ενέργεια είναι θεμιτό να εξετάζεται η βιωσιμότητα της 

εταιρείας και στην περίπτωση που είναι αρνητική αλλά υπάρχουν ισχυρές 

καλύψεις ίσως θα πρέπει να εξετάζεται η άμεση ρευστοποίηση του δανείου 

όσο ακόμα οι καλύψεις παραμένουν ισχυρές. Στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι 

στα δάνεια με εξασφαλίσεις ο πελάτης συνήθως συναινεί ευκολότερα σε 

αλλαγές στους όρους των δανείων.

Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει οι δύο πλευρές να 

συνεργάζονται ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο εξόφλησης του δανείου. Η 

προσπάθεια αναδιάρθρωσης θα πρέπει να καταλήξει σε ένα σχέδιο 
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διευθέτησης του προβλήματος με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συνεχή 

παρακολούθηση ώστε να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί.

Σε περιόδους χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι τράπεζες ακολουθούν 

εκτεταμένα προγράμματα αναδιαρθρώσεων ενήμερων δανείων ώστε να 

προλάβουν τυχόν σημαντικές καθυστερήσεις καθώς και προγράμματα 

ρυθμίσεων καθυστερούμενων δανείων ώστε να ελαφρύνουν τους 

δανειολήπτες και να ωραιοποιήσουν τις καταστάσεις. Όμως εάν στο μεταξύ 

δεν αντιστραφεί το κλίμα και οι αναδιαρθρώσεις ή οι ρυθμίσεις δε βοηθήσουν 

εν γένει τις επιχειρήσεις, τότε απλώς το πρόβλημα θα μετατεθεί για αργότερα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν αυξάνονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

και μειώνονται οι καταθέσεις, διαμορφώνεται μια δύσκολη κατάσταση για τις 

τράπεζες να βρουν ρευστότητα με συνέπεια να μειώνουν τις νέες  χορηγήσεις 

και να προσπαθούν να εισπράξουν άμεσα τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους.

4.5. Διακρίσεις Αναδιαρθρώσεων Δανείων 

Μία διάκριση που μπορεί να κάνει κάποιος στις αναδιαρθρώσεις είναι εάν 

πρόκειται για απλές ή για βαθύτερες αναδιαρθρώσεις (deep restructuring). Η 

δεύτερη περίπτωση απαιτεί σημαντικές τομές και συμβαίνει συνήθως σε 

δάνεια με αμφίβολη μελλοντική εξυπηρέτηση (doubtful loans) ενώ η πρώτη 

συμβαίνει σε δάνεια για τα οποία δεν αναμένονται ζημιές για την τράπεζα.

Επίσης, οι πιστούχοι μπορούν να διακριθούν μεταξύ αυτών που θέλουν 

να αποπληρώσουν τα χρέη τους και αυτών που δε θέλουν.  Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί ότι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αναδιάρθρωσης 

επιχειρηματικών δανείων (Corporate Debt Restructuring mechanism ή CDR

mechanism ) θα πρέπει να αποθαρρύνει στρατηγικές συμπεριφορές.
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4.6. Προσεγγίσεις Αναδιαρθρώσεων Δανείων Στη Διεθνή 

Πρακτική

Οι προσεγγίσεις των μηχανισμών αναδιαρθρώσεων δανείων στοχεύουν να 

αναπτύξουν στρατηγικές που θα στηρίξουν την παγκόσμια οικονομία μέσω:

 Της διευκόλυνσης εξόδου από την αγορά των μη βιώσιμων 

επιχειρήσεων με αρνητικές προοπτικές.

 Της παροχής χρηματοδότησης και στήριξης στις βιώσιμες επιχειρήσεις 

με θετικές προοπτικές.

Οι τρεις βασικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται διεθνώς όσον αφορά 

την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων (Corporate Debt

Restructuring – CDR) είναι οι ακόλουθες:

4.6.1. Η ανά περίπτωση βασισμένη στην αγορά προσέγγιση (a case

by case market based approach)26

Με βάση αυτή την προσέγγιση, οι πιστούχοι και οι πιστωτές μπορούν 

ελεύθερα χωρίς περιορισμούς, να καθορίσουν τη φύση, το εύρος και τους 

όρους της αναδιάρθρωσης. Αυτό συνέβη στην Ουγγαρία και στην Πολωνία τη 

δεκαετία του 90’ καθώς και στην Κορέα, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη στο 

τέλος της δεκαετίας του 90’. Παρόλο που η προσέγγιση αυτή είναι βασισμένη 

στην απευθείας διαπραγμάτευση της αγοράς, το κράτος μπορεί να έχει 

σημαντικό ρόλο με το να δημιουργήσει το πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την 

αναδιάρθρωση. Επιπλέον, πολλές φορές επιβάλλεται να στηρίξει τα πιστωτικά 

ιδρύματα με τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να καταφέρουν να αντέξουν την 

επικείμενη αναδιάρθρωση του χρέους.

                                                            
26 Laryea Thomas, (2010), “Approaches to corporate debt restructuring in the wake of financial crises”, 

IMF staff position note, p. 8. 
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4.6.2. Η γενικευμένη προσέγγιση (an across the board approach)27

Με βάση αυτή την προσέγγιση, υπάρχει απευθείας άμεση διαμεσολάβηση του 

κράτους το οποίο καθορίζει τη μεθοδολογία και τη μορφή της. Το κράτος 

στηρίζει έμπρακτα την παραπάνω διαδικασία με την προώθηση συγκεκριμένων 

μέτρων, την ίδρυση εξειδικευμένων συμβουλευτικών οργανισμών οι οποίοι θα 

διευκολύνουν την ως άνω διαδικασία, τη διάθεση σημαντικών πόρων στη 

στήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων, κτλ. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι 

υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων αλλά επίσης και σημαντικό μειονέκτημα ότι το κράτος ενδέχεται να 

αναλάβει μεγάλες υποχρεώσεις τις οποίες θα κληθούν να πληρώσουν οι 

φορολογούμενοι. Βέβαια, εφόσον αποφασιστεί αυτό το σενάριο, τα χρήματα 

των φορολογούμενων θα πρέπει να βοηθήσουν μόνο τις βιώσιμες 

επιχειρήσεις, ώστε να υπάρξει κάποια ανταπόδοση σε βάθος χρόνου. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τυχόν αποφάσεις για υποχρεωτικό 

«σβήσιμο» ή «κούρεμα» χρεών από τα πιστωτικά ιδρύματα προς 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίς επαρκή αιτιολογία, εγκυμονούν κινδύνους 

για την υποβάθμιση της πιστωτικής κουλτούρας μιας χώρας καθώς οι υγιείς 

επιχειρήσεις θα αναρωτηθούν εύλογα εάν αξίζει να συνεχίσουν να πληρώνουν 

τις οφειλές τους.

4.6.3. Η διαμεσολαβητική προσέγγιση (an intermediate approach)28

Αυτή είναι μια ενδιάμεση προσέγγιση όπου ναι μεν πιστούχοι και πιστωτές 

καθορίζουν με απευθείας διαπραγμάτευση το πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, 

αλλά το κράτος συμμετέχει ενεργά λίγο ή πολύ στη διαδικασία. Μια τέτοια 

                                                            
27 Laryea Thomas, (2010), “Approaches to corporate debt restructuring in the wake of financial crises”, 

IMF staff position note, p. 8.

28 Laryea Thomas, (2010), “Approaches to corporate debt restructuring in the wake of financial crises”, 

IMF staff position note, p. 9.
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μορφή έχει συμβεί στο Μεξικό το 1995, στην Ινδονησία το 1998 και στην 

Ελλάδα με τον Ν. 3816/2010 που θα αναπτύξουμε παρακάτω.

4.7. Τρόποι Αναδιαρθρώσεων Και Ρυθμίσεων Δανείων Στο 

Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Παρακάτω θα αναφέρουμε τους βασικότερους τρόπους αναδιαρθρώσεων ή 

ρυθμίσεων δανείων που συμβαίνουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα:

Επιμήκυνση (παράταση) του δανείου

Η επέκταση της διάρκειας αποπληρωμής ενός δανείου μοιράζει το ποσό σε 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και άρα μειώνεται η δόση του δανείου. 

Ενδείκνυται και σε περιπτώσεις όπου οι εταιρείες χρησιμοποίησαν 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό για επενδυτικά σχέδια που θα αποφέρουν 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Οι πιστωτές προτιμούν την παράταση 

(extension) επειδή δίνει τη δυνατότητα πλήρους εξόφλησης. Όταν υπάρχουν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές, η παράταση θα μπορούσε να οριστεί και σαν αναβολή 

της εξόφλησής τους. 

Παροχή περιόδου χάριτος

Η παροχή είναι εμβόλιμη (δηλαδή μετά την αρχική χορήγηση)  και δίνεται με ή 

χωρίς κεφαλαιοποίηση τόκων ώστε ο οφειλέτης να διευκολυνθεί για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κάποιες τράπεζες έχουν προωθήσει 

προγράμματα αναστολής πληρωμών για κάποιο χρονικό διάστημα σε 

συγκεκριμένους κλάδους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόσκαιρες δυσκολίες αλλά 

που έχουν θετικές προοπτικές. Επίσης, δύναται να δοθεί περίοδος χάριτος 

ακόμα και έως τη λήξη του δανείου ώστε το κεφάλαιο ή ακόμα και οι τόκοι να 

αποπληρωθούν σε μία δόση στο τέλος.
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Κούρεμα (haircut)

Το κούρεμα προκύπτει όταν ο δανειστής με τον δανειολήπτη συμφωνούν για 

αποπληρωμή ποσού μικρότερου από το οφειλόμενο. Μετά από την εξόφληση 

των συμφωνημένων δε θα υπάρξει καμία άλλη απαίτηση. Αυτή η λύση 

θεωρείται ως η έσχατη και συμβαίνει όταν οτιδήποτε άλλο δεν είναι εφικτό ή 

είναι δυσανάλογο το κόστος μιας δικαστικής διαμάχης.

Sale and lease back

Με τη μέθοδο αυτή θα μπορούσαν να κλείσουν υφιστάμενα δάνεια και να 

δοθούν με αυτή τη νέα μορφή ενώ ο πιστούχος μπορεί να αιτηθεί και τη 

χορήγηση επιπρόσθετων ποσών29. Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα αποκτάει την 

κυριότητα των καλυμμάτων με συνέπεια να ισχυροποιεί  τη σχέση της και να 

μην χρειαστεί να εμπλακεί σε χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες όπως 

πλειστηριασμούς κτλ.  

Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών 

Με τον τρόπο αυτό, ληξιπρόθεσμοι τόκοι και κεφάλαιο προστίθενται στο 

ενήμερο υπόλοιπο και ενσωματώνονται στη δόση του δανείου.

Αλλαγή νομίσματος αποπληρωμής του δανείου

Αυτή η περίπτωση ενδείκνυται σε περιπτώσεις που η επιχείρηση εισπράττει 

από τους πελάτες της σε κάποιο συγκεκριμένο νόμισμα. Θα μπορούσαν να 

διερευνηθούν και οι επιλογές για προστασία του δανειολήπτη έναντι μεγάλων 

αλλαγών στη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

                                                            
29 Ο πιστωτής πιθανότατα θα συμφωνήσει, εφόσον βελτιώνει τη θέση του.
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Συγκέντρωση πολλών οφειλών σε ένα δάνειο 

Το οποίο συμβαίνει προκειμένου να υπάρχει μία δόση και ένα επιτόκιο ώστε 

να είναι πιο εφικτή η παρακολούθηση τους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε με

μεταφορά των επιχειρηματικών οφειλών30 από μια τράπεζα σε κάποια άλλη

είτε με ενσωμάτωση των οφειλών σε μία τράπεζα και σε ένα δάνειο είτε με 

συνδυασμό των δύο.

Σε περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών μπορεί να περιλαμβάνονται και 

προσωπικά δάνεια των φορέων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είχαν 

χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της επιχείρησης. Σε μεγαλύτερες εταιρείες 

συνηθίζεται η έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου με το οποίο η εταιρεία

μαζεύει τα μικρότερα χρέη σε ένα ξεχωριστό δάνειο. Σε πολύ μεγάλες 

εταιρείες θα μπορούσε να χορηγηθεί κοινοπρακτικό δάνειο, το οποίο σημαίνει 

ότι πολλές τράπεζες ταυτόχρονα θα πρέπει να πεισθούν ότι είναι προς το 

συμφέρον τους η αναδιάρθρωση. Τέλος, οι παραπάνω κινήσεις  είναι πιθανόν 

να περιλαμβάνουν και νέα χρηματοδότηση. Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις οι 

τράπεζες εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα παραπάνω αιτήματα και 

λαμβάνουν ισχυρές εξασφαλίσεις. 

Διακανονισμός μόνο των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Διακανονίζεται μόνο το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών (τόκοι και 

κεφάλαιο) όπου υπάρχει ξεχωριστή καταβολή δόσεων σε τακτά χρονικά 

διαστήματα και σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Οι δόσεις του δανείου θα 

συνεχίσουν να αποπληρώνονται κανονικά με τους όρους που ίσχυαν πριν. Εάν 

είναι δυνατόν καταβάλλεται προσπάθεια για τη λήψη προκαταβολής ή

επιπρόσθετων εξασφαλίσεων (προτιμούνται τα αυτορευστοποιούμενα 

καλύμματα γιατί μειώνουν το ποσό της οφειλής) ενώ σε περίπτωση 

                                                            
30 Στην Ελλάδα η μεταφορά οφειλών είναι διαδεδομένη περισσότερο σε τραπεζικά προϊόντα πίστης 

ιδιωτών και λιγότερο σε αυτά της επιχειρηματικής πίστης.
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καθυστερήσεων ο διακανονισμός παύει να ισχύει. Το ποσό του διακανονισμού 

εκτοκίζεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής.

Εναλλακτικά, σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το βαθμό της 

καθυστέρησης (σε αμφίβολα δάνεια που χρειάζεται βαθύτερη αναδιάρθρωση) 

θα μπορούσε να χορηγηθεί νέο δάνειο στον πιστούχο ή σε κάποιο 

συνδεδεμένο τρίτο πρόσωπο με επιπλέον εξασφαλίσεις και να χρησιμοποιηθεί 

για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών (Funded Interest Term

Loan – FITL). Επίσης, εάν ο πιστούχος έχει διαθέσιμο όριο πίστωσης θα 

μπορούσε να γίνει χορήγηση μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, ακόμα και 

χωρίς κάποια ουσιαστική κάλυψη, προκειμένου να αποπληρωθούν 

καθυστερημένες δόσεις σε κάποιο δάνειο τακτής λήξης.

Μετοχοποίηση απαιτήσεων 

Διαγραφή μέρους των απαιτήσεων από την πλευρά της τράπεζας και 

μεταβίβαση ποσοστού ιδιοκτησίας της εταιρείας στους πιστωτές. Αυτό 

συμβαίνει όταν ο δανειστής πιστεύει στη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της 

πιστούχου εταιρείας. Επίσης, θα μπορούσε να μετατραπεί το χρέος της 

εταιρείας σε μετοχές και να χρησιμοποιηθούν ως καλύψεις για το υφιστάμενο 

ή και επιπρόσθετο δάνειο. 

Αλλαγή επιτοκίου 

Οι τράπεζες προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους διαπραγματεύονται 

με τον πιστούχο μείωση επιτοκίου με αντάλλαγμα νέες καλύψεις. Η αλλαγή 

του επιτοκίου μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

Πρώτον, αλλαγή στη βάση του επιτοκίου όπως για παράδειγμα αλλαγή 

από βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο καθορίζει η τράπεζα (prime rate) 

σε επιτόκιο με βάση το επιτόκιο διατραπεζικής αγοράς όπως π.χ. το euribor31

                                                            
31 Euro Interbank Offered Rate.
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ενός μηνός (euribor 1M). Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης που έχει λάβει

δάνειο το οποίο εκτοκίζεται με το βασικό επιτόκιο της τράπεζας (prime rate) 

π.χ 8% πλέον ένα περιθώριο (spread) π.χ 2%, δηλαδή συνολικό επιτόκιο

10%, αν το μετατρέψει σε euribor 1M το οποίο είναι π.χ. 4%, σημαίνει ότι 

προκειμένου το συνολικό επιτόκιο να παραμείνει ίδιο, θα πρέπει το δάνειο να 

εκτοκίζεται με euribor 1M + 6%. Αν όμως το euribor 1Μ τον επόμενο μήνα 

ισούται με 4,2%, σημαίνει ότι το τελικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί 6% + 4,2% 

= 10,2% ένω το prime rate μπορεί να παραμένει το ίδιο,  με συνέπεια να έχει 

χάσει ο πιστούχος από τις εν λόγω μεταβολές. Βέβαια μπορεί να συμβεί και το 

αντίθετο.

Δεύτερον, αλλαγή από κυμαινόμενο σε σταθερό επιτόκιο και το 

αντίθετο ή κάποιος συνδυασμός των δύο, όπως για παράδειγμα συμφωνία για 

σταθερό επιτόκιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά κάποιο 

κυμαινόμενο κτλ.

Τρίτον, αλλαγή στο περιθώριο του κυμαινόμενου επιτοκίου, όπου για 

παράδειγμα ένα δάνειο που εκτοκίζεται με euribor 1Μ πλέον περιθώριο 6% θα 

γίνει euribor 1Μ πλέον περιθώριο 8%. 

Τέταρτον, αλλαγή στο υφιστάμενο σταθερό επιτόκιο και τέλος 

οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω. 

Οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες λαμβάνουν αποφάσεις ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις προβλέψεις τους για την πορεία των επιτοκίων.

Χορήγηση επιπρόσθετων κεφαλαίων

Οι τράπεζες πρίν χορηγήσουν νέα ποσά (new financing) θα πρέπει να λάβουν 

επιπρόσθετες εξασφαλίσεις και να επιβεβαιώσουν τη χρησιμότητά των 

κεφαλαίων για την καλή λειτουργία της επιχείρησης. Για παράδειγμα αν 

δώσουν χρήματα για την εξόφληση προμηθευτών θα πρέπει να σιγουρευτούν 

ότι οι τελευταίοι θα εξακολουθούν να αποστέλλουν προμήθειες στην εταιρεία. 

Βέβαια, μερικές φορές προκειμένου να πείσουν έναν πιστούχο να προσκομίσει 
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επιπρόσθετες εξασφαλίσεις προσφέρουν νέα κεφάλαια ακόμα και εάν δεν 

πιστεύουν στη βιωσιμότητά του.  Ακόμα, δύναται να δεσμευτεί μέρος του 

χορηγηθέντος ποσού για την αποπληρωμή μελλοντικών δόσεων. 

Η χορήγηση νέου χρήματος δύναται είτε να βοηθήσει την επιχείρηση

να σταθεί στα πόδια της και αργότερα να αποπληρώσει το νέο και τα 

υφιστάμενα δάνεια είτε απλώς να της δώσει λίγο ακόμα χρόνο ζωής. Στην 

πρώτη περίπτωση, η τράπεζα θα έχει κερδίσει έναν πελάτη αλλά στη δεύτερη 

μπορεί να έχει αυξήσει το άνοιγμα και τις επισφάλειες της. Όποτε οι 

αποφάσεις τέτοιου βαθμού εμπεριέχουν ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο.

Χορήγηση επιπρόσθετων κεφαλαίων με ειδικές ρήτρες

Σε κάποιες περιπτώσεις οι τράπεζες συνεχίζουν να χρηματοδοτούν εφόσον 

πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Για παράδειγμα η εταιρεία θα πρέπει να 

δείχνει επαρκή ρευστότητα, να ασφαλίζει τα περιουσιακά της στοιχεία και να 

έχει ικανοποιητική χρηματοοικονομική μόχλευση. Επίσης, μπορεί να ζητείται 

να μην προβαίνει σε συγκεκριμένες κινήσεις χωρίς την έγκριση της τράπεζας 

όπως π.χ σε συμφωνίες για νέα δάνεια, σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις, σε 

πληρωμή μερισμάτων στους μετόχους, σε πώληση περιουσιακών στοιχείων 

κτλ.  

4.8. Αναδιάρθρωση / Ρύθμιση Αλληλόχρεου Λογαριασμού

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράψαμε τις λειτουργίες του αλληλόχρεου 

λογαριασμού. Στην τραπεζική πρακτική συνήθως επαναξιολογείται το όριο 

πίστωσης (plafond) και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του ανά εξάμηνο ή 

έτος32 με πιθανή την αλλαγή του σε κάποιους όρους. Σε περιόδους 

χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι πολύ πιθανόν να μειωθεί το πιστωτικό όριο

και να αυξηθούν τα παρεχόμενα καλύμματα. Στη σύμβαση του αλληλόχρεου 

                                                            
32 Το διάστημα επαναξιολόγησης  έχει άμεση σχέση με τη φερεγγυότητα της επιχείρησης και με τα ειδικά 

της χαρακτηριστικά.



68

λογαριασμού μπορεί να προσδιορίζονται συγκεκριμένα διαστήματα εξόφλησης 

του κεφαλαίου καθώς και ανακύκλωσης του λογαριασμού. Βέβαια μπορεί να 

μην προσδιορίζεται και τίποτα από τα δύο με συνέπεια μια αοριστία που 

δυσκολεύει τη σωστή χρησιμοποίηση του λογαριασμού. 

Στους αλληλόχρεους λογαριασμούς που δεν έχουν ειδικά καλύμματα ή 

έχουν μη αυτορευστοποιούμενα καλύμματα, η πληρωμή τόκων και κεφαλαίου 

προκύπτει μόνο από χρηματικές καταβολές του πελάτη.

Στους αλληλόχρεους λογαριασμούς με αυτορευστοποιούμενα 

καλύμματα, η πληρωμή γίνεται και από τη ρευστοποίηση των καλυμμάτων με 

συνέπεια πολλές φορές να επιστρέφονται και χρήματα στον πιστούχο. Για 

παράδειγμα κάποιος που προσκόμισε αξιόγραφα πελατείας ποσού € 20.000 

στο 120% με επιτόκιο 10% θα χρηματοδοτηθεί με € 20.000 * 80% = € 

16.000. Όταν τα αξιόγραφα ρευστοποιηθούν, π.χ. μετά από έξι μήνες, τότε θα 

πρέπει να πληρώσει το αρχικό ποσό € 16.000 πλέον τόκων 16.000 * 10% * 

6/12 = € 800, δηλαδή € 16.800 όποτε θα λάβει πίσω € 20.000 μείον € 16.800 

= € 3.200. Όμως είναι πολύ πιθανό κάποιο αξιόγραφο π.χ. ποσού € 10.000 να 

μην πληρωθεί, όποτε ο πιστούχος θα οφείλει € 16.800 μείον € 10.000 = € 

6.800 από το άνοιγμα στα καλύμματα, το οποίο θα πρέπει να το καλύψει είτε 

με μετρητά είτε με την προσκόμιση νέων καλυμμάτων είτε στην έσχατη 

περίπτωση με ανανέωση των αξιογράφων με νέα ισόποσα τα οποία λήγουν σε 

μεταγενέστερο χρονικό σημείο. 

Παρακάτω θα αναφέρουμε κάποιους τρόπους αναδιαρθρώσεων / 

ρυθμίσεων των αλληλόχρεων λογαριασμών που συμβαίνουν στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα:

 Κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού και χορήγηση Δανείου Τακτής 

Λήξης ώστε να αποπληρωθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 Κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού και χορήγηση δανείου με 

συμφωνία περιόδου έως ενός έτους. Με τη λήξη της δύναται να 

ανανεωθεί το κεφάλαιο και να πληρωθούν οι τόκοι ή να 

κεφαλαιοποιηθούν οι τόκοι. 
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 Καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αλληλόχρεο λογαριασμό από 

τον πελάτη και στη συνέχεια τουλάχιστον ισόποση χορήγηση.

 Λογιστικές χρεώσεις και πιστώσεις του λογαριασμού ώστε να 

καλυφθούν οι τόκοι.

 Αυξήσεις πιστωτικών ορίων, εάν είναι εφικτό με επιπρόσθετες 

εξασφαλίσεις ή ειδικές ρήτρες, και χορηγήσεις για την κάλυψη τόκων ή 

ακόμα και για τις ανάγκες της επιχείρησης.

 Σταδιακή μείωση του πιστωτικού ορίου.

 Υπογραφή Υποσχετικών επιστολών για σταδιακή εξόφληση του 

αλληλόχρεου λογαριασμού σε τακτές περιόδους.

 Χορήγηση νέου δανείου στον πιστούχο ή σε τρίτο πρόσωπο και 

τακτοποίηση τυχόν ληξιπρόθεσμων τόκων ή και ανοιγμάτων.

 Συμφωνία για τακτική ανακύκλωση του λογαριασμού ανάλογα με το 

παραγωγικό – συναλλακτικό κύκλωμα.

 Μεταβολές στο επιτόκιο και στα παρεχόμενα καλύμματα.

4.9. Άρθρο 1 Nόμου 3816/2010 Για Τη Ρύθμιση Των 

Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Στην Ελλάδα, λόγω της ραγδαίας αύξησης των επιχειρήσεων και των 

επαγγελματιών, οι οποίοι δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, 

με συνέπεια να καταστούν αυτές ληξιπρόθεσμες, ψηφίστηκε ο Ν. 3816 οπού 

δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ά του ΦΕΚ 6 στις 26-1-2010. Σκοπός του νόμου 

είναι ο διακανονισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στο πρώτο άρθρο του συγκεκριμένου νόμου περιγράφονται με 

σαφήνεια οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου καθώς και οι 

διευκολύνσεις που παρέχει αυτός. Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά σημεία 

του άρθρου αυτού:
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Υπαγωγή στο νόμο δικαιούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα 

οποία έχουν συνάψει με τις τράπεζες συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων για 

επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή αγροτικούς σκοπούς. Οι παραπάνω, 

δικαιούνται να ζητήσουν και να επιτύχουν την υπαγωγή σε ρύθμιση των 

συνολικών οφειλών από την κάθε σύμβαση δανείου ή πίστωσης οι οποίες 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από τις 30.6.2007 και μέχρι τη δημοσίευση του 

νόμου. Αν η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι 

να υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών 

μηνών. Από το υπό ρύθμιση συνολικά οφειλόμενο ποσό αφαιρούνται και 

διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού που δεν έχουν 

καταβληθεί ακόμα. Το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής που υπάγεται σε 

ρύθμιση δε θα υπερβαίνει για την κάθε σύμβαση το ενάμιση εκατομμύριο 

ευρώ (€ 1.500.000).

Η αποπληρωμή της οφειλής, σε όλες τις περιπτώσεις, παρατείνεται για 

δύο έτη ενώ στην περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής από σύμβαση που έχει 

καταγγελθεί, η διάρκεια της αποπληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

επτά έτη. Κατά τα δύο πρώτα έτη θα καταβάλλονται μόνο τόκοι και η εν 

συνεχεία αποπληρωμή της οφειλής που έχει ρυθμισθεί θα γίνεται με ισόποσες 

περιοδικές δόσεις, σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που 

προβλέπεται στη σύμβαση. 

Για ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού 

που έχουν καταγγελθεί, η αποπληρωμή της οφειλής γίνεται κατ’ αντιστοιχία 

προς τα παραπάνω σε επτά έτη με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις. 

Τα πάσης φύσεως ρευστοποιούμενα καλύμματα, που έχουν δοθεί ως ενέχυρο, 

θα καλύπτουν την οφειλή, θα μειώνουν το ρυθμιζόμενο ποσό και θα 

αναπροσαρμόζεται το ποσό των περιοδικών δόσεων. Ο υπολογισμός των 

τόκων θα γίνεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής. Απόκλιση από τα 

παραπάνω επιτρέπεται μόνο αν και τα δύο μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά 

ενώ το σύνολο των υφιστάμενων πάσης φύσεως εξασφαλίσεων διατηρείται 

στο ακέραιο.
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Οφειλέτες από συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων των οποίων οι οφειλές 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1.1.2005 μέχρι την 30.6.2007 

δικαιούνται να ζητήσουν και να επιτύχουν να υπαχθούν στη ρύθμιση 

σύμφωνα με τα παραπάνω, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί μέχρι την 

15.5.2010 ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της οφειλής που προκύπτει, 

χωρίς να υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, για τους οποίους 

τηρείται χωριστός λογαριασμός. Αν ο οφειλέτης αποπληρώσει το ήμισυ της 

οφειλής σύμφωνα με τη ρύθμιση, διαγράφονται οριστικά οι τόκοι υπερημερίας 

και ανατοκισμού, πλην των ήδη καταβληθέντων μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης, αν δεν υπάρχει 

καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων.

Οι τράπεζες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον οφειλέτη μέσα σε 

τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης το ύψος της οφειλής που 

προκύπτει κατά τα ανωτέρω.

Από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι την 31.7.2010 δεν επιτρέπεται 

η έναρξη ή η συνέχιση της κύριας διαδικασίας της έμμεσης αναγκαστικής 

εκτέλεσης, εκτός αν έχει διενεργηθεί ήδη ο πλειστηριασμός, για την 

ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο.

Στις διατάξεις υπάγονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν έχουν καταγγελθεί. Η διάρκεια της 

αποπληρωμής της οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εναπομένοντα της 

μίσθωσης χρόνο. 

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου ληξιπρόθεσμες οφειλές από 

ομολογιακά δάνεια, από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 

καθώς και δάνεια ή πιστώσεις εγγυημένα ή επιδοτούμενα από το Δημόσιο ή το 

ΤΕΜΠΜΕ. 
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Δικαίωμα να ζητήσουν την υπαγωγή στο νόμο αυτόν έχουν οι 

πρωτοφειλέτες, οι εγγυητές και οι καθολικοί διάδοχοί τους, εφόσον διαθέτουν 

φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

4.10. Άρθρο 2 Νόμου 3816/2010 Για Την Αποπληρωμή 

Ενήμερων Οφειλών

Στις 26-1-2010 δημοσιεύτηκε στο τεύχος ΄Α της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως ο Νόμος 3816 ο οποίος αποσκοπεί να βοηθήσει τους 

επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους 

έχει δημιουργήσει η χρηματοπιστωτική κρίση. Ο Νόμος 3816 στο πρώτο του 

άρθρο αναφέρει για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών όπως θα δούμε στο 

επόμενο κεφάλαιο ενώ στο δεύτερο άρθρο αναφέρει για την αποπληρωμή 

ενήμερων οφειλών. Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά σημεία του άρθρου 

περί ενήμερων οφειλών:

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συνάψει με τις τράπεζες 

συμβάσεις δανείων για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή αγροτικούς 

σκοπούς, δικαιούνται να ζητήσουν και να επιτύχουν για οφειλές που δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες, εφόσον διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα και συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων, να 

εφαρμοστούν ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

 Παροχή περιόδου χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και 

κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του 

δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου.

 Διετή αναστολή της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου 

με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και 

καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την 

περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στην αρχική σύμβαση

 Παράταση της διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη. 
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Τις επιλογές που αναφέραμε και εφόσον το ανεξόφλητο κεφάλαιο του 

δανείου δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 350.000) 

έχουν:

 Φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία τηρούν βιβλία τρίτης 

κατηγορίας, εφόσον εμφανίζουν κατά την τελευταία χρήση ετήσιο 

κύκλο εργασιών μικρότερο των δυόμιση εκατομμυρίων ευρώ (€ 

2.500.000) και έχουν κατά την ίδια χρήση ζημιά. 

 Αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ομάδες παραγωγών, 

ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν, εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης. 

Τις επιλογές κατά την προηγούμενη παράγραφο και εφόσον το 

ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ

(€ 200.000) έχουν:

 Φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και 

κατά τη χρήση του έτους 2008 εμφανίζουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα 

μικρότερα των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000).

 Φυσικά πρόσωπα με κύριο επάγγελμα την αγροτική δραστηριότητα.

 Επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές από 

πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα από το 2007 έως τη δημοσίευση του 

νόμου.

Αν καταγγελθούν από την τράπεζα συμβάσεις αλληλόχρεου 

λογαριασμού που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, μετά την πάροδο 

δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, ο 

οφειλέτης δικαιούται να αποπληρώσει το κατάλοιπο του λογαριασμού σε 

πέντε έτη με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, καταβάλλοντας κατά 
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το πρώτο έτος μόνο τόκους. Για τον υπολογισμό των τόκων ισχύει το 

συμβατικό επιτόκιο.

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών κατά τις 

πυρκαγιές του 2007 στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια δυνάμει της με 

αριθμό 2/54310/0025/ 13.9.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 

1858 Β΄) δικαιούνται να ζητήσουν μέχρι την 15.4.2010 αναστολή επί διετία 

και αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου 

κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και 

καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την

περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση.

4.11. Αναχρηματοδότηση

Η αναχρηματοδότηση αναφέρεται στη χορήγηση νέας χρηματοδότησης για 

την πληρωμή μιας υφιστάμενης οφειλής, η οποία λήγει, με ίδιους η με 

διαφορετικούς όρους. Με άλλα λόγια, με την αναχρηματοδότηση εκταμιεύεται 

κάποιο ποσό με το οποίο πιστώνεται μέρος ή το σύνολό του υπολοίπου μιας 

οφειλής. Στην πράξη η αναδιάρθρωση με την αναχρηματοδότηση συγχέονται 

με συνέπεια πολλές φορές να μιλάμε για το ίδιο πράγμα. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά την αναχρηματοδότηση δεν 

εξετάζεται ο σκοπός του δανείου αλλά η φερεγγυότητα της επιχείρησης καθώς 

το δάνειο εξοφλεί παλαιότερο δάνειο του οποίου η σκοπιμότητα παρήλθε. Η 

αναχρηματοδότηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ξεχωριστό είδος δανείου, το 

οποίο και θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε στην κατηγοριοποίηση που έγινε 

στο δεύτερο κεφάλαιο.

Σύμφωνα με έρευνα33 της Ernst & Young με τίτλο «Ελλάδα, Βαρόμετρο 

Κεφαλαιακής Εμπιστοσύνης» που ανακοινώθηκε το Μάρτιο του 2011, σε 

σχετικές ερωτήσεις σε 49 διευθυντικά στελέχη, το 48% απάντησε ότι 

                                                            
33 Πηγή http://www.isotimia.gr, 8-3-2011.
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σύμφωνα με εκτιμήσεις τους θα χρειαστεί να αναχρηματοδοτήσουν τα χρέη 

τους μέσα στον επόμενο χρόνο.

4.12. Διακρίσεις Μεταξύ Ρυθμίσεων Χρηματοδοτήσεων Και 

Αναδιάρθρωσης Χρηματοδοτήσεων

Στις 30 Ιουλίου του 2009 εκδόθηκε η Εγκύκλιος Διοίκησης Νο 13 της 

Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με τις «Κατευθυντήριες οδηγίες για την 

αναγνώριση των αναδιαρθρώσεων δανείων που θα πρέπει να χαρακτηρίζονται 

ως ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις των ΠΔ/ΤΕ 

2442/29.01.1999, παρ. 5, ΠΔ/ΤΕ 2588/20.08.2007, Τμήμα Β, παρ. 7γ και 

ΠΔ/ΤΕ 2589/20.08.2007, Τμήμα Ε, παρ. 23στ».

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται, 

για ορισμένα από τα δάνεια για τα οποία, λόγω κάποιας δυσμενούς αλλαγής 

στην οικονομική κατάσταση του οφειλέτη, διαφαίνεται ότι είναι ευλόγως 

πιθανό να μην αποπληρωθούν σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της

σύμβασης, να προβαίνουν σε τροποποίηση των όρων τους, προσφέροντας 

στον οφειλέτη ευνοϊκότερους όρους και συγκεκριμένα όρους τους οποίους δε

θα προσέφεραν για νέα δάνεια με τα ίδια χαρακτηριστικά κινδύνου. Στόχος εν

προκειμένω είναι η διευκόλυνση της αποπληρωμής τμήματος τουλάχιστον των

οφειλών του πιστούχου και ο περιορισμός της τελικής ζημίας του πιστωτικού

ιδρύματος.

Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να προβούν σε αναδιάρθρωση 

των δανείων και για άλλους λόγους, πέραν της διαφαινόμενης αδυναμίας των

πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, όπως εξαιτίας αλλαγών 

στις συνθήκες και στις πρακτικές της αγοράς (π.χ. ανταγωνισμός) ή ιδιαίτερων

χαρακτηριστικών του πιστούχου.

Με στόχο το σαφή διαχωρισμό των δύο ως άνω περιπτώσεων, με την 

εν λόγω εγκύκλιο η Τράπεζα της Ελλάδος έθεσε ορισμένα αντικειμενικά 

κριτήρια, με βάση τα οποία θα μπορούσε να καθορίζεται αν οι αναδιαρθρώσεις 
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δανείων που πραγματοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα συνιστούν ρυθμίσεις 

λόγω οικονομικών δυσκολιών του οφειλέτη ή όχι.

4.13. Η σημασία Των Εξασφαλίσεων Στην Αναδιάρθρωση 
Των Δανείων

Η λήψη των εξασφαλίσεων λειτουργεί ως αντιστάθμιση έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου που μπορεί να προκύψει από ενδεχόμενη αδυναμία ενός πιστούχου 

να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αυτός είναι και ο λόγος που οι 

επιχειρήσεις με μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα τείνουν να προσφέρουν 

λιγότερες οι καθόλου εξασφαλίσεις. Δηλαδή, οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις 

είναι συνάρτηση της εκτιμώμενης φερεγγυότητας. Στις διαπραγματεύσεις με 

τις τράπεζες οι επιχειρήσεις θα προσπαθούν πάντα να προσφέρουν τις 

λιγότερες δυνατές εξασφαλίσεις και οι τράπεζες να επιζητούν τις μέγιστες 

δυνατές εξασφαλίσεις. Πάντως, τα καλύμματα είναι μεγάλο διαπραγματευτικό 

χαρτί στη διαπραγμάτευση νέων δανείων και σε αναδιαρθρώσεις / ρυθμίσεις 

των υφισταμένων.

Σε περιόδους χρηματοπιστωτικής κρίσης τα πιστωτικά ιδρύματα 

λαμβάνουν υπόψη τους ιδιαίτερα την ποιότητα και την αξία των παρεχόμενων 

εξασφαλίσεων επειδή:

 Τις αντιμετωπίζουν σαν εναλλακτική πηγή αποπληρωμής όταν οι 

ταμειακές ροές της επιχείρησης δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

οφειλών τους.

 Τις θεωρούν πολύ σημαντικές ώστε να αποκτήσουν ψυχολογικό και 

διαπραγματευτικό προβάδισμα έναντι των δανειοληπτών καθώς  οι 

τελευταίοι έχουν κίνητρο να δουλέψουν πιο σκληρά για να 

αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Οι πιστοδοτήσεις διακρίνονται σε ακάλυπτες (unsecured loans) ή σε 

καλυμμένες (secured loans) ή κάπου μεταξύ των δύο κατηγοριών, δηλαδή σε 

μερικώς καλυμμένες ή ακάλυπτες ανάλογα με την οπτική που το βλέπει 
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κάποιος. Οι καλυμμένες πιστοδοτήσεις, όπως αναφέραμε και στο δεύτερο 

κεφάλαιο, μπορεί να καλύπτονται με εμπράγματες ή ενοχικές εξασφαλίσεις ή 

και συνδυαστικά. Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις είναι ισχυρότερες και 

επιδιώκονται από τους δανειστές.

Στις περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων / ρυθμίσεων του δανεισμού, η 

τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει προσωπικές εγγυήσεις των φορέων, ιδιαίτερα 

από εκείνους που διατηρούν σημαντικό έλεγχο της επιχείρησης, περισσότερο 

για να εξασφαλίσει ότι τα συμφέροντα τους ταυτίζονται με αυτά της 

επιχείρησης. Επίσης, όταν πρόκειται για συνδεδεμένες εταιρείες θα μπορούσε 

να υπάρξει εταιρική εγγύηση από την μία στην άλλη, ύστερα από νομική 

γνωμοδότηση για την εγκυρότητά της.

Οι εξασφαλίσεις ή αλλιώς οι εγγυήσεις θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:

 Η αξία τους να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο του δανείου ώστε να 

καλυφθούν, εφόσον χρειαστεί, τα διάφορα έξοδα και οι τόκοι. 

 Η ρευστοποίηση τους να είναι εύκολη και να υπάρχει διαθέσιμη αγορά. 

Τα εμπορεύματα που απευθύνονται σε μια πολύ περιορισμένη αγορά

είναι λιγότερο ελκυστικά ως εξασφαλίσεις από αυτά που απευθύνονται 

σε ένα μεγάλο αγοραστικό κοινό. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο 

εκποιείται πιο εύκολα από μια μπουλντόζα.

 Η αξία τους να είναι όσο το δυνατόν σταθερή κατά τη διάρκεια των 

δανείων που συνδέονται με αυτές. Για παράδειγμα, τα μηχανήματα 

τείνουν να χάνουν γρήγορα την αξία τους καθώς απαξιώνονται 

τεχνολογικά ενώ για ένα οικόπεδο είναι πολύ πιθανό να διατηρηθεί ή 

και να αυξηθεί η αξία του με την πάροδο του χρόνου.

 Ο δανειστής να μπορεί να τις αποκτήσει εύκολα και γρήγορα.

 Ο δανειστής να έχει ξεκάθαρο δικαίωμα επί των εγγυήσεων.
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4.14. Διασφαλιστικές Αξίες Ενυπόθηκων Δανείων Και Ο 

Δείκτης LTV

Οι τράπεζες όταν έχουν προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη σε εμπορικά, 

αστικά η οποιαδήποτε μορφής ακίνητα προβαίνουν ανά συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα σε επανεκτίμηση (αποτίμηση) της αξίας τους. Αυτό αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία όταν τα ακίνητα σχετίζονται με δάνεια τα οποία είτε δεν 

εξυπηρετούνται σωστά είτε υπάρχουν ενδείξεις για μελλοντική μη ομαλή 

εξυπηρέτησή τους. Οι ελληνικές τράπεζες εγγράφουν προσημειώσεις στο 120-

130% της αξίας ενός δανείου ώστε σε περίπτωση αθέτησης να μπορούν να 

εισπράξουν εκτός από το κεφάλαιο, τα έξοδα και τους τόκους.

Οι αξίες ενός ακινήτου διακρίνονται στην εμπορική, την αξία εκποίησης 

και την αντικειμενική αξία. Η εμπορική (ή αλλιώς τρέχουσα ή αγοραία) αξία 

είναι αυτή στην οποία πωλούνται ιδίων χαρακτηριστικών ακίνητα στην αγορά, 

δηλαδή η αξία που προσδωκεί να πουλήσει το συγκεκριμένο ακίνητο ο 

πωλητής. Βέβαια, το να επιτευχθεί η παραπάνω τιμή πώλησης απαιτεί 

ευχέρεια χρόνου, οπότε προσδιορίζεται και η αξία εκποίησης η οποία είναι 

αυτή η τιμή που θα πωληθεί κάποιο ακίνητο σε σύντομο χρονικό διάστημα και 

είναι συνήθως ένα ποσοστό συνήθως μεταξύ 60% έως 80% της εμπορικής 

αξίας, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του. Επίσης, έχουμε και την 

αντικειμενική αξία η οποία ορίζεται από πίνακες που δίνουν οι οικονομικές 

υπηρεσίες του κράτους.

Ο δείκτης LTV34 (Loan to value) ορίζεται από τη σχέση δανείου/νείων 

προς την εμπορική αξία του υπεγγύου ακινήτου και υπολογίζεται ως εξής:

LTV=%




                                                            
34 http://www.investopedia.com
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Ο δείκτης LTV όταν παίρνει τιμές κάτω από 100% σημαίνει ότι το 

δάνειο έχει υπερκάλυψη και όσο μικρότερη η τιμή του δείκτη τόσο είναι πιο 

εξασφαλισμένο35. Τιμή μεγαλύτερη του 100% δείχνει άνοιγμα36 στα 

καλύμματα. Ο δείκτης θα πρέπει να παρακολουθείται διαχρονικά σε σχέση με 

τις ενήμερες και τις ληξιπρόθεσμες χορηγήσεις.

4.15. Πρόσθετες Εξασφαλίσεις

Σε περιόδους οικονομικής στενότητας της αγοράς οι αξίες των ακινήτων  

μειώνονται με συνέπεια κάποια δάνεια με κάλυψη προσημείωση υποθήκης ή 

υποθήκη και τα οποία ήταν πλήρως καλυμμένα να υφίστανται πλέον 

υποκάλυψη. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι τράπεζες μπορεί να ζητήσουν 

πρόσθετες εξασφαλίσεις ώστε να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βέβαια το πρόβλημα είναι όταν δεν υπάρχουν  

καλύμματα ή έχουν στερέψει καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί σε υφιστάμενο 

δανεισμό. 

Για τους παραπάνω λόγους θεωρείται απαραίτητο να αξιολογούνται όλα 

τα καλύμματα στα υφιστάμενα δάνεια και η τράπεζα να ισχυροποιήσει τη θέση 

της όπου είναι δυνατό. Για παράδειγμα, μια τράπεζα που έχει εγκεκριμένη 

γραμμή προς μια επιχείρηση για χρηματοδοτήσεις μέσω ανοικτού 

αλληλόχρεου λογαριασμού σε ποσοστό 80% επί των επιταγών (δηλαδή, ο 

πιστούχος προσκομίζει π.χ. € 100.000 και χρηματοδοτείται για € 80.000),  θα 

μπορούσε να μειώσει το ποσοστό σε 70% γιατί έχει παρατηρήσει αυξημένα 

ποσοστά μη πληρωθέντων επιταγών. Στο παραπάνω παράδειγμα θα μπορούσε 

π.χ. να προστεθεί ο όρος να μην προσκομίζονται επιταγές παραπάνω από 10% 

σε έναν εκδότη ώστε να υπάρχει μεγάλη διασπορά και άρα καλύτερη 

διασφάλιση για τα συμφέροντα της τράπεζας. 

                                                            

35 International Monetary Fund (2011), “Global financial stability report”, p. 129.

36 International Monetary Fund (2011), “Global financial stability report”, p. 147.
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Επιπλέον, στην περίπτωση που η τράπεζα ανακαλύψει ότι τα 

καλύμματα στέρεψαν θα μπορούσε να διερευνήσει ακόμα και το ενδεχόμενο 

να γράψει δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κτλ. τάξης προσημείωση, σε ακίνητο 

εφόσον οι αξίες την καλύπτουν.  

Με την παραπάνω λογική θεωρείται φρόνιμο να επανεξετάζεται 

περιοδικά το δανειακό χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας και με την παραπάνω 

λογική να εφαρμόζεται συνδυασμός εξασφαλίσεων, όπου οι επιλογές είναι 

πάρα πολλές και δεν περιορίζονται μόνο σε όσα περιγράψαμε παραπάνω.

Όταν μια επιχείρηση επιθυμεί να αναδιαρθρώσει ή να 

αναχρηματοδοτήσει ή  να ρυθμίσει κάποιο δάνειο τότε η τράπεζα, όπου είναι 

εφαρμόσιμο ζητάει πρόσθετες καλύψεις για να αλλάξει τους όρους του 

δανείου. Από την ποιότητα και την αξία των παρεχόμενων εξασφαλίσεων θα 

εξαρτηθούν κρίσιμοι παράγοντες όπως το επιτόκιο και η διάρκεια του δανείου.

Στην περίπτωση που η τράπεζα ανακαλύψει ότι ο οφειλέτης έχει 

περιουσία θα πρέπει να δράσει γρήγορα για την πλήρη κάλυψη του δανείου 

ώστε να μην δίνεται ο χρόνος στους οφειλέτες να μεταβιβάσουν σε τρίτους τα 

περιουσιακά τους στοιχεία ειδικά αν η τράπεζα πιστεύει ότι μελλοντικά θα 

εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες με τον οφειλέτη. 

Σκόπιμη θεωρείται και η έρευνα για τυχόν καταθετικά υπόλοιπα για τα 

οποία θε πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα της χρησιμοποίησης τους ως 

κάλυμμα ή για την αποπληρωμή μέρους του δανείου.

Τέλος, στην Ελλάδα κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση είναι πολλές 

οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες λόγω 

του γεγονότος ότι το κράτος τους χρωστάει μεγάλα ποσά και αντί να τους 

πληρώσει με μετρητά τους έχει δώσει ομόλογα εκδόσεως του, με συνέπεια να 

δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας στην επιχείρηση. Στην 

περίπτωση αυτή, οι τράπεζες δύναται να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις με 

κάλυψη αυτά τα ομόλογα και ένα ποσό να καλύψει μέρος των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών ή ακόμα και το σύνολο του δανείου.
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4.16. Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να αποφύγουν μια πιθανή χρεοκοπία θα πρέπει να 

βρουν τρόπους να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους. Εάν λοιπον η διοίκηση 

μιας εταιρείας αποφασίσει να διατηρήσει την επιχείρηση θα πρέπει να 

προχωρήσει σε πολλές παράλληλες ενέργειες με βασικό σκοπό τη δημιουργία 

χρηματικών εισροών που θα επιτρέψουν την εξόφληση του δανείου. 

Στην παράγραφο αυτή θα αναπτύξουμε την αναδιοργάνωση ή 

αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων πριν φτάσουν σε χρεοκοπία ενώ στο έβδομο 

κεφάλαιο θα αναπτυχθεί η αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων μετά από την 

κήρυξη της σε πτώχευση. Βέβαια, θεμιτή είναι η αναδιοργάνωση μιας 

επιχείρησης πριν φτάσει στην πτώχευση γιατί αν έχει ήδη πτωχεύσει τότε θα 

έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία της και την πιστοληπτική της 

ικανότητα. 

Η αναδιάρθρωση του χρέους συνήθως συνοδεύεται από λειτουργική 

αναδιοργάνωση37 μέσα από αλλαγές στη δομή και την επάρκεια της 

επιχείρησης.

Βασικός σκοπός μιας επικείμενης αναδιοργάνωσης είναι το να πείσει 

τους πιστωτές ότι αξίζει να τη στηρίξουν και ότι η επιτυχία είναι εφικτή, 

πράγμα πολύ δύσκολο σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, η επιχείρηση θα πρέπει να ετοιμάσει ένα 

εμπεριστατωμένο38 επιχειρηματικό σχέδιο και να το παρουσιάσει στους 

πιστωτές. 

Βασικοί άξονες του σχεδίου είναι:

                                                            
37 Niles David (2011), “Today’s corporate restructuring requires a new approach”,                         

Financial Executive, p. 31-35.

38 Niles David (2011), “Today’s corporate restructuring requires a new approach”,                     

Financial Executive, p. 31-35.
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Η αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων

 Αναζήτηση χρηματοδότησης ή αναχρηματοδότησης ή αλλαγή των 

όρων ενός δανείου με εγγύηση τα περιουσιακά της στοιχεία.

 Πώληση περιουσιακών της στοιχείων με προτεραιότητα σε αυτά που 

προσφέρουν τα λιγότερα στη λειτουργία της. 

 Ρευστοποίηση ακινήτων και τοποθέτηση χρημάτων στην παραγωγική 

διαδικασία.

 Sale and lease back.

Αναδιοργάνωση της εταιρείας

 Αύξηση πωλήσεων.

 Αντικατάσταση μη ικανών στελεχών από τη διοίκηση της εταιρείας.

 Πίεση στους προμηθευτές για αύξηση των εμπορικών πιστώσεων.

 Αλλαγή στρατηγικής μάρκετινγκ.

 Εξέταση δυνατότητας συγχώνευσης ή εξαγοράς.

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

 Πώληση κάποιων τμημάτων της εταιρείας.

 Αναβάθμιση λογιστικής παρακολούθησης.

 Μείωση παγίων εξόδων.

 Βελτιώσεις στην παραγωγική δραστηριότητα.

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων.

 Αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας.
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Διαφοροποίηση σχέσεων με τους δανειστές

 Επαναδιαπραγμάτευση των όρων υφιστάμενων δανείων.

 Νέα χρηματοδότηση εφόσον είναι αναγκαία για τη στήριξη της 

εταιρείας.

 Ανάμειξη των δανειστών στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις της 

εταιρείας.

 Μετοχοποίηση των υποχρεώσεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΜΠΛΟΚΩΝ

5.1. Εισαγωγικά

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε για τις αναδιαρθρώσεις /ρυθμίσεις των 

χρηματοδοτήσεων οι οποίες αποτελούν μια συνηθισμένη πρακτική στην 

τραπεζική, ιδιαιτέρως σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

περιγράψουμε τις καθυστερήσεις δανείων και τη διαχείριση αυτών που 

βρίσκονται σε εμπλοκή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα 

ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη σωστή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων και 

αυτός είναι ο λόγος που διαθέτουν ειδικές μονάδες εμπλοκών, καθυστερήσεων 

ή όπως αλλιώς τις ονομάζουν. Πάντως κρίσιμο σημείο στην όλη αντιμετώπιση 

των δανείων σε εμπλοκή είναι η σωστή κατηγοριοποίηση ανάλογα με το 

“status” που βρίσκονται, (π.χ. προσωρινή, σε οριστική καθυστέρηση, κτλ) 

ώστε να αποτιμάται σωστά το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας.

5.2. Η Έννοια Των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν μια αναπόφευκτη συνέπεια των 

χορηγήσεων. Έπειτα από τη χορήγηση ενός δανείου μπορεί να συμβούν 

απρόβλεπτα γεγονότα που δυσχεραίνουν την οικονομική θέση του 

δανειολήπτη ή μπορεί να υπήρξε λανθασμένη εκτίμηση της τράπεζας στην 

αξιολόγησή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 341 του Αστικού Κώδικα «Αν για την 

εκπλήρωση της παροχής συμφωνηθεί ορισμένη ημέρα, ο οφειλέτης γίνεται 

υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της ημέρας αυτής». Αν ληφθεί υπόψη ότι 
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στα δάνεια και γενικά στις πιστωτικές συμβάσεις ο χρόνος εξυπηρέτησης 

ορίζεται με ακρίβεια, αυτό σημαίνει ότι ως καθυστέρηση θεωρείται η 

υπερημερία του πιστούχου έστω και για μία ημέρα. 

Παραπάνω αναφέραμε το νομικό ορισμό της έννοιας της καθυστέρησης 

ενός δανείου. Όμως στην τραπεζική πρακτική, ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 

θεωρούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπερβαίνουν σε καθυστέρηση τις 

90 ημέρες. Οπότε οι καθυστερήσεις έως 90 ημέρες θεωρούνται απλές 

καθυστερήσεις και οι καθυστερήσεις που βρίσκονται για χρονικό διάστημα 

πάνω από 90 ημέρες θεωρούνται οριστικές καθυστερήσεις και συνεπώς τα 

αντίστοιχα δάνεια θεωρούνται ως μη εξυπηρετούμενα (non-performing loans). 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τράπεζες δίνουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία 

στο δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως προς το σύνολο του 

δανειακού τους χαρτοφυλακίου (NPL Ratio) ο οποίος εκφράζεται ως 

ποσοστό.39

Ο όρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν έχει καθορισμένο 

περιεχόμενο σε όλο τον κόσμο με συνέπεια να παρατηρούνται διαφορές από 

τράπεζα σε τράπεζα και από χώρα σε χώρα40. Για παράδειγμα σε κάποιες 

χώρες διαφέρει το χρονικό σημείο μετά από το οποίο χαρακτηρίζεται ένα 

δάνειο ως μη εξυπηρετούμενο ενώ μπορεί να έχει σχέση και με τις 

παρεχόμενες εξασφαλίσεις. 

Το International Accounting Standards Board (IASB) στην προσπάθεια

του να βρει έναν ενιαίο ορισμό είχε θεωρήσει ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

αυτά που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες. Όμως, έπειτα από πολλές επικρίσεις 

αποφάσισε να αποσύρει τον ορισμό γιατί θεωρεί ότι παρόλο που οι 90 ημέρες 

είναι γενικά ένα αποδεκτό διάστημα για το χαρακτηρισμό ενός δανείου ως μη 

εξυπηρετούμενου, εντούτοις όμως δεν αντικατοπτρίζει όλες τις περιπτώσεις 

αφού δεν μπορεί κάποιος να βάλει την κόκκινη γραμμή που να ταιριάζει σε 

                                                            
39 http://www.lexicon.ft.com

40 International Monetary Fund (2011), “Global financial stability report”, p. 165.
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όλες τις περιπτώσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά κάθε 

δάνειο σε συνδυασμό με την παρεχόμενη εξασφάλισή του. 

5.3. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια Στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα για να χαρακτηρισθεί ένα δάνειο ως μη εξυπηρετούμενο 

απαιτείται να έχει γίνει καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Σε αυτή την 

περίπτωση καθίσταται απαιτητό ολόκληρο το ποσό της χορήγησης και αφού

πρώτα έχει μεταφερθεί το δάνειο σε οριστική καθυστέρηση τότε επιδιώκεται 

δικαστικώς η είσπραξή του. Η μεταφορά του δανείου σε οριστική 

καθυστέρηση αναγγέλλεται στον πιστούχο και σε τυχόν εγγυητές με δικαστικό 

επιμελητή.

Στις χορηγήσεις σε καθυστέρηση εφαρμόζεται επιτόκιο υπερημερίας, το 

οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το συμβατικό επιτόκιο (αυτό που εφαρμόζεται 

στο ενήμερο τμήμα κάθε χορήγησης ) παραπάνω από 2,5% ενώ οι τόκοι επί 

των καθυστερημένων οφειλών δεν δύναται να κεφαλαιοποιούνται νωρίτερα 

από έξι (6) μήνες από τη στιγμή που καθίστανται ληξιπρόθεσμοι (άρθρο 12 / 

Ν. 2301/1998).

Το επιτόκιο υπερημερίας λογίζεται από την πρώτη μέρα της 

καθυστέρησης ενώ σύμφωνα με το Νόμο 2601/1998, οι καθυστερούμενοι 

τόκοι ανατοκίζονται, εφόσον τούτο συμφωνηθεί, από την πρώτη ημέρα της 

καθυστέρησης. Οι τόκοι που προκύπτουν προστίθενται στο ληξιπρόθεσμο 

κεφάλαιο ανα εξάμηνο κατά ελάχιστο όριο, είτε πρόκειται για συμβάσεις 

δανείων είτε για συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 345 του Αστικού Κώδικα ο δανειστής έχει το 

δικαίωμα να απαιτήσει τόκο υπερημερίας που ορίζεται από το νόμο ή με 

δικαιοπραξία χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ζημιά.

Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε την εξέλιξη των καθυστερήσεων των 

επιχειρηματικών δανείων ως προς το σύνολο των δανείων όπου

διαπιστώνουμε το μέγεθος του προβλήματος:
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Διάγραμμα 2: Ποσοστό καθυστερήσεων επιχειρηματικών τραπεζικών 

δανείων  2008 – 2010

ΠΗΓΗ: Tράπεζα Της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικήτη για το έτος 2010, σελ. 177 και Έκθεση 

του Διοικήτη για το έτος 2009, σελ. 197.

5.4. Άρθρο 88 Νόμου 3601/2007 Εκτοκισμός Δανείων ή 

Λοιπών Πιστώσεων

Τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να παύουν 

τη λογιστικοποίηση των τόκων των δανείων ή λοιπών πιστώσεων που 

χορηγούν, υπό οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις με βάση το Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α΄), μετά τη 

συμπλήρωση χρονικού διαστήματος κατά το οποίο λογισθέντες τόκοι επί των 

δανείων ή λοιπών πιστώσεων αυτών παραμένουν ανείσπρακτοι και το οποίο 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες προκειμένου περί οφειλών από 

δάνεια προς φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται πλήρως με ακίνητα και τους 

τρεις (3) μήνες προκειμένου για οφειλές από λοιπές πιστοδοτήσεις. 

Μετά την πάροδο του ως άνω διαστήματος επιτρέπεται μόνο ο 

εξωλογιστικός προσδιορισμός των τόκων, περιλαμβανομένων και των τυχόν 
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τόκων υπερημερίας και εξ ανατοκισμού όπου επιτρέπεται, οι οποίοι θα 

λογιστικοποιούνται όταν και εφόσον εισπράττονται. Ειδικά προκειμένου περί 

δανείων ή λοιπών πιστώσεων με τη μορφή αλληλόχρεων λογαριασμών, 

εφόσον οι λογιζόμενοι και μη εισπραττόμενοι τόκοι προσαυξάνουν τα 

χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον

ισόποση πίστωση των λογαριασμών αυτών εντός του τριμήνου που έπεται της 

ημερομηνίας λογισμού των τόκων προκειμένου να μην παύσει ο εκτοκισμός 

των δανείων ή λοιπών πιστώσεων.

Επίσης, απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυμα να χορηγεί νέα δάνεια για 

την πληρωμή οφειλόμενων σε αυτό ληξιπρόθεσμων τόκων ή να προβαίνει σε 

ρύθμιση οφειλών ισοδύναμου αποτελέσματος εκτός εάν πρόκειται για 

σύμβαση γενικότερης ρύθμισης οφειλών του δανειολήπτη, που θα στηρίζεται 

σε εμπεριστατωμένη μελέτη από το πιστωτικό ίδρυμα της δυνατότητας 

εξυπηρέτησης των ρυθμιζόμενων οφειλών με βάση συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα.

Για τους ίδιους λόγους απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα που

εδρεύουν στην Ελλάδα η κεφαλαιοποίηση τόκων, που δεν προβλέπεται σε 

αρχική δανειακή σύμβαση μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ή σε 

σύμβαση γενικότερης ρύθμισης οφειλών.

5.5. Προσωρινές Καθυστερήσεις

Προσωρινή χαρακτηρίζεται η καθυστέρηση που οφείλεται σε παροδική 

ταμειακή δυσχέρεια του οφειλέτη, η οποία προβλέπεται να τακτοποιηθεί σε 

σύντομο χρονικό διάστημα41. Η σύμβαση δανειοδότησης του πελάτη συνεχίζει 

να ισχύει και καλύπτει το σύνολο της οφειλή του (ενήμερης και 

ληξιπρόθεσμης). Η συνολική οφειλή είναι η άθροιση της ενήμερης και της 

ληξιπρόθεσμης οφειλής. Θα  πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην 

                                                            
41 Σακέλλης Εμμανουήλ (1987), «Λογιστική και Ελεγκτική των Εμπορικών Τραπεζών», σελ. 144.
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υπάρχουν απαιτήσεις λανθασμένα σε προσωρινή αντί σε οριστική 

καθυστέρηση γιατί δε θα ληφθούν έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.

5.6. Οριστικές Καθυστερήσεις

Οριστική χαρακτηρίζεται η ληξιπρόθεσμη οφειλή, όταν η καθυστέρηση έχει 

περάσει τη διάρκεια της προσωρινής και γίνεται μόνιμη κατάσταση42, ενώ δεν 

προκύπτει ούτε από την πορεία των εργασιών ούτε από τις οικονομικές 

δυνατότητες του πιστούχου ότι οι καθυστερήσεις θα ρευστοποιηθούν ομαλά. 

Στις οριστικές καθυστερήσεις κλείνει η σύμβαση του αλληλόχρεου 

λογαριασμού ή του δανείου και όλες οι οφειλές πλέον χαρακτηρίζονται ως 

ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Η είσπραξή τους δε, επιδιώκεται δικαστικώς.

Η μεταφορά της χορήγησης σε οριστική καθυστέρηση αναγγέλλεται 

εγγράφως στον πιστούχο και σε τυχόν εγγυητές. Οι απαιτήσεις σε οριστική 

καθυστέρηση διακρίνονται περαιτέρω σε επισφαλείς και σε ανεπίδεκτες 

είσπραξης. Η τράπεζα εξακολουθεί να λογίζει τόκους μόνο στις οριστικές 

καθυστερήσεις όπου η είσπραξή τους θεωρείται ασφαλής, κυρίως λόγω 

υφιστάμενων προσωπικών ή εμπράγματων εξασφαλίσεων. Τα ποσά που 

εισπράττει η τράπεζα θα πρέπει να συμψηφίζουν κατά σειρά δικαστικά έξοδα, 

λοιπά έξοδα, τόκους και κεφάλαιο.

5.7. Προετοιμασία Για Τη Μεταφορά Της Απαίτησης Από 

Προσωρινή Σε Οριστική Καθυστέρηση

Σε αυτήν την παράγραφο θα αναφέρουμε περιληπτικά τις βασικές ενέργειες 

που ακολουθούν οι τράπεζες πριν από την μεταφορά των δανείων και 

πιστώσεων σε καθεστώς (status) οριστικής καθυστέρησης. Οι ενέργειες αυτές 

γίνονται προκειμένου να προασπίσουν τα συμφέροντα τους και να ετοιμάσουν 
                                                            
42 Σακέλλης Εμμανουήλ (1987), «Λογιστική και Ελεγκτική των Εμπορικών Τραπεζών», σελ. 144.
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σχέδιο είσπραξης για την κάθε οφειλή ξεχωριστά. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι 

ο βασικός στόχος της κάθε τράπεζας είναι η ισχυροποίηση της θέσης της 

έναντι των άλλων δανειστών και η τελική είσπραξη ολόκληρης της οφειλής. Οι 

ενέργειες είναι οι ακόλουθες :

 Έρευνα για την ύπαρξη ακίνητης περιουσίας για τους πιστούχους και 

τους εγγυητές. 

 Παρακολούθηση τυχόν μεταβολών στην ακίνητη περιουσία τους.

 Αναγνώριση του χρέους από τον οφειλέτη.

 Πίεση για την πλήρη διασφάλιση της απαίτησης.

 Έλεγχος για την πλήρη και ορθή τήρηση των διαδικασιών των 

υπέγγυων στην τράπεζα πραγμάτων (κινητών και ακινήτων).

 Έλεγχος της πληρότητας της ασφάλισης των ως άνω πραγμάτων και 

όπου δεν είναι ασφαλισμένα να εξετάζεται η σκοπιμότητα της 

ασφάλισής τους.

 Εξονυχιστικός έλεγχος των συμβάσεων για την ορθότητα και την 

πληρότητά τους.

 Έλεγχος των δανειακών λογαριασμών και ιδιαίτερα έλεγχος της 

τήρησης  των σωστών επιτοκίων.

 Επανέλεγχος των παραχωρηθείσων ενεχύρων (επιταγές, 

συναλλαγματικές κτλ).

 Έλεγχος για τυχόν παραγραφές.

 Έρευνα δυσμενών στον Τειρεσία43, για πιστούχους, εγγυητές καθώς και 

φορείς όταν πρόκειται για εταιρεία.

                                                            
43 http://www.tiresias.gr, η Τειρεσίας Α.Ε. τηρεί αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

συγκέντρωσης χορηγήσεων, απολεσθέντων ταυτοτήτων και καταγγελθεισών συμβάσεων επιχειρήσεων.  
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 Έλεγχος των οφειλών του πιστούχου σε άλλες τράπεζες καθώς και τις 

καλύψεις αυτών.

 Αξιοποίηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας.

5.8. Δάνεια Σε Επισφάλεια

Δάνεια σε επισφάλεια είναι εκείνα για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι 

δε θα εισπραχθούν ολικά ή μερικά. Οι επισφαλείς απαιτήσεις εφόσον είναι 

ανεπίδεκτες εισπράξεως, σωστό είναι να διαγράφονται και να αποσβένονται 

για το ποσό που αποτελεί την πιθανή ζημιά, ώστε οι απαιτήσεις που θα 

εμφανιστούν στον ισολογισμό της τράπεζας να είναι στην πραγματική τους 

αξία.

Οι τράπεζες κάθε φορά που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, θα 

πρέπει να εξετάζουν διεξοδικά το σύνολο του δανειακού τους χαρτοφυλακίου, 

για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να προβούν σε 

αναγνώριση της απομείωσης της αξίας τους. Τα δάνεια των οποίων η αξία 

απομειώνεται, ονομάζονται απομειωμένα δάνεια (impaired loans).  

5.9. Στάδια Από Τα Οποία Περνάει Μια Απαίτηση Ώσπου Να 

Εκκαθαριστεί

Στάδιο αναχαίτισης κινδύνων: Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για 

πλήρη διασφάλιση της απαίτησης από τα περιουσιακά στοιχεία των 

ενεχομένων (π.χ εγγραφή προσημειώσεων, έρευνα για τυχόν μεταβιβάσεις 

περιουσιακών στοιχείων κτλ). Επιπλέον, επιλέγονται τα κατάλληλα μέτρα 

(εξώδικα ή αναγκαστικά) για τη διασφάλιση, επιδίκαση και ρευστοποίησης της 

απαίτησης. 
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Στάδιο επιδίκασης της απαίτησης: Επιλέγονται τα προσφορότερα 

δικαστικά μέσα ώστε να υπάρξει στο συντομότερο δυνατό διάστημα η έναρξη 

της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επιπλέον, γίνεται συλλογή στοιχείων για την 

αντιμετώπιση της άσκησης ενδίκων μέσων από τον πιστούχο ή τρίτους (π.χ. 

έφεση κατά της απόφασης, ανακοπή, κτλ).

Στάδιο αναγκαστικής είσπραξης της απαίτησης: Στο στάδιο αυτό γίνεται 

αναγκαστική εκτέλεση – πλειστηριασμός των περιουσιακών στοιχείων των 

ενεχομένων (οφειλέτη, εγγυητή). Επιπλέον, πραγματοποιείται πτώχευση του 

οφειλέτη ή υπαγωγή του σε ειδικούς νόμους εκκαθάρισης.

Στάδιο απόσβεσης επισφαλούς απαίτησης: Κατάταξη της απαίτησης στις 

επισφαλείς απαιτήσεις και διαγραφή της για το ποσό που αποτελεί την πιθανή 

ζημιά.

5.10. Διακανονισμοί Οφειλών

Προκειμένου να ρευστοποιηθούν οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις θα πρέπει να 

κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε άμεση 

συνάρτηση με το είδος των υφιστάμενων εξασφαλίσεων (ενοχικών και 

εμπράγματων). Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να είναι είτε εξώδικες είτε 

δικαστικές. 

Οι τράπεζες πρέπει να λάβουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα τα 

οποία αναφέραμε στην παράγραφο 5.7. όπου περιγράψαμε την προετοιμασία 

για τη μεταφορά της απαίτησης από προσωρινή σε οριστική καθυστέρηση. 

Συνεπώς, έχουν μαζέψει όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν, ώστε 

να αξιολογήσουν την οικονομική κατάσταση του πελάτη και να προετοιμάσουν 

ένα σχέδιο διαπραγματεύσεων μαζί του. Τελικός στόχος είναι η επίτευξη της 

αποπληρωμής των χρεών του, η οποία θα επιτευχθεί είτε μέσω της 

αποπληρωμής τους από τον πελάτη είτε μέσω της ρευστοποίησης 

περιουσιακών του στοιχείων είτε με συνδυασμό των δύο. Κλειδί για την 

επίτευξη του ως άνω στόχου είναι ο καθορισμός από την τράπεζα της 
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χρονικής κλιμάκωσης των μέτρων που θα ληφθούν σε περίπτωση μη

εξόφλησης των οφειλών. Επίσης, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πιστούχος θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τις δικές του προτάσεις.

Όπως αναφέραμε, οι τράπεζες έχουν την επιλογή είτε να επιδιώξουν 

δικαστικά μια απαίτηση είτε εξώδικα. Όταν επιλέγεται η δικαστική οδός, 

δρομολογούνται όλες εκείνες οι ενέργειες της εκτελεστικής διαδικασίας όπου η 

είσπραξη είναι πλέον αναγκαστική, έστω και αν ο τίτλος δεν είναι ακόμα 

τελεσίδικος. Τότε, συνήθως οι οφειλέτες προκειμένου να αποτρέψουν την 

αναγκαστική εκτέλεση επιδιώκουν να διακανονίσουν τις οφειλές τους. Επίσης, 

πολλοί οφειλέτες διακανονίζουν τις οφειλές τους εξώδικα και δε χρειάζεται όλη 

εκείνη η χρονοβόρα δικαστική διαμάχη.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που δεν 

τηρηθούν από τον οφειλέτη, τα οριζόμενα στον διακανονισμό, αυτός θα 

θεωρείται ως μηδέποτε συνομολογηθείς και θα επανέλθουν τα πράγματα στην 

πρότερα του διακανονισμού κατάσταση, δηλαδή θα αναβιώσει η οφειλή όπως 

είχε διαμορφωθεί πριν από αυτόν.

5.11. Πρακτική Υπολογισμού Των Τόκων Χορηγήσεων

 Οι δεδουλευμένοι τόκοι πάνω στις ενήμερες χορηγήσεις καταχωρούνται 

ως έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία κατέστησαν δεδουλευμένοι.

 Οι δεδουλευμένοι τόκοι πάνω στις χορηγήσεις που ναι μεν έχουν 

περιέλθει σε καθυστέρηση αλλά η είσπραξη τους θεωρείται βέβαιη είτε 

γιατί η καθυστέρηση είναι προσωρινή είτε γιατί υπάρχουν ισχυρές 

εξασφαλίσεις, καταχωρούνται ως έσοδα της χρήσης μέσα στην οποία 

κατέστησαν δεδουλευμένοι.

 Δεν αυξάνουν τα έσοδα τους με δεδουλευμένους τόκους δανείων σε 

οριστική καθυστέρηση για τα οποία δεν υπάρχει προοπτική ρύθμισης.
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5.12. Ρευστοποίηση Των Εξασφαλίσεων

Η ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων συμβαίνει όταν η τράπεζα θεωρεί ότι δεν 

πρέπει να συνεργαστεί με το δανειολήπτη καθώς επιδεινώνεται η οικονομική 

του κατάσταση και η αξία των εξασφαλίσεων μειώνεται, πράγμα που θα 

καταστήσει τη θέση της πιο αβέβαιη σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον, επιβάλλεται η ρευστοποίηση σε περιπτώσεις που επισπευστεί 

πλειστηριασμός από τρίτους προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα της. 

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και να εισπράξει όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του οφειλόμενου ποσού μπορεί. 

Μια τράπεζα μπορεί να ρευστοποιήσει τις εξασφαλίσεις με ποικίλους 

τρόπους ανάλογα με τη μορφή τους και την πιθανή αμφισβήτηση των 

δικαιωμάτων της από τον οφειλέτη. Η διάρκεια που θα απαιτηθεί για τη 

ρευστοποίηση διαφέρει ανάλογα με το είδος του καλύμματος. Για παράδειγμα 

η ρευστοποίηση μιας επιταγής είναι πολύ συντομότερη από αυτήν ενός 

ακινήτου. Σε όλες τις περιπτώσεις ιδανική είναι η εξώδικη ρευστοποίηση.

Πριν από τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, η τράπεζα θα πρέπει να 

εξετάζει προσεκτικά:

 Τις τραπεζικές της σχέσεις με το δανειολήπτη.

 Τη συνεργασία του δανειολήπτη σε πιθανή ρευστοποίηση των 

εξασφαλίσεων καθώς δικαστικές ενέργειες εκ μέρους του θα 

παρεμποδίσουν και θα καθυστερήσουν τη διαδικασία.  

 Τα δικαιώματα της επί των εξασφαλίσεων καθώς αν έχει υπερκάλυψη

μπορεί να απαιτήσει άμεση πληρωμή προκειμένου να απεμπλακεί από 

μακροχρόνιες προσπάθειες αναδιάρθρωσης. 

 Την υφιστάμενη αξία των εξασφαλίσεων και το αναμενόμενο κόστος 

ρευστοποίησης τους αφού θα πραγματοποιηθούν διάφορα έξοδα που 

συνδέονται με την πώληση και την αναγκαστική εκτέλεση. 
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 Την ευκολία της ρευστοποίησής τους καθώς για παράδειγμα κάποια 

περιουσιακά στοιχεία από τη στιγμή που θα περιέλθουν στην κατοχή 

της τράπεζας έως τη στιγμή που θα πουληθούν, πιθανόν θα την 

επιβαρύνουν με σημαντικά έξοδα συντήρησης (π.χ. τα ακίνητα).

 Τις συνέπειες που μπορούν να έχουν οι εσπευσμένες ρευστοποιήσεις 

στο brand name της τράπεζας καθώς θα σχολιαστεί άσχημα από την 

αγορά. Για παράδειγμα η εκποίηση ενός ακινήτου που στεγάζει κάποιο 

ίδρυμα μπορεί να προκαλέσει κοινωνική κατακραυγή.

5.13. Παράγοντες Που Λαμβάνονται Υπόψη Για Τη 

Συμμετοχή Της Τράπεζας Σε Πλειστηριασμό

Η διαδικασία του πλειστηριασμού44 μπορεί να επισπευσθεί από την τράπεζα ή 

από τρίτους. Η τράπεζα θα πρέπει να αποφασίσει τη συμμετοχή της ή όχι 

στον πλειστηριασμό με βάση τους ακόλουθους παράγοντες:

 Εμπορική αξία ακινήτου.

 Τιμή  Ά προσφοράς.

 Έξοδα εκτέλεσης σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού από την 

τράπεζα.

 Τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις αν κατακυρωθεί το ακίνητο στην 

τράπεζα.

 Τυχόν αφανή προνόμια (Δημόσιο, ασφαλιστικοί οργανισμοί).

 Το ύψος και η σειρά των υπέρ της τράπεζας εγγεγραμμένων βαρών 

καθώς και το ύψος της ασφαλιζόμενης με το ακίνητο απαίτησης.

                                                            
44 Αγγελάκης Μ. (2005), «Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εμπλοκές», σελ. 299, «Ο πλειστηριασμός είναι  

ιδιόρρυθμη σύμβαση εξομοιούμενη με πώληση, η οποία τελειώνει με κατακύρωση».
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 Πιθανολογούμενη σειρά και ποσό κατάταξης της τράπεζας στο 

πλειστηρίασμα.

 Αξιοποίηση ακινήτου σε περίπτωση κατακύρωσης του στην τράπεζα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΕ ΠΙΣΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

6.1. Εισαγωγικά

Οι τράπεζες πριν χρηματοδοτήσουν μια οποιαδήποτε επιχείρηση προχωρούν 

μεταξύ άλλων, σε ανάλυση των οικονομικών της στοιχείων ώστε να 

αξιολογήσουν την οικονομική της κατάσταση, τις ανάγκες της και κυρίως τις 

προοπτικές της. Η σωστή εξαρχής διάρθρωση και εξασφάλιση των δανείων 

δημιουργεί τις προδιαγραφές για τη μελλοντική ομαλή εξυπηρέτηση τους. 

Όμως, οι τράπεζες δεν πρέπει να ελέγχουν την επιχείρηση, στην αρχή της 

συνεργασίας και μετά να μην ασχολούνται ξανά. Όσο διαρκεί η συνεργασία θα 

πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση ώστε να πετύχουν την ομαλή 

εξυπηρέτηση των χορηγούμενων δανείων, αξιολογώντας τακτικά και μεθοδικά 

την οικονομική κατάσταση των πιστούχων τους. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε κάποια ενδεικτικά σημεία 

συναγερμού που πιθανόν να δείχνουν ένα εν δυνάμει προβληματικό δάνειο, τα 

οποία χρειάζονται κριτική ματιά και επιμέρους ανάλυση. Κρίσιμο σημείο είναι η 

έγκαιρη διάγνωση, η άμεση αφύπνιση και η μεθοδική αντιμετώπιση. Σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης είναι πολύ σημαντική η επαγρύπνηση για την 

ύπαρξη σημείων συναγερμού.
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6.2. Σημεία Συναγερμού Από Τις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις

Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων αποκαλύπτει πολλά από τα 

συμπτώματα ενός προβληματικού δανείου. Σημαντικές καταστάσεις είναι ο 

ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσεως και η κατάσταση ταμειακών ροών.

Στη χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο η

διαστρωματική ή κάθετη μέθοδος ανάλυσης (vertical analysis) η οποία 

περιλαμβάνει την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων "κοινού 

μεγέθους". Στην ανάλυση "κοινού μεγέθους" κάθε στοιχείο του ισολογισμού 

διαιρείται με το σύνολο του ενεργητικού ή του παθητικού, ενώ κάθε στοιχείο 

της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως διαιρείται με το σύνολο των 

καθαρών πωλήσεων. Εάν εξετασθούν διαδοχικοί ισολογισμοί μιας επιχείρησης 

μπορούμε να διακρίνουμε σημαντικές μεταβολές στη δομή και τη σύνθεση 

των στοιχείων ενεργητικού και του παθητικού ενώ το ίδιο ισχύει και για την

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η συγκριτική 

χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων (comperative 

analysis) η οποία πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά 

κατηγορίες για μία σειρά ετών. Οι λογιστικές καταστάσεις μπορούν εύκολα να 

συγκριθούν με τις αντίστοιχες προηγουμένων χρήσεων και να οδηγήσουν σε 

συμπεράσματα σχετικά με την τάση και το ρυθμό τους διαχρονικά. Μεγάλη 

βαρύτητα πρέπει να δίνεται σε στοιχεία τα οποία έχουν μεταβληθεί σημαντικά 

από τις προηγούμενες χρήσεις. Οι μεταβολές αυτές πρέπει να αιτιολογηθούν 

για να διαπιστωθεί αν οφείλονται σε πολιτική της επιχείρησης ή απλώς είναι 

θέμα συγκυριών. 

Προκειμένου να ανιχνευθούν τα προβληματικά δάνεια μέσω της 

ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει η τράπεζα να 

ζητάει και να λαμβάνει τις χρηματοικονομικές καταστάσεις του πιστούχου της 

σε τακτική βάση, να τις εξετάζει διεξοδικά και να τις ερμηνεύει σωστά.
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Παρακάτω θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια σημεία συναγερμού που 

απορρέουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις:

 Η αποφυγή αποστολής χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε τακτική 

βάση.

 Η ανεπιφύλακτη γνώμη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

 Απαρχαιωμένα λογιστικά συστήματα.

 Η συχνή αλλαγή των λογιστών.

 Η κάλυψη μακροπρόθεσμων επενδύσεων με βραχυπρόθεσμο δανεισμό 

ή με βραχυπρόθεσμες πιστώσεις από προμηθευτές.

 Αυξημένα αποθέματα σε συνδυασμό με μείωση ή δυσανάλογη αύξηση 

του τζίρου ίσως σημαίνει ότι έχουν απαξιωθεί.

 Μη κατάρτιση της κατάστασης ταμειακών ροών και αδυναμία σωστής 

παρακολούθησης των χρηματικών εισροών - εκροών.

 Επιδείνωση της θέσης της επιχείρησης σε ρευστότητα.

 Αρνητικό κεφάλαιο κίνησης.

 Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των υποχρεώσεων μεγαλύτερη του 

κλάδου δείχνει μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων προς την 

επιχείρηση και κατά συνέπεια υπονοεί τη μείωση της πιστοληπτικής της 

ικανότητας.

 Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων μεγαλύτερη του 

κλάδου δείχνει δυσχέρεια στις πωλήσεις.

 Αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών χωρίς αντίστοιχη αύξηση του 

τζίρου μπορεί να υποκρύπτει αύξηση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.



100

 Η μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους συγκριτικά με τον κλάδο και 

τις επιδόσεις της εταιρείας σε προηγούμενα έτη.

 Σημαντική διαφορά μεταξύ ακαθάριστων και καθαρών πωλήσεων.

 Υψηλή συγκέντρωση άϋλων στοιχείων ενεργητικού.

 Σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του ισολογισμού.

 Απότομες αλλαγές σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού.

 Μεγάλη χρηματοοικονομική μόχλευση.

 Το αυξανόμενο ύψος του ενεργητικού σε σχέση με τις πωλήσεις.

 Απότομη αύξηση του τραπεζικού δανεισμού χωρίς να δικαιολογείται 

από την πορεία των εργασιών της επιχείρησης.

 Αρνητική καθαρή θέση της επιχείρησης.

 Υψηλές ζημιές.

 Μεγάλες αλλαγές στη μερισματική πολιτική.

 Χειροτέρευση των δεικτών ROE και ROA.

 Ασυνήθιστα υψηλά χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο της επιχείρησης.

 Αυξημένη πτώση τους τζίρου ή πολύ μικρότερη αύξηση του συγκριτικά 

με τον κλάδο.

 Χορήγηση δανείων από την επιχείρηση προς τους φορείς της.

6.3. Μη Χρηματοοικονομικά Σημεία Συναγερμού 

Οι επιχειρηματικές συναλλαγές και οι προσωπικές σχέσεις μπορεί να δείξουν 

σημάδια για τη λειτουργία της επιχείρησης αρκεί κάποιος να έχει τα μάτια και 

τα αυτιά του ανοικτά. Παρακάτω θα αναφέρουμε κάποια ενδεικτικά σημεία 

συναγερμού που απορρέουν από τις καθημερινές συναλλαγές:
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 Ξαφνική αναζήτηση πληροφοριών για την επιχείρηση από παλαιούς 

προμηθευτές ή και πελάτες μπορεί να σημαίνει μειωμένη πιστοληπτική 

ικανότητα.

 Αδυναμία προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας ή προσκόμιση της 

με παρακράτηση εισφορών.

 Αγωγές και δικαστικές διαμάχες.

 Αδυναμία προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας.

 Αρνητικά σχόλια από την αγορά (πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, 

κτλ).

 Εμφάνιση δυσμενών στοιχείων ή και καθυστερήσεων στον Τειρεσία, σε 

επιχείρηση, φορείς ή και σε σημαντικούς πελάτες.

 Ακύρωση ασφαλιστηρίων λόγω μη πληρωμής τους.

 Προσωπικά προβλήματα φορέων ή βασικών στελεχών της επιχείρησης.

 Μη εκπλήρωση προσωπικών υποχρεώσεων των φορέων.

 Απότομες αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης και 

των φορέων.

 Περιουσιακά στοιχεία υπό πώληση.

 Σοβαρά προβλήματα υγείας των φορέων.

 Σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση και στο προσωπικό.

 Σημαντικές αλλαγές στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας.

 Αλλαγή νομικής μορφής της εταιρείας.

 Ύπαρξη εξωχώριων (offshore) εταιρειών.

 Απώλεια σημαντικών πελατών.
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 Μικρή διασπορά σε πελατολόγιο και προμηθευτές.

 Απότομες μη δικαιολογημένες αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική.

 Έλλειψη διάδοχης κατάστασης στη διοίκηση της εταιρείας.

 Μη πληρωμή ή όχι έγκαιρη πληρωμή της μισθοδοσίας προς το 

προσωπικό.

 Εργασιακά προβλήματα.

 Αλλαγή στη συμπεριφορά και τις προσωπικές συνήθειες των στελεχών 

και της διοίκησης.

 Μεγάλα ανοίγματα σε υψηλού κινδύνου νέες αγορές.

 Αλλαγή φύσης εργασιών της επιχείρησης.

 Αδυναμία προγραμματισμού.

 Έλλειψη μεσομακροπρόθεσμης στρατηγικής και σπασμωδικές ενέργειες.

 Απώλεια σημαντικών και ικανών στελεχών.

 Σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση της εταιρείας.

 Περικοπή προσωπικού.

 Κακή συντήρηση ή απαξίωση παγίων και εξοπλισμού.

 Διακοπή ή μεγάλη μείωση της παραγωγής.

 Μη τήρηση ανειλημμένων υποσχέσεων.

 Έκτακτος έλεγχος από κάποια δημόσια αρχή.

 Ύπαρξη συγγενών ή συνδεδεμένων εταιρειών με προβλήματα.

 Αντικείμενο εργασιών στο οποίο υπάρχει μικρή ή καθόλου εμπειρία.

 Σημαντική απόκλιση από τους ζητούμενους στόχους της επιχείρησης.
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6.4. Τραπεζικά Σημεία Συναγερμού

Από τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές μιας επιχείρησης θα παραθέσουμε 

κάποια ενδεικτικά σημεία συναγερμού:

 Μείωση υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών.

 Συχνά αιτήματα για παρατάσεις αξιογράφων πελατείας τους.

 Αυξημένες επιστροφές αξιογράφων πελατείας τους.

 Συχνά αιτήματα για έκτακτα δάνεια.

 Υπερβολική εξάρτηση από βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 Σφραγίσεις επιταγών πελατείας τους.

 Ακάλυπτες επιταγές εκδόσεως τους. 

 Δυσκολία στην κάλυψη των αξιογράφων τους.

 Έκδοση ή προσκόμιση επιταγών ευκολίας.

 Χρήση προσωπικών δανείων φορέων για σκοπούς της επιχείρησης.

 Έκδοση ασυνήθιστα μεγάλων ποσών σε μεταχρονολογημένες επιταγές.

 Αδυναμία σωστού υπολογισμού των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

 Ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δάνεια της επιχείρησης και των 

φορέων.

 Συνεχείς αλλαγές στους όρους των δανείων.

 Αύξηση των επιτοκίων δανεισμού τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΤΩΧΕΥΣΗ, 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

7.1. Εισαγωγικά

Το κεφάλαιο έχει ως σκοπό να περιγράψει τα ειδικά θέματα δανειοδότησης 

επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε προπτωχευτικό στάδιο καθώς και σε 

αυτές που έχουν πτωχεύσει να προσπαθούν να αναδιοργανωθούν. Επιπλέον, 

θα αποσαφηνιστούν θέματα όπως το τι γίνεται με την πτωχευτική περιουσία 

σε περίπτωση εκκαθάρισης μιας επιχείρησης και ποιες τελικά είναι οι 

εξασφαλίσεις των πιστωτών που έχουν χρηματοδοτήσει τις εν λόγω 

επιχειρήσεις. Τέλος θα αναφερθούν τα κίνητρα που δίνονται προς τους 

πιστωτές ώστε να στηρίξουν με νέο χρήμα τις προσπάθειες διάσωσης των 

επιχειρήσεων. Κρίσιμο σημείο για τη διάσωση μιας επιχείρησης και την 

αποφυγή μιας ενδεχόμενης πτώχευσης, είναι η εκμετάλλευση της 

προπτωχευτικής περιόδου ή αλλιώς το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

Όπως είναι λογικό, σε περιόδους οικονομικής κρίσης, τα παραπάνω 

θέματα βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με κύριο 

μέλημα των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο την αποτροπή των πτωχεύσεων

καθώς προκαλούν σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Στην 

Ελλάδα, με τον ισχύων πτωχευτικό κώδικα (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ 

Α΄153/10.07.2007) ρυθμίζονται οι σχετικές διαδικασίες ενώ θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι κάτω από την πίεση για αποτελεσματικότερες διαδικασίες, ο 

πτωχευτικός κώδικας, βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αλλαγή 

σε κάποια άρθρα του.

Προκειμένου να κατανοήσουμε το θέμα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

ότι, ιδιαίτερα σε περιόδους χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα διαθέσιμα κεφάλαια 

λιγοστεύουν και οι νέες χρηματοδοτήσεις γίνονται με φειδώ ενώ οι πιστωτές 

προσπαθούν να εισπράξουν τις ήδη υφιστάμενες, με οποιονδήποτε τρόπο. 
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7.2. Οικονομική Και Χρηματοοικονομική Έννοια Της 

Πτώχευσης 

Από οικονομική άποψη δεν υπάρχει κάποιος ενιαίος ορισμός45 για την 

πτώχευση (failure). Μπορεί να σημαίνει ότι τα έσοδα μιας επιχείρησης δεν 

καλύπτουν το κόστος ή ότι τα κέρδη της ως ποσοστό του ιστορικού κόστους 

των επενδύσεων είναι μικρότερα από το κόστος των κεφαλαίων της ή ότι οι 

πραγματικές αποδόσεις της υστερούν σε σχέση με τις αναμενόμενες. Θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί πολλές μεθόδοι

πρόβλεψης της εταιρικής πτώχευσης με πιο γνωστές τις μεθόδους z-score και 

z-metrics του πρωτεργάτη Edward Altman46.

Επιπλέον, θα αναφέρουμε και τη χρηματοοικονομική έννοια της 

πτώχευσης (financial failure) όπου κυριαρχούν δύο γενικά παραδεκτές 

απόψεις:

 Μια επιχείρηση θεωρείται ότι έχει πτωχεύσει όταν δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της μόλις αυτές καταστούν 

απαιτητές, παρόλο που τα επενδυμένα κεφάλαια μπορεί να 

υπερβαίνουν τις συνολικές της υποχρεώσεις. Αυτό ονομάζεται τεχνική 

αδυναμία πληρωμών (technical insolvency)

 Μια επιχείρηση είναι σε πτώχευση (bankrupt), όταν η πραγματική 

καθαρή της θέση είναι αρνητική, δηλαδή όταν οι συνολικές της 

υποχρεώσεις υπερβαίνουν το σύνολο του ενεργητικού της.

                                                            
45 J. Fred Weston, Eugene F. Brigham (1986), «Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και 

πολιτικής, σελ. 796.

46 Καθηγητής στο Stern School of Business που έγινε γνωστός το 1968 για την ανάπτυξη της μεθόδου   

z-score.
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7.3. Νομική Έννοια Της Πτώχευσης

Από νομική άποψη σύμφωνα με τον ελληνικό πτωχευτικό κώδικα, πτώχευση

είναι η νομική κατάσταση στην οποία περιέρχεται το φυσικό ή το νομικό 

πρόσωπο που έχει εμπορική ιδιότητα, όταν αδυνατεί να πληρώσει τις 

ληξιπρόθεσμες χρηματικές του υποχρεώσεις, κατά τρόπο γενικό και μόνιμο 

(παύση πληρωμών). Επίσης, δύναται να κηρυχθεί σε πτώχευση και ο 

οφειλέτης που δε βρίσκεται σε παύση πληρωμών αλλά προβλέπεται ότι δε θα 

έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις μελλοντικές του υποχρεώσεις.

Σκοπός της είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη 

με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του ή με άλλο τρόπο που προβλέπεται 

από σχέδιο αναδιοργάνωσης και ιδίως με τη διατήρηση της επιχείρησής του. 

Στην πράξη όμως έχει αποδειχθεί ότι οι πιστωτές σπανίως ικανοποιούνται 

μέσω της πτώχευσης ενώ η σχετική διαδικασία είναι βραδύτατη. 

Η πτώχευση προϋποθέτει δικαστική απόφαση. Όμως σε περίπτωση που 

δεν επαρκεί η περιουσία του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της 

διαδικασίας το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση πτώχευσης. Επίσης, την 

απορρίπτει αν αποδειχθεί ότι ασκήθηκε καταχρηστικά, οπότε μπορεί να 

επιδικαστεί και αποζημίωση κατά του αιτούντος.

7.4. Συνέπειες Της Πτώχευσης

Οι συνέπειες της πτώχευσης διακρίνονται σε προσωπικές και σε περιουσιακές. 

Οι δεύτερες είναι εκείνες οι οποίες απασχολούν περισσότερο τους 

εμπλεκόμενους καθώς και το σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο.

Προσωπικές συνέπειες είναι μόνο εκείνες που ειδικές διατάξεις νόμων 

προβλέπουν ενώ βασική περιουσιακή συνέπεια είναι η πτωχευτική 

απαλλοτρίωση. Δηλαδή, ο οφειλέτης που πτώχευσε παύει να διαχειρίζεται την 

περιουσία που είχε κατά την κήρυξη της πτώχευσης. 
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Οι πιστωτές που έχουν εμπράγματη ασφάλεια ικανοποιούνται 

αποκλειστικά από αυτήν ενώ αν παραιτηθούν από την ασφάλεια τους τότε 

ικανοποιούνται από το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας όπως και οι 

υπόλοιποι που δεν διασφαλίζονται με κάποια εμπράγματη ασφάλεια. 

7.5. Διαδικασία Συνδιαλλαγής

Με τις διατάξεις των άρθρων 99 έως 106 του Νόμου 3588/2007 (Πτωχευτικός 

Κώδικας) εισήχθη στο ελληνικό δικαστικό σύστημα ο θεσμός της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής, που αποτελεί μια συλλογική συναινετική διαδικασία η οποία 

στοχεύει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης μεταξύ οφειλέτη και 

πιστωτών ώστε να έρθουν σε συμφωνία-συμβιβασμό. Η δυνατότητα αυτή 

παρέχεται σε κάθε οφειλέτη που θα είχε τις υποκειμενικές προϋποθέσεις της 

πτώχευσης και σκοπός της είναι να του δώσει τη δυνατότητα αναζήτησης 

νέων χρηματικών πόρων για την ανόρθωση της επιχείρησης του πριν αυτή 

φτάσει σε κατάσταση παύσης πληρωμών.  Η συμφωνία καλύπτεται με 

απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου και έχει ανασταλτικά αποτελέσματα 

προκειμένου να μπορέσει να διασωθεί τελικά ο οφειλέτης.

Στο διάγραμμα στην επόμενη σελίδα θα δούμε την εξέλιξη των 

πτωχεύσεων στην Ελλάδα μεταξύ του 2007 – 2010 όπου διαπιστώνεται ότι 

μετά από την εισαγωγή του Ν. 3588/2007, έχουν μειωθεί αισθητά οι 

πτωχεύσεις και από τότε παραμένουν σχεδόν σταθερές.
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Διάγραμμα 3: Πτωχεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα 2007-2010

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 10-3-2011

7.5.1. Προϋποθέσεις για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής 

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα δύναται να αιτηθεί το άνοιγμα 

της διαδικασίας συνδιαλλαγής εφόσον:   

 Αποδεικνύει οικονομική αδυναμία αλλά δεν έχει παύσει ακόμα τις 

πληρωμές του.

 Απασχολεί προσωπικό άνω των 20 ατόμων.

 Έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 

500.000).
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7.5.2. Τα στάδια της διαδικασίας συνδιαλλαγής

 Αίτηση στο πτωχευτικό δικαστήριο από τον οφειλέτη για το άνοιγμα 

της διαδικασίας συνδιαλλαγής στην οποία περιγράφεται η οικονομική 

του κατάσταση, το μέγεθος και η κοινωνική σημασία της επιχείρησης, 

τα προτεινόμενα μέτρα χρηματοδότησής του και τα μέσα 

αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Δηλαδή, παρουσιάζει ένα σχέδιο 

διάσωσης όπου αναφέρονται οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν 

από την πλευρά του προκειμένου να εξυπηρετήσει το χρέος του. Το 

σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και να διαφαίνονται βάσιμες 

δυνατότητες υλοποίησης. Συγχρόνως, ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί 

από το δικαστήριο τη λήψη προσωρινών μέτρων έως την έκδοση της 

επικυρωτικής απόφασης (π.χ. απαγόρευση διάθεσης περιουσιακών 

στοιχείων, αναστολή ατομικών διώξεων κτλ)

 Ορισμός εμπειρογνώμονα εφόσον κριθεί απαραίτητο. Συνήθως ορίζεται 

για μη εισηγμένες εταιρείες που δεν υποβάλλουν ανά τρίμηνο 

οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να ελέγξει τα οικονομικά τους 

στοιχεία.

 Απόφαση του δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας και ορισμός 

μεσολαβητή εφόσον πιθανολογήσει τόσο την πληρότητα και τη 

βασιμότητα της αίτησης, όσο και τη σκοπιμότητα της συνδιαλλαγής. Ο 

έλεγχος σκοπιμότητας γίνεται προκειμένου να αποτραπούν αιτήσεις 

καταχρηστικής φύσεως ή που επιδιώκουν σκοπούς ξένους προς τη 

διάσωση της επιχείρησης και την πρόληψη της πτώχευσης. Το 

δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του το επιχειρηματικό πλάνο, τις πηγές 

εσόδων, την περιουσιακή κατάσταση, τη διασφάλιση των οφειλών προς 

το δημόσιο, τον αριθμό των εργαζομένων και την εύρυθμη λειτουργία 

της αγοράς.
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 Διαπραγμάτευση του μεσολαβητή με τους πιστωτές με σκοπό την 

κατάρτιση προτάσεων επιβίωσης που θα επιφέρουν την επίτευξη 

συμφωνίας μεταξύ του οφειλέτη και των κυριότερων πιστωτών του, 

που να εκπροσωπούν τουλάχιστον την πλειοψηφία των κατ΄αυτού 

απαιτήσεων. Το περιεχόμενο της συμφωνίας καθορίζεται έπειτα από 

την ελεύθερη διαπραγμάτευση και τη βούληση των μερών. Για 

παράδειγμα μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις για μείωση απαιτήσεων, 

παράταση του ληξιπροθέσμου αυτών, μετοχοποίηση απαιτήσεων κτλ. 

Στην προσπάθειά του αυτή ο μεσολαβητής δικαιούται να ζητήσει από 

τα πιστωτικά και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα κατά την κρίση του, 

κάθε πληροφορία σχετική με τη δραστηριότητα του οφειλέτη και 

πρόσφορη για την εκπλήρωση της αποστολής του.

 Υπογραφή συμφωνίας με πιστωτές που εκπροσωπούν την πλειοψηφία 

των απαιτήσεων. Πολλές φορές οι οφειλέτες πριν ξεκινήσουν την 

παραπάνω διαδικασία έχουν ήδη συμφωνήσει με τους βασικούς τους 

πιστωτές, δηλαδή εκείνους που κατέχουν την πλειοψηφία των 

απαιτήσεων. Αυτό συμβαίνει ώστε όταν θα φτάσει η ώρα των επαφών 

ανάμεσα στο μεσολαβητή και τους πιστωτές, να το δουν θετικά και να 

επέλθει τελικά συμφωνία.

 Επικύρωση της συμφωνίας από το πτωχευτικό δικαστήριο και λήξη της 

αποστολής του μεσολαβητή αφού πλέον έχει ολοκληρώσει την εργασία 

του. Το δικαστήριο δεν την επικυρώνει αν  α) ο οφειλέτης, κατά τη 

σύναψη της συμφωνίας, βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών, 

β) οι όροι της συμφωνίας δεν εξασφαλίζουν τη συνέχεια της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, γ) θίγονται τα συμφέροντα των 

πιστωτών που δεν υπέγραψαν τη συμφωνία, δ) η διάρκεια ισχύος της 

συνομολογείται για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών από την 

επικύρωσή της.
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7.5.3. Θέση Πιστωτών

Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι φορείς κοινωνικής 

πρόνοιας και ασφάλισης μπορούν να συναινούν σε μείωση των απαιτήσεών 

τους με τον ίδιο τρόπο που θα τις μείωνε και ένας ιδιώτης υπό τις ίδιες 

συνθήκες. Επίσης, μπορούν να παραιτούνται από προνόμια και ενοχικές ή 

εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Εκτός από τους παραπάνω, με τη συμφωνία μπορούν να μειώνονται οι 

απαιτήσεις των λοιπών πιστωτών, να παρατείνεται ο χρόνος που καθίστανται 

ληξιπρόθεσμες και γενικά να λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για τη διάσωση 

του οφειλέτη. 

Κάθε πιστωτής είναι ελεύθερος να μη συμφωνήσει στους 

προτεινόμενους όρους, αλλά αν πτωχεύσει η εταιρεία και αυτός είναι ανέγγυος 

τότε θα ικανοποιηθεί τελευταίος από την πτωχευτική περιουσία, με μεγάλη 

πιθανότητα να μην εισπράξει τελικά τίποτα. Στην πράξη οι μεσολαβητές 

προτείνουν σε όλους του πιστωτές μείωση των απαιτήσεων σε ένα ποσοστό 

της τάξεως μεταξύ  60% και 80% των αρχικών απαιτήσεων.

7.5.4. Αποτελέσματα επικύρωσης της διαδικασίας συνδιαλλαγής 

Προκειμένου λοιπόν η διαδικασία συνδιαλλαγής να είναι αποτελεσματική, με 

την επικύρωση επέρχεται το τέλος της και συνδέεται με σημαντικά 

αποτελέσματα. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι:

 Η προσωρινή αναστολή, ήτοι κατά τη διάρκεια ισχύος της 

επικυρωθείσας συμφωνίας, των μέτρων ατομικής αναγκαστικής 

εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και του εγγυητή, για την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από τη σύναψη τη 

συμφωνίας.

 Ο οφειλέτης τίθεται σε καθεστώς προστασίας.
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 Η αναστολή για τη διάρκεια ισχύος της επικυρωθείσας συμφωνίας 

οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός αν 

πρόκειται να διασφαλιστούν στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας. 

 Για την ως άνω διάρκεια, αίρεται η απαγόρευση έκδοσης επιταγών που 

είχε επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής. 

 Αναστέλλεται για ένα έτος κάθε συλλογική αναγκαστική εκτέλεση και η 

κήρυξη πτώχευσης.

 Η συμφωνία δεσμεύει μόνο τον οφειλέτη και τους πιστωτές που την 

υπέγραψαν.

7.5.5 Κήρυξη της λύσης της συμφωνίας

Η λύση της συμφωνίας μπορεί να επέλθει αυτοδικαίως, είτε λόγω της παρόδου 

της διάρκειάς της είτε λόγω μεταγενέστερης υπαγωγής του οφειλέτη στη 

διαδικασία της πτώχευσης. Μπορεί όμως και κάποιος από τους πιστωτές που 

δεν υπέγραψε τη συμφωνία να αιτηθεί στο δικαστήριο τη λύση της όταν αυτή 

αποδεδειγμένα δεν οδηγεί σε διάσωση της επιχείρησης. Επίσης, μπορεί 

κάποιος από τους συμβληθέντες πιστωτές να αιτηθεί στο δικαστήριο τη λύση 

της, όταν ο οφειλέτης δεν εκπληρώσει τους όρους της μεταξύ τους 

επικυρωθείσας συμφωνίας. 

Σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης θα πρέπει να τονιστεί ότι οι 

συμβληθέντες πιστωτές ανακτούν τις απαιτήσεις τους αφού αφαιρεθούν όσα 

έλαβαν λόγω συμφωνίας, με τις εξασφαλίσεις που είχαν πριν το άνοιγμα της 

διαδικασίας συναλλαγής. Σε περίπτωση που ακολουθήσει πτώχευση και 

ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, οι πιστωτές που με βάση τη 

συμφωνία συνδιαλλαγής προέβησαν σε χρηματοδότηση του οφειλέτη 

προκειμένου να συνεχιστεί η δραστηριότητά του και οι πληρωμές του, 

κατατάσσονται ως προνομιούχοι πιστωτές πριν από κάθε άλλο ανέγγυο ή 

προνομιούχο πιστωτή, του οποίου η απαίτηση προϋπήρχε πριν το άνοιγμα της 
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διαδικασίας συνδιαλλαγής. Με αυτή τη διάταξη ο νομοθέτης παρέχει κίνητρο 

στους πιστωτές για χρηματοδότηση του οφειλέτη ή για τη συνεισφορά 

υπηρεσιών και αγαθών για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας. Πρόκειται για διεθνή σύγχρονη πρακτική αφού έχει 

διαπιστωθεί ότι θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής η εξωτερική, ιδίως τραπεζική  

χρηματοδότηση μιας επιχείρησης η οποία βρίσκεται σε προπτωχευτικό στάδιο.

7.6. Αναδιοργάνωση

Όταν μια επιχείρηση πτωχεύσει θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση είτε να 

διαλυθεί με εκκαθάριση ή να διατηρηθεί και να αναδιοργανωθεί (εξυγιανθεί). 

Ουσιαστικά το ποια απόφαση θα ληφθεί εξαρτάται από το ποια αξία θα είναι 

μεγαλύτερη. Αυτή που θα προκύψει αν αποκατασταθεί η καλή λειτουργία της 

επιχείρησης ή αυτή που αντιπροσωπεύει το άθροισμα των περιουσιακών της 

στοιχείων εάν αυτή διαλυθεί.

Ο ελληνικός πτωχευτικός κώδικας προβλέπει ότι η διάσωση της 

επιχείρησης, η αξιοποίησή της, αλλά και η διανομή της πτωχευτικής 

περιουσίας, καθώς και η ευθύνη του οφειλέτη μετά την περάτωση της 

πτωχευτικής διαδικασίας μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης με 

σχέδιο αναδιοργάνωσης, το οποίο όμως έχει το μειονέκτημα να λαμβάνει 

χώρα μετά την κήρυξη της πτώχευσης του οφειλέτη με σοβαρές συνέπειες για 

αυτόν. Σχέδιο μπορεί να υποβάλλει στο πτωχευτικό δικαστήριο ο οφειλέτης 

και ο σύνδικος ενώ δεν μπορεί να προταθεί μείωση που θα περιορίζει τις 

απαιτήσεις σε ποσοστό μικρότερο του δέκα τοις εκατό (10%).

Εφόσον επιτευχθεί το σχέδιο, η επιχείρηση εξέρχεται της διαδικασίας 

εξυγίανσης και επανέρχεται στην πρότερη υγιή πλέον οικονομική και 

παραγωγική της δραστηριότητα.
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7.6.1. Σχέδιο αναδιοργάνωσης

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης πρέπει να περιλαμβάνει:

 Πληροφόρηση ως προς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και τα 

αίτια της. Τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και ταμείου της 

επιχείρησης και κάθε στοιχείο οικονομικής ή μη οικονομικής φύσεως 

που θα μπορούσε να επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

στο μέλλον και θα ήταν κρίσιμο για την αποδοχή του σχεδίου από τους 

πιστωτές και την επικύρωσή του από το δικαστήριο. Επιπλέον, το 

σχέδιο περιλαμβάνει πληροφόρηση κρίσιμη για τη σύγκριση από τους 

πιστωτές και το δικαστήριο της προτεινόμενης ικανοποίησης των 

πιστωτών με βάση το σχέδιο και εκείνης με βάση την εκκαθάριση. Έτσι 

το σχέδιο θα πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση περιουσιακής 

κατάστασης και να προσδίδει στα περιουσιακά στοιχεία και στις 

υποχρεώσεις αξία με βάση τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε αντίθεση με την αξία εκκαθάρισης.   

 Περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν και 

αφορούν κυρίως οργανωτικές μεταβολές, επιχειρησιακά προγράμματα, 

χρηματοδότηση του οφειλέτη, μετοχοποίηση των απαιτήσεων, 

διαρθρωτικές εταιρικές μεταβολές, την επιτυχή συνέχιση της 

επιχείρησης και τη μεταβίβασή της.

 Διαμόρφωση των δικαιωμάτων και γενικά της νομικής θέσης που έχει 

κάθε πιστωτής καθώς και της θέσης του οφειλέτη κατά την εκπλήρωση 

του σχεδίου και τη συνέχιση της ευθύνης του ή την πλήρη ή μερική 

απαλλαγή του.

 Το σχέδιο θα πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση εμπειρογνώμονα.
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7.6.2. Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων

Όταν συντρέχουν πιστωτές διαφορετικής νομικής θέσης, ο καθορισμός των

δικαιωμάτων εκείνων που συμμετέχουν στο σχέδιο γίνεται υποχρεωτικά στις 

παρακάτω ομάδες:

 Ενέγγυων πιστωτών εφόσον τα δικαιώματά τους θίγονται με το σχέδιο.

 Γενικώς προνομιούχων πιστωτών.

 Ανέγγυων πιστωτών.

 Πιστωτών μειωμένης εξασφάλισης (μόνο εάν προβλέπεται από το 

σχέδιο). 

7.6.3. Προνομιούχος χαρακτήρας απαιτήσεων νέας χρηματοδότησης

Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη παράγραφο, η αναδιοργάνωση απαιτεί 

νέα κεφάλαια, τα οποία όμως δυσχερώς βρίσκονται για επιχειρήσεις σε 

οικονομική κρίση. Σε αντιστάθμιση όμως της επικινδυνότητας αυτής της 

χρηματοδότησης αλλά και της σημασίας της για τη διάσωση της επιχείρησης, 

ο νομοθέτης αναγνωρίζει στις απαιτήσεις αυτές γενικό προνόμιο με 

προβάδισμα κατάταξης σε περίπτωση που η αναδιοργάνωση ματαιωθεί και ο 

οφειλέτης κηρυχθεί σε νέα πτώχευση. 

Στο άρθρο 130 του πτωχευτικού κώδικα προβλέπεται ότι οι απαιτήσεις 

πιστωτών που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις που έγιναν μετά την 

επικύρωση, σύμφωνα με το σχέδιο και κατά τη διάρκεια της εποπτείας 

εκπλήρωσης του σχεδίου και προς υλοποίησή του, κατατάσσονται ως γενικώς 

προνομιούχες.
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7.6.4. Αποδοχή του σχεδίου

Το δικαστήριο, όταν δεν απορρίπτει το σχέδιο, καθορίζει με απόφασή του 

προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριών μηνών για την αποδοχή του ή μη από 

τους πιστωτές, καθώς και ημερομηνία σύγκλησης ειδικής συνέλευσης των 

πιστωτών για συζήτηση και ψηφοφορία επί του σχεδίου. 

Για την αποδοχή του σχεδίου απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που

εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο 

οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται και ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό 

(40%) των τυχόν εμπράγματων ή με ειδικό προνόμιο εξασφαλιζόμενων 

απαιτήσεων. Οι πιστωτές που απέχουν από την ψηφοφορία θεωρείται ότι 

ψηφίζουν υπέρ του σχεδίου. Εάν προβλέπεται στο σχέδιο ότι πριν την 

επικύρωση θα έχουν καταβληθεί ορισμένες παροχές ή θα έχουν ληφθεί άλλα 

μέτρα, το σχέδιο επικυρώνεται μόνον εάν οι όροι αυτοί τηρηθούν.

7.6.5. Λόγοι απόρριψης του σχεδίου 

Το δικαστήριο με απόφασή του, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του 

έχοντος έννομο συμφέρον πιστωτή αρνείται την επικύρωση:

 Εάν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα ως προς το 

περιεχόμενο του σχεδίου, τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας, τις 

αναγκαίες πλειοψηφίες των πιστωτών και τη συναίνεση του οφειλέτη, 

εφόσον η σχετική παράβαση θα μπορούσε ουσιωδώς να είχε επηρεάσει 

την αποδοχή του σχεδίου από τους πιστωτές.

 Εάν η αποδοχή του σχεδίου είναι αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης 

πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, του πιστωτή, του 

συνδίκου ή τρίτου.

 Εάν η απόρριψη επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 Εάν το σχέδιο δεν προστατεύει τους διαφωνούντες πιστωτές.
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7.6.6. Αποτελέσματα της επικύρωσης

Το σχέδιο, έπειτα από την τελεσίδικη απόφαση που το επικυρώνει, κατά το

περιεχόμενο που διαμορφώνει τα δικαιώματα των πιστωτών, αποκτά 

δεσμευτική ισχύ για όλους τους πιστωτές, οποιασδήποτε κατηγορίας και 

νομικής μορφής, ανεξάρτητα αν έχουν αναγγείλει ή μη τις απαιτήσεις τους, 

περιλαμβανομένων και των πιστωτών που μειοψηφήσαν ή προέβαλλαν 

αντίρρηση ή απείχαν από την ψηφοφορία ή δε συμμετείχαν σε αυτήν. Τα 

δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών δε θίγονται εκτός αν 

αναφέρεται στο σχέδιο και έχει εγκριθεί από την προαναφερόμενη πλειοψηφία 

και από το πτωχευτικό δικαστήριο.

Συνεπώς, η πτωχευτική διαδικασία περατώνεται και ο οφειλέτης 

αναλαμβάνει πάλι τη διοίκηση της περιουσίας του με σκοπό την εκπλήρωση 

του σχεδίου. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του οφειλέτη σε σχέση με έναν 

η περισσότερους πιστωτές δε συνεπάγεται ακύρωση της συμφωνίας, εφόσον 

αυτή δεν οδηγεί σε γενικότερη αναδιοργάνωση της επιχείρησης, αλλά 

ανατρέπεται το σχέδιο μόνο ως προς αυτούς.

7.6.7. Εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και διανομή

Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης των πιστωτών και εφόσον δεν 

επιτεύχθηκε η αποδοχή του σχεδίου αναδιοργάνωσης της επιχείρησης του 

οφειλέτη ή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, τότε η πτώχευση βρίσκεται 

στο στάδιο της εκκαθάρισης. Σε αυτό το στάδιο, το οποίο αποτελεί το 

επαχθέστερο για τον οφειλέτη, ο σύνδικος προβαίνει στη ρευστοποίηση του 

ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη και στη διανομή του προϊόντος 

αυτής στους πιστωτές, είτε με την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου είτε 

με ξεχωριστή εκποίηση των στοιχείων του ενεργητικού.
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                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να αναπτύξουμε το πλαίσιο λειτουργίας 

του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος κάτω από την πίεση της 

τρέχουσας δύσκολης οικονομικής κατάστασης,  ώστε ο αναγνώστης να είναι 

σε θέση να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη. 

Η ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση οδηγεί την οικονομία σε ύφεση και 

τις επιχειρήσεις, λόγω της επακόλουθης μείωσης της ζήτησης και 

υπερχρέωσης πολλών εξ΄αυτών, σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών 

τους. Οι τράπεζες από τη μία πλευρά καλούνται να βρουν άμεσα τρόπους να 

αντιμετωπίσουν το ανωτέρω πρόβλημα, γιατί οδηγεί σε αυξανόμενες 

επισφάλειες οι οποίες με τη σειρά τους χειροτερεύουν την κεφαλαιακή τους 

επάρκεια και μειώνουν τα αποτελέσματά τους. Το κράτος από την άλλη 

πλευρά, παρακολουθεί τις εξελίξεις με τα μέσα που διαθέτει και παρεμβαίνει 

στη διαδικασία με αμφίβολα αποτελέσματα.   

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, οι διαδικασίες αναδιαρθρώσεων 

ενήμερων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με 

συνέπεια να αποτελούν πλέον ένα από τα κύρια αντικείμενα εργασιών των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες αντιλαμβανόμενες τη βαρύτητα του 

θέματος για την ίδια τους την επιβίωση δίνουν προτεραιότητα στο “follow –

up” των υφιστάμενων δανείων και στις διαδικασίες είσπραξης των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών με ανασταλτικά αποτελέσματα στη χορήγηση νέων 

πιστοδοτήσεων.  Επίσης, το υπάρχον νομικό πλαίσιο δίνει συγκεκριμένες 

δυνατότητες για τη διαχείριση των προσωρινών και των οριστικών 

καθυστερήσεων, οι οποίες ουκ ολίγες φορές επιλύονται δικαστικώς.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η εργασία αυτή στηρίχθηκε εκτός από 

τις βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές πηγές, στην καθημερινή τραπεζική 
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πρακτική ενώ γράφτηκε καθώς οι εξελίξεις πραγματικά τρέχουν σε πολλά και 

σημαντικά θέματα. Οπότε ο αναγνώστης διαβάζοντας την, θα πρέπει 

ταυτόχρονα να διερευνήσει περαιτέρω τα θέματα που άπτονται του 

ενδιαφέροντος του για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές. 

Λόγω του γεγονότος ότι το θέμα των γενικευμένων αναδιαρθρώσεων 

στην Ελλάδα είναι αρκετά πρόσφατο, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον σήμερα και 

πολύ περισσότερο σε ένα ασφαλές μεταγενέστερο χρονικό διάστημα να 

μελετηθεί η αποτελεσματικότητα και ο ουσιαστικός χαρακτήρας των ως άνω 

διαδικασιών. Για αυτό το σκοπό θα μπορούσαν να γίνουν πολλοί συσχετισμοί 

και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

των αναδιαρθρώσεων στη βιωσιμότητα της επιχείρησης, στα αποτελέσματα 

χρήσεως και στην τιμή της μετοχής. Επιπλέον, έπειτα από μια συγκριτική 

ανάλυση μεταξύ των ελεύθερα διαπραγματεύσιμων αναδιαρθρώσεων και 

αυτών όπου επιβάλλονται από το κράτος (π.χ. Νόμος 3816 / 2010) θα 

μπορούσαν να απαντηθούν ερωτήσεις για την αποτελεσματικότητα τους.  

Επίσης, δύο ιδιαίτερα χρήσιμα σημεία διερεύνησης είναι εάν ο ισχύων 

πτωχευτικός κώδικας βοηθάει τελικά στη διάσωση της επιχείρησης καθώς και 

εάν είναι εφικτή η ουσιαστική αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης μετά την 

πτώχευση.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε μια διεξοδική καταγραφή και 

συγκριτική ανάλυση των συστημάτων διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων όλων των ελληνικών τραπεζών ή ακόμα και η σύγκριση τους με τις 

αντίστοιχες διαδικασίες κάποιων ξένων τραπεζών. Αυτό θα ωφελούσε στον 

καθορισμό ενός ενιαίου πλαισίου διαχείρισης και σε κοινή κουλτούρα δράσης.

Σίγουρα οι μελέτες θα βοηθήσουν τις τράπεζες να εξελίξουν τα 

εργαλεία τους, τους κρατικούς φορείς να σχεδιάσουν μια αποτελεσματικότερη 

οικονομική πολιτική και τις επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο 

συνειδητοποιημένες. Οι καιροί απαιτούν άριστη γνώση των συνισταμένων του 

προβλήματος, επαγγελματική επάρκεια και κριτική αξιολόγηση.
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