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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

credit scoring που χρησιµοποιείται από τον Όµιλο Alpha Bank, εάν επήλθαν αλλαγές 

σε αυτό µετά την οικονοµική κρίση και ποια ήταν και είναι η πορεία (ανοδική ή 

καθοδική) των µη εξυπηρετούµενων δανείων.  

Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται µια σύντοµη αναφορά στην παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση, το πώς ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2007 και στη συνέχεια 

επεκτάθηκε σε όλο τον κόσµο, η περίπτωση της Ελλάδας, τα αποτελέσµατά της και 

το τι µπορεί να γίνει για να αντιµετωπιστεί. Στο δεύτερο µέρος γίνεται αναφορά στο 

τραπεζικό σύστηµα και την εποπτεία του (Βασιλεία Ι και Βασιλεία ΙΙ), στους 

τραπεζικούς κινδύνους, στην αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου και τέλος στα βασικά 

υποδείγµατα µέτρησης πιστωτικού κινδύνου. Το τρίτο µέρος της εργασίας 

αποτελείται από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε ερωτηµατολόγια στον Όµιλο 

Alpha Bank για το πώς επηρεάστηκε η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 

από την οικονοµική κρίση. 

Το θέµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αφορά όλους µας αφού µε τον έναν 

ή τον άλλο τρόπο, όλοι έχουµε οικονοµική και επαγγελµατική δραστηριότητα. Σαν 

ενεργά όντα µέσα στην κοινωνία δεχόµαστε τις επιδράσεις από τις οικονοµικές 

αλλαγές που πραγµατοποιούνται, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό µε τη 

χρηµατοπιστωτική κρίση που έχει ξεσπάσει.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

Τον τελευταίο χρόνο, η παγκόσµια κοινότητα αντιµετωπίζει µια µεγάλης έντασης 

οικονοµική κρίση, η οποία, αν και εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωµένες Πολιτείες µε 

επίκεντρο τις τραπεζικές επισφάλειες και ειδικότερα την αδυναµία εξυπηρέτησης των 

στεγαστικών δανείων, σύντοµα έλαβε διαστάσεις επιδηµίας. Η χρηµατοπιστωτική 

κρίση επεκτάθηκε ταχύτατα στις αναπτυγµένες χώρες και στη συνέχεια σε ολόκληρο 

τον κόσµο, µε δραµατικές επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστηµα και τις επιχειρήσεις. 

Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η κρίση µεταφέρεται µε σφοδρότητα 

στην πραγµατική οικονοµία, µε αποτέλεσµα την ύφεση και την πτώση της 

απασχόλησης (Birdsall, 2009). Η αντίδραση των χωρών ήταν άµεση σ’ ότι αφορά στη 

λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της κρίσης. Τα µέτρα αυτά, αν και διέφεραν από 

χώρα σε χώρα, ωστόσο είχαν έναν κοινό στόχο, τη βελτίωση της ρευστότητας, την 

κινητοποίηση των επενδύσεων µε σκοπό την αναθέρµανση της οικονοµίας και τη 

συγκράτηση της απασχόλησης, µε άλλα λόγια την ανάπτυξη. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο για την αντιµετώπιση της κρίσης, τη 

στήριξη και την ανάκαµψη της οικονοµίας κατατέθηκε το ∆εκέµβριο του 2008. Η 

ανάπτυξη κοινών στρατηγικών σε συνδυασµό µε την προώθηση των 

µακροπρόθεσµων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το βασικό χαρακτηριστικό 

αυτού του σχεδίου. Στόχος είναι η τόνωση της αγοράς και η λήψη µέτρων για τη 

στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Οι βασικοί άξονες για την 

αντιµετώπιση της κρίσης είναι η εισαγωγή ρευστότητας στην οικονοµία ώστε να 

τονωθεί η ζήτηση και η προώθηση των επενδύσεων µε µακροπρόθεσµο στόχο την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, πάντα όµως λαµβάνοντας υπόψη 

τους περιορισµούς του Συµφώνου Σταθερότητας, το οποίο δίνει έµφαση στη 

δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη νοµισµατική σταθερότητα (European Commission, 

2009). 
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Σε µια εποχή που η ελληνική κρίση έχει πυροδοτήσει µια κρίση εµπιστοσύνης 

σε ολόκληρη την ευρωζώνη οι χώρες επιχειρούν να την περιορίσουν µε αυστηρά 

µέτρα περιορισµού του ελλείµµατος στη χώρα µας, όπου βρίσκεται και η καρδιά της 

νέας (δηµοσιονοµικής) φάσης της ευρωπαϊκής κρίσης. Κανείς, ούτε οι καταναλωτές, 

ούτε οι επιχειρήσεις, ούτε οι εξειδικευµένοι διεθνείς αναλυτές µπορούν να 

προβλέψουν µε βεβαιότητα τη διάρκεια της εγχώριας κρίσης. Η κρίση της ελληνικής 

οικονοµίας συνδέεται εν µέρει µε την κρίση της στρατηγικής του ευρώ. Η συµβίωση 

χωρών µε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης κάτω από τη «στέγη» του ίδιου 

νοµίσµατος οδήγησε σε πολύ διαφορετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης και κερδοφορίας. 

Η ταχεία ανάπτυξη στις χώρες της «περιφέρειας» και η σχετική στασιµότητα του 

«κέντρου» µείωσε δραστικά την αναπτυξιακή «ψαλίδα» µεταξύ τους. Την ίδια 

στιγµή, οι υψηλότεροι ρυθµοί ανάπτυξης στις πρώτες συνοδεύτηκαν τόσο από 

ραγδαία µείωση στο κόστος του εγχώριου δανεισµού όσο και από εισροή ξένων 

«αποταµιεύσεων», γεγονός που δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την εµφάνιση 

σταθερών πλεονασµάτων στο ισοζύγιο των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών. Παρά 

την αρχική αµηχανία και τις άστοχες αµφιταλαντεύσεις, η κρίση αντιµετωπίζεται ως 

αφορµή για την ενίσχυση των νεοφιλελεύθερων στρατηγικών που συνδέονται µε το 

σχέδιο του ευρώ. 

  

1.2 ∆ιεθνής Χρηµατοπιστωτική Κρίση 2007-2008 

 

Η ∆ιεθνής Χρηµατοπιστωτική Κρίση του 2007 είναι µια παγκόσµια κατάσταση 

απειλούµενης οικονοµικής ύφεσης στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό 

τοµέα, η οποία ξεκίνησε από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

Η κρίση αυτή έρχεται 78 χρόνια µετά την τελευταία µεγάλη κρίση του 1929 

αλλά και παλαιότερες πετρελαϊκές κρίσεις. Προέκυψε µετά το ξέσπασµα των 

προβληµάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων χαµηλής εξασφάλισης και την 

αλόγιστη χρήση δοµηµένων επενδυτικών προϊόντων που εξαρτιόνταν άµεσα από τη 

δυνατότητα αποπληρωµής των δανείων από τα οποία παράγονταν. Στο σηµείο αυτό 

να σηµειωθεί ότι τα ∆άνεια Χαµηλής Εξασφάλισης (Sub-Prime Loans, subprimes), 

αποτελούν µια ιδιαίτερη κατηγορία στεγαστικών δανείων, τα οποία αναπτύχθηκαν σε 
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µεγάλο βαθµό στην αµερικανική αγορά, στα πλαίσια πολιτικών επιλογών και της 

οικοδοµικής φιλοσοφίας των ΗΠΑ. Πρόκειται ουσιαστικά για δάνεια που 

χορηγούνταν χωρίς εγγύηση σε οικογένειες µε ιδιαίτερα χαµηλή πιστοληπτική 

ικανότητα, σε πολλές περιπτώσεις µη ευκατάστατες. Τα δάνεια αυτά δίνονταν µε 

ευκολία και ανέρχονταν στο 13% της συνολικής στεγαστικής πίστης των ΗΠΑ. 

Στις αρχές του 2007 λοιπόν, επικρατούσε έντονη φηµολογία γύρω από τη 

στεγαστική αγορά των ΗΠΑ που παρουσίαζε σηµάδια κόπωσης. Αναλυτές εξέφραζαν 

σε στήλες του οικονοµικού τύπου την ανησυχία τους για µια επερχόµενη κρίση. 

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προέβαινε διαρκώς σε σταδιακές 

αυξήσεις του euribor ώστε να αντιµετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις που 

παρουσιάστηκαν στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Έντονα πλήττονταν οι δανειολήπτες, 

ενώ παράγοντες στην τραπεζική αγορά συνιστούσαν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

να είναι πιο φειδωλά στη χορήγηση δανείων. Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της 

Ελλάδος κ. Γκαργκάνας είχε τακτικά εκφράσει στα ΜΜΕ εκείνη την περίοδο την 

ανησυχία του για την επερχόµενη πιστωτική κρίση και είχε προτείνει τη χορήγηση 

δανείων κάτω από πιο αυστηρές εισοδηµατικές προϋποθέσεις. Στις 9 Αυγούστου του 

2007, ξέσπασε µεγάλη κρίση στις ΗΠΑ από την αδυναµία µεγάλων οµάδων του 

πληθυσµού να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για δάνεια sub-primes. Οι 

πλειστηριασµοί διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον και ολόκληρες πόλεις έµειναν στο 

δρόµο. Οι τράπεζες ξέµειναν από ρευστό και οι καταθέτες έσπευσαν στα γκισέ των 

τραπεζών για να κάνουν ανάληψη των χρηµάτων τους.  

Η αδυναµία είσπραξης των απαιτήσεων των αµερικανικών τραπεζών από τους 

δανειολήπτες των subprimes, είχε ως αποτέλεσµα και την αδυναµία πληρωµής των 

υποχρεώσεων σε τοκοµερίδια και αξίες οµολόγων και CDOs (οµόλογα β' γενιάς) στα 

οποία είχαν επενδύσει πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες. Τα οµόλογα που κατείχαν οι 

τελευταίες δεν είχαν αντίκρισµα, ενώ το πρόβληµα ρευστότητας προκάλεσε 

δυσπιστία στη δυνατότητα αποπληρωµής σε περίπτωση δανεισµού µιας τράπεζας από 

µια άλλη, µε αποτέλεσµα να αυξηθούν τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς. Το 

γεγονός αυτό έκανε δύσκολη και πιο ακριβή µια πιθανή αίτηση δανειοδότησης µιας 

ελληνικής τράπεζας από µία άλλη (ελληνική ή ευρωπαϊκή), κόστος που 

µετακυλήθηκε στους πελάτες, παράλληλα µε τις αυξήσεις του euribor. 
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Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007, οι κεντρικές τράπεζες µεσολάβησαν 

συγχρονισµένα για την τόνωση της χρηµατοπιστωτικής αγορά µε "ενέσεις 

ρευστότητας" και σταθεροποίησαν τις διακυµάνσεις στα βραχυπρόθεσµα επιτόκια. 

Ορισµένες κεντρικές τράπεζες, όπως η Fed, µείωσαν ακόµη και το βασικό επιτόκιο 

χρηµατοδότησης, ενώ άλλες, όπως η ECB, παρακολουθώντας τις εξελίξεις δεν 

προέβησαν στις προγραµµατισµένες αυξήσεις. Tο Μάρτιο του 2008, η διεθνής αγορά 

έδειχνε έντονα τα σηµάδια της οικονοµικής κρίσης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

ότι η αµερικανική κεντρική τράπεζα προσέφερε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 85 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων στην ασφαλιστική εταιρεία AIG, προκειµένου να 

αποτρέψει την κατάρρευσή της. Επιπλέον, ο αµερικανικός κολοσσός Lehman 

Brothers κήρυξε πτώχευση, προκαλώντας αναστάτωση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. 

Τα χρηµατιστήρια αντικατόπτρισαν όλη αυτήν την κατάσταση της αγοράς στους 

δείκτες τους, σηµειώνοντας πτώση. Τον Οκτώβριο ψηφίστηκε από τη Γερουσία των 

ΗΠΑ «σχέδιο διάσωσης», το λεγόµενο Σχέδιο Πόλσον, που αποσκοπούσε στη 

διάσωση του αµερικανικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και το οποίο προέβλεπε 

µεταξύ άλλων την αύξηση του ύψους των καταθέσεων για τις οποίες υπάρχει 

κυβερνητική εγγύηση από 100.000 δολάρια σε 250.000 δολάρια, φορολογικές 

ελαφρύνσεις για την ενίσχυση των µικρών επιχειρήσεων και την προώθηση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας  και επέκταση των φορολογικών διευκολύνσεων σε 

όσους έχουν παιδιά. Αντίθετα, στην Ευρώπη επικρατούσε δίληµµα, για το εάν το 

πρόβληµα θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί σε κάθε χώρα σε εθνικό πλαίσιο, ανάλογα µε 

τις ευθύνες της ή εάν θα έπρεπε να συσταθεί ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο διάσωσης.  

Στην Ελλάδα συγκεκριµένα, τα µέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων 

εστιάστηκαν στη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, µε τη 

χορήγηση 28 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8 δισ. σε µορφή κρατικών οµολόγων, ενώ 

ορίστηκε ως κεφαλαιακή βάση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων ποσό µέχρι 5 δισ. 

ευρώ. 

 

1.3 Η Περίπτωση Της Ελλάδας 

Για πρώτη φορά η Ελλάδα βρίσκεται στο µέσο µιας διεθνούς οικονοµικής κρίσης. 

∆ιανύουµε µια δύσκολη εποχή. Η διεθνής κοινότητα αντιµετωπίζει σήµερα την πιο 
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µεγάλη οικονοµική σήµερα της µεταπολεµικής περιόδου. Ο πληθωρισµός της 

ευρωζώνης υπερδιπλασιάστηκε. Η ακρίβεια εξελίχθηκε σε µείζον κοινωνικό 

πρόβληµα για όλες τις χώρες. Η ανεργία απειλεί σοβαρά τις κοινωνίες. Οι ρυθµοί 

ανάπτυξης της Ε.Ε. έπεσαν στο µισό. Η χρηµατοοικονοµική κρίση έφτασε στην 

καρδιά της Ευρώπης και χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί κλονίζονται. Κάποιοι 

έχασαν κάθε επαφή µε τη διεθνή πραγµατικότητα και ισχυρίζονται ότι για όλα φταίει 

η Ελληνική Κυβέρνηση. Η οικονοµία δεν αποτελεί µεµονωµένη υπόθεση. Είναι 

συνδεδεµένη µε την πολιτική, µε την ανθρώπινη φύση και µε το τι θεωρείται ορθή 

συµπεριφορά. Σήµερα, η τρέχουσα οικονοµική κρίση ξεπερνά τα διαθέσιµα µέσα και 

δύσκολα µπορεί να υπάρξει λύση από τις αγορές και από το κράτος ξεχωριστά 

(Κουφάρης, 2010). 

Τα πραγµατικά όµως προβλήµατα της κρίσης τα οποία επεκτάθηκαν και στο 

σύνολο των πολιτών, είναι η άνοδος των επιτοκίων, η δύσκολη λήψη δανείων, η 

άνοδος των τιµών των εµπορευµάτων και των καυσίµων που επέφεραν ακρίβεια και 

τη µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών. ∆ηµιουργήθηκε πτώση των 

καταναλωτικών δαπανών, άρα και πτώση των κύκλων των εργασιών. Η ελληνική 

οικονοµία, πρώτη φορά µετά από δεκαέξι χρόνια, βρίσκεται παγιδευµένη ανάµεσα 

στην οικονοµική ύφεση και τη δηµοσιονοµική κατάρρευση (Κουφάρης, 2010). 

Έτσι, σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, το πρώτο τρίµηνο του 2009 χάθηκαν 70.000 

θέσεις εργασίας, ενώ, παρά τα 28 δισ. ευρώ που δόθηκαν στις τράπεζες, η 

ρευστότητα δεν πέρασε στις επιχειρήσεις. Οι σφραγισµένες επιταγές έχουν ξεπεράσει 

τα 1,7 δισ. ευρώ (Μπακατσίακος, 2010). 

Τελικά, το µόνο που πετυχαίνουν τα µέτρα της κυβέρνησης είναι να 

βαθαίνουν την ύφεση και να επιδεινώνουν τη δηµοσιονοµική κρίση. Έτσι, η 

ανάπτυξη το 2010 ήταν αρνητική πρώτη φορά από το 1993, ενώ το έλλειµµα 

διαµορφώθηκε κοντά στο 6% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 3,7% και ο δηµόσιος 

δανεισµός ξεπέρασε τα 60 δις. ευρώ, έναντι στόχου 42 δις ευρώ (Υπουργείο 

Οικονοµικών, 2010). 

Αν το πρόβληµα της Ελλάδας µεγαλώσει τότε θα επιταχυνθεί και το 

πρόβληµα της Ισπανίας αλλά και της Ιταλίας και της Πορτογαλίας µέσω του 

µηχανισµού µετάδοσης χρηµατιστηριακών ιών. Μία τέτοια εξάπλωση είδαµε στην 
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Ανατολική Ευρώπη µετά τον Αύγουστο, ενώ παλαιότερα είχαµε δει στην ασιατική 

κρίση, στην κρίση της Ρωσίας, του Μεξικού κλπ. (Σταµατόπουλος και Θαλασσινός, 

2010). 

Οι οικονοµικές πολιτικές των τριών τελευταίων δεκαετιών έφεραν την 

Ελλάδα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Μεταρρυθµίσεις που εφαρµόστηκαν σε άλλες 

χώρες πολλά χρόνια νωρίτερα αναβάλλονταν συνεχώς στην Ελλάδα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα η χώρα να µείνει πολύ πίσω, και να βρεθεί µε ένα µη παραγωγικό 

δηµόσιο τοµέα, ένα άνισο και αναποτελεσµατικό σύστηµα συλλογής φόρων, ένα µη 

βιώσιµο συνταξιοδοτικό σύστηµα, και ένα περιοριστικό και αναποτελεσµατικό 

ρυθµιστικό πλαίσιο στην οικονοµία, η ανταγωνιστικότητα της οποίας είναι χαµηλή 

και µειώνεται συνεχώς (Βαγιανός, Βέττας & Μεγήρ, 2010). 

Η έλλειψη µεταρρυθµίσεων είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για τη νέα γενιά. Η 

παιδεία που παρέχεται στους νέους υστερεί σε σύγκριση µε τα διεθνή πρότυπα. Μετά 

από την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι νέοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά την 

είσοδό τους στην αγορά εργασίας, καθώς το περιοριστικό ρυθµιστικό πλαίσιο 

αποθαρρύνει τις επενδύσεις και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Όταν τελικά οι νέοι 

βρουν δουλειά, οι φόροι που θα τους επιβληθούν θα είναι υψηλοί ώστε να 

αποπληρωθεί το χρέος που συσσωρεύτηκε από προηγούµενες κυβερνήσεις, ενώ οι 

κοινωνικές εισφορές τους θα είναι αυξηµένες ώστε να καλύπτουν τις γενναιόδωρες 

συντάξεις. Αν η Ελλάδα δεν µεταρρυθµίσει άµεσα την οικονοµία της, υπάρχει 

κίνδυνος ένα µεγάλο µέρος της νέας γενιάς να µεταναστεύσουν στο εξωτερικό 

(Βαγιανός, Βέττας και Μεγήρ, 2010). 

Το µόνο θετικό στοιχείο σχετικά µε την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση 

στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει µεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Πράγµατι, υπάρχουν 

συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις που θα επιτρέψουν στη χώρα να ανακτήσει το χαµένο 

έδαφος. Οι µεταρρυθµίσεις τις οποίες συµφώνησε η Ελλάδα µε τους δανειστές της 

κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να υποστηριχθούν. Σ’ ότι αφορά στα 

συστήµατα υγείας, ενδεχοµένως η οικονοµική κρίση να έχει, τελικά, θετικά 

αποτελέσµατα, οδηγώντας σε δηµιουργικές σκέψεις για διαρθρωτικές αλλαγές µε 

έµφαση στη δηµόσια υγεία, στην ανασυγκρότηση της ασφάλισης υγείας και στην 

εισαγωγή οιονεί αγορών στην παροχή υπηρεσιών υγείας (Ράπανος, 2009). 
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Η κρίση λοιπόν απειλεί να λάβει παγκοσµίως διαστάσεις καταστροφής. Αυτή 

τη δύσκολη χρονική στιγµή θα πρέπει σε γενικές γραµµές όλο το «Σύστηµα» να 

λειτουργήσει θετικά, φροντίζοντας να µετατρέψει τις απειλές που προκύπτουν από 

την παγκόσµια ύφεση σε ευκαιρίες ανασύνταξης δυνάµεων, επίλυσης προβληµάτων 

και τελικά επιθετικής πολιτικής ανάπτυξης και ποιοτικής αναδιάρθρωσης των 

προϊόντων (Σόρος, 2009). 

Στο Παράρτηµα 1 παρατίθενται πίνακες µε βασικά οικονοµικά µεγέθη της 

Ελλάδος που επιβεβαιώνουν τη δύσκολη οικονοµικά κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια.   

 

1.4 Συνέπειες Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης Στην Ελλάδα 

Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζονται εν συντοµία οι συνέπειες της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα, οι οποίες εντοπίζονται και παγκοσµίως. Με 

µία πρόταση θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα πραγµατικά προβλήµατα της κρίσης 

διαφάνηκαν στην ελληνική οικονοµία, µε την άνοδο των επιτοκίων και το 

συντηρητισµό του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος να πλήττει δανειολήπτες, 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, την αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών και 

λοιπές πτυχές της αγοράς, µε άµεσο αντίκτυπο στην οικονοµία. 

� Έλλειψη εµπιστοσύνης ανάµεσα σε ενδιαφερόµενα µέρη στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους 

χρήµατος στην Ευρωπαϊκή ∆ιατραπεζική Αγορά και τη µείωση των 

επενδύσεων   

� ∆ιακοπή των διατραπεζικών δανείων 

� Κρίση ρευστότητας, µε αποτέλεσµα την έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ των 

τραπεζών και τη µείωση των δανείων 

� ∆υσκολία παροχής δανείων 

� Αύξηση των επιτοκίων και µείωση της κερδοφορίας των τραπεζών 

� Μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας και περιορισµός της καταναλωτικής 

πίστης 

� Μείωση της παραγωγής 
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� Μείωση της κατανάλωσης 

� Μείωση του εθνικού εισοδήµατος 

� Μείωση του εµπορίου 

� Μείωση των χρηµατιστηριακών δεικτών 

� Αυξάνει το spread δανεισµού περιφερειακών χωρών κάνοντας τον 

            δανεισµό πολύ επαχθή σε περιφερειακές χώρες, π.χ. Ελλάδα 

� Περιορισµός των εξαγωγών 

� Μείωση του τουρισµού και του τουριστικού συναλλάγµατος 

� Περιορισµένη έκθεση σε τιτλοποιηµένα δάνεια εξωτερικού µειωµένης 

εξασφάλισης 

� Εποπτεία τραπεζών και επενδυτικών τραπεζικών δραστηριοτήτων, κάτι που 

παλαιοτέρα δεν υπήρχε 

� Βελτίωση των υποδειγµάτων αξιολόγησης κινδύνων 

� Συγχωνεύσεις και εξαγορές  

Κατά καιρούς έγιναν και γίνονται διάφορες έρευνες προκειµένου να 

αποτυπωθούν οι επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Μια από αυτές 

πραγµατοποιήθηκε το α΄ εξάµηνο του 2010 από το Σύνδεσµο Εταιριών Συµβούλων 

Μάνατζµεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) για να καταγράψει τις απόψεις υψηλόβαθµων 

στελεχών 180 επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και 

οικονοµικής κρίσης. Στην έρευνα συµµετείχαν επιχειρήσεις όλων των µεγεθών από 

όλους τους κλάδους της οικονοµίας (µεταποίηση, τουρισµός, εµπόριο και άλλες 

υπηρεσίες). Η γενική εικόνα που προκύπτει από την έρευνα, όσον αφορά τις 

επιπτώσεις της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης για την επόµενη πενταετία 

είναι αρνητική. Ειδικότερα, η σηµαντικότερη επίπτωση της κρίσης, όπως αναφέρουν 

οι επιχειρήσεις, είναι η δυσκολία πρόσβασης σε πιστώσεις (64%), που σε συνδυασµό 

µε το υψηλό κόστος κεφαλαίου (τρίτη σηµαντικότερη επίπτωση κατά σειρά) 

δυσχεραίνουν σηµαντικά τη χρηµατοδότησή τους. Ακολουθούν η µείωση των 

πωλήσεων, ο περιορισµός επιχειρηµατικών ευκαιριών, η συγκέντρωση της αγοράς 

και η µεγαλύτερη κρατική παρέµβαση.  

Οι συνέπειες από τη χρηµατοπιστωτική κρίση είναι δραµατικές και στην 

κοινωνική ζωή, καθώς η µείωση αλλά και η απουσία εισοδήµατος ωθεί µεγάλα 

τµήµατα του πληθυσµού στη φτώχεια.  
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Μια από τις σηµαντικότερες συνέπειες της οικονοµικής κρίσης είναι η 

ανεργία. Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν καθηµερινά την εργασία τους τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Πολλές επιχειρήσεις κλείνουν εξαιτίας της 

οικονοµικής κρίσης µε αποτέλεσµα µεγάλο µέρος του πληθυσµού να παραµένει χωρίς 

εργασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα ιδιαίτερα 

ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας 

Γ.Σ.Ε.Ε. το Μάρτιο του 2013 η ανεργία στην Ελλάδα άγγιξε το 27% και έως το 2016 

αναµένεται να ξεπεράσει το 34% (www.inegsee.gr). Έτσι, πολλοί και κυρίως νέοι 

αναγκάζονται να µεταναστεύσουν σε µια άλλη χώρα εφόσον το µέλλον τους εδώ 

είναι παντελώς αβέβαιο και απαισιόδοξο. Συνεπώς, η Ελλάδα χάνει το πιο πολύτιµο 

και παραγωγικό κοµµάτι της, τους νέους οι οποίοι ως άριστα εξειδικευµένο 

επιστηµονικό προσωπικό θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες χώρες και θα 

διαπρέψουν εκεί. 

  

Επίσης συνέπεια της οικονοµικής κρίσης είναι η πτώση του βιοτικού επιπέδου 

των πολιτών άρα και η έλλειψη ευηµερίας. Η µείωση των εσόδων και η ανεργία 

έχουν ως αποτελέσµατα την αλλαγή της καθηµερινότητας των ανθρώπων και τον 

αποκλεισµό από την κοινωνική ζωή. Πολλές οικογένειες σήµερα έχουν αλλάξει τον 

τρόπο διάθεσης και διαχείρισης των χρηµάτων τους περιορίζοντας τα έξοδα για 

προσωπικές αγορές, διακοπές, εξόδους και έχουν αρχίσει να µπαίνουν στη 

διαδικασία ιεράρχησης των αναγκών τους, προκειµένου να εξοικονοµήσουν χρήµατα 

για κάποιο άλλο σκοπό. 

  

Επιπλέον επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης είναι η παρακµή της παιδείας, 

της έρευνας και της επιστήµης, η έλλειψη κοινωνικής πρόνοιας και περίθαλψης µε 

αποτέλεσµα οι πολίτες να νιώθουν ανασφαλείς και απαισιόδοξοι για το µέλλον τους. 

Καθηµερινά ενηµερωνόµαστε από τις ειδήσεις ότι σε περιόδους οικονοµικής κρίσης 

πλήττονται αρχικά η υγεία και η παιδεία των χωρών αυτών. Τα κράτη στα πλαίσια 

των διαφόρων περικοπών για την έξοδο από την κρίση περιορίζουν δραµατικά τις 

δαπάνες στους εξαιρετικά αυτούς σηµαντικούς, για την πρόοδο µια χώρας, τοµείς 

της υγείας και της παιδείας. 
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Μια ακόµη συνέπεια της οικονοµικής κρίσης σε ατοµικό επίπεδο είναι η αύξηση 

των ψυχικών διαταραχών. Το άγχος και η ανασφάλεια από την απώλεια εργασίας και 

τη µείωση του εισοδήµατος µπορούν να οδηγήσουν στην κατάθλιψη και σε άλλες 

ψυχικές ασθένειες. 

 

1.5 Αντιµετώπιση Της Χρηµατοπιστωτικής Κρίσης 

 

Στην τριετία 2010 – 2013, η Ελλάδα πραγµατοποίησε µια πρωτοφανή, παγκοσµίως, 

δηµοσιονοµική προσαρµογή, µε εξάλειψη των µεγάλων ελλειµµάτων στο πρωτογενές 

ισοζύγιο της Γενικής Κυβερνήσεως και ταυτόχρονα έθεσε σε εφαρµογή δραστικές 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που συνέβαλαν στην αποκατάσταση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας κόστους της ελληνικής οικονοµίας. Ωστόσο, οι δραστικές αυτές 

προσαρµογές επιτεύχθηκαν µε υπέρµετρα µεγάλο κόστος για την ελληνική οικονοµία 

και κοινωνία, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στην πτώση του ΑΕΠ της χώρας το 2012 

κατά -16,9% σε σταθερές τιµές και στην αύξηση της ανεργίας στο 24,1% του 

εργατικού δυναµικού της χώρας το 2012. Έτσι, η ανάκαµψη της οικονοµίας και η 

εξασφάλιση των συνθηκών για υγιή ανάπτυξή της µετά το 2014 αποτελούν, ή πρέπει 

να αποτελούν, την απόλυτη προτεραιότητα της οικονοµικής πολιτικής. Η έγκαιρη 

ανάκαµψη της οικονοµίας αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για τη σταδιακή έξοδο της 

Ελλάδος από τη µεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της και την έναρξη µιας αξιόπιστης 

και αποτελεσµατικής διαδικασίας αντιµετωπίσεως των πολύ µεγάλων οικονοµικών 

και κοινωνικών προβληµάτων που δηµιούργησε η χρηµατοπιστωτική κρίση. 

 

Άµεσα µέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να επικρατήσει χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα, µε γρήγορη κινητοποίηση για να υποστηριχθούν τα υγιή ιδρύµατα και 

µε την επέµβαση στα µη υγιή. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την προσέλκυση των 

επενδύσεων στη χώρα µας, είτε ξένων είτε ελληνικών, οι οποίες έχουν επενδύσει σε 

χώρες του εξωτερικού µε πολύ χαµηλότερο κόστος, έτσι ώστε να γίνει αναθέρµανση 

της οικονοµίας.  Η µείωση της ανεργίας πρέπει να είναι µια από τις προτεραιότητες, 

για να µπορέσει σιγά σιγά να ανταπεξέλθει ο κόσµος στις υποχρεώσεις, από τις 

οποίες έχει πνιγεί και στη συνέχεια να στραφεί και στην κατανάλωση. Επιπλέον, 

βασικό µέληµα πρέπει να είναι η αύξηση του τουρισµού, που αποτελεί βασική πηγή 

εσόδων για τη χώρα µας. Επείγοντα µέτρα πρέπει να ληφθούν για την 
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αποτελεσµατική και άµεση αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της κερδοσκοπίας, 

που αποτελούν ανοιχτές πληγές για την Ελλάδα, µε απώτερο στόχο την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Όσα µέτρα και αν ληφθούν όµως από τους διοικούντες, η προσπάθεια θα 

πρέπει να είναι συλλογική και όχι µόνο από µια συγκεκριµένη µερίδα πολιτών, 

προκειµένου το αποτέλεσµα να αγγίξει τα επιθυµητά επίπεδα και η χώρα να 

επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
CREDIT SCORING ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 
 
 

2.1  Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, οι σηµαντικές θεσµικές και διαρθρωτικές αλλαγές που 

πραγµατοποιήθηκαν στον τραπεζικό χώρο η αλµατώδης πρόοδος της τεχνολογίας και 

η απελευθέρωση των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, αναγκάζουν τα 

χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα να αποκτήσουν µεγαλύτερο βαθµό τεχνογνωσίας, να 

εστιάσουν την προσοχή τους σε πιο εξειδικευµένες αγορές και υπηρεσίες και γενικά 

να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις απελευθερωµένες και ενοποιηµένες 

σε παγκόσµιο επίπεδο χρηµατοοικονοµικές αγορές. Επιπλέον, στην Ευρώπη, η 

υιοθέτηση του ευρώ επιτάχυνε τις διαδικασίες δηµιουργίας µιας πανευρωπαϊκής 

αγοράς χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και ανέδειξε εντονότερα την ανάγκη 

µεγέθυνσης των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυµάτων, ώστε να αποκτήσουν τη 

δυνατότητα να καλύψουν επαρκώς τη νέα διευρυµένη αγορά και να προστατευτούν 

από ενδεχόµενες επιθετικές εξαγορές. Στην προσπάθεια του να ανταπεξέλθει στο νέο 

περιβάλλον της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 

αναγκάζεται να αναδιαµορφώσει τις στρατηγικές του προκειµένου να αποκτήσει 

εκείνο το µέγεθος που θα του επέτρεπε να επιβιώσει αλλά και να λειτουργήσει 

ανταγωνιστικά στο νέο και ιδιαίτερα απαιτητικό χρηµατοοικονοµικό και νοµισµατικό 

περιβάλλον.  

Επιπλέον, στις άµεσες προτεραιότητες των τραπεζικών ιδρυµάτων είναι η 

αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, ο έλεγχος του κόστους, καθώς και η αύξηση 

των κεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών, όπως επίσης και οι εξαγορές και οι 

συγχωνεύσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η µετάβαση, όµως, στο νέο καθεστώς 

απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων υψηλής ποιότητας για την 

αξιολόγηση των κινδύνων που αναλαµβάνουν.  

Ειδικότερα, οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν µια σειρά από κινδύνους. Το 

φαινόµενο του κινδύνου (risk) παίζει σηµαντικό ρόλο στη σύγχρονη οικονοµική 

πραγµατικότητα. Εάν δεν υπήρχε κίνδυνος, τότε οι χρηµατοοικονοµικές αγορές θα 

αποτελούσαν απλούς χώρους συναλλαγών, το επάγγελµα των διαχειριστών 
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χαρτοφυλακίων δεν θα υπήρχε και η επενδυτική τραπεζική πρακτική θα περιοριζόταν 

στη λογιστική απογραφή.  

Η διαφοροποίηση µεταξύ των κινδύνων και της αβεβαιότητας είναι 

θεµελιώδης στο πεδίο της οικονοµικής επιστήµης. Μια κατάσταση συνεπάγεται 

κίνδυνο, εάν µπορούµε να εκφράσουµε το αναµενόµενο αποτέλεσµα µιας απόφασης 

σε όρους ικανοτήτων. Από την άλλη µεριά, καταστάσεις για τις οποίες το 

αναµενόµενο αποτέλεσµα µιας απόφασης δεν µπορεί να εκφραστεί σε όρους 

πιθανοτήτων , λέµε ότι συνεπάγονται αβεβαιότητα. Ο προσδιορισµός, η µέτρηση και 

η αποτίµηση του κινδύνου δεν συνεπάγονται σε καµία περίπτωση την εκµηδένισή 

του. Παράλληλα, το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να αποδεχτούµε παθητικά 

την ύπαρξη του κινδύνου. Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να διαχειριστούµε τον 

κίνδυνο δηλαδή µε άλλα λόγια να προσδιορίσουµε ποιο µέρος του κινδύνου θα 

αποφύγουµε και µε ποιο τρόπο θα υλοποιήσουµε αυτή µας την απόφαση. Ένας από 

τους επικρατέστερους κινδύνους στον τραπεζικό κλάδο είναι αυτός του πιστωτικού 

κινδύνου (Credit Risk). Οι πολυάριθµες µικρές και µεγάλες αποτυχίες που είχαν 

αντίκτυπο στο κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον ενίσχυσαν τη σηµασία της 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Η 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου είναι µια διαδικασία η οποία απαρτίζεται από 

τον προσδιορισµό των πιθανών κινδύνων, τη µέτρηση αυτών καθώς και την 

αντιµετώπισή τους εφαρµόζοντας τα κατάλληλα υποδείγµατα του κινδύνου.  

Η Βασιλεία ΙΙ είναι η κύρια συµφωνία η οποία δηµιουργεί τα νέα πρότυπα 

αγοράς για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και την κεφαλαιακή επάρκεια την 

οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Το επίπεδο της 

κεφαλαιακής επάρκειας αντιστοιχεί στον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (portfolio risk) 

ο οποίος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των µεµονωµένων 

συναλλαγών. Όλες οι οργανώσεις συµπεριλαµβανοµένων και των τραπεζών θα 

πρέπει να επιδιώκουν µια βέλτιστη αποτίµηση των κεφαλαίων τους σε σχέση πάντα 

µε την επενδυτική τους δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, η επιλογή των κατάλληλων 

εργαλείων και τεχνικών για τη µέτρηση του κινδύνου είναι ένας παράγοντας ζωτικής 

σηµασίας ο οποίος οδηγεί σε µια καλή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.  

Αξίζει να κάνουµε µια αναφορά στη διαθεσιµότητα των µεγάλων βάσεων 

δεδοµένων, στην εύκολη πρόσβαση σε αυτά καθώς και στην ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και των µέσων υπολογισµού, τα οποία αυξήθηκαν εκθετικά µε την 

πάροδο του χρόνου επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη και την εφαρµογή προηγµένων 
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στατιστικών µοντέλων που στοχεύουν στην µέτρηση, στη διαχείριση και στην 

επιλογή αποφάσεων για την αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.  

Η θεωρία και η πρακτική της διαχείρισης του κινδύνου έχει αναπτυχθεί και 

εξελιχθεί σηµαντικά την τελευταία δεκαετία. Ένας από τους σηµαντικούς παράγοντες 

που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ταχύτατη αυτή εξέλιξη είναι η ανάπτυξη των 

υποδειγµάτων της «αξίας κινδύνου» (Value at Risk). Η Var µετράει την αναµενόµενη 

µέγιστη ζηµιά σε δεδοµένο χρονικό ορίζοντα κάτω από την υπόθεση των κανονικών 

συνθηκών της αγοράς και µε δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης. 

 

2.2 Τραπεζικό Σύστηµα Και Εποπτεία 

2.2.1 Τραπεζικό Σύστηµα 

Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι ένα σύνολο θεσµών και οικονοµικών φορέων 

που επιτελούν ως βασική λειτουργία τη µεταφορά οικονοµικών πόρων από τις 

πλεονασµατικές οικονοµικές µονάδες στις ελλειµµατικές και συνίσταται στη 

µετατροπή χρηµατικών µέσων σε δανειακό κεφάλαιο. 

Στο σχήµα που ακολουθεί απεικονίζεται σε απλοποιηµένη µορφή η ροή των 

κεφαλαίων εντός του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Από το σχήµα προκύπτει ότι 

οι αποταµιευτές µέσω των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή / και µε την παρέµβαση των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών µεταφέρουν µε τη χρήση των χρηµατοπιστωτικών 

προϊόντων κεφάλαια από τις πλεονασµατικές οικονοµικές µονάδες της οικονοµίας 

(αρχικοί δανειστές) στις ελλειµµατικές οικονοµικές µονάδες (τελικοί δανειζόµενοι) 

είτε µε έµµεση είτε µε άµεση χρηµατοδότηση. 
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ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Σχήµα 1 : Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

 

Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί δραστηριοποιούνται στο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα τόσο για λογαριασµό των πελατών τους όσο και για δικό τους λογαριασµό, 

ως επενδυτές ή ως κερδοσκόποι, µε στόχο το κέρδος βάσει των προβλέψεών τους για 

την πορεία των αγορών. Ακολουθώντας την αρχή αυτή οι περισσότεροι 

χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί έχουν κατανείµει το χαρτοφυλάκιό τους σε 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

 ΑΓΟΡΕΣ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
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επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Στην κατεύθυνση αυτή 

συνεισφέρουν και οι οδηγίες των εποπτικών αρχών που προσδιορίζουν τη µέτρηση 

της κεφαλαιακής επάρκειας των οργανισµών. 

Σε σχέση µε το σχήµα 1 µπορούµε να καταλήξουµε στη διαπίστωση ότι 

αρχικοί δανειστές, δηλαδή δανειστές πριν την παρέµβαση των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών, µπορεί να είναι όλοι οι φορείς, δηλαδή οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, 

το κράτος και οι δηµόσιοι οργανισµοί. Οι ίδιες οικονοµικές µονάδες µπορεί να είναι 

τελικοί δανειζόµενοι, δηλαδή δανειζόµενοι µε την παρέµβαση των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Και στις δύο περιπτώσεις η µεταφορά των 

κεφαλαίων µπορεί να γίνει µε άµεση ή έµµεση χρηµατοδότηση. 

Όσον αφορά τους τίτλους, µέσω των οποίων πραγµατοποιείται η µεταφορά 

των κεφαλαίων, για µεν τους δανειστές αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού τους και 

οι θέσεις που κατέχουν είναι θετικές (long positions), για δε τους δανειζόµενους οι 

ίδιοι τίτλοι αποτελούν στοιχείο του παθητικού τους και οι θέσεις που κατέχουν είναι 

αρνητικές (short positions). 

Όπως προαναφέρθηκε, ο κύριος ρόλος του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος 

είναι η µεταφορά πόρων από τις πλεονασµατικές στις ελλειµµατικές οικονοµικές 

µονάδες. Επιτελώντας τη µεταφορά αυτή, το σύστηµα πραγµατοποιεί διάφορες 

λειτουργίες, κάποιες από τις οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια (Συριόπουλος). 

Α) Μεταφορά Πόρων (Allocating Resources) : Το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 

διευκολύνει τη διοχέτευση των αποταµιεύσεων σε αυτούς που έχουν ανάγκη 

κεφαλαίων για δηµιουργία νέων και ανάπτυξη υπαρχουσών επιχειρήσεων, κάλυψη 

βραχυχρόνιων αναγκών, κ.λ.π. 

 

Β) Εκκαθάριση Συναλλαγών και Πληρωµών (Clearing and Setting Payment) : 

∆ιευκολύνει τις συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, οδηγώντας στην επίτευξη 

µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας στις συναλλαγές. ∆ίνεται επιπλέον η δυνατότητα 

ανάπτυξης εµπορικών δεσµών µεταξύ διαφορετικών περιοχών µιας χώρας αλλά και 

µεταξύ διαφορετικών χωρών, λόγω του ότι διενεργούνται οι πληρωµές µέσω του 

τραπεζικού συστήµατος. Βεβαίως, µπορεί να αναπτυχθούν και εναλλακτικά 

συστήµατα πληρωµών, ανεξάρτητα από το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, όπως για 
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παράδειγµα, µέσω εταιρειών ηλεκτρονικών εµβασµάτων στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό ( money transfer ).  

 

Τέλος, καθιστά τις συναλλαγές εύκολες, οδηγώντας και σε µεγαλύτερο όγκο 

και χαµηλότερο κόστος πραγµατοποίησής τους. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της 

παροχής χρηµατοδότησης µε τη µορφή π.χ. κεφαλαίου κίνησης, προεξόφλησης 

αξιογράφων µέσω πιστοδοτικών ορίων κ.α. κυρίως δε της µείωσης του κινδύνου 

συναλλαγών. 

 

Γ) ∆ιαχείριση Κινδύνου ( Managing Risk ) : Το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 

παρέχει σήµερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε τη δυνατότητα διασποράς του 

αναλαµβανόµενου κινδύνου µε χρήση κατάλληλων εργαλείων µείωσής του. Η 

διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων αποτελεί κύριο µέληµα των διοικήσεων των 

τραπεζών, επηρεάζοντας άµεσα και την κερδοφορία τους, µε τον κυριότερο κίνδυνο 

που αντιµετωπίζουν, αυτόν της πτώχευσης.  

 

∆εδοµένου ότι η πτώχευση µιας τράπεζας συνεπάγεται σηµαντικό κόστος για 

την κοινωνία, µε ακραία περίπτωση την κρίση του ίδιου του τραπεζικού και 

γενικότερα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, µε δραµατικές συνέπειες για την 

οικονοµία και την κοινωνία, οι εποπτικές αρχές οφείλουν να ελέγχουν τη διαχείριση 

των κινδύνων και σε ορισµένες περιπτώσεις να θέτουν και συγκεκριµένα όρια. 

 

 

2.2.2  Εποπτεία 

 

Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν µερικά θέµατα που σχετίζονται µε την 

προληπτική εποπτεία των τραπεζών. Το θεσµικό και εποπτικό πλαίσιο έχει στόχο να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες των τραπεζών και έχει σηµαντικές συνέπειες στη 

διαχείριση κινδύνου. 

 

 Οι µεγάλες διακυµάνσεις των χρηµατιστηριακών αξιών τις τελευταίες 

δεκαετίες σε συνδυασµό µε την απορύθµιση των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων 

έχουν επιφέρει µια σειρά από χρεοκοπίες πιστωτικών / επενδυτικών οργανισµών, ενώ 

δεν υπάρχει σχεδόν χώρα όπου δεν παρατηρήθηκαν προβλήµατα όπως µη 
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εξυπηρέτηση δανείων. Η ιστορία των τραπεζικών συστηµάτων σε όλο τον κόσµο 

διδάσκει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για τη 

φερεγγυότητα των πιστωτικών οργανισµών. Οι περισσότερες χρεοκοπίες τραπεζών 

έχουν συνδεθεί µέχρι στιγµής µε τα προβλήµατα που δηµιουργούν στον ισολογισµό 

των τραπεζών οι ζηµίες από επισφαλείς απαιτήσεις. Είναι προφανές ότι οι ζηµίες από 

επισφαλείς απαιτήσεις µειώνουν την κερδοφορία και τα αποθέµατα της τράπεζας, 

γεγονός µε δυσµενείς επιπτώσεις στην πιστοληπτική ικανότητα και το κόστος 

δανεισµού της στη διατραπεζική αγορά. Η σηµασία, λοιπόν, του πιστωτικού κινδύνου 

για τη σταθερότητα των τραπεζικών συστηµάτων, οδήγησε τις εποπτικές αρχές των 

τραπεζικών συστηµάτων στην καθιέρωση αποδεκτών κανόνων ελέγχου των κινδύνων 

των τραπεζικών χαρτοφυλακίων χορηγήσεων. Οι κανόνες αυτοί είναι γνωστοί ως 

κανόνες της Βασιλείας επειδή οι συνεδριάσεις για την υιοθέτησή τους γίνονται στην 

οµώνυµη πόλη της Ελβετίας. 

 

 Το 1987 λοιπόν, οριστικοποιήθηκε ένα σύστηµα µέτρησης των κινδύνων 

γνωστό ως Σύµφωνο (Συνθήκη) της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel 

Capital Accord ή Basel I). Βάση του συµφώνου αυτού αποτέλεσε η υποχρέωση των 

τραπεζών να καλύπτουν διαρκώς µια ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 8%. Ο 

συντελεστής αυτός έγινε γνωστός ως ∆είκτης Φερεγγυότητας (Solvency Ratio) και 

διαµορφώθηκε από το λόγο των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων της τράπεζας προς τα 

σταθµισµένα µε τον πιστωτικό κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού (εντός και εκτός 

ισολογισµού) ως παρονοµαστή. ∆ηλαδή, η µέτρηση του ∆είκτη Φερεγγυότητας 

σχετιζόταν αποκλειστικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

 Το 1999 η Επιτροπή της Βασιλείας, λαµβάνοντας υπόψη τις ραγδαίως 

µεταβαλλόµενες συνθήκες στο χρηµατοοικονοµικό χώρο, διατύπωσε και εξέδωσε µια 

νέα πρόταση, η οποία αναφέρεται σε ένα ανανεωµένο πλαίσιο κεφαλαιακής 

επάρκειας, γνωστό ως Basel II. Το προτεινόµενο από την Επιτροπή νέο πλαίσιο 

Κεφαλαιακής Επάρκειας περιελάµβανε τους ακόλουθους τρεις πυλώνες 

(Σαπουντζόγλου – Πεντότης)  :  

 

1. Πρώτος Πυλώνας (Pillar I) : Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις : Η ελάχιστη 

κεφαλαιακή επάρκεια έναντι των αναλαµβανόµενων κινδύνων παραµένει στο 

8%. Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τον παρονοµαστή του κλάσµατος. 
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Αναλυτικότερα, ο παρονοµαστής του ∆είκτη Φερεγγυότητας επηρεάζεται µε 

δύο τρόπους : 

� Θεσπίζει νέες µεθόδους προσδιορισµού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά 

ιδρύµατα κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. 

� Καθιερώνει κεφαλαιακές απαιτήσεις και για το λειτουργικό κίνδυνο 

και προτείνει µετρήσεις για τον υπολογισµό του ύψους του κινδύνου. 

Με την προσθήκη του λειτουργικού κινδύνου, δεδοµένου ότι θα 

αυξηθεί ο παρονοµαστής, αναµένεται µεγαλύτερη ευαισθησία στην 

κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης 8%.  

 

Οι µέθοδοι που προτάθηκαν για τη µέτρηση του πιστωτικού και του     λειτουργικού 

κινδύνου είναι οι εξής :  

 

Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk) Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational 

Risk) 

Τυποποιηµένη Μέθοδος (Standardised 

Approach) 

Μέθοδος Βασικού ∆είκτη (Basic 

Indicator Approach – BAA) 

Βασική Μέθοδος Εσωτερικής 

∆ιαβάθµισης του Κινδύνου (Foundation 

IRB Approach) 

Τυποποιηµένη Μέθοδος (Standardised 

Approach – STA) 

Εναλλακτική – Προηγµένη Μέθοδος 

Εσωτερικής ∆ιαβάθµισης (Advanced IRB 

Approach) 

Εναλλακτική – Προηγµένη Μέθοδος 

(Advanced Measurement Approach – 

AMA) 

  

 

2. ∆εύτερος Πυλώνας (Pillar II) : Εποπτεία της Κεφαλαιακής Επάρκειας και των 

εσωτερικών συστηµάτων αξιολόγησης των Πιστωτικών Ιδρυµάτων : Το µέρος 

αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται η 

κεφαλαιακή επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυµάτων πέραν των µηχανισµών του 

πρώτου πυλώνα. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα 

εκτίµησης κεφαλαιακής επάρκειας και να καθορίζουν τα κεφάλαια που 

απαιτούνται για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνουν. Οι εποπτικές 
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αρχές αξιολογούν τους κινδύνους καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης 

και µέτρησης αυτών και δύνανται να απαιτούν πρόσθετες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τις 

διατάξεις του πρώτου πυλώνα ή κάποιοι κίνδυνοι που δεν αντιµετωπίζονται 

από τον πρώτο πυλώνα , δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς µε κεφάλαια από τα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα. Οι γενικές αρχές που διέπουν το µέρος αυτό του 

πλαισίου είναι : 

� Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα θα πρέπει να έχουν διαδικασία εκτίµησης της 

συνολικής κεφαλαιακής τους επάρκειας σε σχέση µε τους κινδύνους 

που αναλαµβάνουν ανάλογα µε τη στρατηγική τους και 

� Οι εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τις εσωτερικές εκτιµήσεις 

των Πιστωτικών Ιδρυµάτων αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια 

και τη στρατηγική τους καθώς επίσης και την ικανότητά τους να 

παρακολουθούν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις που αφορούν 

το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και να λαµβάνουν τα 

απαραίτητα µέτρα εφόσον δεν είναι ικανοποιηµένες µε το αποτέλεσµα 

της σχετικής διαδικασίας. 

 

3. Τρίτος Πυλώνας (Pillar III) : Αποτελεσµατική Πειθαρχία µέσω της Αγοράς και 

Ενηµέρωση του Κοινού : Σκοπός του Τρίτου Πυλώνα είναι να συµπληρώσει τα 

θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας του Πρώτου Πυλώνα και τα θέµατα εποπτείας 

του ∆εύτερου Πυλώνα. Μέσω µιας σειράς απαιτήσεων, που υιοθετεί και που 

επιτρέπουν στους συµµετέχοντες στην αγορά να έχουν πρόσβαση στην 

πληροφόρηση για τους κινδύνους που έχει αναλάβει το Πιστωτικό Ίδρυµα 

καθώς και για το µέγεθος της κεφαλαιοποίησης και της κεφαλαιακής του 

επάρκειας, η Επιτροπή επιδιώκει να ενθαρρύνει την πειθαρχία µέσω της 

αγοράς. Με τις διατάξεις αυτές ρυθµίζεται η υποχρέωση των Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων να δηµοσιοποιούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετιζόµενα µε 

τους χρηµατοοικονοµικούς και λοιπούς κινδύνους, µε τη µέθοδο 

παρακολούθησης των κινδύνων και παράλληλα µε τις αρχές εταιρικής 

διακυβέρνησης που εφαρµόζουν, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στους 

επενδυτές να αξιολογήσουν σωστά τις τοποθετήσεις τους στον τραπεζικό 

κλάδο. 
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2.3 Τραπεζικοί Κίνδυνοι 

 

Ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της οικονοµίας της 

αγοράς, υπάρχει πιθανότητα να υποστεί οικονοµικές ζηµίες εξαιτίας της 

πραγµατοποίησης ενός µη αναµενόµενου γεγονότος. Η πιθανότητα αυτή στα 

χρηµατοοικονοµικά ονοµάζεται «κίνδυνος». Ως κίνδυνος λοιπόν µπορεί να οριστεί η 

αβεβαιότητα που συνδέεται µε κάποιο προσδοκώµενο γεγονός ή αποτέλεσµα. Οι 

κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υπάγονται κυρίως στις 

ακόλουθες γενικές κατηγορίες (Σαπουντζόγλου – Πεντότης) : 

 

� Κίνδυνος Αγοράς : Οι κίνδυνοι αγοράς έχουν αποκτήσει, σήµερα, το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον, αφού επηρεάζουν τόσο την αξία του χαρτοφυλακίου 

των δανείων της τράπεζας όσο και την αξία του χαρτοφυλακίου των 

συναλλαγών της και σχετίζονται µε το µέγεθοσ της µεταβολής των τιµών των 

διαφόρων περιουσιακών στοιχείων.  

           Η αποτίµηση του κινδύνου της αγοράς βασίζεται στη µεταβλητότητα  

των παραµέτρων της αγοράς :  

α) των επιτοκίων (interest rate risk)  

β) των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (foreign exchange risk),  

γ) των χρηµατιστηριακών δεικτών και µετοχών,  

δ) της ρευστότητας της αγοράς (liquidity risk), που στην ακραία περίπτωσή 

της µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε χρεοκοπία. Στην περίπτωση των 

παράγωγων προϊόντων, οι κίνδυνοι της αγοράς είναι πολυπλοκότεροι και 

πολλαπλάσιοι.  

 

� Λειτουργικός Κίνδυνος : Οι λειτουργικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε την κακή 

λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων, των συστηµάτων reporting και 

των εσωτερικών κανόνων παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνου. 

Θεωρούνται από τους κυριότερους κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα, αφού έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότερες από τις 

περιπτώσεις εµφάνισης µεγάλων ζηµιών οφείλονται σε κάποια πηγή 

λειτουργικού κινδύνου η οποία δεν είχε τύχει σωστής διαχείρισης. Οι 

λειτουργικοί κίνδυνοι µπορούν να ταξινοµηθούν από αµελητέοι (για 
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παράδειγµα ο κίνδυνος βλάβης των φωτοτυπικών µηχανηµάτων) µέχρι 

ουσιαστικοί και σηµαντικοί (για παράδειγµα, κίνδυνος πτώχευσης εξαιτίας 

του αναποτελεσµατικού διαχειριστικού ελέγχου).  

Έτσι λοιπόν, οι λειτουργικοί κίνδυνοι µπορεί να εµφανιστούν:  

α) είτε σε τεχνικό επίπεδο (technical risk)  

β) είτε σε επίπεδο οργανωτικής δοµής της παρακολούθησης των κινδύνων.  

Στην πρώτη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος διακανονισµού (settlement risk), 

δηλαδή η πιθανότητα πραγµατοποίησης ζηµιών λόγω αδυναµίας 

συµψηφισµού κάποιων συναλλαγών, ο κίνδυνος ελέγχου λόγω βλάβης του 

µηχανογραφικού συστήµατος, κ.α  

Για τον περιορισµό του οργανωτικού κινδύνου, απαιτείται ο σαφής 

διαχωρισµός µεταξύ του τµήµατος που αναλαµβάνει τη διαχείριση του 

κινδύνου και του τµήµατος του εσωτερικού ελέγχου.  

Στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων, το µέγεθος του λειτουργικού 

κινδύνου είναι µεγαλύτερο και απαιτούνται αρκετά αποτελεσµατικά 

συστήµατα λογιστικής αποτίµησης, ελέγχου και διαχείρισης. 

 

� Πιστωτικός Κίνδυνος : Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από την 

παραδοσιακή λειτουργία των πιστωτικών ιδρυµάτων, δηλαδή από την 

παρέµβαση αυτών στη διαδικασία µεταφοράς κεφαλαίων µεταξύ των 

αποταµιευτών ή πλεονασµατικών οικονοµικών µονάδων και των 

δανειζόµενων ή ελλειµµατικών οικονοµικών µονάδων για την άντληση 

κεφαλαίων από τους πρώτους και µεταφορά στους δεύτερους. Ο πιστωτικός 

κίνδυνος είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τη φύση των δραστηριοτήτων ενός 

πιστωτικού ιδρύµατος και ορίζεται ως η πιθανή ή αναµενόµενη ζηµιά που 

προέρχεται από την αδυναµία των δανειζόµενων να επιστρέψουν τα κεφάλαια 

ή / και τους τόκους των κεφαλαίων που δανείστηκαν, δηλαδή από την 

αδυναµία να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. Ο 

συγκεκριµένος κίνδυνος αποτελεί πολύ σηµαντική πυγή κινδύνου για τα 

πιστωτικά ιδρύµατα και για το λόγο αυτό η αποτελεσµατική παρακολούθηση 

και η διαχείρισή του αποτελούν πρωταρχικό µέληµα της διοίκησης των 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Με άλλα λόγια, ο πιστωτικός κίνδυνος, είναι η 

πιθανότητα διαγραφής ενός δανείου από τον ισολογισµό της τράπεζας ως 
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ζηµιά εξ’ επισφαλών απαιτήσεων, συνιστά δε την ουσία του πιστωτικού 

κινδύνου για τη χρηµατοδότρια τράπεζα. Ο βαθµός του κινδύνου που 

εµπεριέχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγµα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

στους οποίους περιλαµβάνονται οι γενικότερες συνθήκες της οικονοµίας και 

της αγοράς, η χρηµατοοικονοµική θέση των οφειλετών, το ύψος, το είδος και 

η διάρκεια των ανοιγµάτων καθώς και η ποιότητα των εξασφαλίσεων. Η 

εφαρµογή της πιστωτικής πολιτικής, η οποία περιγράφει τις αρχές διαχείρισης 

του πιστωτικού κινδύνου, διασφαλίζει την ενιαία και αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Αφετηρία για τη µέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου αποτελεί η αξιολόγηση και κατάταξη των πιστούχων 

(επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων, κρατικών φορέων, κ.α.) σε βαθµίδες ή 

κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου µιας κλίµακας διαβαθµίσεων πιστωτικού 

κινδύνου. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες πιστωτικού 

κινδύνου : 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

 Moody’s S & P Fitch 

Κατηγορίες Χαµηλού 

Κινδύνου (investment grade) 

   

Πολύ υψηλή  Aaa AAA AAA 

Υψηλή Aaa1 έως Aa3 AA+ έως AA- AA+ έως AA- 

Ισχυρή Ικανότητα 

Εκπλήρωσης Υποχρεώσεων 

A1 έως A3 A+ έως A- A+ έως A- 

Επαρκής Ικανότητα 

Εκπλήρωσης Υποχρεώσεων 

Baa1 έως Baa3 BBB+ έως 

BBB- 

BBB+ έως 

BBB- 

Κατηγορίες Υψηλού Κινδύνου 

(Speculative Grade) 

   

Πιθανότητα Ύπαρξης 

Πιστωτικού Κινδύνου 

Baa1 έως Baa3 BB+ έως BB- BB+ έως BB- 

Αξιόλογος Βαθµός Πιστωτικού 

Κινδύνου 

B1 έως B3 B+ έως B- B+ έως B- 

Υψηλός Βαθµός Πιστωτικού 

Κινδύνου 

Caa1 έως Caa3 CCC+ έως 

CCC- 

CCC+ έως 

CCC- 
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Πιθανή Αθέτηση Υποχρέωσης Ca CC CC 

Η Αθέτηση Υποχρέωσης Είναι 

Αναπόφευκτη 

C C C 

Σε Κατάσταση Αθέτησης 

Υποχρέωσης 

- D, SD DDD, DD, D 

 

 

Αν και οι ορισµοί εκτίµησης διαφέρουν από τον έναν οίκο αξιολόγησης στον 

άλλον, τα επίπεδα πιστοληπτικής ικανότητας θεωρούνται σε γενικές γραµµές λίγο 

έως πολύ συγκρίσιµα. Οι µακροχρόνιοι δείκτες πιστοληπτικής ικανότητας έχουν την 

ακόλουθη ερµηνεία:  

� ΑΑΑ, Αaa: Πολύ ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα µε πολύ χαµηλά τα επίπεδα 

πιστωτικού κινδύνου. Θεωρείται απίθανο η πιθανότητα αποπληρωµής των 

οικονοµικών υποχρεώσεων να επηρεαστεί αρνητικά από τα προβλέψιµα 

γεγονότα. Θεωρείται το υψηλότερο Credit Rating.  

� AA, Aa: Πολύ ισχυρή η πιστοληπτική ικανότητα µε τα επίπεδα πιστωτικού 

κινδύνου να βρίσκονται πολύ χαµηλά. Υπάρχει ισχυρή ικανότητα να  

τηρηθούν οι οικονοµικές υποχρεώσεις και είναι απίθανο η ικανότητα αυτή να 

επηρεαστεί από προβλέψιµα γεγονότα. Η διαφοροποίηση από το κορυφαίο 

Credit Rating θεωρείται περιορισµένη.  

 

� Α: Ισχυρή πιστοληπτική ποιότητα µε χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο. Η 

δυνατότητα αποπληρωµής κρίνεται ισχυρή, άλλα είναι πιο τρωτή στις αλλαγές 

της οικονοµίας.  

� ΒΒΒ, Βaa: Η πιστοληπτική ικανότητα θεωρείται επαρκές βραχυπρόθεσµα και 

χαρακτηρίζεται από ένα µέτριο πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό συνεπάγεται ότι η 

δυνατότητα αποπληρωµής για οικονοµικές υποχρεώσεις µακροπρόθεσµα 

µπορεί να εξασθενίσει και να αποδυναµωθεί. Αυτό είναι το χαµηλότερο 

Credit Rating επένδυσης.  

� ΒΒ, Βa: Η θεωρητική πιστοληπτική ικανότητα δείχνει ότι ο πιστωτικός 

κίνδυνος ενδεχοµένως θα αναπτυχθεί ειδικά σε δυσµενείς οικονοµικές 

συνθήκες. Οι υποχρεώσεις είναι πιθανό να αναπληρωθούν αλλά υπάρχει 
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σηµαντική θεωρητική αβεβαιότητα. Είναι το υψηλότερο θεωρητικό Credit 

Rating.  

� B: Θεωρητικά απεικονίζει έναν υψηλό πιστωτικό κίνδυνο. Ουσιαστικά δείχνει 

ότι ένας ισχυρός πιστωτικός κίνδυνος είναι παρών αλλά παραµένει ένα 

περιορισµένο περιθώριο ασφάλειας. Η δυσµενής κατάσταση ενός οφειλέτη ή 

µιας οικονοµικής κατάστασης θα εξασθενίσει πιθανώς την ικανότητα 

αποπληρωµής. Αυτός ο δείκτης γενικά δείχνει υψηλή ικανότητα 

αποπληρωµής.  

� CCC, Ca: Στην περίπτωση αυτή η πιστοληπτική ικανότητα θεωρείται 

ιδιαίτερα τρωτή και η πιθανότητα αθέτησης θεωρείται πιθανή. Οφειλέτες που 

κατηγοριοποιούνται σε αυτό το επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας έχουν 

µέσες εκτιµήσεις αποπληρωµής των υποχρεώσεών τους.  

� C: Εδώ η πιστοληπτική ικανότητα θεωρείται τρωτή και η απειλή επικείµενων 

οικονοµικών γεγονότων ιδιαίτερα έντονη. Οφειλέτες σε αυτή την κατηγορία 

έχουν περιορισµένη πιθανότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.  

 

Η ερµηνεία των δεικτών αυτών είναι διαθέσιµη στις ιστοσελίδες των οίκων 

αξιολόγησης.  

Κριτήρια Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου : Τα κριτήρια αξιολόγησης του 

πιστωτικού κινδύνου διακρίνονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες : 

� Ποσοτικά 

� Ποιοτικά και 

� Συναλλακτικής συµπεριφοράς 

 

Τα ποσοτικά κριτήρια αντλούνται, ανάλογα µε τα τηρούµενα οικονοµικά 

βιβλία, από τις οικονοµικές καταστάσεις του πιστούχου (επιχείρησης ή ιδιώτη), όπως 

είναι ο ισολογισµός, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως, το ισοζύγιο, ο πίνακας 

διανοµής κερδών, το προσάρτηµα του ισολογισµού, ο πίνακας ταµειακών ροών, το 

έντυπο Ε3, το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης, κ.α. 

 

Όπου είναι δυνατό, διαµορφώνονται και οικονοµικοί δείκτες, όπως οι δείκτες 

κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης (χρέους ή µόχλευσης), οι δείκτες 
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δανειακής επιβάρυνσης, οι δείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, κερδοφορίας, κ.α., 

οι οποίοι συγκρίνονται και µε τους αντίστοιχους δείκτες του κλάδου. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται κάποιοι από τους αριθµοδείκτες (εκπαιδευτικές σηµειώσεις Alpha 

Bank, Μάρτιος 2012). 

 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. Μεταβολή Πωλήσεων (%) (ΠΩΛτρ – ΠΩΛπρ) / ΠΩΛπρ 

2. Περιθώριο Μικτού Κέρδους (%) Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις 

3. Περιθώριο Κέρδους Προ Αποσβέσεων 

(%) 

Κέρδη Προ Αποσβέσεων / Πωλήσεις 

4. Γενική Ρευστότητα Κυκλ. Ενεργητικό / Βρ/µες Υποχρεώσεις 

5. Ειδική Ρευστότητα (Κυκλ. Ενεργητικό-Αποθέµατα) / Βρ/µες 

Υποχρεώσεις 

6. Περιθώριο Χρηµατ/κης Επιβαρύνσεως Χρ. Τόκοι & Συναφή Έξοδα / Πωλήσεις 

7. ∆είκτης ∆ανειακής Επιβαρύνσεως (Βρ/µες Υπ. + Μακ/µες Υπ.) / Ι.Κ. 

8. Χρηµατοοικονοµική Μόχλευση Χρηµ/κες Υπ. / (Ίδια Κεφάλαια + Χρηµ/κες Υπ.) 

9. ∆ανεισµός Προς Πωλήσεις Χρηµατοοικονοµικές Υπ. / Πωλήσεις 

10. Κέρδη Προ Αποσβέσεων Προς 

Πωλήσεις 

Κέρδη Προ Αποσβέσεων / Πωλήσεις 

 

Τα ποιοτικά κριτήρια αναφέρονται στην ικανότητα των φορέων και στα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως η οργάνωση και η διοίκησή της, η 

εµπειρία των στελεχών, η επάρκεια των συστηµάτων ελέγχου, το δίκτυο διανοµής, η 

τεχνολογία των µηχανηµάτων, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, η διάδοχος 

κατάσταση της επιχείρησης, κ.α.. 

Τα κριτήρια συναλλακτικής συµπεριφοράς σχετίζονται µε τη συνέπεια στην 

κάλυψη των υποχρεώσεων από το δανειζόµενο, που προέρχονται από τις συναλλαγές 

του γενικά. 

Τα κριτήρια βαθµολογούνται και η συµµετοχή του κάθε κριτηρίου στην 

κατάταξη σταθµίζεται µε βάση τη σηµασία που του αποδίδεται.  

 

 

2.4  Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου 
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Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες για την ανάπτυξη 

υποδειγµάτων µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. Το αυξηµένο ενδιαφέρον των 

ερευνητών οφείλεται στο γεγονός ότι οι άµεσες και έµµεσες συνέπειες αυτής της 

αθέτησης είναι ιδιαίτερα σοβαρές, τόσο για τους µετόχους – ιδιοκτήτες και τη 

διοίκηση των τραπεζών ή των επιχειρήσεων όσο και για τους τρίτους που 

συναλλάσσονται µε αυτές.  

 

Παράλληλα, τα υποδείγµατα αυτά αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο για τις 

τράπεζες (επιχειρήσεις) κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη χορήγηση 

δανειοδοτήσεων και γενικότερα στην ανάλυση της απόδοσης και του κινδύνου των 

χαρτοφυλακίων τους. Τέλος η σύγκλιση των χρηµαταγορών και οι τρείς πυλώνες που 

τέθηκαν από την αναθεωρηµένη συµφωνία της Βασιλείας για την κεφαλαιακή 

επάρκεια των τραπεζών έκαναν ακόµη πιο έντονη την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός 

αποτελεσµατικού µοντέλου µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. 

  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ : 

Τα υποδείγµατα µέτρησης πιστωτικού κινδύνου εντάσσονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες ανάλογα µε την ανάλυση που χρησιµοποιούν. Η πρώτη κατηγορία 

αποτελείται από τα παραδοσιακά υποδείγµατα (Credit Scoring Models). Η φιλοσοφία 

των υποδειγµάτων αυτών βασίζεται στις µελέτες των Beaver (1966), Altman (1968), 

Ohlson (1980) και Zmijewski (1984) και χρησιµοποιεί πληροφορίες που προκύπτουν 

από τις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων για την εκτίµηση της πιθανότητας 

αθέτησης.  

Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία αποτελείται από τα δοµικά υποδείγµατα. Η 

θεωρία των δοµικών υποδειγµάτων βασίζεται στις µελέτες των Black – Scholes 

(1973) και Merton (1974) και χρησιµοποιεί πληροφορίες που εξάγονται από τη 

χρηµατιστηριακή αγορά µε τη µέτρηση της πιθανότητας που έχει µια επιχείρηση να 

αθετήσει την αποπληρωµή των υποχρεώσεών της, καθώς και για την εκτίµηση 

ζηµιών που θα προκύψουν από την αθέτηση.  

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα οδήγησε στη δηµιουργία υβριδικών µοντέλων 

υποδειγµάτων µέτρησης πιστωτικού κινδύνου (hybrid models), τα οποία πρόεκυψαν 

από το συνδυασµό της θεµελιώδους ανάλυσης και της θεωρίας αποτίµησης 

χρηµατοοικονοµικών δικαιωµάτων.  
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� ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  

Βασικό χαρακτηριστικό των παραδοσιακών υποδειγµάτων ( Credit Scoring 

Models) είναι ότι προσπαθούν να εντοπίσουν ποια χρηµατοοικονοµικά 

χαρακτηριστικά όπως µέγεθος, ρευστότητα, δραστηριότητα, αποδοτικότητα, 

κεφαλαιακή διάρθρωση είναι σηµαντικά στη διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης 

των επιχειρήσεων. Η µέτρηση των παραπάνω χαρακτηριστικών γίνεται µέσω 

χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών και λογιστικών µεταβλητών (π.χ. ενεργητικό, 

πωλήσεις, ίδια κεφάλαια). Στη συνέχεια, τα παραδοσιακά υποδείγµατα µε την 

εφαρµογή στατιστικών τεχνικών ή µεθόδων ποσοτικής ανάλυσης εκτιµούν τη 

στατιστική σηµαντικότητά τους και παράγουν ένα σκορ κινδύνου. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, το σκορ κινδύνου που παράγεται µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως η 

πιθανότητα αθέτησης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ως ένα σύστηµα διαχωρισµού 

(classification system ) των επιχειρήσεων σε αυτές που προβλέπεται να αθετήσουν 

στο µέλλον την αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεών τους (defaulted firms) και 

σε αυτές που προβλέπεται να µην αθετήσουν (solvent firms).  

 

1. Μονοµεταβλητή Ανάλυση  

Το πρώτο παραδοσιακό υπόδειγµα µέτρησης πιστωτικού κινδύνου αναπτύχθηκε 

από τον Beaver (1966) µε τη χρήση της µονοµεταβλητής γραµµικής διακριτικής 

ανάλυσης (univariate linear discriminant analysis). Συγκεκριµένα, ο Beaver 

χρησιµοποίησε ένα δείγµα προβληµατικών και υγιών εταιρειών, αντίστοιχου κλάδου 

και µεγέθους, για να αναλύσει την προβλεπτική ικανότητα των χρηµατοοικονοµικών 

αριθµοδεικτών και λογιστικών µεταβλητών τους σε σχέση µε το γεγονός της 

αθέτησης, εφαρµόζοντας ξεχωριστούς διαχωριστικούς ελέγχους για κάθε έναν από 

αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να εντοπίσει τους χρηµατοοικονοµικούς 

αριθµοδείκτες ή τις λογιστικές µεταβλητές που µπορούν να «προβλέψουν» µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια (accuracy) το γεγονός της αθέτησης. Το σηµαντικότερο 

πλεονέκτηµα της µονοµεταβλητής γραµµικής διακριτικής ανάλυσης είναι η απλότητα 

στην εφαρµογή της. Το κυριότερο µειονέκτηµά της είναι ότι ξεχωριστοί 

διαχωριστικοί έλεγχοι µπορεί να δώσουν αντίθετα αποτελέσµατα για την ίδια 

επιχείρηση (inconsistency problem).  

 

2. Πολυµεταβλητή Ανάλυση 
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Γι’ αυτό το λόγο, ο Altman (1968) εισήγαγε την πολυµεταβλητή γραµµική 

διακριτική ανάλυση (multivariate linear discriminant analysis ) που βασίζεται σε 

γραµµική συνάρτηση δύο ή περισσότερων µεταβλητών (χρηµατοοικονοµικοί 

αριθµοδείκτες, λογιστικές µεταβλητές ) και ανέπτυξε το υπόδειγµα Z-Score. 

Ειδικότερα, τα υποδείγµατα που ακολουθούν την πολυµεταβλητή γραµµική 

διακριτική ανάλυση αναζητούν να προσδιορίσουν ένα γραµµικό συνδυασµό 

µεταβλητών που να επιτυγχάνει τον καλύτερο δυνατό διαχωρισµό µεταξύ της οµάδας 

των προβληµατικών επιχειρήσεων και της οµάδας των υγιών επιχειρήσεων. Με τη 

µέθοδο αυτή, εκτιµώνται οι συντελεστές βαρύτητας κάθε µεταβλητής και 

βαθµονοµείται µια εξίσωση, από την οποία παράγεται ένα σκορ κινδύνου για κάθε 

επιχείρηση. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη µεγιστοποίηση της διακύµανσης µεταξύ των 

οµάδων και την ελαχιστοποίηση στο εσωτερικό κάθε οµάδας. Ύστερα, το σκορ 

κινδύνου της επιχείρησης συγκρίνεται µε ένα συγκεκριµένο βέλτιστο όριο (optimal 

cut-off point), ώστε να προσδιορίσει τη µελλοντική οικονοµική της κατάσταση. 

Συγκεκριµένα αν το σκορ κινδύνου είναι µικρότερο από το βέλτιστο όριο, η 

επιχείρηση προβλέπεται να αθετήσει στο µέλλον την αποπληρωµή των χρεών της, 

ενώ το σκορ κινδύνου είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το βέλτιστο όριο, δεν προβλέπεται 

να την αθετήσει. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα της πολυµεταβλητής γραµµικής 

διακριτικής ανάλυσης είναι ότι λαµβάνει υπ’ όψιν διάφορα χρηµατοοικονοµικά 

χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης κατά τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Όµως, 

διάφορες υποθέσεις της µεθόδου (γραµµικότητα, κανονικότητα, κλπ) οδήγησαν 

πολλές φορές σε όχι τόσο ακριβή αποτελέσµατα. Τέλος, δεν παράγει πιθανότητες 

αθέτησης, αλλά σκορ κινδύνου που µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως συστήµατα 

διαχωρισµού των επιχειρήσεων.  

 

3. Το Γραµµικό Υπόδειγµα Πιθανότητας  

Στη συνέχεια, µε τη µελέτη των Meyer και Pifer (1970) εφαρµόστηκε το 

γραµµικό υπόδειγµα πιθανότητας (linear probability model) στη µέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου. Το γραµµικό υπόδειγµα πιθανότητας βασίζεται στη γραµµική 

συνάρτηση δύο ή περισσότερων µεταβλητών, των οποίων οι συντελεστές βαρύτητας 

εκτιµώνται µε τη µέθοδο της γραµµικής παλινδρόµησης, και βαθµονοµείται µια 

εξίσωση από την οποία παράγονται πιθανότητες αθέτησης (ή µη αθέτησης). Όµως, το 

γραµµικό υπόδειγµα παράγει πιθανότητες αθέτησης και έξω από το διάστηµα [0,1] 

και γι’ αυτό το λόγο δεν χρησιµοποιήθηκε συχνά.  
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4. Μη Γραµµικά Υποδείγµατα 

Το πρόβληµα επιλύθηκε µε την ανάπτυξη των µη-γραµµικών δεσµευµένων 

υποδειγµάτων πιθανότητας (non-linear conditional probability models) που 

περιορίζουν την πιθανότητα αθέτησης στο διάστηµα [0,1]. Ο Ohlson (1980) ανέπτυξε 

το λογιστικό υπόδειγµα πιθανότητας (logit model) και ο Zmijewski (1984) το 

κανονικό υπόδειγµα πιθανότητας (probit model). Στα υποδείγµατα αυτά, οι 

συντελεστές βαρύτητας των µεταβλητών εκτιµώνται µε τη µεγιστοποίηση της 

συνάρτησης µέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood function).  

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε ότι οι πιθανότητες αθέτησης που 

εκτιµώνται από τα µη γραµµικά υποδείγµατα πιθανότητας µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και ως σύστηµα διαχωρισµού των επιχειρήσεων σε προβληµατικές 

και υγιείς, αν συγκριθούν µε ένα βέλτιστο όριο.  

 

� ∆ΟΜΙΚΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  

Όπως τονίσαµε προηγουµένως βασικός σκοπός των δοµικών υποδειγµάτων 

(Structural Credit Risk Models) είναι να αντλήσουν πληροφορίες από τη 

χρηµατιστηριακή αγορά µε σκοπό να τις χρησιµοποιήσουν στη µέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου. Η κεντρική ιδέα είναι ότι τα ίδια κεφάλαια (equity) και οι 

δανειακές υποχρεώσεις (debt) µιας επιχείρησης αποτελούν χρηµατοοικονοµικά 

δικαιώµατα (options) έναντι του ενεργητικού της.  

 

1. Το Πλαίσιο του Merton  

Συγκεκριµένα, ο Merton (1974) υπέθεσε µια απλή κεφαλαιακή διάρθρωση για τις 

επιχειρήσεις, που αποτελείται από ίδια κεφάλαια µε χρηµατιστηριακή αξία Ε και 

δανειακές υποχρεώσεις ίσες µε ένα οµόλογο µηδενικού τοκοµεριδίου µε ονοµαστική 

αξία Υ, και ακολούθως περιέγραψε τις πληρωµές σε µετόχους και οµολογιούχους – 

πιστωτές κατά τη ληκτότητα του οµολόγου. Αν η αγοραία αξία του ενεργητικού της 

επιχείρησης Α είναι η µεγαλύτερη από την ονοµαστική αξία των δανειακών της 

υποχρεώσεων, οι µέτοχοι θα εισπράξουν τη διαφορά τους και οι πιστωτές θα 

αποπληρωθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι µέτοχοι θα αθετήσουν την αποπληρωµή 

των δανειακών υποχρεώσεων και θα παραχωρήσουν την ιδιοκτησία της επιχείρησης 

στους πιστωτές της (Ε=0, Υ=Α).  
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Σύµφωνα, λοιπόν µε το πλαίσιο του Merton, οι µέτοχοι µιας µοχλευµένης 

επιχείρησης θεωρητικά αποκτούν ένα χρηµατοοικονοµικό δικαίωµα αγοράς των 

περιουσιακών της στοιχείων, µε τιµή εξάσκησης την ονοµαστική αξία των δανειακών 

υποχρεώσεών τους (σηµείο αθέτησης – default point) και ληκτότητα ίση µε αυτήν 

των δανειακών υποχρεώσεών τους. Επίσης, η πιθανότητα αθέτησης της επιχείρησης 

είναι ίση µε την πιθανότητα µη άσκησης του δικαιώµατος από τους µετόχους. 

Παράλληλα, εξάγεται µια µεταβλητή που ονοµάζεται «απόσταση από την αθέτηση» 

(distance to default) και δείχνει τον αριθµό των τυπικών αποκλίσεων που η αγοραία 

αξία του ενεργητικού βρίσκεται µακριά από την αθέτηση είναι ίση µε την αξία ενός 

χρηµατοοικονοµικού δικαιώµατος πώλησης των περιουσιακών στοιχείων , µε τιµή 

εξάσκησης την ονοµαστική αξία των δανειακών υποχρεώσεων και ληκτότητα ίση µε 

αυτήν των δανειακών υποχρεώσεων. 

  

Το Πλεονέκτηµα των ∆οµικών Υποδειγµάτων  

Το πλεονέκτηµα της προσέγγισης του Merton και γενικότερα των δοµικών 

υποδειγµάτων είναι ότι στη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου λαµβάνουν υπόψη 

τόσο την τρέχουσα αξία του ενεργητικού µιας επιχείρησης όσο και τη διακύµανσή 

του. Οι συγκεκριµένες µεταβλητές εκφράζουν το µέγεθος (size) και τον 

επιχειρηµατικό κίνδυνο (business risk) που έχει µια επιχείρηση. Για παράδειγµα, δύο 

επιχειρήσεις µε τον ίδιο δείκτη χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης δεν θα έχουν τον ίδιο 

πιστωτικό κίνδυνο, αν έχουν διαφορετικό µέγεθος και επιχειρηµατικό κίνδυνο. Όµως, 

τόσο η τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης όσο και η 

διακύµανσή τους δεν είναι άµεσα παρατηρήσιµα µεγέθη. Αντίθετα, η παρούσα αξία 

των µετοχών µιας εισηγµένης επιχείρησης είναι παρατηρήσιµη και η µεταβλητότητά 

της µπορεί εύκολα να εκτιµηθεί χρησιµοποιώντας ιστορικά δεδοµένα. Γι’ αυτό το 

λόγο ο Merton προτείνει την εφαρµογή του υποδείγµατος αποτίµησης ευρωπαϊκών 

χρηµατοοικονοµικών δικαιωµάτων αγοράς των Black – Scholes (1973), ώστε να 

υπολογιστούν οι συνεπαγόµενες τιµές (implied values) για την τρέχουσα αξία του 

ενεργητικού καθώς και για την διακύµανσή του. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να 

εκτιµηθεί η απόσταση από την αθέτηση, η πιθανότητα αθέτησης και η ζηµιά σε 

περίπτωση αθέτησης, για εισηγµένες επιχειρήσεις.  
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� ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Σύµφωνα µε τη θεωρία των αποτελεσµατικών αγορών, στις πιθανότητες αθέτησης 

που παράγονται από τα δοµικά υποδείγµατα αντικατοπτρίζονται όλες οι πληροφορίες 

σχετικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο µιας επιχείρησης. Όµως, θεµελιώδες είναι το 

ερώτηµα, αν πληροφορίες σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά µιας 

τράπεζας (επιχείρησης), όπως ρευστότητα, δραστηριότητα, αποδοτικότητα και 

κεφαλαιακή διάρθρωση εµπεριέχονται ήδη στην τιµή της µετοχής της. Το ερώτηµα 

αυτό έδωσε ώθηση για τη δηµιουργία των υβριδικών υποδειγµάτων πιστωτικού 

κινδύνου, που συνδυάζουν τη θεµελιώδη ανάλυση και τη θεωρία αποτίµησης 

χρηµατοοικονοµικών δικαιωµάτων. Τέτοια υποδείγµατα αναπτύχθηκαν στις µελέτες 

των Sobehart, Keenan (2002), Hillegeist, Keating, Cram και Lundstetdt (2004) και 

Benos και Papanastasopoulos (2005). Το κεντρικό συµπέρασµα από αυτές τις µελέτες 

είναι, ότι λογιστικές καταστάσεις µπορούν να προσφέρουν στατιστικά σηµαντική 

πληροφόρηση στη διαδικασία µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΡΕΥΝΑ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK 

 

3.1 Εισαγωγή 

Το Credit Scoring αποτελεί σηµαντικότατο κοµµάτι των τραπεζικών εργασιών, άµεσα 

συνδεδεµένο µε τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στις χρηµατοδοτήσεις 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Έχει ως στόχο την εκτίµηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας των εξεταζόµενων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων 

(χρηµατοδοτούµενων ή µη) σε σχέση µε την πιθανότητα εµφάνισης ασυνέπειας ή και 

πτώχευσης των επιχειρήσεων εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Η εκτίµηση 

αυτή βασίζεται στην ανάλυση εµπορικών και οικονοµικών στοιχείων καθώς και 

ποιοτικών στοιχείων.  Με άλλα λόγια λοιπόν, το credit scoring, αποτελεί βασικό 

εργαλείο των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών για : 

� Τη λήψη αποφάσεων από τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια για τη χορήγηση 

ή/και ανανέωση των ορίων πιστοδοτήσεων επιχειρήσεων και φυσικών 

προσώπων. 

� Την πρόβλεψη µελλοντικής συµπεριφοράς των πιστούχων που ανήκουν σε 

µια οµάδα µε κοινά χαρακτηριστικά. 

� Τον έγκαιρο εντοπισµό των προβληµατικών πιστοδοτήσεων και τη µεθόδευση 

των ενεργειών για την ελαχιστοποίηση της ενδεχόµενης ζηµίας. 

� Την αξιολόγηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των 

χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και των αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

Στόχος της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα διπλωµατική εργασία 

είναι να παρουσιάσει το κατά πόσο η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών 

επηρέασε, θετικά ή αρνητικά, τον αριθµό των µη εξυπηρετούµενων δανείων 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων στην Alpha Bank και εάν ως αποτέλεσµα των 

παραπάνω ο χρηµατοπιστωτικός αυτός οργανισµός µετέβαλλε τη µεθοδολογία 
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πιστοληπτικής αξιολόγησης υφιστάµενων και υποψήφιων νέων πελατών, µε ποιον 

τρόπο και εάν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 

 

3.2 Μέθοδος 

Στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε συµµετείχαν υπάλληλοι του χρηµατοπιστωτικού 

οργανισµού Alpha Bank και συγκεκριµένα οι υποδιευθυντές τεσσάρων 

Καταστηµάτων στη Θεσσαλονίκη και ενός στην επαρχία και συγκεκριµένα στο 

Κιλκίς, όλα πλήρους χρηµατοδοτικής εξυπηρετήσεως. Πλήρους χρηµατοδοτικής 

εξυπηρετήσεως είναι τα Καταστήµατα τα οποία εκτελούν όλες τις εργασίες 

καταθέσεων και πιστοδοτήσεων, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.  Η επιλογή 

των Καταστηµάτων δεν ήταν τυχαία. Επιλέχθηκαν τα τέσσερα µεγαλύτερα 

Καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη, ένα ανά γεωγραφική περιοχή, δηλαδή ανατολικά, 

δυτικά, κέντρο και στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) και το 

Κατάστηµα στο Κιλκίς, ως αντιπροσωπευτικό της επαρχίας. Στόχος της γεωγραφικής 

αυτής κατανοµής είναι να εντοπιστούν και να επισηµανθούν διαφορές, εάν υπάρχουν, 

στη συµπεριφορά των υφιστάµενων και υποψήφιων νέων πιστούχων ανά γεωγραφική 

περιοχή.  

Όπως προαναφέρθηκε, για τη συλλογή των ερευνητικών δεδοµένων που 

παρουσιάζονται στη διπλωµατική αυτή εργασία χρησιµοποιήθηκε ένα συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτηµα 2. Το ερωτηµατολόγιο αυτό, 

το οποίο αποτελείται από σαράντα ερωτήσεις, δεν προϋπήρχε σε κάποια 

βιβλιογραφία, αλλά δηµιουργήθηκε σε απόλυτη συνεργασία µε τον επιβλέποντα 

καθηγητή µου, κύριο Παπαδόπουλο Συµεών, προσπαθώντας να επικεντρωθούµε στα 

σηµεία εκείνα που παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον τη συγκεκριµένη δύσκολη 

από χρηµατοοικονοµικής απόψεως χρονική περίοδο, π.χ. µη εξυπηρετούµενα δάνεια, 

µεθοδολογία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, πρόβλεψη για το µέλλον, κ.α.. 

Τέλος, αποφασίσαµε το ερωτηµατολόγιο να είναι ανώνυµο, καθώς η επωνυµία των 

ερωτηθέντων πιθανόν να οδηγούσε σε αλλοίωση των απαντήσεών τους ή ακόµη και 

άρνηση συµµετοχής τους στην έρευνα, µια και το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει και 

επαγγελµατικά δεδοµένα. 
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Αφού λοιπόν ετοιµάστηκε το ερωτηµατολόγιο, τον Ιούνιο µοιράστηκε στα 

άτοµα τα οποία είχαν επιλεγεί προκειµένου να το συµπληρώσουν. Αρχικά υπήρξε 

τηλεφωνική επικοινωνία µε τους υποδιευθυντές κατά την οποία ερωτήθηκαν εάν 

επιθυµούν να συµµετάσχουν στην έρευνα και αφού δέχτηκαν όλοι ανεξαιρέτως µε 

προθυµία, τους απεστάλη το ερωτηµατολόγιο δι’αλληλογραφίας. Ο χρόνος 

παραλαβής, συµπλήρωσης και αποστολής του ερωτηµατολογίου από τους 

υποδιευθυντές ήταν σύντοµος, περίπου πέντε ηµέρες, εκτός από τον υποδιευθυντή 

του Καταστήµατος της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος), ο οποίος 

χρειάστηκε περίπου ένα µήνα, καθώς είχε να επιληφθεί και το θέµα της µετακόµισης 

του Καταστήµατος της πρώην Εµπορικής Τράπεζας στο Κατάστηµά του, λόγω 

εξαγοράς της Εµπορικής Τράπεζας από την Alpha Bank. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα 

να αναφέρω πως τα ερευνητικά δεδοµένα, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω, 

αφορούν αποκλειστικά και µόνο στοιχεία της Alpha Bank, παρ’όλο που το Μάιο 

ολοκληρώθηκε νοµικά η εξαγορά της Εµπορικής Τράπεζας. ∆υστυχώς, όταν 

πραγµατοποιήθηκε η έρευνα ήταν πολύ νωρίς να αποτυπωθεί µια κοινή, ενιαία εικόνα 

των δύο αυτών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, αν και θα είχε ιδιαίτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Τέλος, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια της 

συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις και φυσικά 

στο τέλος προκειµένου να τους ευχαριστήσω για τη συµµετοχή τους και τη συµβολή 

τους στη διεξαγωγή αυτής της έρευνας.  

 

3.3 Αποτελέσµατα 

Το πρώτο κοµµάτι του ερωτηµατολογίου, περίπου δέκα ερωτήσεις, αναφέρεται στη 

µεθοδολογία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιµοποιείται από την 

Alpha Bank για υφιστάµενους και νέους πιστούχους, εάν αυτή η µεθοδολογία έχει 

αλλάξει λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και την υπαγωγή της Ελλάδας σε 

καθεστώς µνηµονίου και αν έχει αλλάξει ποια είναι τα βασικά σηµεία των αλλαγών.  

Στην πρώτη ερώτηση, για το πώς αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα ενός 

πελάτη που έχει ήδη ή ζητά επιχειρηµατικό δάνειο, όλοι έδωσαν την ίδια απάντηση. 

Αποτελεί συνδυασµό : 
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� του συστήµατος credit scoring που χρησιµοποιεί η Τράπεζα, 

� των οικονοµικών στοιχείων του πελάτη. Συγκεκριµένα για πελάτες µε βιβλία 

Γ΄ κατηγορίας απαιτούνται ισολογισµός, κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, 

γενική εκµετάλλευση τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, πρόσφατο 

δευτεροβάθµιο ισοζύγιο και αντίστοιχο του προηγούµενου έτους, µε 

τεταρτοβάθµια ανάλυση των λογαριασµών 18, 33, 53, 45  και για πελάτες µε 

βιβλία Β΄ κατηγορίας απαιτούνται Ε3 και Ε5 τριών τελευταίων ετών, 

περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους και τις αντίστοιχες του 

προηγούµενου και εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.. Τέλος είναι απαραίτητο να 

προσκοµιστούν και ατοµικά οικονοµικά στοιχεία, δηλαδή Ε1 και 

εκκαθαριστικό εφορίας, 

� εξασφαλίσεων – εγγυήσεων. Για το λόγο αυτό απαιτείται η προσκόµιση Ε9 

των πελατών και των εγγυητών.  

Στις επόµενες δύο ερωτήσεις, που αφορούν στον τρόπο µε τον οποίο αξιολογείται 

η πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη που ζητά στεγαστικό δάνειο και ενός πελάτη 

που ζητά καταναλωτικό δάνειο, υπήρχε διάσταση απόψεων. Σε δύο Καταστήµατα, 

του Κέντρου της Θεσσαλονίκης και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, πιστεύουν ότι 

χρησιµοποιείται κάποια άλλη µέθοδος ή µοντέλο για την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας ενός πελάτη που ζητά στεγαστικό και καταναλωτικό 

δάνειο. Από την άλλη πλευρά, στο Κατάστηµα της Βιοµηχανικής Περιοχής 

Θεσσαλονίκης (Σίνδος), δήλωσαν ότι χρησιµοποιείται το Credit Scoring System. 

Τέλος, και σε αντίθεση µε τα παραπάνω, στα Καταστήµατα της ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης και της επαρχίας (Κιλκίς) απάντησαν ότι για τα στεγαστικά δάνεια η 

πιστοληπτική ικανότητα αξιολογείται συνδυαστικά µε βάση το µηνιαίο εισόδηµα 

(στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα), το net worth του πελάτη και τις εξασφαλίσεις – 

εγγυήσεις, ενώ για τα καταναλωτικά δάνεια µε βάση µόνο το µηνιαίο εισόδηµα.    

Από τα παραπάνω είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι ενώ υπάρχει απόλυτη 

οµοφωνία για τη µέθοδο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιµοποιείται 

για έναν πελάτη που ζητά επιχειρηµατικό δάνειο, υπάρχει µεγάλη διάσταση απόψεων 

για τη µέθοδο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιµοποιείται για έναν 

πελάτη που ζητά στεγαστικό δάνειο ή καταναλωτικό δάνειο. Αυτή η διάσταση των 

απόψεων πιθανόν να οφείλεται στην ελλιπή ενηµέρωση των υπαλλήλων στα 
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Καταστήµατα για τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας ενός πελάτη που ζητά στεγαστικό και καταναλωτικό 

δάνειο ενώ αντίθετα φαίνεται ότι υπάρχει πλήρης ενηµέρωση, στην οποία 

περιλαµβάνεται εκπαιδευτικό υλικό και παρακολούθηση σεµιναρίου σε αίθουσα για 

τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 

ενός πελάτη που ζητά επιχειρηµατικό δάνειο. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαµβάνει η Τράπεζα µε τις πιστοδοτήσεις τις 

οποίες πραγµατοποιεί, προσδιορίζεται από την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών, 

η οποία προκύπτει από την ανάλυση των οικονοµικών και ποιοτικών τους στοιχείων, 

τη συναλλακτική τους συµπεριφορά και τις τυχόν καθυστερήσεις που εµφανίζονται 

στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους. Με βάση τους παραπάνω παράγοντες οι 

πιστοδοτήσεις κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες : 

� χαµηλού κινδύνου 

� µεσαίου κινδύνου 

� αποδεκτού κινδύνου 

� υπό παρακολούθηση 

� υψηλού κινδύνου 

Ας δούµε όµως, συνοπτικά, τους παράγοντες µε βάση τους οποίους 

αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της Τράπεζας. 

Ξεκινώντας θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η Τράπεζα χρησιµοποιεί το 

εσωτερικό σύστηµα διαβαθµίσεων πιστωτικού κινδύνου (εφαρµογή ABRS), το οποίο 

και θα µας απασχολήσει παρακάτω, για τις µικροµεσαίες εταιρίες (που αποτελούν και 

την πλειοψηφία των πιστούχων της), δηλαδή για εταιρίες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), 

ατοµικές εταιρίες και ελεύθερους επαγγελµατίες µε συνολικό πιστωτικό όριο 

µεγαλύτερο από 0 ευρώ και έως 5 εκατοµµύρια ευρώ. Αντίθετα, χρησιµοποίει την 

εφαρµογή Risk Analyst, η οποία έχει υλοποιηθεί σε συνεργασία µε τη Moody’s για 

την αξιολόγηση εταιριών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.), ατοµικών εταιριών, ελεύθερων 

επαγγελµατιών µε συνολικό πιστωτικό όριο µεγαλύτερο από 5 εκατοµµύρια ευρώ, 

ειδικών πιστοδοτήσεων, ασφαλιστικών εταιριών, ναυτιλιακών εταιριών και 

τραπεζικών οργανισµών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία 
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(οικονοµικά και ποιοτικά) στα οποία εστιάζει το εσωτερικό σύστηµα διαβαθµίσεων 

πιστωτικού κινδύνου.  

� Νοµική µορφή : Πρέπει να γίνεται προσεκτική εισαγωγή της νοµικής 

µορφής της επιχειρήσεως βάσει των σχετικών νοµιµοποιητικών 

εγγράφων, καταστατικών, κ.λ.π. 

� Αντικείµενο εργασιών : Απαιτείται καταχώριση του κλάδου 

οικονοµικής δραστηριότητας της επιχειρήσεως µε βάση τα σχετικά 

νοµιµοποιητικά έγγραφα, καταστατικό, κ.λ.π. 

� Ανταγωνισµός : Ο ανταγωνισµός αποτελεί µια από τις βασικότερες 

ενδείξεις βιωσιµότητας των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των µικρών, οι 

οποίες εµφανίζονται περισσότερο ευάλωτες στην ταυτόχρονη 

δραστηριοποίηση µεγαλύτερων και πιο οργανωµένων επιχειρήσεων 

στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας. Η εκτίµηση του εν λόγω κριτηρίου 

πραγµατοποιείται βάσει (α) των διαθέσιµων πληροφοριών σε σχέση µε 

τον αριθµό και τη δυναµική των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στον 

ίδιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας µε την προς αξιολόγηση 

επιχείρηση και (β) της ποιότητας των προσφερόµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών, µε δεδοµένο τις γεωγραφικές/τοπικές ιδιαιτερότητες και 

τις γενικότερες οικονοµικές εξελίξεις του χώρου. 

� Κύκλος εργασιών : Τα στοιχεία των πωλήσεων αφορούν πρόσφατες 

συνεχόµενες και κλεισµένες οικονοµικές χρήσεις και αντλούνται από 

τις κατατεθειµένες φορολογικές δηλώσεις (π.χ. περιοδικές δηλώσεις 

Φ.Π.Α., Ε3, κ.λ.π.) ή ισολογισµούς, αποτελέσµατα χρήσης, ισοζύγια 

των επιχειρήσεων.  Η σειρά καταχωρίσεως των οικονοµικών χρήσεων 

γίνεται από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη. Για νεοσύστατες 

επιχειρήσεις επιτρέπεται η εισαγωγή υποδωδεκάµηνης ή 

υπερδωδεκάµηνης χρήσεως µόνο εφόσον είναι κλεισµένη και τα 

αντίστοιχα οικονοµικά τους στοιχεία είναι διαθέσιµα. Αναφορικά µε 

τα κέρδη ή ζηµίες της επιχειρήσεως θα πρέπει να καταγράφονται τα 

ποσά τα οποία εµφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία των 

προσκοµισθέντων οικονοµικών καταστάσεων. 

� Συνολικός δανεισµός : Απαιτείται προσεκτική καταγραφή και ορθή 

καταχώριση του συγκεκριµένου πεδίου βάσει της παρεχόµενης 
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πληροφορίας από τα Συστήµατα Χορηγήσεων της Τραπέζης καθώς 

επίσης και τις διαθέσιµες πληροφορίες από σχετικά έντυπα κατάλληλα 

υπογεγραµµένα, που προσκοµίζει η υπό εξέταση επιχείρηση 

αναφορικά µε τις υποχρεώσεις της προς άλλους τραπεζικούς 

οργανισµούς. Ως συνολικός δανεισµός νοείται το σύνολο των 

ανειληµµένων υποχρεώσεων, τις οποίες η επιχείρηση καλείται είτε 

βραχυπρόθεσµα, είτε µακροπρόθεσµα να καλύψει από την παραγωγή 

ταµειακών ροών που απορρέουν από τη λειτουργία της (δάνεια τακτής 

λήξεως, ανακυκλούµενες πιστώσεις, όρια υπεραναλήψεως, 

χρηµατοδοτική µίσθωση, στεγαστικά δάνεια). Οι συνηθέστερες πηγές 

για την άντληση των στοιχείων αυτών είναι τα αρχεία της Τραπέζης, 

τα προσκοµισθέντα οικονοµικά στοιχεία της επιχειρήσεως και τα 

αρχεία του συστήµατος ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.  

� Τραπεζικός δανεισµός : Αναφέρεται στο σύνολο των βραχυπρόθεσµων 

και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων της επιχειρήσεως προς Τραπεζικά 

Ιδρύµατα για δάνεια τακτής λήξεως, ανακυκλούµενες πιστώσεις, όρια 

υπεραναλήψεως. Στην περίπτωση των ατοµικών επιχειρήσεων θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται (εφ’ όσον υφίστανται) οι αντίστοιχες 

ετήσιες υποχρεώσεις στεγαστικών δανείων του φορέα της 

επιχειρήσεως.  

� Έτη λειτουργίας : Αναφέρεται στα έτη δραστηριοποιήσεως της 

επιχειρήσεως στον ίδιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, 

ανεξαρτήτως αλλαγών της νοµικής µορφής ή της εταιρικής 

συνθέσεως. Για παράδειγµα, σε περίπτωση επιχειρήσεως που αλλάζει 

νοµική µορφή (από ατοµική επιχείρηση γίνεται οµόρρυθµη 

επιχείρηση) αλλά εξακολουθεί να έχει το ίδιο αντικείµενο εργασιών, 

την ίδια έδρα και την ίδια υπαλληλική διάρθρωση, αποτελεί δηλαδή 

φυσική συνέχεια της προηγούµενης µορφής της, η συµπλήρωση του 

πεδίου δεν επηρεάζεται από την αλλαγή της νοµικής µορφής. 

Αντιθέτως, σε περίπτωση επιχειρήσεως που διατηρεί τη νοµική της 

µορφή αλλά µεταβάλλεται π.χ. το αντικείµενο δραστηριότητάς της, τα 

έτη λειτουργίας της επιχειρήσεως αφορούν το χρονικό διάστηµα της 

δραστηριοποιήσεώς της στο νέο αντικείµενο εργασιών και σε καµία 
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περίπτωση δε γίνεται άθροιση του κύκλου εργασιών της για την 

προηγούµενη και την καινούργια δραστηριότητά της. 

� Συγκέντρωση πελατείας : Αποτυπώνεται ο βαθµός συγκεντρώσεως του 

κύριου όγκου των πωλήσεων της επιχειρήσεως σε συγκεκριµένο 

αριθµό πελατών. Έχει παρατηρηθεί σηµαντικός κίνδυνος 

καθυστερήσεων σε επιχειρήσεις το µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων 

των οποίων εξαρτάται από περιορισµένο αριθµό πελατών.  

� Επενδυτικό πρόγραµµα σε εξέλιξη : Πιθανό αίτηµα της επιχειρήσεως 

για χρηµατοδότηση, τη στιγµή που βρίσκεται επενδυτικό πρόγραµµα 

σε εξέλιξη, σηµατοδοτεί πιθανά προβλήµατα ρευστότητας.  

� Ανώµαλη κίνηση λογαριασµού όψεως : Αποτελεί ένδειξη χαµηλής 

ρευστότητας της επιχειρήσεως και όχι αίτιο. Ανώµαλη κίνηση του 

λογαριασµού θεωρείται όταν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

(α) µεγάλες διακυµάνσεις ποσών που αφορούν στις τελευταίες 

κινήσεις των λογαριασµών όψεως, σε σχέση µε τα συνήθη µέσα 

υπόλοιπά τους, (β) µηνύµατα του συστήµατος χρηµατοδοτήσεων της  

Τραπέζης για ανεπαρκές υπόλοιπο λογαριασµού όψεως, (γ) µηνύµατα 

του συστήµατος χρηµατοδοτήσεων της Τραπέζης για επιταγές προς 

σφράγιση, (δ) ύπαρξη χρεωστικών υπολοίπων σε λογαριασµούς χωρίς 

δυνατότητα υπεραναλήψεως και (ε) µη τακτή ανακύκλωση 

χρεωστικού υπολοίπου σε λογαριασµούς µε δυνατότητα 

υπεραναλήψεως. 

� Προβλήµατα ρευστότητας σε συγγενείς επιχειρήσεις : Ως συγγενείς 

επιχειρήσεις νοούνται µια οµάδα συνδεδεµένων εταιριών (που 

αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο για την Τράπεζα και για αυτό το 

λόγο θα πρέπει να εξετάζονται ως οµάδα) οι οποίες µπορεί να είναι : 

(α) δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από τα οποία το ένα 

ελέγχει το άλλο ή τα άλλα, άµεσα ή έµµεσα και (β) δύο ή περισσότερα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µεταξύ των οποίων δεν υπάρχει σχέση 

ελέγχου, αλλά τα οποία θεωρούνται ότι αποτελούν ενιαίο κίνδυνο, 

διότι συνδέονται µεταξύ τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πιθανό τα 

χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα του ενός να συνεπάγονται δυσκολίες 

εξοφλήσεως των υποχρεώσεων και των άλλων. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνονται και οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που ελέγχονται από 
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το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και αναπτύσσουν µεταξύ τους 

ειδικές σχέσεις, διεταιρικές πωλήσεις, αποκλειστικότητα πωλήσεων, 

αγορών, franchising.  

� Πρόσφατες ζηµίες (πυρκαγιές, πληµµύρες, κ.λ.π.) : Καταχωρείται στην 

περίπτωση που υπάρχουν πληροφορίες για ζηµίες που οφείλονται σε 

γεγονότα µη σχετιζόµενα µε τη λειτουργία του πελάτη (π.χ. φυσικές 

καταστροφές, πυρκαγιές, κ.λ.π.) και αιτήσεις για επιδιωκόµενα δάνεια 

λόγω πρόσφατων ζηµιών, κ.λ.π. 

� Άλλα σηµεία κινδύνου : Αναφέρεται σε τυχόν πληροφορίες 

προερχόµενες από έρευνα στην αγορά και αφορούν τη διαρροή 

επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε έξω – επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

καθώς και σοβαρές νοµικές ή φορολογικές παραβάσεις που 

ενδεχοµένως µπορούν να απειλήσουν την εύρυθµη λειτουργία της 

εταιρίας.  

� Αδυναµία πληρωµής τόκων : Αναφέρεται στην ικανότητα της 

επιχειρήσεως να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της αναφορικά µε την 

καταβολή τόκων. 

� Εξαγωγές : Αναφέρεται σε πιθανή δραστηριοποίηση της επιχειρήσεως 

σε χώρες του εξωτερικού, µέσω διανοµής των προϊόντων της σε αυτές. 

Η πραγµατοποίηση εξαγωγών, συνήθως συναρτάται µε την υψηλή 

ανταγωνιστικότητα του προϊόντος και κατ’ επέκταση µε οργανωµένη 

παραγωγή και διαδικασίες προωθήσεώς του.  

� ∆υσµενή : Απαιτείται η πραγµατοποίηση λεπτοµερούς ελέγχου για την 

ύπαρξη δυσµενών στοιχείων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ κατά την ηµεροµηνία 

αξιολογήσεως της επιχειρήσεως. Εξαιρούνται εγγραφές στον 

ΤΕΙΡΕΣΙΑ που δεν αντιστοιχούν σε πραγµατικά δυσµενή στοιχεία π.χ. 

προσηµειώσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα 

δυσµενή στοιχεία προηγούµενων χρήσεων, έως πενταετίας.  

� Καθυστερήσεις : Το σύνολο των καθυστερηµένων υπολοίπων όλων 

των τηρουµένων δανείων της επιχειρήσεως προς την Alpha Bank. Η 

πληροφορία αυτή αντλείται αυτοµάτως από το σύστηµα 

πιστοδοτήσεων της Τραπέζης. 

� Σύνολο χορηγήσεων : Το σύνολο των υπολοίπων όλων των 

τηρουµένων δανείων της επιχειρήσεως προς την Alpha Bank. Η 



 
45 

πληροφορία αυτή αντλείται αυτοµάτως από το σύστηµα 

πιστοδοτήσεων της Τραπέζης. 

� Πιστωτικό ιστορικό επιχειρήσεως : Ο συγκεκριµένος δείκτης 

καταγράφει την οµαλότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων της 

επιχειρήσεως. 

� Καταλληλότητα κτιρίων και εξοπλισµού : Καταγράφεται η εκτίµηση 

του Λειτουργού της Τραπέζης σε σχέση µε τη λειτουργική κατάσταση 

των χρησιµοποιούµενων κτιρίων και του παραγωγικού εξοπλισµού της 

επιχειρήσεως.  

� Αριθµός απασχολουµένων : Καταγράφεται το αµειβόµενο προσωπικό 

που απασχολεί η επιχείρηση, το οποίο µπορεί να είναι είτε µόνιµο, είτε 

εποχικό (η ύπαρξη εποχικού προσωπικού θα πρέπει να µπορεί να 

δικαιολογείται από τη φύση του αντικειµένου των εργασιών της 

επιχειρήσεως). 

� Έτη συνεργασίας : Αναφέρεται στα έτη συνεργασίας της επιχειρήσεως 

µε την Alpha Bank. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η 

εξατοµικευµένη συνεργασία των φορέων της επιχειρήσεως µε την 

Alpha Bank. Η καταγραφή του πιστωτικού ιστορικού της 

επιχειρήσεως αποτελεί σηµαντική ένδειξη της συµπεριφοράς της.  

� Προσωπική περιουσία σε σχέση µε το δανεισµό : Η ύπαρξη 

προσωπικής περιουσίας αποτελεί ένδειξη διαθεσιµότητας κεφαλαίων 

που θα µπορούσαν να καλύψουν προβλήµατα ρευστότητας της 

επιχειρήσεως. Το γεγονός αυτό είναι εντονότερο στις ατοµικές 

επιχειρήσεις όπου οι φορείς ευθύνονται έναντι των πιστωτών µε την 

προσωπική τους περιουσία. Η τεκµηρίωση των περιουσιακών 

στοιχείων γίνεται µέσω των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας, 

υπολοίπων, καθώς και κινήσεων λογαριασµών, τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση και παραστατικών που υποδηλώνουν την ύπαρξη επενδυτικών 

λογαριασµών (Α/Κ, Ε/Γ, repos, κ.λ.π.). 

� Πιστωτικό ιστορικό φορέων : Πληροφορίες αναφορικά µε τη 

συναλλακτική συµπεριφορά των φορέων της επιχειρήσεως αποτελούν 

σαφή ένδειξη για τη µελλοντική συνέπειά της.  
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� ∆ιάδοχος κατάσταση : Καταγράφεται η εκτίµηση του αναλυτή της 

Τραπέζης σε σχέση µε την προοπτική συνεχίσεως της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας της επιχειρήσεως. 

� Ικανότητες στελεχών : Παρατίθεται η γενική εκτίµηση του αναλυτή 

της Τραπέζης σχετικά µε τις διοικητικές ικανότητες των στελεχών της 

επιχειρήσεως.  

� ∆υσµενή στοιχεία φορέων – µετόχων : Η περίπτωση εµφανίσεως 

δυσµενών στοιχείων συναλλακτικής συµπεριφοράς των φορέων της 

επιχειρήσεως στο διάστηµα της τελευταίας πενταετίας. 

� Προθυµία προσκοµίσεως στοιχείων : Αναφέρεται στην προθυµία της 

επιχειρήσεως να παρουσιάσει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες 

αναφορικά µε την οικονοµική της κατάσταση και τη γενικότερη 

δραστηριότητά της.   

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία πραγµατοποιείται, στην εφαρµογή 

ABRS για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και στην εφαρµογή Risk Analyst για τις 

µεγαλύτερες, η νέα διαβάθµιση της υπό εξέταση επιχειρήσεως και στη συνέχεια 

προωθείται µαζί µε το αίτηµα στο αρµόδιο εγκριτικό κλιµάκιο, το οποίο µε βάση τον 

κανονισµό χρηµατοδοτήσεων της Τραπέζης, εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτηµα, απαιτεί 

τη λήψη επιπλέον εξασφαλίσεων, κ.λ.π.. Σε όλες τις περιπτώσεις πιστοδοτήσεων 

πάντως, οι όροι των σχετικών αποφάσεων θα πρέπει να είναι συµβατοί µε τα 

χαρακτηριστικά της δραστηριότητας και τις ειδικότερες ανάγκες των υπό εξέταση 

επιχειρήσεων, ώστε να περιορίζεται το ενδεχόµενη έκθεσης των υπό εξέταση 

επιχειρήσεων και της Τράπεζας σε κινδύνους. 

Τα επόµενα ερωτήµατα αφορούν στο εάν έχει αλλάξει η µεθοδολογία 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ενός πελάτη που ζητάει επιχειρηµατικό 

δάνειο, στεγαστικό δάνειο και καταναλωτικό δάνειο µετά το 2010, δηλαδή µετά την 

υπαγωγή της Ελλάδας σε καθεστώς µνηµονίου. Η απάντηση όλων ήταν θετική και 

για τις τρεις µορφές δανεισµού.  

Στη συνέχεια, εφόσον είχαν απαντήσει θετικά στην προηγούµενη ερώτηση, 

τους ζητήθηκε να αναφέρουν επιγραµµατικά τις αλλαγές που επήλθαν σε σχέση µε 

ότι ίσχυε πριν από το 2010 στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση 
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της πιστοληπτικής ικανότητας για τα επιχειρηµατικά δάνεια, για τα στεγαστικά 

δάνεια και για τα καταναλωτικά δάνεια. Συγκεκριµένα ανέφεραν : 

Για τα επιχειρηµατικά δάνεια: 

� αυστηρότερα κριτήρια (οικονοµικά και ποιοτικά) 

� λήψη περισσότερων εξασφαλίσεων 

� περισσότερο ενδελεχής έλεγχος των οικονοµικών στοιχείων 

� αρτιότερα συµβούλια λήψης αποφάσεων 

� οι εγκρίσεις δίνονται από ανώτερα εγκριτικά κλιµάκια 

� πιστή τήρηση συγκεκριµένης µεθοδολογίας για την αξιολόγηση 

� εξέταση του συνολικού πιστωτικού κινδύνου του πελάτη 

Για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια: 

� αυστηρότερα κριτήρια χρηµατοδότησης  

� εισοδηµατική επάρκεια 

� επαρκείς εξασφαλίσεις 

� περισσότερο ενδελεχής έλεγχος οικονοµικών και ποιοτικών στοιχείων 

� αρτιότερα συµβούλια αποφάσεων 

� εξέταση του συνολικού πιστωτικού κινδύνου του πελάτη 

Χαρακτηριστική είναι απάντηση που έδωσε ένας εκ των πέντε ερωτηθέντων, από 

το Κατάστηµα του κέντρου της Θεσσαλονίκης, στην ερώτηση για το ποιες αλλαγές 

επήλθαν στη µεθοδολογία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ενός πελάτη που 

ζητά στεγαστικό δάνειο σε σχέση µε ότι ίσχυε πριν από το 2010. ∆ήλωσε ότι η 

Τράπεζα δε χορηγεί στεγαστικά δάνεια, εκτός και αν ο πελάτης συµµετέχει µε µεγάλο 

ποσοστό δικών του χρηµάτων στην αγορά του ακινήτου, γεγονός που επιβεβαιώνει το 

ότι οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί έχουν µειώσει στο ελάχιστο τις 

χρηµατοδοτήσεις και απαιτούν εξασφαλίσεις µεγάλης διασφαλιστικής αξίας. 

Μάλιστα, όσο πιο µακροπρόθεσµος είναι ο δανεισµός, τόσο µεγαλύτερης 

διασφαλιστικής αξίας εξασφαλίσεις απαιτούνται καθώς αυξάνει κατά πολύ και ο 

κίνδυνος που αναλαµβάνει ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός. 
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Το πρώτο πράγµα που παρατήρησα είναι ότι οι ερωτηθέντες δε διαχώρισαν τις 

αλλαγές που επήλθαν στη µεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 

ενός πελάτη που ζητάει επιχειρηµατικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο και καταναλωτικό 

δάνειο, όπως τους ζητήθηκε, αλλά θεωρούν ότι οι αλλαγές για έναν πελάτη που 

ζητάει στεγαστικό και καταναλωτικό δάνειο ήταν κοινές, γιατί έγραψαν ακριβώς το 

ίδιο πράγµα και στις δύο ερωτήσεις, το οποίο πιθανόν να οφείλεται στο ότι 

στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια αφορούν φυσικά πρόσωπα και πιθανόν να 

χρησιµοποιείται η ίδια µέθοδος. Εξάλλου, όπως είδαµε και προηγουµένως, για τις 

επιχειρήσεις χρησιµοποιούνται οι εφαρµογές ABRS και Risk Analyst. 

Το δεύτερο πράγµα που παρατήρησα είναι ότι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

για τις αλλαγές που επήλθαν στη µεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας ενός πελάτη που ζητά επιχειρηµατικό δάνειο και στεγαστικό και 

καταναλωτικό δάνειο έχουν την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή επαρκείς εξασφαλίσεις, 

ενδελεχής έλεγχος οικονοµικών και ποιοτικών στοιχείων, συνολικός πιστωτικός 

κίνδυνος πελάτη, κ.α.. Αυτό δείχνει ότι η Τράπεζα αντιµετωπίζει όλους τους πελάτες 

µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ανεξαρτήτως του ποσού που αιτούνται π.χ. € 1.000 ή € 

100.000. Σε αντίθεση βέβαια µε την προ χρηµατοπιστωτικής κρίσης εποχή, που όπως 

όλοι γνωρίζουµε, πιθανόν και από προσωπική εµπειρία, ότι χρηµατοπιστωτικοί 

οργανισµοί έστελναν επιστολές στον κόσµο και τους καλούσαν να προσέλθουν και 

να πάρουν πιστωτικές κάρτες και διάφορα καταναλωτικά δάνεια π.χ. διακοποδάνεια, 

χωρίς κανέναν έλεγχο και καµία εξασφάλιση. Είναι φανερό λοιπόν, ότι οι 

χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί δεν επιθυµούν να εκτεθούν σε νέους κινδύνους, 

προχωρώντας νέες χρηµατοδοτήσεις, αλλά προσπαθούν να περιορίσουν τους ήδη 

υφιστάµενους, απαιτώντας επιπλέον εξασφαλίσεις. 

Ακόµη, χαρακτηριστική ήταν η αλλαγή που επήλθε στη µεθοδολογία 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας ενός πελάτη που ζητά επιχειρηµατικό 

δάνειο. Ενώ, πριν από το 2010 – 2011, η διαβάθµιση πιστωτικού κινδύνου των 

πελατών γινόταν από υπαλλήλους των Καταστηµάτων και οι εγκρίσεις για τη 

χορήγηση των δανείων δίνονταν από τα Συµβούλια των Καταστηµάτων, που 

απαρτίζονταν από τα διευθυντικά στελέχη, από το 2010 – 2011 και µετά, στο πλαίσιο 

των εποπτικών επιταγών της Βασιλείας ΙΙ και για σκοπούς αποτελεσµατικής 

διαχειρίσεως των αναλαµβανοµένων κινδύνων, η ως άνω διαδικασία, της 
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διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου και εγκρίσεως, γίνεται από τις αρµόδιες 

∆ιευθύνσεις της Τράπεζας. Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι πριν 

από το 2010 – 2011, που οι αποφάσεις λαµβάνονταν από το Κατάστηµα, υπήρχε 

έντονο το υποκειµενικό στοιχείο, λόγω π.χ. προσωπικής επαφής µε τον πελάτη, 

γνωριµίας, κ.α.. Τώρα όµως, που οι αποφάσεις λαµβάνονται από τις αρµόδιες 

∆ιευθύνσεις της Τράπεζας έχει εκλείψει αυτό το στοιχείο και επικρατεί 

αντικειµενικότητα, µια και δεν υπάρχει προσωπική επαφή και απαιτείται πιστή 

τήρηση του Κανονισµού Χρηµατοδοτήσεων και των εγκύκλιων οδηγιών της 

Τραπέζης. 

Η Alpha Bank, πρωτοπόρος στην εφαρµογή υποδειγµάτων αξιολογήσεως 

πιστωτικού κινδύνου (credit rating models), ξεκίνησε το 1999 τη χρήση του 

εξειδικευµένου υποδείγµατος διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου για εταιρίες οι 

οποίες τηρούν βιβλία Α΄- Β΄ κατηγορίας. Το 2002, σε συνέχεια βελτιώσεών του, το 

συγκεκριµένο υπόδειγµα ενσωµατώθηκε στο Σύστηµα ∆ιαχειρίσεως Πιστωτικού 

Κινδύνου (ABRS). Το 2007, ξεκίνησε η διαδικασία στατιστικών ελέγχων και 

επικυρώσεως του υποδείγµατος η οποία συνεχίζεται σε τακτική βάση (Alpha Bank, 

Εγχειρίδιο διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου, Β΄ έκδοση, Ιούλιος 2012). Ας δούµε 

διαχρονικά την εξέλιξη των συστηµάτων µετρήσεως πιστωτικού κινδύνου, όπως την 

παρουσιάζει η Alpha Bank σε εκπαιδευτικές σηµειώσεις του Μαρτίου 2012 :  
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Στη συνέχεια παρατίθεται ένα απόσπασµα από το εγχειρίδιο διαβαθµίσεως 

πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012 και πιστοποιεί 

όλα τα παραπάνω : 

«Η Τράπεζα ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της τρέχουσας 

ιδιαιτέρως δυσµενούς Μακροοικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής συγκυρίας, 

θωρακίζεται µέσω της διαρκούς ενδυναµώσεως των µηχανισµών διαχειρίσεως των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων. 

Το 2011 ξεκίνησε και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το έργο της προετοιµασίας της 

Τραπέζης για την προσαρµογή των απαιτούµενων δοµών, διαδικασιών και υποδοµών 

προς τις εποπτικές απαιτήσεις της εξελιγµένης µεθόδου των εσωτερικών 

διαβαθµίσεων του Συµφώνου της Βασιλείας ΙΙ (Advanced Internal Ratings Approach 

– AIRB). 

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, ο Τοµέας ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων της Τραπέζης 

προσβλέπει στη συνεχή βελτίωση των συστηµάτων και µεθοδολογιών διαχειρίσεως 

των αναλαµβανοµένων κινδύνων και στην ευθυγράµµισή τους προς τα εν ισχύ 

εποπτικά πρότυπα. 

 Η ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Κινδύνου Επιχειρήσεων υλοποίησε, εντός του 2012, 

πρόγραµµα αναβαθµίσεων των γενικότερων µηχανογραφικών υποδοµών της αλλά 

κυρίως των συστηµάτων διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων καθώς και 

των συνοδευτικών µεθοδολογιών, διαµορφώνοντας ταυτόχρονα το εποπτικά 

απαιτούµενο πλαίσιο τεκµηρίωσής τους.  

Συγκεκριµένα, το Μάιο του 2012 αναβαθµίστηκε η εφαρµογή Moody’s MRA στη 

διαδικτυακή (web) µορφή της – Risk Analyst. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκαν τόσο 

οι χρηστικές δυνατότητες της εφαρµογής όσο και οι σχετικές προδιαγραφές 

ασφαλείας. Στο αναβαθµισµένο περιβάλλον ενσωµατώθηκε το εξελιγµένο υπόδειγµα 

διαβαθµίσεως (credit rating model) µεγάλων επιχειρήσεων, δηλαδή εταιριών µε όρια 

άνω των € 5 εκατ. ή πωλήσεις άνω των € 30 εκατ., το οποίο προέκυψε µε τη 

συνδροµή της Moody’s και τη στατιστική ανάλυση δεδοµένων εντός της κρίσεως. 
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Επιπλέον ενσωµατώνονται τα υποδείγµατα ειδικών µορφών πιστοδοτήσεων 

(Specialized Lending) τα οποία µέχρι πρότινος χρησιµοποιούνταν µε την τεχνικά 

υποτυπώδη µορφή MS Excel Templates. 

Παράλληλα αναβαθµίστηκε η λειτουργικότητα της εφαρµογής Alpha Bank Rating 

System (ABRS) προκειµένου να ευθυγραµµισθεί πλήρως προς τους οργανωτικούς 

µετασχηµατισµούς της Τράπεζας των τελευταίων ετών και µε τις απαιτήσεις της 

AIRB. 

Στην εφαρµογή ενσωµατώνεται και το εξειδικευµένο υπόδειγµα διαβαθµίσεως 

ενδεχόµενης ζηµίας (facility rating), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε το 

διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s. Το συγκεκριµένο υπόδειγµα δεν αξιολογεί την 

πιστοληπτική ικανότητα του πιστούχου (obligor rating), αλλά λειτουργεί 

συµπληρωµατικά των υφιστάµενων υποδειγµάτων αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου 

(ABRS και RA), διαβαθµίζοντας ξεχωριστά την κάθε πιστοδότηση µε βάση τα 

καλύµµατά της. 

Οι επί µέρους αξιολογήσεις υφιστάµενων και προτεινόµενων πιστοδοτήσεων 

σταθµίζονται, αποδίδοντας τη τελική διαβάθµιση της ενδεχόµενης ζηµίας σε επίπεδο 

Γενικού Πιστωτικού Ορίου του πιστούχου». 

Οι επόµενες εννέα ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αναφέρονται στο 

ποσοστό, στο περίπου βέβαια, των επιχειρηµατικών δανείων, των στεγαστικών 

δανείων και των καταναλωτικών δανείων που ήταν µη εξυπηρετούµενο στις 

31.12.2012 και εάν το ποσοστό αυτό ήταν αυξηµένο σε σχέση µε ένα χρόνο 

νωρίτερα, δηλαδή 31.12.2011. Στη συνέχεια παρατίθενται οι απαντήσεις µε µορφή 

διαγραµµάτων : 

 

 

 

 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         ΕΠ  = Κατάστηµα Επαρχίας

Να σηµειωθεί :  

1. Ότι σε κανένα Κατάστηµα

από 20% µη εξυπηρετούµενων

2. Ότι τα δύο Καταστήµατα

επιχειρηµατικών δανείων στις

Καταστήµατα της ∆υτικής

Θεσσαλονίκης (Σίνδος). Για

µπορούσε να θεωρηθεί χαµηλό

Περιοχής εξυπηρετεί µεγάλο

περίµενε κανείς να δει µεγαλύτερο

δανείων στο συγκεκριµένο Κατάστηµα
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∆ιάγραµµα 1 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς)        

Κατάστηµα από τα ερωτηθέντα δεν εµφανίζεται ποσοστό

εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών δανείων.  

Καταστήµατα που απάντησαν ότι το ποσοστό µη εξυπηρετούµενων

δανείων στις 31.12.2012 κυµαινόταν στο 20% µε 30%, 

της ∆υτικής Θεσσαλονίκης και της Βιοµηχανικής

Για το τελευταίο µάλιστα Κατάστηµα, το ποσοστό

θεωρηθεί χαµηλό, εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι λόγω Βιοµηχανικής

εξυπηρετεί µεγάλο όγκο επιχειρηµατικών δανείων. Πολύ

να δει µεγαλύτερο ποσοστό µη εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών

συγκεκριµένο Κατάστηµα.  

 

10% - 20% 20% - 30% > 30%

Δ.Θ. & Β.Π.

Α.Θ., Κ.Θ. & ΕΠ

Ποσοστό µη εξυπηρετούµενων Επιχειρηµατικών ∆ανείων στις
31.12.2012
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εµφανίζεται ποσοστό µικρότερο 

ποσοστό µη εξυπηρετούµενων 

µε 30%, ήταν τα 

Βιοµηχανικής Περιοχής 

Κατάστηµα το ποσοστό αυτό θα 

του ότι λόγω Βιοµηχανικής 

δανείων Πολύ πιθανό να 

εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών 

Α.Θ., Κ.Θ. & ΕΠ

Επιχειρηµατικών∆ανείων στις 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         ΕΠ  = Κατάστηµα Επαρχίας

Στο σηµείο αυτό παρατηρούµε

Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης

το ποσοστό µη εξυπηρετούµενων

ικανοποιητικό, 10% - 20%, σε

από 30% και πάνω. Τα αποτελέσµατα

δε µας εξέπληξαν ιδιαίτερα

δεν έχουν πληγεί ιδιαίτερα από

το ποσοστό που σηµείωσε το

αναµενόµενο και αρκετά δύσκολο
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∆ιάγραµµα 2 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

σηµείο αυτό παρατηρούµε ότι σε δύο Καταστήµατα, συγκεκριµένα

Θεσσαλονίκης και στο Κατάστηµα Ανατολικής Θεσσαλονίκης

εξυπηρετούµενων στεγαστικών δανείων στις 31.12.2012 

20%, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα τρία Καταστήµατα

Τα αποτελέσµατα του Καταστήµατος Ανατολικής Θεσσαλονίκης

εξέπληξαν ιδιαίτερα, καθώς στην περιοχή αυτή της Θεσσαλονίκης

πληγεί ιδιαίτερα από την οικονοµική κρίση. Αντίθετα, εντυπωσιακό

σηµείωσε το Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης, χαµηλότερο

και αρκετά δύσκολο στο να επιτευχθεί. 

10% - 20% 20% - 30% > 30%

Α.Θ. & Δ.Θ.

Κ.Θ., Β.Π. & ΕΠ

Ποσοστό µη εξυπηρετούµενων Στεγαστικών ∆ανείων στις
31.12.2012
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Καταστήµατα συγκεκριµένα στο 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 

στις 31.12.2012 ήταν 

Καταστήµατα, που ήταν 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκης οι κάτοικοι 

Αντίθετα εντυπωσιακό ήταν 

Θεσσαλονίκης χαµηλότερο από το 

∆ανείων στις 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         ΕΠ  = Κατάστηµα Επαρχίας

Από το παραπάνω διάγραµµα

συµµετείχαν στην έρευνα το

δανείων στις 31.12.2012 ήταν

Ανατολικής Θεσσαλονίκης στο

20%, ποσοστό, που όπως

αναµενόµενο. 

Από όλα τα παραπάνω

εξαίρεση τα επιχειρηµατικά

παρουσιάζει τα χαµηλότερα

γενικές γραµµές ήταν αναµενόµενο

αυτή της Θεσσαλονίκης κατοικούν

Επιπλέον το Κατάστηµα

µικρότερα από 30% στα µη

αν και αναµενόταν να είναι µεγαλύτερα
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∆ιάγραµµα 3 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

παραπάνω διάγραµµα προκύπτει ότι σε όλα τα Καταστήµατα

στην έρευνα το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών

 31.12.2012 ήταν µεγαλύτερο από 30%, εκτός από το Κατάστηµα

Θεσσαλονίκης στο οποίο τα ποσοστά ήταν ικανοποιητικά, δηλαδή

που όπως και στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων

τα παραπάνω λοιπόν, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε

επιχειρηµατικά δάνεια, το Κατάστηµα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

χαµηλότερα ποσοστά µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτι

ήταν αναµενόµενο, εάν λάβει κανείς υπόψη του ότι στην

ατοικούν οι πιο εύπορες οικογένειες.  

το Κατάστηµα της ∆υτικής Θεσσαλονίκης παρουσίασε

στα µη εξυπηρετούµενα επιχειρηµατικά και στεγαστικά

αναµενόταν να είναι µεγαλύτερα στην περιοχή αυτή. 

10% - 20% 20% - 30% > 30%

Α.Θ.

Δ.Θ., Κ.Θ., Β.Π. & 

ΕΠ

Ποσοστό µη εξυπηρετούµενων Καταναλωτικών ∆ανείων στις
31.12.2012
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όλα τα Καταστήµατα που 

εξυπηρετούµενων καταναλωτικών 

από το Κατάστηµα της 

ικανοποιητικά, δηλαδή 10% - 

στεγαστικών δανείων, ήταν 

παρατηρήσουµε ότι µε 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

εξυπηρετούµενων δανείων, κάτι που σε 

υπόψη του ότι στην περιοχή 

Θεσσαλονίκης παρουσίασε ποσοστά 

επιχειρηµατικά και στεγαστικά δάνεια, 

∆ανείων στις 
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Τέλος, το Κατάστηµα στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς και το 

Κατάστηµα της επαρχίας (Κιλκίς), µε βάση το ερωτηµατολόγιο, εµφάνιζαν στις 

31.12.2012 ποσοστό µεγαλύτερο από 30% στα µη εξυπηρετούµενα επιχειρηµατικά, 

στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, γεγονός που επιβεβαιώνει, σε συνδυασµό µε τα 

δεκάδες κλειστά εµπορικά και όχι µόνο καταστήµατα, ότι το Κέντρο της 

Θεσσαλονίκης και η επαρχία, έχουν πληγεί σε µεγάλο βαθµό από τη 

χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Ας µην ξεχνάµε ότι, πέραν όλων αυτών των εξωγενών παραγόντων, για την 

επίτευξη αυτών των ποσοστών, παίζει και κάποιο ρόλο, ίσως µικρό, και η καλή και 

αποτελεσµατική συνεργασία των υπαλλήλων καθώς και η υποκίνησή τους.  

Το επόµενο ερώτηµα, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτώµενοι, 

ήταν εάν το ποσοστό στις 31.12.2012 των µη εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών, 

στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων ήταν αυξηµένο ή όχι σε σχέση µε αυτό στις 

31.12.2011, και εάν η απάντηση είναι θετική, σε τι ποσοστό.  

Η απάντηση όλων ήταν θετική, δηλαδή το ποσοστό ήταν αυξηµένο, και για τα 

τρία είδη δανείων (επιχειρηµατικό, στεγαστικό, καταναλωτικό), γεγονός που 

επιβεβαιώνει το ότι το 2012 ήταν πιο δύσκολη οικονοµικά χρονιά σε σύγκριση µε το 

2011. Το οποίο βέβαια στην περίπτωση αυτή σηµαίνει ακόµα µικρότερα έσοδα για τις 

επιχειρήσεις, περισσότερες πτωχεύσεις και µεγαλύτερη ανεργία, µε αποτέλεσµα 

επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να µην µπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές 

και όχι µόνο υποχρεώσεις. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται διαγραµµατικά τα ποσοστά κατά τα οποία ήταν 

αυξηµένα τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια στις 31.12.2012 σε σχέση µε ένα χρόνο 

νωρίτερα (31.12.2011). 

 

 

 

 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         ΕΠ  = Κατάστηµα Επαρχίας
 

όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
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∆ιάγραµµα 4 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

∆ιάγραµµα 5 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 

10% - 20% 20% - 30% > 30%

Α.Θ., Β.Π. & ΕΠ

Δ.Θ. & Κ.Θ.

Ποσοστό αύξησης µη εξυπηρετούµενων Επιχειρηµατικών
∆ανείων στις 31.12.2012 σε σχέση µε τις 31.12.2011

10% - 20% 20% - 30% > 30%

Α.Θ. & Β.Π. Δ.Θ. & ΕΠ

Κ.Θ.

Ποσοστό αύξησης µη εξυπηρετούµενων Στεγαστικών ∆ανείων
στις 31.12.2012 σε σχέση µε τις 31.12.2011
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Επιχειρηµατικών 

Στεγαστικών ∆ανείων 



         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         ΕΠ  = Κατάστηµα Επαρχίας

όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         ΕΠ  = Κατάστηµα Επαρχίας

Παρατηρώντας, λοιπόν

µεν µια αύξηση στο ποσοστό

και καταναλωτικών δανείων

µε µία µόνο εξαίρεση. Το Κατάστηµα

παρουσίασε στις 31.12.2012 

εξυπηρετούµενων καταναλωτικών

αυτό, σε συνδυασµό µε το

δανείων που παρουσίασε στις

κρίσης το Κατάστηµα αυτό

καταναλωτικών δανείων. 

εξυπηρετούµενων καταναλωτικών

δεν έχουν επηρεαστεί όπως

οικονοµική κρίση. 
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Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
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∆ιάγραµµα 6 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

Παρατηρώντας λοιπόν, τα παραπάνω διαγράµµατα διαπιστώνουµε

στο ποσοστό µη εξυπηρετούµενων επιχειρηµατικών στεγαστικών

καταναλωτικών δανείων, αλλά σε ελεγχόµενα επίπεδα, της τάξης των

εξαίρεση. Το Κατάστηµα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

στις 31.12.2012 αύξηση µεγαλύτερη του 30% στο ποσοστό

εξυπηρετούµενων καταναλωτικών δανείων σε σχέση µε τις 31.12.2011. 

συνδυασµό µε το χαµηλό ποσοστό µη εξυπηρετούµενων καταναλωτικών

παρουσίασε στις 31.12.2012, µας δείχνει ότι προ χρηµατοπιστωτικής

Κατάστηµα αυτό παρουσίαζε ελάχιστα ποσά µη εξυπηρετούµενων

 Παρ’ όλα αυτά είναι εντυπωσιακό το ποσοστό

εξυπηρετούµενων καταναλωτικών δανείων στην περιοχή αυτή, καθώς οι

επηρεαστεί όπως στις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλονίκης

10% - 20% 20% - 30% > 30%

Β.Π.

Δ.Θ., Κ.Θ. & ΕΠ

Α.Θ.

Ποσοστό αύξησης µη εξυπηρετούµενων Καταναλωτικών
∆ανείων στις 31.12.2012 σε σχέση µε τις 31.12.2011
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διαπιστώνουµε ότι υπήρχε 

επιχειρηµατικών, στεγαστικών 

της τάξης των 0% - 30%, 

Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι 

στο ποσοστό µη 

 31.12.2011. Το στοιχείο 

εξυπηρετούµενων καταναλωτικών 

προ χρηµατοπιστωτικής 

ποσά µη εξυπηρετούµενων 

το ποσοστό αύξησης µη 

αυτή καθώς οι κάτοικοί της 

Θεσσαλονίκης από την 

Α.Θ.

Καταναλωτικών 



Στο Παράρτηµα 3 παρουσιάζεται

το Μάρτιο του 2012 και δείχνει

περίοδο 2010 – 2011 σε σχέση

Η επόµενη οµάδα ερωτήσεων

αιτήσεων για νέα επιχειρηµατικά

ικανοποιήθηκε κατά τη διάρκεια

ήταν µειωµένο σε σχέση µε το

όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         ΕΠ  = Κατάστηµα Επαρχίας

Βλέπουµε ότι σε όλα

το 100% του δείγµατος, 

επιχειρηµατικά δάνεια µέσα

εάν λάβουµε υπόψη µας το

κινδύνους, µέσα από νέες

οποίους έχει ήδη εκτεθεί. 

0

1

2

3

4

5

80% - 100%

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Κ
α

τα
σ

τη
μ

ά
τω

ν

Ποσοστό συνολικών

Παράρτηµα 3 παρουσιάζεται έρευνα της ICAP Group, που δηµοσιεύτηκε

και δείχνει τη ραγδαία αύξηση των ασυνεπών επιχειρήσεων

σε σχέση µε την περίοδο 2003 – 2009. 

επόµενη οµάδα ερωτήσεων αναφέρεται στο ποσοστό των

νέα επιχειρηµατικά, στεγαστικά και καταναλωτικά

κατά τη διάρκεια του 2012 και εάν και κατά πόσο το ποσοστό

σε σχέση µε το 2011.  

∆ιάγραµµα 7 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

Βλέπουµε ότι σε όλα τα Καταστήµατα που συµµετείχαν στην έρευνα

 ικανοποιήθηκαν λιγότερες από τις µισές αιτήσεις

δάνεια µέσα στο 2012. Το χαµηλό αυτό ποσοστό ήταν αναµενόµενο

υπόψη µας το ότι η Τράπεζα δεν επιθυµεί την έκθεση

µέσα από νέες χρηµατοδοτήσεις, αλλά να περιορίσει αυτούς

 

70% - 80% 60% - 70% 50% - 60% < 50%

Α.Θ., Δ.Θ., Κ.Θ., 

Β.Π. & ΕΠ

Ποσοστό συνολικών αιτήσεων για νέα Επιχειρηµατικά ∆άνεια
που ικανοποιήθηκε το 2012
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που δηµοσιεύτηκε 

ασυνεπών επιχειρήσεων την 

ποσοστό των συνολικών 

καταναλωτικά δάνεια που 

κατά πόσο το ποσοστό αυτό 

 

συµµετείχαν στην έρευνα, δηλαδή 

τις µισές αιτήσεις για νέα 

ποσοστό ήταν αναµενόµενο, 

επιθυµεί την έκθεση σε νέους 

περιορίσει αυτούς στους 

< 50%

Επιχειρηµατικά ∆άνεια 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         ΕΠ  = Κατάστηµα Επαρχίας

Και για τις συνολικές

ποσοστό που ικανοποιήθηκε

από το Κατάστηµα της Βιοµηχανικής

ικανοποιήθηκε το 70% µε 80% 
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∆ιάγραµµα 8 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

τις συνολικές αιτήσεις για νέα στεγαστικά δάνεια µέσα

ικανοποιήθηκε σε όλα τα Καταστήµατα ήταν µικρότερο από

Κατάστηµα της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος

το µε 80% των συνολικών αιτήσεων. 

 

 

 

 

 

70% - 80% 60% * 70% 50% - 60% <50%

Β.Π.

Α.Θ., Δ.Θ., Κ.Θ. & 

ΕΠ

Ποσοστό συνολικών αιτήσεων για νέα Στεγαστικά ∆άνεια που
ικανοποιήθηκε το 2012
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δάνεια µέσα στο 2012 το 

µικρότερο από 50%, εκτός 

Θεσσαλονίκης (Σίνδος), όπου 

<50%

Στεγαστικά ∆άνεια που 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         ΕΠ  = Κατάστηµα Επαρχίας

Με βάση το παραπάνω

καταναλωτικά δάνεια που ικανοποιήθηκαν

µισές στο 80% του δείγµατος

Θεσσαλονίκης, στο οποίο ικανοποιήθηκαν

να σηµειωθεί ότι µεγάλο µέρος

πιθανόν να αφορά ρυθµίσεις

Τράπεζες.  

Τα χαµηλά αυτά ποσοστά

επιχειρηµατικά, στεγαστικά και

τη µια µεριά στη µεταβολή της

της Τράπεζας (π.χ. αυστηρότερα

εξασφαλίσεις, κ.α.) και από

ανεργία, πτώση πωλήσεων πτωχεύσεις

Σε αυτό το σηµείο θα

αιτήσεων για επιχειρηµατικά
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∆ιάγραµµα 9 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

βάση το παραπάνω διάγραµµα, οι συνολικές αιτήσεις

δάνεια που ικανοποιήθηκαν µέσα στο 2012 ήταν λιγότερες

του δείγµατος, µε εξαίρεση το Κατάστηµα της

στο οποίο ικανοποιήθηκαν σε ποσοστό 50% - 60%. Στο

ότι µεγάλο µέρος των νέων αυτών αιτήσεων για καταναλωτικά

αφορά ρυθµίσεις καθυστερηµένων καταναλωτικών δανείων

χαµηλά αυτά ποσοστά ικανοποίησης των συνολικών αιτήσεων

στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια µέσα στο 2012 οφείλονται

µεταβολή της µεθοδολογίας αξιολόγησης πιστοληπτικής

αυστηρότερα οικονοµικά και ποιοτικά κριτήρια, περισσότερες

α και από την άλλη πλευρά στη χρηµατοπιστωτική

πωλήσεων, πτωχεύσεις επιχειρήσεων, αυξηµένη φορολογία

το σηµείο θα ήθελα να αναφέρω ότι σηµαντικός αριθµός

ηµατικά και καταναλωτικά δάνεια, αφορούν προγράµµατα

70% - 80% 60% - 70% 50% - 60% < 50%

Α.Θ.

Δ.Θ., Κ.Θ., Β.Π. & 

ΕΠ

Ποσοστό συνολικών αιτήσεων για νέα Καταναλωτικά ∆άνεια
που ικανοποιήθηκε το 2012
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νολικές αιτήσεις για νέα 

ήταν λιγότερες από τις 

Κατάστηµα της Ανατολικής 

Στο σηµείο αυτό 

για καταναλωτικά δάνεια 

καταναλωτικών δανείων από άλλες 

συνολικών αιτήσεων για νέα 

στο 2012 οφείλονται από 

πιστοληπτικής ικανότητας 

κριτήρια, περισσότερες 

τοπιστωτική κρίση (π.χ. 

αυξηµένη φορολογία, κ.α.).  

σηµαντικός αριθµός των νέων 

αφορούν προγράµµατα τα 

< 50%

Καταναλωτικά ∆άνεια 
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οποία είναι συγχρηµατοδοτούµενα από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε) όπως π.χ. το ΤΕΠΙΧ για τις επιχειρήσεις και το 

Εξοικονόµηση κατ’ Οίκων για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία προωθούν ιδιαίτερα οι 

Τράπεζες. Το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. αποτελεί ένα εταιρικό σχήµα δηµοσίου συµφέροντος, 

συµπληρωµατικό του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, το οποίο σχεδιάζει 

και υλοποιεί ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών µε 

τελικό αποδέκτη κυρίως τις επιχειρήσεις συµβάλλοντας ουσιαστικά στην υποστήριξη 

των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων. 

Στο επόµενο ερώτηµα, για το αν το ποσοστό των συνολικών αιτήσεων για νέα 

επιχειρηµατικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που ικανοποιήθηκε το 2012 

ήταν µειωµένο σε σχέση µε το 2011, οι απαντήσεις ήταν θετικές. Μόνο το 

Κατάστηµα της επαρχίας (Κιλκίς) έδωσε αρνητική απάντηση, δηλαδή δεν υπήρχε 

µείωση το 2012, αν και θα περίµενε κανείς µεγάλη µείωση λόγω και του µικρού 

πληθυσµού σε σύγκριση βέβαια µε τη Θεσσαλονίκη.  

Ας δούµε όµως διαγραµµατικά το ποσοστό κατά το οποίο µειώθηκαν οι 

συνολικές αιτήσεις για νέα επιχειρηµατικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που 

ικανοποιήθηκαν µέσα στο 2012 σε σχέση µε το 2011 στα τέσσερα Καταστήµατα της 

Θεσσαλονίκης, στα οποία το ποσοστό ήταν µειωµένο. Το Κατάστηµα της επαρχίας 

(Κιλκίς) δεν έδωσε κάποια απάντηση, µια και η ερώτηση αφορούσε µόνο τα 

Καταστήµατα τα οποία παρουσίασαν  µειωµένα ποσοστά µέσα στο 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής

Το ποσοστό των συνολικών

ικανοποιήθηκαν µέσα στο

20% σε όλα τα Καταστήµατα

από το Κατάστηµα της ∆υτικής
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∆ιάγραµµα 10 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 

ποσοστό των συνολικών αιτήσεων για νέα επιχειρηµατικά

µέσα στο 2012 σε σχέση µε το 2011 ήταν µειωµένο κατά

Καταστήµατα της Θεσσαλονίκης που συµµετείχαν στην έρευνα

Κατάστηµα της ∆υτικής Θεσσαλονίκης που ήταν µειωµένο κατά

 

 

 

 

 

 

 

10% - 20% 20% - 30% 30% - 40% > 40%

Α.Θ., Κ.Θ. & Β.Π.

Δ.Θ.

Ποσοστό µείωσης των συνολικών αιτήσεων για νέα 
Επιχειρηµατικά ∆άνεια το 2012 σε σχέση µε το 2011
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επιχειρηµατικά δάνεια που 

µένο κατά 10% µε 

συµµετείχαν στην έρευνα, εκτός 

µειωµένο κατά 20% µε 30%.  

> 40%



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

Στο Κατάστηµα της

αιτήσεων για νέα στεγαστικά

κατά 0% µε 10%, στο Κατάστηµα

(Σίνδος) κατά 10% µε 20% και

στο Κέντρο της Θεσσαλονί

αναµενόµενα. Ας µην ξεχνάµε

ζήτηση των ακινήτων έχει

αντικειµενικών αξιών τους
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∆ιάγραµµα 11 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

Κατάστηµα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης το ποσοστό των

νέα στεγαστικά δάνεια το 2012 σε σχέση µε το 2011 ήταν

στο Κατάστηµα της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

µε 20% και στα υπόλοιπα, δηλαδή στη ∆υτική Θεσσαλονίκη

της Θεσσαλονίκης κατά 20% µε 30%, ποσοστά σε γενικές

Ας µην ξεχνάµε άλλωστε ότι η, λόγω της οικονοµικής

ακινήτων έχει πέσει κατακόρυφα, παρά και την

αξιών τους.  

 

 

 

 

10% - 20% 20% - 30% 30% - 40% > 40%

Β.Π.

Δ.Θ. & Κ.Θ.

Ποσοστό µείωσης των συνολικών αιτήσεων για νέα Στεγαστικά
∆άνεια το 2012 σε σχέση µε το 2011
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ποσοστό των συνολικών 

το 2011 ήταν µειωµένο 

Περιοχής Θεσσαλονίκης 

∆υτική Θεσσαλονίκη και 

σε γενικές γραµµές 

οικονοµικής κρίσης, η 

και την πτώση των 

> 40%

νέα Στεγαστικά 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής

Στα ποσοστά κατά

καταναλωτικά δάνεια το

Θεσσαλονίκης παρουσίασαν

Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλ

στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης κατά 30% µε

δανείου απαιτείται η ύπαρξη

εισοδηµάτων, στο κέντρο και

ποσοστού µείωσης των συνολικά

καταναλωτικά δάνεια, µπορούµε

κόσµος είναι χαµηλών εισοδηµάτων

Στο επόµενο διάγραµµα

θα είναι η τάση για το 2013.
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∆ιάγραµµα 12 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 

ποσοστά κατά τα οποία µειώθηκαν οι συνολικές αιτήσεις

δάνεια το 2012 σε σχέση µε το 2011 τα Καταστήµατα

παρουσίασαν τη µεγαλύτερη διακύµανση. Έτσι, στο Κατάστηµα

Θεσσαλονίκης µειώθηκαν κατά 0% µε 10%, στο Κατάστηµα

Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) κατά 10% µε 20%, στο

Θεσσαλονίκης κατά 20% µε 30% και στο Κατάστηµα

κατά 30% µε 40%. ∆εδοµένου ότι για τη λήψη νέου καταναλωτικού

απαιτείται η ύπαρξη εκκαθαριστικού της εφορίας µεσαίων ή και

στο κέντρο και στη δυτική Θεσσαλονίκη, λόγω του σχετικά

µείωσης των συνολικά νέων αιτήσεων που ικανοποιήθηκαν

δάνεια µπορούµε να πούµε µε επιφύλαξη ότι σε µεγάλο

χαµηλών εισοδηµάτων ή άνεργοι. 

επόµενο διάγραµµα παρουσιάζεται η άποψη των ερωτηθέντων

για το 2013. 

10% - 20% 20% - 30% 30% - 40% > 40%

Β.Π. Κ.Θ. Δ.Θ.

Ποσοστό µείωσης των συνολικών αιτήσεων για νέα 
Καταναλωτικά ∆άνεια  το 2012 σε σχέση µε το 2011
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συνολικές αιτήσεις για νέα 

τα Καταστήµατα της 

Έτσι στο Κατάστηµα της 

στο Κατάστηµα της 

µε 20%, στο Κατάστηµα 

Κατάστηµα της ∆υτικής 

λήψη νέου καταναλωτικού 

µεσαίων ή και µεγάλων 

λόγω του σχετικά µεγάλου 

που ικανοποιήθηκαν για 

ότι σε µεγάλο ποσοστό ο 

ερωτηθέντων για το ποια 

> 40%

αιτήσεων για νέα 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

∆ύο Καταστήµατα λοιπόν

(Κιλκίς), αναµένουν περαιτ

οποίο σηµαίνει µικρότερο αριθµό

∆υτικής Θεσσαλονίκης και το

(Σίνδος) δεν αναµένουν σηµαντικές

Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Στις επόµενες τρεις

δηλώσουν εάν αναµένουν

επιχειρηµατικά, στεγαστικά

2012. Παρακάτω, στο διάγραµµα

 

 

 

0

1

2

Μείωση στο λόγο 

Δάνεια/Αιτήσεις

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς 

Κ
α

τα
σ

τη
μ

ά
τω

ν
Ποια πιστεύετε

∆ιάγραµµα 13 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

Καταστήµατα λοιπόν, στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην

αναµένουν περαιτέρω µείωση στο λόγο ∆άνεια/Αιτήσεις µέσα στο

µικρότερο αριθµό νέων εγκριθέντων δανείων. Το Κατάστηµα

Θεσσαλονίκης και το Κατάστηµα της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

αναµένουν σηµαντικές αλλαγές µέσα στο 2013, ενώ το Κατάστηµα

Θεσσαλονίκης δεν µπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η τάση

επόµενες τρεις ερωτήσεις τους ζητήθηκε, συγκεκριµένα

αναµένουν αύξηση ή µείωση των συνολικών αιτήσεων

γαστικά και καταναλωτικά δάνεια για το 2013 σε σχέση

στο διάγραµµα 14, βλέπουµε τις απαντήσεις που δόθηκαν

Μείωση στο λόγο 

Δάνεια/Αιτήσεις

Αύξηση στο λόγο 

Δάνεια/Αιτήσεις

Δεν αναμένονται 

σημαντικές 

αλλαγές

Δε γνωρίζω/Δεν 

μπορώ να 

προβλέψω

Κ.Θ. & Ε.Π. Δ.Θ. & Β.Π.

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η τάση για το 2013;
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Θεσσαλονίκης και στην επαρχία 

Αιτήσεις µέσα στο 2013, το 

δανείων Το Κατάστηµα της 

Περιοχής Θεσσαλονίκης 

ενώ το Κατάστηµα της 

είναι η τάση.  

συγκεκριµένα πλέον, να 

συνολικών αιτήσεων για νέα 

το 2013 σε σχέση µε το 

απαντήσεις που δόθηκαν : 

Δε γνωρίζω/Δεν 

μπορώ να 

προβλέψω

Α.Θ.



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

Κανένα Κατάστηµα

αιτήσεων για νέα επιχειρηµατι

Καταστήµατα της Βιοµηχανικής

αναµένουν µικρή αύξηση

αναµένει µεγάλη αύξηση (> 20%), 

µικρή µείωση (έως 20%), ενώ

µπορούν να προβλέψουν. 

συνολικών αιτήσεων για νέα

την οποία αναµένουν οι περισσότεροι

Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας

επιχειρήσεις, που προωθούνται
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∆ιάγραµµα 14 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

Κατάστηµα δεν αναµένει µεγάλη µείωση (> 20%) των

νέα επιχειρηµατικά δάνεια για το 2013 σε σχέση µε το

της Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) και του

µικρή αύξηση (έως 20%), το Κατάστηµα της ∆υτικής Θεσσαλονίκης

µεγάλη αύξηση (> 20%), το Κατάστηµα της επαρχίας (Κιλ

έως 20%), ενώ στο Κατάστηµα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

προβλέψουν. Μια πιθανή εξήγηση για την αύξηση (µικρή ή

αιτήσεων για νέα επιχειρηµατικά δάνεια για το 2013 σε σχέση

αναµένουν οι περισσότεροι (3 στους 5) είναι τα νέα προγράµµατα

Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α

που προωθούνται συνεχώς από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς

Μεγάλη 

αύξηση (> 

20%)

Μικρή μείωση 

(έως 20%)

Μεγάλη 

μείωση (> 

20%)

Δε 

γνωρίζω/Δεν 

μπορώ να 

προβλέψω

Κ.Θ. & Β.Π.

Ε.Π. Δ.Θ. Α.Θ.

Περιµένετε αύξηση ή µείωση των αιτήσεων για νέα 
Επιχειρηµατικά ∆άνεια το 2013 σε σχέση µε το 2012;
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 (> 20%) των συνολικών 

σχέση µε το 2012. Τα 

Σίνδος και του Κέντρου 

∆υτικής Θεσσαλονίκης 

επαρχίας Κιλκίς) αναµένει 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης δεν 

αύξηση µικρή ή µεγάλη) των 

σε σχέση µε το 2012, 

τα νέα προγράµµατα του 

Τ Ε ΑΝ. Α.Ε.) για τις 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. 

Δε 

γνωρίζω/Δεν 

μπορώ να 

προβλέψω

Α.Θ.

αιτήσεων για νέα 
µε το 2012;



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

Εκτός από το Κατάστηµα

που αναµένει µικρή µείωση

που δεν µπορεί να προβλέψει

(έως 20%) των συνολικών αιτήσεων

µε το 2012. Άποψη η οποία

τιµών των ακινήτων, χωρίς

διατήρησή τους. 
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∆ιάγραµµα 15 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

Κατάστηµα Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

µικρή µείωση (έως 20%) και το Κατάστηµα Ανατολικής Θεσσαλονίκης

να προβλέψει, τα υπόλοιπα Καταστήµατα αναµένουν µικρή

συνολικών αιτήσεων για νέα στεγαστικά δάνεια για το 2013 

Άποψη η οποία δε µας παραξενεύει δεδοµένης της µεγάλης

ακινήτων χωρίς να ξεχνάµε όµως και τη φορολόγηση η απόκτηση

Μεγάλη 

αύξηση (> 

20%)

Μικρή 

μείωση (έως 

20%)

Μεγάλη 

μείωση (> 

20%)

Δε 

γνωρίζω/Δεν 

μπορώ να 

προβλέψω

Δ.Θ., Κ.Θ. & Ε.Π.

Β.Π. Α.Θ.

Περιµένετε αύξηση ή µείωση των αιτήσεων για νέα 
Στεγαστικά ∆άνεια το 2013 σε σχέση µε το 2012; 
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Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

αναµένουν µικρή αύξηση 

δάνεια για το 2013 σε σχέση 

της µεγάλης πτώσης των 

φορολόγηση η απόκτηση και 

γνωρίζω/Δεν 

μπορώ να 

προβλέψω

Α.Θ.



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

Στο ερώτηµα για το αν

για νέα καταναλωτικά δάνεια

απαντήσεις, στο οποίο ένα µικρό

βρίσκεται το Κατάστηµα (π χ

(Σίνδος) αναµένει πτώση

εξυπηρετεί κυρίως επιχειρήσεις

αναµένει µικρή αύξηση (έως

µεγάλη αύξηση (> 20%), τα

και ∆υτικής Θεσσαλονίκης αναµένουν

Ανατολικής Θεσσαλονίκης δεν

Ένα ακόµα κοµµάτι

ερωτώµενοι να δώσουν απάντηση

του συνολικά χορηγηθέντος

δανειολήπτης επιχειρηµατικού
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∆ιάγραµµα 16 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς) 

ερώτηµα για το αν αναµένουν αύξηση ή µείωση των συνολικών

καταναλωτικά δάνεια για το 2013 σε σχέση µε το 2012 λάβαµε

οποίο ένα µικρό ρόλο παίζει και η γεωγραφική περιοχή

Κατάστηµα (π.χ. το Κατάστηµα Βιοµηχανικής Περιοχής 

αναµένει πτώση, καθώς λόγω της περιοχής στην οποία

κυρίως επιχειρήσεις) . Το Κατάστηµα στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης

αύξηση (έως 20%), το Κατάστηµα της επαρχίας (Κιλκίς

), τα Καταστήµατα Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης αναµένουν µικρή µείωση (έως 20%) και το

Θεσσαλονίκης δεν µπορεί να προβλέψει.  

ακόµα κοµµάτι ερευνητικού ενδιαφέροντος και στο οποίο κλήθηκαν

δώσουν απάντηση, είναι να δούµε ποιο είναι το ποσοστό

χορηγηθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας στην περίπτωση

επιχειρηµατικού, στεγαστικού και καταναλωτικού δανείου

Μεγάλη 

αύξηση (> 

20%)

Μικρή μείωση 

(έως 20%)

Μεγάλη 

μείωση (> 

20%)

Δε 

γνωρίζω/Δεν 

μπορώ να 

προβλέψω

Ε.Π.

Δ.Θ. & Β.Π.

Περιµένετε αύξηση ή µείωση των αιτήσεων για νέα 
Καταναλωτικά ∆άνεια το 2013 σε σχέση µε το 2012;
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των συνολικών αιτήσεων 

λάβαµε διάφορες 

γεωγραφική περιοχή στην οποία 

Περιοχής Θεσσαλονίκης 

στην οποία βρίσκεται, 

Κέντρο της Θεσσαλονίκης 

επαρχίας Κιλκίς) αναµένει 

Περιοχής Θεσσαλονίκης 

και το Κατάστηµα 

και στο οποίο κλήθηκαν οι 

είναι το ποσοστό ανάκτησης 

στην περίπτωση που ο 

καταναλωτικού δανείου δεν µπορεί 

Δε 

γνωρίζω/Δεν 

μπορώ να 

προβλέψω

Α.Θ.

αιτήσεων για νέα 
το 2012;



να το αποπληρώσει (π.χ. λόγω

τα φυσικά πρόσωπα). Ας δούµε

όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

Το µισό, ίσως και λίγο

Τράπεζας δηλώνουν τέσσερα

περίπτωση που ο δανειολήπτης

αποπληρώσει (π.χ. λόγω

Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι

ανάκτησης του χορηγηθέντος

π.χ. την επάρκεια και το είδος

αποµείνει όταν έγινε η πτώχευση
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αποπληρώσει π χ. λόγω πτώχευσης για τις επιχειρήσεις και λόγω απόλυσης

Ας δούµε διαγραµµατικά τις απαντήσεις : 

∆ιάγραµµα 17 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς)   

ίσως και λίγο παραπάνω, του συνολικά χορηγηθέντος κεφαλαίου

σσερα από τα πέντε Καταστήµατα ότι ανακτούν

ο δανειολήπτης επιχειρηµατικού δανείου δεν µπορεί

π χ λόγω πτώχευσης). Μόνο το Κατάστηµα

δήλωσε ότι δεν γνωρίζει. Σε αυτήν την περίπτωση

χορηγηθέντος κεφαλαίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες

επάρκεια και το είδος των εξασφαλίσεων, το ποσό του δανείου

έγινε η πτώχευση, κ.α.  

70% - 80% 60% - 70% 50% - 60% Δε γνωρίζω

Δ.Θ., Κ.Θ., Β.Π. & 

Ε.Π.

Ποσοστό ανάκτησης χορηγηθέντος κεφαλαίου στην περίπτωση
µη αποπληρωµής Επιχειρηµατικού ∆ανείου
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επιχειρήσεις και λόγω απόλυσης για 

 

χορηγηθέντος κεφαλαίου της 

Καταστήµατα ότι ανακτούν στην 

δανείου δεν µπορεί να το 

Κατάστηµα Ανατολικής 

περίπτωση, το ποσοστό 

διάφορους παράγοντες, όπως 

ποσό του δανείου που είχε 

Δε γνωρίζω

Α.Θ.

στην περίπτωση 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

Τα πράγµατα διαφοροποιούνται

ανάκτησης του συνολικά χορηγηθέντος

που ο δανειολήπτης στεγαστικού

απόλυσης. Έτσι, τα Καταστήµατα

Θεσσαλονίκης και επαρχίας

µε 60%, το Κατάστηµα στο Κέντρο

κάπως ανεβασµένο, δηλαδή

Θεσσαλονίκης δε γνωρίζει

υπόψη του τα υψηλά νούµερα

αυξηθεί), οι περικοπές των

πολλές επιχειρήσεις έχουν

να µην µπορούν και αυτοί µε
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∆ιάγραµµα 18 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς)   

πράγµατα διαφοροποιούνται λίγο, προς το καλύτερο, στο

συνολικά χορηγηθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας στην

δανειολήπτης στεγαστικού δανείου δεν µπορεί να το αποπληρώσει

τα Καταστήµατα ∆υτικής Θεσσαλονίκης, Βιοµηχανικής

και επαρχίας (Κιλκίς) δηλώνουν ότι το ποσοστό ανάκτησης

Κατάστηµα στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι το ποσοστό

ανεβασµένο δηλαδή 70% µε 80% και το Κατάστηµα

δε γνωρίζει. Τα ποσοστά αυτά ήταν αναµενόµενα, εάν λάβει

υψηλά νούµερα στα ποσοστά της ανεργίας (27% και αναµένεται

περικοπές των µισθών και των συντάξεων καθώς και το

επιχειρήσεις έχουν τους υπαλλήλους τους µήνες απλήρωτους, µε

και αυτοί µε τη σειρά τους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις

70% - 80% 60% - 70% 50% - 60% Δε γνωρίζω

Κ.Θ.

Δ.Θ., Β.Π. & Ε.Π.

Ποσοστό ανάκτησης χορηγηθέντος κεφαλαίου στην περίπτωση
µη αποπληρωµής Στεγαστικού ∆ανείου
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καλύτερο, στο ποσοστό 

Τράπεζας στην περίπτωση 

αποπληρώσει, π.χ. λόγω 

Βιοµηχανικής Περιοχής 

ποσοστό ανάκτησης είναι 50% 

δηλώνει ότι το ποσοστό είναι 

Κατάστηµα Ανατολικής 

αναµενόµενα εάν λάβει κανείς 

και αναµένεται να 

καθώς και το γεγονός ότι 

απλήρωτους, µε αποτέλεσµα 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.  

Δε γνωρίζω

Α.Θ.

στην περίπτωση 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

Παρόµοια εικόνα επικρατεί

χορηγηθέντος κεφαλαίου της

καταναλωτικού δανείου δεν

Κατάστηµα του Κέντρου της

στο 60% µε 70%, τα Καταστήµατα

Θεσσαλονίκης και της επαρχίας

το ποσοστό κυµαίνεται από

Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι δε

είναι οι ίδιοι µε προηγουµένως

συντάξεων και το γεγονός ότι

απλήρωτους τους υπαλλήλους

Στα επόµενα ερωτήµατα

βελτίωση των κριτηρίων

στεγαστικών και καταναλωτικών
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80% - 100%
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Ποσοστό ανάκτησης

µη αποπληρωµής
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Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς)   

Παρόµοια εικόνα επικρατεί και µε το ποσοστό ανάκτησης του

κεφαλαίου της Τράπεζας στην περίπτωση που ο δανειολήπτης

δανείου δεν µπορεί να το αποπληρώσει (π.χ. λόγω απόλυσης

Κέντρου της Θεσσαλονίκης δηλώνει ότι το ποσοστό αυτό

τα Καταστήµατα ∆υτικής Θεσσαλονίκης, Βιοµηχανικής

και της επαρχίας (Κιλκίς) δηλώνουν ότι και σε αυτήν την

κυµαίνεται από 50% έως 60%, ενώ το Κατάστηµα

δήλωσε ότι δε γνωρίζει. Οι βασικοί λόγοι για τα υψηλά αυτά

προηγουµένως, δηλαδή η ανεργία, οι µεγάλες µειώσεις

το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εργοδότες αφήνουν

υς υπαλλήλους τους. 

επόµενα ερωτήµατα, για το αν πιστεύουν ή όχι ότι υπάρχει

κριτηρίων ή/και των µεθόδων χορήγησης επιχειρηµατικών

και καταναλωτικών δανείων (π.χ. λήψη επιπλέον εξασφαλίσεων

70% - 80% 60% - 70% 50% - 60% Δε γνωρίζω

Κ.Θ.

Δ.Θ., Β.Π. & Ε.Π.

Ποσοστό ανάκτησης χορηγηθέντος κεφαλαίου στην περίπτωση
µη αποπληρωµής Καταναλωτικού ∆ανείου
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ανάκτησης του συνολικά 

περίπτωση που ο δανειολήπτης 

χ λόγω απόλυσης). Το 

ποσοστό αυτό κυµαίνεται 

Βιοµηχανικής Περιοχής 

σε αυτήν την περίπτωση 

Κατάστηµα Ανατολικής 

τα υψηλά αυτά ποσοστά 

µεγάλες µειώσεις µισθών και 

εργοδότες αφήνουν για µήνες 

όχι ότι υπάρχει χώρος για 

χορήγησης επιχειρηµατικών, 

επιπλέον εξασφαλίσεων ή/και 

Δε γνωρίζω

Α.Θ.

στην περίπτωση 
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υιοθέτηση νέου συστήµατος διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου) οι απαντήσεις όλων 

ήταν θετικές, όπως µπορούµε να δούµε και παρακάτω. 

Μάλιστα, όπως δήλωσαν οι ερωτηθέντες, η Τράπεζα βρίσκεται σε µια συνεχή 

διαδικασία βελτίωσης των κριτηρίων και των µεθόδων χορήγησης δανείων µε 

ενδεικτικότερο δείγµα τη βελτίωση του συστήµατος διαβάθµισης πιστωτικού 

κινδύνου το 2011. Ακόµη, χαρακτηριστικό είναι,  ότι στο παρελθόν για 

χρηµατοδοτήσεις µικρών ποσών σε επιχειρήσεις τις διαβαθµίσεις τις εκτελούσαν 

υπάλληλοι των Καταστηµάτων και οι εγκρίσεις δίνονταν από το συµβούλιο του 

Καταστήµατος. Σήµερα, όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες εκτελούνται από 

αρµόδιους και κατάλληλα εκπαιδευµένους για αυτή τη δουλειά υπαλλήλους. 

Επιπλέον, η λήψη όσο το δυνατόν περισσότερων εξασφαλίσεων όχι µόνο σε νέες 

αλλά και σε υφιστάµενες χρηµατοδοτήσεις είναι κύριο µέληµα όλων. Όλα τα 

παραπάνω, βέβαια, δε σηµαίνουν ότι τα πάντα είναι στο βέλτιστο σηµείο και δεν 

υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτίωση, το οποίο όµως απαιτεί θυσίες σε χρήµα και 

χρόνο. 

Στην επόµενη ερώτηση ζητήθηκε η άποψη των ερωτηθέντων για το που 

οφείλεται κατά κύριο λόγο η αύξηση του ποσοστού των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων. Το 80% απάντησε, όπως θα δούµε και στη συνέχεια ότι οφείλεται στην 

οικονοµική κρίση και στις µεθόδους πιστοληπτικής αξιολόγησης που χρησιµοποιεί η 

Τράπεζα. Μόνο το Κατάστηµα Ανατολικής Θεσσαλονίκης πιστεύει ότι οφείλεται 

µόνο στην οικονοµική κρίση. Κανένας δεν πιστεύει ότι η αύξηση του ποσοστού µη 

εξυπηρετούµενων δανείων οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στις µεθόδους 

πιστοληπτικής αξιολόγησης που χρησιµοποιεί η Τράπεζα. 

 

 

 

 

 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

Στο επόµενο και προτελευταίο

στην έρευνα κλήθηκαν να δηλώσουν

της Τράπεζας στην κατεύθυνση

δανείων. Το 100% του δείγµατος

απάντηση αν δεν αµβλυνθούν

οποίο ήταν και αναµενόµενο

της, δεν µπορεί να οδηγήσει

αµβλυνθούν πρώτα οι γενικότερες

υπόλοιπες επιλογές που δόθηκαν

� καλύτερη και πιο αυστηρή

� απαίτηση µεγαλύτερων

� µεγάλη µείωση του συνολικού
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Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς)   

και προτελευταίο ερώτηµα αυτής της έρευνας, οι συµµετέχοντες

κλήθηκαν να δηλώσουν ποια πιστεύουν ότι πρέπει να είναι

στην κατεύθυνση της µείωσης του ποσοστού των µη εξυπηρετούµενων

του δείγµατος πιστεύει ότι δεν υπάρχει σαφής και

δεν αµβλυνθούν οι γενικότερες συνθήκες στην οικονοµία

αναµενόµενο, καθώς κάθε µία από τις υπόλοιπες επιλογές

να οδηγήσει στη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων

πρώτα οι γενικότερες συνθήκες στην οικονοµία/αγορά. Ας

επιλογές που δόθηκαν στους ερωτώµενους: 

και πιο αυστηρή αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας

µεγαλύτερων εγγυήσεων/εξασφαλίσεων 

µείωση του συνολικού αριθµού των παρεχόµενων δανείων

Οικονομική Κρίση Μέθοδοι 

Πιστολητπικής 

Αξιολόγησης

Οικονομική Κρίση και 

Μέοδοι Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης

Α.Θ.

Δ.Θ., Κ.Θ., Β.Π. & 

Ε.Π.

οφείλεται η αύξηση του ποσοστού µη εξυπηρετούµενων
δανείων;

 
73 

 

έρευνας οι συµµετέχοντες 

πρέπει να είναι η απάντηση 

των µη εξυπηρετούµενων 

υπάρχει σαφής και αξιόπιστη 

στην οικονοµία/αγορά, το 

οιπες επιλογές, από µόνη 

εξυπηρετούµενων δανείων, εάν δεν 

οικονοµία αγορά. Ας δούµε τις 

πιστοληπτικής ικανότητας 

παρεχόµενων δανείων 

Οικονομική Κρίση και 

Μέοδοι Πιστοληπτικής 

εξυπηρετούµενων 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

Τέλος, κλείνοντας την

δηλώσουν πώς αναµένεται

δάνεια (π.χ. καθυστερήσεις ρυθµίσεις
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Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς)   

κλείνοντας την έρευνα αυτή, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες

αναµένεται να είναι το 2013 για το Κατάστηµά τους όσον

καθυστερήσεις, ρυθµίσεις, κ.α.). Το 60% πιστεύει ότι θα είναι

Καλύτερη και 

αυστηρότερη 

αξιολόγηση 

πιστοληπτικής 

ικανότητας

Απαίτηση 

μεγαλύτερων 

εξασφαλίσεων

Μείωση αριθμού 

παρεχόμενων 

δανείων

Δεν υπάρχει 

αξιόπιστη 

απάντηση εάν 

δεν αμβλυνθούν 

οι συνθήκες στην 

οικονομία

Α.Θ., Δ.Θ., Κ.Θ., 

Β.Π. & Ε.Π.

η απάντηση της Τράπεζας στην κατεύθυνση µείωσης του
ποσοστού µη εξυπηρετούµενων δανείων;
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τους συµµετέχοντες να 

Κατάστηµά τους όσον αφορά στα 

πιστεύει ότι θα είναι χειρότερο.  

Δεν υπάρχει 

αξιόπιστη 

απάντηση εάν 

δεν αμβλυνθούν 

οι συνθήκες στην 

οικονομία

κατεύθυνση µείωσης του 



όπου Α.Θ. = Κατάστηµα Ανατολ
         ∆.Θ. = Κατάστηµα ∆υτικής Θεσσαλονίκης
         Κ.Θ. = Κατάστηµα Κέντρου
         Β.Π. = Κατάστηµα Βιοµηχανικής
         Ε.Π. = Κατάστηµα Επαρχίας

Καλύτερο πιστεύει ότι

ενώ το Κατάστηµα Ανατολικής

κατά τη διεξαγωγή αυτής της

απαισιοδοξίας, εφόσον και

βελτίωσης. 

 

 

3.4 Συµπεράσµατα 

Κλείνοντας την εργασία αυτή

στα οποία κατέληξα, µετά και

Ο Όµιλος Alpha Bank

οργανισµούς στην Ελλάδα αλλά
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Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
ικής Θεσσαλονίκης 

Κέντρου Θεσσαλονίκης 
Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Επαρχίας (Κιλκίς)   

Καλύτερο πιστεύει ότι θα είναι το Κατάστηµα στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης

ατολικής Θεσσαλονίκης δεν µπορεί να προβλέψει

διεξαγωγή αυτής της έρευνας, αποκόµισα ότι επικρατεί ένα γενικότερο

εφόσον και η γενικότερη κατάσταση δε δείχνει κάποιο

εργασία αυτή, θα ήθελα να αναφέρω εν συντοµία τα συµπεράσµατα

κατέληξα µετά και την ανάλυση του ερωτηµατολογίου.  

Bank, όντας ένας από τους µεγαλύτερους χρηµατοπιστωτικούς

στην Ελλάδα, αλλά και στη νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας

Χειρότερο Περίπου το ίδιο 

με το 2012

Δε γνωρίζω/Δεν 

μπορώ να 

προβλέψω

Κ.Θ.

Δ.Θ., Β.Π. & Ε.Π.

Α.Θ.

Κατάστηµά σας το 2013, όσον αφορά στα ∆άνεια, θα είναι
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Κέντρο της Θεσσαλονίκης, 

να προβλέψει. Πάντως, 

επικρατεί ένα γενικότερο κλίµα 

δείχνει κάποιο σηµάδι 

συντοµία τα συµπεράσµατα 

µεγαλύτερους χρηµατοπιστωτικούς 

έχοντας µεγάλο 

Δε γνωρίζω/Δεν 

μπορώ να 

προβλέψω

Α.Θ.

∆άνεια θα είναι : 
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δίκτυο Καταστηµάτων και εκεί, διαθέτει µοντέλα διαβαθµίσεων πιστωτικού κινδύνου 

από το 1999, τα οποία και συνεχώς εξελίσσει, µε αποκορύφωµα το 2011, µετά την 

υπαγωγή της Ελλάδας σε καθεστώς µνηµονίου, όπως µας επιβεβαιώνουν και οι 

ερωτηθέντες. Η χρήση των συστηµάτων διαβαθµίσεων πιστωτικού κινδύνου αποτελεί 

βασικό εργαλείο για : 

� τη λήψη αποφάσεων από τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια για τη 

χορήγηση/ανανέωση των ορίων πιστοδοτήσεων 

� την πρόβλεψη της µελλοντικής συµπεριφοράς των πελατών που ανήκουν σε 

µια οµάδα µε κοινά χαρακτηριστικά 

� τον έγκαιρο εντοπισµό των προβληµατικών πιστοδοτήσεων και τη 

µεθόδευση ενεργειών για την ελαχιστοποίηση της ενδεχόµενης ζηµίας και  

� την αξιολόγηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας 

και του αναλαµβανοµένου κινδύνου. 

Μάλιστα, η µεταβολή στο σύστηµα διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου το 2011, 

αποσκοπούσε στη βελτιστοποίηση της προβλεπτικής ικανότητας της πιθανότητας 

αθετήσεως των υποχρεώσεων των πιστούχων, θέτοντας αυστηρότερα οικονοµικά και 

ποιοτικά κριτήρια, απαιτώντας τη λήψη περισσότερων εξασφαλίσεων, κ.α.. Η ανάγκη 

αυτή επιβεβαιώνεται και από την έρευνα, καθώς, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, τα 

ποσοστά των µη εξυπηρετούµενων δανείων, επιχειρηµατικών, στεγαστικών και 

καταναλωτικών, βαίνουν αυξητικά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, ξεπερνώντας π.χ. στις 

31.12.2012 ακόµη και το 30% των καταναλωτικών δανείων στα περισσότερα 

Καταστήµατα που συµµετείχαν στην έρευνα (Κατάστηµα στο Κέντρο της 

Θεσσαλονίκης, Κατάστηµα στην επαρχία (Κιλκίς), Κατάστηµα Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, Κατάστηµα Βιοµηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης). Ποσοστά 

αυξηµένα σε σχέση µε τις 31.12.2011, όπως φαίνεται και από την έρευνα και φυσικά 

αναµενόµενα, δεδοµένου ότι βρισκόµαστε εν µέσω οικονοµικής κρίσης, µε την 

ανεργία σε υψηλά ποσοστά και µε επιχειρήσεις να κλείνουν καθηµερινά. 

Αξιοσηµείωτο είναι, ότι, παρά τις αλλαγές του 2011, όλοι οι ερωτηθέντες πιστεύουν 

ότι υπάρχουν και άλλα περιθώρια βελτίωσης, έτσι ώστε να βελτιωθούν τα κριτήρια 

ή/και οι µέθοδοι χορήγησης δανείων και ως αποτέλεσµα να µειωθούν και τα ποσοστά 

µη εξυπηρετούµενων δανείων. Βέβαια, το 80% δηλώνει πως αυτό από µόνο του δεν 

αρκεί. Θα πρέπει ταυτόχρονα να αµβλυνθούν οι γενικότερες συνθήκες στην 
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οικονοµία, να αρχίσει να υποχωρεί η οικονοµική κρίση και να µπει η χώρα σε τροχιά 

ανάπτυξης.  

Επιπλέον παρατηρήσαµε ότι, όπως όλοι οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, έτσι 

και ο όµιλος Alpha Bank, µείωσε κατά πολύ το 2012 σε σχέση µε το 2011, πάνω από 

50%, τον αριθµό των νέων δανείων που χορηγεί (επιχειρηµατικά, στεγαστικά και 

καταναλωτικά). Είναι γεγονός ότι οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί δεν επιθυµούν να 

προχωρήσουν στην ανάληψη νέων κινδύνων, αλλά αντίθετα να µειώσουν όσο το 

δυνατόν περισσότερο τους ήδη αναληφθέντες. Τα νέα δάνεια, µάλιστα, θα ήταν 

ακόµη λιγότερα, εάν δεν υπήρχαν τα διάφορα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του 

Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), τα οποία η 

Τράπεζα προωθεί. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, και το 80% των ερωτηθέντων 

αναµένει µια µικρή αύξηση στις νέες αιτήσεις δανείων για το 2013. 

Τέλος, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει ένα γενικότερο κλίµα απαισιοδοξίας για την 

εξέλιξη των δανείων και όχι µόνο. Το 60% πιστεύει ότι το έτος που διανύουµε θα 

είναι χειρότερο για το Κατάστηµά του όσον αφορά στα δάνεια (π.χ. καθυστερήσεις, 

ρυθµίσεις, κ.α.). Μόνο το 20% πιστεύει ότι το έτος αυτό θα είναι καλύτερο για το 

Κατάστηµά του, ενώ το υπόλοιπο 20% δεν µπορεί να προβλέψει.   

   Όντας σε καθεστώς µνηµονίου, µε την ανεργία να καλπάζει συνεχώς, µε 

επιχειρήσεις να κλείνουν καθηµερινά, µε δυσβάσταχτους φόρους και την ύφεση να 

µην υποχωρεί παρά τις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν µπορεί κανείς να ελπίζει σε 

ένα καλύτερο αύριο. Απαιτείται χρόνος και αρκετές θυσίες ακόµη, ώστε η χώρα να 

γυρίσει σε τροχιά ανάπτυξης και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί να µπορούν και 

πάλι να στηρίζουν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, χωρίς να θέτουν τη 

βιωσιµότητά τους σε κίνδυνο.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

1. ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ 
(ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές σε σταθερές τιµές) 

 2011 2012 2013 
ΑΕΠ (σε αγοραίες τιµές) -7,1 -6,4 -4,4 
Ιδιωτική Κατανάλωση -7,7 -9,1 -7,7 
∆ηµόσια Κατανάλωση -5,2 -4,2 -3,5 
Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου -19,6 -19,2 -4,9 
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -7,3 -13,7 -5,9 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 0,3 -2,4 2,7 
Εγχώρια Τελική Ζήτηση -8,7 -9,4 -6,6 

Πηγή : European Economic Forecast – Winter 2013, European Comission 
 
 

2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
(ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές ή όπως άλλως ορίζεται) 

 2011 2012 2013 
Αποπληθωριστής ΑΕΠ 1,0 -0,7 -1,2 
∆ΤΚ (µέσα επίπεδα) 3,1 1,5 -0,2 
Συνολική απασχόληση -5,6 -8,6 -3,5 
Ποσοστό ανεργίας 17,7 24,4 27,0 
Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος-σύνολο οικονοµίας (1995=100) -1,8 -8,2 -6,1 
Κατά κεφαλήν αµοιβές εξηρτηµένης εργασίας -3,4 -6,0 -7,0 
Έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -9,5 -6,0 -4,6 
Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) -2,4 -1,0 0,0 
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 170,3 159,9 175,6 

Πηγή : European Economic Forecast – Winter 2013, European Comission 
 
 

3. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
(στοιχεία τέλος περιόδου) 

 2011 2012 
2013 

(διαθέσιµη 
περίοδος) 

Καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών* -17,0 -7,3 -0,2 (Φεβρ.) 
Πιστωτική επέκταση προς ιδιωτικό τοµέα* -3,1 -4,0 -3,9 (Φεβρ.) 
(α) Επιχειρήσεων -2,0 -4,4 -4,3 (Φεβρ.) 
(β) Νοικοκυριών -3,9 -3,8 -3,8 (Φεβρ.) 
      Καταναλωτική πίστη -6,4 -5,1 -5,4 (Φεβρ.) 
      Στεγαστικά δάνεια -2,9 -3,4 -3,3 (Φεβρ.) 
Χρέος εγχώριων νοικοκυριών (% ΑΕΠ) 61,4 63,2 63,4 (2µην.) 
Χρέος νοικοκυριών στη Ζώνη του Ευρώ 65,7 65,6 65,5 (2µην.) 
Επιτόκιο καταθέσεων προθεσµίας έως 1 έτος 4,18 4,73 4,52 (Φεβρ.) 
Επιτόκιο δανείων προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 7,86 7,47 7,47 (Φεβρ.) 
Επιτόκιο καταναλωτικών δανείων προς νοικοκυριά έως 1 έτος 8,49 7,60 8,10 (Φεβρ.) 
Επιτόκιο στεγαστικών δανείων (επιτόκιο κυµαινόµενο ή σταθερό 
έως 1 έτος)  

4,18 3,04 3,04 (Φεβρ.) 

Σύνολο καταναλωτικών δανείων (µε επιβαρύνσεις) 11,49 10,54 10,47 (Φεβρ.) 
Σύνολο στεγαστικών δανείων (µε επιβαρύνσεις) 4,50 3,25 3,19 (Φεβρ.) 
Απόδοση 10 – ετούς οµολόγου    
(α) Ελληνικού ∆ηµοσίου 15,75 16,16 11,35 (Μαρτ.) 
(β) Ζώνη του Ευρώ 2,65 1,56 1,41 (Μαρτ.) 
(γ) ΗΠΑ 2,76 1,79 1,94 (Μαρτ.) 
*ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές    

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΚΤ (Μηνιαίο ∆ελτίο Μαρτίου 2013) 
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4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
(12µηνος ρυθµός µεταβολής, τέλος περιόδου) 

 2011 2012 2013 (Μαρτ.) 
Γενικός ∆είκτης -45,6 33,4 19,2 
FTSE LC -60,0 16,7 -0,8 
FTSE MC -57,3 77,3 34,1 
FTSE Market -59,4 21,2 2,1 
Τράπεζες -79,0 -13,9 -58,0 
Βιοµηχανία -28,9 35,8 13,2 
Κατασκευές -43,1 35,6 2,6 
Εµπόριο -35,7 65,3 67,9 
Τρόφιµα -29,6 30,4 48,3 
Χρηµατιστηριακή Αξία (% ΑΕΠ) 11,8 15,3 14,8 

Πηγή : Alpha Finance. 

 

5. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(σωρευτικά στοιχεία, ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές) 

 2011 2012 
2013 

(διαθέσιµη 
περίοδος) 

Βιοµηχανική Παραγωγή -7,8 -3,2 -4,8 (Ιαν.) 
-Μεταποίηση -8,5 -3,9 -2,4 (Ιαν.) 
-Παραγωγή κεφαλαιακών αγαθών -9,7 -14,8 -17,9 (Ιαν.) 
-Ορυχεία – Λατοµεία 0,6 0,6 -13,9 (Ιαν.) 
-Παραγωγή Σκυροδέµατος -35,9 -40,7 -9,3 (Ιαν.) 
-Παραγωγή Τσιµέντου -37,8 -12,8 -91,7 (Ιαν.) 
Νέες Παραγγελίες στη Βιοµηχανία (από το εξωτερικό) 28,2 -0,4 -18,2 (Ιαν.) 
Βαθµός Χρησιµοποίησης Εργοστασιακού ∆υναµικού 67,6 64,3 65,3 (Ιαν.) 
∆είκτης Υπευθύνων Προµηθειών στη Μεταποίηση (PM) 43,6 41,2 43,0 (Φεβρ.) 
Όγκος Οικοδοµών (αριθµός αδειών) -37,7 -30,6 -40,0 (Ιαν.) 
Όγκος Λιανικού Εµπορίου (εκτός καυσίµων & λιπαντικών αυτ/των) -8,7 -11,8 -15,7 (Ιαν.) 
Χονδρικό Εµπόριο (σε αξίες) -13,5 -15,7 --- 
Εισπράξεις ΦΠΑ -2,8 -4,1 -17,4 (Ιαν.) 
Επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα για πρώτη φορά σε κυκλοφορία -29,8 -41,7 -12,5 (3µην.) 
Τιµές ∆ιαµερισµάτων (σύνολο χώρας) -5,5 -11,7 --- 

Πηγή : Τράπεζα Ελλάδος και ΕΛΣΤΑΤ 
 

6. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ 
(µέσα επίπεδα) 

 2011 2012 2013 (3µην.) 
∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος-Σύνολο χώρας (1990-2006=100) 80,6 80,0 86,9 
∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία (1996-
2010=100) 

76,9 77,2 85,1 

∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Κατασκευές (1996-
2006=100)  

34,2 43,2 46,9 

   Κατασκευές Κατοικιών 16,8 40,4 68,1 
∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εµπόριο (1996-
2006=100) 

58,9 57,1 62,4 

∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες (1998-
2006=100) 

61,7 54,8 60,5 

   Ταξιδιωτικά Πρακτορεία 73,0 73,8 63,2 
Ξενοδοχεία - Εστιατόρια 75,8 69,2 62,3 

Πηγή : Έρευνες Οικονοµικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ RISK MANAGEMENT 

1. Πώς αξιολογείται η Πιστοληπτική Ικανότητα ενός πελάτη που ζητά 
επιχειρηµατικό δάνειο; 

α) Ισολογισµός – Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 
β) Credit Scoring System 
γ) Εξασφαλίσεις – Εγγυήσεις 
δ) Συνδυασµός των παραπάνω 
ε) Χρησιµοποίηση άλλης µεθόδου ή µοντέλου 
 

2. Πώς αξιολογείται η Πιστοληπτική Ικανότητα ενός πελάτη που ζητά 
στεγαστικό δάνειο; 

α) Μηνιαίο εισόδηµα (στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα) 
β) Net Worth του πελάτη 
γ) Credit Scoring System 
δ) Εξασφαλίσεις (ίδιες ή τριτεγγυητών) 
ε) Χρησιµοποίηση άλλης µεθόδου ή µοντέλου 
 

3. Πώς αξιολογείται η Πιστοληπτική Ικανότητα ενός πελάτη που ζητά 
καταναλωτικό δάνειο; 

α) Μηνιαίο εισόδηµα (στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα) 
β) Net Worth του πελάτη 
γ) Credit Scoring System 
δ) Εξασφαλίσεις (ίδιες ή τριτεγγυητών) 
ε) Χρησιµοποίηση άλλης µεθόδου ή µοντέλου 
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4. Έχει αλλάξει η µεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 

ενός πελάτη που ζητάει επιχειρηµατικό δάνειο µετά το 2010 (µετά την 
υπαγωγή της Ελλάδας σε καθεστώς µνηµονίου); 

α) Ναι 
β) Όχι 
 

5. Αν Ναι, ποιες αλλαγές επήλθαν σε σχέση µε ότι ίσχυε πριν από το 
2010; 
 
 
 
 

6. Έχει αλλάξει η µεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
ενός πελάτη που ζητάει στεγαστικό δάνειο µετά το 2010 (µετά την 
υπαγωγή της Ελλάδας σε καθεστώς µνηµονίου); 

α) Ναι 
β) Όχι 
 

7. Αν Ναι, ποιες αλλαγές επήλθαν σε σχέση µε ότι ίσχυε πριν από το 
2010; 
 
 
 
 

8. Έχει αλλάξει η µεθοδολογία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 
ενός πελάτη που ζητάει καταναλωτικό δάνειο µετά το 2010 (µετά την 
υπαγωγή της Ελλάδας σε καθεστώς µνηµονίου); 

α) Ναι 
β) Όχι 
 

9. Αν Ναι, ποιες αλλαγές επήλθαν σε σχέση µε ότι ίσχυε πριν από το 
2010; 
 
 
 
 

10. Τι ποσοστό των επιχειρηµατικών δανείων της Τράπεζας ήταν µη 
εξυπηρετούµενο στις 31.12.2012; 

α) 0% - 10% 
β) 10% - 20% 
γ) 20% - 30% 
δ) >30% 
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11. Ήταν το ποσοστό αυτό αυξηµένο σε σχέση µε ένα χρόνο νωρίτερα 
(31.12.2011); 

α) Όχι  
β) Ναι 
 

12. Αν Ναι, σε τι ποσοστό; 
α) 0% - 10% 
β) 10% - 20% 
γ) 20% - 30% 
δ) >30% 

13. Τι ποσοστό των στεγαστικών δανείων της Τράπεζας ήταν µη 
εξυπηρετούµενο στις 31.12.2012; 

α) 0% - 10% 
β) 10% - 20% 
γ) 20% - 30% 
δ) >30% 
 

14. Ήταν το ποσοστό αυτό αυξηµένο σε σχέση µε ένα χρόνο νωρίτερα 
(31.12.2011); 

α) Όχι 
β) Ναι 
 

15. Αν Ναι, σε τι ποσοστό; 
α) 0% - 10% 
β) 10% - 20% 
γ) 20% - 30% 
δ) >30% 
 

16.  Τι ποσοστό των καταναλωτικών δανείων της Τράπεζας ήταν µη 
εξυπηρετούµενο στις 31.12.2012; 

α) 0% - 10% 
β) 10% - 20% 
γ) 20% - 30% 
δ) >30% 
 

17.  Ήταν το ποσοστό αυτό αυξηµένο σε σχέση µε ένα χρόνο νωρίτερα 
(31.12.2011); 

α) Όχι 
β) Ναι 
 
 

18.  Αν ναι, σε τι ποσοστό; 
α) 0% - 10% 
β) 10% - 20% 
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γ) 20% - 30% 
δ) >30% 
 

19.  Ποιο ποσοστό των συνολικών αιτήσεων για νέα επιχειρηµατικά δάνεια 
ικανοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2012; 

α) 80% - 100% 
β) 70% - 80% 
γ) 60% - 70% 
δ) 50% - 60% 
ε) < 50% 
 

20.  Ήταν το ποσοστό αυτό µειωµένο σε σχέση µε το 2011; 
α) Όχι  
β) Ναι 
 

21.  Αν ναι, πόσο µειωµένο; 
α) 0% - 10% 
β) 10% - 20% 
γ) 20% - 30% 
δ) 30% - 40% 
ε) > 40% 
 

22.  Ποιο ποσοστό των συνολικών αιτήσεων για νέα στεγαστικά δάνεια 
ικανοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2012; 

α) 80% - 100% 
β) 70% - 80% 
γ) 60% - 70% 
δ) 50% - 60% 
ε) < 50% 
 

23.  Ήταν το ποσοστό αυτό µειωµένο σε σχέση µε το 2011; 
α) Όχι 
β) Ναι 
 

24.  Αν ναι, πόσο µειωµένο; 
α) 0% - 10% 
β) 10% - 20% 
γ) 20% - 30% 
δ) 30% - 40% 
ε) > 40% 
 

25.  Ποιο ποσοστό των συνολικών αιτήσεων για νέα καταναλωτικά δάνεια 
ικανοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2012; 

α) 80% - 100% 
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β) 70% - 80% 
γ) 60% - 70% 
δ) 50% - 60% 
ε) < 50% 
 

26.  Ήταν το ποσοστό αυτό µειωµένο σε σχέση µε το 2011; 
α) Όχι  
β) Ναι 

 

27.  Αν ναι, πόσο µειωµένο; 
α) 0% - 10% 
β) 10% - 20% 
γ) 20% - 30% 
δ) 30% - 40% 
ε) > 40% 
 

28.  Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η τάση για το 2013; 
α) Θα υπάρξει περαιτέρω µείωση στο λόγο ∆άνεια / Αιτήσεις 
β) Θα υπάρξει αύξηση στο λόγο ∆άνεια / Αιτήσεις 
γ) ∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές 
δ) ∆ε γνωρίζω / ∆εν µπορώ να προβλέψω 
 

29.  Περιµένετε αύξηση ή µείωση των συνολικών αιτήσεων για νέα 
επιχειρηµατικά δάνεια για το 2013 σε σχέση µε το 2012; 

α) Μικρή αύξηση (έως 20%) 
β) Μεγάλη αύξηση (> 20%) 
γ) Μικρή µείωση (έως 20%) 
δ) Μεγάλη µείωση (> 20%) 
ε) ∆ε γνωρίζω / ∆εν µπορώ να προβλέψω 
 

30.  Περιµένετε αύξηση ή µείωση των συνολικών αιτήσεων για νέα 
στεγαστικά δάνεια για το 2013 σε σχέση µε το 2012; 

α) Μικρή αύξηση (έως 20%) 
β) Μεγάλη αύξηση (> 20%) 
γ) Μικρή µείωση (έως 20%) 
δ) Μεγάλη µείωση (> 20%) 
ε) ∆ε γνωρίζω / ∆εν µπορώ να προβλέψω 
 

31.  Περιµένετε αύξηση ή µείωση των συνολικών αιτήσεων για νέα 
καταναλωτικά δάνεια για το 2013 σε σχέση µε το 2012; 

α) Μικρή αύξηση (έως 20%) 
β) Μεγάλη αύξηση (> 20%) 
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γ) Μικρή µείωση (έως 20%) 
δ) Μεγάλη µείωση (> 20%) 
ε) ∆ε γνωρίζω / ∆εν µπορώ να προβλέψω  
 

32.  Ποιο το ποσοστό ανάκτησης του συνολικά χορηγηθέντος κεφαλαίου 
της Τράπεζας στην περίπτωση που ο δανειολήπτης επιχειρηµατικού 
δανείου δεν µπορεί να το αποπληρώσει (π.χ. λόγω πτώχευσης); 

α) 80% - 100% 
β) 70% - 80% 
γ) 60% - 70% 
δ) 50% - 60% 
ε) ∆ε γνωρίζω  
 

33.  Ποιο το ποσοστό ανάκτησης του συνολικά χορηγηθέντος κεφαλαίου 
της Τράπεζας στην περίπτωση που ο δανειολήπτης στεγαστικού 
δανείου δεν µπορεί να το αποπληρώσει (π.χ. λόγω απόλυσης); 

α) 80% - 100% 
β) 70% - 80% 
γ) 60% - 70% 
δ) 50% - 60% 
ε) ∆ε γνωρίζω 
 

34.  Ποιο το ποσοστό ανάκτησης του συνολικά χορηγηθέντος κεφαλαίου 
της Τράπεζας στην περίπτωση που ο δανειολήπτης καταναλωτικού 
δανείου δεν µπορεί να το αποπληρώσει (π.χ. λόγω απόλυσης); 

α) 80% - 100% 
β) 70% - 80% 
γ) 60% - 70% 
δ) 50% - 60% 
ε) ∆ε γνωρίζω 
 

35.  Πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση των κριτηρίων ή/και των 
µεθόδων χορήγησης επιχειρηµατικών δανείων (π.χ. λήψη επιπλέον 
εξασφαλίσεων ή/και υιοθέτηση νέου συστήµατος διαβάθµισης 
πιστωτικού κινδύνου); 

α) Όχι 
β) Ναι 
 

36.  Πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση των κριτηρίων ή/και των 
µεθόδων χορήγησης στεγαστικών δανείων (π.χ. λήψη επιπλέον 
εξασφαλίσεων ή/και υιοθέτηση νέου συστήµατος διαβάθµισης 
πιστωτικού κινδύνου); 

α) Όχι  
β) Ναι 
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37.  Πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος για βελτίωση των κριτηρίων ή/και των 

µεθόδων χορήγησης καταναλωτικών δανείων (π.χ. λήψη επιπλέον 
εξασφαλίσεων ή/και υιοθέτηση νέου συστήµατος διαβάθµισης 
πιστωτικού κινδύνου); 

α) Όχι  
β) Ναι 
 

38.  Η αύξηση του ποσοστού των µη εξυπηρετούµενων δανείων οφείλεται 
κατά τη γνώµη σας κατά κύριο λόγο :  

α) Στην οικονοµική κρίση 
β) Στις µεθόδους πιστοληπτικής αξιολόγησης που χρησιµοποιεί 
η Τράπεζα 
γ) Και στο (α) και στο (β) 
 

39.  Ποια πιστεύετε πρέπει να είναι η απάντηση της Τράπεζας στην 
κατεύθυνση της µείωσης του ποσοστού των µη εξυπηρετούµενων 
δανείων; 

α) Καλύτερη και πιο αυστηρή αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας 
β) Απαίτηση µεγαλύτερων εγγυήσεων/εξασφαλίσεων 
δ) Μεγάλη µείωση του συνολικού αριθµού των παρεχόµενων 
δανείων  
δ) ∆εν πιστεύω πως υπάρχει σαφής και αξιόπιστη απάντηση αν 
δεν αµβλυνθούν οι γενικότερες συνθήκες στην οικονοµία/αγορά 
 

40.  Πιστεύετε ότι για το υποκατάστηµά σας το 2013, όσον αφορά στα 
δάνεια (π.χ. καθυστερήσεις, ρυθµίσεις, κ.α.) θα είναι: 

α) Καλύτερο 
β) Χειρότερο 
γ) Περίπου το ίδιο µε το 2012 
δ) ∆ε γνωρίζω / ∆εν µπορώ να προβλέψω 
 
 
 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Σκοπός της µελέτης ήταν η εξέταση των επιπτώσεων της τρέχουσας οικονοµικής 

κρίσης στην πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό, η µελέτη 

βασίστηκε σε συνολικό δείγµα 218.877 εταιριών για την περίοδο των εννέα ετών, από 

το 2003 έως το 2011.  

 Το µέσο ποσοστό ασυνέπειας που παρουσίασαν οι ελληνικές επιχειρήσεις την 

περίοδο 2003 - 2009 υπολογίζεται στο 3,56% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την περίοδο 

2010 – 2011 ανέρχεται στο 10%. 

Μάλιστα σηµαντική αύξηση κατά 181% αποτυπώνει την αύξηση του 

πιστωτικού κινδύνου στην επιχειρηµατική αγορά ως συνέπεια της οικονοµικής 

ύφεσης, της πτώσης της κατανάλωσης και των δυσκολιών άντλησης 

χρηµατοδότησης.  

Η ανοδική τάση της ασυνέπειας επιβεβαιώνεται σε όλους τους τοµείς της 

Βιοµηχανίας, του Εµπορίου και των Υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα: 

� Οι ασυνεπείς επιχειρήσεις της Βιοµηχανίας αυξήθηκαν κατά 166,09%. 

� Οι ασυνεπείς επιχειρήσεις του Εµπορίου αυξήθηκαν κατά 226,95%. 

� Οι ασυνεπείς επιχειρήσεις των Υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 143,31%. 

Σε απόλυτη συνάρτηση µε την εξέλιξη της ασυνέπειας των επιχειρήσεων, τα 

στοιχεία της µελέτης σηµειώνουν  την σηµαντική επιβάρυνση της πιστοληπτικής 

ικανότητας των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της διετίας 2010 – 2011. 

Ειδικά, το 58,91% των εταιριών, ήτοι 6 στις 10 επιχειρήσεις, επιδείνωσε την 

πιστοληπτική ικανότητά της έστω και κατά µια διαβάθµιση. Αναλογικά, λοιπόν, για 

κάθε µία επιχείρηση της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθµίστηκε 

αντιστοιχούν 4,9 επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε. 

Χαρακτηριστικό του µεγέθους και της εκτεταµένης κλίµακας των επιπτώσεων 

της κρίσης είναι το γεγονός ότι η επιδείνωση αφορά στο σύνολο των επιµέρους 

τοµέων δραστηριότητας, µε τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες 

παραδοσιακά εµφάνιζαν υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα να καταγράφουν την 
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σηµαντικότερη επιδείνωση ακολουθούµενες από το εµπόριο και την βιοµηχανία.  

Πιο συγκεκριµένα: 

� Επιχειρήσεις Βιοµηχανίας : Το ποσοστό των Βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων που επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα 

υπολογίζεται στο 53,59% έναντι του 13,54% των εταιριών που την 

βελτίωσαν. Ο λόγος υποβαθµίσεων προς αναβαθµίσεις υπολογίζεται 

στο 3.96:1. 

� Επιχειρήσεις Εµπορίου : Το ποσοστό των Εµπορικών επιχειρήσεων 

που επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα υπολογίζεται στο 

58,07% έναντι του 12,73% των εταιριών που την βελτίωσαν. Ο λόγος 

υποβαθµίσεων προς αναβαθµίσεις υπολογίζεται στο 4.56:1. 

� Επιχειρήσεις Υπηρεσιών : Το ποσοστό των επιχειρήσεων παροχής 

Υπηρεσιών που επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα 

υπολογίζεται στο 68,16% έναντι του 8,88% των εταιριών που την 

βελτίωσαν. Ο λόγος υποβαθµίσεων προς αναβαθµίσεις υπολογίζεται 

στο 7.68:1. 

Εκτός από το ευρύτερο µακρο – οικονοµικό περιβάλλον, αρνητικό αντίκτυπο 

στη πιστοληπτική ικανότητα µιας επιχείρησης έχει και η εξέλιξη των οικονοµικών 

µεγεθών της. Συγκεκριµένα, κοινά χαρακτηριστικά των εταιρειών των οποίων η 

πιστοληπτική ικανότητα υποβαθµίστηκε είναι η πτωτική πορεία των εσόδων και των 

κερδών, οι δυσκολίες στην είσπραξη των απαιτήσεων, η αύξηση των υποχρεώσεων 

και των χρηµατο-οικονοµικών εξόδων. 

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ICAP 

δήλωσε «Η ICAP  Group αξιολογεί µε αντικειµενικό και τεκµηριωµένο τρόπο, 

αναγνωρισµένο από τις Εποπτικές Αρχές - Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή 

Κεντρική  Tράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και European Securities and Markets 

Authority -  τα οικονοµικά και εµπορικά στοιχεία των επιχειρήσεων και τις 

κατατάσσει σε ζώνες πιστωτικού κινδύνου βάσει της  Πιθανότητας  Αθέτησης των  

Υποχρεώσεών τους  (Probability of Default) . ∆υστυχώς, το δυσµενές επιχειρηµατικό 

περιβάλλον καθώς και η έλλειψη ρευστότητας στις  ελληνικές επιχειρήσεις είχαν ως 

αποτέλεσµα κατά την διετία (2010 – 2011) το µέσο ποσοστό των ασυνεπών 
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επιχειρήσεων να ανέρχεται στο 10%, σε σχέση µε το 3,56% που ήταν το αντίστοιχο 

ποσοστό την περίοδο 2003 – 2009 (αύξηση 181%). 

Ως αποτέλεσµα, 6 στις 10 επιχειρήσεις (59%) επιδείνωσαν την πιστοληπτική 

τους ικανότητα κατά την διετία 2010 – 2011. Επιπλέον, για κάθε µία εταιρεία η οποία 

αναβάθµισε την πιστοληπτική της ικανότητα, 5 επιχειρήσεις την υποβάθµισαν.  

Να σηµειωθεί πως στις  πιστοληπτικές αξιολογήσεις της ICAP 

χρησιµοποιούνται, µεταξύ άλλων, από τις Τράπεζες αφενός για να υπολογίζουν 

απαιτήσεις Κεφαλαιακής Επάρκειας έναντι του πιστωτικού κινδύνου και, αφετέρου, 

για να αντλούν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δίνοντας ως 

ενέχυρο τα δάνεια τους προς εταιρείες µε υψηλή διαβάθµιση. Λόγω των παραπάνω 

εξελίξεων, ο αριθµός των εταιρειών µε υψηλή διαβάθµιση έχει περιοριστεί 

σηµαντικά, γεγονός που επηρεάζει τις Τράπεζες τόσο στην άντληση κεφαλαίων όσο 

και στις προβλέψεις τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου. 

Η ICAP συνεργάζεται µε την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα για τη συνεχή προσαρµογή των µοντέλων στα νέα οικονοµικά 

δεδοµένα της χώρας και των επιχειρήσεων, ενώ οι εποπτικές αυτές αρχές ελέγχουν 

και επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία των πιστοληπτικών αξιολογήσεων της ICAP σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα.» 
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