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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τον σημαντικότερο ρόλο σε μία οικονομία
διαδραματίζουν οι τράπεζες. Όπως κάθε επιχείρηση έτσι και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν
χρηματοοικονομικούς κινδύνους με τον κυριότερο να είναι ο πιστωτικός κίνδυνος. Η
διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων και ειδικότερα του πιστωτικού αποτελεί τομέα στον
οποίο η συνεχής ανάπτυξη είναι αναγκαία. Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την
δυνατότητα ενός δανειολήπτη να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και είναι
άμεσα συνδεδεμένος με τη φύση των δραστηριοτήτων μιας τράπεζας, αφού η κύρια
λειτουργία της είναι η αποδοχή καταθέσεων και η χρήση τους για χρηματοδότηση ιδιωτών
και επιχειρήσεων. Η διαδικασία εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου κατά το στάδιο των
δανειοδοτήσεων προς έγκριση και της διαχείρισής του κατά την παρακολούθηση των
εκταμιευμένων δανείων είναι ένα αντικείμενο για το οποίο έχουν αναπτυχθεί διάφορα
μοντέλα.
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τα είδη των δανειοδοτήσεων
που προσφέρονται σήμερα από τις τράπεζες καθώς και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται
από τις τράπεζες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των τραπεζικών δανείων όπως αυτά
αναλύονται στη βιβλιογραφία. Παρουσιάζονται επίσης διαγράμματα που δείχνουν την
πορεία των ελληνικών δανειοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα και στα συστατικά του με ιδιαίτερη έμφαση στις τράπεζες.
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και
παρουσιάζονται συνοπτικά τα σύμφωνα της Βασιλείας, τα οποία ακολουθούν οι τράπεζες
και σχετίζονται άμεσα με τον πιστωτικό κίνδυνο.
Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει κατηγοριοποίηση των τραπεζικών δανείων με βάση
κάποια κριτήρια, όπως για παράδειγμα το σκοπό χρηματοδότησης, καθώς και τα κύρια
βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία χορήγησης ενός δανείου ανάλογα με το
είδος του.
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Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει την αξιολόγηση των δανείων με τα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες ανάλογα με το αν ο δανειολήπτης είναι ιδιώτης ή
επιχείρηση.
Στο πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται μοντέλα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για
τη διαχείριση των δανείων προκειμένου να κατατάσσουν τους πιστούχους σε κατηγορίες.
Αναφέρονται συνοπτικά κάποια στοιχεία από τις ετήσιες εκθέσεις των τραπεζών για το έτος
2015 που αφορούν στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Στο τέλος του κεφαλαίου,
αναφέρονται τρόποι διαχείρισης των προβληματικών δανείων.
Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται συνοπτικά η διαδικασία της τιτλοποίησης και τα είδη
της. Η τιτλοποίηση χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου.
Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο έγινε εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης
με το πρόγραμμα Eviews έχοντας ως βάση τριμηνιαία δεδομένα για τις τραπεζικές
χορηγήσεις και το ονομαστικό ΑΕΠ στη χώρα μας για το διάστημα 2000-2015.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.1 Συστατικά Στοιχεία του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
Ο απώτερος σκοπός μιας οικονομίας είναι η οικονομική ανάπτυξη και η οικονομική και
κοινωνική ευημερία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες του
κόσμου χαρακτηρίζονται από πολύ καλά οργανωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα τρία
στοιχεία1

από

τα

οποία

αποτελείται

είναι

οι

χρηματοπιστωτικές

αγορές,

τα

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
1.1.1 Χρηματοπιστωτικές Αγορές
Σημαντική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι η ικανότητά τους να φέρουν σε
επαφή με αποτελεσματικό τρόπο τις πλεονασματικές με τις ελλειμματικές μονάδες. Η
χρηματοδότηση των ελλειμματικών από τις πλεονασματικές μπορεί να γίνει άμεσα ή
έμμεσα. Όταν η επικοινωνία μεταξύ αποταμιευτών και δανειστών είναι άμεση έχουμε
άμεση χρηματοδότηση. Οι πλεονασματικές μονάδες αγοράζουν χρηματοπιστωτικά
προϊόντα από τις ελλειμματικές, οι οποίες τα εκδίδουν, και εισπράττουν τα κεφάλαια.
Αντίθετα,

στην

έμμεση

χρηματοδότηση

τα

χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα

παρεμβαίνουν μεταξύ των μονάδων που αποταμιεύουν (πλεονασματικών) και των
μονάδων που χρειάζονται κεφάλαια (ελλειμματικών). Πιο συγκεκριμένα, συγκεντρώνουν τα
κεφάλαια των πρώτων, τα μετατρέπουν σε προϊόντα και τα διοχετεύουν στις δεύτερες με
αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα, οι καταθέσεις κάποιου (πλεονασματική μονάδα)
μετατρέπονται σε δάνειο (χρηματοπιστωτικό προϊόν) το οποίο χορηγείται σε μία
επιχείρηση (ελλειμματική μονάδα), για να καλύψει τις ανάγκες της.

1.

Νούλας, (2006), Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, σελ 22-31
Αγγελόπουλος, (2013), σελ 41-45

1

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την
χρηματαγορά και την κεφαλαιαγορά. Στην χρηματαγορά διαπραγματεύονται προϊόντα των
οποίων η διάρκεια δεν ξεπερνά το ένα έτος, ενώ στην κεφαλαιαγορά διαπραγματεύονται
προϊόντα η διάρκεια των οποίων είναι μεγαλύτερη του ενός έτους.
Άλλη μία διάκριση των χρηματοοικονομικών αγορών είναι η πρωτογενής και η
δευτερογενής αγορά. Η πρωτογενής αγορά ασχολείται με την έκδοση νέων τίτλων που
προσφέρονται πρώτη φορά από τις εταιρείες ή το κράτος με τη βοήθεια αναδόχων
έκδοσης. Η δευτερογενής αγορά ασχολείται με τίτλους που έχουν ήδη εκδοθεί και
αποτελούν αντικείμενο μεταπώλησης μεταξύ των επενδυτών. Οι αγοραπωλησίες αυτές
γίνονται με τη διαμεσολάβηση των Ανώνυμων Χρηματιστηριακών Εταιρειών.
1.1.2 Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα
Tα χρηματοπιστωτικά προϊόντα διοχετεύονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω των
χρηματοπιστωτικών αγορών. Παραδείγματα χρηματοπιστωτικών προϊόντων είναι οι
ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα
εμπορικά ομόλογα, τα στεγαστικά δάνεια κ.α.
1.1.3 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διακρίνονται στα πιστωτικά και τα μη πιστωτικά. Τα
πιστωτικά δίνουν έμφαση στην αποδοχή καταθέσεων και την παροχή πιστώσεων και
περιλαμβάνουν την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εμπορικές Τράπεζες, τις Τράπεζες
Επενδύσεων, τις Κτηματικές Τράπεζες, τις Συνεταιριστικές Τράπεζες. Τα μη πιστωτικά
ιδρύματα περιλαμβάνουν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός των τραπεζών, όπως
τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τις ανώνυμες εταιρείες παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών, τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τις εταιρείες
παροχής πιστώσεων.
Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δραστηριοποιούνται τόσο για λογαριασμό των
πελατών τους όσο και για δικό τους λογαριασμό ως επενδυτές. Για αυτόν τον λόγο τα
περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν διαχωρίσει το χαρτοφυλάκιό τους σε
επενδυτικό και συναλλαγών.
2

Τα παραπάνω μπορούν να απεικονιστούν σχηματικά ως εξής:

Χρηματικά Ποσά

Χρηματικά Ποσά

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
Πρωτογενή αξιόγραφα

Δευτερογενή αξιόγραφα

Χρηματικά Ποσά

Χρηματικά Ποσά

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
Πρωτογενή αξιόγραφα

Πρωτογενή αξιόγραφα

Σχήμα 1: Το χρηματοπιστωτικό σύστημα
Πηγή: Νούλας, (2015), σελ. 65

1.2 Οι Συμμετέχοντες στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Οι οικονομικές μονάδες που συμμετέχουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορούν να
διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 2
• Ιδιώτες: συμμετέχουν κυρίως για κερδοσκοπικούς λόγους και για την δημιουργία
κατάλληλων επενδύσεων, για να προφυλαχθούν από μελλοντικούς κινδύνους.
• Επιχειρήσεις: οι μεγάλες επιχειρήσεις συμμετέχουν, για να εξασφαλίσουν
ρευστότητα με δανεισμό κεφαλαίων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και με το

2

Αγγελόπουλος, (2013), σελ 46-52
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μικρότερο δυνατό κόστος ή με άντληση κεφαλαίων από το επενδυτικό κοινό με
έκδοση ή πώληση νέων ή υφιστάμενων μετοχών.
• Θεσμικοί επενδυτές: πρόκειται για εξειδικευμένους οργανισμούς με βασική
δραστηριότητα την διαχείριση μεγάλου ύψους κεφαλαίων, είτε για τους ίδιους (ίδια
κεφάλαια), είτε για λογαριασμό τρίτων (ξένα κεφάλαια). Η διαχείριση των
κεφαλαίων γίνεται από εξειδικευμένα στελέχη με επιστημονική γνώση των
προϊόντων, των αγορών και των κινδύνων. Στη χώρα μας οι θεσμικοί επενδυτές
έχουν οριστεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι οι ανώνυμες
εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων
χαρτοφυλακίου, οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα
πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές εταιρείες που πληρούν όρους σε σχέση με το
ύψος του ενεργητικού τους και τα ασφαλιστικά ταμεία.
• Πιστωτικά ιδρύματα: έχουν δεδομένα στοιχεία παθητικού και έχουν στραφεί στην
διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού τους με τοποθετήσεις σε διάφορα
προϊόντα.
• Κεντρικές τράπεζες: συμμετέχουν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου κατά την
άσκηση της νομισματικής πολιτικής και στοχεύουν στον έλεγχο της προσφοράς
χρήματος στην οικονομία μέσω της μεταβολής των επιτοκίων.

1.3 Ο Ρόλος των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Η ανάπτυξη μιας οικονομίας είναι στενά συνδεδεμένη με τα πιστωτικά ιδρύματα και
εξαρτάται από αυτά, καθώς παρέχουν υπηρεσίες, όπως: 3
i.

χρηματοδοτική διαμεσολάβηση: οι τράπεζες συγκεντρώνουν τα χρήματα των
αποταμιευτών και τους προσφέρουν μία σειρά από προϊόντα, όπως καταθέσεις
όψεως, προθεσμιακές καταθέσεις, και τα διοχετεύουν στις ελλειμματικές μονάδες.

3

Νούλας, (2006), σελ 28-29
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ii.

επιρροή της νομισματικής πολιτικής: οι τράπεζες μπορούν να συμβάλλουν στην
αύξηση ή τη μείωση χρήματος στην οικονομία, πράγμα που επηρεάζει με τη σειρά
του άλλες οικονομικές μεταβλητές.

iii.

παίζουν ρόλο στο σύστημα πληρωμών: στις χώρες που οι περισσότερες συναλλαγές
πραγματοποιούνται μέσω επιταγών, ο ρόλος των τραπεζών είναι ακόμη
σημαντικότερος, καθώς η εκκαθάριση όλων των επιταγών πραγματοποιείται από τις
τράπεζες.

1.4 Η Εποπτεία των Πιστωτικών Ιδρυμάτων: Η Τράπεζα της Ελλάδος
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η εποπτεία των πιστωτικών
ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Η δραστηριότητα αυτή προκύπτει από το
καταστατικό της και θεσμοθετείται με τον Ν. 2076/92 και τον Ν. 3601/07. Η εποπτεία
ασκείται επί των: 4
• πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα,
• υποκαταστημάτων στην αλλοδαπή πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην
Ελλάδα,
• υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων σε χώρες εκτός της Ε.Ε,
• εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης,
• εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,
• εταιρειών παροχής πιστώσεων,
• ανταλλακτηρίων συναλλάγματος,
• ιδρυμάτων πληρωμών,
• ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος,
• Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.),
• εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ν. 4389/2016).

4

Αγγελόπουλος, (2013), σελ 225
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/default.aspx
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Στόχοι της εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι
η διαφάνεια των λειτουργιών, η ισχυροποίηση και η σταθερή πορεία των πιστωτικών
ιδρυμάτων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διμερή πρωτόκολλα
συνεργασίας με τις εποπτικές αρχές χωρών της Ε.Ε και τρίτων χωρών, καθώς και πολυμερή
πρωτόκολλα συνεργασίας.
Η ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα κρίνεται
απαραίτητη στις ανεπτυγμένες χώρες ως προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του
εποπτικού μηχανισμού προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις απαλλαγμένες από
πολιτικές πιέσεις και από ισχυρές ομάδες συμφερόντων της αγοράς. 5

1.5 Η Ιστορική Εξέλιξη των Τραπεζών
Οι τράπεζες6 έχουν τις ρίζες τους ήδη στην τέταρτη π.Χ χιλιετία. Μπορούμε να πούμε ότι η
αρχαιότερη τράπεζα λειτουργούσε στην Βαβυλώνα γύρω στο 3400-3200 π.Χ. και ήταν ο
Ναός του Ουρούκ, ο οποίος δεχόταν δωρεές με αποτέλεσμα να διαθέτει αξιόλογα
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αξιοποιούσε παρέχοντας δάνεια.
Στην αρχαία Ελλάδα, οι ναοί των Δελφών, της Δήλου, της Ολυμπίας έγιναν τα πρώτα
θησαυροφυλάκια και κατέληξαν να λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα. Τον 4ο αιώνα π.Χ.
οι πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας ίδρυσαν τράπεζες δημοσίου ελέγχου. Παράλληλα, οι
Έλληνες τραπεζίτες εκείνης της εποχής ήταν οι πρώτοι που επινόησαν την επιταγή.

5

Φλώρος, (2012), σελ 79

6

Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 27-30
Νούλας, (2015), Χρήμα και Τράπεζες, σελ 313,314
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Πολύ αργότερα, κατά τον Μεσαίωνα, η τραπεζική δραστηριότητα ασκείται κυρίως
από τα μοναστήρια.
Στις αρχές του 16ου αιώνα μ.Χ. δημιουργούνται οι πρώτες μεγάλες τράπεζες
καταθέσεων, όπως η Τράπεζα του Άμστερνταμ, η Τράπεζα του Αμβούργου και η Τράπεζα
της Βενετίας.
Όσον αφορά την Ελλάδα, το 1828 σηματοδοτεί την αρχή της ιστορίας του σύγχρονου
ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το έτος αυτό ιδρύεται η Εθνική Χρηματοδοτική Τράπεζα
με σκοπό να βοηθήσει την σχεδόν ανύπαρκτη μέχρι εκείνη τη στιγμή οικονομία της χώρας.
Η Τράπεζα έκλεισε το 1834, γιατί δεν μπορούσε να εμπνεύσει την εμπιστοσύνη. Το 1841
ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και της δόθηκε το εκδοτικό προνόμιο μέχρι το
1928, οπότε και ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Μέχρι το 1997 λειτουργούσαν 49 πιστωτικά ιδρύματα. Αυτά ήταν η Τράπεζα της
Ελλάδος, 21 ελληνικές εμπορικές τράπεζες εκ των οποίων 9 δημόσιες και 12 ιδιωτικές, 21
υποκαταστήματα ξένων τραπεζών εκ των οποίων 13 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 8 από
άλλες χώρες. Υπήρχαν ακόμη 3 στεγαστικές τράπεζες, 2 επενδυτικές και το ταχυδρομικό
ταμιευτήριο. Μπορεί ο αριθμός των τραπεζών να ήταν σχετικά μεγάλος, το σύστημα όμως
παρουσίαζε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης.
Σήμερα, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα: 7
• η Τράπεζα της Ελλάδος,
• 7 ελληνικές εμπορικές τράπεζες
o Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
o Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
o Alpha Bank, Τράπεζα
o Eurobank Εργασίας Α.Ε.
7
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o Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
o Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.
o Aegean Baltic Bank Α.Τ.Ε.
• 11 ξένες τράπεζες
o Citibank Europe PLC
o FCE Bank PLC
o HSBC Bank PLC
o Opel Bank GmbH
o The Royal Bank of Scotland PLC
o Unicredit Bank AG
o Union de Creditos Inmobiliarios S.A.
o Bank of America N.A.
o BNP Paribas
o Bank Saderat Iran
o ProCredit Bank
• 9 συνεταιριστικές τράπεζες
o Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν Π.Ε.
o Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Συν. Π.Ε.
o Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Συν. Π.Ε.
o Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας Συν. Π.Ε.
o Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν. Π.Ε.
8

o Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου Συν. Π.Ε.
o Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών Συν. Π.Ε.
o Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας «Ολυμπιακή Πίστη» Συν. Π.Ε.
o Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν. Π.Ε.
• το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

1.6 Οι Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

8

ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο

Αξιών Αθηνών το 1880. Με 175 πλέον χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονομικό βίο
της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών
παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό
προνόμιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την έκδοση του νομίσματος. Από τον
Οκτώβριο 1999, η μετοχή της Τράπεζας διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης.
Με δυναμική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, ο
Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος δραστηριοποιείται διεθνώς σε 11 χώρες: Κύπρο,
Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Αλβανία, Μάλτα, Νότιο Αφρική, Αίγυπτο, Ηνωμένο
Βασίλειο και Αυστραλία. απασχολώντας συνολικά 19.380 εργαζομένους.

8

https://www.nbg.gr/el/the-group/the-bank
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Alpha Bank
Η Alpha Bank9 υπερβαίνει τα 130 χρόνια παρουσίας στην οικονομική ζωή της χώρας. Οι
ρίζες της τράπεζας βρίσκονται στον Εμπορικό Οίκο Ι. Φ. Κωστόπουλου, ο οποίος λίγο μετά
την ίδρυσή του το 1879 ανέπτυξε και τραπεζικές δραστηριότητες.
Η Alpha Bank είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1925. Εκτός από
την ελληνική κεφαλαιαγορά, η μετοχή είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με
τη μορφή διεθνών πιστοποιητικών (GDRs), ενώ διαπραγμάτευσή της γίνεται εκτός
χρηματιστηριακού κύκλου στην αγορά της Νέας Υόρκης (ADRs).
Σήμερα, η Alpha Bank και οι θυγατρικές της εταιρείες αποτελούν έναν σύγχρονο
όμιλο εταιρειών, ο οποίος προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται διεθνώς είναι: Ρουμανία, Σερβία,
Αλβανία, Κύπρος. Επίσης έχει παρουσία και στο Λονδίνο.
Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς10 ιδρύθηκε το 1916. Με έδρα στην Αθήνα και παρουσία σε άλλες 8
χώρες ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών
προϊόντων και υπηρεσιών. Το 1918, η μετοχή της εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών.
Η παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό εστιάζεται στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, διαθέτοντας ένα δίκτυο 280
καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη
Βουλγαρία, στην Αλβανία, στη Σερβία, στην Ουκρανία και διατηρεί επίσης από ένα
κατάστημα στο Λονδίνο και Φρανκφούρτη και απασχολεί συνολικά 19.300 εργαζομένους
σε επίπεδο ομίλου.

9

http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=8926

10

http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile
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Eurobank
Ο όμιλος Eurobank11 είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που ξεκίνησε
την διαδρομή του το 1990. Το 1999 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Πλέον έχει
παρουσία σε οκτώ χώρες και ανθρώπινο δυναμικό 16.319 εργαζόμενους παρέχοντας ένα
ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και
επιχειρήσεις.
Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη
Σερβία, διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και
το Λονδίνο, ενώ έχει παρουσία στην Ουκρανία. Απασχολεί συνολικά 16.912 εργαζομένους
σε επίπεδο ομίλου.

1.7 Η Μορφή του Ισολογισμού των Τραπεζών
Από το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με τις εμπορικές
τράπεζες.
Οι εμπορικές τράπεζες αποτελούν το βασικότερο τμήμα του τραπεζικού συστήματος.
Εκτός από την βασική τους εργασία, που είναι η συγκέντρωση καταθέσεων και η παροχή
βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης σε όλους τους τομείς της
οικονομίας, παρέχουν και άλλες εργασίες, όπως: 12
• συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο πολλών επιχειρήσεων,
• παρέχουν χρηματιστηριακές υπηρεσίες,
• παρέχουν ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω των θυγατρικών τους,
• παρέχουν υπηρεσίες leasing, factoring, forfeiting μέσω θυγατρικών τους.

11

12

https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1293&mid=1022&lang=gr
Νούλας, (2006), σελ 25-26
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Ο ισολογισμός μιας εμπορικής Τράπεζας έχει την εξής μορφή: 13
Πίνακας 1: Ισολογισμός τράπεζας
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Ταμειακά διαθέσιμα
2. Απαιτήσεις

έναντι

Υποχρεώσεις (Liabilities)
άλλων (π.χ. υποχρεώσεις έναντι άλλων
πιστωτικών ιδρυμάτων, λογαριασμοί

τραπεζών

όψεως ιδιωτών, προθεσμίας,
3. Απαιτήσεις έναντι πελατών
ταμιευτηρίου, υποχρεώσεις σε παράγωγα
(π.χ. επιχειρηματικά,
κ.α.)
καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια
Άλλα στοιχεία υποχρεώσεων

κ.α.)
4. Συμμετοχές

Ίδια Κεφάλαια

5. Άυλα πάγια στοιχεία

Καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο

6. Ενσώματα πάγια στοιχεία

(ονομαστική αξία)

7. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Αποθεματικά κάθε μορφής
Κέρδη ή ζημίες
Άλλα στοιχεία

13

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού

Γενικό Σύνολο Παθητικού

Εκτός Ισολογισμού στοιχεία Ενεργητικού

Εκτός Ισολογισμού στοιχεία Παθητικού

Παναγόπουλος, Πελετίδης, (2007), σελ 57
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1.8 Η Νέα Μετοχική Σύνθεση των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών
Σύμφωνα με άρθρο της Ημερησίας στις 14/12/2015, μετά την ανακεφαλαιοποίηση, η
μετοχική σύνθεση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχει μεταβληθεί όπως φαίνεται
στον παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 1: Μετοχική σύνθεση των συστημικών τραπεζών μετά την τελευταία
ανακεφαλαιοποίηση
Πηγή: Ημερησία, 14/12/2015

Μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους ανήκουν πια στον ιδιωτικό τομέα κατά
πλειοψηφία με τη Eurobank να διαθέτει ιδιωτική συμμετοχή 97,6%, την Alpha Bank 89%,
την Εθνική Τράπεζα 59,6% και την Τράπεζα Πειραιώς 74,6%.
Βέβαια, μπορεί οι τράπεζες να ανήκουν κατά πλειοψηφία στον ιδιωτικό τομέα,
ωστόσο, με εξαίρεση τη Eurobank, όπου το Δημόσιο διαθέτει πολύ μικρή συμμετοχή, η
συμμετοχή του Δημοσίου είναι σχετικώς αξιόλογη και με δικαίωμα ψήφου. Αυτή είναι και η
ειδοποιός διαφορά από την προηγούμενη μετοχική κατάσταση και σύνθεση των τραπεζών,
όπου το δημόσιο διέθετε μεν υψηλότερα ποσοστά, χωρίς ωστόσο δικαίωμα ψήφου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

2.1 Τραπεζικοί Κίνδυνοι
Η πιθανότητα ένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στα πλαίσιο της οικονομίας να υποστεί
ζημία, στα χρηματοοικονομικά καλείται «κίνδυνος». Ως κίνδυνος, λοιπόν, μπορεί να οριστεί
η αβεβαιότητα που συνδέεται με κάποιο προσδοκώμενο γεγονός ή αποτέλεσμα.
Εξαιτίας των σημερινών οικονομικών συνθηκών που χαρακτηρίζονται από
αποκανονικοποίηση

των

χρηματοπιστωτικών

αγορών,

ανάληψη

δραστηριοτήτων

υψηλότερου κινδύνου, αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών, οι τραπεζικές εργασίες
υπόκεινται σε κινδύνους τους οποίους πρέπει οι τράπεζες να αναγνωρίζουν, να τους
αναλύουν και να ακολουθούν τις κατάλληλες στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους. Οι
τραπεζικοί κίνδυνοι14 μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κίνδυνο ρευστότητας, σε κίνδυνο
αγοράς, σε πιστωτικό κίνδυνο και σε λειτουργικό κίνδυνο.
2.1.1 Κίνδυνος Ρευστότητας
Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται η αδυναμία του πιστωτικού ιδρύματος να καλύψει τις
υποχρεώσεις του, όταν λήγουν, λόγω έλλειψης ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται
από τους καταθέτες, τους δανειολήπτες και από μία συγκεκριμένη θέση που μπορεί να
πάρει η τράπεζα σε κάποια περιουσιακά στοιχεία.

14

Νούλας, (2005), Χρήμα και Τράπεζες, σελ 273-277
Αγγελόπουλος, (2013), σελ 759-760
Ζαπράνης, (2014), Πανεπιστημιακές Σημειώσεις
Συριόπουλος, (2000), σελ 41-42
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Αν για παράδειγμα οι καταθέτες αποφασίσουν να κάνουν μεγάλες αναλήψεις
χρηματικών ποσών, οι τράπεζες μπορεί να οδηγηθούν σε προβλήματα ρευστότητας,
δηλαδή σε αδυναμία επιστροφής των χρημάτων. Οι τράπεζες ίσως αναγκαστούν να
εκποιήσουν στοιχεία του ενεργητικού, για να καλύψουν το πρόβλημα της ρευστότητας. Η
πώληση αυτών με τη σειρά της μπορεί να απειλήσει την ίδια την ύπαρξη της τράπεζας.
Επομένως, μία από τις πρωταρχικές αρμοδιότητες της διοίκησης είναι η σωστή
διαχείριση της ρευστότητας. Ο μεγάλος βαθμός ρευστότητας μειώνει τον κίνδυνο
ρευστότητας, αλλά παράλληλα οδηγεί σε μικρότερη κερδοφορία για την τράπεζα. Συνεπώς,
έργο της διοίκησης μιας τράπεζας είναι να βρει τον βαθμό ρευστότητας, ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος και να μεγιστοποιούνται τα κέρδη.
2.1.2 Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς μπορεί να χωριστεί στις παρακάτω υποκατηγορίες:
i.

κίνδυνος τιμής μετοχής: προέρχεται από τις μεταβολές των τιμών των μετοχών,
όπως

αυτές

διαμορφώνονται

στη

χρηματιστηριακή

αγορά

στην

οποία

διαπραγματεύονται. Ο κίνδυνος αυτός αφορά το χαρτοφυλάκιο μετοχών του
ιδρύματος, είτε πρόκειται για επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (κατοχή μετοχών για
μακροπρόθεσμη επένδυση), είτε για χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (κατοχή μετοχών
για σκοπούς διαπραγμάτευσης).
ii.

Κίνδυνος συναλλαγματικής ισοτιμίας: προέρχεται από τις μεταβολές των
νομισματικών ισοτιμιών στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος.

iii.

Κίνδυνος επιτοκίων: προέρχεται από τη διαφορά ληκτότητας που υπάρχει μεταξύ
των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Όταν το ενεργητικό μιας
τράπεζας έχει μεγαλύτερη ληκτότητα από το παθητικό της, η τράπεζα υπόκειται
στον κίνδυνο επαναχρηματοδότησης, δηλαδή στον κίνδυνο να επαναδανειστεί με
κόστος μεγαλύτερο από την απόδοση των επενδύσεών της. Όταν η ληκτότητα του
ενεργητικού είναι μικρότερη από του παθητικού, η τράπεζα υπόκειται στον κίνδυνο
επανεπένδυσης, δηλαδή στον κίνδυνο να επανεπενδύσει η τράπεζα τα κεφάλαιά
της με απόδοση μικρότερη του κόστους των δανεισθέντων κεφαλαίων.
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2.1.3 Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η τράπεζα σε
περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις. Επειδή η κύρια λειτουργία της τράπεζας είναι η χορήγηση δανείων, ο
πιστωτικός κίνδυνος έγκειται στην αδυναμία των δανειζομένων να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις του δανείου τους, δηλαδή στην αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων. Για την
αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η τράπεζα πρέπει να έχει καλό σύστημα
αξιολόγησης των πελατών, να έχει άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στις
χορηγήσεις και να έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
2.1.4 Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος συνίσταται στον κίνδυνο ζημίας της τράπεζας που μπορεί να
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως ανθρώπινο σφάλμα, απάτη και άλλα
απρόβλεπτα γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία του ιδρύματος.
Βασικό χαρακτηριστικό των λειτουργικών κινδύνων είναι ότι δεν ποσοτικοποιούνται
εύκολα. Έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότερες από τις περιπτώσεις εμφάνισης μεγάλων
ζημιών οφείλονται σε κάποια πηγή λειτουργικού κινδύνου που η τράπεζα δεν διαχειρίστηκε
σωστά. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν από αμελητέοι (για παράδειγμα
κίνδυνος βλάβης φωτοτυπικών μηχανημάτων) μέχρι άκρως σημαντικοί (για παράδειγμα
κίνδυνος πτώχευσης εξαιτίας του αναποτελεσματικού διαχειριστικού ελέγχου), όπως στην
περίπτωση της τράπεζας Barings, μίας από τις παλαιότερες βρετανικές τράπεζες, η οποία
χρεοκόπησε το 1995 λόγω ανεπαρκούς ελέγχου ή απουσίας ελέγχου στις επενδυτικές
αποφάσεις. Επομένως, οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορούν να εμφανιστούν σε τεχνικό
επίπεδο είτε σε επίπεδο οργανωτικής δομής της παρακολούθησης των κινδύνων.
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2.2 Η επιτροπή της Βασιλείας και η Κεφαλαιακή Επάρκεια των Τραπεζών
Η Επιτροπή της Βασιλείας

15

ιδρύθηκε το 1974 μετά από πρωτοβουλία των Διοικητών των

Κεντρικών Τραπεζών της Ομάδας των χωρών Group of Ten, με στόχο τη διαμόρφωση
προτύπων εποπτείας και κατευθυντήριων οδηγιών για τη λειτουργία του τραπεζικού
συστήματος.
Η διεθνής δράση της Επιτροπής της Βασιλείας για την εποπτεία του τραπεζικού
συστήματος έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του σύγχρονου διεθνούς εποπτικού
δικαίου. Η επιτροπή της Βασιλείας δεν είναι ένας διεθνής κυβερνητικός οργανισμός αλλά
μία οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα που λειτουργεί στο πλαίσιο της Τράπεζας
Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements), η οποία αποτελεί έναν διεθνή
οργανισμό που στηρίζει την οικονομική και νομισματική συνεργασία και λειτουργεί ως
τράπεζα των Κεντρικών Τραπεζών.
Το 1988 η Επιτροπή εισήγαγε ένα σύστημα κεφαλαιακής μέτρησης με την ονομασία
Basel Capital Accord. Τα σύμφωνα της Βασιλείας αποτελούν την πρώτη διεθνώς
οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας ενός κοινού συστήματος υπολογισμού της
κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων
μορφών κινδύνων που προκαλεί η χρηματοπιστωτική δραστηριότητα.
Το 1988 εκδόθηκε το πλαίσιο εποπτείας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος με
την ονομασία «Βασιλεία Ι», στόχος του οποίου ήταν η αντιμετώπιση του πιστωτικού
κινδύνου μέσω της θέσπισης ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στην αρχή της
δεκαετίας του 2000 το πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙ», το οποίο αντικατέστησε τη Βασιλεία Ι,
αποσκοπούσε στην πληρέστερη απεικόνιση των αναλαμβανόμενων κινδύνων από τα
πιστωτικά ιδρύματα και στη σύνδεση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους κινδύνους
αυτούς. Τέλος, στο πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» παρουσιάζονται κανονιστικά πρότυπα που
αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα των τραπεζών.
15

Φλώρος, (2012), σελ 20-21
Βασιλεία Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος, Διεύθυνση Οικονομικών μελετών, τεύχος 11/2011
Αγγελόπουλος, (2013), σελ 799-810,815,823
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2.2.1 Λειτουργία και Στόχοι της Επιτροπής της Βασιλείας
Η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee) για την επίτευξη της αποστολής της προωθεί,
στηρίζει και διευκολύνει την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των χωρών-μελών της σε θέματα
τραπεζικής εποπτείας. Σκοπός είναι η δημιουργία και η προώθηση μιας ομοιόμορφης
ερμηνείας εννοιών σχετικών με το τραπεζικό σύστημα και τη λειτουργία του, ώστε να
διαμορφωθεί αποτελεσματική τραπεζική εποπτεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή της
Βασιλείας δεν επιβάλει τις οδηγίες που διαμορφώνει, απλά εισηγείται πρακτικές με
συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Μεταξύ των βασικότερων στόχων της Επιτροπής είναι η σμίκρυνση του χάσματος στην
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε διαφορετικές χώρες. Γι αυτόν το λόγο επιδιώκεται
η προώθηση δύο βασικών αρχών:
• όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στον κόσμο πρέπει να έχουν συστήματα εποπτείας και
• τα εποπτικά συστήματα πρέπει να είναι επαρκή.
Πέρα από τις εργασίες που αφορούν την Κεφαλαιακή Επάρκεια, η Επιτροπή έχει
αναδείξει πολλά θέματα σχετικά με την εποπτεία, όπως:
• η εποπτεία των θέσεων σε συνάλλαγμα,
• η διαχείριση του δανεισμού των τραπεζών στο εξωτερικό,
• η διαχείριση των θέσεων σε στοιχεία εκτός ισολογισμού,
• η αποφυγή χρήσης των συστημάτων των τραπεζών για εγκληματικές ενέργειες,
• τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα,
• η διαχείριση των κινδύνων των θέσεων σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Η Επιτροπή ασχολείται επίσης με θέματα όπως ο εσωτερικός και ο οικονομικός
έλεγχος.
2.2.2 Το Πρώτο Σύμφωνο της Επιτροπής- Βασιλεία Ι (Basel I)
Το θέμα που απασχολεί κυρίως την Επιτροπή τα τελευταία χρόνια είναι η Κεφαλαιακή
Επάρκεια (Capital Adequacy) των Τραπεζών. Εκείνο το διάστημα αναπτυσσόταν με
ταχύτατους ρυθμούς ο πιστωτικός κίνδυνος. Οριστικοποιήθηκε τελικά ένα σύστημα
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μέτρησης των κινδύνων, γνωστό ως Σύμφωνο (Συνθήκη) της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή
Επάρκεια (Basel Capital Accord ή Basel I) που δόθηκε για εφαρμογή στις Τράπεζες το 1988.
Υιοθετήθηκε σταδιακά όχι μόνο από τις χώρες-μέλη της Ομάδας των Δέκα αλλά και από
πολλές άλλες χώρες, ιδιαίτερα από χώρες με τράπεζες που δραστηριοποιούνται διεθνώς.
Το πρώτο σύμφωνο έθεσε τη βάση των ελαχίστων κεφαλαίων που υποχρεούται να
διαθέτει κάθε τράπεζα με βάση τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. Αυτή η ελάχιστη
κεφαλαιακή απαίτηση ορίστηκε σε 8% και εκφράστηκε ως Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
(Capital Adequacy Ratio-CAR) ή Δείκτης Φερεγγυότητας (Solvency Ratio) ως εξής:
 =

 ά Ί  ά 
≥ 8%
 έ      ό ί  !" ό

Οι όροι που εμφανίζονται στον αριθμητή και στον παρονομαστή ορίζονται ως εξής:
Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια: Εκτός από τα λογιστικά ίδια κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο και
αποθεματικά) περιλαμβάνονται και προβλέψεις, κάποια αφανή αποθεματικά, κάποιες
μορφές ξένων κεφαλαίων, όπως είναι τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης. Για την κατάταξη
ενός χρηματοπιστωτικού μέσου στα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια η Επιτροπή έθεσε κριτήρια και
με βάση αυτά τα κριτήρια κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1 Capital)
o Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Upper Tier 1 Capital)
o Πρόσθετα Βασικά Ίδια Κεφάλια (Lower Tier 1 Capital)
• Συμπληρωματικά Πρόσθετα Ίδια Κεφάλαια (Tier 2 Capital)
o Κύρια συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Upper Tier 2 Capital)
o Πρόσθετα συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Lower Tier 2 Capital)
• Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς (Tier 3 Capital)
Στον τύπο του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας που δόθηκε παραπάνω ο αριθμητής του
κλάσματος αποτελείται από τα Tier 1 και Tier 2.
Σταθμισμένο Ενεργητικό: Οι τυποποιημένοι συντελεστές στάθμισης έναντι του πιστωτικού
κινδύνου ήταν τέσσερις (0%, 20%, 50%, 100%), εφαρμοσμένοι σε ισάριθμες κατηγορίες του
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ενεργητικού όπως είχαν οριστεί, ενώ υπήρχε και ιδιαίτερη πρόβλεψη για τη διαμόρφωση
των συντελεστών στάθμισης των εκτός ισολογισμού στοιχείων του ενεργητικού.
Το 1997 η Επιτροπή εξέδωσε τη βασικότερη τροποποίηση του πρώτου συμφώνου
για την Κεφαλαιακή Επάρκεια, ενσωματώνοντας τους κινδύνους αγοράς και έτσι ο Δείκτης
Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε ως εξής:
 =

 ά Ί  ά 
≥ 8%
 έ      ό ί  !" ό
+ (12,5 × ί  !ά)

2.2.3 To Δεύτερο Σύμφωνο της Επιτροπής- Βασιλεία ΙΙ (Basel II)
Παρά τα θετικά αποτελέσματα, το πρώτο σύμφωνο είχε κενά και δεν επιτεύχθηκε να
καλυφθεί το σύνολο των πολύπλοκων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών με
αποτέλεσμα πολλές τράπεζες να αναλαμβάνουν κινδύνους που διέφυγαν των κανόνων της
Κεφαλαιακής Επάρκειας. Πιο συγκεκριμένα, δεν είχαν ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος
ρευστότητας και ο λειτουργικός κίνδυνος, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στους κανόνες
του πρώτου συμφώνου και ούτε στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Έτσι το
2001 το πρώτο σύμφωνο αντικαταστάθηκε από το σαφώς βελτιωμένο δεύτερο που
περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις πυλώνες:
•

Πρώτος Πυλώνας: Αναφέρεται στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που
δημιουργούν ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος.

•

Δεύτερος Πυλώνας: Αναφέρεται στην εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας και
στην ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας και των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

•

Τρίτος Πυλώνας: Αναφέρεται στην αποτελεσματική ενημέρωση της αγοράς με
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, στην ενίσχυση της πειθαρχίας και στην ανάπτυξη
της αγοράς.

Με βάση τους νέους κανόνες ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώνεται πλέον
ως εξής:
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 =

 ά Ί  ά 
≥ 8%
  ό ί  + (12,5 × ί  ,!ά)
+ -  ! ό ί 

Η Βασιλεία ΙΙ προϋποθέτει την τήρηση δύο επιπλέον δεικτών:
0ί " 1 ώ Ί  ί (3456 1 7849) =
:;<=>ά Ί?=; @ABάC;=;
D=<EFE=>όG @ίH?IHJG K (LM,N × @ίH?IHJG OPJQάG)
K RA=EJIQP=>όG @ίH?IHJG

≥ 4%

0ί " ύ  1 ώ Ίί ί (UVV56 3456 1 7V487W) =
@ύQ=; :;<=>ά Ί?=; @ABάC;=;
= D=<EFE=>όG @ίH?IHJG K (LM,N × @ίH?IHJG OPJQάG) ≥ 2%
K RA=EJIQP=>όG @ίH?IHJG

2.2.4 Βασιλεία ΙΙ και Πιστωτικός Κίνδυνος
Σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ για την αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου
πιστωτικού κινδύνου έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο μεθόδων: της
τυποποιημένης προσέγγισης και των προσεγγίσεων των εσωτερικών συστημάτων
διαβάθμισης. Άσχετα με την μέθοδο που θα επιλέξουν οι τράπεζες, υποχρεούνται βάσει
των προτάσεων της Βασιλείας ΙΙ να δημιουργήσουν ένα εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης,
τη μεθοδολογία του οποίου είναι υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν σε τακτική βάση
τουλάχιστον μια φορά ανά έτος. Τα εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης αναπτύσσονται
από τις ίδιες τις τράπεζες και πρέπει να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις των ομίλων
τους.
Βασικό βήμα για την ανάπτυξη του συστήματος εσωτερικών αναβαθμίσεων είναι ο
υπολογισμός ποσοτικών παραμέτρων του πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή της πιθανότητας
αθέτησης (Probability of Default – PD), της αναμενόμενης ζημίας (Loss Given Default – LGD),
του ανοίγματος χρηματοδότησης (Exposure at Default – EAD) και της διάρκειας
χρηματοδότησης (Maturity – M). Με γνωστά τα παραπάνω μεγέθη η συνάρτηση δίνει την
απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια για κάθε άνοιγμα.
Για τον υπολογισμό αποδεκτού PD των χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις οι
τράπεζες πρέπει να τηρούν στοιχεία και παρατηρήσεις τουλάχιστον για 5 έτη.
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Για τον υπολογισμό των αποδεκτών PD, LGD, EAD, EL των χρηματοδοτήσεων retail οι
τράπεζες πρέπει να τηρούν στοιχεία και παρατηρήσεις τουλάχιστον για 5 έτη.
2.2.5 Το Τρίτο Σύμφωνο της Επιτροπής- Βασιλεία ΙΙΙ (Basel III)
Με την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, σε συνθήκες πίεσης και αύξησης των
κινδύνων, οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ δεν ανταποκρίνονταν πλέον στις νέες συνθήκες που
επικρατούσαν και η τροποποίηση των κανόνων της είχε καταστεί αναγκαία. Ως
αποτέλεσμα, η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε σε κάποιες μεταβολές και προσθήκες
που αποτελούν το τρίτο Σύμφωνο της Επιτροπής, τη Βασιλεία ΙΙΙ (Basel III). Ως χρονικό όριο
για την υλοποίηση των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου του 2019.
Βασική μεταβολή αποτελεί η προσθήκη στον υπολογισμό της κεφαλαιακής
επάρκειας του κινδύνου ρευστότητας, ο οποίος δεν είχε ληφθεί υπόψη στα δύο
προηγούμενα σύμφωνα.
Επίσης προτείνεται η υιοθέτηση ενός νέου δείκτη, του Δείκτη Μόχλευσης (Leverage
Ratio), προκειμένου να υπάρξει πρόληψη υπερβάλλουσας μόχλευσης στο τραπεζικό
σύστημα. Ο Δείκτης Μόχλευσης ορίζεται ως εξής:
0ί " XόY " =

1 ά Ί  ά 
≥ 3%
ύ !" ύ

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, οι τράπεζες καλούνται να δημιουργούν
κεφαλαιακό απόθεμα 16 - capital conservation buffer- για λόγους συντήρησης επιπροσθέτως
των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που πρέπει να τηρούν σε διαρκή βάση. Η
δημιουργία αυτού του αποθέματος θα γίνεται σε ομαλές περιόδους (δηλαδή σε περιόδους
οικονομικής ανάπτυξης και πιστωτικής επέκτασης). Το απόθεμα αυτό θα έχει ύψος 2,5%
του συνόλου των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών

16

Βασιλεία ΙΙΙ

http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/30-z%20GORTSOS%20519-540.pdf
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Σκοπός του αποθέματος είναι η χρήση του, ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή στα
ελάχιστα ίδια κεφάλαια για την απορρόφηση ζημιών. Εφόσον μια τράπεζα κάνει χρήση του,
οφείλει να το ανακτήσει άμεσα με τον περιορισμό της διανομής κερδών για την καταβολή
μερισμάτων και την καταβολή bonus στο προσωπικό και με τον περιορισμό επαναγοράς
ιδίων μετοχών.
Όσον αφορά τους άλλους δείκτες, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) θα
πρέπει να ανέρχεται όπως και πριν σε ποσοστό τουλάχιστον 8%. Ο Δείκτης Βασικών Ιδίων
Κεφαλαίων (Tier 1 Ratio) θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 6% (από 4%
σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο). Ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
(Upper Tier 1 Capital) θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 4,5% (από 2%
σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

3.1 Ο Δανεισμός στην Ελλάδα
Οι τράπεζες στην Ελλάδα17 όπως τις έχουμε γνωρίσει την τελευταία δεκαπενταετία είναι
πολύ πρόσφατο δημιούργημα. Πασίγνωστα προϊόντα σήμερα, όπως τα καταναλωτικά
δάνεια, οι πιστωτικές κάρτες, οι υπεραναλήψεις ήταν άγνωστες λέξεις μέχρι τα τέλη της
δεκαετίας του 1980. Άγνωστη επίσης ήταν και η έννοια του ανταγωνισμού μεταξύ των
τραπεζών. Οι μοναδικές σχεδόν τραπεζικές εργασίες ήταν οι λογαριασμοί αποταμίευσης και
οι πληρωμές μέσω τραπεζών. Πριν από τη δεκαετία του 1980 οι επαφές των πολιτών με τις
τράπεζες ήταν σπάνιες και περιορίζονταν στη διατήρηση ενός καταθετικού λογαριασμού
αποταμίευσης. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, δεδομένης της μεγάλης φτώχειας, η
αποταμίευση αποτελούσε πολυτέλεια.
Από το τέλος το Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και για πολλές δεκαετίες, όλες οι
αποφάσεις που καθόριζαν την τραπεζική λειτουργία, όπως για παράδειγμα το ύψος των
επιτοκίων, λαμβάνονταν από την Κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος. Μια εμπορική
τράπεζα δεν μπορούσε ούτε να ανοίξει υποκατάστημα χωρίς να πάρει άδεια από τη
Νομισματική Ένωση. Οι εμπορικές τράπεζες ήταν απλώς εκτελεστικά όργανα, χωρίς να
υπάρχουν παρά ελάχιστες πρωτοβουλίες για αυτές. Η εικόνα ήταν περίπου η ίδια και στην
υπόλοιπη Ευρώπη εξαιτίας του καθεστώτος του έντονου προστατευτισμού.
Η εικόνα άρχισε να αλλάζει με την συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα το 1981. Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, όταν ολοκληρώθηκε το
μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας απελευθέρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος,
οι τράπεζες είχαν αλλάξει ριζικά. Η νέα εποχή χαρακτηρίστηκε από την απελευθέρωση των

17

Παπαδογιάννης, (2013), Το άδοξο τέλος, σελ 20-23, 72
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δανείων προς τα νοικοκυριά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα θετικές και αρνητικές συνέπειες.
Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχαν τόσοι πολλοί πρόσβαση σε τόσα πολλά χρήματα.
Η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης ήρθε το 2002 με την αντικατάσταση της
δραχμής

από

το

ευρώ.

Την

περίοδο

2000-2005

οι

χορηγήσεις

δανείων

υπερδιπλασιάστηκαν, τα στεγαστικά δάνεια τετραπλασιάστηκαν και οι πιστωτικές κάρτες
υπερτετραπλασιάστηκαν. Οι τράπεζες εξάντλησαν τα αποθέματά τους σε καταθέσεις και
προχώρησαν στην άντληση επιπλέον ρευστότητας με προνομιακούς όρους από τη
διατραπεζική αγορά. Δανειζόταν δηλαδή από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες προκειμένου να
συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την περίοδο 2005-2010
συνεχίστηκε η πορεία αυτή. Κάθε χρονιά με εξαίρεση το 2009 και το 2010, οι χορηγήσεις
δανείων είχαν διψήφιο ρυθμό αύξησης. Σε αυτό το διάστημα υπήρξαν και πολλές
συγχωνεύσεις μεταξύ των τραπεζών ως παρεπόμενο του ανταγωνισμού τους.
Οι τιμές των μετοχών των τραπεζών καθώς και η τιμή του Γενικού Δείκτη
ακολούθησαν την ίδια ανοδική πορεία. Το 2007 ήταν η χρονιά που η τραπεζική πορεία
έφτασε στο ζενίθ.
Πολλές είναι οι αιτίες που οδήγησαν στην μεγάλη πτώση που ακολούθησε. Μάλλον
η πορεία ήταν προδιαγεγραμμένη, αν σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα επί δεκαετίες ήταν μια
χώρα στην οποία οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες, οι εργαζόμενοι και οι πολίτες βρίσκονταν
υπό καθεστώς έντονου προστατευτισμού και ασφυκτικής ρύθμισης. Ο τρόπος λειτουργίας
της ελεύθερης αγοράς ήταν παντελώς άγνωστος και δεν είχε γίνει κάποια προσπάθεια
προετοιμασίας για τη μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο.

3.2 Σύνολο Χρηματοδοτήσεων για την Περίοδο 2000-2016
Όσα αναλύθηκαν στην παραπάνω ενότητα, επαληθεύονται από τα στοιχεία των
δανειοδοτήσεων από αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο παρακάτω πίνακας και το
διάγραμμα απεικονίζουν τα υπόλοιπα σε δις € των χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις και
ιδιώτες για την περίοδο 2000-2015.
25

Πίνακας 2: Υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων σε δις € προς επιχειρήσεις και ιδιώτες (20002015)
Έτος

Σύνολο

Επιχειρήσεις

Ιδιώτες

2000

59,33

42,36

16,97

2001

74,28

50,199

23,829

2002

86,511

50,012

31,498

2003

103,819

63,621

40,199

2004

123,994

71,433

52,561

2005

149,903

81,01

68,894

2006

179,452

93,576

85,877

2007

215,405

111,289

104,116

2008

249,661

132,458

117,203

2009

249,678

130,043

119,635

2010

257,846

139,727

118,119

2011

248,535

135,485

113,050

2012

227,655

121,125

106,530

2013

217,920

117,092

100,827

2014

212,039

114,936

97,104

2015

204,340

109,766

94,573

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Αρχείο 2000-2015
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Υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων σε δις € προς επιχειρήσεις και ιδιώτες 2000-2015
2015

109,766

94,573

2014

114,936
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Διάγραμμα 2: Υπόλοιπο χρηματοδοτήσεων σε δις € προς επιχειρήσεις και ιδιώτες (20002015)
Για το έτος 2016, παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα και στο αντίστοιχο
διάγραμμα χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και ιδιώτες με τις τελευταίες να αναλύονται
σε υποκατηγορίες. Τα δεδομένα αφορούν τον Μάιο του 2016.
Πίνακας 3: Υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων σε δις € και ποσοστό επί του συνόλου ανά
κατηγορία δανείου (Μάιος 2016)
Κατηγορίες δανείων

Ποσά σε δις €

% επί του συνόλου

Δάνεια προς επιχειρήσεις 108,961

54%

Δάνεια προς ιδιώτες

46%

92,788

Στεγαστικά
Καταναλωτικά
Λοιπά

66,133
25,305
1,35
201,749

32,8%
12,5%
0,67%
100%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, τεύχος ΜαΐουΙουνίου 2016, σελ 109, 115
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Διάγραμμα 3:: Υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων σε δις € και ποσοστό επί του συνόλου ανά
κατηγορία δανείου (Μάιος 2016)

3.3 Κατηγορίες Τραπεζικών Δανείων
3.3.1 Κατηγορίες Δανείων Ανάλογα
νάλογα με το Σκοπό Χρηματοδότησης
Τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπορούν να χωριστούν
στις εξής κατηγορίες ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χορηγούνται:

18

Καταναλωτικά Δάνεια
Είναι δάνεια που απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα για κάλυψη προσωπικών και
καταναλωτικών αναγκών. Περιλαμβάνουν τις υπεραναλήψεις, τις πιστωτικές κάρτες, τα
δάνεια για σπουδαστές και τα δάνεια συγκέντρωσης οφειλών για αποπληρωμή ήδη
υπαρχόντων δανείων με χαμηλότερο επιτόκιο. Το ύψος της δανειοδότησης, το ύψος του
επιτοκίου και ο χρόνος αποπληρωμής ποικίλλει. Όταν το ποσό του δανείου ξεπερνά ένα
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www.nbg.gr
www.piraeusbank.gr
www.alpha.gr
www.eurobank.gr
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όριο, απαιτείται κάποιας μορφής εγγύηση ή εξασφάλιση. Η εξασφάλιση που ζητά η
τράπεζα είναι ανάλογη του ύψους του δανείου (π.χ. ύπαρξη εγγυητή, ενεχυρίαση
αυτοκινήτου).
Οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται ευρέως ως μέσο πληρωμής, καθώς ο
καταναλωτής μπορεί να πραγματοποιεί αγορές σε καταστήματα ή ηλεκτρονικά μέσω
internet χωρίς μετρητά αλλά με τη χρήση της κάρτας. Ιδιαιτερότητα της πιστωτικής κάρτας
που τη διαχωρίζει από τη χρεωστική αποτελεί το πιστωτικό όριο. Υπάρχει ανώτατο μηνιαίο
όριο μέχρι το οποίο μπορούν να πραγματοποιούνται αγορές, ενώ ο πελάτης ουσιαστικά δεν
έχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό του. Ο πελάτης επιβαρύνεται με τόκους ανάλογα
με το ποσό που χρησιμοποίησε στην περίπτωση που επιλέξει τη μερική εξόφληση. Αν
επιλεγεί η ολική εξόφληση ο πελάτης δεν πληρώνει τόκους, αφού εξοφλεί ολοσχερώς τη
μηνιαία οφειλή του.
Η εν λόγω μορφή χρηματοδότησης αναπτύχθηκε ραγδαία το διάστημα 2000-2009. Η
καταναλωτική πίστη παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις άλλες μορφές
πιστοδοτήσεων. Τα καταναλωτικά δάνεια παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα για τις τράπεζες:19
Πλεονεκτήματα
• η μεγάλη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου (μεγάλος αριθμός απαιτήσεων, μικρού
σχετικά ύψους η καθεμιά),
• οι σημαντικές ωφέλειες που εξασφαλίζει από επιτοκιακά έσοδα.
Μειονεκτήματα
• αυξημένο λειτουργικό κόστος (αναφορικά με την έγκριση, την παρακολούθηση και
τη λειτουργική στήριξη πολυάριθμων δανειακών λογαριασμών),
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Γκόρτσος, Αλεξάκης, (2006), σελ 108
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• κίνδυνος δημιουργίας επισφαλειών (δυσκολία στάθμισης της πιστοληπτικής
ικανότητας των δανειοληπτών λόγω έλλειψης σαφούς εικόνας των συνολικών τους
τακτών υποχρεώσεων) και
• κοστοβόρες και χρονοβόρες διαδικασίες επανείσπραξης των ληξιπρόθεσμων
οφειλών (μικρού ύψους απαιτήσεις σε σχέση με τα απαιτούμενα έξοδα).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ουσιαστική ενεργοποίηση του ειδικού φορέα παροχής
τεκμηριωμένης πληροφόρησης για το συνολικό ύψος των πιστώσεων που ενδεχομένως
έχουν χορηγηθεί σε έναν υποψήφιο πελάτη, γνωστού ως «Τειρεσίας», μπορεί να περιορίσει
σημαντικά τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι τράπεζες.
Στεγαστικά Δάνεια
Χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για κάλυψη στεγαστικών αναγκών, δηλαδή για
αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση, επισκευή κατοικίας ή για αγορά οικοπέδου για
ανέγερση κατοικίας. Για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων είναι απαραίτητη κάποιας
μορφής εξασφάλιση λόγω του υψηλού ποσού χρηματοδότησης.
Η διάρκεια ενός στεγαστικού δανείου συνήθως κυμαίνεται από 10 έως 30 χρόνια. Το
επιτόκιο του δανείου μπορεί να είναι σταθερό, κυμαινόμενο ή μικτό. Το κυμαινόμενο
επιτόκιο προκύπτει με βάση το επιτόκιο Euribor. Το μικτό επιτόκιο είναι ουσιαστικά
συνδυασμός σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, όπου το σταθερό επιτόκιο ισχύει για
τα πρώτα 3, 5, 10, 15, 20 χρόνια και στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο που
προκύπτει με βάση το Euribor.
Οικολογικά Δάνεια
Τα οικολογικά ή πράσινα δάνεια είναι μία υποκατηγορία των στεγαστικών που χορηγούνται
τα τελευταία χρόνια για:
• τοποθέτηση πράσινης στέγης,
• αντικατάσταση παλαιού λέβητα ή /και θερμοδοχείου νερού χρήσης (boiler),
• εγκατάσταση φυσικού αερίου,
• εφαρμογή θερμομόνωσης σε τοίχους και οροφές,
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• αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων,
• εγκατάσταση βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων,
• δημιουργία συλλεκτών βρόχινου νερού,
• τοποθέτηση θερμικών ηλιακών συστημάτων και ηλιακών θερμοσιφώνων,
• χρήση ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής απόδοσης Α+,
• τοποθέτηση εναλλακτικών συστημάτων ψύξης (δροσισμός δαπέδου, fancoils) και
συστημάτων σκίασης,
• εγκατάσταση συστημάτων γεωθερμίας,
• εγκατάσταση συστημάτων αιολικής ενέργειας,
• εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Επιχειρηματικά Δάνεια
Χορηγούνται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις για:
• χρηματοδότηση παγίων, δηλαδή για αγορά ή ανακαίνιση της επαγγελματικής τους
στέγης, για αγορά εξοπλισμού όπως επαγγελματικού οχήματος, για αγορά άυλων
παγίων και για ενίσχυση ρευστότητας. Οι διασφαλίσεις που ζητά η τράπεζα για τη
χορήγηση του δανείου είναι ανάλογες του ύψους του δανείου (π.χ. ενεχυρίαση
μεταχρονολογημένων

επιταγών,

συναλλαγματικών,

εμπορευμάτων,

εγγραφή

υποθήκης), ενώ σημαντική βαρύτητα στη χορήγηση του δανείου έχει η εμπειρία της
επιχείρησης και η δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της τράπεζας. Σε αυτήν
την κατηγορία ανήκει και το leasing.
• χρηματοδότηση ρευστότητας, δηλαδή για κεφάλαιο κίνησης. Χορηγούνται
ανακυκλούμενες πιστώσεις σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εμπορικές, ξενοδοχειακές
και άλλες επιχειρήσεις. Οι διασφαλίσεις που ζητά η τράπεζα για τη χορήγηση του
δανείου

είναι

ανάλογες

του

ύψους

του

δανείου

(π.χ.

ενεχυρίαση

μεταχρονολογημένων επιταγών, συναλλαγματικών, τιμολογίων πώλησης). Στην
κατηγορία αυτή ανήκει και το factoring.
Υπάρχουν και αρκετά συγχρηματοδοτούμενα δάνεια από τράπεζες και ελληνικούς
και ξένους φορείς που απευθύνονται στις επιχειρήσεις. Αναφέρονται κάποια ενδεικτικά
παραδείγματα:
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• Jeremie: υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
και χρηματοδοτείται κατά 50% από το ΕΣΠΑ.
• ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική επανεκκίνηση: υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό
Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και το 50% του δανείου είναι
άτοκο.
Παρέχονται επίσης στις επιχειρήσεις υπηρεσίες, όπως εγγυητικές επιστολές και
ενέγγυες πιστώσεις.
Οι εγγυητικές επιστολές

20

χορηγούνται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, για καλή

εκτέλεση έργου και για πληρωμή υποχρεώσεων. Με την εγγυητική επιστολή ένα πρόσωπο
(εκδότης) υπόσχεται εγγράφως στον δανειστή ενός τρίτου (λήπτη της εγγυητικής
επιστολής), κατόπιν εντολής του τρίτου, ότι θα καταβάλει ορισμένη χρηματική παροχή είτε
σε πρώτη ζήτηση, δηλαδή με μόνη υποβολή σχετικού αιτήματος του λήπτη της εγγυητικής
επιστολής (εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση) είτε υπό όρους, υπό την προϋπόθεση
δηλαδή της τήρησης κάποιων διατυπώσεων εκ μέρους του λήπτη (εγγυητική επιστολή υπό
όρους) και πάντως χωρίς ο εκδότης να δικαιούται ή να υποχρεούται να αναχθεί στη σχέση
του λήπτη με τον τρίτο ή στη σχέση που συνδέει τον ίδιο με τον τρίτο. Εκδότης της
εγγυητικής επιστολής είναι κατά κανόνα κάποιο τραπεζικό ίδρυμα. Η τραπεζική εγγυητική
επιστολή σε πρώτη ζήτηση είναι αυτή που συναντάται συχνότερα στην πράξη.
Στη σύμβαση εγγυητικής επιστολής εμπλέκονται συνολικά τρία πρόσωπα. Αφενός, ο
εκδότης (τράπεζα) και ο λήπτης της εγγυητικής επιστολής μεταξύ των οποίων καταρτίζεται
η σύμβαση της εγγυητικής επιστολής. Αφετέρου εμπλέκεται και ο τρίτος οφειλέτης, ο
οποίος συνδέεται συμβατικά με ιδιαίτερες έννομες σχέσεις τόσο με τον λήπτη της
εγγυητικής επιστολής (σχέση αξίας) όσο και με τον εκδότη (σχέση κάλυψης).
Η έκδοση εγγυητικής επιστολής αποτελεί εργασία που διενεργείται από τις τράπεζες
έναντι ανταλλάγματος. Οι τράπεζες παρέχουν την πίστη τους υπέρ των πελατών τους και
εισπράττουν για το λόγο αυτό από τους πελάτες τους προμήθεια, που υπολογίζεται ως
ποσοστό επί του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή.
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Γεωργιάδης, (2001), σελ 135-136, 154
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Οι ενέγγυες πιστώσεις 21 αφορούν τη διευκόλυνση των εισαγωγών. Πρόκειται για τη
σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας μια τράπεζα, συνήθως του τόπου προορισμού των
εμπορευμάτων (εκδότρια ή πιστώτρια τράπεζα), συμφωνεί με πελάτη της (οφειλέτηαγοραστή) έναντι αμοιβής να ανοίξει πίστωση υπέρ ορισμένου τρίτου προσώπου
(δικαιούχου-πωλητή), με την έννοια ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει
ορισμένο χρηματικό ποσό προς τρίτο, όταν ο τελευταίος της παραδώσει ορισμένα εκ των
προτέρων καθορισμένα φορτωτικά έγγραφα. Το ποσό που καταβλήθηκε εισπράττει
συνακόλουθα η τράπεζα από τον πελάτη της-αγοραστή με την παράδοση σ’ αυτόν των εις
χείρας της φορτωτικών εγγράφων. Προς εξασφάλιση της απαίτησής της κατά του οφειλέτηαγοραστή η τράπεζα αποκτά από τον χρόνο της ικανοποίησης του δικαιούχου νόμιμο
ενέχυρο πάνω στα εμπορεύματα στα οποία αναφέρονται τα φορτωτικά έγγραφα.
Στη σύμβαση της ενέγγυας πίστωσης συμμετέχουν τρία πρόσωπα: α) η τράπεζα που
ανοίγει την πίστωση, η οποία καλείται εκδότρια ή πιστώτρια τράπεζα, β) αυτός που ζητεί το
άνοιγμα της πίστωσης, οποίος καλείται οφειλέτης-εντολέας και γ) ο τρίτος υπέρ του οποίου
ανοίγεται η πίστωση και ο οποίος καλείται δικαιούχος.
Η ενέγγυος πίστωση αποτελεί μέσο πληρωμής, ενώ η εγγυητική επιστολή
πληρώνεται μόνο εφόσον ο δικαιούχος το ζητήσει εγγράφως από την εκδότρια τράπεζα,
στην περίπτωση που ο υπόχρεος δεν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει
απέναντί του.
Ένα παράδειγμα συγχρηματοδοτούμενου προϊόντος είναι η εξωστρέφεια που
υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων – ΟΑΕΠ.
Το πρόγραμμα αφορά στην ασφάλιση των εξαγωγών έναντι κινδύνου μη πληρωμής τους
από τον Οίκο του Εξωτερικού.
3.3.2 Κατηγορίες Δανείων Ανάλογα με τον Τρόπο Αποπληρωμής
Μία άλλη διάκριση τραπεζικών δανείων προκύπτει ανάλογα με τις δόσεις:22
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Γεωργιάδης, (2001), σελ 246-247
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Δούρος, (2007), σελ 128-130
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Τοκοχρεωλυτικά Δάνεια
Η αποπληρωμή του τοκοχρεωλυτικού δανείου γίνεται σταδιακά με σταθερές ισόποσες
τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Η κάθε δόση αντιπροσωπεύει κεφάλαιο (χρεολύσιο) και τόκο.
Χρεολυτικά Δάνεια
Είναι ο τύπος του δανείου η αποπληρωμή του οποίου γίνεται με βάση σταθερές πληρωμές
κεφαλαίου και μεταβλητές πληρωμές τόκου με αποτέλεσμα οι δόσεις να μην είναι
ισόποσες.
3.3.3 Κατηγορίες Δανείων Ανάλογα με τη Χρονική Διάρκεια
Ανάλογα με το χρόνο ρευστοποίησής τους διακρίνονται σε: 23
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Η διάρκειά τους είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών. Η διάρκεια αυτή θεωρείται ότι
καλύπτει τις ανάγκες του δανειολήπτη. Στην πράξη είναι σύνηθες μια βραχυπρόθεσμη
χρηματοδότηση να παρατείνεται ή να ανανεώνεται κατά τη διάρκειά της ή κατά τη λήξη της
με γνώμονα τις ανάγκες του πιστούχου και την κρίση της τράπεζας.
Μεσοπρόθεσμα Δάνεια
Η διάρκειά τους είναι μεταξύ δεκατριών και τριάντα έξι μηνών. Με αυτού του τύπου τις
χρηματοδοτήσεις καλύπτονται ανάγκες που η εξόφλησή τους δεν απαιτεί μεγάλο χρονικό
ορίζοντα, όπως για παράδειγμα η αγορά ενός αυτοκινήτου από έναν ιδιώτη.
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Η διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη των τριών ετών. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν κάποια
καταναλωτικά δάνεια, όλα τα στεγαστικά δάνεια καθώς και δάνεια προς επιχειρήσεις οι
οποίες προβαίνουν σε επενδύσεις, για να βελτιώσουν τον εξοπλισμό τους. Οι
χρηματοδοτήσεις αυτής της κατηγορίας συνεπάγονται μεγαλύτερους κινδύνους για τις
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Δούρος, (2007), σελ 133
Αναγνωστάκης, Κοκκομέλης, (2000), σελ 46-49
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τράπεζες, καθώς πολλά δεδομένα μπορούν να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια μιας
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.
3.3.4 Κατηγορίες Δανείων Ανάλογα με το Επιτόκιο
Ανάλογα με το είδος του επιτοκίου διακρίνονται σε: 24
Δάνεια Σταθερού Επιτοκίου
Τα δάνεια αυτά έχουν σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου
Δάνεια Κυμαινόμενου Επιτοκίου
Τα δάνεια αυτά έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο διαφέρει μεταξύ των τραπεζών και
συχνά είναι συνδεδεμένο με κάποιο δείκτη αναφοράς όπως το Euribor. Το Euribor είναι το
επιτόκιο αναφοράς της αγοράς χρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ευρώ και
συγκεκριμένα είναι το επιτόκιο που προσφέρεται από μια τράπεζα για προθεσμιακές
διατραπεζικές καταθέσεις σε ευρώ.
Δάνεια Μικτού Επιτοκίου
Τα δάνεια αυτά έχουν αρχικά σταθερό επιτόκιο για διάστημα 3, 5, 10, 15, 20 ετών και στη
συνέχεια το επιτόκιο του δανείου μετατρέπεται σε κυμαινόμενο για την υπόλοιπη διάρκειά
του.
3.3.5 Κατηγορίες Δανείων Ανάλογα με τις Εξασφαλίσεις
Ανάλογα με τις εξασφαλίσεις τα δάνεια μπορούν να διακριθούν σε: 25
Ακάλυπτα Δάνεια
Τα δάνεια αυτά καλύπτονται μόνο με την υπογραφή του δανειολήπτη. Αν ο πελάτης δεν
εξοφλήσει την οφειλή του, η τράπεζα θα ικανοποιηθεί από την προσωπική του περιουσία.

24

Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, (2009), σελ 27

25

Δούρος, (2007), σελ 133

35

Καλυμμένα Δάνεια με Ενοχικές Εξασφαλίσεις
Είναι τα δάνεια που εκτός από την υπογραφή του δανειολήπτη, η τράπεζα καλύπτεται και
με εγγύηση τρίτου προσώπου. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται και τα δάνεια που
εξασφαλίζονται με ενέχυρο επί αξιογράφων (επιταγές ή συναλλαγματικές).
Καλυμμένα Δάνεια με Εμπράγματες Εξασφαλίσεις
Είναι τα δάνεια που εκτός από την υπογραφή του δανειολήπτη και ενδεχομένων του
εγγυητή, καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες (ενέχυρα, προσημειώσεις, υποθήκες).
Στην υποενότητα 4.3 παρουσιάζονται τα είδη αποδεκτών εξασφαλίσεων.
Οι τύποι των τραπεζικών δανείων φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.
ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ
ΜΗ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΩΝ
ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΔΟΣΗΣ
ΔΑΝΕΙΑ
ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΜΗ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΤΑΚΤΗΣ ΛΗΞΗΣ

Σχήμα 2: Κατηγοριοποίηση δανείων
Πηγή: Γκόρτσος, Αλεξάκης, (2006), σελ 12
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3.4

Απαραίτητα

Δικαιολογητικά

και

Προϋποθέσεις

για

Αίτηση

Δανειοδότησης
Προκειμένου να γίνει αρχικά αίτηση για χορήγηση ενός δανείου οποιασδήποτε κατηγορίας
θα πρέπει ο δανειολήπτης να πληροί ορισμένα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία
τροποποιούνται, αν υπάρχει κάποια ενοχική ή εμπράγματη εξασφάλιση. Άλλη προϋπόθεση
αποτελεί η ηλικία του δανειολήπτη, καθώς αυτή δεν θα πρέπει να ξεπερνά ένα όριο κατά τη
λήξη του δανείου. Αυτό το όριο εξαρτάται από το είδος του δανείου που χορηγείται.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά26 εξαρτώνται από το είδος της δανειοδότησης και
αναλύονται παρακάτω.
3.4.1

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Φυσικού Προσώπου για Αίτηση Καταναλωτικού

Δανείου
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένα φυσικό πρόσωπο προκειμένου να κάνει αίτηση
χορήγησης καταναλωτικού ή στεγαστικού δανείου από ένα κατάστημα τράπεζας, η οποία
θα αξιολογηθεί στη συνέχεια από τα εγκριτικά κλιμάκια της τράπεζας είναι:
• νομιμοποιητικά έγγραφα: ταυτότητα ή διαβατήριο,
• εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους,
• πρόσφατη απόδειξη μισθοδοσίας για εργαζόμενους,
• βεβαίωση αποδοχών ή εκκαθάριση σύνταξης για συνταξιούχους,
• έγγραφα επαγγελματικής δραστηριότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, όπως
βεβαίωση έναρξης εργασιών,
• πρόσφατη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α σε περίπτωση εμπράγματης εξασφάλισης,
• ρήτρα συναίνεσης για συνεξέταση των οικονομικών στοιχείων του/της συζύγου, σε
περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι έγγαμος.

26

ETE
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3.4.2

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Νομικού Προσώπου για Αίτηση Επιχειρηματικού

Δανείου
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένα νομικό πρόσωπο προκειμένου να κάνει αίτηση για
δανειοδότηση είναι τα εξής:
Για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας:
• εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας 2 τελευταίων ετών για όλους τους εταίρουςεγγυητές,
• έντυπα Ε3 και Ε5 των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων,
• έντυπο Ε9 των φορέων-εγγυητών,
• περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους,
• εκκαθαριστικές ΦΠΑ των δύο τελευταίων ετών.
Για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας:
• όλα τα παραπάνω και
• Ισολογισμούς τριών οικονομικών χρήσεων,
• πρόσφατο Ισοζύγιο,
• αντίστοιχο Ισοζύγιο του προηγούμενου έτους,
• Ισοζύγιο με 31/12/ΧΧ (τελευταίου Ισολογισμού).

Εκτός από τα παραπάνω που αποτελούν τα οικονομικά στοιχεία, το τραπεζικό
ίδρυμα απαιτεί και τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα που τα κατέχει ήδη, αν η
επιχείρηση τηρεί λογαριασμό όψεως στο συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα. Τα
νομιμοποιητικά αυτά έγγραφα είναι ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας κυρίως:
• επικυρωμένο καταστατικό σύστασης που περιλαμβάνει τυχόν τροποποιήσεις,
• βεβαίωση καταχώρισης εταιρείας στο ΓΕΜΗ ή στο Πρωτοδικείο,
• ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης της Εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεων του
καταστατικού (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
• υπογεγραμμένο πρακτικό Γ.Σ. για την εκλογή του Δ.Σ. και το ΦΕΚ δημοσίευσης (για
τις Α.Ε.),
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• υπογεγραμμένο πρακτικό Δ.Σ. για τη συγκρότησή του, το οποίο εξουσιοδοτεί τα
πρόσωπα που διενεργούν τις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας και το ΦΕΚ
δημοσίευσης. (για τις Α.Ε.).
Α.Ε.)

3.5 Διαδικασία Χορήγησης
ορήγησης Δανείου
Η διαδικασία χορήγησης27 ενός δανείου ακολουθεί κάποια προκαθορισμένα βήματα
κάποια από τα οποία εκτελούνται από τα καταστήματα και άλλα από τις εγκριτικές ομάδες
ή άλλες υπηρεσίες. Τα βήματα αυτά παρουσιάζουν διαφορές ανάλογα με το είδος του
δανείου που χορηγείται. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα χορήγησης δανείου ξεχωριστά
για κάθε κατηγορία δανείου.
3.5.1 Διαδικασία Χορήγησης
ορήγησης Καταναλωτικών Δανείων

ΥΠΟΒΟΛΗ
Ηλεκτρονική υποβολή
αιτήματος μετά από έλεγχο
πληρότητας, ορθότητας
απαιτούμενων εγγράφων

ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Προώθηση αιτήματος
στην εγκριτική ομάδα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

Εκτύπωση αντιγράφων
σύμβασης, δοσολογίου
και παράδοσή τους στον
δανειολήπτη

Εκταμίευση
δανείου, άνοιγμα
λογαριασμού, είσπραξη
λειτουργικής δαπάνης

Σχήμα 3:: Διαδικασία χορήγησης καταναλωτικών δανείων

27

Εκπαιδευτικά σεμινάρια e-learning
learning ΕΤΕ
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ηλεκτρονική ενημέρωση
για την εγκριτκή
απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ενημέρωση πελάτη για το
αποτέλεσμα της αίτησης

3.5.2 Διαδικασία Χορήγησης Στεγαστικού Δανείου

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Δ/ΝΣΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΙΣΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ
ΚΕΝΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στάδιο 1 Αίτηση-Δικαιολογητικά
Στάδιο 2

Προέγκριση δανείου

Στάδιο 3

Διαχείριση τεχνικού ελέγχου

Στάδιο 4 Επανεξέταση για τελική
έγκριση
Στάδιο 5

Τελική έγκριση

Στάδιο 6

Διαχείριση νομικού ελέγχου

Στάδιο 7 Έγκριση για προετοιμασία σύμβασης
Στάδιο 8

Προετοιμασία σύμβασης

Στάδιο 9 Υπογραφή σύμβασης
Στάδιο 10

Δικαστική απόφαση & εγγραφή βάρους

Στάδιο 11 Εκταμίευση δανείου

Σχήμα 4: Διαδικασία χορήγησης στεγαστικών δανείων
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3.5.3 Διαδικασία Χορήγησης
ορήγησης Επιχειρηματικού Δανείου

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ
ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σχήμα 5:: Διαδικασία χορήγησης επιχειρηματικών δανείων

3.6 Η Διοικητική Υποστήριξη του Συστήματος Πιστοδοτήσεων
Η διοικητική δομή του συστήματος πιστοδοτήσεων28 διαφέρει μεταξύ των πιστωτικών
ιδρυμάτων ανάλογα με το μέγεθος, το εύρος και τη φύση των δραστηριοτήτων τους και τη
γεωγραφική κάλυψη. Σε γενικές γραμμές εμπλέκονται η Διοίκηση, οι Διευθύνσεις και το
Δίκτυο καταστημάτων.
3.6.1 Ο Ρόλος της Διοίκησης
Η διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος αποτελεί το ανώτερο εκτελεστικό όργανό του.
Χαράσσει τη γενική πιστοδοτική πολιτική και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της, καθορίζει
τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που υλοποιούν την πολιτική και
ενημερώνεται τακτικά για την εξέλιξη και την πορεία των εργασιών καθώς και των
αποτελεσμάτων τους.

28

Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 364-369
364
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3.6.2 Ο Ρόλος των Διευθύνσεων
Η κατανομή των Διευθύνσεων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Υπάρχει Διεύθυνση μικρών επιχειρήσεων, Διεύθυνση μεγάλων επιχειρήσεων, Διεύθυνση
Κτηματικής Πίστης, Διεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης και άλλες ανάλογα με τις
δραστηριότητες του κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Υπάρχουν Περιφερειακές Διευθύνσεις για
την εποπτεία των εργασιών του γεωγραφικού τομέα της αρμοδιότητάς τους. Τέλος,
υπάρχουν οι υποστηρικτικές Διευθύνσεις, όπως η Διεύθυνση Πιστωτικής Πολιτικής, η
Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, η Διεύθυνση Εμπλοκών.
3.6.3 Ο Ρόλος του Δικτύου Καταστημάτων
Τα καταστήματα κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της
χορηγητικής πολιτικής που έχει σχεδιαστεί κεντρικά. Επίσης, τα Καταστήματα μεριμνούν
για την νομότυπη και ορθή εκτέλεση των εγκρίσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Κατά μία έκφραση ο πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα διαγραφής ενός δανείου από
τον ισολογισμό της τράπεζας ως ζημία από επισφαλείς απαιτήσεις. Η πιθανότητα αυτή
είναι συνάρτηση των παρακάτω παραγόντων: 29
•

Του τρόπου αποπληρωμής του δανείου
Ο τρόπος αποπληρωμής επηρεάζει την εξέλιξη του ανεξόφλητου ύψους του δανείου

μέχρι τη λήξη του. Το ύψος αυτό είναι φυσικό ότι μειώνεται σταδιακά στην περίπτωση του
τοκοχρεωλυτικού δανείου ή αυξάνεται στην περίπτωση της σταδιακής εκταμίευσης όπως
συμβαίνει συχνά στα κατασκευαστικά δάνεια.
•

Της χρηματοοικονομικής κατάστασης του πελάτη
Η χρηματοοικονομική κατάσταση του πελάτη επηρεάζει την ικανότητα του πελάτη

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η χρηματοοικονομική κατάσταση του πελάτη
αποτυπώνεται στην κατάταξη στην οποία η τράπεζα κατατάσσει τον πελάτη με βάση
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
•

Της διάρκειας του δανείου
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα μεταφοράς τους

στην οριστική καθυστέρηση, γιατί στο βάθος του χρόνου αυξάνεται και η πιθανότητα
μεταβολής της αξιολόγησης του πελάτη.
•

Της ποιότητας των εξασφαλίσεων
Από την ποιότητα των εξασφαλίσεων εξαρτάται το ποσοστό του δανείου που η

τράπεζα ανακτά σε περίπτωση που αυτό μεταφερθεί σε καθυστέρηση και η τράπεζα
29

Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, (2009), σελ 33-34
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επιδιώξει τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων προκειμένου να επανακτήσει μέσω αυτών
μέρος του δανείου.
Προκειμένου να μειωθεί ο πιστωτικός κίνδυνος, οι τράπεζες ακολουθούν ορισμένα
μοντέλα για την κατάταξη των πελατών τους (ιδιωτών και επιχειρήσεων) σε κατηγορίες πριν
τη χορήγηση δανείων. Αφού χορηγηθεί το δάνειο, οι υποψήφιοι πελάτες έχουν εισέλθει
στην κατηγορία των υφιστάμενων και οι τράπεζες εφαρμόζουν και πάλι μοντέλα
προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενή γεγονότα.

4.1 Κριτήρια Αξιολόγησης Ιδιωτών
Πριν οι τράπεζες χορηγήσουν δάνεια στους πελάτες τους, απαιτείται να αξιολογηθεί η
πιστοληπτική τους ικανότητα. Με τον όρο «πιστοληπτική ικανότητα» του δανειολήπτη
εννοείται η δυνατότητά του να αποπληρώνει το κεφάλαιο και τον τόκο εγκαίρως βάσει του
συμφωνημένου χρονικού διαστήματος. Η τράπεζα χρειάζεται για αυτόν τον λόγο κάποιες
πληροφορίες για την κατηγορία της οικονομικής θέσης του υποψήφιου δανειολήπτη. Η
αξιολόγηση του κινδύνου αποπληρωμής αποτελεί κυρίαρχη πρόκληση στη λιανική
τραπεζική.
Τα κριτήρια αξιολόγησης ενός δανείου για φυσικά πρόσωπα είναι: 30
• η φερεγγυότητα, η ειλικρίνεια και η φήμη του υποψήφιου δανειολήπτη που μπορεί
να ελεγχθεί με βάση τις προηγούμενες πιστοληπτικές σχέσεις του πελάτη με την
τράπεζα και με άλλες τράπεζες (Τειρεσίας, πληροφορίες από άλλες τράπεζες,
συνεργάτες),
• το ύψος του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος του δανειολήπτη,
• το ποσό της δόσης για υφιστάμενα δάνεια (αν υπάρχουν),
• τυχόν ασυνέπειες του δανειολήπτη στο παρελθόν,
• το χρονικό διάστημα για το οποίο εργάζεται στην ίδια θέση,
• η διαμονή του δανειολήπτη σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία,
30

Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, (2009), σελ 65-66
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• οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις, όπως ενοχική εγγύηση, προσημείωση, υποθήκη σε
ακίνητο.
Η απόφαση λαμβάνεται από τα εγκριτικά κλιμάκια της τράπεζας κατά την εξέταση
των αιτημάτων σύμφωνα με τα συμφέροντα της τράπεζας και με κριτήριο την
ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου.
Τα Συστήματα Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Δανειοληπτών που είναι
γνωστά και ως μοντέλα credit scoring χρησιμοποιούν δεδομένα, για να μετρήσουν την
πιθανότητα επισφάλειας της τράπεζας από την ανάληψη μιας συγκεκριμένης χορήγησης
είτε για να ταξινομήσουν τους δανειστές σε διάφορες κατηγορίες επισφαλών πελατών μετά
την χορήγηση του δανείου.
Για την έγκριση ενός προσωπικού/καταναλωτικού δανείου χρησιμοποιούνται οι
γνωστές κάρτες βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δανειολήπτη (credit scoring
cards). Λαμβάνονται στοιχεία από συγκεκριμένα πεδία της αίτησης, όπως ηλικία,
εισόδημα, περιουσιακά στοιχεία, επαγγελματική δραστηριότητα, χρόνια απασχόλησης
στην ίδια εργασία, υφιστάμενη δανειοδότηση και υπολογίζεται με ένα σύστημα
προσθαφαίρεσης βαθμών ένα αποτέλεσμα βάσει του οποίου εγκρίνεται ή όχι η αίτηση
δανειοδότησης.

4.2 Κριτήρια Αξιολόγησης Επιχειρήσεων
Βασικός στόχος της τράπεζας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ιδρύματος και
παράλληλα η ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια: 31
• Προσδιορισμός της ανάγκης που θα καλύψει η αιτούμενη πιστοδότηση,
31

Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, (2009), σελ 59-60
Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 325-333
Μπαλωμένου, (2003), σελ 92-93
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• εξέταση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά,
• εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης (ποιοτικά και ποσοτικά) και
εκτίμηση της δυνατότητάς της για την ομαλή εξυπηρέτηση της πιστοδότησης.
Τα εν λόγω κριτήρια περιγράφονται αναλυτικότερα ως εξής:
Προσδιορισμός της Πιστωτικής Ανάγκης
Είναι σημαντικό να γίνει διερεύνηση και προσδιορισμός της ανάγκης που θα καλύψει η
πιστοδότηση, ώστε οι πιστοδοτήσεις να καλύπτουν ανάγκες που έχουν σχέση με την
δραστηριότητα της επιχείρησης. Πρέπει να αποφεύγονται οι πιστοδοτήσεις που
χορηγούνται για κάλυψη ζημιογόνων αποτελεσμάτων ή για κερδοσκοπικές δραστηριότητες.
Ανάλυση των Συνθηκών της Αγοράς
Βασικό στοιχείο για την εκτίμηση της μελλοντικής πορείας μιας επιχείρησης είναι η γνώση
των συνθηκών της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Οι συνθήκες της αγοράς
μεταβάλλονται συνεχώς με άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησης. Επιβάλλεται
να εκτιμώνται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, οι προοπτικές καθώς και οι
ανταγωνιστές. Τα κύρια στοιχεία που εξετάζονται είναι:
 αριθμός και μεγέθη επιχειρήσεων, μερίδια στην αγορά, περιθώρια κέρδους,
οικονομική κατάσταση,
 σύγκριση χαρακτηριστικών επιχείρησης με τα αντίστοιχα του κλάδου,
 κατάσταση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση,
 πλεονεκτήματα της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Πιστοληπτική Ικανότητα της Επιχείρησης
Προϋπόθεση για την έγκριση της χορήγησης πιστοδοτήσεων είναι η γνώση της
πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης, από την οποία προκύπτει η δυνατότητά της να
ανταποκρίνεται στην ομαλή αποπληρωμή του δανείου από έσοδα που προκύπτουν από τη
λειτουργία της και όχι από αποσπασματικές ενισχύσεις των κεφαλαίων της ή από την
ακίνητη περιουσία της.
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Για τη διαπίστωση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης εξετάζονται
διάφορα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.
Ποιοτικά Κριτήρια
 ιστορικό επιχείρησης
η ίδρυση της επιχείρησης, οι μεταβολές της, το αντικείμενο της δραστηριότητάς της.
 διοίκηση επιχείρησης
η στελέχωση, η οργάνωση λειτουργίας, η χρησιμοποίηση μεθόδων ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων της, η δυνατότητα πραγματοποίησης συγκεκριμένων στόχων.
 επιχειρηματική δράση διοικούντων
οι διοικητικές τους ικανότητες, η εμπειρία, η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα.
 φήμη της επιχείρησης στην αγορά
 ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης
η απόσταση και η ευχέρεια πρόσβασης (οδική, θαλάσσια, αεροπορική), από τα κέντρα
προμήθειας πρώτων υλών και από τις τελικές αγορές, η απόσταση από βιομηχανικά κέντρα
και βασικές ζώνες ανάπτυξης (όπως ζώνες γεωργικής, κτηνοτροφικής παραγωγής και
τουριστικής ανάπτυξης).
 λειτουργία του συναλλακτικού κυκλώματος της επιχείρησης
τα παραγωγικά μέσα, σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες, τα προϊόντα, οι όροι
συναλλαγών.
 το τεχνολογικό επίπεδο των παραγωγικών εγκαταστάσεων
ο σύγχρονος ή μη μηχανολογικός εξοπλισμός, το ποσοστό απασχόλησής του, η αξιοποίηση
των παραγωγικών δυνατοτήτων και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
 το δίκτυο διανομής των προϊόντων
ο βαθμός οργάνωσής του και η γεωγραφική του κατανομή.
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Ποσοτικά Κριτήρια
Αφορούν στα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης. Γίνεται ανάλυση των παρακάτω
στοιχείων τουλάχιστον για την τελευταία τριετία:
 πωλήσεις (κατά ποσότητα και αξία),
 αποσβέσεις,
 τελικό αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία),
 τραπεζικός δανεισμός,
 βασικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού (όπως πάγια στοιχεία, αποθέματα, ίδια
κεφάλαια, ξένα κεφάλαια).
Η ανάλυση λογιστικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, κατάσταση ταμειακών ροών) αποτελεί την
βασική πηγή πληροφόρησης για τις οικονομικές συνθήκες και την οικονομική
αποτελεσματικότητα των εταιρειών. Επίσης, μέτρα κερδοφορίας και λειτουργικής
αποτελεσματικότητας

αποτελούν

οι

αριθμοδείκτες

αποδοτικότητας,

δανειακής

επιβάρυνσης, ρευστότητας. Ενδεικτικά, παρατίθενται παρακάτω αριθμοδείκτες που
λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση πιστοδότησης επιχειρήσεων.32
• [\]^ό _`a\bώa\c ]έadcef =

[\]^ά g_c^`hέijg^g `]j`^άhh`eikf
lmhήi`\f

Δείχνει την απόδοση που λαμβάνει η επιχείρηση για κάθε ευρώ πωλήσεων. Υψηλές
τιμές αυτού του δείκτη είναι επιθυμητές.
• o`ί]^kf ]άhepkf ^ό]mq j` ]έadk =

rέadk _ac sόamq ]g\ ^ό]mq (tuvw)
x^ήi\`f dg_άq`f y\g ^ό]cef

Δείχνει το βαθμό κάλυψης των τόκων από τα κέρδη πριν από φόρους και τόκους της
επιχείρησης.
• o`ί]^kf zakjg^cc\]cqcj\]ήf g_cdc^\]ό^k^gf ({|t) =

32

Λιβάνης, (2015), Πανεπιστημιακές Σημειώσεις
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rgbgaά rέadk
Ίd\g r`sάhg\g

Δείχνει το κατά πόσο η διοίκηση επιτυγχάνει να μεγιστοποιήσει το ποσοστό απόδοσης
επί του επενδυθέντος κεφαλαίου από μέρους των κατόχων των κοινών μετοχών.
• o`ί]^kf re]hcsca\g]ήf }gzύ^k^gf xq`ayk^\]cύ =

lmhήi`\f
~ύqchc xq`ayk^\]cύ

Δείχνει τα έσοδα που δημιουργεί κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί στο ενεργητικό της
επιχείρησης. Ένας υψηλός δείκτης παρέχει μια σημαντική ένδειξη ότι η επιχείρηση
προβαίνει σε εντατική χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, προκειμένου να
πραγματοποιήσει τις πωλήσεις της.
• o`ί]^kf dgq`\g]ήf `_\άaeqikf =

έqg ]`sάhg\g
Ίd\g ]`sάhg\g

Δείχνει τα κεφάλαια που παρέχονται στη μονάδα από τους πιστωτές έναντι των
κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες (μετόχους, εταίρους).
• o`ί]^kf έjj`ikf a`ei^ό^k^gf =

re]hcscacύq `q`ayk^\]ό
agze_aόb`ij`f e_cza`ώi`\f

Δείχνει το βαθμό στον οποίο τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία καλύπτουν τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσδιορίζει το περιθώριο ασφάλειας. Μεγάλες τιμές
του δείκτη είναι επιθυμητές.
• o`ί]^kf άj`ikf a`ei^ό^k^gf =

re]hcscacύq `q`ayk^\]ό−g_cbέjg^g
agze_aόb`ij`f e_cza`ώi`\f

Είναι πιο αυστηρός από τον Δείκτη Έμμεσης Ρευστότητας, καθώς αφαιρούνται τα
αποθέματα, γιατί δεν είναι εύκολο να μετατραπούν σε μετρητά. Όσο μεγαλύτερος είναι
ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη ρευστότητα έχει η επιχείρηση.
• Ταμειακός κύκλος = Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων + Μέση διάρκεια
είσπραξης απαιτήσεων - Μέση διάρκεια εξόφλησης πληρωτέων
  ό ύ  =
–

Xέ ύ ά
Xέ ύ  ή
× 365 +
×365
ό "έ
ή 

Xέ ύ "έ
× 365
ό "έ
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Ο ταμειακός κύκλος μας παρέχει πληροφόρηση για το χρονικό διάστημα του
λειτουργικού κύκλου που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές εκτός από τις
πιστώσεις προμηθευτών.
Ο λειτουργικός κύκλος της επιχείρησης μας παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αγορά των αποθεμάτων από τους
προμηθευτές μέχρι την είσπραξη των απαιτήσεων από τις πωλήσεις στους πελάτες.
Φυσικά, οι αριθμοδείκτες ως μεμονωμένα δεδομένα δεν είναι τόσο χρήσιμοι.
Πρέπει να εξετάζεται η διαχρονική τους τάση καθώς και η τιμή τους σε σχέση με τους
αντίστοιχους δείκτες άλλων εταιρειών του ίδιου κλάδου.
Ένα ακόμη πολύ σημαντικό κομμάτι της αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων
των επιχειρήσεων είναι η ανάλυση ταμειακών ροών. Η εξυπηρέτηση των δανειακών
υποχρεώσεων (τόκοι και χρεολύσια) γίνεται με ταμειακά διαθέσιμα. Η ανάλυση ταμειακών
ροών μπορεί να δείξει την δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους, καθώς απεικονίζει την
ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα από λειτουργικές,
επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
Καθοριστική σημασία έχει επίσης η επίσκεψη33 στις εγκαταστάσεις της υποψήφιας
για χρηματοδότηση επιχείρησης και η συζήτηση με τους φορείς της προκειμένου να
σχηματιστεί άποψη για την ίδια την επιχείρηση και για το κλίμα συνεργασίας. Πολλές
φορές η εντύπωση που αποκτάται από την εξέταση των οικονομικών στοιχείων της
επιχείρησης αντιστρέφεται μετά από μια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ή και το
αντίθετο. Η επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα στέλεχος έμπειρο, ώστε να
συλλεχθούν οι κατάλληλες πληροφορίες, που θα βοηθήσουν την εγκριτική μονάδα να
πάρει την τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών
είναι η κατάσταση των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, η κατάσταση
των αποθεμάτων, οι γνώσεις και το ενδιαφέρον του επιχειρηματία.

33

Αναγνωστάκης, Κοκκομέλης, (2000), σελ 171-172
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Το στέλεχος που θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες
της αγοράς και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Κατά την επίσκεψη
έχει επίσης την ευκαιρία να διαπραγματευτεί τους όρους της χορήγησης του δανείου και
της ευρύτερης συνεργασίας.
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται επίσης οι παρακάτω παράμετροι που πρέπει να
εξετάζονται και είναι γνωστές ως 5Cs: 34
1. Character (χαρακτήρας): αναφέρεται στην αξιολόγηση της προσωπικότητας του
επιχειρηματία.
2. Capabilities (δυνατότητες): αναφέρεται στην αξιολόγηση (ποιοτική και ποσοτική)
των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων.
3. Capital (κεφάλαιο): αναφέρεται στην αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας της
επιχείρησης και της δυνατότητας του επιχειρηματία να συνεισφέρει στην κάλυψη
τυχόν ζημιών που θα προκύψουν.
4. Collateral

(υποθήκες):

αναφέρεται

στην

αξιολόγηση

της

ποιότητας

των

προσφερόμενων καλύψεων στην τράπεζα εξασφαλίσεων.
5. Conditions (εξωτερικές συνθήκες): αναφέρεται στην αξιολόγηση του κλαδικού
κινδύνου (φάση ανάπτυξης του κλάδου, ανταγωνισμός κ.λπ.) και της θέσης της
επιχείρησης στον κλάδο (μερίδιο και μέγεθος αγοράς, προϊόντα, παραγωγή κ.λπ.).

34

Δούρος, (2007), σελ 145
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CHARACTER

CONDITIONS

5Cs
CAPITAL

CAPABILITIES

COLLATERAL

Σχήμα 6:: Οι παράμετροι γνωστές ως 5Cs
5 που εξετάζονται για την αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ικανότητας

4.3 Είδη Αποδεκτών Εξασφαλίσεων
Πολλές φορές απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση ενός τραπεζικού δανείου είναι η
λήψη εξασφάλισης από τον πιστούχο. Οι εξασφαλίσεις κατατάσσονται σε δύο γενικές
κατηγορίες: ενοχικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Βασική μορφή ενοχικής εξασφάλισης, που χρησιμοποιείται στις τραπεζικές
πιστοδοτήσεις αποτελεί η εγγύηση. Η εγγύηση συνιστά έννομη σχέση μεταξύ εγγυητή και
δανειστή (Τράπεζας), μέσω της οποίας ο εγγυητής αναλαμβάνει την ευθύνη ότι θα
καταβληθεί η οφειλή. Τα κυριότερα είδη εγγυητών είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες,
τα πιστωτικά ιδρύματα, το Ελληνικό Δημόσιο και το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης.
Οι

εμπράγματες

εξασφαλίσεις

διακρίνονται

σε

ενέχυρα,

υποθήκες

και

προσημειώσεις υποθηκών που εγγράφονται επί ακινήτων, καθώς και σε ενέχυρα που
συστήνονται επί κινητών «πραγμάτων» (π.χ. εμπορεύματα, επιταγές, συναλλαγματικές) ή
επί απαιτήσεων και δικαιωμάτων.
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4.3.1 Ενέχυρο
Ενέχυρο35 είναι το εμπράγματο δικαίωμα σε κινητό πράγμα για την εξασφάλιση της
απαίτησης του δανειστή. Διακρίνεται σε:
• ενέχυρο επί πράγματος (π.χ. εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, φορτωτικών,
μετρητών) και
• ενέχυρο επί δικαιώματος, δηλαδή επί ασώματων αντικειμένων (π.χ. ενεχυρίαση
απαίτησης). Το δικαίωμα πρέπει να είναι αποτιμητό σε χρήμα.
4.3.2 Υποθήκη
Η υποθήκη36 είναι το εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο (ως προς το δανειστή) ακίνητο για την
εξασφάλιση απαίτησης.
4.3.3 Προσημείωση
Η προσημείωση37 είναι δικαίωμα εγγραφής υποθήκης υπό την αναβλητική αίρεση
τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης, δηλαδή είναι ένα είδος προσωρινής υποθήκης που
μπορεί να μετατραπεί σε οριστική (κανονική υποθήκη) η οποία θεωρείται ότι υπάρχει
αναδρομικά από την ημέρα εγγραφής της προσημείωσης και όχι από την ημέρα τροπής της
σε υποθήκη.
4.3.4 Διαφορές Μεταξύ Υποθήκης και Προσημείωσης
Οι διαφορές μεταξύ της υποθήκης και της προσημείωσης είναι οι ακόλουθες: 38
1) Η εγγραφή υποθήκης σε αντίθεση με την προσημείωση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη από την απαίτηση, με αποτέλεσμα το ποσό της υποθήκης είναι ίσο ή
μικρότερο του ποσού της απαίτησης.
2) Οι ενυπόθηκοι δανειστές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε άμεση
εκπλειστηρίαση του ακινήτου χωρίς άμεση δικαστική απόφαση.
35

Δούρος, (2007), σελ 150

36

Δούρος, (2007), σελ 155

37

Δούρος, (2007), σελ 160

38

Δούρος, (2007), σελ 159
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3) Σε περίπτωση υποθήκης περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο και τα περιεχόμενά του
και για αυτόν τον λόγο προτιμάται όταν στο ακίνητο εμπεριέχονται και εμπεπηγμένα
μηχανήματα.

4.4 Το Σύστημα του Τειρεσία
Κατά την εξέταση της αίτησης δανειοδότησης του υποψήφιου πελάτη, είτε πρόκειται για
φυσικό είτε για νομικό πρόσωπο, σημαντικό βήμα είναι ο λεπτομερής έλεγχος για τυχόν
δυσμενή στοιχεία μέσω του συστήματος του Τειρεσία.39
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.»
και το διακριτικό τίτλο «Τειρεσίας Α.Ε.», η οποία τηρεί το ομώνυμο σύστημα επεξεργασίας
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ιδρύθηκε το 1997 από τις Ελληνικές Τράπεζες και
με τη λειτουργία της συνέβαλε ουσιαστικά στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του
τραπεζικού και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς η πληροφόρηση που παρέχει
αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την εκτίμηση της φερεγγυότητας και της πιστοληπτικής
ικανότητας των αντισυμβαλλομένων.
Η επεξεργασία οικονομικών δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που αφορούν την
οικονομική συμπεριφορά ιδιωτών και επιχειρήσεων, δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο. Από
τη δεκαετία του 1980 η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών είχε δημιουργήσει ένα αρχείο
δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Η ανάπτυξη ενός συστήματος όπως αυτό του
Τειρεσία είναι συνέπεια της συνεχούς αύξησης του αριθμού των υποψήφιων δανειοληπτών
και της ταχύτητας της διαδικασίας κατάρτισης πιστωτικών συμβάσεων, εξαιτίας των οποίων
καθίσταται απαραίτητη η λήψη αξιόπιστων πληροφοριών για τη φερεγγυότητά τους.
Το σύστημα του Τειρεσία περιλαμβάνει αρχείο, όπου καταχωρούνται αρνητικά για
τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών δεδομένα, όπως οφειλές από ακάλυπτες επιταγές ή
απλήρωτες συναλλαγματικές,

διαταγές πληρωμής,

προγράμματα πλειστηριασμού,

κατασχέσεις, διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
39

Ιγγλεζάκης, (2006), σελ 13-22
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καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών και δανείων, αιτήσεις πτωχεύσεων και
κηρυχθείσες πτωχεύσεις, προσημειώσεις υποθηκών, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες
και υποθήκες.
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες40 που παρέχονται από τον Τειρεσία είναι οι εξής:
• Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) & Σύστημα Υποθηκών-Προσημειώσεων
(ΣΥΠ)
Σε αυτά τα συστήματα καταχωρούνται δεδομένα που αναφέρθηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο. Οι πληροφορίες παρέχονται από χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία, Υποθηκοφυλακεία και από το Υπουργείο
Οικονομικών μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.
• Σύστημα Συγκέντρωσης Χορηγήσεων (ΣΣΧ)
Σε αυτό το σύστημα καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν σε ενήμερες οφειλές
και οφειλές σε καθυστέρηση χορηγήσεων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η συλλογή
των στοιχείων γίνεται από τράπεζες, εταιρείες παροχής πιστώσεων, εταιρείες
χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και
εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών.
• Σύστημα Καταγγελθεισών Συμβάσεων Επιχειρήσεων (ΣΚΣΕ)
Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει δεδομένα για επιχειρήσεις, των οποίων οι
συμβάσεις για την αποδοχή καρτών, ως μέσο πληρωμής, έχουν καταγγελθεί λόγω
αθέτησης των όρων των συμβάσεων των συναλλαγών (π.χ. εικονικές συναλλαγές).
Στα δεδομένα δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους κατόχους ούτε για το
είδος και το ποσό της συναλλαγής. Σκοπός του συστήματος είναι η εξυγίανση των
συναλλαγών και η ασφαλής χρήση των καρτών ως μέσου συναλλαγής.
• Σύστημα Ταυτοτήτων/Διαβατηρίων που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί
Το σύστημα περιλαμβάνει δηλώσεις πολιτών, είτε απευθείας στον Τειρεσίας είτε
μέσω Τραπεζών, που αφορούν απώλεια, κλοπή, αντικατάσταση ταυτότητας ή
διαβατηρίου. Από το 2006 υπάρχει σύνδεση με το αντίστοιχο σύστημα του

40

http://www.tiresias.gr/services/index.html
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Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σκοπός του συστήματος είναι η προστασία των
πολιτών από τη διενέργεια συναλλαγών σε βάρος τους.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στα ΣΑΥ και ΣΥΠ δεν περιλαμβάνεται εκτίμηση και
αξιολόγηση των εντασσομένων σε αυτά δεδομένων. Η αξιολόγησή τους ανήκει στον
αποδέκτη των δεδομένων.
Παρόλα αυτά η Τειρεσίας Α.Ε. χρησιμοποιώντας στατιστικά μοντέλα, έχει θέσει σε
λειτουργία ένα σύστημα ανάλυσης συναλλακτικής συμπεριφοράς από το 2010 για τους
ιδιώτες και από το 2012 για τις επιχειρήσεις, ώστε να προβαίνει στην εκτίμηση της
πιθανότητας αθέτησης στους επόμενους 12 μήνες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει ένας από τους κυριότερους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται
μία τράπεζα είναι ο πιστωτικός, δηλαδή ο κίνδυνος ο αντισυμβαλλόμενος να μην τηρήσει
τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Για να αντιμετωπισθεί η κάθε μορφή κινδύνου, πρέπει να αναγνωρισθεί η πηγή και η
φύση κάθε κινδύνου και να αναπτυχθεί μια ξεχωριστή στρατηγική αντιμετώπισης ή
εξουδετέρωσής του. Διαχείριση κινδύνων είναι η διαδικασία συνεχούς αναγνώρισης και
αναζήτησης των κατάλληλων μεθόδων, διαδικασιών, ευκαιριών , έτσι ώστε να αποφεύγεται ή
να μειώνεται η έκθεση σε κινδύνους και να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της αξίας της
τράπεζας. Σκοπός της Διαχείρισης Κινδύνων είναι η αναγνώριση, η μέτρηση και η
παρακολούθηση των κινδύνων. Ειδικότερα, επιβάλλεται η καθιέρωση πολιτικών που αφορούν
στην αποφυγή και μεταβίβαση κινδύνου καθώς και στη διαχείριση της αναμενόμενης ζημίας.41
Στο παρακάτω σχήμα

42

απεικονίζεται (μέσα σε πλαίσιο με κόκκινη διακεκομμένη

γραμμή) το πλαίσιο οργάνωσης διαχείρισης κινδύνων.

41

Σχοινιωτάκης, Συλλιγγάρδος, (2010), σελ 40

42

Σχοινιωτάκης, Συλλιγγάρδος, (2010), σελ 40
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΣΩΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧ.
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Σχήμα 7: Πλαίσιο οργάνωσης διαχείρισης κινδύνων

5.1 Μέθοδοι Credit Scoring και Credit Rating
Για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, που αποτελεί ένα στάδιο της διαχείρισης
κινδύνων, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, χρειάζεται καταρχήν να γίνει αξιολόγηση και
κατάταξη των πιστούχων σε βαθμίδες ή κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου. Οι βασικές
μέθοδοι για την κατάταξη σε βαθμίδες είναι οι εξής: 43
• Credit Scoring: είναι κατάλληλη για πιστούχους που χρησιμοποιούν μικρού ποσού
τραπεζικά προϊόντα, τα οποία όμως συνολικά είναι μεγάλου πλήθους, δηλαδή είναι
κατάλληλη για ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει
αξιολόγηση μέσω υπολογιστικών συστημάτων. Εισάγονται στοιχεία από τον χρήστη
και ο αξιολογητής βαθμολογεί και κατατάσσει τον δανειζόμενο σε κατηγορία
πιστωτικού κινδύνου. Πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η ταχύτητα και η
αντικειμενικότητα και μειονεκτήματα αυτής η όχι τόσο ακριβής μέτρηση του
πιστωτικού κινδύνου.
• Credit Rating: είναι κατάλληλη για μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή μικρό αριθμό
πιστούχων

αλλά

με

μεγάλο

ύψος

χρηματοδοτήσεων.

Η

αξιολόγηση

πραγματοποιείται από εξειδικευμένα στελέχη και περιέχει υποκειμενική κρίση. Η

43

Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, (2009), Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, σελ 50
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μέθοδος καταλήγει σε ακριβέστερα αποτελέσματα και κατάταξη του δανειζόμενου
σε κατηγορία πιστωτικού κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που δεν μπορούν
να συμπεριληφθούν σε ένα αντικειμενικό σύστημα. Χρησιμοποιείται συχνότερα από
τους οίκους αξιολόγησης, αλλά υπάρχουν και τραπεζικά ιδρύματα που έχουν
αναπτύξει δικά τους συστήματα.
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη και αναλύθηκαν παραπάνω
είναι:
• Ποσοτικά: αντλούνται από οικονομικά βιβλία και οικονομικές καταστάσεις του
πιστούχου.
• Ποιοτικά: περιλαμβάνουν την οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας, την εμπειρία
των στελεχών της, την επάρκεια των συστημάτων ελέγχου, την ανταγωνιστικότητα
των προϊόντων.
• Κριτήρια συναλλακτικής συμπεριφοράς: σχετίζονται με τη συνέπεια του
δανειζόμενου στην κάλυψη των υποχρεώσεών του που προέρχονται από τις
συναλλαγές του.
Η αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου πραγματοποιείται μέσω της συνεχούς
στατιστικής παρακολούθησής του για κάθε κατηγορία κατάταξης και για κάθε πιστούχο,
καθώς και μέσω της επαναξιολόγησης και ανακατάταξής του ανά τακτά χρονικά
διαστήματα. Καταγράφονται επίσης οι πιστούχοι που καθυστερούν την πληρωμή των
δανείων τους πέρα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπολογιστεί το
στατιστικό μέγεθος της πιθανότητας αθέτησης.

5.2 Προδιαγραφές των Μοντέλων Πιστωτικού Κινδύνου
Ένα μοντέλο εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να
πληροί ορισμένες προδιαγραφές:44

44

Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, (2009), σελ 116-117
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•

Τη διάκριση των επιμέρους επιπέδων πιστωτικού κινδύνου, ώστε οι δανειολήπτες
που έχουν κοινά χαρακτηριστικά να εντάσσονται στην ίδια κατηγορία.

•

Τη συνεχή αξιολόγηση των πιστούχων (τουλάχιστον σε ετήσια βάση).

•

Τη συνεχή παρακολούθηση του μοντέλου για την ορθότητα των αποτελεσμάτων με
συνεργασία

των

εμπλεκόμενων

μελών

(των

τραπεζικών

στελεχών,

του

κατασκευαστή, των ελεγκτών του συστήματος).
•

Τη σωστή επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης των δανειοληπτών.

•

Την ύπαρξη σημαντικού αριθμού δεδομένων για κάθε ιδιώτη ή επιχείρηση. Είναι
απαραίτητα κάποια ιστορικά στοιχεία όπως πιστοληπτική συμπεριφορά από
προηγούμενο δανεισμό, ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών και δυσμενών στοιχείων.

•

Τον ορθό έλεγχο του συστήματος. Οι τράπεζες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες
διαδικασίες μέσω των οποίων θα ελέγχουν λεπτομερώς τα συστήματά τους και
παράλληλα να είναι σε θέση να αποδεικνύουν στην εποπτική αρχή την επάρκεια των
ελέγχων αυτών.

Οι Caoyette, Altman, Narayanan45 στο σύγγραμμά τους Managing Credit Risk (1998)
αναφέρουν ότι ένα μοντέλο credit scoring, είτε έχει αναπτυχθεί αρχικά είτε έχει αγοραστεί
από έναν προμηθευτή, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως σημαντικό σύστημα. Η εγκατάσταση
περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των συστημάτων δανειοδότησης μιας τράπεζας και των
βάσεων δεδομένων της με το μοντέλο. Περιλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό των συστημάτων
και την κατάρτιση του προσωπικού των τραπεζών, έτσι ώστε η τράπεζα να μπορεί να
αναγνωρίζει τις προειδοποιήσεις και να αποφεύγει τις αθετήσεις. Ένα καλό σύστημα πρέπει
να είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε να προσαρμόζεται στις αλλαγές που αφορούν τον τύπο
πληροφοριών που δέχεται.
Η εφαρμογή του μοντέλου προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού με
γνώσεις και ικανότητες στους παρακάτω τομείς:

45

Caoyette, J., Altman, E., Narayanan, P., (1998), σελ 189
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• Χρηματοοικονομική ανάλυση. Η βάση των μοντέλων credit scoring βρίσκεται στη
χρηματοοικονομική ανάλυση.
• Στατιστική. Η αντικειμενικότητα εξασφαλίζεται με την αυστηρή εφαρμογή
στατιστικών αρχών.
• Αναλογιστικές μέθοδοι. Παρέχουν τα εργαλεία ώστε πληροφορίες σχετικές με την
πιστοληπτική ικανότητα να μεταφραστούν σε πληροφορίες μέτρησης κινδύνου και
διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
• Προγραμματισμός. Οι γνώσεις προγραμματισμού είναι απαραίτητες στην εφαρμογή
μοντέλων credit scoring.

5.3 Λειτουργίες του Συστήματος Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας
Δανειοληπτών
Οι λειτουργίες46 του Συστήματος Βαθμολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Δανειοληπτών
είναι η συλλογή δεδομένων, η επεξεργασία τους και η εξαγωγή πληροφοριών, όπως
φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Σ.Β.Π.Ι.Δ

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σχήμα 8: Σύστημα βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δανειοληπτών

46

Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, (2009), σελ 68-69
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Κατά τη συλλογή δεδομένων διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη:
• πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, όπως
αναγράφονται στα έγγραφα που προσκομίζονται από αυτόν,
• τα οικονομικά του στοιχεία,
• τις αξιολογήσεις των πληροφοριών,
• τις εσωτερικές πληροφορίες της τράπεζας για την πιστοληπτική του ικανότητα.
Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων περιλαμβάνει τα εξής:
• τη χορήγηση ή μη μιας πίστωσης,
• τον καθορισμό των όρων της πίστωσης,
• τη συχνότητα του ελέγχου της χρηματοοικονομικής θέσης του πελάτη.

5.4 Μέθοδοι Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος στον
οποίο εκτίθεται η τράπεζα σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Το ενεργητικό της τράπεζας περιλαμβάνει σε
μεγάλο βαθμό απαιτήσεις από πελάτες της που έχουν λάβει καταναλωτικά, στεγαστικά,
επιχειρηματικά δάνεια. Επομένως, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του πιστωτικού
κινδύνου. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές μεθοδολογίες: η τυποποιημένη μέθοδος και η
μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων, που διακρίνεται στην θεμελιώδη και στην
εξελιγμένη μέθοδο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Μέθοδοι υπολογισμού πιστωτικού κινδύνου

Μέθοδος εσωτερικής διαβάθμισης

Θεμελιώδης προσέγγιση

Τυποποιημένη προσέγγιση

Εξελιγμένη προσέγγιση

Σχήμα 9: Μέθοδοι υπολογισμού πιστωτικού κινδύνου
Πηγή: Παναγόπουλος, Πελετίδης, (2007), σελ 115
5.4.1 Τυποποιημένη Προσέγγιση
Στην τυποποιημένη προσέγγιση, για να καθορίσουν οι τράπεζες τους συντελεστές
στάθμισης για τις διαφορετικές κατηγορίες δανείων του χαρτοφυλακίου τους,
χρησιμοποιούν εκτιμήσεις σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους που
δίνονται από ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch) οι
οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από τις κεντρικές τράπεζες. Ακολουθούν κάποια
πληροφοριακά στοιχεία για τους τρεις οίκους αξιολόγησης.47
Standard & Poor’s (S&P)
Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s (S&P) δημιουργήθηκε το 1941 με τη συγχώνευση
των εταιρειών Standard Statistics και Poor’s Publishing, ενώ η Mc Graw-Hill Companies
απέκτησε τον Standard & Poor’s το 1966. Η εταιρεία, που ξεκίνησε από τον ιδρυτή της
Henry Varnum Poor, παρέχει σήμερα υπηρεσίες και εξειδικευμένες πληροφορίες για
σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε αγορές ανά τον κόσμο. Οι κύριες κατηγορίες των
εργασιών της περιλαμβάνουν από υπολογισμό πολιτικού κινδύνου και αποτίμησης
δημόσιου χρέους μέχρι και αξιολόγηση πιστοληπτικής διαβάθμισης χώρας, με χρήση
σύνθετων ποσοτικών και ποιοτικών μοντέλων. Ο Standard & Poor’s εμπορεύεται
επενδυτικά

47

στοιχεία,

πραγματοποιεί

αποτιμήσεις

Ζοπουνίδης, (2009), σελ 187-188
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εταιρειών,

χρηματοοικονομικές

αναλύσεις, καθώς και γνωμοδοτήσεις για επιχειρήσεις, οργανισμούς και κράτη. Η
ναυαρχίδα των προϊόντων του είναι ο δείκτης S&P 500, ο οποίος διαμορφώνεται
καθημερινά από τις χρηματιστηριακές τιμές των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων των
χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.
Moody’s
Ο Moody’s αποτελεί θυγατρική εταιρεία του οργανισμού Moody’s Corporation, η οποία
παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, έρευνας και ανάλυσης κινδύνων για εύρος σύνθετων
χρηματοπιστωτικών προϊόντων ανάληψης χρέους. Διαθέτει γραφεία σε όλο τον κόσμο, ενώ
παρέχει δημόσιες αξιολογήσεις χρέους για περισσότερες από 100 χώρες. Ο οίκος Moody’s
όπως και ο Standard & Poor’s χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών
χαρακτηριστικών για την αξιολόγηση επιχειρήσεων και χωρών. Στις αξιολογήσεις του ο
οίκος Moody’s εξετάζει πληροφορίες που συνοψίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: α)
οικονομική διάρθρωση και επίδοση (π.χ. δείκτες ΑΕΠ, πληθωρισμού, ανεργίας, εισαγωγών
και εξαγωγών), β) δημοσιονομικούς δείκτες (π.χ. δημόσια έσοδα, δαπάνες, έλλειμμα, χρέος
ως ποσοστό του ΑΕΠ), γ) εξωτερικές πληρωμές και συναλλαγές (π.χ. συναλλαγματική
ισοτιμία, κόστος εργασίας, δείκτης εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους), δ) νομισματική
ισορροπία και ρευστότητα (π.χ. βραχυπρόθεσμο ύψος επιτοκίων, εγχώρια πίστωση,
αποθεματικά χώρας, ωρίμανση χρέους, περιουσιακά στοιχεία πιστωτικών ιδρυμάτων).
Fitch
Ο τρίτος διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι ο Fitch ο οποίος παρέχει
αξιολογήσεις για περισσότερες από 100 χώρες. Ο οίκος Fitch προωθεί προϊόντα ομολόγων
χρέους

που

προσφέρονται

σε

διάφορους

οργανισμούς

και

επιχειρήσεις,

χρηματοοικονομικά ιδρύματα, κρατικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, δημόσια
ασφαλιστικά ταμεία. Το 1979 η εταιρεία Fimalac S.A. με έδρα το Παρίσι απέκτησε το
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του οίκου Fitch. Η Fimalac S.A. απέκτησε το 2000 και την
αμερικανική εταιρεία χρηματοπιστωτικής αξιολόγησης Duff & Phelps.
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Οι οίκοι αξιολόγησης48 λειτουργούν με βάση τέσσερις θεμελιώδεις αρχές: την
ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα, την αξιοπιστία και τη διαφάνεια. Μια αξιολόγηση δεν
συνιστά επενδυτική πρόταση για αγορά ή πώληση ενός τίτλου, αλλά συνιστά κρίση της
ικανότητας του εκδότη χρέους να εκπληρώσει εγκαίρως και με συνέπεια τις μελλοντικές
υποχρεώσεις του προς επενδυτές ή πιστωτικά ιδρύματα. Οι αξιολογήσεις βασίζονται σε
στοιχεία που το υποκείμενο αξιολόγησης παρέχει στις εταιρείες ή σε στοιχεία που μπορούν
να αντλήσουν από αξιόπιστες πηγές. Οι οίκοι αξιολόγησης δέχονται να αξιολογήσουν μία
εταιρεία μόνο όταν έχουν στη διάθεσή τους επαρκή πληροφόρηση και μόνο μετά τη
διεξαγωγή ποιοτικών, ποσοτικών και νομικών αναλύσεων. Οι ποσοτικές αναλύσεις
σχετίζονται με ανάλυση χρηματοοικονομικών αναφορών. Οι ποιοτικές αναλύσεις αφορούν
επιχειρησιακά στοιχεία, όπως την ποιότητα διοίκησης.
Η διαδικασία αξιολόγησης μιας επιχείρησης ξεκινά με τη συγκρότηση μίας ομάδας
ανάλυσης από τον οίκο αξιολόγησης, η οποία συναντάται με τα μέλη της διοίκησης του υπό
αξιολόγηση φορέα, προκειμένου να διερευνηθούν τα επιχειρησιακά και οικονομικά σχέδια
της εταιρείας, καθώς και οι πολιτικές της διοίκησης. Στη συνέχεια συγκαλείται επιτροπή
βαθμολόγησης που αποτελείται από αναλυτές οι οποίοι με βάση τα πορίσματα που έχουν
συγκεντρωθεί αποδίδουν έναν συγκεκριμένο βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας. Η τελική
απόδοση του βαθμού στηρίζεται σε μία σύνθετη μεθοδολογία πολυκριτηριακής ανάλυσης
σύμφωνα με την οποία τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά λαμβάνουν συγκεκριμένο
συντελεστή βαρύτητας για να προκύψει η οριστική διαβάθμιση.
Στην τυποποιημένη προσέγγιση κάθε απαίτηση του δανειακού χαρτοφυλακίου μιας
τράπεζας που περιέχει πιστωτικό κίνδυνο σταθμίζεται με συντελεστές κινδύνου με βάση
κάποια κριτήρια: 49
• το είδος του πιστούχου, π.χ. το αν οι πιστούχοι είναι κράτη, κεντρικές τράπεζες,
εμπορικές τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες και
• την αξιολόγηση που έχουν διενεργήσει οι χρηματοοικονομικοί οίκοι.

48

Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 299-302

49

Παναγόπουλος, Πελετίδης, (2007), σελ 119,122
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Πίνακας 4: Συντελεστές στάθμισης απαιτήσεων τράπεζας
ΑΑΑ ως Α+ ως ΒΒΒ+ω
ΒΒ+
Κάτω
Χωρίς
ΑΑ
Α
ς ΒΒΒ
ως Β από Β αξιολόγηση
Κράτη και κεντρικές Τράπεζες
0%
20%
50%
100% 150%
100%
Πιστ.
Ιδρύματα,
Ετ.
20%
50%
100% 100% 150%
100%
Δημόσιου Ενδιαφέροντος
Στεγαστικά δάνεια κατοικίας
35%
Στεγαστικά δάνεια επαγγ.
100%
στέγης
Στεγαστικά με καθυστέρηση >
100%
90 ημ
Λοιπά δάνεια (σε άτομα ή
75%
ΜΜΕ)
Λοιπά
δάνεια
με
100%-150%
καθυστέρηση > 90ημ.
Πηγή: Παναγόπουλος, Πελετίδης, (2007), σελ 120-121
Απαιτήσεις Τράπεζας

Σε κάθε περίπτωση πριν από τη δημοσιοποίηση του βαθμού πιστοληπτικής
ικανότητας, εκπρόσωποι του οίκου αξιολόγησης οφείλουν να ενημερώσουν τον υπό
αξιολόγηση φορέα και να του κοινοποιήσουν τόσο το βαθμό της πιστοληπτικής
αξιολόγησης όσο και το αιτιολογικό στο οποίο στηρίζεται.
Η αξιολόγηση επαναλαμβάνεται όταν προκύπτουν νέα οικονομικά στοιχεία και
επιχειρησιακά δεδομένα. Η συνολική διαδικασία της αξιολόγησης διαρκεί 4 με 6 εβδομάδες.
5.4.2 Κλίμακα Βαθμολόγησης των Οίκων Αξιολόγησης
Πίνακας 5: Κατηγορίες χαμηλού κινδύνου της κλίμακας βαθμολόγησης των οίκων
αξιολόγησης
Κατηγορίες χαμηλού κινδύνου
Κλίμακα

Moody’s

S&P

Fitch

Πολύ υψηλή

Aaa

AAA

AAA

Υψηλή

Aa1 ως Aa3

AA+ ως AA-

AA+ ως AA-

Ισχυρή ικανότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων

A1 ως A3

A+ ως A-

A+ ως A-

Επαρκής ικανότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων Baa1 ως Baa3 BBB+ ως BBBΠηγή: Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, (2009), σελ 54
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BBB+ ως BBB-

Πίνακας 6: Κατηγορίες υψηλού κινδύνου της κλίμακας βαθμολόγησης των οίκων
αξιολόγησης
Κατηγορίες υψηλού κινδύνου
Κλίμακα

Moody’s

S&P

Fitch

Πιθανότητα ύπαρξης πιστωτικού κινδύνου Ba1 ως Ba3

BB+ ως BB-

BB+ ως BB-

Αξιόλογος βαθμός πιστωτικού κινδύνου

B1 ως B3

B+ ως B-

B+ ως B-

Υψηλός βαθμός πιστωτικού κινδύνου

Caa1 ως Caa3 CCC+ ως CCC-

CCC+ ως CCC-

Πιθανή αθέτηση υποχρέωσης

Ca

CC

CC

Η αθέτηση υποχρέωσης είναι αναπόφευκτη C

C

C

Σε κατάσταση αθέτησης υποχρέωσης

D, SD

DDD, DD, D

-

Πηγή: Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, (2009), σελ 55
5.4.3 Μέθοδος Εσωτερικών Διαβαθμίσεων
Η μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων διαχωρίζεται σε δύο μεθόδους: την θεμελιώδη και
την εξελιγμένη. Η διαφορά50 τους έγκειται στον τρόπο υπολογισμού των συντελεστών
στάθμισης του κινδύνου για κάθε τραπεζική απαίτηση.
Στην θεμελιώδη μέθοδο, η τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιεί τις δικές της εκτιμήσεις
για την πιθανότητα αθέτησης του αντισυμβαλλόμενου (Probability of Default-PD), αλλά
βασίζεται σε υπολογισμούς των νομισματικών αρχών για την εκτίμηση των υπόλοιπων
στοιχείων που συνεισφέρουν στον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου (Loss Given
Default-LGD, Exposure at Default-EAD).
Στην εξελιγμένη μέθοδο, η τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιεί τις δικές της εκτιμήσεις
για όλα τα επιμέρους στοιχεία που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του πιστωτικού κινδύνου
(PD,LGD, EAD).

50

Παναγόπουλος, Πελετίδης, (2007), σελ 139-140
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Όταν η τράπεζα χρησιμοποιεί την Μέθοδο Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Μ.Ε.Δ),
αναπτύσσει δικό της σύστημα εσωτερικών διαβαθμίσεων, το οποίο ορίζεται ως το σύνολο
των μεθόδων, των διαδικασιών, των συστημάτων πληροφορικής, των βάσεων δεδομένων
για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων
κινδύνου.
Η διαδικασία ανάπτυξης51 υποδειγμάτων περιλαμβάνει κάποια στάδια που πρέπει
να είναι διακριτά μεταξύ τους και επαρκώς τεκμηριωμένα. Συνοπτικά δίνονται τα στάδια:
1. Επιλογή δεδομένων
Προϋποθέσεις είναι η επάρκεια, η ακρίβεια, η καταλληλότητα των ιστορικών στοιχείων.
2. Προσδιορισμός υποδείγματος
Προσδιορίζεται η συναρτησιακή σχέση του υποδείγματος.
3. Εκτίμηση των παραμέτρων υποδείγματος
Η εκτίμηση των παραμέτρων πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.
4. Ποσοτική και ποιοτική επικύρωση
Οι τράπεζες πρέπει να πιστοποιούν τουλάχιστον σε ετήσια βάση την καλή λειτουργία
του συστήματος.
5. Εξαγωγή συμπερασμάτων
Τα συμπεράσματα πρέπει να βασίζονται στη σωστή εφαρμογή του υποδείγματος, στη
σωστή εφαρμογή υποθέσεων για τις παραμέτρους και να συνοδεύονται από την
ανθρώπινη κρίση που λαμβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που είναι
δυνατό να συμπεριληφθούν στο υπόδειγμα.

51

Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Έγγραφο διαβούλευσης V: Βασικές

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των μεθόδων των εσωτερικών διαβαθμίσεων, Δεκέμβριος 2004
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Όσον αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το σύστημα,
πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι αξιόπιστη η διαβάθμιση των
πιστούχων και περιλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ USE TEST

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

BACK -TESTING

BENCH MARKING

STRESS TESTING

Σχήμα 10: Μέθοδοι επικύρωσης αποτελεσμάτων συστημάτων εσωτερικής διαβάθμισης

Για να χρησιμοποιήσει την Μέθοδο των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων μία τράπεζα
πρέπει να έχει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος.52 Οι βασικές προϋποθέσεις για να
εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος η εφαρμογή της Μ.Ε.Δ αφορούν:
• τη δομή των συστημάτων εσωτερικών διαβαθμίσεων,
• την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων κινδύνου (PD, LGD, EAD),
• την επικύρωση των υποδειγμάτων,
• το βαθμό χρησιμοποίησης υποδειγμάτων,
• την ύπαρξη ανεξάρτητης μονάδας ελέγχου πιστωτικού κινδύνου.
Το σύστημα εσωτερικών διαβαθμίσεων πρέπει να χρησιμοποιείται απαραίτητα για
αποφάσεις όπως:

52

Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Έγγραφο διαβούλευσης ΙΙ: Μέθοδος

Εσωτερικών Διαβαθμίσεων, Οκτώβριος 2004
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• η έγκριση πιστώσεων,
• η θεσμοθέτηση ορίων,
• η μέτρηση και αναφορά πιστωτικού κινδύνου,
• η δημιουργία προβλέψεων.
Από το 2011 το Πιστωτικό Ίδρυμα υποχρεούται να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία
στην χρησιμοποίηση εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης για τη διαχείριση και τη
μέτρηση κινδύνων πριν χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο για τον υπολογισμό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων.
5.4.4 Παράμετροι Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου
Οι βασικές παράμετροι μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου είναι:53
• η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων (probability of default-PD)
Η πιθανότητα αθέτησης στην αποπληρωμή του δανείου από μέρους του
αντισυμβαλλόμενου.
• η ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης (loss given default-LGD)
Οι καταγεγραμμένες απώλειες που θα υποστεί η Τράπεζα, αν δεν αποπληρωθεί το
δάνειο σε περίπτωση αθέτησης του αντισυμβαλλόμενου (ζημία σε σχέση με το αρχικό
ποσό του δανείου). Το μέγεθος αυτό παρουσιάζεται ως ποσοστό (%). Η ζημία αυτή
καταγράφεται για την τράπεζα μετά την ρευστοποίηση των εγγυήσεων του κατόχου
του δανείου και μετά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που ενδεχομένως
έχει ενεχυριάσει στην Τράπεζα.
• το άνοιγμα στην περίπτωση αθέτησης (exposure at default-EAD), που ορίζεται ως το
ποσό που εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για δεδομένη χρονική στιγμή
Το οφειλόμενο ποσό σε περίπτωση αθέτησης στην αποπληρωμή του δανείου από
μέρους του αντισυμβαλλόμενου. Είναι δηλαδή το αρνητικό χρηματικό αποτέλεσμα το

53

Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, (2009), σελ 47
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οποίο θα προκληθεί στα ίδια κεφάλαια μιας τράπεζας, αν η απαίτηση από την
συγκεκριμένη τοποθέτησή της διαγραφεί.
• η ληκτότητα της απαίτησης (maturity-M), δηλαδή η αναμενόμενη διάρκεια μέχρι τη
λήξη της.
Στο σύνολο των πιστούχων μίας τράπεζας πάντα υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο θα
αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Για την τράπεζα αυτό μεταφράζεται ως
απώλεια του δανεισθέντος κεφαλαίου (όλου ή μέρους του), πλέον των αναλογούντων
τόκων. Η απώλεια ισοδυναμεί με ζημία για την τράπεζα και διαφέρει από έτος σε έτος
ανάλογα με τον αριθμό των πιστούχων που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και τη
σοβαρότητα της αθέτησης (ποσό, συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο).
Ο τύπος της αναμενόμενης ζημίας (expected loss-EL) είναι ο εξής:
EL = PD×LGD×EAD
και ο τύπος της ποσοστιαίας αναμενόμενης ζημίας:
EL(%)=PD×LGD.
5.4.5 Μοντέλα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας
Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να διαχωριστεί στις δύο ακόλουθες
κατηγορίες: 54
• Application Scoring: αναφέρεται στην εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου για
υποψήφιους δανειολήπτες. Ποσοτικοποιείται ο κίνδυνος αξιολογώντας κοινωνικά,
δημογραφικά, οικονομικά και άλλα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί.
• Behavioral Scoring: περιλαμβάνει αρχές παρόμοιες με αυτές της πρώτης κατηγορίας
με τη διαφορά ότι αναφέρεται σε ήδη υπάρχοντες δανειολήπτες. Συνεπώς,
βασίζεται στη συμπεριφορά του δανειολήπτη όσον αφορά τις δανειακές του
υποχρεώσεις.

54

Paleologo, Elisseeff, Antonini, (2010), p.490
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Η μέθοδος του credit scoring εισήχθη την δεκαετία του 1950 και σήμερα
χρησιμοποιείται ευρέως στην τραπεζική. Με τη χρήση μοντέλων credit scoring έχει μειωθεί
κατά πολύ ο χρόνος που απαιτείται για την έγκριση ενός δανείου, γεγονός που οδηγεί και
σε μείωση του κόστους. Τα μοντέλα είναι έτσι δομημένα, ώστε να είναι αντικειμενικά και
παράγοντες όπως το φύλο και η καταγωγή δεν επηρεάζουν την εγκριτική απόφαση. Η
ακρίβειά τους εξαρτάται από το πώς θα δομηθούν. Τα δεδομένα που θα εισάγονται
επιβάλλεται να είναι πρόσφατα ενημερωμένα.
Τα μοντέλα credit scoring χρησιμοποιούν δεδομένα αφενός για να μετρήσουν την
πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης ενός υποψήφιου δανειολήπτη, για την λήψη της
απόφασης για έγκριση ή μη της δανειοδότησης και αφετέρου για να ταξινομήσουν τους
υπάρχοντες δανειολήπτες σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου για την αντιμετώπιση
πιθανών μελλοντικών ζημιών.
Ακόμα και ένα πολύ καλό μοντέλο δεν μπορεί να προβλέψει με 100% ακρίβεια την
συμπεριφορά κάθε δανειολήπτη, αλλά, αν είναι άρτια δομημένο, μπορεί να εξαγάγει με
αρκετά μεγάλο ποσοστό ακρίβειας την πιθανότητα ένας δανειολήπτης με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά να αθετήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Τα τελευταία χρόνια τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν πολλά εναλλακτικά
υποδείγματα

πιστοληπτικής

αξιολόγησης

των

υποψήφιων

δανειοληπτών.

Πολλά

στηρίζονται αμιγώς σε ποιοτικά δεδομένα, άλλα σε ποσοτικά δεδομένα και άλλα
συνδυάζουν και τις δύο κατηγορίες.
Η Mester (1997) στο άρθρο “What is the point of credit scoring” ακολουθεί την
ταξινόμηση των μοντέλων σε παραμετρικές και μη παραμετρικές τεχνικές ως εξής.
Παραμετρικές Τεχνικές
Πρόκειται για στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και περιλαμβάνουν το γραμμικό
υπόδειγμα πιθανότητας (linear probability models), το μοντέλο logit, το μοντέλο probit και
τη διακριτική ανάλυση (discriminant analysis models).
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Οι τρεις πρώτες είναι καθαρά στατιστικές τεχνικές για την εκτίμηση της πιθανότητας
αθέτησης που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και στα χαρακτηριστικά του δανειολήπτη. Το
γραμμικό υπόδειγμα πιθανότητας στηρίζεται σε δεδομένα πιστοληπτικής συμπεριφοράς
παρελθόντων πιστοδοτήσεων δανειοληπτών, για να ερμηνεύσουν τη συνέπεια και εν γένει
τη συμπεριφορά ενός πιστούχου. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα υποθέτει ότι υπάρχει
γραμμική σχέση μεταξύ της πιθανότητας αθέτησης και των κριτηρίων. Το μοντέλο logit
υποθέτει ότι η πιθανότητα αθέτησης είναι λογιστικά κατανεμημένη και το μοντέλο probit
υποθέτει ότι η πιθανότητα αθέτησης ακολουθεί την αθροιστική κανονική κατανομή. Η
διακριτική ανάλυση διαφέρει στο ότι αντί να εκτιμά την πιθανότητα αθέτησης, διακρίνει
τους δανειολήπτες σε κατηγορίες υψηλού και χαμηλού ρίσκου. Αυτό το υπόδειγμα
εξειδικεύτηκε από τον Altman, ο οποίος ανέπτυξε το γνωστό μοντέλο Z-score για
ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε υγιείς και πτωχευμένες.
Μη Παραμετρικές Τεχνικές
Οι τεχνικές αυτές έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία έτη και χαρακτηρίζονται από ευελιξία
καθώς δεν υπόκεινται σε στατιστικές υποθέσεις. Μπορούν να προσαρμόζονται
ικανοποιητικά, ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα ως γραμμικά και μη γραμμικά
υποδείγματα ταξινόμησης. Επιστημονικά πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η
πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη των τεχνικών αυτών.
Παραδείγματα τέτοιων τεχνικών αποτελούν τα νευρωνικά δίκτυα και η πολυκριτηριακή
ανάλυση.
Τα νευρωνικά δίκτυα είναι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν να
διακριθεί η σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών των δανειοληπτών και της πιθανότητας αθέτησης
και να αποφασιστεί ποια χαρακτηριστικά είναι πιο καθοριστικά στην πρόβλεψη αθέτησης.
Κάποιοι πιστεύουν ότι τα νευρωνικά δίκτυα είναι πολλά υποσχόμενα στην
τραπεζική, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να βρει εφαρμογή σε
πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις συγκριτικά με τις στατιστικές μεθόδους. Δεδομένων των
πλεονεκτημάτων τους τα νευρωνικά δίκτυα παρέχουν πολλές φορές εγκυρότερα
αποτελέσματα

από

τις

στατιστικές-οικονομετρικές

τεχνικές,

ιδιαίτερα

όταν

η

πολυπλοκότητα του προβλήματος αυξάνει (π.χ. όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός κατηγοριών
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πιστωτικού κινδύνου και κριτηρίων αξιολόγησης). Πάντως έρευνες που έγιναν κατά το
παρελθόν σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νευρωνικών δικτύων ως εναλλακτικής
τεχνικής έναντι των παραμετρικών τεχνικών δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο ασφαλές
συμπέρασμα για την υπεροχή τους εξαιτίας κάποιων μειονεκτημάτων τους.
Οι Σαπουντζόγλου και Πεντότης (2009) στο σύγγραμμά τους Τραπεζική Οικονομική
ακολουθούν μία πιο αναλυτική ταξινόμηση55 που παρατίθεται παρακάτω και απεικονίζεται
συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Ερωτηματολόγια
αξιολόγησης
Συστήματα
ποιοτικής ανάλυσης
Expert systems
ΣυστήματαFuzzy
logic

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Διακριτική Ανάλυση
Μοντέλα
παλινδρόμησης
Τεχνητά
νευρωνικά δίκτυα

ΑΙΤΙΩΔΗ ΜΟΝΤΕΛΑ

Μοντέλα
αποτίμησης
δικαιωμάτων
Μοντέλα
ταμειακών ροών

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Συνδυασμός εμπειρικών με
στατιστικά ή αιτιώδη μοντέλα
Σχήμα 11: Κατηγοριοποίηση μοντέλων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Πηγή: Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 334

55

Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 334-362

74

5.4.5.1 Εμπειρικά Μοντέλα
Με τη χρήση εμπειρικών μοντέλων τα πιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
την εμπειρία των αναλυτών για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Η ποιότητα των εμπειρικών
συστημάτων εξαρτάται από την υποκειμενική εμπειρία των αναλυτών και το βαθμό
μεροληψίας. Προσδιορίζονται εμπειρικά τόσο οι παράγοντες που σχετίζονται με τη
φερεγγυότητα του δανειολήπτη όσο η στάθμιση των παραγόντων αυτών στη συνολική
αξιολόγηση.
Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης
Τα ερωτηματολόγια είναι σχεδιασμένα με βάση τη μακρόχρονη εμπειρία των αναλυτών.
Περιλαμβάνουν δομημένες ερωτήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά του δανειολήπτη που
απαιτούν σαφείς απαντήσεις. Κάθε απάντηση είναι συνδεδεμένη με έναν προκαθορισμένο
αριθμό μονάδων. Το άθροισμα των βαθμών απεικονίζει τη φερεγγυότητα του δανειολήπτη.
Τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται κυρίως στη λιανική τραπεζική, π.χ.
στην καταναλωτική πίστη.
Συστήματα Ποιοτικής Ανάλυσης
Τα συστήματα ποιοτικής ανάλυσης είναι επίσης σχεδιασμένα με βάση την εμπειρία των
αναλυτών. Σε αντίθεση όμως με τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, στα συστήματα
ποιοτικής ανάλυσης η τιμή κάθε κριτηρίου δεν συνδέεται με κάποιο σταθερό βαθμό.
Αντίθετα, κάθε χαρακτηριστικό αξιολογείται από τους αναλυτές σε ποιοτικούς όρους
χρησιμοποιώντας μια προκαθορισμένη κλίμακα. Η κλίμακα αυτή μπορεί να αποτελείται
από αριθμητικές μονάδες ή χαρακτηρισμούς που περιγράφουν σαφώς τη θέση του
δανειολήπτη σε σχέση με το συγκεκριμένο κριτήριο. Οι βαθμοί ή οι χαρακτηρισμοί που
αποδίδονται σε κάθε χαρακτηριστικό του δανειολήπτη, συνδυάζονται για να παράγουν τη
συνολική πιστοληπτική αξιολόγηση. Η στάθμιση του κάθε κριτηρίου βρίσκεται στη
διακριτική ευχέρεια και υποκειμενική κρίση του αναλυτή. Στην πράξη, τα συστήματα
ποιοτικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση επιχειρήσεων. Ακολουθεί ένα
απλό παράδειγμα συστήματος ποιοτικής ανάλυσης.
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Πίνακας 7: Παράδειγμα συστήματος ποιοτικής ανάλυσης

Τύπος κριτηρίου
Οικονομική κατάσταση
Ποσοτικά
κριτήρια

Ποιοτικά κριτήρια

Επιμέρους κριτήρια
Κατάσταση περιουσιακών στοιχείων
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Σχέση με πελάτες

Διαχείριση λογαριασμών πελατών
Αξιοπιστία παρεχόμενων πληροφοριών από
πελάτες

Προοπτικές
επιχείρησης

Μεταβολές κατά την τελευταία χρήση
Ικανότητα εκπλήρωσης μελλοντικών υποχρεώσεων
Επιχειρησιακοί κίνδυνοι

Αγορά/Κλάδος

Ανάπτυξη κλάδου/αγοράς
Δομή πελατών/προμηθευτών
Ένταση ανταγωνισμού
Εύρος προϊόντων/διαφοροποίηση
Επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών

Διοίκηση

Ποιότητα Διοίκησης
Εσωτερικός Έλεγχος

Πηγή: Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 338
Expert Systems
Τα Expert Systems είναι υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από τα πιστωτικά
ιδρύματα για την επίλυση σύνθετων και ασαφώς δομημένων προβλημάτων για την
εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα δύο βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα expert
system είναι η βάση δεδομένων και ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων.
Η βάση δεδομένων περιέχει την αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία για ένα
συγκεκριμένο πρόβλημα. Η γνώση και η εμπειρία αφορούν αριθμούς, γεγονότα και πρακτικές
εμπειρίες των αναλυτών του συστήματος. Ο μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων
συνδυάζει αλγορίθμους προκειμένου να αναλυθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες.
Συστήματα Fuzzy Logic
Τα συστήματα Fuzzy Logic θεωρούνται ειδική περίπτωση των Expert Systems. Οι παράγοντες
που αναλύονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και επηρεάζουν το βαθμό φερεγγυότητας δεν
λαμβάνουν μοναδική διαβάθμιση π.χ. «υψηλή» ή «χαμηλή». Αντίθετα, κάθε παράγοντας
λαμβάνει πολλαπλή διαβάθμιση που για καθεμιά προσδιορίζεται ένας βαθμός συμμετοχής. Για
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παράδειγμα, ένα κλασικό Expert System θα απαιτούσε από τον αναλυτή να θεωρήσει για μια
επιχείρηση ένα ποσοστό απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μεγαλύτερο του 20% ως «υψηλό», ενώ
ένα ποσοστό απόδοσης μικρότερο του 20% ως «χαμηλό». Αυτή η διαδικασία όμως αποκλίνει
από την ανθρώπινη ορθολογική συμπεριφορά, καθώς ένας ορθολογικός αναλυτής δεν θα
θεωρούσε ποτέ ένα ποσοστό απόδοσης 19,9% «χαμηλό» και ταυτόχρονα ένα ποσοστό 20,1%
«υψηλό». Επομένως, τα συστήματα Fuzzy Logic παρουσιάζουν μεγαλύτερη ομοιότητα με την
ανθρώπινη συμπεριφορά λήψης αποφάσεων.
5.4.5.2 Στατιστικά Μοντέλα
Ενώ τα εμπειρικά μοντέλα που περιγράφηκαν παραπάνω στηρίζονται στην υποκειμενική κρίση
των αναλυτών, τα στατιστικά μοντέλα προσπαθούν να διαπιστώσουν τη δανειοληπτική
ικανότητα των αξιολογούμενων χρησιμοποιώντας στατιστικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα,
εξετάζονται εναλλακτικές υποθέσεις σχετικά με τις τιμές των κριτηρίων φερεγγυότητας.
Δηλαδή εξετάζεται αν οι τιμές των κριτηρίων κάθε δανειολήπτη αποκλίνουν σημαντικά από τις
μέσες τιμές που χαρακτηρίζουν τους φερέγγυους δανειολήπτες. Οι στατιστικές διαδικασίες
χρησιμοποιούνται επίσης για την αντικειμενική επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων
φερεγγυότητας και για τη στάθμιση κάθε κριτηρίου στη εξαγωγή της τελικής αξιολόγησης.
Διακριτική Ανάλυση
Ο αντικειμενικός στόχος της διακριτικής ανάλυσης είναι να διακρίνει τους φερέγγυους
δανειολήπτες από τους μη φερέγγυους, βασιζόμενη σε μια πολυμεταβλητή γραμμική
συνάρτηση που περιλαμβάνει πολλά ανεξάρτητα κριτήρια φερεγγυότητας. Η γραμμική
συνάρτηση έχει την ακόλουθη μορφή:
D = a0 + a1k1 + a2k2+ …. + ankn , όπου:
a: ο συντελεστής κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής,
k: η τιμή του κάθε κριτηρίου,
n: το πλήθος των κριτηρίων φερεγγυότητας.
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Το παρακάτω διάγραμμα δίνει τη βασική ιδέα με την υπόθεση ότι υπάρχουν δύο
κριτήρια φερεγγυότητας. Η βέλτιστη γραμμή διαχωρισμού δείχνει το γραμμικό συνδυασμό
των δύο κριτηρίων που επηρεάζουν την δανειοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης. Σκοπός
είναι ο βέλτιστος διαχωρισμός μεταξύ φερέγγυων και αφερέγγυων δανειοληπτών και η
ελαχιστοποίηση σφαλμάτων ταξινόμησης.

Κριτήριο 2
Α

= 7 + 7L L + 7M M
Φ

Κριτήριο 1
•

 Φερέγγυος δανειολήπτης (Φ)

Αφερέγγυος δανειολήπτης (Α)

Διάγραμμα 4: Παράδειγμα διακριτικής ανάλυσης με δύο κριτήρια
Πηγή: Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 346
Όλα αυτά ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι τιμές των εξεταζόμενων κριτηρίων
κατανέμονται κανονικά, γιατί διαφορετικά υπάρχει περίπτωση τα αποτελέσματα να είναι
ασυνεπή. Θα πρέπει οι αναλυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν χρησιμοποιούν
ποιοτικά κριτήρια που τις περισσότερες φορές δεν κατανέμονται κανονικά.
Επομένως, αποδεικνύεται ότι αυτή η ανάλυση είναι καταλληλότερη στις
περιπτώσεις

που

αναλύονται

ποσοτικά

κριτήρια

φερεγγυότητας,

όπως

χρηματοοικονομικοί δείκτες ρευστότητας, κερδοφορίας, δανειακής επιβάρυνσης.
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π.χ.

Υποδείγματα Παλινδρόμησης
Όπως και στη διακριτή ανάλυση, έτσι και στα υποδείγματα παλινδρόμησης στόχος είναι να
μοντελοποιηθεί η σχέση μιας εξαρτημένης μεταβλητής (πιστοληπτική αξιολόγηση) και ενός
συνόλου ανεξάρτητων μεταβλητών (κριτήρια φερεγγυότητας). Τα μοντέλα παλινδρόμησης
επιτρέπουν την εκτίμηση της πιθανότητας ένας δανειολήπτης να αποδειχθεί φερέγγυος.
Διακρίνουμε δύο κατηγορίες μοντέλων παλινδρόμησης, τα μοντέλα probit και logit.
Probit

Πιθανότητα

Logit

Τιμές Σ
Διάγραμμα 5: Μαθηματική διατύπωση υποδειγμάτων Probit και Logit
Πηγή: Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 351
Όσον αφορά το μοντέλο Logit, η πιθανότητα P να είναι φερέγγυος ο δανειολήπτης
υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση.
PLogit =

PLogit =

L
LK 

όπου Σ=  + L L + M M + ⋯ +   οπότε η σχέση γίνεται:
L

LK

(   ⋯ )
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Εισάγοντας τιμές κριτηρίων φερεγγυότητας προκύπτει μια τιμή του Σ. Όσο
μεγαλύτερη είναι η τιμή του Σ, τόσο μικρότερος θα είναι ο όρος 5  και το κλάσμα θα
προσεγγίζει τη μονάδα, δηλαδή η πιθανότητα να είναι ο δανειολήπτης φερέγγυος θα
προσεγγίζει το 100%. Αντίθετα, όσο μικρότερες τιμές λαμβάνει το Σ, τόσο ο όρος 5  θα
γίνεται μεγαλύτερος, τόσο το κλάσμα θα προσεγγίζει το 0, με αποτέλεσμα η πιθανότητα να
είναι ο δανειολήπτης φερέγγυος να προσεγγίζει το 0%.
Όσον αφορά το μοντέλο Probit, η πιθανότητα P να είναι φερέγγυος ο δανειολήπτης
υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση.

PProbit =

L
√M

 

5  

Γενικά, η Logit και η Probit καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα. Τα άκρα τους
όμως είναι διαφορετικά, όπως φαίνεται και παραπάνω στο διάγραμμα, και μπορούν να
δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα, αν το δείγμα δεν είναι ισοσκελισμένο.
Εξαιτίας της ευελιξίας όσον αφορά στη μαθηματική τους διατύπωση, τα
υποδείγματα logit χρησιμοποιούνται περισσότερο απ’ ό,τι τα probit. Τα υποδείγματα logit
παρουσιάζουν κάποια πλεονεκτήματα έναντι της διακριτής ανάλυσης. Καταρχήν, δεν
απαιτείται οι παράγοντες προσδιορισμού του βαθμού φερεγγυότητας να κατανέμονται
κανονικά. Έτσι, μπορούν να αναλύουν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά
χωρίς να απαιτείται περεταίρω μετασχηματισμός. Επίσης, παράγουν άμεσα εκτιμήσεις για
την πιθανότητα αθέτησης ενός δανειολήπτη. Τα τελευταία χρόνια τα υποδείγματα αυτά
έχουν ευρεία εφαρμογή τόσο στην ακαδημαϊκή έρευνα όσο και στην τραπεζική πρακτική,
καθώς με μικρό όγκο δεδομένων παράγουν συνεπή αποτελέσματα.
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
Τα νευρωνικά δίκτυα προσπαθούν να προσομοιώσουν τον τρόπο με τον οποίο ο
ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Τα περισσότερα αποτελούνται από
τρία διαδοχικά επίπεδα διαδικασιών: την εισαγωγή δεδομένων, την επεξεργασία και την
εξαγωγή των συμπερασμάτων. Τα νευρωνικά δίκτυα προσφέρουν και την εξής δυνατότητα:
αν διαπιστωθεί ότι ένα κριτήριο φερεγγυότητας δεν αποτελεί πλέον σημαντικό
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προσδιοριστικό παράγοντα της πιστοληπτικής ικανότητας ενός δανειολήπτη, τότε μπορεί
να αδρανοποιηθεί το κριτήριο θέτοντας τον συντελεστή στάθμισης ίσο με το μηδέν.
Σημαντικό πλεονέκτημα των νευρωνικών δικτύων αποτελεί η δυνατότητά τους να
επεξεργάζονται άμεσα τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα. Επειδή, όμως, η
εσωτερική διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών δεν είναι προσβάσιμη από το
χρήστη, τίθενται θέματα δυσπιστίας και διαφάνειας. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η
λειτουργία ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου.

Διαδικασία εισαγωγής

Εσωτερική διαδικασία

Διαδικασία εξαγωγής

δεδομένων

επεξεργασίας

συμπερασμάτων

Σχήμα 12:: Η λειτουργία ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου
Πηγή: Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 354
5.4.5.3 Αιτιώδη Μοντέλα
Τα αιτιώδη μοντέλα βασίζονται στη χρηματοοικονομική θεωρία και ανάλυση. Δεν
χρησιμοποιούνται στατιστικές μέθοδοι όπως στα στατιστικά μοντέλα.
Υποδείγματα Αποτίμησης Δικαιωμάτων
Τα υποδείγματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όταν δεν είναι διαθέσιμα επαρκή
ιστορικά δεδομένα που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων. Η βασική ιδέα
επί της οποίας στηρίζονται τα υποδείγματα αποτίμησης δικαιωμάτων είναι ότι η χρεοκοπία
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μίας εταιρείας επέρχεται στην περίπτωση που τα περιουσιακά της στοιχεία (αξία
ενεργητικού) απαξιώνονται σε βαθμό που η οικονομική τους αξία υπολείπεται της αξίας
του χρέους αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρεία θα ερχόταν σε αδυναμία
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της προς τους πιστωτές. Τα υποδείγματα αυτά δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στη λιανική τραπεζική. Ακόμα όμως και στην περίπτωση των
επιχειρηματικών δανείων, τα πιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη
συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών. Για παράδειγμα, η οικονομική αξία μιας
εταιρείας είναι πολλές φορές αδύνατο να εκτιμηθεί ρεαλιστικά με βάση τη δημοσίως
διαθέσιμη πληροφόρηση.
Υποδείγματα Μελλοντικών Ταμειακών Ροών
Τα μοντέλα ταμειακών ροών είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση εξειδικευμένων δανείων
π.χ. χρηματοδότηση κατασκευής ενός αυτοκινητοδρόμου. Η οικονομική αξία της εταιρείας
μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να μετρηθεί με βάση τις παραγόμενες ταμειακές ροές.
5.4.5.4 Υβριδικά Μοντέλα
Οι τύποι των υποδειγμάτων που αναλύθηκαν παραπάνω σπάνια συναντώνται μεμονωμένα
στην τραπεζική πρακτική. Στην πράξη τα εμπειρικά μοντέλα συνδυάζονται με έναν από τους
άλλους δύο τύπους υποδειγμάτων, τα στατιστικά ή τα αιτιώδη. Με αυτόν τον τρόπο τα
υποδείγματα αλληλοσυμπληρώνονται καλύπτοντας το ένα τις αδυναμίες του άλλου. Για
παράδειγμα το πλεονέκτημα των στατιστικών και αιτιωδών μοντέλων έγκειται στην
αντικειμενικότητά τους και στην υψηλή ικανότητα διάκρισης μεταξύ φερέγγυων και μη
δανειοληπτών. Παρόλα αυτά, τα στατιστικά και αιτιώδη μοντέλα διαθέτουν ικανότητα
επεξεργασίας περιορισμένου αριθμού κριτηρίων φερεγγυότητας. Επίσης τα στατιστικά
μοντέλα δεν είναι πάντα δυνατό να αναλύσουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για να
αντιμετωπιστεί

αυτό

το

πρόβλημα,

τα

πιστωτικά

ιδρύματα

χρησιμοποιούν

συμπληρωματικά εμπειρικά μοντέλα. Ο συνδυασμός των μοντέλων αυξάνει το βαθμό
εμπιστοσύνης των υποδειγμάτων.
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Συνδυασμός Μοντέλων σε Οριζόντια Διάταξη
Πρόκειται για μια εναλλακτική επιλογή που συναντάται ευρέως στην πράξη. Συνδυάζεται
έτσι το πλεονέκτημα των στατιστικών και αιτιωδών μοντέλων να επεξεργάζονται ποσοτικά
δεδομένα και των εμπειρικών να επεξεργάζονται ποιοτικά. Χρησιμοποιείται ένας
αλγόριθμος για τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων των δύο αυτών τύπων υποδειγμάτων
ώστε να προκύψει η τελική αξιολόγηση.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχήμα 13: Υβριδικά μοντέλα πιστοληπτικής ικανότητας, οριζόντια διάταξη
Πηγή: Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 360
Συνδυασμός Μοντέλων σε Κάθετη Διάταξη
Εδώ εφαρμόζεται η αρχική διαδικασία πιστοληπτικής διαβάθμισης με μια δεύτερη
διαδικασία αξιολόγησης που μπορεί να καταλήξει σε τροποποίηση του αρχικού
πορίσματος. Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας περιλαμβάνει την ανάλυση των ποσοτικών
και ποιοτικών δεδομένων με τη χρήση στατιστικών και αιτιωδών μοντέλων. Το αποτέλεσμα
αυτής της ανάλυσης ισοδυναμεί με μια πρώτη πιστοληπτική διαβάθμιση του δανειολήπτη,
η οποία σε ένα δεύτερο στάδιο ενδέχεται να τροποποιηθεί με βάση την πρακτική εμπειρία
των αναλυτών. Τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την πρώτη πιστοληπτική
διαβάθμιση δεν πρέπει να αποτελούν βάση ανάλυσης για την διαδικασία τροποποίησης.
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ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σχήμα 14: Υβριδικά μοντέλα πιστοληπτικής ικανότητας, κάθετη διάταξη
Πηγή: Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 361
Συστήματα εκ των Πρότερων Αποκλεισμού
Περιλαμβάνουν τη στατιστική ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων
φερεγγυότητας. Παρόλα αυτά, η στατιστική ανάλυση έπεται μιας διαδικασίας ελέγχου με
κριτήρια αποκλεισμού που βασίζεται στην πρακτική εμπειρία των αναλυτών. Αυτό σημαίνει
ότι αν ένας υποψήφιος δανειολήπτης εμπίπτει σε κάποιο κριτήριο αποκλεισμού, τότε η
διαδικασία πιστοληπτικής διαβάθμισης και συνεπώς η διαδικασία χρηματοδότησης
διακόπτονται. Ένα παράδειγμα χρήσης κριτηρίων αποκλεισμού αποτελούν οι αναφορές του
συστήματος Τειρεσίας σχετικά με τις καθυστερημένες οφειλές. Η ύπαρξη μιας αρνητικής
αναφοράς σε αυτό το κεντρικό σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση όλες οι ελληνικές
τράπεζες αποτελεί ικανό κριτήριο για να προβεί το πιστωτικό ίδρυμα σε άμεση αναστολή
της διαδικασίας διαβάθμισης και σε απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης.
Συνοψίζοντας, παραπάνω αναλύθηκαν μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγηση υποψήφιων δανειοληπτών προκειμένου να ταξινομηθούν οι δανειολήπτες σε
κατηγορίες και να αποφασιστεί η έγκριση ή μη του δανείου τους. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης χρησιμοποιούνται και για την μέτρηση του κινδύνου του πιστωτικού
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ιδρύματος. Η αξιολόγηση όμως δεν σταματά με την εγκριτική απόφαση και τη χορήγηση
του δανείου. Αντίθετα, πρόκειται για μία συνεχή διαδικασία, καθώς υφίσταται ο κίνδυνος
αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων από την μεριά των δανειοληπτών. Επομένως,
εξίσου σημαντική με την διαδικασία της αρχικής αξιολόγησης είναι και η διαχείριση και
παρακολούθηση των ήδη εγκριθέντων δανείων. Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούνται τα
μοντέλα που αναπτύχθηκαν παραπάνω για την κατάταξη σε κατηγορίες των υπαρχόντων
δανειοληπτών.
Από την κατάταξη των δανειοληπτών σε κατηγορίες μετά τη χορήγηση του δανείου
εξαρτάται η πολιτική που θα ακολουθήσει η τράπεζα. Άλλη πολιτική θα ακολουθηθεί για τις
πιστοδοτήσεις χαμηλού κινδύνου, άλλη για αυτήν του μεσαίου και άλλη για τις
πιστοδοτήσεις υψηλού κινδύνου.

5.5 Υποδείγματα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου
Αφού έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της ικανότητας των δανειοληπτών να
εκπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και έχει γίνει ταξινόμησή τους σε
κατηγορίες, όπως αναλύθηκε παραπάνω, ακολουθεί η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου
στον οποίο εκτίθενται τα τραπεζικά ιδρύματα λόγω των δανείων που έχουν χορηγήσει σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Περιγράφεται αρχικά το υπόδειγμα Z-score του Altman που αναπτύχθηκε το 1968
και στη συνέχεια περιγράφονται τέσσερα σύγχρονα υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού
κινδύνου που εφαρμόζονται στην τραπεζική πρακτική: το KMV της Moody’s, το
CreditMetrics της JP Morgan, το CreditRisk+ της Credit Suisse Financial Products και το
RAROC (Risk-Adjusted Return On Capital).
5.5.1 Υπόδειγμα Z-Score του Altman
Το πιο αντιπροσωπευτικό μοντέλο πολυμεταβλητής ανάλυσης διαχωρισμού αποτελεί το
μοντέλο Z-Score. 56 Ο μεταβλητός παράγοντας Ζ αποτελεί ένα συνολικό μέτρο του κινδύνου
56

Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 347-348
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αθέτησης που συνεπάγεται ένας δανειολήπτης για τον πιστωτικό οργανισμό. Ο μεταβλητός
αυτός δείκτης εξαρτάται από τις τιμές των διάφορων χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών
που προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις της υπό αξιολόγησης επιχείρησης.
Η γραμμική συναρτησιακή σχέση που αναπτύχθηκε από τον Altman ήταν η ακόλουθη:
Ζ = 1,2 Χ1 + 1,4 Χ2 + 3,3 Χ3 + 0,6 Χ4+ 1,0 Χ5 όπου:
Χ1 =

Χ2 =

Χ3 =

Χ4 =

Χ5 =

@ABάC;=J @ίH<G
ύHJCJ HAQPE=>Jύ
OJA;E=>ά @ABάC;=;
ύHJCJ HAQPE=>Jύ
@έQ? QJ όQFH >;= ό>FH
ύHJCJ HAQPE=>Jύ
OPJQ;ί; Oί; ?ίFH @AB;C;ίFH
RJP=<E=>ή Oί; ¡;>QJQόA<JI ¢QέJIG
@ύ>CJG QP;<=ώH

ύHJCJ HAQPE=>Jύ

Οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες είναι σχεδιασμένοι ώστε να εντοπίζουν ορισμένα
πολύ κρίσιμα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την πιστοληπτική ικανότητα μιας
επιχείρησης. Έτσι ο αριθμοδείκτης Χ2 αντιπροσωπεύει μια σαφή ένδειξη της κερδοφορίας
της υπό αξιολόγηση εταιρείας, ο Χ3 εκτιμά την αποδοτικότητα του ενεργητικού και ο Χ4 το
βαθμό μόχλευσης. Όσο υψηλότερη είναι η εκτιμώμενη τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής Ζ,
τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος αθέτησης από το συγκεκριμένο δανειολήπτη.
Οι αναλυτές του τμήματος χορηγήσεων ενός πιστωτικού οργανισμού έχουν υπόψη
μια κρίσιμη τιμή του Ζ, την οποία το σκορ του δανειολήπτη πρέπει να υπερβεί προκειμένου
να συνεχιστεί η διαδικασία δανειοδότησης. Στην αρχική μελέτη του Altman η κρίσιμη αυτή
τιμή είναι το 1,81. Άρα όταν Ζ >1,81 τα χαρακτηριστικά του δανειολήπτη είναι ικανά να
εγγυηθούν την εκπλήρωση των μελλοντικών του υποχρεώσεων. Αν Ζ <1,81 δεν πληροί τα
στοιχειώδη χαρακτηριστικά φερεγγυότητας.
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5.5.2 Υπόδειγμα KMV
Το υπόδειγμα KMV57 έχει αναπτυχθεί από τις εταιρείες Moody’s και KMV και βασίζεται στο
μοντέλο των Vasikek-Kealhofer, οι οποίοι ουσιαστικά επέκτειναν το βασικό μεθοδολογικό
πλαίσιο των Black-Scholes και Merton για τη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης της
πιθανότητας αθέτησης.
Για την εφαρμογή του μοντέλου απαιτείται να είναι διαθέσιμα τρία βασικά στοιχεία
της εταιρείας:
• η αγοραία αξία των στοιχείων του ενεργητικού της,
• ο ρυθμός μεταβολής της αξίας των στοιχείων ενεργητικού της,
• το «σημείο χρεοκοπίας», το οποίο συμπίπτει με την ονομαστική αξία του χρέους της
εταιρείας και αποτελεί το όριο το οποίο θα πρέπει να υπερβαίνει η αγοραία αξία
των στοιχείων του ενεργητικού της προκειμένου να εξασφαλίζεται το αξιόχρεο
αυτής. Αν η αγοραία αξία των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας υπολείπεται
του ορίου αυτού, τότε η εταιρεία βρίσκεται σε προβληματική κατάσταση.
To ΚΜV σε αντίθεση με την υπόθεση του Credit Metrics έχει δείξει μέσα από
προσομοίωση ότι το μέσο ιστορικό ποσοστό αθετήσεων παρεκκλίνει σημαντικά από τα
πραγματικά ποσοστά.
Το ΚΜV δεν χρησιμοποιεί στατιστικά δεδομένα από την Standards & Poor’s και την
Moody’s για την πιθανότητα αθέτησης. Αντίθετα, εξάγει την πραγματική πιθανότητα
αθέτησης, την Αναμενόμενη Συχνότητα Αθέτησης (Expected Default Frequency – EDF), όπως
την ονομάζει.
Η εξαγωγή της πιθανότητας αθέτησης εκτελείται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο
αφορά την εκτίμηση της αγοράς και τη μεταβλητότητα της αξίας του ενεργητικού της
εταιρείας. Στο δεύτερο στάδιο υπολογίζεται η απόσταση μέχρι την αθέτηση (distance to
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default - DD) που αποτελεί μέτρο του κινδύνου αθέτησης. Τέλος, στο τρίτο στάδιο γίνεται η
προσαρμογή της απόστασης μέχρι την αθέτηση (distance to default - DD) σε πραγματική
πιθανότητα αθέτησης χρησιμοποιώντας μία βάση δεδομένων.
Η απόσταση για αθέτηση (distance to default - DD) δίνεται από τον τύπο:

=

£(¤ )¥¦§
<¨

, όπου:

DD: απόσταση μεταξύ της αναμενόμενης αξίας του ενεργητικού σε έναν χρόνο E(V1) και του
σημείου αθέτησης (default point – DPT) που εκφράζεται σε τυπική απόκλιση των κερδών
από μελλοντικά στοιχεία του ενεργητικού,
DPT: default point = STD + ½ LTD,
STD: short-term debt = βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις,
LTD: long-term debt = μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
5.5.3 Υπόδειγμα CreditMetrics
Το μοντέλο CreditMetrics58 αναπτύχθηκε το 1997 από την JP Morgan σε συνεργασία με
άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οίκους, όπως η Bank of America και η UBS.
Το μοντέλο αυτό στηρίχτηκε στην προσέγγιση VaR για την εκτίμηση των πιστωτικών
απωλειών που θα μπορούσε να υποστεί το χαρτοφυλάκιο των δανειακών τίτλων ενός
πιστωτικού ιδρύματος από μεταβολές της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών. Το
μοντέλο προσπαθεί να εκτιμήσει την πλήρη κατανομή αξίας του δανειακού τίτλου
δεδομένων των μεταβολών της πιστοληπτικής διαβάθμισης του δανειολήπτη. Το μοντέλο
αυτό αντιλαμβάνεται ως πιστωτικό γεγονός, που μπορεί να επιφέρει απώλειες στον
οργανισμό, οποιαδήποτε αρνητική μεταβολή της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.
Η κεντρική ιδέα59 του CreditMetrics είναι ότι η αξία του ενεργητικού ή του
χαρτοφυλακίου πρέπει να αντιμετωπισθεί όχι μόνο από την άποψη της πιθανότητας
58
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Σαπουντζόγλου, Πεντότης, (2009), σελ 277
Caoyette, J., Altman, E., Narayanan, P., (1998), σελ 285
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αθέτησης αλλά και από την άποψη μεταβολών στην πιστοληπτική διαβάθμιση του
δανειολήπτη με την πάροδο του χρόνου, με την πιθανότητα αθέτησης να αποτελεί απλά
μία περίπτωση. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι καινούρια. Η πιθανότητα μετάβασης από μία
πιστοληπτική διαβάθμιση σε άλλη έχει εξεταστεί και στο παρελθόν, αλλά το CreditMetrics
αποτελεί την πρώτη προσπάθεια που θεωρεί το πρόβλημα της πιθανότητας μετάβασης μία
μορφή αθέτησης.

Downgrade
to B
Upgrade
to BBB

Firm
remains
BB rated

Firm
defaults

ZCCC

ZBBB

ZB

ZA

ZAA ZAAA

Διάγραμμα 6: Κατανομή πιθανότητας μεταβολής πιστοληπτικής διαβάθμισης
Πηγή: Caoyette, J., Altman, E., Narayanan, P., (1998), σελ 290
Η κύρια αδυναμία60 του Credit Metrics δεν είναι η μεθοδολογία του αλλά η υπόθεση
ότι η πιθανότητα μετάβασης από μια πιστοληπτική διαβάθμιση σε άλλη βασίζεται σε μέσες
ιστορικές συχνότητες αθετήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η ακρίβεια του μοντέλου βασίζεται σε
δύο υποθέσεις. Πρώτον, όλες οι εταιρείες που έχουν την ίδια πιστοληπτική διαβάθμιση
έχουν τo ίδιο ποσοστό αθέτησης και, δεύτερον, το πραγματικό ποσοστό αθέτησης ισούται
με το μέσο ιστορικό ποσοστό αθέτησης.
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5.5.4 Υπόδειγμα CreditRisk+
Το υπόδειγμα CreditRisk+61 αναπτύχθηκε από την Credit Suisse Financial Products (CSFP) σε
άμεση αντιδιαστολή με τους στόχους και τη θεωρητική θεμελίωση του μοντέλου
CreditMetrics.
Σε αντίθεση με το μοντέλο CreditMetrics, το CreditRisk+ διακρίνει δύο μόνο
πιστωτικά γεγονότα, την κατάσταση αξιόχρεου και την κατάσταση χρεοκοπίας. Στην
περίπτωση του CreditRisk+ οι απώλειες του πιστωτικού οργανισμού θεωρείται ότι
προκύπτουν μόνο στην περίπτωση χρεοκοπίας του δανειολήπτη ή του εκδότη του τίτλου.
Ουσιαστικά, δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Το μοντέλο μετρά τον κίνδυνο αθέτησης
και όχι τον κίνδυνο υποβάθμισης. Επίσης δεν εξετάζονται οι αιτίες της αθέτησης. Ακολουθεί
την κατανομή Poisson και υπάρχει η πιθανότητα ο υπόχρεος να βρίσκεται σε αθέτηση (PA)
και η πιθανότητα να μην βρίσκεται σε αθέτηση (1 – PA). Αυτό σημαίνει ότι για ένα δάνειο η
πιθανότητα αθέτησης σε μια δεδομένη περίοδο, για παράδειγμα ενός μήνα, είναι ή ίδια για
οποιονδήποτε άλλο μήνα.
Αν θέλαμε να εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του CreditRisk+, θα
μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Είναι ένα μοντέλο εύκολο στην εφαρμογή. Ακριβώς επειδή
εστιάζει μόνο στην αθέτηση, απαιτεί μικρή ποσότητα δεδομένων προκειμένου να γίνουν
υπολογισμοί. Όσον αφορά στις αδυναμίες, η μεθοδολογία δεν περιλαμβάνει καθόλου τον
κίνδυνο αγοράς. Επίσης αγνοεί την πιθανότητα μετάβασης από μία πιστοληπτική
διαβάθμιση σε άλλη.
5.5.5 Υπόδειγμα RAROC
Το υπόδειγμα RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)62 εισήχθη αρχικά από την τράπεζα
Banker’s trust το 1970 και χρησιμοποιείται ευρέως από μεγάλο αριθμό τραπεζών. Ο
υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
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RAROC =
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Ο αριθμητής του παραπάνω κλάσματος μπορεί να αναλυθεί ως εξής:
Ετήσιο εισόδημα = (Έσοδα από τόκους χορήγησης + Προμήθειες – Αναμενόμενες απώλειες
– Λειτουργικά κόστη σχετιζόμενα με το δάνειο) × (1 – φορολογικός συντελεστής).
Οι αναμενόμενες απώλειες προκύπτουν από τον τύπο EL = PD×LGD×EAD που έχει
αναφερθεί παραπάνω (ενότητα 5.4.4).
Ο παρονομαστής κεφάλαιο σε κίνδυνο εκφράζεται σε συνάρτηση με τον κίνδυνο
αγοράς, τον πιστωτικό και τον λειτουργικό κίνδυνο.
Αφού υπολογιστεί ο παραπάνω τύπος, γίνεται σύγκριση με την τιμή-στόχο την οποία
το τραπεζικό σύστημα έχει θέσει για την απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Επομένως, η τιμή
RAROC πρέπει να είναι υψηλότερη από την τιμή-στόχο, αφού αυτό θα σημαίνει ότι το
απαιτούμενο κεφάλαιο θα πρέπει να επενδυθεί, γιατί η επένδυση θα είναι κερδοφόρα.

5.6 Παράγοντες Επιλογής Μοντέλου
Κάποιοι παράγοντες63 που παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιλογή μοντέλου είναι οι εξής:
Απόδοση. Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Ένα πιο σύνθετο μοντέλο πρέπει να παρέχει
σε μεγάλο βαθμό καλύτερη ανίχνευση ή ταξινόμηση των εταιριών που φέρουν κίνδυνο.
Διαθεσιμότητα και ποιότητα δεδομένων. Πολλά μοντέλα αποδίδουν καλά θεωρητικά,
αλλά δεν αντιμετωπίζουν τις πρακτικές δυσκολίες. Ένα απλούστερο μοντέλο μπορεί να
προτιμάται σε αυτήν την περίπτωση από ένα τελευταίας τεχνολογίας.
Κατανόηση από τους χρήστες. Οι χρήστες των scoring models πρέπει να καταλαβαίνουν
πλήρως τη λειτουργία του μοντέλου και πώς προκύπτουν τα αποτελέσματα. Διαφορετικά
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δεν θα είναι σε θέση να εντοπίζουν πιθανές τάσεις και να αντιλαμβάνονται τα όρια του
μοντέλου.
Η αντίδραση του μοντέλου στα νέα στοιχεία. Μερικά μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί σε
μία ομάδα δεδομένων θα παράσχουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα, εάν το σύνολο των
δεδομένων αυξηθεί ελαφρώς. Αυτή η αστάθεια πρέπει να αποφεύγεται.
Ο απαιτούμενος χρόνος για βαθμολόγηση και επαναρρύθμιση. Αυτός ο παράγοντας είναι
σημαντικός ανάλογα με τη συχνότητα που ο χρήστης θέλει να χρησιμοποιήσει για να
«τρέξει» το μοντέλο.

5.7 Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου από τις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες
Μελετώντας τις ετήσιες εκθέσεις των ελληνικών συστημικών τραπεζών που αφορούν το
2015 διακρίνουμε κοινά σημεία όσον αφορά τις τραπεζικές δραστηριότητες. Μπορεί η
οικονομική κρίση στην Ελλάδα να ξεκίνησε το 2008, αλλά το 2015 ήταν ένα έτος κομβικής
σημασίας, καθώς στις 27 Ιουνίου κηρύχθηκε τραπεζική αργία που έληξε στις 20 Ιουλίου και
από τότε η χώρα βρίσκεται υπό το καθεστώς των capital controls. Το γεγονός αυτό έχει
επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζωή των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων της
χώρας των οποίων οι δραστηριότητες δέχτηκαν τεράστιο πλήγμα.
Τα κοινά σημεία των ετήσιων εκθέσεων μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω.
Αρχικά, η εκταμίευση νέων δανείων (καταναλωτικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών)
έχει μειωθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι οι πολίτες δεν είναι πλέον
πρόθυμοι να δανειοδοτηθούν για κάποιο δάνειο, επειδή γνωρίζουν ότι δεν θα μπορούν να
το αποπληρώσουν μελλοντικά και αφετέρου στο γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν πιο
αυστηρά κριτήρια για νέες χορηγήσεις, καθώς γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν μεγάλες
δυσκολίες στην εξυπηρέτησή τους.
Επιπλέον, οι τράπεζες προχωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό σε ρυθμίσεις των
περισσότερων κατηγοριών δανείων, καθώς έχουν αυξηθεί οι δανειολήπτες που
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αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων τους. Οι ρυθμίσεις
περιλαμβάνουν διάφορες μορφές, όπως περίοδο χάριτος και επιμήκυνση.
Επίσης, ένα ακόμη κοινό σημείο αποτελεί η έκδοση χρεωστικών και πιστωτικών
καρτών που πλέον χρησιμοποιούνται κατά την πραγματοποίηση αγορών αντί για τη χρήση
μετρητών. Κατά το 2015 η έκδοση καρτών υπερτριπλασιάστηκε σε σχέση με τα παρελθόντα
έτη. Σύμφωνα με τις εκθέσεις το συγκεκριμένο φαινόμενο θα γίνει ακόμη πιο αισθητό,
καθώς, ακόμα κι αν έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η χρήση καρτών ως μέσων πληρωμής,
απέχουμε ακόμη από τα αντίστοιχα ποσοστά της Ευρώπης.
Όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για όλες
τις τράπεζες, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας καθορισμού της
επιχειρησιακής τους στρατηγικής.
5.7.1 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Εθνικής Τράπεζας
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος64, την ευθύνη για τη
διαχείριση κινδύνων έχει το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή
Διαχείρισης Κινδύνων και η Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
υποβάλλει σε ετήσια βάση στο Δ.Σ. τη στρατηγική ανάληψης κινδύνου προς έγκριση. Η
παρακολούθηση και ο έλεγχος των κινδύνων έχει ανατεθεί σε δύο μονάδες: τη Διεύθυνση
Ελέγχου και Δομής Κινδύνων και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών και
Λειτουργικών Κινδύνων. Οι δύο αυτές μονάδες συνεργάζονται με τις Μονάδες Πίστης που
εποπτεύουν τις πιστοδοτικές μονάδες.
Όσον αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου η Διεύθυνση Ελέγχου και
Δομής Κινδύνων καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο καθώς αναλαμβάνει τον εντοπισμό, την
εκτίμηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Πιο
συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές της είναι η υλοποίηση πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνου
με έμφαση τα συστήματα διαβάθμισης και τα υποδείγματα αξιολόγησης που
χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, εξετάζει την επάρκεια των μεθόδων μέτρησης του κινδύνου,
αναπτύσσει μεθοδολογίες εκτίμησης για την αναμενόμενη ζημία (πιθανότητα αθέτησης,
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ζημία σε περίπτωση αθέτησης, έκθεση σε κίνδυνο) για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων. Τέλος,
είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη των
κινδύνων.
Η λειτουργία διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου κατανέμεται σε τέσσερις
γραμμές άμυνας:
• Η πρώτη γραμμή αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι
επιχειρηματικές μονάδες. Είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή διορθωτικών
ενεργειών σε περίπτωση ελλείψεων. Τελικός στόχος τους είναι η ελαχιστοποίηση
κινδύνου για δεδομένο επίπεδο απόδοσης.
• Η δεύτερη γραμμή εφαρμόζεται από τις Μονάδες Πίστης οι οποίες έχουν δικαίωμα
να ασκήσουν βέτο κατά τη διαδικασία έγκρισης πιστοδοτήσεων.
• Η τρίτη γραμμή άμυνας εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Ελέγχου και Δομής
Κινδύνων, η οποία παρακολουθεί και ποσοτικοποιεί τους κινδύνους, εκτελεί τις
κατάλληλες ενέργειες ώστε να εφαρμόζονται τα κατάλληλα εργαλεία μέτρησης και
τιμολόγησης των κινδύνων. Βοηθά επίσης άλλες μονάδες που αναλαμβάνουν
κινδύνους.
• Τέλος, η τέταρτη γραμμή εφαρμόζεται από τον Εσωτερικό Έλεγχο της Τράπεζας.
Με βάση την Δημοσιοποίηση στοιχείων σε ενοποιημένη βάση υπό τον Πυλώνα ΙΙΙ
για το έτος 2015,65 η Τράπεζα χρησιμοποιεί:
• τη Θεμελιώδη Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων για τα ανοίγματα έναντι
επιχειρήσεων και
• την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων για το χαρτοφυλάκιο των ΜΜΕ και το
στεγαστικό χαρτοφυλάκιο.
Η Τράπεζα έχει αναπτύξει συστήματα εσωτερικής διαβάθμισης για τα ανοίγματα
έναντι επιχειρήσεων για να καταταγούν οι πιστούχοι σε κλίμακες. Διαβαθμίσεις από τον
Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) δεν λαμβάνονται υπόψη για την
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κατάταξη στην εσωτερική κλίμακα διαβάθμισης. Η κλίμακα διαβάθμισης αποτελείται
συνολικά από 21 βαθμίδες εκ των οποίων οι 19 αντιστοιχούν σε πιστούχους που δεν έχουν
παρουσιάσει αθέτηση και οι 2 σε πιστούχους που βρίσκονται σε κατάσταση αθέτησης. Η
διαδικασία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και όταν προκύψουν νέα στοιχεία για τον
πιστούχο. Για την ταξινόμηση η Τράπεζα χρησιμοποιεί τέσσερα υποδείγματα. Για την
πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιείται το Μοντέλο Αξιολόγησης Επιχειρηματικών
Πιστοδοτήσεων (ΜΑΕΠ). Το ΜΑΕΠ συνδυάζει ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια
χρησιμοποιώντας παράλληλα την κρίση του ερευνητή. Περιλαμβάνει δύο εργαλεία
ανάλυσης: τη χρηματοοικονομική και την ποιοτική ανάλυση. Κατά τη χρηματοοικονομική
ανάλυση εισάγονται οικονομικά στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις και γίνονται
ιστορικές αναλύσεις, σύγκριση με ομοειδείς εταιρίες και υπολογισμός αριθμοδεικτών. Κατά
την ποιοτική ανάλυση εισάγονται ποιοτικά δεδομένα για την επιχείρηση και γίνεται
εξέταση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης από εξειδικευμένους αναλυτές.
Όσον αφορά τις ΜΜΕ, η κλίμακα διαβάθμισης αποτελείται από 13 διαβαθμίσεις για
πιστούχους που δεν παρουσιάζουν αθέτηση, ενώ για αυτούς που βρίσκονται σε αθέτηση
υπάρχει σχετική ένδειξη. Για την ταξινόμηση χρησιμοποιούνται 3 υποδείγματα. Το
υπόδειγμα αξιολόγησης πιστούχου κατά την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης
(Application Model) χρησιμοποιεί στοιχεία από οικονομικές καταστάσεις και ποιοτικά
δεδομένα. Το συμπεριφορικό υπόδειγμα αξιολόγησης πιστούχου (Behavioral Model)
αξιολογεί και εξάγει διαβάθμιση για ΜΜΕ με ενεργές χρηματοδοτήσεις για τουλάχιστον
ένα εξάμηνο. Τέλος, το υπόδειγμα προσδιορισμού ζημίας σε περίπτωση αθέτησης (LGD
Model) διαβαθμίζει την πιθανότητα μεταφοράς στην Οριστική Καθυστέρηση.
Για το στεγαστικό χαρτοφυλάκιο η Τράπεζα χρησιμοποιεί δύο συστήματα
διαβάθμισης. Κάθε σύστημα κατατάσσει τα δάνεια σε ομάδες με ομοειδή χαρακτηριστικά
κινδύνου. Το υπόδειγμα εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης (PD) αφορά δάνεια που δεν
βρίσκονται σε αθέτηση (δεν έχουν εμφανίσει ληξιπροθεσμία άνω των 180 ημερών) και
οδηγεί στην ένταξη του δανείου σε μία από τις 10 ομάδες δανείων. Το υπόδειγμα
εκτίμησης ποσοστιαίας ζημίας σε περίπτωση αθέτησης (LGD) αφορά ενήμερα δάνεια και
δάνεια σε αθέτηση, για τα οποία υπολογίζεται η χρονική διάρκεια που βρίσκονται σε αυτήν
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την κατάσταση. Για να υπολογιστεί η ποσοστιαία ζημία λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό
ανάκτησης.
5.7.2 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Alpha Bank
Στην ετήσια έκθεση της Alpha Bank
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αναφέρεται ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

συνεδριάζει μία φορά τον μήνα και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη στρατηγική για
τον

καθορισμό

προφίλ

κινδύνου

του

Ομίλου.

Η

Επιτροπή

αξιολογεί

την

αποτελεσματικότητα της πολιτικής ως προς:
• την ανάληψη, παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων,
• τον καθορισμό των ανώτατων ορίων ανάληψης κινδύνου για κάθε είδος κινδύνου.
Επιπλέον, η Επιτροπή εξετάζει τις μεθοδολογίες και τα υποδείγματα μέτρησης των
αναλαμβανόμενων κινδύνων που εφαρμόζονται και εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ
του Εσωτερικού Ελέγχου, των Εξωτερικών Ελεγκτών και των Εποπτικών Αρχών με το
Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα διαχείρισης κινδύνου.
Συγκεκριμένα για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αναφέρεται ότι βρίσκεται
υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή και Chief Risk Officer του Ομίλου. Υπάρχουν
πολλές Διευθύνσεις που είναι υπεύθυνες για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων
ανάληψης πιστωτικού κινδύνου, για τις πολιτικές διαχείρισής του, για την αναθεώρηση των
εγκρίσεων πιστοδοτήσεων. Εξειδικευμένα τμήματα έχουν ως αρμοδιότητα την ανάπτυξη
υποδειγμάτων που αξιολογούν και μετρούν την πιστοληπτική ικανότητα των υποψήφιων
και ήδη υπαρχόντων πιστούχων. Ένα άλλο τμήμα είναι υπεύθυνο για την επικύρωση των
συστημάτων διαβάθμισης και των υποδειγμάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου.
Ο Όμιλος προχώρησε στην αναδιαμόρφωση των συστημάτων αξιολόγησης του
κινδύνου, ώστε να συμμορφώσει τις εσωτερικές αναφορές και τις αναφορές σε τρίτους με
τα νέα πρότυπα υποβολής εκθέσεων και τις πρακτικές ομαδοποίησης των δεδομένων.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος έχει αναθεωρήσει την πολιτική ρύθμισης πιστοδοτήσεων και έχει
αναπτύξει νέο πλαίσιο για τη διευκόλυνση αποπληρωμής οφειλών για τους οποίους έχει
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διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία εξυπηρέτησης. Στόχος είναι η καλύτερη διαχείριση των
ανοιγμάτων σε καθυστέρηση.
Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες ενέργειες για τη βελτίωση του εσωτερικού
συστήματος διαχείρισης κινδύνου. Συγκεκριμένα, για να γίνει η μετάβαση στην εξελιγμένη
μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, θα χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση των
Εσωτερικών Διαβαθμίσεων για την Επιχειρηματική Πίστη, τη Λιανική Τραπεζική, τις
χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) και την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων
(factoring). Επιπλέον, θα βελτιωθούν τα υφιστάμενα συστήματα αξιολόγησης πιστωτικού
κινδύνου, στα οποία έχουν ενσωματωθεί οδηγίες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις
ρυθμίσεις. Τέλος, θα παρακολουθηθεί η αποτελεσματικότητα των τύπων ρύθμισης που
αναπτύχθηκαν για το νέο εποπτικό πλαίσιο και οι λύσεις οριστικής διευθέτησης για τους
πιστούχους.
Όπως αναφέρεται στη Δημοσιοποίηση στοιχείων σε ενοποιημένη βάση υπό τον
πυλώνα ΙΙΙ για το έτος 2015,67 οι βασικές προτεραιότητες της Τράπεζας είναι οι εξής:
• βελτίωση της ανάπτυξης και της επικύρωσης διαδικασιών που αφορούν τα μοντέλα
πιστοληπτικής

διαβάθμισης

των

μεγάλων

επιχειρήσεων

και

τα

μοντέλα

πιστοληπτικής διαβάθμισης για τη λιανική τραπεζική,
• ανάπτυξη μοντέλων πιστοληπτικής διαβάθμισης του χαρτοφυλακίου μικρών
επιχειρήσεων,
• βελτίωση του τρόπου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων και
• συμμόρφωση του πλαισίου διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στις τρέχουσες
συνθήκες.
5.7.3 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Τράπεζας Πειραιώς
Σύμφωνα με την Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσης σχετικά με την
κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση κινδύνων σε ενοποιημένη βάση για το έτος 2015,68
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η διακυβέρνηση είναι οργανωμένη σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση ταξινομεί τις
δραστηριότητες σε τέσσερις γραμμές άμυνας και η δεύτερη περιλαμβάνει τα επίπεδα
ιεραρχίας στα οποία λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες.
Η πρώτη διάσταση, που αποτελείται από τις τέσσερις γραμμές άμυνας, έχει ως εξής:
• 1η γραμμή άμυνας. Περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές μονάδες, τις μονάδες
πωλήσεων και τις υποστηρικτικές μονάδες. Οι Επιτροπές με αρμοδιότητες που
εμπίπτουν στην πρώτη γραμμή πραγματοποιούν δραστηριότητες σε επίπεδο
τακτικής, ενώ το Δ.Σ. σε επίπεδο στρατηγικής.
• 2η γραμμή άμυνας. Περιλαμβάνει εξειδικευμένες μονάδες ελέγχου και υποστήριξης,
όπως Back Office διαχείρισης διαθεσίμων, ανθρώπινο δυναμικό, νομικές υπηρεσίες.
Οι Επιτροπές με αρμοδιότητες που εμπίπτουν στη δεύτερη γραμμή άμυνας
πραγματοποιούν δραστηριότητες σε επίπεδο τακτικής, ενώ το Δ.Σ. σε επίπεδο
στρατηγικής.
• 3η γραμμή άμυνας. Αφορά κυρίως δραστηριότητες της Διαχείρισης Κινδύνων στα
επίπεδα λειτουργίας και τακτικής. Το Δ.Σ. διεξάγει τις αντίστοιχες δραστηριότητες σε
επίπεδο στρατηγικής.
• 4η γραμμή άμυνας. Οι δραστηριότητες διεξάγονται από τον Εσωτερικό Έλεγχο. Οι
προτάσεις του Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρονται στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ.
που πραγματοποιεί δραστηριότητες σε επίπεδο στρατηγικής.
Η δεύτερη διάσταση αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα: στρατηγικής, τακτικής
και λειτουργίας.
• Επίπεδο στρατηγικής. Περιλαμβάνει τις λειτουργίες της διαχείρισης κινδύνων που
επιτελούνται σε επίπεδο Δ.Σ., το οποίο έχει την τελική ευθύνη για την υλοποίηση
του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.
• Επίπεδο τακτικής. Περιλαμβάνει λειτουργίες που επιτελούνται σε επίπεδο
ανώτατων διοικητικών οργάνων.
• Επίπεδο λειτουργίας. Περιλαμβάνει λειτουργίες που διεξάγονται σε διάφορες
μονάδες.
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Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας και συνεδριάζει όσες φορές κρίνει απαραίτητο για την εκτέλεση της αποστολής
της αλλά όχι λιγότερο από μία φορά τον μήνα.
Στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται η διαμόρφωση
στρατηγικής ανάληψης κάθε μορφής κινδύνου, η ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος
διαχείρισης κινδύνου, η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των
πολιτικών διαχείρισης κινδύνων και η διατύπωση βελτιώσεων και προτάσεων και
διορθωτικών στο Δ.Σ., όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω διαπίστωσης αδυναμιών
υλοποίησης της στρατηγικής που έχει διαμορφωθεί.
Όσον αφορά τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, η Μονάδα Διαχείρισης
Πιστωτικού Κινδύνου έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δ.Σ. και ειδικότερα της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.
Χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους και υποδείγματα για την αναγνώριση, μέτρηση,
παρακολούθηση και μείωσή τους. Σε τακτά χρονικά διαστήματα συντάσσει αναφορές για
την πληροφόρηση του Δ.Σ.
Πιο συγκεκριμένα, για την παρακολούθηση και μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου
που σχετίζεται με δάνεια και απαιτήσεις αξιολογείται συστηματικά η πιστοληπτική
ικανότητα του πελάτη και γίνεται εκτίμηση της αθέτησης των υποχρεώσεών του.
Εφαρμόζονται

υποδείγματα

που

έχουν

αναπτυχθεί

εσωτερικά

και

συνδυάζουν

χρηματοοικονομική και στατιστική ανάλυση, καθώς και την κρίση των αρμόδιων στελεχών.
Όσον αφορά την Επιχειρηματική Πίστη, γίνεται κατηγοριοποίηση στις διάφορες βαθμίδες
που αντιπροσωπεύουν το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου. Για κάθε βαθμίδα
εφαρμόζεται διαφορετική πολιτική συνεργασίας με την Τράπεζα. Στην Ιδιωτική Πίστη
εφαρμόζονται διαφορετικά υποδείγματα αξιολόγησης.
Εκτιμάται επίσης με βάση τα καλύμματα και τις εξασφαλίσεις το πιθανό ποσοστό
ανάκτησης που θα εισπράξει η Τράπεζα σε περίπτωση αθέτησης από την πλευρά του
πιστούχου. Η εκτίμηση γίνεται με βάση το είδος της πιστοδότησης. Γενικά, όσο χαμηλότερη
είναι η πιστοληπτική διαβάθμιση του πιστούχου, τόσο ισχυρότερα είναι τα απαιτούμενα
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καλύμματα, ώστε το ποσοστό ανάκτησης να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο σε
περίπτωση αθέτησης.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Τράπεζας για το έτος 2015,69 η Τράπεζα
επικυρώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση τα υποδείγματα πιστοληπτικής αξιολόγησης που
χρησιμοποιούνται στην Ιδιωτική και Επιχειρηματική Πίστη. Επίσης, επικυρώνει σε
εξαμηνιαία τουλάχιστον βάση τα υποδείγματα με βάση την αξιολόγηση της συναλλακτικής
συμπεριφοράς των υφιστάμενων δανειοληπτών. Επιπλέον, χρησιμοποιείται το υπόδειγμα
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Τειρεσίας ΑΕ που περιέχει δυσμενή δεδομένα
των δανειοληπτών.
Για την ανεξάρτητη αξιολόγηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου υπάρχει η
μονάδα Corporate Credit Control η οποία διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την
παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνεται σύμφωνα με την πολιτική
του Ομίλου.
5.7.4 Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων Eurobank
Στην ετήσια έκθεση της Eurobank και τη Δημοσιοποίηση Στοιχείων του Πυλώνα ΙΙΙ σε
ενοποιημένη βάση για το έτος 201570 αναφέρεται ότι η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων
του Ομίλου διαμορφώνεται από την Επιτροπή Κινδύνων και την Επιτροπή διαχείρισης
προβληματικών δανείων. Οι επιτροπές αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι
σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κινδύνων είναι ο σχεδιασμός και η
διαμόρφωση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων. Επίσης, προσδιορίζει το βαθμό
ανάληψης κινδύνων και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών
για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων.
Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, η Επιτροπή διαχείρισης προβληματικών
δανείων παρακολουθεί τα προβληματικά δάνεια του Ομίλου. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί
τη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κύριος
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στόχος είναι η διαμόρφωση και η εφαρμογή στρατηγικής διαχείρισης αυτών των δανείων,
όπως για παράδειγμα η αξιολόγηση των μέτρων ρύθμισης που εφαρμόζονται.
Η εταιρεία Eurobank Υπηρεσίες Διαχείρισης Απαιτήσεων Α.Ε. είναι θυγατρική της
Τράπεζας για τη διαχείριση των καθυστερήσεων των ιδιωτών από το στάδιο της είσπραξης
οφειλών μέχρι το στάδιο των νομικών ενεργειών, όταν αυτές απαιτούνται.
Ο Τομέας Διαχείρισης Επισφαλών Πελατών (ΤΟΔΕΠ) έχει σαν αρμοδιότητα την
εύρεση βέλτιστων λύσεων οριστικής διευθέτησης, την διενέργεια νομικών ενεργειών και
την ρευστοποίηση εξασφαλίσεων.
Οι κύριες δραστηριότητες της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβάνουν
την εφαρμογή υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής διαβάθμισης με βάση τα
χαρακτηριστικά κάθε δανειακού χαρτοφυλακίου. Επίσης, την επίβλεψη και συντήρηση της
εφαρμογής Moody’s Risk Advisor (MRA) που χρησιμοποιείται για τη διαβάθμιση του
χαρτοφυλακίου. Τέλος, περιλαμβάνει την ανάπτυξη της εφαρμογής Transactional Rating
(TR), η οποία υπολογίζει το συνολικό κίνδυνο μιας δανειακής σχέσης, αφού λάβει υπόψη
την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και τις προβλεπόμενες εξασφαλίσεις.
Τα συστήματα διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες: τα συστήματα διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας μεγάλων και μεσαίων
επιχειρήσεων και συστήματα διαβάθμισης λιανικής τραπεζικής.
Όσον αφορά τα συστήματα για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, χρησιμοποιείται
το Moody’s Risk Advisor (MRA) το οποίο συγκεντρώνει ποσοτικές και ποιοτικές
πληροφορίες προκειμένου να γίνει η διαβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας.
Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων για τις οποίες δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το MRA λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως για παράδειγμα
ασφαλιστικές

εταιρείες,

δημόσιοι

οργανισμοί,

χρηματιστηριακές,

νεοσύστατες

επιχειρήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις εφαρμόζεται εσωτερικά ανεπτυγμένο σύστημα
διαβάθμισης το οποίο λαμβάνει υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα όπως και το MRA.
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Η ταξινόμηση των πιστούχων με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα γίνεται σε
11 βαθμίδες εκ των οποίων οι 1 ως 3 αντιστοιχούν σε χαμηλό κίνδυνο, οι 4 ως 6 σε μέσο, οι
7 ως 9 σε υψηλό και οι 10 και 11 αφορούν δάνεια σε οριστική καθυστέρηση.
Όσον αφορά τη λιανική τραπεζική, εφαρμόζονται υποδείγματα για να προβλέπονται
τα PD, LGD, EAD. Τα υποδείγματα αναπτύχθηκαν με βάση ιστορικά στοιχεία της τράπεζας
και της αγοράς (Τειρεσίας). Τα υποδείγματα αυτά χρησιμοποιούνται στην εγκριτική
διαδικασία, στη διαχείριση πιστοδοτικών ορίων και στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων
απαιτήσεων.

5.8 Καθυστερήσεις
Η συστηματική παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου είναι απαραίτητη για την ομαλή του
εξέλιξη. Για το λόγο αυτό οι απαιτήσεις των τραπεζών διαχωρίζονται σε κατηγορίες
ανάλογα με την ομαλή ή μη είσπραξή τους και το στάδιο καθυστέρησης71 που
παρουσιάζουν.
Η συνήθης πρακτική είναι η παρακολούθηση και είσπραξη του ληξιπρόθεσμου
χαρτοφυλακίου να ανατίθεται σε εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες φροντίζουν να
εισπράξουν την οφειλή με εξώδικες και δικαστικές ενέργειες.
Ενήμεροι Λογαριασμοί
Οι απαιτήσεις εξυπηρετούνται κανονικά και δεν χρειάζεται η λήψη μέτρων για την είσπραξή
τους.
Λογαριασμοί σε Προσωρινή Καθυστέρηση
Ένας λογαριασμός δανείου θεωρείται ότι είναι σε προσωρινή καθυστέρηση από τη στιγμή
που μια μηνιαία δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Στους λογαριασμούς αυτούς
διαπιστώνεται ανώμαλη κίνηση και διαφαίνεται κάποια πιθανότητα μη ομαλής είσπραξης.
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Στο μεγαλύτερο ποσοστό οι λογαριασμοί αυτοί εμφανίζουν προσωρινά αυτή την
εξέλιξη και οι οφειλέτες τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους, οπότε οι λογαριασμοί
καθίστανται και πάλι ενήμεροι.
Στην περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, οι τράπεζες πρέπει να παίρνουν έγκαιρα
μέτρα ενημέρωσης των υπερήμερων πελατών (τηλεφωνικές οχλήσεις, εξώδικες επιστολές),
καθώς είναι πολύ σημαντικό οι λογαριασμοί να μην περάσουν σε οριστική καθυστέρηση. Οι
λογαριασμοί αυτοί τοκίζονται με επιτόκιο υπερημερίας.
Λογαριασμοί σε Οριστική Καθυστέρηση
Μετά την πάροδο συγκεκριμένου αριθμού απλήρωτων δόσεων (διαφοροποιείται από
τράπεζα σε τράπεζα), τα δάνεια μεταφέρονται σε οριστική καθυστέρηση και δεν μπορούν
να επανέλθουν σε ενήμερη μορφή και είναι απαιτητά στο σύνολό τους.
Οι τράπεζες προχωρούν σε καταγγελία της σύμβασης και οριστικό κλείσιμο του
λογαριασμού, ενώ λαμβάνουν μέτρα, καταρχήν εξώδικα και στη συνέχεια δικαστικά, για
την είσπραξή τους.
Εκτός από την καθυστέρηση πληρωμής της απαίτησης από τον οφειλέτη, άλλοι
λόγοι μεταφοράς απαιτήσεων σε οριστική καθυστέρηση και κλείσιμο δανειακών
λογαριασμών είναι ο θάνατος ή η αφάνεια του πρωτοφειλέτη και η κήρυξη του οφειλέτη σε
πτώχευση ή υπό δικαστική απαγόρευση.
Στο ακόλουθο διάγραμμα72 φαίνονται τα δάνεια σε καθυστέρηση ανά κατηγορία
χαρτοφυλακίου για το διάστημα 2007-2015.
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Διάγραμμα 7: Δάνεια σε καθυστέρηση ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

5.9 Στατιστικά Στοιχεία για τα Κόκκινα Δάνεια
Σύμφωνα με άρθρο της Ναυτεμπορικής73 (17/06/2015) για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
από τις επιμέρους κατηγορίες δανείων το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων καταγράφεται στα καταναλωτικά δάνεια (51,3%) και ακολουθούν τα
επιχειρηματικά δάνεια (39,8%) και τα στεγαστικά δάνεια (35,6%).
Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων υψηλότερο
ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καταγράφεται στην υποκατηγορία των δανείων
προς Ελεύθερους Επαγγελματίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (63%) και των δανείων προς
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (54%).
Αναφορικά με την κλαδική εικόνα των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών
δανείων, οι κλάδοι Ενέργεια και Πετρελαιοειδή (3,5%), Ναυτιλία (28,8%) και Υγεία (33,1%)
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http://www.naftemporiki.gr/finance/story/967086/auksisi-ton-mi-eksupiretoumenon-daneion-sumfona-metin-tte
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εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συγκριτικά με τους
υπόλοιπους.
Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων εμφανίζουν
δύο υποκλάδοι της μεταποίησης, δηλαδή η κλωστοϋφαντουργία (71%) και η βιομηχανία
χάρτου, ξύλου και επίπλων (63%), καθώς και ο αγροτικός κλάδος (61,4%).
Από τους κλάδους με σημαντικά υπόλοιπα δανείων, το εμπόριο καταγράφει
ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 54%, οι κατασκευές 49% και η μεταποίηση
47,8%.
Σύμφωνα με την έκθεση νομισματικής πολιτικής 2015-201674 της Τράπεζας της
Ελλάδος, το μεγαλύτερο πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος είναι το υψηλό απόθεμα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Το 2015 ήταν
αναγκαία η σημαντική αύξηση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο με αποτέλεσμα
την διεύρυνση των ζημιών των ελληνικών τραπεζών. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
ανέρχονταν τον Δεκέμβριο του 2015 σε ποσοστό 44,2% (από 39,9% τον Δεκέμβριο του
2014) και έφτασαν το 45,2% τον Μάρτιο του 2016. Για το α’ τρίμηνο του 2016 ο δείκτης μη
εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο ανά κατηγορία διαμορφώθηκε στο 55,2% για τα
καταναλωτικά δάνεια, στο 44,6% για τα επιχειρηματικά και στο 42% για τα στεγαστικά.
Βέβαια αυτή η αύξηση οφείλεται περισσότερο στη μείωση του παρονομαστή του λόγου
¡ AIQAEJύAH; ?άHA=;
ύHJCJ ?;HAίFH

καθώς η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων

εξασθενεί. Ακολουθεί διαγραμματική απεικόνιση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
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Νομισματική πολιτική 2015-2016, σελ 22

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/NomPol20152016.pdf
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Διάγραμμα 8:: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανά κατηγορία δανείου

5.10 Τρόποι Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων
5.10.1 Ρυθμίσεις Δανείων
Η αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση αποδίδεται στην αβεβαιότητα γύρω από την
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και στη συνεχιζόμενη επιδείνωση των εισοδημάτων
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα αρχικά συνέχισαν τη
συντηρητική πολιτική δανεισμού στοχεύοντας στη βελτίωση του χαρτοφυλακίου των
δανείων τους προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Οι τράπεζες ήδη από τις αρχές του 2010 παρακολουθώντας τις οικονομικές και
κοινωνικές μεταβολές και ανταποκρινόμενες στη δυσμενή οικονομική συγκυρία,
προέβησαν, παρά τα προβλήματα ρευστότητας που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα, σε
πολύ μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων75 με οφειλέτες που αντιμετώπιζαν δυσχέρειες στην
εξυπηρέτηση των δανείων τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Τα προγράμματα ρυθμίσεων ξεκίνησαν το 2010 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα σε
διάφορες κατηγορίες οφειλετών (ανέργους, υπαλλήλους και συνταξιούχους που μειώθηκαν
75

Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα 2011-12,
2011
Ελληνική Ένωση Τραπεζών, σελ 25

http://www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapezikoSystima2011
meletes/EllinikoTrapezikoSystima2011-12web.pdf
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οι αποδοχές τους) και έχουν μορφή επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου, παραχώρησης
περιόδου χάριτος, καταβολής κλασματικής δόσης για ένα χρονικό διάστημα με
κεφαλαιοποίηση των απλήρωτων τόκων ή καταβολής κλασματικής δόσης για ένα χρονικό
διάστημα με διαγραφή των απλήρωτων τόκων. Σε κάποιες περιπτώσεις ρύθμισης
στεγαστικών δανείων, εφόσον ο δανειολήπτης παραμένει ενήμερος και έχει αποπληρωθεί
ένα συγκεκριμένο ποσοστό του κεφαλαίου, διαγράφεται και μέρος του κεφαλαίου εκτός
από τόκους.
5.10.2 Κώδικας Δεοντολογίας Φυσικών Προσώπων Ν.4224/2013
Εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας που γνωρίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια,
θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας76, προϊόν που έρχεται να προστεθεί σε αυτά που ήδη
κάθε πιστωτικό ίδρυμα ξεχωριστά είχε ξεκινήσει να προσφέρει ως ρυθμίσεις.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 θεσπίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος
µε έναρξη εφαρμογής από όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα την 31η
Δεκεμβρίου 2014 (ΦΕΚ,τ.Β,2289/27.8.2014). Ανακοινώθηκε η αναθεώρησή του με βάση το
ΦΕΚ Β’ 2376/02.08.2016.
Με τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και
υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, που στοχεύουν στην αμοιβαία δέσμευση και την
ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ δανειολήπτη και Πιστωτικού Ιδρύματος,
έτσι ώστε κάθε πλευρά να σταθμίσει τις συνέπειες των λύσεων ρυθμίσεως ή οριστικής
διευθετήσεως των οφειλών σε καθυστέρηση, με τελικό σκοπό την επιλογή της
καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης.
Ο Κώδικας δεν εφαρμόζεται για απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων που έχουν
καταγγελθεί πριν από την 01.01.2005 και για απαιτήσεις για τις οποίες ο δανειολήπτης έχει
υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Ν.3869/2010 και έχει οριστεί δικάσιμος.
Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας είναι η αποστολή
ενημερωτικών επιστολών σε δανειολήπτες των οποίων το δάνειο παρουσιάζει
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http://www.hba.gr/main/kd.asp
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καθυστέρηση πάνω από 60 ημέρες με βάση την πρόσφατη αναθεώρηση (παλιότερα ίσχυε
το όριο των 30 ημερών). Ο δανειολήπτης θα πρέπει να εμφανιστεί εντός δεκαπέντε
εργάσιμων ημερών στην τράπεζα, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως συνεργάσιμος. Αν δεν
παρουσιαστεί, αποστέλλεται μία προειδοποιητική επιστολή με τις συνέπειες του
χαρακτηρισμού του ως μη συνεργάσιμου.
5.10.2.1 Ορισμός Συνεργάσιμου Δανειολήπτη
Ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν:
• παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές (π.χ.
αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση
κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου,
ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,
• είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για
λογαριασμό αυτού και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και
επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του,
αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, με κάθε τρόπο, εντός 15 εργάσιμων
ημερών,
• προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή
γνωστοποίηση πληροφοριών προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για
λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15
εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών
από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από το δανειστή,
• προβαίνει, αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή
γνωστοποίηση πληροφοριών προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό
του, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του
κατάσταση, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε
γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων
περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κλπ),
απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες
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μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κλπ)
και
• συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με το δανειστή ή
όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2014.
5.10.2.2 Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης
Κατά την αξιολόγηση από το πιστωτικό ίδρυμα των οικονομικών στοιχείων του δανειολήπτη
λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τον Κώδικα, μεταξύ άλλων πηγών πληροφόρησης, και το
επίπεδο των «εύλογων δαπανών διαβίωσης». Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών
διαβίωσης

στηρίζεται

στα

στοιχεία

της

στατιστικής

Έρευνας

Οικογενειακών

Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική
Υπηρεσία.
Οι πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού περιλαμβάνονται στην 1η
ομάδα των εύλογων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτή καθορίζεται με βάση την επίσημη
μεθοδολογία προσδιορισμού τους, και είναι οι εξής:
• όλες οι δαπάνες διατροφής,
• όλες οι δαπάνες ένδυσης και υπόδησης,
• όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατοικία,
• όλα τα έξοδα κίνησης, συντήρησης, επισκευής μεταφορικών μέσων,
• όλες οι δαπάνες χρήσης αστικών και υπεραστικών μέσων,
• δαπάνες που σχετίζονται με την επισκευή και συντήρηση των διαρκών αγαθών
οικιακής χρήσης,
• δαπάνες σχετικά με την ενημέρωση, τη μόρφωση και την εκπαίδευση,
• δαπάνες ειδών και υπηρεσιών υγείας,
• δαπάνες για λοιπές οικονομικές υπηρεσίες.
Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στην 1η ομάδα δαπανών που θεωρούνται οι πιο
βασικές για τη διαβίωση του νοικοκυριού.
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Τα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης είναι καθαρά μετά την αφαίρεση των
φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας) και αφού αφαιρεθεί
η δόση του δανείου για τους δανειολήπτες και το ποσό του ενοικίου για τους ενοικιαστές.
Κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές
ανάγκες. Γι’ αυτό και ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών, θα γίνεται σε
εξατομικευμένη βάση, με χρήση ειδικών συντελεστών στάθμισης ανάλογα με τη σύνθεση
του νοικοκυριού.
Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης
του οφειλέτη κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής. Συγκεκριμένα, στην
Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (ΤΥΚΟΠ), ο οφειλέτης θα δηλώνει
στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού, τα οποία θα συσχετίζονται με τις
προσδιορισμένες εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
5.10.2.3 Πρόταση Λύσης
Οι παραπάνω πληροφορίες θα αξιοποιούνται, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, ώστε να
αξιολογηθεί:
• η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη,
• το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών του δανειολήπτη,
• η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη,
• το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του δανειολήπτη,
• η προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη,
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των εύλογων δαπανών διαβίωσης.

Μετά από αυτή την αξιολόγηση κάθε ίδρυμα προτείνει προς τον οφειλέτη που
καλύπτεται από τον Κώδικα και θεωρείται συνεργάσιμος, μία ή περισσότερες εναλλακτικές
λύσεις ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης. Οι προτεινόμενες λύσεις, ομαδοποιούνται σε 3
κατηγορίες77 χωρίς να αποκλείεται και ο συνδυασμός προτεινομένων λύσεων.

77
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Α. Βραχυχρόνιες Ρυθμίσεις:
Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των 2
ετών για περιπτώσεις στις οποίες οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται ως προσωρινές.
• Τακτοποίηση

ληξιπρόθεσμων

οφειλών.

Συμφωνία

αποπληρωμής

των

ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.
• Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρμογή του προγράμματος
αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.
• Μειωμένη δόση μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων. Μείωση της τοκοχρεολυτικής
δόσης αποπληρωμής σε επίπεδο που υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί σε
αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.
• Μειωμένη δόση μικρότερη των οφειλόμενων τόκων με κεφαλαιοποίηση των
οφειλόμενων τόκων. Ίδια λύση με την παραπάνω με την διαφορά ότι οι ανεξόφλητοι
τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.
• Καταβολή μόνο τόκων. Κατά τη διάρκεια καθορισμένης βραχυπρόθεσμης περιόδου
καταβάλλονται μόνο οι τόκοι.
• Περίοδος Χάριτος. Αναστολή πληρωμών για προκαθορισμένη περίοδο. Οι τόκοι
κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.
Β. Μακροχρόνιες Ρυθμίσεις:
Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται τύποι ρύθμισης με διάρκεια μεγαλύτερη των 2
ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή/και της δανειακής επιβάρυνσης,
λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα
αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής.
• Μείωση επιτοκίου ή του επιτοκιακού περιθωρίου.
• Παράταση διάρκειας. Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου
• Διαχωρισμός οφειλής του δανειολήπτη σε δύο τμήματα:
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α) το τμήμα του δανείου, το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να
αποπληρώνει, με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα
αποπληρωμής του και
β) το υπόλοιπο τμήμα του δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με
ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξ
αρχής από τα δύο μέρη.
• Μερική διαγραφή οφειλής. Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης
του ιδρύματος, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που
εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.
• Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, ώστε να καταστεί βιώσιμη και ικανή για
την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της. Η αναδιοργάνωση μπορεί να
περιλαμβάνει ενέργειες, όπως αλλαγή διοίκησης, πώληση περιουσιακών στοιχείων,
περιορισμός του κόστους, ο εταιρικός μετασχηματισμός, ανανέωση πιστωτικών
ορίων ή/και παροχή νέων δανείων.
• Συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο. Μετατροπή μέρους της
οφειλής σε μετοχικό κεφάλαιο, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε
ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.
Γ. Λύσεις Οριστικής Διευθέτησης:
• Λοιπές εξωδικαστικές ενέργειες. Οι εξωδικαστικές ενέργειες που δεν εμπίπτουν σε
κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες.
• Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου. O δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί
οικειοθελώς (δηλαδή χωρίς να απαιτηθεί η προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες από
πλευράς του ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στο ίδρυμα. Στη
σχετική συμφωνία διατυπώνεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν
υπολοίπου. Η εν λόγω λύση μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική
στέγη.
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• Μετατροπή σε ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση. O δανειολήπτης μεταβιβάζει την
κυριότητα

του

ακινήτου

στο

ίδρυμα

υπογράφοντας

σύμβαση

ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα
μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Η εν λόγω λύση
μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη.
• Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου. O δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς
σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη του ιδρύματος.
Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής,
το ίδρυμα προβαίνει σε διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής. Η εν λόγω λύση
μπορεί να αφορά οικιστικό ακίνητο ή επαγγελματική στέγη (νέα πρόβλεψη).
• Διακανονισμός απαιτήσεων. Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία το ίδρυμα
λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά
προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού το
ίδρυμα ενδέχεται να προβαίνει σε μερική διαγραφή της απαίτησης.
• Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό. Η Τράπεζα υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό
αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης
εξασφάλισης στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής
με τη συναίνεση του δανειολήπτη (νέα πρόβλεψη).
• Ολική Διαγραφή Οφειλής. Η Τράπεζα αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου της
οφειλής, εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται
περαιτέρω ανάκτηση.
Με την αναθεώρηση του Κώδικα, το Πιστωτικό Ίδρυμα θα είναι υποχρεωμένο να
απαντά εγγράφως τεκμηριώνοντας στην περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική.
Επίσης, θα μπορεί να προτείνει μία βελτιωμένη πρόταση. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνονται
περισσότερες ευκαιρίες να επέλθει συμφωνία μεταξύ Πιστωτικού Ιδρύματος και
δανειολήπτη. Επίσης, ως τα τέλη του φθινοπώρου θα δημιουργηθούν 30 Κέντρα
Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στα οποία θα έχουν την δυνατότητα να
απευθύνονται οι δανειολήπτες.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την
παρεχόμενη ρύθμιση, διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής του στο ν. 3869/2010 (είναι
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γνωστός ως Νόμος Κατσέλη), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4161/2013, για να θα
προσδιοριστεί δικαστικά η διευθέτηση της οφειλής.
5.10.3 Νόμος Κατσέλη (Ν. 3869/2010 – 4161/2013)
Άλλο ένα αποτέλεσμα της οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών είναι η ψήφιση του
Ν. 3869/2010 που είναι γνωστός και ως Νόμος Κατσέλη και που τροποποιήθηκε από τον Ν.
4161/2013. Ο Νόμος αυτός απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική
ικανότητα και βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής οφειλών τους που να μην έχει συμβεί
δόλια.
Διαδικασία Εξωδικαστικού Συμβιβασμού
Με τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού ο οφειλέτης προτείνει στους πιστωτές του
μία λύση για τη ρύθμιση των οφειλών που μπορεί να εξυπηρετήσει. Ο οφειλέτης
υποχρεούται να ενημερώσει για την οικογενειακή του κατάσταση, προκειμένου να
εκτιμηθεί το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του. Ενημερώνει επίσης για
την οικονομική του κατάσταση. Με αυτά τα στοιχεία υποβάλλεται αίτηση στους πιστωτές
και η απάντησή τους αναμένεται σε εύλογη προθεσμία.
Δικαστικός Συμβιβασμός
Οι πιστωτές σε διάστημα δύο μήνες από την κατάθεση της αίτησης μπορούν, αν δεν
συμφωνούν με την προτεινόμενη λύση, να υποβάλλουν την αντίρρησή τους στο
Ειρηνοδικείο, προκειμένου να τροποποιηθεί. Αν κανένα από τα μέρη δεν προβάλει
αντίρρηση απέναντι στην τροποποιημένη λύση, ο συμβιβασμός είναι αποδεκτός.
Δικαστική Ρύθμιση Χρεών
Αν αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός η διαδικασία προχωρά στη δικαστική ρύθμιση των
χρεών. Αν το δικαστήριο κρίνει αδυναμία πληρωμής, τότε ο οφειλέτης υποχρεούται να
καταβάλει κάθε μήνα για διάστημα τεσσάρων ετών μέρος του εισοδήματός του στους
πιστωτές. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών ορίζεται από το δικαστήριο. Με την πάροδο
των τεσσάρων ετών, εφόσον ο δανειολήπτης ήταν ενήμερος και τήρησε τις υποχρεώσεις
του, απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών. Αν στο διάστημα των τεσσάρων ετών
αυξηθεί το εισόδημα του δανειολήπτη, οφείλει να ενημερώσει για αναπροσαρμογή της
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δόσης του. Αν δεν προβεί σε ενημέρωση, υπάρχει κίνδυνος να εκπέσει από τη ρύθμιση και
να αναβιώσουν όλα του τα χρέη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στόχος κάθε πιστωτικού ιδρύματος είναι η συνέχιση των εργασιών του με παράλληλη
προστασία από κάθε κίνδυνο και ειδικότερα από τον πιστωτικό. Για την αντιμετώπισή του,
οι τράπεζες εισήγαγαν μηχανισμούς μεταβίβασής του στις αρχές του 1970 προκειμένου να
διασφαλίσουν την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου τους και του χαρτοφυλακίου
χρεογράφων. Η τράπεζα έτσι στοχεύει στη διαφοροποίηση του κινδύνου.

6.1 Λήψη Εξασφαλίσεων
Η λήψη εξασφαλίσεων78 εκ μέρους της Τράπεζας λειτουργεί ως αντιστάθμιση έναντι του
πιστωτικού κινδύνου που μπορεί να προκύψει από την ενδεχόμενη αδυναμία του
πιστούχου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η Τράπεζα υπολογίζει την αξία των
καλυμμάτων βασιζόμενη στο δυνητικό έσοδο που αυτά θα αποφέρουν στην περίπτωση της
ρευστοποιήσεώς τους. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί τη διασφαλιστική αξία των περιουσιακών
στοιχείων που παραχωρούνται για εξασφάλιση των χορηγήσεων. Για τον υπολογισμό της
λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, η
εμπορική/αγοραία αξία τους, ο βαθμός δυσκολίας ρευστοποιήσεως, ο χρόνος που
απαιτείται για τη ρευστοποίηση, το απαιτούμενο κόστος ρευστοποιήσεως, τα υφιστάμενα
βάρη επί ακινήτων. Οι ανωτέρω παράμετροι συνυπολογίζονται για τη διαμόρφωση
συντελεστών διασφαλιστικής αξίας για κάθε είδος εξασφαλίσεως, οι οποίοι εκφράζονται ως
ποσοστό επί της αγοραίας, της ονομαστικής ή της σταθμισμένης αξίας τους, αναλόγως του
είδους του καλύμματος. Επειδή η αξία των εξασφαλίσεων που λαμβάνει η Τράπεζα
υπόκειται πολλές φορές σε διακυμάνσεις, αποτιμάται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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6.2 Τιτλοποίηση
Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αυξανόμενη χρήση νέων χρηματοοικονομικών τεχνικών
οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία της τιτλοποίησης79 απαιτήσεων (securitization) από
την πλευρά των τραπεζών. Οι απαιτήσεις αφορούν τις χορηγήσεις δανείων καθώς και άλλα
στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών.
Μέσω της τιτλοποίησης απαιτήσεων μια τράπεζα μεταβιβάζει τον πιστωτικό κίνδυνο
σε ένα χαρτοφυλάκιο δανείων σε άλλους επενδυτές (π.χ. τράπεζες, hedge funds,
ασφαλιστικές εταιρείες). Η μεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου μπορεί να γίνει με δύο
τρόπους:
1. Με την οριστική εκχώρηση του χαρτοφυλακίου έναντι μετρητών σε μια Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) – Special Purpose Vehicle (SPV) – η οποία με τη σειρά της
χρηματοδοτεί την αγορά του χαρτοφυλακίου με την έκδοση ομολόγων που
κατατάσσονται σύμφωνα με την πιστοληπτική τους ικανότητα. Επίσης, εκδίδει ένα
μικρό αριθμό ομολόγων χαμηλής εξασφάλισης, τα οποία διακρατούνται από τη
μεταβιβάζουσα τράπεζα. Τέλος, το χαρτοφυλάκιο αποτελεί ενέχυρο για τα
εκδιδόμενα ομόλογα.
2. Με την πληρωμή ασφαλίστρων σε μια ΕΕΣ, ώστε αυτή να αναλάβει τον πιστωτικό
κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (συνθετική τιτλοποίηση – synthetic securitization). Η
ΕΕΣ εκδίδει ομόλογα τα οποία συνδέονται με τον πιστωτικό κίνδυνο του
χαρτοφυλακίου (γραμμάτια πιστωτικής σύνδεσης – credit linked notes) ή προβαίνει
σε ανταλλαγές κινδύνου πιστωτικής χρεοκοπίας (credit default swaps) με άλλες
επενδυτικές τράπεζες.
6.2.1 Η Διαδικασία της Τιτλοποίησης – Τα Εμπλεκόμενα Μέρη
Στη διαδικασία της τιτλοποίησης εμπλέκονται αρκετά υποκείμενα: 80 ο αρχικός χορηγός του
δανείου, ο θεματοφύλακας, που είναι και ο αγοραστής του δανείου (trust), η εταιρεία
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Θωμαδάκης, Ξανθάκης, (2006), σελ 299-300
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Μελάς, (2009), σελ 68-71
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αξιολόγησης (rating agency), η εταιρεία ασφάλισης της έκδοσης των τίτλων (credit
enhancer), καθώς και η εταιρεία αντασφάλισης (security underwriter).
Η διαδικασία τιτλοποίησης αρχίζει από τον χορηγό του δανείου. Συνήθως
πρόκειται για μία τράπεζα, η οποία έχει χορηγήσει δάνεια και στη συνέχεια τα
ομαδοποιεί. Για λόγους ευκολότερης διαχείρισης ομαδοποιούνται δάνεια με κοινά
χαρακτηριστικά ως προς το χρόνο ωρίμανσης, το επιτόκιο αλλά και το είδος. Η τράπεζα
(χορηγός του δανείου) πωλεί τα δάνεια σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού (trust). Τυπικά,
η τράπεζα και μετά την πώληση θα συνεχίζει να εκτελεί τη διαχείριση του δανείου,
δηλαδή να επιβλέπει την εξυπηρέτησή του. Στη συνέχεια, εταιρείες συμβούλων (rating
agencies), όπως η Moody’s και η Standard and Poor’s αξιολογούν την ποιότητα των
δανείων. Η έκδοση των χρεογράφων βαθμολογείται με τον ίδιο βαθμό που έχει
βαθμολογηθεί η εταιρεία credit enhancer. Ο αντασφαλιστής αγοράζει από την Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού τα χρεόγραφα, αφού προηγουμένως έχει συμφωνήσει με τους
επενδυτές για τους όρους πώλησης και τέλος τοποθετεί τα χρεόγραφα στην αγορά και
στους τελικούς επενδυτές. Οι δανειολήπτες πρέπει να εξυπηρετούν κανονικά τις
υποχρεώσεις τους.
Η διαχείριση του δανείου και οι εισπράξεις γίνονται από την τράπεζα από την οποία
ξεκίνησε

η

τιτλοποίηση.

Αφού

παρακρατηθούν

οι

συμφωνημένες

προμήθειες,

μεταφέρονται στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, η οποία με τη σειρά της καταβάλει τα
προβλεπόμενα στους επενδυτές. Ένα μέρος παρακρατείται ως προβλέψεις σε περίπτωση
δυσκολιών στην εξυπηρέτηση των δανείων.
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Η διαδικασία της τιτλοποίησης απεικονίζεται στο σχήμα 15.

τράπεζα χορηγός
και διαχειριστής

εταιρεία ασφάλισης
της έκδοσης τίτλων

εταιρεία ειδικού
σκοπού

εταιρεία
αξιολόγησης

αντασφαλιστής

επενδυτές

Σχήμα 15:: Διαδικασία τιτλοποίησης
Πηγή: Μελάς, (2009), σελ 69
6.2.2 Κατηγορίες Τιτλοποίησης Απαιτήσεων
Η τιτλοποίηση απαιτήσεων μπορεί να διαχωριστεί στις δύο παρακάτω κατηγορίες:
κατηγορίες 81

81

Θωμαδάκης-Ξανθάκης,
Ξανθάκης, (2006), σελ 300-302
300
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Τιτλοποίηση Απαιτήσεων τοις Μετρητοίς (Cash Securitization)
Στην περίπτωση αυτή, η τράπεζα συγκεντρώνει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων της ή άλλων
απαιτήσεών της και το μεταβιβάζει σε μια ΕΕΣ, η οποία εκδίδει ομολογιακά δάνεια με
κάλυψη το χαρτοφυλάκιο που της έχει μεταβιβαστεί. Η αμοιβή της τράπεζας προέρχεται
από την πώληση των ομολόγων. Έτσι αυξάνονται τα ρευστά διαθέσιμα της τράπεζας, ενώ
μειώνεται το ύψος των χορηγήσεων κατά το ύψος της αξίας του χαρτοφυλακίου. Οι
συνολικές απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου εμφανίζονται στον ισολογισμό της ΕΕΣ. Αυτή η
κατηγορία απαιτήσεων διακρίνεται στην παραδοσιακή τιτλοποίηση και την τιτλοποίηση
διάφορων κατηγοριών επιχειρηματικών δανείων και ανακυκλούμενων πιστώσεων.
•

Παραδοσιακή Τιτλοποίηση (traditional securitization)
Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ομοειδή δάνεια και άλλες απαιτήσεις με
προκαθορισμένες μελλοντικές ροές. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την έκδοση
ομολόγων, τα οποία καλύπτονται π.χ. ενεχυριαζόμενα στεγαστικά δάνεια.

•

Τιτλοποίηση απαιτήσεων διάφορων κατηγοριών επιχειρηματικών δανείων και
ανακυκλούμενων πιστώσεων (loans securitization)
Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται δάνεια διάφορων τύπων, τα οποία δεν είναι
σταθερά σε όλη τη διάρκεια της συναλλαγής και συνεπώς απαιτούν μια συνεχή
διαχείριση για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων των ομολόγων. Ακόμη,
περιλαμβάνονται δάνεια στα οποία ο δανειζόμενος είναι σε θέση να μεταβάλει το
ποσό του δανεισμού του εντός προκαθορισμένου πιστωτικού περιθωρίου. Σε αυτού
του τύπου την τιτλοποίηση, η μεταβιβάζουσα τράπεζα διατηρεί ένα μετοχικό
μερίδιο επί των χρηματικών ροών που θα προκύψουν από το χαρτοφυλάκιο μετά τη
μεταβίβασή του. Έτσι το χαρτοφυλάκιο μεταβιβάζεται σε μια Εταιρεία Ειδικού
Σκοπού στην οποία μετέχει και η μεταβιβάζουσα τράπεζα. Το μερίδιο της τράπεζας
είναι ό,τι απομένει αφού αφαιρεθεί πρώτα το μερίδιο της ΕΕΣ για τη συνεχή
παρακολούθηση των ομολόγων που έχει εκδώσει. Οι αποπληρωμές των δανείων
επιστρέφονται στη μεταβιβάζουσα τράπεζα και το μερίδιό της στην ΕΕΣ μειώνεται
με την επιστροφή των εισπράξεων.
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Τιτλοποίηση Απαιτήσεων Συνθετικής Μορφής
Σε αυτή τη μορφή τιτλοποίησης πραγματοποιείται μεταφορά πιστωτικού κινδύνου, η οποία
προκύπτει από το χαρτοφυλάκιο μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων. Αυτή η μεταφορά
κινδύνου είναι είτε χρηματοδοτούμενη, οπότε έχει τη μορφή της έκδοσης ομολόγων που
συνδέονται με τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (credit linked notes), είτε μη
χρηματοδοτούμενη, οπότε έχει για παράδειγμα τη μορφή ενός συμβολαίου ανταλλαγής του
κινδύνου χρεοκοπίας (credit default swaps).
Παρακάτω απεικονίζονται σχηματικά η παραδοσιακή τιτλοποίηση και η τιτλοποίηση
συνθετικής μορφής για να γίνουν καλύτερα αντιληπτές.82
Παραδοσιακή τιτλοποίηση
Μεταφορά
απαιτήσεων της
τράπεζας

Ομόλογα

ΕΕΣ

Η κατέχουσα
τράπεζα
μεταβιβάζει τις
απαιτήσεις στην
ΕΕΣ

Εκδότης
διαβαθμισμένων
ομολόγων με ενέχυρο
τις απαιτήσεις,
διαχειριστής των
απαιτήσεων
Εισπράξεις από
ομόλογα

Πληρωμές
πελατών της
τράπεζας

Οφειλέτες της
Τράπεζας (π.χ.
στεγαστικών, δανείων,
πιστωτικών καρτών)

Πληρωμές των
ομολόγων
Ανταλλαγές
πληρωμών

Αντισυμβαλλόμενοι σε
ανταλλαγές (swaps)
επιτοκίων, νομισμάτων
για την προστασία
ομολογιακών εκδόσεων
της ΕΕΣ

Σχήμα 16: Παραδοσιακή τιτλοποίηση
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Θεσμικοί και άλλοι
επενδυτές,
αγοραστές των
διαβαθμισμένων
ομολόγων της ΕΕΣ

Παναγόπουλος, Πελετίδης, (2007), σελ 178-179
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Ενεργοποίηση
εγγυήσεων

Εταιρεία παροχής
πιστωτικής εγγύησης
(τριτεγγυητής της
πληρωμής τόκων και
χρεολυσίων στους
επενδυτές των ομολόγων
της ΕΕΣ

Συνθετική τιτλοποίηση

Επενδύσεις της ΕΕΣ
σε εργαλεία (Repos,
Gonvernment
Bonds, Covered
Bonds)

Η κατέχουσα
τράπεζα

Credit
Default
Swaps

μεταβιβάζει τις
απαιτήσεις στην ΕΕΣ

Ομόλογα

ΕΕΣ
Εκδότης των
διαβαθμισμένων
ομολόγων,
χρηματοδοτούμενος
από τα ασφάλιστρα των
τραπεζών – credit
linked notes

Πληρωμές
πελατών της
τράπεζας

Οφειλέτες της
Τράπεζας (π.χ.
στεγαστικών,
δανείων, πιστωτικών
καρτών)

Ανταλλαγές
πληρωμών

Αντισυμβαλλόμενοι σε
ανταλλαγές (swaps)
επιτοκίων, νομισμάτων
για την προστασία
ομολογιακών εκδόσεων
της ΕΕΣ

Σχήμα 17: Συνθετική τιτλοποίηση
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Θεσμικοί και άλλοι
επενδυτές, αγοραστές
των διαβαθμισμένων
ομολόγων της ΕΕΣ

Πληρωμές
των ομολόγων

6.2.3 Οφέλη από την Τιτλοποίηση Απαιτήσεων
Τα οφέλη από την τιτλοποίηση των απαιτήσεων συνοψίζονται στα παρακάτω: 83
• Διατήρηση ικανοποιητικού βαθμού κεφαλαιακής επάρκειας. Επιτυγχάνεται με
εξοικονόμηση κεφαλαίων μέσω της μείωσης του σταθμισμένου ως προς τον
πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικού των τραπεζών,
• Ενίσχυση του βαθμού ρευστότητας των τραπεζών. Επιτυγχάνεται μέσω της άντλησης
πρόσθετων κεφαλαίων, αφού κάθε στοιχείο του χαρτοφυλακίου μετατρέπεται σε
ρευστά διαθέσιμα,
• Δυνατότητα ενίσχυσης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών,
• Αποτελεσματική διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων. Επιτυγχάνεται καθώς οι
τράπεζες μεταφέρουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε θεσμικούς επενδυτές (hedge funds)
και σε ασφαλιστικές εταιρείες και επομένως μέρος των κινδύνων μεταφέρεται σε
αυτούς τους φορείς.

6.3 Πιστωτικά Παράγωγα
Τα πιστωτικά παράγωγα84 χρησιμοποιούνται στην τιτλοποίηση συνθετικής μορφής. Ως
πιστωτικό

παράγωγο

ορίζεται

μία

συμφωνία

μεταξύ

δύο

ή

περισσότερων

αντισυμβαλλομένων που επιτρέπει στο ένα μέρος να μεταβιβάσει τον πιστωτικό κίνδυνο
ενός στοιχείου, στο οποίο μπορεί να έχει ή να μην έχει την κυριότητα, σε ένα άλλο ή άλλα
μέρη. Ένα συμβόλαιο πιστωτικού παραγώγου (credit derivative contract) αποσκοπεί στη
μεταφορά του κινδύνου συνολικής απόδοσης χωρίς τη μεταφορά ή τη μεταβίβαση του
πιστωτικού στοιχείου. Για παράδειγμα, αν μια τράπεζα Α εισέλθει σε ένα συμβόλαιο
πιστωτικού παραγώγου με την τράπεζα Β, σχετικό με το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας Α, τότε
η τράπεζα Β φέρει τον κίνδυνο και λαμβάνει αμοιβή, ενώ η τράπεζα Α συνεχίζει να έχει την
κυριότητα του χαρτοφυλακίου.

83

Θωμαδάκης-Ξανθάκης, (2006), σελ 303-304

84

Ρεπούσης, (2006), σελ 203
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6.4 Κατηγορίες Πιστωτικών Παραγώγων
Τα πιστωτικά παράγωγα μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: 85
• Συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης - Total Return Swaps. Πρόκειται για
ανταλλαγή της συνολικής απόδοσης ενός πιστωτικού στοιχείου έναντι μιας
προσυμφωνημένης, με συμβόλαιο, απόδοσης. Το ένα μέρος που συμβάλλεται
(production seller) εγγυάται μια προσυμφωνημένη απόδοση στον originator
(τράπεζα), ο οποίος με τη σειρά του συμφωνεί να περάσει το σύνολο των
εισπράξεων του πιστωτικού στοιχείου στον production seller.
• Συμβάσεις μεταφοράς κινδύνου αθέτησης - Credit Default Swaps. Πρόκειται για
συμβάσεις στις οποίες ο αγοραστής καταβάλλει περιοδικές πληρωμές στον πωλητή
με αντάλλαγμα την εφάπαξ αποζημίωση από τον πωλητή σε περίπτωση που κάποιο
πιστωτικό μέσο χαρακτηριστεί από αθέτηση του εκδότη. Πρόκειται για μια
σύγχρονη μορφή της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής εγγύησης με τη διαφορά
ότι ένα Credit Swap δεν χρειάζεται να περιορίζεται στην αποζημίωση, σε περίπτωση
αθέτησης της υποχρέωσης εξόφλησης της οφειλής (Credit Default), αλλά μπορεί να
καλύπτει ακόμη και γεγονότα όπως η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας.
• Ομόλογα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο υποκείμενου μέσου - Credit Linked
Notes. Σε αυτή τη μορφή ο production buyer εκδίδει ομόλογα. Ο επενδυτής που τα
αγοράζει μπορεί να υποστεί καθυστερήσεις στην αποπληρωμή ή στις μεταβολές
επιτοκίων, αν συμβεί ένα συγκεκριμένο πιστωτικό γεγονός, όπως αθέτηση
υποχρέωσης εξόφλησης οφειλής ή χρεοκοπία.

85

Ρεπούσης, (2006), σελ 203-204
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΧΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ - ΑΕΠ

7.1 Ορισμός Δεδομένων
To Eviews είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρει οικονομετρικές αναλύσεις, προβλέψεις και
προσομοιώσεις. Απευθύνεται σε εταιρείες, κυβερνητικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκούς
ερευνητές και φοιτητές.
Για το πρακτικό μέρος συγκεντρώθηκαν τριμηνιαία δεδομένα για τις χορηγήσεις και
το ονομαστικό ΑΕΠ στην χώρα μας για το χρονικό διάστημα 2000-2015. Πιο αναλυτικά, τα
δεδομένα για τις χορηγήσεις, που είναι προσαρμοσμένα σε τριμηνιαία βάση, προέρχονται
από τα στατιστικά δελτία οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος και τα
δεδομένα για το ΑΕΠ από την Eurostat.
Ακολουθεί πίνακας με τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και γραφική
απεικόνισή τους.
Πίνακας 8: Τριμηνιαία δεδομένα για χορηγήσεις και ονομαστικό ΑΕΠ 2000-2015
Περίοδος
31/3/2000
30/6/2000
30/9/2000
31/12/2000
31/3/2001
30/6/2001
30/9/2001
31/12/2001
31/3/2002
30/6/2002
30/9/2002
31/12/2002
31/3/2003

Χορηγήσεις
11,08475
12,0855
13,15625
13,80075
15,67175
16,798
17,4715
18,50675
19,05875
19,99025
20,66575
21,62775
22,34075

Ρυθμός
μεταβολής
χορηγήσεων

ΑΕΠ

Ρυθμός
μεταβολής
ΑΕΠ

32,372

9,03%
8,86%
4,90%
13,56%
7,19%
4,01%
5,93%
2,98%
4,89%
3,38%
4,66%
3,30%

34,591

35,911
35,011
34,042
36,193
38,082
38,108
35,969
38,949
40,926
40,771
39,412
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6,85%
3,82%
-2,51%
-2,77%
6,32%
5,22%
0,07%
-5,61%
8,28%
5,08%
-0,38%
-3,33%

Περίοδος
30/6/2003
30/9/2003
31/12/2003
31/3/2004
30/6/2004
30/9/2004
31/12/2004
31/3/2005
30/6/2005
30/9/2005
31/12/2005
31/3/2006
30/6/2006
30/9/2006
31/12/2006
31/3/2007
30/6/2007
30/9/2007
31/12/2007
31/3/2008
30/6/2008
30/9/2008
31/12/2008
31/3/2009
30/6/2009
30/9/2009
31/12/2009
31/3/2010
30/6/2010
30/9/2010
31/12/2010
31/3/2011
30/6/2011
30/9/2011
31/12/2011
31/3/2012
30/6/2012
30/9/2012
31/12/2012
31/3/2013

Χορηγήσεις
23,586
24,43675
25,2945
26,31575
27,45175
28,348
29,3005
30,17625
31,363
32,377
34,24525
38,37125
39,997
41,567
42,73725
44,63625
47,21475
49,0215
50,6625
56,328
58,952
61,0155
62,41525
62,49
62,419
62,955
63,35725
62,7655
65,088
64,619
64,4615
63,8435
63,3715
63,23675
62,13375
61,27825
60,03525
57,9545
56,91375
57,09025

Ρυθμός
μεταβολής
χορηγήσεων
5,57%
3,61%
3,51%
4,04%
4,32%
3,26%
3,36%
2,99%
3,93%
3,23%
5,77%
12,05%
4,24%
3,93%
2,82%
4,44%
5,78%
3,83%
3,35%
11,18%
4,66%
3,50%
2,29%
0,12%
-0,11%
0,86%
0,64%
-0,93%
3,70%
-0,72%
-0,24%
-0,96%
-0,74%
-0,21%
-1,74%
-1,38%
-2,03%
-3,47%
-1,80%
0,31%

ΑΕΠ
42,865
45,245
44,909
42,207
46,269
48,595
48,195
44,305
47,514
50,926
50,304
47,937
52,157
54,439
54,085
51,521
55,855
58,657
57,128
54,296
58,815
61,613
58,476
51,399
58,751
60,677
60,253
52,833
56,856
58,009
54,453
48,915
53,203
55,550
50,863
45,489
49,234
51,423
47,202
42,501
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Ρυθμός
μεταβολής
ΑΕΠ
8,76%
5,55%
-0,74%
-6,02%
9,62%
5,03%
-0,82%
-8,07%
7,24%
7,18%
-1,22%
-4,71%
8,80%
4,38%
-0,65%
-4,74%
8,41%
5,02%
-2,61%
-4,96%
8,32%
4,76%
-5,09%
-12,10%
14,30%
3,28%
-0,70%
-12,31%
7,61%
2,03%
-6,13%
-10,17%
8,77%
4,41%
-8,44%
-10,57%
8,23%
4,45%
-8,21%
-9,96%

Περίοδος
30/6/2013
30/9/2013
31/12/2013
31/3/2014
30/6/2014
30/9/2014
31/12/2014
31/3/2015
30/6/2015
30/9/2015
31/12/2015

Ρυθμός
μεταβολής
χορηγήσεων
-1,99%
-1,26%
-1,39%
-0,94%
-0,49%
-0,95%
-0,35%
0,61%
-2,25%
-1,61%
-0,41%

Χορηγήσεις
55,95425
55,24825
54,48
53,96675
53,7025
53,19425
53,00975
53,33325
52,134
51,2935
51,085

ΑΕΠ
46,286
48,441
44,827
40,830
45,103
48,002
44,694
40,438
44,604
46,753
44,228

Ρυθμός
μεταβολής
ΑΕΠ
8,91%
4,66%
-7,46%
-8,92%
10,47%
6,43%
-6,89%
-9,52%
10,30%
4,82%
-5,40%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Eurostat

Εξέλιξη χορηγήσεων 2000-2015
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Διάγραμμα 9: Εξέλιξη χορηγήσεων 2000-2015
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Διάγραμμα 10: Εξέλιξη του ονομαστικού ΑΕΠ 2000-2015

7.2 Εξαγωγή Συμπερασμάτων
Θέτοντας τις χορηγήσεις ως ανεξάρτητη μεταβλητή και το ΑΕΠ ως εξαρτημένη προέκυψαν
τα ακόλουθα συμπεράσματα.
Dependent Variable: ΑΕΠ
Method: Least Squares
Sample: 2000Q1 2015Q4
Included Observations: 64
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

33.92762

1.661540

20.41938

0.0000

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

0.316701

0.035537

8.911953

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob (F-statistic)

0.561599
0.554528
5.033847
1571.056
-193.2319
79.42290
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwartz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat.
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47.63230
7.542054
6.100997
6.168463
6.127575
0.453350

Οι χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μπορούν να εκφραστούν ως
μια επιπλέον πάγια υποχρέωση. Από τη μία πλευρά ένα τέτοιο γεγονός συνεπάγεται
περιορισμό της κατανάλωσης που στην οικονομία μεταφράζεται ως περιορισμός της
παραγωγής και άρα μείωση του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά, τα δάνεια χορηγούνται ώστε τα
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να «ανοιχθούν» οικονομικά και να αυξήσουν την
κατανάλωσή αγαθών και υπηρεσιών.
Η εξίσωση της παλινδρόμησης είναι Y = α+β*Χ. Από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι
η σταθερά α που συμβολίζεται στο πινακάκι με c είναι 33,92762 και το β 0,316701, άρα η
εξίσωση θα πάρει την ακόλουθη μορφή:
ΑΕΠ = 33,92762+0,316701*ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Από την εξίσωση φαίνεται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των χορηγήσεων και
του ΑΕΠ και πιο συγκεκριμένα αν οι χορηγήσεις αυξηθούν κατά ένα ευρώ, το ΑΕΠ θα
αυξηθεί κατά β = 0,316701 ευρώ.
Το t-Statistic του συντελεστή β είναι 8,911953>1,96 άρα ο συντελεστής β είναι
στατιστικά σημαντικός.
Το R2 είναι μέτρο εφαρμογής των δεδομένων στην εκτιμώμενη ευθεία. Στην
περίπτωσή μας είναι 56,16%, που σημαίνει ότι το 56,16% της συνολικής μεταβλητότητας
ερμηνεύεται από την μεταβλητή Χ, δηλαδή τις χορηγήσεις, ενώ το υπόλοιπο 43,84% από
άλλους τυχαίους παράγοντες.
Το Durbin Watson αποτελεί μέτρο αυτοσυσχέτισης και αφού 0 < 453350 < 2,
υπάρχει κάποιος βαθμός θετικής αυτοσυσχέτισης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χορήγηση δανείων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των τραπεζών και γι’ αυτόν τον
λόγο εκτίθενται στον πιστωτικό κίνδυνο. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που
προκύπτει αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο
πιστωτικός κίνδυνος μαζί με τον λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον κίνδυνο
ρευστότητας είναι οι πιο σημαντικοί που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Συνεπώς, πέρα από
την κερδοφορία και την εξυπηρέτηση πελατών, είναι επίσης πολύ σημαντική η διαχείριση
των κινδύνων.
Από τη στιγμή που η ανάληψη κινδύνου είναι τόσο μεγάλη, η διαδικασία
αναγνώρισης, μέτρησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου είναι βιοτικής σημασίας για
ένα τραπεζικό ίδρυμα. Για τη διαχείριση όλων των κινδύνων αλλά και του πιστωτικού είναι
πολύ σημαντική η κεφαλαιακή επάρκεια. Έχουν καθιερωθεί κανόνες από την Επιτροπή της
Βασιλείας και συγκεκριμένα με το δεύτερο σύμφωνο, που αποτελείται από τους τρεις
πυλώνες, και με το τρίτο σύμφωνο, του οποίου η εφαρμογή θα γίνει σταδιακά μέχρι το
2019.
Κάθε τράπεζα έχει αναπτύξει πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και ειδικότερα
πιστωτικού κινδύνου. Τον πρωταρχικό ρόλο έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο
αναφέρεται η Επιτροπή Ελέγχου και όποια άλλη μονάδα έχει συγκροτηθεί για την
διαχείριση κινδύνων.
Οι τράπεζες έχουν αναπτύξει δικά τους συστήματα, για την αξιολόγηση ιδιωτών και
επιχειρήσεων για την έγκριση χορήγησης και τους όρους της καθώς και για την διαχείριση
του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά τη δανειοδότηση. Τα συστήματα αυτά λαμβάνουν
υπόψη τους ποσοτικά, ποιοτικά και συναλλακτικά στοιχεία καθώς και τις προσφερόμενες
εξασφαλίσεις και πληροφορίες από το σύστημα του Τειρεσία. Πολλοί πιστεύουν
εσφαλμένα ότι η παρακολούθηση μιας δανειοδότησης λήγει με την εκταμίευση του
δανείου. Στην πραγματικότητα η παρακολούθηση μετά τη δανειοδότηση είναι εξίσου
σημαντική, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή αποπληρωμή. Αν υπάρξουν ασυνέπειες,
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πρέπει να διορθωθούν εγκαίρως θεσπίζοντας βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες λύσεις
ανάλογα με το πρόβλημα.
Για την ορθή λειτουργία των συστημάτων, καθοριστική σημασία έχει ο έλεγχός τους
από τους δημιουργούς τους σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και η επικοινωνία με τους
χρήστες που είναι σε θέση να εντοπίσουν αδυναμίες και να προτείνουν βελτιώσεις. Η
τακτική επαναξιολόγηση των συστημάτων είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε αφενός να
προσαρμόζονται στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και αφετέρου να επιβεβαιώνεται
η ακρίβεια των εκτιμήσεων.
Εκτός από τα πολύ καλά οργανωμένα συστήματα, απαιτείται επίσης έμπειρο και
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό που απασχολείται στις χορηγήσεις, καθώς ο
υποκειμενικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός.
Η χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 έχει ως συνέπεια την εφαρμογή
αυστηρότερων κριτηρίων για την χορήγηση νέων δανείων καθώς και την εφαρμογή
ρυθμίσεων σε υπάρχοντα δάνεια για τα οποία συντρέχουν δυσκολίες αποπληρωμής.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν μοντέλα και υποδείγματα που χρησιμοποιούνται
στον τραπεζικό τομέα για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των δανείων. Αναπτύχθηκαν
θεωρητικά, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας τους.
Θα ήταν ενδιαφέρον να εφαρμοστούν κάποια από αυτά τα υποδείγματα για τα
δάνεια των ελληνικών τραπεζών και να διερευνηθεί αν καταλήγουν σε παρόμοια
αποτελέσματα.
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