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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα  τελευταία  χρόνια  λόγω  των  ιδιαίτερων  οικονομικών  συνθηκών,  το  τραπεζικό

σύστημα πολλών χωρών έχει εμφανίσει υψηλό ρυθμό αύξησης του επιπέδου των μη

εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο η επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας του

χαρτοφυλακίου των τραπεζών έχει επηρεάσει   τη  συνολική  απόδοση των τραπεζών  και

απειλεί την χρηματοπιστωτική σταθερότητα ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος

(Καμπόλης, Τραυλός, 2008). Η παρούσα εργασία αρχικά εξετάζει τις μεθόδους αξιολόγησης

της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, στη συνέχεια γίνεται

αναφορά στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, και στα

χαρακτηριστικά αυτών παρουσιάζοντας το θεωρητικό πλαίσιό τους και γίνεται εντοπισμός

των παραγόντων-μεταβλητών που προκαλούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τέλος μέσω

μιας εμπειρικής μελέτης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν

την καθυστέρηση των δανείων πιστούχων από τέσσερις περιοχές της Ελλάδας.

Λέξεις-κλειδιά: ελληνικό τραπεζικό σύστημα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δάνεια,

αριθμοδείκτες, μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο αποτελείται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά

ενός οικονομικού συστήματος. Η ανάπτυξη μιας οικονομίας προϋποθέτει ένα καλό και

αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα (Νούλας Α.,2006). Τα χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα που έχουν την δυνατότητα να δανείζουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε επιχειρήσεις,

προκειμένου να προχωρήσουν σε επενδύσεις, είναι οι τράπεζες. Οι εμπορικές τράπεζες

αποτελούν το βασικό συστατικό στοιχείο του χρηματοδοτικού συστήματος, όπου βασική

δραστηριότητά τους είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων από τις αποταμιευτικές οικονομικές

μονάδες με την αποδοχή των καταθέσεων (νοικοκυριά, επενδυτές που επιθυμούν να

επενδύσουν τις οικονομίες τους) και ο δανεισμός αυτών των κεφαλαίων στις ελλειμματικές

οικονομικές μονάδες, με την μορφή των δανείων (επιχειρήσεις που χρειάζονται τα κεφάλαια

ως κεφάλαια κίνησης για την επιβίωσή της ή για την επέκτασή της με την υλοποίηση

επενδύσεων).

Βασική λοιπόν λειτουργία των εμπορικών τραπεζών είναι μεταξύ άλλων η

χρηματοδότηση των παραγωγικών δυνάμεων της οικονομίας, με κύριο σκοπό την υλοποίηση

των επενδυτικών προγραμμάτων τους, με τον όρο της επιστροφής του κεφαλαίου αυτού μετά

από ορισμένο χρονικό διάστημα, πλέον της αμοιβής της τράπεζας που είναι οι τόκοι, οι

προμήθειες και τα πάγια ετήσια έξοδα, ανάλογα με το προϊόν (κ/κ τακτής λήξης,

μακροπρόθεσμο δάνειο, κεφάλαιο κίνησης αορίστου διάρκειας κλπ). Από την πλευρά των

τραπεζών οι πιστοδοτήσεις αποτελούν την πιο γνωστή και αποδοτική εργασία τους , καθώς

και την κύρια πηγή των εσόδων τους. Από την πλευρά του κοινωνικού συνόλου οι

χρηματοδοτήσεις παραγωγικών μονάδων σε υγιείς δραστηριότητες αποτελούν τον κύριο

μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση 1) του τρόπου αξιολόγησης της

πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων από τις Ελληνικές Τράπεζες, 2) της εμφάνιση

των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της ύφεσης που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία έτη,

κάνοντας αναφορά στους παράγοντες και τις επιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων

και 3) βάσει μιας εμπειρικής μελέτης στην Ελλάδα αναλύονται, κατόπιν επεξεργασίας των

καθυστερήσεων που παρουσιάζουν τα δάνεια, οι παράγοντες που επηρεάζουν την κάθε μία

περιοχή. Αρχικά αναφέρονται  οι γενικές   αρχές   αξιολόγησης της πιστοληπτικής

ικανότητας που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες και τέλος γίνεται μία εμπειρική μελέτη σε
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τέσσερις περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράγοντες που

επηρεάζουν τα δάνεια αυτά.

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται  αναφορά  σε  μερικά  από  τα

σημαντικότερα  πιστωτικά κριτήρια που είναι κοινά σχεδόν για όλες, καθώς και για τους

τρόπους κατηγοριοποίησης τους. Στη συνέχεια δίνονται οι σημαντικότεροι

χρηματοοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση των ποσοτικών

πιστωτικών κριτηρίων και γίνεται λεπτομερής αναφορά στους σημαντικότερους από αυτούς

τους δείκτες.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο

λόγος των οποίων προς το σύνολο των δανείων έχει διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα

τα τελευταία χρόνια και αναλύονται οι κατηγορίες αυτών βάσει της Επιτροπής της Βασιλείας

και το ΔΝΤ. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στους προσδιοριστικούς παράγοντες των μη

εξυπηρετούμενων δανείων που είναι οι μακροοικονομικοί και οι τραπεζικοί παράγοντες.

Τέλος αναφέρονται τα προβλήματα και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την εξέταση των

μεταβλητών που επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία από την μελέτη προκειμένου

να βρεθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την καθυστέρηση των επιχειρηματικών δανείων,

σε τέσσερις μεγάλες γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν οι πιστούχοι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο σκοπός του κεφαλαίου είναι  η  παρουσίαση  των γενικών αρχών αξιολόγησης της

πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων στηριζόμενοι σε διάφορες βιβλιογραφικές πηγές,

αλλά και σε εγχειρίδια τραπεζών αξιολόγησης επαγγελματικών δανείων.  Σε αυτές τις αρχές

στηρίζεται κάθε μέθοδος αξιολόγησης χωρίς   όμως   να ακολουθούνται επακριβώς. Τα

στοιχεία που θα πρέπει μία τράπεζα κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των υποψήφιων για

πιστοδότηση επιχειρήσεων να συγκεντρώσει προς ανάλυση και αξιολόγηση,

κατηγοριοποιούνται σε  δύο μεγάλες ομάδες,  τα ποιοτικά και τα ποσοτικά. Μέσω αυτών

των στοιχείων επιδιώκεται η μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης (Ferrary, 2003)  μεταξύ

της  τράπεζας  και  της υποψήφιας για πιστοδότηση επιχείρησης. Στη συνέχεια ακολουθεί η

αναλυτική παρουσίασή τους.

1.1. Χορήγηση Δανείων

Τα πιστωτικά     ιδρύματα    αποτελούν     το     σημαντικότερο     κομμάτι     του

χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας οικονομίας και βοηθούν σημαντικά στην ανάπτυξη της,

καθώς με τη λειτουργία της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης αυξάνουν τις αποταμιεύσεις

που μετέπειτα τις διοχετεύουν στις παραγωγικές μονάδες. Με άλλα λόγια βασική λειτουργία

των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  είναι  η  μεταφορά  κεφαλαίων  από  τις  πλεονασματικές προς

τις ελλειμματικές  μονάδες, ώστε   να  συνεισφέρουν   στην αποτελεσματικότερη  χρήση

των οικονομικών πόρων. Τα  πιστωτικά  ιδρύματα,  για  να  καλύψουν  το  κόστος

λειτουργίας  τους  (μισθούς υπαλλήλων,  ενοίκια,  ηλεκτρικό  ρεύμα,  τόκους  καταθέσεων

κτλ.)  και  να  έχουν  κέρδος, χορηγούν  δάνεια με  μεγαλύτερο  επιτόκιο  από  αυτό  των

καταθέσεων.  Η  χορήγηση  δανείων γίνεται  σε  ιδιώτες,  σε  επιχειρήσεις  και  στο  κράτος.

Όπως  κάθε  επιχείρηση, έτσι  και  η εμπορική  τράπεζα  έχει   ως  αντικειμενικό  στόχο  τη

μεγιστοποίηση  του  κέρδους.  Όσο αυξάνονται  τα δάνεια που χορηγεί,  τόσο αυξάνονται  οι

τόκοι που εισπράττει και, επομένως, και   τα   κέρδη   της.   Συνεπώς,   μεγιστοποίηση   του
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κέρδους   θα   σήμαινε   ουσιαστικά μεγιστοποίηση των χρηματικών ποσών που χορηγεί η

τράπεζα. Υπάρχουν όμως δυο σοβαροί περιορισμοί  στις δανειοδοτήσεις.  Ο ένας προέρχεται

από την πολιτική και τους κανονισμούς που  επιβάλλει  η  Κεντρική  Τράπεζα,  όπως  ο

καθορισμός  του  ποσοστού  των  ρευστών διαθεσίμων.  Τα  ρευστά διαθέσιμα είναι  ένα

απόθεμα χρημάτων  που  οφείλει  να κρατάει  η εμπορική τράπεζα στο   ταμείο  της.  Για

παράδειγμα, όταν η Κεντρική Τράπεζα καθορίσει  το ποσοστό  των  ρευστών  διαθεσίμων

στο 2%,  τότε οι  εμπορικές τράπεζες είναι  υποχρεωμένες για κάθε 100 ευρώ που

καταθέτουν οι πελάτες τους, να κρατούν στο ταμείο τους 20 ευρώ και Ο άλλος περιορισμός

προέρχεται από τις  ίδιες  τις  εμπορικές  τράπεζες,  που  επιδιώκουν  να  εξασφαλίσουν  την

επιστροφή  των χρηματικών  κεφαλαίων  που  δανείζουν  μαζί  με  τους  τόκους. Για  το

λόγο αυτό,  όταν  μια τράπεζα  χορηγεί  κάποιο  δάνειο,  φροντίζει  να  ερευνά  την

οικονομική  κατάσταση  του δανειοδοτούμενου και  τη δυνατότητα της αποδοτικής

χρησιμοποίησης του δανείου,  δηλαδή επιδιώκει την εξασφάλιση των κεφαλαίων της. Γενικά,

οι  εμπορικές τράπεζες επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση  των  κερδών  και  ταυτόχρονα  την

ελαχιστοποίηση  του  κίνδυνου  τον  οποίο αναλαμβάνουν.

Η   χορήγηση   δανείων  αποτελεί   μια  από  τις   κυριότερες λειτουργίες  ενός

πιστωτικού ιδρύματος  και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο  μέρος του  ενεργητικού της

τράπεζας.  Λόγω του γεγονότος ότι τα δάνεια  που χορηγούν  οι  τράπεζες αποτελούν την

κυριότερη  πηγή  εσόδων, παράλληλα  όμως  συνεπάγονται  και  τη  μεγαλύτερη  ανάληψη

πιστωτικού  κινδύνου,  είναι αναγκαία η εκτενέστερη ανάλυση των χρηματοδοτήσεων από τα

πιστωτικά ιδρύματα (Αθανασίου Έ.,2006) .

Δάνειο είναι  η σύμβαση  με  την   οποία ένας από  τους συμβαλλόμενους (δανειστής)

μεταβιβάζει στον άλλο (οφειλέτη) κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα

που προσδιορίζονται στις συναλλαγές  κατά αριθμό,  μέτρο  ή σταθμά και  αυτός

(οφειλέτης) έχει την υποχρέωση να αποδώσει κατά το χρόνο που συμφωνήθηκε άλλα

πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας (Τσούμας Β.,2006). Πρόκειται για την

κυριότερη και συνηθέστερη πιστωτική σύμβαση, με την οποία δημιουργείται μια καθαρά

προσωπική ενοχική σχέση μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη. Από την άλλη πλευρά

πίστωση είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους  (δανειστής)

μεταβιβάζει στον  άλλο  (οφειλέτης)   κεφάλαιο, για  να  το χρησιμοποιήσει σε ορισμένο

χρόνο και αυτός (οφειλέτης) αναλαμβάνει την υποχρέωση να το αποδώσει μετά τη λήξη  του

χρόνου.  Είναι  στην  ουσία  συμφωνία  με  την  οποία  ο  ένας  από τους  συμβαλλόμενους

έχει  υποχρέωση να ενισχύσει προσωρινά την αγοραστική δύναμη του άλλου.

Όταν το  δάνειο είναι  χρηματικό, αποκαλείται και πίστωση. Συνεπώς, το δάνειο είναι
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ευρύτερος  όρος  της  πιστώσεως,  αλλά  λόγω  της  μεγάλης  συχνότητας  των  χρηματικών

δανείων, οι όροι  δάνειο και  πίστωση  χρησιμοποιούνται  ως ταυτόσημοι. Στην πράξη η λέξη

δάνειο χρησιμοποιείται συνήθως για διάρκεια δανεισμού μεγαλύτερη του ενός έτους, ενώ για

μικρότερα χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τον δανεισμό μεταξύ επιχειρήσεων  ή κατά την

χορήγηση κεφαλαίου κινήσεως  από τις τράπεζες, γίνεται χρήση  του όρου  πίστωση. Αυτή  η

διάκριση δεν τηρείται απολύτως (Δασκάλου Γ.,1999).

Το τραπεζικό ειδικά  δάνειο είναι πάντα χρηματικό και έντοκο, χορηγείται δηλαδή  με

αντάλλαγμα τους τόκους (Ψυχομάνης Σπ.,2001). Το δάνειο καταρτίζεται με την υπογραφή

της σύμβασης του δανείου από τον οφειλέτη και  τους  τυχόν εγγυητές αν  υπάρχουν.  Η

σύμβαση  του  δανείου αποτελεί  ιδιωτικό  έγγραφο και  περιλαμβάνει  γενικούς και  ειδικούς

Όρους συναλλαγών. Συνήθως έχουν  καθιερωμένο τύπο  για  να  προστατεύονται  οι

συναλλασσόμενοι  και  να  διασφαλίζεται  η  διαφάνεια  των εργασιών.  Με  τους  ειδικούς

όρους  συναλλαγών  ορίζεται  ο  τρόπος  που  θα  χορηγηθεί το δάνειο  (εφάπαξ ή

τμηματικά),  ο  τρόπος εξόφλησης  του  (εφάπαξ ή σε  τακτές  λήξεις)  και  το επιτόκιο

(κυμαινόμενο  ή σταθερό).  Οι  γενικοί  όροι  συναλλαγών  δηλώνουν  τη βούληση  της

τράπεζας  προς τρίτους και είναι  παρεμφερείς σε  όλες τις τράπεζες. Περιλαμβάνουν κανόνες

δικαίου προστασίας  του καταναλωτή,  κανόνες  λειτουργίας  της  τραπεζικής  αγοράς,

κώδικα τραπεζικής  δεοντολογίας  και  δικαιώματα  της  τράπεζας  και του  πελάτη.  Η

αποδοχή  των γενικών και ειδικών όρων της σύμβασης από μέρους του αντισυμβαλλόμενου

πελάτη δίνει τη δυνατότητα  στην  τράπεζα,  να ασκήσει  τα νόμιμα  δικαιώματα της  που

προκύπτουν  από  την υπογραφή  της σύμβασης,  σε  περίπτωση  που ο  πελάτης δεν

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Κάθε  τράπεζα έχει  τα δικά της  συστήματα και  μεθόδους αξιολόγησης και έγκρισης

δάνειων καθώς επίσης  εφαρμόζει  τη δική  της πιστωτική πολιτική για τη  διαχείριση  του

πιστωτικού κίνδυνου ανάλογα με της κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες που της έχει δώσει

η διοίκηση. Σε γενικές γραμμές  όμως  οι  τράπεζες ακολουθούν  κάποιες βασικές

διαδικασίες  και  αρχές προκειμένου να προβούν στη χορήγηση ενός  δανείου,  οι  οποίες

είναι  κοινές για το  σύνολο των τραπεζών. Αρχικά  ο  πελάτης  υποβάλλει  αίτηση

χορήγησης  δανείου  και  από  τη στιγμή  που η τράπεζα κρίνει ότι ο πελάτης πληροί τις

βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου, η  ανάλυση  επεκτείνεται  σε  μια εις

βάθος επεξεργασία  του  αιτήματος.  Η επεξεργασία  αυτή περιλαμβάνει  τη  διερεύνηση  και

την  εκτίμηση  όλων  των ποιοτικών  και ποσοτικών στοιχείων που  αφορούν  τον

πελάτη,  σε  συνδυασμό  πάντα  με  τη  πιστωτική  πολιτική  του πελάτη και  τις  εκάστοτε

ισχύουσες  κανονιστικές διατάξεις.  Η  ανάλυση  των  ποιοτικών  και ποσοτικών στοιχείων
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του πελάτη βοηθά την τράπεζα να εμβαθύνει στη διαφαινόμενη ή μη, ικανότητα

αποπληρωμής  του δανείου, όπου στόχος της είναι  πάντα  η χορήγηση  ενός υγιούς δανείου

με ομαλή αποπληρωμή και όχι η ρευστοποίηση της εξασφάλισης του. Ουσιαστικά η τράπεζα

αξιολογεί  την  πιστοληπτική  ικανότητα  του πελάτη, την  ικανότητα του  δηλαδή  να

ανταπεξέλθει στην υποχρέωση που έχει αναλάβει απέναντι της.

1.2. Ποιοτικά Στοιχεία

Τα ποιοτικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα:

1)       Γνώση του πελάτη,

2)       Σκοπός της χορήγησης,

3)       Δυνατότητα αποπληρωμής – πρωτεύουσα διέξοδος,

4) Εξασφαλίσεις – δευτερεύουσα διέξοδος,

5)       Ιστορικό επιχείρησης,

6)       Ιδιοκτησία,

7)       Διάδοχη κατάσταση,

8)       Διοικητική δομή – επιχειρηματική πρωτοβουλία,

9)       Προϊόντα,

10) Ανάλυση κλάδου – ανταγωνισμού,

11)     Σχέση με την τράπεζα,

12) Πληροφορίες αγοράς – τραπεζών,

13)     Περιουσιακά στοιχεία.

1.2.1 Γνώση Του Πελάτη

Το συγκεκριμένο στοιχείο   αφορά   τον   ιδιοκτήτη   της   επιχείρησης   και απευθύνεται

κυρίως  σε μικρές  εταιρείες, όπου ο  επιχειρηματίας  φέρνει  σε πέρας σχεδόν όλες τις

λειτουργίες της επιχείρησής του. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

του ιδιοκτήτη:

α) Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα,
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β) Παρελθόν συνέπειας και σταθερότητας,

γ) Συναλλακτικές δραστηριότητες,

δ) Ηλικία,

ε) Αίσθηση  εμπιστοσύνης που δημιουργεί  η συνομιλία μαζί του.

Η  δυσκολία  που  δημιουργεί  στους  αναλυτές  το  στοιχείο  της  γνώσης του πελάτη

οφείλεται  στο  ότι κάποια  από τα  χαρακτηριστικά  που το  αποτελούν δεν είναι εύκολο να

βαθμολογηθούν μέσω κάποιας κλίμακας. Ο χαρακτήρας του πιστούχου θεωρήθηκε ως το πιο

σημαντικό κριτήριο δανειοδότησης από υπεύθυνους  δανείων  στην  Αμερική σύμφωνα με

έρευνα  των  Green,  Kwong και Tigges (1995).

1.2.2. Σκοπός Της Χορήγησης

Μέσω  αυτού  του  στοιχείου  αναλύεται  ο σκοπός για τον  οποίο  η  εταιρεία καταφεύγει

στην   τράπεζα   για   πιστοδότηση. Βασική   αρχή   όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων

αποτελεί το  γεγονός ότι η  χρηματοδότηση θα  πρέπει να  καλύπτει  αποδεδειγμένες  ανάγκες

της  επιχείρησης. Για  παράδειγμα η χορήγηση   δανείου   για   την   πραγματοποίηση

σωστά   αξιολογηθέντων επενδύσεων  κρίνεται ως σωστή. Άλλωστε οι επιχειρήσεις που δεν

επενδύουν υποσκελίζονται από τους ανταγωνίστριες τους (Αρτίκης, 2003). Επίσης, μέσω του

προσδιορισμού  του  σκοπού  της χορήγησης  προκύπτει  και  ο  τρόπος αποπληρωμής της.

Στα  πλαίσια  αυτά  πρέπει  να  διερευνηθεί  για ποιους  από  τους  παρακάτω λόγους ζητείται

η πιστοδότηση:

α) Εξόφληση υποχρεώσεων

β) Αγορά    εμπορευμάτων    τοις    μετρητοίς    για    εξασφάλιση εκπτώσεων

γ) Αγορά παγίου (εξοπλισμός ή επαγγελματική στέγη) και γενικότερα να διερευνηθεί εάν

πρόκειται να καλυφτεί μία έκτακτη ανάγκη ή μία επαναλαμβανόμενη κ.α.

1.2.3 Δυνατότητα Αποπληρωμής – Πρωτεύουσα Διέξοδος

Κάθε τράπεζα θέλει να εξασφαλίσει ότι το εκάστοτε επιχειρηματικό δάνειο που δίνει  θα
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εξοφληθεί  κανονικά  χωρίς  να  χρειαστεί    να  ρευστοποιηθούν  οι εγγυήσεις (αν υπάρχουν).

Γι’  αυτό το λόγο εξετάζεται εάν  η δραστηριότητα της υπό εξέταση επιχείρησης  είναι  ικανή

να  της  αποφέρει  τα  ποσά  που  χρειάζονται  για την αποπληρωμή του δανείου. Για το

σκοπό αυτό εξετάζονται οι ταμειακές ροές της  επιχείρησης ή  αλλιώς  οι  λειτουργικές

πηγές (πρωτεύουσα  διέξοδος),  οι οποίες είναι:

α) Οι επιταγές πελατείας από πωλήσεις επί πιστώσει,

β) Οι απαιτήσεις από πελάτες,

γ) Οι αναμενόμενες πωλήσεις  εμπορευμάτων που ήδη υπάρχουν υπό μορφή αποθεμάτων,

δ) Οι υπάρχουσες απαιτήσεις από πωλήσεις με άτοκες δόσεις,

ε) Οι αποδεδειγμένες πωλήσεις με πιστωτικές κάρτες μετρητοίς.

Εκτός από τις λειτουργικές πηγές αποπληρωμής του δανείου υπάρχουν και οι μη

λειτουργικές  στις  οποίες  ανήκουν :

α) Η εικόνα και η φήμη της εταιρείας,

β) Η ύπαρξη εσόδων ή εισοδημάτων από άλλες πηγές.

1.2.4.  Εξασφαλίσεις – Δευτερεύουσα Διέξοδος

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ως πρωτεύουσα διέξοδος για την αποπληρωμή του δανείου θα

πρέπει να θεωρούνται  οι λειτουργικές πηγές της επιχείρησης. Οι εξασφαλίσεις αποτελούν

τη    δευτερεύουσα διέξοδο    και    θεωρητικά απαλλάσσουν  το  δάνειο  από  κάθε  κίνδυνο

(Sinkey, 1999).  Ορισμένες  από αυτές είναι οι εξής:

α) Οι προσημειώσεις και οι υποθήκες ακινήτων,

β) Τα δεσμευμένα μετρητά, ομόλογα, τίτλοι, επιταγές

γ) Οι προσωπικές εγγυήσεις

Επίσης,  η τράπεζα εκτός από τις εξασφαλίσεις θα πρέπει να φροντίζει η θέση της ως

δανειστής να είναι στην ίδια τάξη πρωτοπραξίας με τους  υπόλοιπους δανειστές  διαφορετικά

θα  είναι  σε  μειονεκτική  θέση  απέναντί   τους. Για παράδειγμα μία δεύτερης σειράς

προσημείωση ενός ακινήτου για την κάλυψη δανείου μειονεκτεί έναντι της πρώτης σειράς

προσημείωσης.
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1.2.5.   Ιστορικό Επιχείρησης

Το ιστορικό της εκάστοτε υποψήφιας για πιστοδότηση επιχείρησης είναι πολύ σημαντικό για

κάθε τραπεζικό  ίδρυμα,  γιατί μπορεί μέσω  αυτού να  αντλήσει πληροφορίες  για  όλες τις

πτυχές  της,   αλλά   και  γιατί μπορεί  να  κάνει προβλέψεις για την μελλοντική της πορεία.

Τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται είναι:

α) Τα χρόνια λειτουργίας της,

β) Το παρελθόν της επιχείρησης και των φορέων της,

γ) Η εμπειρία των φορέων στο αντικείμενο της εταιρείας,

δ) Εάν αποτελεί συνέχεια άλλης εταιρείας με διαφορετική επωνυμία ή νομική μορφή,

ε) Εάν απασχολούνται και οι φορείς της ή έχουν τοποθετήσει μόνο τα κεφάλαιά τους,

στ) Πρόβλεψη για το μέλλον με βάση τα στοιχεία του παρελθόντος και του παρόντος.

1.2.6. Ιδιοκτησία

Στα πλαίσια του στοιχείου ιδιοκτησία γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης τόσο του

ιδιοκτησιακού καθεστώτος όσο και  της νομικής μορφής της υπό εξέταση εταιρείας. Έτσι,

εξετάζονται τα ακόλουθα:

α) Η νομική μορφή της επιχείρησης

 ατομική επιχείρηση

 Ο.Ε.

 Ε.Ε.

 Ε.Π.Ε.

 Α.Ε.

 ΙΚΕ

 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

β) Ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης,

γ) Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας,

δ) Εάν  υπάρχει  τυπική  συμμετοχή στην  εταιρεία  από  ένα  μέρος των μετόχων και γιατί.
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1.2.7.  Διάδοχη Κατάσταση

Η  διάδοχη  κατάσταση  είναι  πολύ  σημαντική σε  εταιρείες  που  ένα  άτομο αποφασίζει

σχεδόν για  όλα  και σε εταιρείες  που επικρατεί οικογενειοκρατία. Συνήθως τέτοιες εταιρείες

είναι μικρού μεγέθους. Τα στοιχεία που εξετάζονται είναι κυρίως τα ακόλουθα δύο:

α) Η ηλικία των φορέων,

β) Η  ύπαρξη  σχεδίου  και  προγραμματισμού με  σαφή  χρονικό ορίζοντα   με   σκοπό   την

εξασφάλιση της   διαδοχής, μέσω συγκεκριμένων   στελεχών που   ήδη εργάζονται στην

υπό εξέταση επιχείρηση.

1.2.8. Διοικητική Δομή – Επιχειρηματική Πρωτοβουλία

Μέσω   της   εξέτασης   της   διοικητικής   δομής   και   της   επιχειρηματικής πρωτοβουλίας

γίνεται η αξιολόγηση της   διοίκησης   των   υπό   εξέταση επιχειρήσεων. Τα σημεία που

εξετάζονται είναι:

α) Ο ρόλος του κάθε φορέα στην επιχείρηση,

β) Η    ποσοτική    συμμετοχή    στελεχών στη    διαδικασία    των αποφάσεων,

γ) Ο τρόπος στελέχωσης της εταιρείας,

δ) Οι ικανότητες των στελεχών,

ε) Αξιολόγηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών του επιχειρηματία

στ) Εξέταση της διορατικότητας των στελεχών.

1.2.9.  Προϊόντα

Η εξέταση   των   προϊόντων   που   εμπορεύεται η   επιχείρηση   είναι  πολύ σημαντικό

στοιχείο   γιατί  μέσω   των   πωλήσεων  τους   εξασφαλίζονται τα

χρήματα για την  αποπληρωμή του δανείου. Στα πλαίσια αυτά αξιολογούνται τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά για τα προϊόντα:

α) Η αναγνωρισιμότητά τους,
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β) Η ποιότητά τους,

γ) Το   συνολικά   προσφερόμενο πακέτο   υπηρεσιών   από   την εταιρεία (εξυπηρέτηση

πελατών και λοιπά).

1.2.10.  Ανάλυση Κλάδου – Ανταγωνισμού

Κάθε  επιχείρηση  ανεξάρτητα  από  το πόσο  καλά  οργανωμένη  είναι  ή  πόσο

ανταγωνιστικά   προϊόντα   παρέχει   στο   καταναλωτικό   κοινό,   επηρεάζεται σημαντικά

από  τον  κλάδο  στον  οποίο  δραστηριοποιείται  και  κατ’  επέκταση από  το είδος του

ανταγωνισμού  που επικρατεί σε  αυτόν και το  πλήθος των εταιρειών που μετέχουν σε

αυτόν.  Τα στοιχεία που πρέπει να αναλυθούν είναι:

α) Ο κλάδος στον οποίο μετέχει η υπό εξέταση εταιρεία,

β) Αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών στοιχείων του κλάδου,

γ) Ο   τρόπος   αντίδρασης   της   εξεταζόμενης   επιχείρησης   στα προβλήματα και στις

προκλήσεις του κλάδου,

δ) Το είδος του ανταγωνισμού,

ε) Η θέση της επιχείρησης στην αγορά.

1.2.11. Σχέση Με Την Τράπεζα

Μέσω της σχέσης με την τράπεζα εξετάζεται εάν η υποψήφια για πιστοδότηση επιχείρηση

είναι  ήδη πελάτης και  ο  τρόπος προσέγγισης του  τραπεζικού

ιδρύματος. Ξεκινώντας  από  το  δεύτερο  εάν  μία  επιχείρηση  από  τον  τρόπο προσέγγισης

της υποδηλώνει άμεση ανάγκη για χρηματοδότηση,  θα  πρέπει να εξεταστεί αν κάτι τέτοιο

υποδηλώνει:

α) Κακό προγραμματισμό,

β) Απρόβλεπτες ή κακές συγκυρίες,

γ) Αδυναμία πρόβλεψης των αναγκών της επιχείρησης,

δ) Κακή οργάνωση.
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Στην   περίπτωση   που   υπάρχει  ήδη   συνεργασία με   την   τράπεζα   μέσω λογαριασμών

καταθέσεων  ή πραγματοποίηση  πωλήσεων μέσω  πιστωτικών καρτών της τράπεζας,

εξετάζονται τα εξής:

α) Από πότε συνεργάζεται με την τράπεζα,

β) Τα μέσα υπόλοιπα που έχει,

γ) Η εποχικότητα σε υψηλά υπόλοιπα, κάτι που θα υποδηλώνει και εποχικότητα πωλήσεων,

δ) Μέγεθος πωλήσεων μέσω των καρτών.

1.2.12.  Πληροφορίες Αγοράς – Τραπεζών

Κάθε  τραπεζικό  ίδρυμα  κατά  την αξιολόγηση της  πιστοληπτικής  ικανότητας

επιχειρήσεων δεν αρκείται στην πληροφόρηση που αντλεί από τις οικονομικές καταστάσεις

των εταιρειών και τα υπόλοιπα στοιχεία που δίνουν οι τελευταίες, αλλά χρησιμοποιεί ως

πηγές πληροφόρησης και τους εξής:

α) Προμηθευτές,

β) Πελάτες,

γ) Ανταγωνιστές,

δ) Τράπεζες.

Από  τους  προμηθευτές θα  αντλήσει  στοιχεία  σχετικά  με  τον  τρόπο  αγοράς

(μετρητοίς  ή επί  πιστώσει)  και  εάν  ζητάει παρατάσεις  στις  ημερομηνίες πληρωμών.

Οι  πελάτες μπορούν  να  δώσουν  στοιχεία σχετικά  με  την  ποιότητα  των προϊόντων  που

εμπορεύεται  η  υπό  εξέταση  εταιρεία, καθώς  και  για  την

συνέπεια στην παράδοση των παραγγελιών.

Οι ανταγωνιστές μπορούν να δώσουν πληροφόρηση για την γενική εικόνα της

αξιολογούμενης  επιχείρησης  και  πως  εκτιμάται  από  την  αγορά,   ενώ  οι τράπεζες  που

ήδη  συνεργάζονται  με  την  υπό εξέταση  εταιρεία  μπορούν να δώσουν στοιχεία για το εάν

είναι ενήμερη ή ληξιπρόθεσμη και γενικότερα ποια είναι η πορεία αποπληρωμής των δανείων

της.
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1.2.13. Περιουσιακά Στοιχεία

Τα περιουσιακά στοιχεία  των φορέων της επιχείρησης που δεν προέρχονται από

κληρονομιά είναι δηλωτικά της  οικονομικής  ευμάρειας  της  ίδιας  της επιχείρησης.  Κάτι

τέτοιο  μπορεί  να αποτελεί έμμεσος  προσδιορισμός  της οικονομικής  κατάστασης της

επιχείρησης,  αλλά θα  πρέπει να  εξετάζεται  και αυτό το στοιχείο για δύο λόγους:

α) Οι οικονομικές καταστάσεις δεν είναι πάντα αξιόπιστες,

β) Στις   περιπτώσεις   εταιρειών   που   τηρούν   βιβλία Α’   και   Β’ κατηγορίας τα

οικονομικά στοιχεία είναι λίγο πιο ελλειπή.

1.3.  Ποσοτικά Στοιχεία

Τα   ποσοτικά στοιχεία κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες. Αυτά που προέρχονται  από

εταιρίες που  τηρούν βιβλία Α’  και  Β’ κατηγορίας και  αυτά που προέρχονται από

εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας.

1.3.1. Βιβλία Α’ και Β’ Κατηγορίας

Τα οικονομικά στοιχεία που εξετάζονται σε αυτή την περίπτωση προκύπτουν από τα

ακόλουθα έντυπα:

α) Αναλυτικά στοιχεία φορολογίας εισοδήματος (δήλωση Ε3),

β) Αναλυτικά στοιχεία προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος (Ε1),

γ) Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Μέσω  των  ανωτέρω  εντύπων  εξετάζονται οι  αγορές  και οι  πωλήσεις διαχρονικά για

να   διαπιστωθεί   τόσο   η εξέλιξή   τους, όσο   και   αν παρουσιάζονται σημαντικές

αποκλίσεις οι οποίες θα πρέπει να αιτιολογηθούν. Σημαντικό  μειονέκτημα για τους

αναλυτές των  τραπεζών  που αξιολογούν επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας είναι το
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γεγονός ότι ο δανεισμός τους δεν διαπιστώνεται  από  τα  προσκομιζόμενα  έντυπα

δηλώσεων, εκτός των δηλώσεων που προσκομίζει ο πιστούχος για τις οφειλές του σε άλλες

τράπεζες,  και  γι’  αυτό  θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με άλλες τράπεζες.

1.3.2. Βιβλία Γ’ Κατηγορίας

Τα  κυριότερα  οικονομικά  στοιχεία  που  εξετάζονται  σε  αυτή  την  κατηγορία

προκύπτουν από τα ακόλουθα λογιστικά έντυπα:

α) Ισολογισμός,

β) Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως,

γ) Κατάσταση διαθέσεως αποτελεσμάτων,

δ) Μηνιαία ισοζύγια.

Τα    οικονομικά     στοιχεία     που    προκύπτουν    από     τα    παραπάνω χρησιμοποιούνται

για   περαιτέρω   ανάλυση μέσω   χρηματοοικονομικών δεικτών. Κάποιοι από τους

σημαντικότερους δείκτες παρατίθενται παρακάτω.

1.3.2.1.  Δείκτες Ρευστότητας

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας των τραπεζών είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την

αξιολόγησή τους, καθώς δείχνουν το βαθμό αξιοπιστίας της. Οι αριθμοδείκτες αυτοί μετρούν

το κατά πόσο μία τράπεζα μπορεί να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της και να εγγυηθεί

στους πελάτες και στους πιστωτές της ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της προς

αυτούς όποια στιγμή και αν της το ζητηθεί. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιοι από τους

πιο σημαντικούς δείκτες ρευστότητας μιας τράπεζας.

Αριθμοδείκτης Ταμείου και Διαθεσίμων προς Χορηγούμενα Δάνεια

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζει τη σχέση μεταξύ ταμείου και διαθεσίμων με τα

χορηγούμενα δάνεια κάθε τράπεζας και υπολογίζεται ως εξής:
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Δ ί ί ί ύ ά = ί έύ ά
Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης αυτός, τόσο καλύτερα για την τράπεζα αφού η

ρευστότητά της είναι μεγαλύτερη.

Αριθμοδείκτης Απαιτήσεων από Τράπεζες προς Υποχρεώσεις προς Τράπεζες

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζει τη σχέση υποχρεώσεων και απαιτήσεων μιας

τράπεζας και δίνεται από τη σχέση:

ί ή ό ά ώ ά
= ή ό άώ ά

Ο δείκτης αυτός πρέπει να είναι μεγαλύτερος της μονάδας. Όσο μεγαλύτερος, τόσο

καλύτερα για την τράπεζα αφού θα σημαίνει ότι οι απαιτήσεις της υπερτερούν περισσότερο

των υποχρεώσεών της.

Δείκτης Χορηγούμενων Δανείων προς Καταθέσεις

Ο αριθμοδείκτης αυτός υπολογίζει τη σχέση μεταξύ των χορηγήσεων και των

καταθέσεων μιας τράπεζας και δίνεται από τον τύπο:

ί ή έ = ήέ
Αν ο δείκτης αυτός πάρει υψηλές τιμές σημαίνει ότι οι χορηγήσεις της τράπεζας,

δηλαδή τα δάνεια που έχει χορηγήσει, υπερβαίνουν κατά πολύ τις καταθέσεις των πελατών

της. Αυτό με τη σειρά του, σημαίνει ότι η τράπεζα πιθανόν να μην έχει την απαιτούμενη

ρευστότητα.
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1.3.2.2. Δείκτες Ποιότητας Δανείων-Πιστωτικού Κινδύνου

Μία ακόμη πολύ σημαντική κατηγορία αριθμοδεικτών είναι αυτή των δεικτών πιστωτικού

κινδύνου. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα προκύπτουν από τη

δραστηριότητά του, η οποία με το πέρασμα των χρόνων τείνει να γίνεται πιο πολυδιάστατη.

Όσο μεγαλύτερο φάσμα καλύπτει η δραστηριότητα ενός πιστωτικού ιδρύματος, τόσο

περισσότερους κινδύνους καλείται να αντιμετωπίσει. Μερικοί από τους κινδύνους που

αντιμετωπίζει καθημερινά ένα πιστωτικό ίδρυμα είναι οι ακόλουθοι: πιστωτικός κίνδυνος,

λειτουργικός κίνδυνος, κίνδυνος χρεοκοπίας, κίνδυνος επιτοκίων, συναλλαγματικός κίνδυνος

και κίνδυνος ρευστότητας. Συνεπώς, αν αναλογιστεί κανείς όλα τα παραπάνω μπορεί πολύ

εύκολα να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα των δεικτών αυτής της κατηγορίας. Παρακάτω

αναλύονται οι σημαντικότεροι από αυτούς:

Αριθμοδείκτης Προβλέψεων Δανείων προς Σύνολο Δανείων

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό των απαιτήσεων που μία τράπεζα εκτιμά ότι

δεν θα εισπραχθούν, λόγω αδυναμίας των οφειλετών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις

τους, και αποτελεί δείκτη πιστωτικού κινδύνου. Ο τύπος που χρησιμοποιείται για να

υπολογιστεί αυτός ο αριθμοδείκτης είναι ο ακόλουθος:

ί έ ί ά = έ ίύ ί
Όπως είναι λογικό, η βέλτιστη επιθυμητή τιμή για τον δείκτη αυτόν είναι το μηδέν,

και γενικά επιθυμητές τιμές αυτές που το προσεγγίζουν.

Αριθμοδείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων προς Σύνολο Δανείων

Ο δείκτης αυτός εκτιμά το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το

σύνολο των δανείων που έχει χορηγήσει μία τράπεζα. Με το όρο μη εξυπηρετούμενα δάνεια,

ορίζουμε τα δάνεια αυτά για τα οποία δεν έχει αποπληρωθεί ούτε τόκος ούτε χρέος για



17

περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών (κόκκινα δάνεια). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται σύμφωνα

με τον ακόλουθο τύπο:

ί ύ ί ύ ί
= ύ άύ ί

Όπως και στον προηγούμενο δείκτη, έτσι και σε αυτόν η επιθυμητή τιμή του είναι όσο

το δυνατόν πιο κοντά στο μηδέν.

1.3.2.3.  Δείκτες Αποδοτικότητας

Η πρώτη ομάδα αριθμοδεικτών με την οποία θα ασχοληθούμε είναι αυτή της επίδοσης της

τράπεζας. Οι αριθμοδείκτες αυτοί μας βοηθούν να καταλάβουμε αν μία τράπεζα, και

γενικότερα μία επιχείρηση, παράγει κέρδη ή ζημίες. Ένα πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί έναν

οργανισμό που ως σκοπό έχει την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου κέρδους μέσα από

την εξυπηρέτηση των πελατών του. Για το λόγο αυτό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενός

πιστωτικού ιδρύματος δίνουν μεγάλη σημασία στο πόσο αποδοτικό είναι αυτό, καθώς και

στις προοπτικές ανάπτυξης που έχει στο μέλλον.

Οι αριθμοδείκτες επίδοσης τράπεζας μας βοηθούν να καταλάβουμε τον τρόπο με τον

οποίο λειτούργησε το πιστωτικό ίδρυμα κατά τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων χρήσεων και

χρησιμοποιούνται κυρίως από τους επενδυτές, τους μετόχους και τους πιστωτές ενός. Αρχικά,

οι επενδυτές με τη χρήση των αριθμοδεικτών αυτών έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την

κερδοφορία και τις προοπτικές της τράπεζας για τα επόμενα χρόνια και στη συνέχεια,

χρησιμοποιώντας τους δείκτες αυτούς ως μέτρο σύγκρισης σε σχέση με άλλες τράπεζες, να

πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για τις μελλοντικές επενδύσεις τους. Στη συνέχεια, οι

μέτοχοι των τραπεζικών ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα κεφάλαιά τους

καθώς επίσης είναι σε θέση να διαπιστώσουν την απόδοσή τους σε σχέση με τον κίνδυνο που

έχουν αναλάβει. Τέλος, οι πιστωτές μπορούν με τη χρήση των αριθμοδεικτών να γνωρίζουν
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κατά πόσο μπορούν να ανακτήσουν τα κεφάλαια που έχουν δανείσει σε ένα τέτοιο ίδρυμα

στο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί. Στη συνέχεια, αναλύουμε τους κυριότερους

δείκτες επίδοσης ενός τραπεζικού ιδρύματος.

Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου (NIM)

Ο αριθμοδείκτης αυτός μετρά το καθαρό τραπεζικό εισόδημα που προέρχεται από

τους τόκους. Ο υπολογισμός του γίνεται ως εξής:

ί ύ ί ί = Έ ό − Έ όύ ύ
Όσο μεγαλύτερο είναι το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου σε ένα πιστωτικό ίδρυμα,

τόσο περισσότερα θα είναι και τα έσοδα από τόκους που έχει σε σχέση με το ενεργητικό του.

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA)

Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει το πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούνται τα

περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης και εκφράζει τα καθαρά κέρδη της ανά μονάδα του

συνολικού ενεργητικού της. Ο δείκτης ROA (Return on Assets) χρησιμοποιείται πολλές

φορές ως ένα μέσο ελέγχου και αξιολόγησης της διοίκησης μιας επιχείρησης από τους

μετόχους της και υπολογίζεται ως εξής:

= ά έύ ύ
Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός για μια επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι

και η ικανότητά της να παράγει κέρδη. Μεγάλος δείκτης ROA προσελκύει περισσότερους

επενδυτές, καθώς επίσης, δημιουργεί και μεγαλύτερη ικανοποίηση στους μετόχους της,

γεγονότα που οδηγούν σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα.
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Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει το κατά πόσο αποδοτικά έχουν αξιοποιηθεί τα

κεφάλαια των μετόχων μιας επιχείρησης ώστε να αποφέρουν σε αυτήν ένα ικανοποιητικό

επίπεδο κερδοφορίας. Δείχνει, ουσιαστικά, πόσο κέρδος αποκομίζουν οι μέτοχοι της

επιχείρησης για κάθε ευρώ που έχουν επενδύσει. Ο ROE (Return on Equity) υπολογίζεται

από τον ακόλουθο τύπο:

= ό έύ ί ί
Όσο ο αριθμοδείκτης αυτός διατηρείται υψηλός για μία επιχείρηση, τόσο αυτή θα

διατηρεί μία καλή εικόνα προς τους πιθανούς ενδιαφερόμενους. Αντίθετα, αν ο ROE είναι

χαμηλός, αυτό σημαίνει ότι τα κεφάλαια των μετόχων της δεν αξιοποιούνται με τον πιο

αποτελεσματικό τρόπο.

Διάφοροι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας

Ο δείκτης ROE μπορεί να εκφραστεί και σε συνάρτηση με τον αριθμοδείκτη ROA, με

τη βοήθεια του πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων (ΠΙΚ). Η σχέση αυτή δίνεται από τον

παρακάτω τύπο: = ∗ ή ί ί
Ο πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων δίνεται από τον τύπο:

ή ί ί ( ) = όΊ ά
Επίσης, ο δείκτης ROE μπορεί να δοθεί και σε συνάρτηση με το περιθώριο κέρδους και τον

βαθμό αξιοποίησης ενεργητικού, ως εξής:
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= ώ έ ∗ ό ί ύ∗ ή ί ί
ώ έ ( ) = ά έά Έ

ό ί ύ ( ) = ά Έό
1.3.2.4. Δείκτες Παραγωγικότητας

Εκτός από τους κύριους αριθμοδείκτες της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, οι

επιχειρήσεις και οι τράπεζες χρησιμοποιούν κάποιους δείκτες για να ελέγξουν την

παραγωγικότητα των εργαζομένων τους. Ακολουθεί ανάλυση δύο τέτοιων δεικτών.

Αριθμοδείκτης Χορηγήσεων ανά Εργαζόμενο

Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δίνει μία εκτίμηση για την παραγωγικότητα των

εργαζομένων με βάση τα χορηγούμενα δάνεια που αντιστοιχούν στον καθένα, όπως φαίνεται

και στην παρακάτω σχέση:

ί ή ά ό = ύ άό έ
Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης αυτός, τόσο μεγαλύτερη και η παραγωγικότητα των

εργαζομένων.
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Αριθμοδείκτης Καταθέσεων ανά Εργαζόμενο

Ένας άλλος δείκτης που μπορεί να μετρήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων

μίας τράπεζας είναι αυτός των καταθέσεων σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων της και

υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

ί έ ά ό = έό έ
Όπως και με τον προηγούμενο δείκτη, όσο μεγαλύτερος, τόσο μεγαλύτερη και η

παραγωγικότητα των εργαζομένων.

1.3.2.5. Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας

Μία ακόμα κατηγορία αριθμοδεικτών είναι αυτή των δεικτών της κεφαλαιακής επάρκειας. Οι

δείκτες αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για μία επιχείρηση, καθώς εξετάζουν την καλή

χρηματοοικονομική της κατάσταση. Σε περιόδους οικονομική ύφεσης, όπου το αίσθημα της

αβεβαιότητας επικρατεί έντονα, ένας καλό τρόπος καλλιέργειας της εμπιστοσύνης προς το

τραπεζικό σύστημα είναι η ενδυνάμωση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών, δηλαδή η

αύξηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Η αύξηση αυτή των ιδίων κεφαλαίων των

τραπεζών ορίζεται από το κράτος και δεν αποσκοπεί μόνο στους λόγους που αναφέραμε

παραπάνω, αλλά και στην οχύρωση των τραπεζών απέναντι σε έναν ενδεχόμενο τραπεζικό

πανικό. Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικοί αριθμοδείκτες κεφαλαιακής επάρκειας:

Βασικός Δείκτης Κεφαλαίου (Tier 1) και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2007 οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζονταν

σύμφωνα με αυτά που όριζε η Βασιλεία Ι. Από τον Ιανουάριο του 2008 και έπειτα, ο

υπολογισμός των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας γίνεται σύμφωνα με τους όρους της

Βασιλείας ΙΙ. Οι όροι αυτοί προβλέπουν, εκτός των άλλων, ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής
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επάρκειας 8%, ο οποίος ορίζεται ως η σχέση των κεφαλαίων προς τα περιουσιακά στοιχεία,

συγκεκριμένους λογαριασμούς τάξεως και του τεκμαρτού ποσού που προκύπτει από τις

συνολικές απαιτήσεις για κεφάλαια που στόχο έχουν την κάλυψη του κινδύνου της αγοράς.

Τουλάχιστον τα μισά από τα απαιτούμενα κεφάλια θα πρέπει να αποτελούνται από τα βασικά

ίδια κεφάλια "Tier 1" και τα υπόλοιπα από συμπληρωματικά κεφάλια "Tier 2". Παρακάτω

δίνονται δύο πίνακες με τις τιμές του βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και του

συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τα έτη 2000-2002.

Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων μιας τράπεζας με τα

στοιχεία του ενεργητικού της και υπολογίζεται ως εξής:

ί ί ί ύ ύ = ύ ί ίύ ύ
Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού του αριθμοδείκτη, τόσο μικρότερη ανάγκη έχει η

επιχείρηση για ξένο δανεισμό, δηλαδή έχει καλή επάρκεια κεφαλαίων.

1.3.2.6. Δείκτες Αποτελεσματικότητας

Μία άλλη σημαντική κατηγορία αριθμοδεικτών για την καλή λειτουργία μιας τράπεζας είναι

αυτή της αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε δύο αριθμοδείκτες από αυτή

την κατηγορία.

Αριθμοδείκτης Λειτουργικού Κόστους προς Συνολικά Καθαρά Έσοδα

Ο δείκτης αυτός εκτιμά την σχέση του λειτουργικού κόστους μίας τράπεζας ή μίας

επιχείρησης ως προς τα συνολικά καθαρά της έσοδα και δίνεται από τον τύπο:
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ί ύ ό ά ά Έ
= ά όά ά Έ

Όσο μικρότερος ο δείκτης αυτός τόσο καλύτερο δείγμα για την αποτελεσματικότητα

της επιχείρησης.

Αριθμοδείκτης Εξόδων μη σχετικών με τόκους προς Σύνολο Ενεργητικού

Ένας άλλος τρόπος να προσδιορίσουμε την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης

είναι μέσω της σχέσης των εξόδων μη σχετικών με τόκους ως προς το σύνολο του

ενεργητικού. Η σχέση δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

ί ό ώ ό ύ ύ
= Έ ά όύ ύ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

2.1 Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα βιώνει μια πρωτοφανή δημοσιονομική κρίση. Για την

αντιμετώπιση των μεγάλων οικονομικών ανισορροπιών , η χώρα έχει προχωρήσει στην λήψη

μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και προγραμμάτων οικονομικής στήριξης από την

Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

που περιλαμβάνουν, τόσο μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής όσο και διαρθρωτικές

αλλαγές, με στόχο τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου

χρέους, την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την

ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών.

Η ελληνική οικονομία βιώνει μια ύφεση και πτώση της οικονομικής δραστηριότητας

με κύρια χαρακτηριστικά τη σημαντική πτώση της εγχώριας κατανάλωσης, και τη ραγδαία

άνοδο του ποσοστού ανεργίας.  Μέσα στις συνθήκες αυτές, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

βιώνει πρωτόγνωρα προβλήματα, προκλήσεις και έντονη αβεβαιότητα.

Οι υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών,  ο αποκλεισμός

τους από τις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων,  ο περιορισμός της ρευστότητάς τους

λόγω της  εκροής καταθέσεων,  και η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή

του ιδιωτικού τομέα (“PSI”) αποτελούν σημαντικά προβλήματα που έχουν να

αντιμετωπίσουν οι ελληνικές τράπεζες. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί τα τελευταία χρόνια και

το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το

σύνολο των δανείων  έχει διαμορφωθεί σε ιδιαίτερο υψηλό  επίπεδο, αν και μπορεί να

θεωρηθεί θετική εξέλιξη η σημαντική αύξηση του ποσοστού κάλυψης των δανείων σε

καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις.

Τα παραπάνω δημιούργησαν ισχυρές πιέσεις στη ρευστότητα και την κεφαλαιακή

διάρθρωση των ελληνικών τραπεζών, απειλώντας τη σταθερότητα του τραπεζικού

συστήματος και την ευρωστία των τραπεζών (Τράπεζα της Ελλάδος, 2012). Παρατηρήθηκε

μια σημαντική   μεταβολή  στη  διάρθρωση  των  στοιχείων παθητικού  των  τραπεζών, με
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την  μείωση του μεριδίου των καταθέσεων, των τραπεζικών ομολόγων και της άντλησης

χρηματοδότησης μέσω της διατραπεζικής αγοράς, κυρίως κατά την περίοδο 2008-2011.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτά, έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια

μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών από το ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα και τον μηχανισμό Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας

της Ελλάδος.  Έχουν επίσης καθοριστεί οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, στο πλαίσιο

της άσκησης ανακεφαλαιοποίησης που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το 2014, η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της προ προβλέψεων  κερδοφορίας

αποτελέσαν τις πρώτες ενέργειες στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης του ζητήματος των

δανείων σε καθυστέρηση, ενώ ενεργοποιήθηκε και ο  Ενιαίος  Εποπτικός  Μηχανισμός για

την εποπτεία των  δανειοδοτικών, δανειοληπτικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων των

τραπεζών και την διασφάλιση της συμμόρφωσής τους προς το ευρωπαϊκό και εθνικό

εποπτικό δίκαιο.  Επιπλέον, τα  αποτελέσματα  της  προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

της Τράπεζας της Ελλάδος και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων

διευκόλυνε την άντληση κεφαλαίων, ενώ η Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ επιβεβαίωσε την

επάρκεια της κεφαλαιακής βάσης των συστημικών ελληνικών τραπεζών.  Παράλληλα, οι

τράπεζες μπορούν να αντλούν μεσοπρόθεσμη ρευστότητα με ευνοϊκούς όρους στο πλαίσιο

των  στοχευμένων  πράξεων  πιο  μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (ΤLΤROs), ενώ έχουν

πρόσβαση στη διατραπεζική χρηματοδότηση και μπορούν να προβούν στην έκδοση

τραπεζικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές.

Επιπλέον οι τράπεζες προκειμένου να βελτιώσουν μέσα στο τρέχον περιβάλλον τα

αποτελέσματα τους, επιτάχυναν την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τους υποδείγματος,

έχοντας επικεντρωθεί:

 α) στον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας και την αύξηση της οργανικής

κερδοφορίας,

 β) στην απεμπλοκή από μη αμιγώς τραπεζικές εργασίες και

 γ) στον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό (Τράπεζα της Ελλάδος,

2015).

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν εξαιρετικά

οργανωμένο. Υπήρχαν κανονισμοί που  αφορούσαν τόσο την ποσότητα και κατεύθυνση της

προσφοράς πιστώσεων όσο και τα επιτόκια που χρεώνονται. Στις αρχές της δεκαετίας του

1990 λαμβάνει χώρα η σταδιακή άρση των κανονιστικών περιορισμών στις πιστωτικές

αγορές. Ο επακόλουθος μετασχηματισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα πρέπει να
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αποδοθεί στην προσπάθεια  εναρμόνισης του θεσμικού περιβάλλοντος της Ελλάδα με εκείνο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί  να χαρακτηριστεί ως ένας

σχετικά ώριμος χρηματοπιστωτικός τομέας, όπου οι δυνάμεις της αγοράς διέπουν τη

λειτουργία του. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, ο ελληνικός τραπεζικός

κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πολυάριθμες

συγχωνεύσεις και εξαγορές έχουν πραγματοποιηθεί, κρατικές τράπεζες έχουν ιδιωτικοποιηθεί

και οι ελληνικές τράπεζες επέκτειναν τις δραστηριότητές τους σε χώρες των Βαλκανίων,

προκειμένου να αποκτήσουν ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς, να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες

κλίμακας και να γίνουν πιο αποτελεσματικές.

Οι  υψηλοί ρυθμοί πιστωτικής ανάπτυξης την δεκαετία του 2000 μπορεί να αποδοθούν σε

μετατοπίσεις προς τα δεξιά της ζήτησης και των καμπυλών προσφοράς. Από τη μία πλευρά, η

απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος η οποία έλαβε χώρα  στη δεκαετία του

1990 και ο συνακόλουθος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών για το μερίδιο αγοράς,

τροφοδότησαν την πιστωτική ανάπτυξη. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη  το 2001 και

η ώθηση για την ανάπτυξη λόγω και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 συνέβαλλαν στην

πιστωτική επέκταση. Υπήρχαν επίσης σημαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της

περαιτέρω βελτίωσης των θεσμικών ρυθμίσεων στον χρηματοοικονομικό κλάδο.  Από την

πλευρά της ζήτησης, η αύξηση των ανώτατων ορίων μεγέθυνσης του χρέους, και ο

τραπεζικός ανταγωνισμός, οδήγησε τα νοικοκυριά σε ενίσχυση της κατανάλωσης τους μέσω

του δανεισμού. Αντίστοιχα, οι  υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που επικρατούσαν στην Ελλάδα

από τα μέσα της  1990, έδωσαν κίνητρα στις επιχειρήσεις να αναλάβουν επενδύσεις,

οδηγώντας σε αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις τον τομέα των επιχειρήσεων.

Το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007 και η επιδείνωση των δημόσιων

οικονομικών στην Ελλάδα, η οποία έγινε εμφανής το 2009, έγινε εμφανής και στον

χρηματοπιστωτικό τομέα. Όσον αφορά τις επιδόσεις τους, οι ελληνικές τράπεζες ήταν αρκετά

κερδοφόρες μέχρι το 2007.  Ωστόσο, η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει επηρεάσει

σημαντικά την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, όπως αποτυπώνεται στους σχετικούς

δείκτες τους, όπως ο ROE. Μετά το PSI του 2012, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να

αντιμετωπίσουν και να αποδεχθούν μια νέα πραγματικότητα, με γνώμονα την

ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση τους (Makri  and Papadatos, 2014).

Το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες ,

οδήγησαν τις τράπεζες στην Ελλάδα να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας σε

σχέση με τους τρόπους με τους οποίους διαχειρίζονται τους κινδύνους τους. Προκειμένου να
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επιτευχθούν ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας και να επιβιώσουν σε επίπεδο πιο έντονου

ανταγωνισμού, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της διαχείρισης

των κινδύνων τους και να υιοθετήσουν σχετική προηγμένη τεχνολογία.

Ο πιο σημαντικός κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες παραμένουν τα μη

εξυπηρετούμενα δάνεια. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα μη

εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών παραμένουν η αχίλλειος πτέρνα του

εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Οι καθοριστικοί παράγοντες και τα χαρακτηριστικά των

μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν  αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Οι δυνάμεις της

αγοράς αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων (Louzis

et. al., 2010)

Η ανακεφαλαιοποίηση και η αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια

και γενικότερα η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών το 2014 συνέβαλαν στην

ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης τραπεζικών πιστώσεων. Παρατηρείται ακόμη μια

συγκράτηση των ετήσιων ρυθμών μείωσης των διαφόρων συνιστωσών της πιστωτικής

επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα. Οι  πιστοδοτικές δραστηριότητες των τραπεζών

παραμένουν περιορισμένες λόγω της επίδρασης των αβεβαιοτήτων που έχουν απομείνει,

καθώς και του υψηλού ύψους μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μετά το 2000,  τα επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα είναι συνεχώς

πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, από το 2008,  έτος της έναρξης της παγκόσμιας οικονομικής κρίση, τα

επίπεδα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκαν κατά 108% και 135% για την ΟΝΕ και

την ΕΕ αντίστοιχα, ενώ στην Ελλάδα η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων άγγιξε το

130% (Makri and Papadatos, 2014).

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σοβαρή χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού

χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, οι επιπτώσεις της

τρέχουσας οικονομικής κρίσης επηρέασαν αρνητικά τη δυνατότητα των δανειοληπτών να

εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις σχετικές δανειακές

συμβάσεις. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν μια ραγδαία αύξηση του ποσοστού των κόκκινων

δανείων τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1 και 2 (σελίδα ).

Το  χαρτοφυλάκιο των τραπεζικών δανείων αναλύεται συνήθως σε τρεις  κύριες

κατηγορίες (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια). Σύμφωνα με την

ενδιάμεση έκθεση για τη νομισματική πολιτική της Τράπεζα της Ελλάδα, η κατανομή ανά

τομέα των κόκκινων δανείων έδειξε ότι τα καταναλωτικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια

παραμένουν στην κορυφή με αναλογία  47,3% το 2013 έναντι από 38,8% το 2012,
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ακολουθούμενα από τα επιχειρηματικά δάνεια στο 31,8% (από 23,4% το 2012) και τα

στεγαστικά δάνεια στο 26,1%, έναντι 21,4% το 2012     Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί

είναι ότι τα προβληματικά δάνεια στο τομέα των επιχειρήσεων είναι αισθητά χαμηλότερα (σε

σχέση με μέση τιμή τους) σε σύγκριση με τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια. Τα

καταναλωτικά δάνεια δεν είναι εύκολο να   αναχρηματοδοτηθούν καθώς οι τράπεζες έχουν

την τάση να καταφεύγουν σε αυστηρές πολιτικές χορήγησης πιστώσεων σε σχέση με αυτά σε

περιόδους ύφεσης. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην

εξυπηρέτηση τους  χρέους τους, έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη για να

επαναδιαπραγματευθούν  τις πληρωμές τόκων για τα δάνεια τους (Louzis et. al. 2010).     Ο

υπολογισμός του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων για τις 4 μεγάλες τράπεζες με

βάση τα στοιχεία που παρέχουν οι ίδιες οι τράπεζες για το 2013, έδειξε ένα ποσοστό  μη

εξυπηρετούμενων δανείων στο 32,6%  για την ελληνική αγορά και 30,4% σε επίπεδο ομίλου.

Σε απόλυτους αριθμούς, το ύψος των ελληνικών μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε

69,4 δισεκατομμύρια για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες αθροιστικά ελέγχουν

περίπου το 95% των ελληνικών δανείων της αγοράς. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος μη

εξυπηρετούμενων δανείων  δημιουργούνται έξω από την Ελλάδα από τις ξένες θυγατρικές

τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος μη εξυπηρετούμενων δανείων στην

χώρα κατέχεται από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο μέρος δανείων

στην ελληνική αγορά (Giakoumis, 2014).  Από την άλλη, θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός

ότι τα τελευταία χρόνια το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από

συσσωρευμένες προβλέψεις έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι  τράπεζες ακολουθούν μια πιο

συντηρητική πολιτική προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Θετικό γεγονός αποτελεί και η

αύξηση των διαγραφών δανείων που συμβάλλει στη σταδιακή εξυγίανση του δανειακού τους

χαρτοφυλακίου (Τράπεζα της Ελλάδος, 2015).

2.2 Ορισμός Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Κάθε τράπεζα αναγνωρίζει τα δάνειά της στον ισολογισμό στην ονομαστική τους αξία.

Ωστόσο, συχνά υπάρχουν ορισμένα δάνεια τα οποία δεν έχουν εξυπηρετηθεί για αρκετό

διάστημα και περιλαμβάνονται ως υπομνηματικό στοιχείο. Τα δάνεια αυτά χαρακτηρίζονται

ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έρχονται σε αντίθεση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα

οποία αποπληρώνονται σύμφωνα με τις σχετικές δανειακές συμβάσεις. Ο ορισμός ενός
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δανείου ως μη εξυπηρετούμενου διαφέρει από χώρα σε χώρα καθότι σε κάποιες χώρες έχουν

μπει αυστηρότεροι ορισμοί. Αυτό συνεπάγεται μια δυσχέρεια στην συγκριτική ανάλυση

μεταξύ  των χωρών. Παρά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο

θεωρείται ως ’bad loan’  αυτό με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να μην εξυπηρετηθεί.

Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τον Barritz (2011) ένα δάνειο

θεωρείται ως μη εξυπηρετούμενο όταν παρουσιάζει καθυστέρηση καταβολής δόσης

κεφαλαίου ή τόκου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών (Barritz 2011). Η

διατύπωση αυτή αναφέρεται τόσο στα  Ευρωπαϊκά όσο και διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Μια τράπεζα μπορεί να κατηγοριοποιήσει ένα δάνειο σαν μη εξυπηρετούμενο αν

κατέχει τα απαραίτητα στοιχεία ότι το χρέος δεν μπορεί να εξοφληθεί πλήρως.

(αδυναμία πληρωμής του δανειολήπτη). Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προωθήσει μια

τυποποιημένη προσέγγιση για την ποσοτικοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε

όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με αυτά τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα όταν:

 η πληρωμή του κεφαλαίου ή/και των τόκων καθυστερεί κατά τρεις μήνες (90 ήμερες)

ή περισσότερο

 οι πληρωμές των τόκων ίσες με τους τόκους τριών μηνών ή περισσότερο έχουν

κεφαλαιοποιηθεί, αναχρηματοδοτηθεί ή μεταφερθεί (δηλαδή η πληρωμή έχει

καθυστερήσει λόγω συμφωνίας)

 οι πληρωμές έχουν καθυστερήσει λιγότερο από 90 ημέρες, αλλά υπάρχουν ενδείξεις

για να χαρακτηρίσει ένα δάνειο ως μη εξυπηρετούμενο

(Partners gos Financial Stability, 2011)

Βασικό χαρακτηριστικό για να θεωρηθεί ένα δάνειο ως μη εξυπηρετούμενο είναι η

παρέλευση 90 ημερών. Μέχρι και το πέρας αυτών των ημερών ένα δάνειο θεωρείται ότι

βρίσκεται απλώς σε καθυστέρηση, αν και ο οφειλέτης έχει καταστεί υπερήμερος από την

πρώτη ημέρα της καθυστέρησης εκπλήρωσης της δανειακής του υποχρέωσης. Μετά την

παρέλευση 90 ημερών, ένα δάνειο θεωρείται ότι έχει καταστεί μη εξυπηρετούμενο, ενώ οι

πιθανότητες να αποπληρωθεί στο ακέραιο θεωρείται ότι είναι ουσιαστικά πολύ μικρές. Στην

περίπτωση βέβαια που ο οφειλέτης αρχίσει και πάλι τις πληρωμές, τότε το δάνειο

χαρακτηρίζεται και πάλι ως εξυπηρετούμενο.

Αρκετές χώρες κυρίες της Κεντρικής , Ανατολικής και Βορειανατολικής Ευρώπης έχουν

υιοθετήσει ένα σύστημα πέντε ποιοτικών κατηγοριών όπως αυτά προτείνονται από την

Επιτροπή της Βασιλείας και το ΔΝΤ.

1.Standard (Τυπικό)
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Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δάνεια τα οποία εξυπηρετούνται χωρίς να παρουσιάζουν

καθυστερήσεις ή υπέρβαση.

2. Watch (Παρακολούθησης)

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει δάνεια τα οποία οι πελάτες έχουν κακό ιστορικό ή έχουν

βιώσει ζημίες σε πρόσφατα οικονομικά έτη

3. Substandard (Δάνεια τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από την εξασφάλιση)

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δάνεια τα οποία η περίοδος μη καταβολής δόσεως τόκου ή

κεφαλαίου υπερβαίνει τις 90 ημέρες. Οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια

πρόβλεψη που να περιλαμβάνει μια πρόβλεψη για το μέρος του ακάλυπτου ποσού.

4. Doubtful (Αμφίβολα ως προς το ποσό είσπραξης)

Αφορά στις περιπτώσεις όπου η δανειοδότηση δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και  η τράπεζα

δύναται να αντιμετωπίσει μια ζημία που  στην οποία θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη 50%.Ο

πελάτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του πλήρως

αλλά έχει την δυνατότητα να αποπληρώσει μέρος των υποχρεώσεων του.

5. Loss (Νομικά μέτρα εναντίων του πελάτη)

Σε αυτή την κατηγορία κατατάσσονται οι πελάτες και οι δανειοδοτήσεις για τις οποίες η

τράπεζα έχει προχωρήσει εναντίων τους με νομικά μέτρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει

να λαμβάνεται πρόβλεψη 100%.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια απαρτίζονται από τις κατηγορίες Substandard , Doubtful  και

Loss . Η πρόβλεψη για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια γίνεται όταν η εμπράγματη

εξασφάλιση του ακινήτου είναι μικρότερη από το υπολειπόμενο ποσό του δανείου που

εκκρεμεί.

Το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το διεθνές λογιστικό Πρότυπο (IAS) 39

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2011) με το οποίο γίνεται ο εντοπισμός και η καταγραφή για τα δάνεια

τα οποία δύναται να μην αποπληρωθούν κανονικά. Ο σκοπός ήταν να βοηθηθούν τα

τραπεζικά ιδρύματα ούτως ώστε να πάρουν τις προφυλάξεις για τα δάνεια τα οποία έχουν

τύχει απομείωσης για να μην υποστούν μεγάλες ζημίες.

Μέχρι τότε οι τράπεζες δεν προχωρούσαν σε προβλέψεις για αυτά τα δάνεια με αποτέλεσμα

να αντιμετωπίζουν προβλήματα στις περιπτώσεις που μεταβαλλόταν αξία της εμπράγματης

εξασφάλισης.
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2.3 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια επηρεάζονται από διάφορες μεταβλητές όπου  μπορούν να

κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μεταβλητές που αφορούν την ίδια την τράπεζα

όπως είναι: η ποιότητα διοίκησης, η κερδοφορία της τράπεζας, το μέγεθος της καθώς και η

διαδικασία προβλέψεων που ακολουθεί η τράπεζα.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει μακροοικονομικούς παράγοντες όπως είναι το ΑΕΠ, ο

ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, ο πληθωρισμός, το ύψος των επιτοκίων καθώς και η

ανεργία.

Διάφορες έρευνες έχουν καταδείξει την αναγκαιότητα εντοπισμού των μεταβλητών

που επιδρούν στα στη αύξηση των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον

(Adebola,et al. 2011) τα ευρήματα ερευνών έχουν πρακτικές επιδράσεις στον τρόπο με τον

οποίο οι εποπτικές αρχές πρέπει να δρουν ούτως ώστε να περιορίσουν την μελλοντική

εμφάνιση αυτών των προβληματικών δανείων. Σε περιπτώσεις όπου τα τραπεζικά ιδρύματα

έχουν υψηλά ποσοστά Μη εξυπηρετούμενων δανείων επιζητούν ρευστότητα για να

υπερκαλύψουν την ανεπάρκεια τους (Kwan and Eisenbeis, 1994).

Τα τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να επωφεληθούν από τα ευρήματα των ερευνών σε

μια διαδικασία εξεύρεσης και εντοπισμού πολιτικών και κανόνων που θα της βοηθήσει να

προσμετρήσουν και να αποτιμήσουν ορθά τον πιστωτικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν κατά

την διάρκεια παραχώρησης μια νέας πιστωτικής διευκόλυνσης.

2.3.1 Μακροοικονομικοί Παράγοντες

Στο παρών μέρος θα γίνει ανάλυση των πιο σημαντικών μακροοικονομικών μεταβλητών οι

οποίοι εμφανίζονται στην βιβλιογραφία οι οποίοι επηρεάζουν είτε αρνητικά, είτε θετικά τα

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Οι μεταβλητές είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μιας

χώρας, οι τιμές των ακινήτων, τα δανειακά επιτόκια, ο πληθωρισμός, η ισοτιμία

συναλλάγματος και η ανεργία.
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Ρυθμός Ανάπτυξης
Ο συσχετισμός ανάμεσα στα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και τον ρυθμό οικονομικής

ανάπτυξης μιας χώρας είναι αρνητικός. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως αν μια οικονομική κρίση

αυξάνει τα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια ή αν τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια αμβλύνουν την

κρίση. Τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια αυξάνουν την κρίση ενώ παράλληλα η κρίση αυξάνει

τους αριθμοδείκτες των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Σύμφωνα με τον Nkusu (2011) αναφέρει ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση ανάμεσα

στην οικονομική κρίση και τα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Κατά την διάρκεια μιας

οικονομικής κρίσης οι δανειστές (τράπεζες) εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια δανεισμού, η

αξία της ενυπόθηκης εξασφάλισης μειώνεται , η προσφορά και η ζήτηση μειώνονται , η

ανεργία αυξάνεται και έτσι έχουμε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων Δανείων καθότι ο

δανειζόμενος αδυνατεί να αποπληρώσει το χρέος του.

Συμφώνα με την βιβλιογραφία αρκετοί μελετητές, όπως οι Espinoza and Prasad

(2010), Klein (2013), Keeton (1999), Salas and Saurina (2002), Jimenez and Saurina (2005),

υποστηρίζουν ότι οι  μακροοικονομικές συνθήκες επιδρούν στην αύξηση των μη

εξυπηρετούμενων δανείων.

Μια οικονομία η οποία έχει θετική μεταβολή του ΑΕΠ παράλληλα έχει πιστωτική

επέκταση, αύξηση των μισθών και εισοδημάτων και αύξηση της κατανάλωσης.  Η αύξηση

του ΑΕΠ συσχετίζεται με την μείωση των ποσοστών ανεργίας . Σε συνάρτηση με την μείωση

των ποσοστών ανεργίας, αποτελούν παράγοντες που επιδρούν στην μείωση των μη

εξυπηρετούμενων δανείων καθότι οι δανειζόμενοι έχουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα

και άρα μπορεί να ανταποκριθούν πλήρως έναντι των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Κατά τις περιόδους που ενυπάρχει οικονομική ύφεση σε μια χώρα, μειώνονται τόσο η

επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και η ατομική κατανάλωση. Παράλληλα τα κριτήρια

δανεισμού γίνονται αυστηρότερα από τα πιστωτικά ιδρύματα ενώ ταυτόχρονα τα ποσοστά

ανεργίας αυξάνονται. Τα ποσοστά των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων αυξάνονται λόγω

αυτών των παραγόντων, ενώ οι τράπεζες καταγράφουν μεγάλες ζημίες στους ισολογισμούς

του καθότι επηρεάζονται έντονα από αυτές τις μεταβολές Οι παραπάνω μεταβολές επιφέρουν

επίσης  μειώσεις στην αξία των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων.

Τιμές Ακινήτων
Σύμφωνα με τον Nkusu (2011) κατά την περίοδο μιας οικονομικής κρίσης οι τιμές

των ακινήτων τείνουν να μειώνονται λόγω της μείωσης των εισοδημάτων που παρατηρούνται

τόσο  σε ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις γεγονός το οποίο συντείνει στην μείωση της
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κατανάλωσης.

Δανειστικά Επιτόκια και Συναλλαγματική Ισοτιμία
Όταν τα δανειστικά επιτόκια αυξάνονται οι δανειζόμενοι παρουσιάζουν δυσκολίες

στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων τους με συνεπακόλουθο την αύξηση των Μη

εξυπηρετούμενων Δανείων. Στην βιβλιογραφία αρκετά συχνά τα ευρήματα αναφέρουν ότι το

ύψος του δανειστικού επιτοκίου έχει σημαντική μακροπρόθεσμη επίδραση στα μη

εξυπηρετούμενα Δάνεια.

Σύμφωνα με τους Espinoza and Prasad (2010), Louzis et al (2010), Jimenez and

Saurina (2005) Adebola et al. (2011) έχοντας αναλύσει αρκετούς μακροοικονομικούς

παράγοντες τα ποσοστά των Μη εξυπηρετούμενων Δανείων αυξάνονται όταν τα δανειστικά

επιτόκια αυξάνονται. Στις περιπτώσεις όπου τα δανειστικά επιτόκια μειώνονται τότε

παρατηρείται και μείωση του ποσοστού μη Εξυπηρετούμενων δανείων.

Συμφώνα με τον Fofaback (2005) σε οικονομίες τις οποίες υπάρχουν ψηλά δανειστικά

επιτόκια τα τραπεζικά συστήματα είναι ευάλωτα σε τραπεζικές κρίσεις λόγω της

αυξανόμενης αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων από τους δανειζόμενους.

Ο Fofaback (2005) έχει εντοπίσει μια δυνατή και σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα

δανειστικά επιτόκια και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και μια λιγότερο δυνατή συσχέτιση

ανάμεσα σε  συναλλαγματική ισοτιμία και μη εξυπηρετούμενα Δάνεια. Σύμφωνα πάντα με

τον Fofack (2005) χώρες με ισχυρά νομίσματα παρουσιάζουν μείωση των εξαγωγών τους

καθότι οι εμπορευόμενες εταιρίες δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. Σε αυτή

την περίπτωση παρουσιάζεται αύξηση των Μη εξυπηρετούμενων δανείων στην κατηγορία

των επιχειρηματικών δανείων.

Ο (Nkusu,2011) αναφέρει επίσης ότι τα μη Εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται στην

περίπτωση οπού το δάνειο έχει συναφθεί σε ξένο νόμισμα καθότι αυξάνεται η ικανότητα

αποπληρωμής του  δανειζόμενου που  προέρχεται από χώρα με ισχυρό νόμισμα.

Πληθωρισμός
Η συσχέτιση με εξυπηρετούμενων δανείων και του πληθωρισμού μπορεί να είναι είτε θετική

είτε αρνητική σύμφωνα με τον (Nkusu, 2011). Σε περιόδους υπερπληθωρισμού οι

δανειζόμενοι επωφελούνται καθότι η πραγματική αξία του δανείου τους μειώνεται ενώ

ταυτόχρονα αυξάνεται η δυνατότητα αποπληρωμής με συνεπακόλουθο την μείωση των μη

εξυπηρετούμενων δανείων. Σημαντική παράμετρος είναι ότι τα δανειστικά επιτόκια σε αυτή

την περίοδο παραμένουν σταθερά.
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Σε περιπτώσεις όπου τα τραπεζικά ιδρύματα προβαίνουν  σε αύξηση των δανειστικών

επιτοκίων για να καλύψουν τυχών ζημίες που οφείλονται στον πληθωρισμό τότε σαν

συνεπακόλουθο τα πραγματικά εισοδήματα και οι μισθοί μειώνονται ενώ επηρεάζεται και

αρνητικά η δυνατότητα αποπληρωμής του δανειζόμενου με απότοκο την αύξηση των Μη

εξυπηρετούμενων δανείων.

Ανεργία
Η ανεργία επηρεάζει άμεσα τους καταναλωτές και την κατηγορία στεγαστικών δανείων

καθότι αυξάνει τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τον (Louzis et

al., 2010 p. 10) η αύξηση της ανεργίας επηρεάζει αρνητικά την ρευστότητα ενός νοικοκυριού

ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αδυναμία αποπληρωμής του έναντι των υποχρεώσεων του.

Σύμφωνα και πάλι με τον Louzis et al (2010) αναφορικά με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

εντόπισε ότι η αύξηση της ανεργίας επηρεάζει τις εξής κατηγορίες δανείων: Επιχειρηματικά

δάνεια . Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η εξυπηρέτηση του δανεισμού τους αποτελεί

προτεραιότητα έτσι συνήθως σαν πρώτο βήμα μείωσης κόστους είναι η μείωση προσωπικού

και μετέπειτα σαν έσχατο μέτρο η αναστολή καταβολή των τραπεζικών δόσεων.

Προσωπικά Δάνεια με 90 μέρες καθυστέρηση: Σύμφωνα με το κριτήριο των 90 ημερών ένα

άτομο όταν είναι άνεργο δεν έχει εισοδήματα. Αφού δεν έχει εισοδήματα δεν καταβάλλει

κανονικά τις δόσεις του και τότε το δάνειο του κατατάσσεται ως μη εξυπηρετούμενο μετά

την πάροδο 90ημέρων.

Τα Στεγαστικά Ενυπόθηκα Δάνεια επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό από ότι οι άλλες δύο

κατηγορίες που αναφέρθησαν παραπάνω. Στην περίπτωση της Ελλάδας το μεγαλύτερο

ποσοστό στεγαστικών δάνειων είχαν παραχωρηθεί  σε δημόσιους υπαλλήλους και

εξειδικευμένους εργαζόμενους  στον ιδιωτικά τομέα. Γενικότερα, το στεγαστικό δάνειο λόγω

της φύσης  και της σημαντικότητας για τον δανειζόμενο αποτελεί το τελευταίο είδος δανείου

που θα σταματήσει να εξυπηρετεί.

O Klein (2013) επίσης εντόπισε μια συσχέτιση ανάμεσα σε μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και

τις μακροοικονομικές συνθήκες όπως είναι η ανεργία.
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2.3.2. Τραπεζικοί Παράγοντες/Μεταβλητές

Σε αυτό το κομμάτι θα γίνει ανάλυση των μεταβλητών που άπτονται των μεταβλητών που

επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια . Η ανάλυση αυτών των παραγόντων  γίνεται

καθότι επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δεν υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία .

Σύμφωνα όμως με τον (Klein , 2013) παρουσιάστηκε μικρή συσχέτιση.

Αύξηση δανειοδοτήσεων-Παραχώρηση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων Η αύξηση των

δανειοδοτήσεων είναι αρνητικά συνδεδεμένη με τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια. Οι

περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν μια σημαντική συσχέτιση παρόλο που κάποιες άλλες

δεν βρίσκουν οποιαδήποτε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και

αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου.  Επιπρόσθετα, πολλές έρευνες προσπαθούν να

εντοπίσουν την περίοδο κατά την οποία η συσχέτιση είναι θετική. Παρόλα, αυτά τα

αποτελέσματα είναι συγκεχυμένα σε διάφορες έρευνες λόγω του ότι σε αυτές ενυπάρχουν

διαφορετικές συνθήκες και περιστάσεις.

Σύμφωνα με τους Klein (2013), Keeton and Charles (1987),Clair (1992)  η αύξηση

των δανειοδοτήσεων συμβάλει και στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο λόγος

είναι ότι οι τράπεζες αναλαμβάνουν μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο καθότι τα δάνεια αυτά

έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους αλλά και περισσότερες πιθανότητες να καταστούν μη

εξυπηρετούμενα.

Σύμφωνα με τον Clair (1992) η ανάπτυξη και η παραχώρηση δανειοδοτήσεων

κατηγοριοποιείται σε τρείς κατηγορίες:

Απόκτηση χρεωκοπημένης τράπεζας με βοήθεια από το Federal Deposit Insurance

Corporation (F.D.I.C)  Σε περίπτωση που μια τράπεζα χρεοκοπήσει τότε γίνεται διαχωρισμός

της με την συμβολή της (F.D.I.C) ανάλογα με την ποιότητα του δανειακού της

χαρτοφυλακίου σε καλή και κακή τράπεζα. Η συσχέτιση δεν είναι θετική και συνήθως σε

τέτοιες επεκτάσεις δανειακού χαρτοφυλακίου δεν παρατηρείται ή εξηγείται αύξηση των μη

εξυπηρετούμενων δανείων.

Απόκτηση μιας χρεωκοπημένης τράπεζας ή συγχώνευση Στις περιπτώσεις όπου μια

τράπεζα αποκτά μια άλλη τράπεζα λόγω χρεοκοπίας χωρίς τη βοήθεια του F.D.I.C ή λόγω

συγχώνευσης τότε η αύξηση των δανειοδοτήσεων είναι τεχνική. Σε αυτή την περίπτωση η

αύξηση των δανειοδοτήσεων δεν διαφοροποιεί τα μη εξυπηρετούμενά δάνεια.
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Αύξηση Δανειοδοτήσεων εντός της τράπεζας
Η αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας που οφείλεται σε παραχώρηση νέων

πιστωτικών διευκολύνσεων είναι ο μοναδικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τα μη

εξυπηρετούμενα δάνεια.

Σύμφωνα με τα εμπειρικά στοιχεία του Clair (1992) η απότομη αύξηση του αριθμού

των πιστωτικών διευκολύνσεων οδηγεί στην χαλάρωση των όρων για την παραχώρηση των

δανείων , υποβαθμίζει την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με αποτέλεσμα η τράπεζα

να πραγματοποιεί ζημιές. Σύμφωνα με εμπειρικά δεδομένα η αύξηση του δανειακού

χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας οδηγεί σε μεγαλύτερες ζημιές. Η ραγδαία λοιπόν αύξηση του

δανειακού χαρτοφυλακίου είναι λοιπόν ένδειξη χαλάρωσης των κριτηρίων παραχώρησης

δανείων.

Σύμφωνα επίσης με τους Fernandex and Saurina (2000) η επέκταση του δανειακού

χαρτοφυλακίου έχει θετική συσχέτιση με τα μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια με μια καθυστέρηση

τριών χρόνων. Συμφώνα επίσης με τους Louzis et al (2010) η αύξηση δανείων σε χρόνο Τ θα

επιδράσει αρνητικά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε χρόνο Τ+3. Οι Louzis et al (2010)

εντόπισαν επίσης ότι τα προσωπικά δάνεια παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με το ρυθμό

ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ευρήματα ο Keeton (1999) υποστηρίζει ότι μια αύξηση

των δανείων που προέρχεται από αυξημένη ρευστότητα της τράπεζας μπορεί να οδηγήσει σε

μεγαλύτερες ζημίες στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί.  Στις περιπτώσεις όπου δεν

παρατηρείται αύξηση της προσφοράς δανείων από την τράπεζα τότε δεν αυξάνονται τα μη

εξυπηρετούμενα δάνεια  ούτε η τράπεζα πραγματοποιεί ζημίες.  Στις περιπτώσεις όμως όπου

ο δανεισμός προέρχεται από επιπλέον ρευστότητα της τράπεζας τότε δημιουργούνται

χαμηλής ποιότητας δάνεια. Οι τράπεζες σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν σαν πρώτιστο στόχο

την αύξηση της κερδοφορίας τους και την αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου Οι Keeton and Charles (1987) προτείνουν

όπως υπάρχει διαφορετικότητα στην σύνθεση του σε δανειακού χαρτοφυλακίου μιας

τράπεζας ούτως ώστε οι τράπεζες να μην είναι ευάλωτες και εκτεθειμένες σε μια

συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, είτε είναι προσωπικά δάνεια, είτε είναι επαγγελματικά

δάνεια για να αποφεύγεται η πιθανότητα μαζικών ζημιών και προβλέψεων. Αυτό μπορεί να

συμβεί σε περιπτώσεις που το δανειακό χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας έχει αρκετά αγροτικά

δάνεια. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών και θεομηνίας οι αγρότες θα υποστούν

ζημίες στη σοδειά και τα εμπορεύματα τους. Η καταστροφή της σοδειάς και των

εμπορευμάτων θα έχει σαν συνεπακόλουθο τη μη είσπραξη χρημάτων για την εργασία του.
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Σε αυτή την περίπτωση οι αγρότες δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να

εξυπηρετήσουν το χρέος τους . Η τράπεζα λόγω της υπερβολικής της έκθεσης σε αγροτικά

δάνεια αναμένεται να υποστεί μαζικές ζημίες και αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

της.

Οι Fernandez and Saurina (2000) υποστηρίζουν ότι η σύνθεση του δανειακού

χαρτοφυλακίου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που δύναται  να επηρεάσει τα μη

εξυπηρετούμενα Δάνεια. Η σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου καταδεικνύει το προφίλ

πιστωτικού κίνδυνου που έχει υιοθετήσει η τράπεζα. Στα περιπτώσεις ενυπόθηκων δανείων η

εξασφάλιση  εμπεριέχει μικρότερο πιστωτικό κίνδυνο σε αντίθεση με δανειοδοτήσεις που

έχουν παραχωρηθεί με προσωπικές εγγυήσεις όταν τα δάνεια αυτά δεν εξυπηρετούνται

κανονικά.  Συνήθως, οι μεγάλες τράπεζες παρουσιάζουν λιγότερα προβληματικά δάνεια λόγω

της ποικιλίας που παρουσιάζουν στο δανειακό τους χαρτοφυλάκιο σε αντίθεση με τις

μικρότερες τράπεζες.

Οι Louzis et al (2010) αναλύοντας τις τρείς κύριες κατηγορίες δανείων

επιχειρηματικά καταναλωτικά, στεγαστικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιο ευαίσθητη

κατηγορία δανείων είναι τα επιχειρηματικά. Τα επιχειρηματικά δάνεια είναι αυτά που τείνουν

να επηρεάζονται περισσότερο από τις μεταβλητές συσχέτισης  των μη εξυπηρετούμενων

δανείων σε αντίθεση με τα στεγαστικά δάνεια που δείχνουν ότι έχουν την λιγότερη

συσχέτιση.

Οι Jimenez and Saurina (2005) υποστηρίζουν ότι τα ενυπόθηκα δάνεια των

νοικοκυριών έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω του ότι τα εν

λόγω στεγαστικά δάνεια έχουν παραχωρηθεί με εξασφάλιση το ίδιο το ακίνητο. Ο

δανειζόμενος λόγω της σημαντικότητας και της ιδιοκατοίκησης προσπαθεί να είναι συνεπείς

και φερέγγυος με τις δανειακές υποχρεώσεις που απορρέουν από την δανειακή του σύμβαση.,

καθότι γνωρίζει ότι σε αντίθετη περίπτωση δύναται να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίων του

και να απολέσει το ακίνητο του.

Το μέγεθος της τράπεζας
Το μέγεθος της τράπεζας σύμφωνα με την βιβλιογραφία παρουσιάζει διάφορα ευρήματα για

την επίδραση της στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Κάποιες μελέτες καταδεικνύουν θετική συσχέτιση ανάμεσα τους όπως αυτή του (Rajan and

Dhal, 2003) ενώ κάποιες άλλες όπως των (Salas and Saurina, 2002, Hu et al, 2006)

καταδεικνύουν αρνητική συσχέτιση.

Υπάρχουν κι άλλες μελέτες οι οποίες καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως
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συσχέτιση ανάμεσα σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στο μέγεθος του τραπεζικού

ιδρύματος. Jimenez and Saurina (2005),Espinoza and Prasad (2010), Klein (2013) κατέληξαν

στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος ενός τραπεζικού συστήματος δεν έχει καμία σημαντική

επίδραση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Κεφαλαιακή επάρκεια
Σύμφωνα με τους Klein (2013),Salas and Saurina (2002), Keeton and Morris (1987) και

Berger and DeYoung (1997) τα  χαμηλά επίπεδα κεφαλαιακής επαρκείας τείνουν να

δυσχεραίνουν την ποιότητα ενεργητικού. Το εύρημα αυτό υποστηρίζεται από αρκετούς

ερευνητές. Σαν κύριος αριθμοδείκτης χρησιμοποιήθηκε Equity/assets.

Οι Espinoza and Prasad (2010) εντόπισαν ότι η κεφαλαιακή επάρκεια αποτελεί ένα

σημαντικό τραπεζικό παράγοντα/μεταβλητή που μπορεί να επιδράσει στα μη εξυπηρετούμενα

δάνεια.

Κόστος και αποδοτικότητα (cost-efficiency)
O Kwan και Eisenbeis (1994) εντόπισαν μια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην μη επαρκή

αποδοτικότητα εκ μέρους της τράπεζας και των προβληματικών δανείων. Αυτό προκύπτει

όταν στην τράπεζα η διεύθυνση δεν διοικείται σωστά καθότι δεν λαμβάνονται οι σωστές

αποφάσεις όπως επίσης και στην ανεπαρκή παρακολούθηση του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Οι Berger and DeYoung (1997) υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση

ανάμεσα σε κόστος και αποδοτικότητα. Η χαμηλή αποδοτικότητα είναι θετικά συσχετιζόμενη

με μελλοντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων .

H αύξηση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων μπορεί να προκαλέσει επιπρόσθετα

λειτουργικά έξοδα για την τράπεζα στην προσπάθεια της να τα αντιμετωπίσει..

Οι Fernandez and Saurina (2000) εντόπισαν  ότι η αποδοτικότητα είναι μια μεταβλητή

η οποία μπορεί να εξηγήσει και να προβλέψει τα μελλοντικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε

τραπεζικά ιδρύματα τα οποία με δανειακό χαρτοφυλάκιο που εμπεριέχει δανειοδοτήσεις με

μεγάλο πιστωτικό κίνδυνο τείνουν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες αύξησης

όπως επίσης και μεγαλύτερες ζημιές στις οικονομικές τους καταστάσεις.

Οι Espinoza and Prasad (2010) στα ευρήματα τους σημειώνουν ότι η αποδοτικότητα

που έχει μετρηθεί με τον αριθμοδείκτη non-interest Expenses / Assets θεωρείται ως μη

σημαντική μεταβλητή που να δικαιολογεί αύξηση των Μη εξυπηρετούμενων δάνειων.

Ο Klein (2013) σημειώνει ότι ο αριθμοδείκτης Έξοδα/ Έσοδα  δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη

επίδραση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
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Η δύναμη της αγοράς και το ανταγωνιστικό περιβάλλον
Σύμφωνα με τον Fernandez et al (2000) ο ανταγωνισμός που επικρατεί μεταξύ των

τραπεζικών ιδρυμάτων στον τραπεζικό τομέα διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην

διαμόρφωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Στις περιπτώσεις όπου στο τραπεζικό σύστημα επικρατεί μονοπωλιακό καθεστώς

τότε είναι πολύ εύκολο για την τράπεζα να προσφέρει πιστωτικές διευκολύνσεις  με πολύ

υψηλά δανειστικά επιτόκια. Σε αυτή την περίπτωση λόγω του μονοπωλιακού της χαρακτήρα

αλλά και την δεσπόζουσα θέση που κατέχει η τράπεζα στην αγορά  θα προσελκύσει

δανειζόμενους χαμηλής ποιότητας οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα οικονομικής

φύσεως και δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν κανονικά τα δάνεια τους. Σε αυτή την

περίπτωση θα παρατηρηθεί μια αύξηση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τα ευρήματα του Louzis et al. (2010) χρησιμοποιούν το μερίδιο αγοράς που

καταλαμβάνει μια τράπεζα σαν μεταβλητή και εντοπίζουν ότι η δύναμη της αγοράς επηρεάζει

μόνο τα επιχειρηματικά δάνεια.

Κερδοφορία
Σύμφωνα με τους Fernandez et al (2000) οι οποίοι είχαν εξετάσει τις προβλέψεις για

επισφαλή χρέη σαν μεταβλητές για προσδιορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων , στα

ευρήματα τους το μικρό ύψος προβλέψεων για επισφαλή χρέη σε περιόδους οικονομικής

ανάπτυξης  αποτελούν παράγοντα που οδηγεί στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων

δανείων.

Στην περίπτωση αυτά τα τραπεζικά ιδρύματα σε μια προσπάθεια να καταγράψουν

μεγαλύτερη κερδοφορία στις οικονομικές τους καταστάσεις πραγματοποιούν μικρό ύψος

προβλέψεων για επισφαλή χρέη με αποτέλεσμα να αυξάνουν τον πιστωτικό κίνδυνο που

αντιμετωπίζουν.

Οι Messai and Jouini (2013) έχουν βρει μια θετική και σημαντική συσχέτιση ανάμεσα

σε προβλέψεις για επισφαλή χρέη και μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε  αυτές τις περιπτώσεις

οι τράπεζες για να είναι σε θέση να απορροφήσουν μελλοντικά προβλήματα είναι σε θέση να

προβούν σε μεγαλύτερες προβλέψεις για επισφαλή χρέη ούτως ώστε να μπορέσουν να

αντιμετωπίσουν μελλοντική αύξηση και των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι ίδιοι ερευνητές έχουν επίσης εντοπίσει μια αρνητική σχέση ανάμεσα στο δείκτη

Return on Assets (ROA) και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτό εξηγείται λόγω του ότι τα

κερδοφόρα τραπεζικά συστήματα είναι απρόθυμα να αυξήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο του

δανειακού τους χαρτοφυλακίου, αφού το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο παράγει κερδοφορία.
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Στις περιπτώσεις που το τραπεζικό ίδρυμα δεν είναι κερδοφόρο και  παρουσιάζει ζημίες οι

τράπεζες προσπαθούν να αυξήσουν την απόδοση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.

Ταυτόχρονα όμως αυξάνουν και τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Έτσι

προσπαθώντας να βελτιώσουν την κερδοφορία τους παραχωρούν κακής ποιότητας δάνεια

που μελλοντικά θα κατανεμηθούν ως μη εξυπηρετούμενα.

O Klein (2013) υποστηρίζει ότι η ψηλή κερδοφορία που εκφράζεται κι από ένα υψηλό

Return on Equity (ROE) αριθμοδείκτη συντείνει στην διατήρηση ενός χαμηλού ποσοστού μη

εξυπηρετούμενων δανείων και τονίζει ότι οι τράπεζες οι οποίες που ασκούν χρηστή διοίκηση

έχουν κατά μέσο όρο και καλύτερη ποιότητα ενεργητικού.

2.4 Προβλήματα και Περιορισμοί Που Προκύπτουν Από Την Εξέταση Των
Μεταβλητών Που επηρεάζουν Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Κριτήρια και κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα κριτήρια

κατηγοριοποίησης ενός δανείου ως μη εξυπηρετούμενου δεν είναι κοινά καθότι

χρησιμοποιούνται διαφορετικές προσεγγίσεις. Με τη υπόθεση ότι η κατηγοριοποίηση ενός

δανείου ως προβληματικό που δεν μπορεί να έχει μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα όπως

επίσης και η χρήση του fixed effects model στους υπολογισμούς μας μετριάζει κάπως την

προβληματική της υπόθεσης.

Η πολιτική για τις προβλέψεις επισφαλών χρεών

Οι αριθμοδείκτες ROA και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας επηρεάζονται κατά  πολύ

μεγάλο βαθμό από τις προβλέψεις που γίνονται όπως επίσης και την κερδοφορία και την

κεφαλαιακή επάρκεια του πιστωτικού ιδρύματος. Πάρα το γεγονός ότι οι προβλέψεις γίνονται

με το λογιστικό πρότυπο IAS 39 υπολογίζοντας την παρούσα αξία των μελλοντικών

ταμειακών ροών όλα βασίζονται σε υποθέσεις που αφορούν μεταβλητές όπως ο

πληθωρισμός, αξία του ακινήτου με διαφορετικά κριτήρια από χώρα σε χώρα.

Διαφορετικότητα στις αναδιαρθρώσεις

Οι εποπτικές αρχές εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές όσο αφορά την μεθοδολογία

κατηγοριοποίησης ενός δανείου σαν μη εξυπηρετούμενου ή όχι. Η μεθοδολογία διαφέρει από
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χώρα σε χώρα και τα τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να βρουν τρόπους ούτως ώστε ένα δάνειο

που έτυχε αναδιάρθρωσης να μην θεωρείται μη εξυπηρετούμενο.

Για παράδειγμα ένα δάνειο το οποίο παρουσιάζει καθυστέρηση κεφαλαίου και τόκων για 60

μέρες δεν κατατάσσεται ως μη εξυπηρετούμενο. Αν τα  δυο συμβαλλόμενα μέρη ο δανειστής

και ο δανειζόμενος προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση που θα περιλαμβάνει καταβολή μόνο

τόκων για τους επόμενους 12 μήνες για την Α περίοδο και ακολούθως για την Β περίοδο

καταβολή κεφαλαίου και τόκων τότε αυτό το δάνειο δεν θα θεωρείται ως μη εξυπηρετούμενο.

Η σύνθεση του δανεικού χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας.

Όπως παρατηρείται σε μελέτες τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μιας τράπεζας μπορεί να

διαφέρουν ως προς τη σύνθεση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου (Louzis et al 2010). Για

παράδειγμα λόγω των χαρακτηριστικών, τα καταναλωτικά δάνεια μιας τράπεζας πιθανόν να

έχουν διαφορετικό δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων από ότι τα στεγαστικά δάνεια της

ίδιας τράπεζας. Ο λόγος είναι ότι καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν στα δάνεια και τα

μετατρέπουν σε μη εξυπηρετούμενα μπορεί να είναι διαφορετικοί.

Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και με δάνεια σε διαφορετικό νόμισμα της ίδιας τράπεζας.

Δυστυχώς, λόγω περιορισμού στην ανάλυση δεδομένων το Bankscope δεν προσφέρει την

δυνατότητα εξερεύνησης και περαιτέρω ανάλυσης δανείων που ανήκουν στις κατηγορίες που

αναφέρθησαν πιο πάνω.

2.5 Επιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων

Για την οικονομική ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την επιτυχία μιας χώρας και των κατοίκων

της ζωτικής σημασίας παράγοντας είναι ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Η   πρόσβαση   στη

χρηματοδότηση είναι  η  κινητήρια  δύναμη  της  ανάπτυξης  του  ιδιωτικού  τομέα,  ο οποίος

τροφοδοτεί  τη δημιουργία θέσεων  εργασίας  και  τη  δημοσιονομική  βιωσιμότητα.  Η

εμπειρία από τις οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος δείχνει ότι η ανάκαμψη απαιτεί

εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα,  συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας  μείωσης

του ύψους  των μη εξυπηρετούμενων  δανείων.  Ένα τραπεζικό σύστημα που επιβαρύνεται

με προβληματικά δάνεια χωρίς βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για την  μείωση τους μπορεί

να οδηγήσει  στην μείωση  της ανταγωνιστικότητας  και  της παραγωγικότητας,

συμβάλλοντας στην  μείωση  της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.
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Ο   αντίκτυπος   στην   πραγματική   οικονομία   των μη   εξυπηρετούμενων

δανείων εξηγείται    κυρίως   από   την   αποδυνάμωση   της   ικανότητας   των

δανειζομένων να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Το μεγάλο ύψος των μη εξυπηρετούμενων

δανείων αυξάνει την αβεβαιότητα όσον  αφορά την  κεφαλαιακή  θέση των τραπεζών και

περιορίζει  την πρόσβασή τους σε πηγές χρηματοδότησης. Αυτό με τη σειρά του  αυξάνει  τα

επιτόκια χορηγήσεων των τραπεζών  και  συμβάλλει  στη  μείωση  της  πιστωτικής

ανάπτυξης.  Τα  μη  εξυπηρετούμενα δάνεια  συνδέονται  επίσης  με  υψηλό  κόστος

διαχείρισης  τους.  Τα  παραπάνω  οδηγούν  στη μείωση  της  προσφοράς  πιστώσεων   και

επομένως,  έχουν επιπτώσεις  στην  οικονομική δραστηριότητα.

Σε  μακροοικονομικό  επίπεδο,  τα υψηλά  επίπεδα  των  προβληματικών  δανείων

στο τραπεζικό σύστημα μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα οικονομικής

ανάπτυξης και   οικονομική   στασιμότητα.  Τα   κόκκινα δάνεια   είναι   από   τις   κύριες

αιτίες   των προβλημάτων    της    οικονομικής    στασιμότητας.    Κάθε επισφαλής

απαίτηση    στον χρηματοπιστωτικό τομέα  αυξάνει  την  πιθανότητα να οδηγήσει  μια

εταιρία  σε  δυσκολία και έλλειψη κερδοφορίας.   Οι  απότομες αυξήσεις στο  ύψος των

καθυστερήσεων συνδέονται  με την  πτώση  των  τιμών  των  περιουσιακών  στοιχείων  και

τη  διατάραξη  της  προσφοράς πιστώσεων.   Η   ποιότητα   του   δανειακού   χαρτοφυλακίου

συσχετίζεται   άμεσα με   τον οικονομικό  κύκλο.  Κατά την  διάρκεια καλών  εποχών,  οι

τράπεζες τείνουν  να επεκτείνουν γρήγορα τα πιστωτικά τους χαρτοφυλάκια, ενώ το επίπεδο

των μη-εξυπηρετούμενων δανείων είναι  χαμηλό.  Αντίθετα,  κατά  τη  διάρκεια  μιας  ύφεσης

του  οικονομικού  κύκλου  ή  μιας κρίσης,  η εισροή νέων  δανείων  μειώνεται,  ο μέσος όρος

του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών  ωριμάζει  και  τα  προβληματικά  δάνεια

γίνονται  ολοένα  και  πιο  εμφανή  με  το πέρασμα του χρόνου.

Όταν υπάρχει μεγάλος όγκος μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ορισμένες τράπεζες, οι

συστημικές ανησυχίες σχετικά με την αφερεγγυότητα και την έλλειψη ρευστότητας του

τραπεζικού συστήματος θα αυξηθούν. Όσο η ανησυχία εξαπλώνεται σε μεγαλύτερο αριθμό

τραπεζών, μπορεί να χαθεί η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα, ειδικά στην περίπτωση

που οι ρυθμιστικές αρχές μιας χώρας δεν προβαίνουν στην αυστηρή ταυτοποίηση και την

υποβολή εκθέσεων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα  υψηλά  επίπεδα  των  μη

εξυπηρετούμενων  δανείων  μπορεί  να αποτελέσουν απειλή για την χρηματοπιστωτική

σταθερότητα. Οι ζημίες των τραπεζών μπορεί να  αποδυναμώσουν   την   κεφαλαιακή  βάση

των   τραπεζών,   προκαλώντας  ενδεχομένως αφερεγγυότητα ή έλλειψη ρευστότητας.

Συνολικά η χρηματοπιστωτική  σταθερότητα  τίθεται σε  κίνδυνο  αν  τέτοιου  είδους

προβλήματα  προκύπτουν σε  ένα  σημαντικό  μέρος  του τραπεζικού συστήματος
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(European Banking Coordination “Vienna” Initiative, 2012).

Σε  ακραίες  περιπτώσεις,  τα  μη  εξυπηρετούμενα  δάνεια  μπορεί  να  οδηγήσουν  σε

πτωχεύσεις  τραπεζών,   οδηγώντας  σε   προγράμματα  διάσωσης   τους  από   τις  εκάστοτε

κυβερνήσεις  (είτε  με  τη μορφή της αύξησης κεφαλαίου των  υφιστάμενων  τραπεζών  είτε

με την εξαγορά τους χρηματοδοτούμενη από το δημόσιο).

Το  υπερβολικό  χρέος μπορεί να αποθαρρύνει  τις επιχειρήσεις  από το να

επενδύσουν σε νέα έργα δεδομένου ότι τα μελλοντικά κέρδη θα μοιραστούν με τις τράπεζες.

Αντίστοιχα, τα νοικοκυριά  δεν  είναι  πρόθυμα να προχωρήσουν  σε  νέες αγορές και

επενδύσεις (Partners for   Financial   Stability,  2011).  Οι δυσμενείς προοπτικές του

εισοδήματος και της απασχόλησης επιδρούν αρνητικά στην εμπιστοσύνη των νοικοκυριών

και των επιχειρήσεων, συμπιέζοντας  τη  τάση  τους  προς  κατανάλωση  και  τις  επενδύσεις

και  προς  την  ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων. Με τη σειρά τους, οι τράπεζες είναι πιο

επιφυλακτικές ως προς την χορήγηση  πιστώσεων   λόγω   της  αύξησης   των   μη

εξυπηρετούμενων   δανείων και  της αδυναμίας  των  επιχειρήσεων  και  των  νοικοκυριών

να  εκπληρώσουν  τις  συμβατικές  τους υποχρεώσεις.

Οι επιπτώσεις για το τραπεζικό σύστημα μεταφέρονται στο σύνολο της οικονομίας. Η

οικονομική  δραστηριότητα επιβραδύνεται  όταν   τα μη  εξυπηρετούμενα  δάνεια

αυξάνονται, ενώ  η  συναλλαγματική  ισοτιμία  τείνει  να  υποτιμάται.  Το ύψος  των  μη

εξυπηρετούμενων δανείων   επηρεάζει  τις τιμές των  κατοικιών,  την  αύξηση  του  ΑΕΠ και

την  πορεία  άλλων οικονομικών μεγεθών και δεικτών, όπως ο πληθωρισμός και η ανεργία

(Klein, 2013).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Έχοντας πάρει 8 μεταβλητές: οικονομική κατάσταση, γεωγραφική περιοχή, φύλο, ηλικία,

πλήθος πιστοδοτήσεων του κάθε πιστούχου, συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύνολο των

υπολοίπων των πιστοδοτήσεων και τον τζίρο της κάθε επιχείρησης θα προσπαθήσουμε μέσω

της παλινδρόμησης να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα σχετικά με το ποιες από τις

παραπάνω μεταβλητές και κατά πόσο επηρεάζουν την καθυστέρηση των δανείων.

Οι τέσσερις γεωγραφικές περιοχές που επιλέχτηκαν ήταν η Θεσσαλονίκη, η Ανατολική

Μακεδονία, η Ήπειρος μαζί με την Δυτική Μακεδονία και η Θράκη. Το δείγμα των

πιστούχων από κάθε μία περιοχή ήταν 50.

Από την παλινδρόμηση βρέθηκαν ότι η οικονομική κατάσταση, σε επίπεδο 1%, και τα

συνολικά υπόλοιπα των χορηγήσεων, σε επίπεδο 10%, είναι στατιστικά σημαντικές

μεταβλητές. Η οικονομική κατάσταση επηρεάζει αρνητικά και τα υπόλοιπα των χορηγήσεων

επηρεάζουν επίσης αρνητικά την καθυστέρηση.

Πιο αναλυτικά για την Ανατολική Μακεδονία οι μεταβλητές που βρέθηκαν

στατιστικά σημαντικές, σε επίπεδο 5%, είναι η οικονομική κατάσταση, το φύλο και η ηλικία.

Συγκεκριμένα η χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης αυξάνει τον αναμενόμενο αριθμό

ημερών καθυστέρησης. Αναφορικά με το φύλο φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες

μέρες καθυστέρησης κατά μέσο όρο. Επίσης η ηλικία επηρεάζει τις μέρες καθυστέρησης, όσο

δηλαδή μεγαλώνει η ηλικία τόσο αυξάνονται και οι καθυστερήσεις στα δάνεια. Για την

Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία η μεταβλητή που βρέθηκε στατιστικά σημαντική είναι η

οικονομική κατάσταση δηλαδή η χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης αυξάνει τον

αναμενόμενο αριθμό ημερών καθυστέρησης. Για την Θεσσαλονίκη παρατηρούμε ότι η

μεταβλητή που βρέθηκε στατιστικά σημαντική ήταν τα υπόλοιπα των χορηγήσεων, ενώ για

την περιοχή της Θράκης δεν βρέθηκε κάποια μεταβλητή στατιστικά σημαντική από αυτές τις

οχτώ που επιλέχτηκαν γεγονός που παραπέμπει σε περαιτέρω ανάλυση αυτή την περιοχή

προκειμένου να βρεθεί κάποια άλλη ίσως παράμετρος που να επηρεάζει τα αρνητικά ή θετικά

την καθυστέρηση των δανείων. Ανακεφαλαιώνοντας βλέπουμε ότι στις 2 από τις 4

εξεταζόμενες περιοχές οι καθυστερήσεις των δανείων οφείλονται στην κακή οικονομική
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κατάσταση των πιστούχων.

Προχωρώντας σε στατιστικά δεδομένα παρατηρούμε ότι οι μέρες καθυστέρησης κατά

μέσο όρο ανέρχονται στις 121 μέρες, ο μέσος όρος των ηλικιών των πιστούχων είναι τα 48,5

έτη, τα συνολικά μέσα υπόλοιπα των χορηγήσεων ανέρχονται σε €32.423, οι συνολικές μέσες

ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε €8.699 και τέλος ο μέσος όρος των κύκλου εργασιών

των πιστούχων ανέρχεται σε €213.628.

Καθυστέρηση Ηλικία Συν.υπόλοιπα

χορηγήσεων

Συν.υπόλοιπα

ληξ/σμων

οφειλών

Κύκλος

εργασιών

Mean 120.914 48.519 32422.7102 8699.119405405 313628.735

Πίνακας 3.1

Συγκεκριμένα για την Ανατολική Μακεδονία βλέπουμε ότι ο μέσος όρος των ημερών

καθυστέρησης ανέρχεται σε 114, ο μέσος όρος της ηλικίας των πιστούχων είναι τα 48 έτη, τα

μέσα συνολικά υπόλοιπα των χορηγήσεων είναι €18.838, οι μέσες συνολικές  ληξιπρόθεσμες

οφειλές €3.025 και ο μέσος όρος των κύκλων εργασιών είναι €289.278, για την Ήπειρο και

Δυτική Μακεδονία ο μέσος όρος των ημερών καθυστέρησης ανέρχεται σε 136, ο μέσος όρος

της ηλικίας των πιστούχων είναι τα 45 έτη, τα μέσα συνολικά υπόλοιπα των χορηγήσεων

είναι €19.064, οι μέσες συνολικές  ληξιπρόθεσμες οφειλές €2.535 και ο μέσος όρος των

κύκλων εργασιών είναι €220.161, για την Θεσσαλονίκη ο μέσος όρος των ημερών

καθυστέρησης ανέρχεται σε 125, ο μέσος όρος της ηλικίας των πιστούχων είναι τα 50 έτη, τα

μέσα συνολικά υπόλοιπα των χορηγήσεων είναι €47.051, οι μέσες συνολικές  ληξιπρόθεσμες

οφειλές €28.880 και ο μέσος όρος των κύκλων εργασιών είναι €365.921 και τέλος για την

Θράκη ο μέσος όρος των ημερών καθυστέρησης ανέρχεται σε 104, ο μέσος όρος της ηλικίας

των πιστούχων είναι τα 51 έτη, τα μέσα συνολικά υπόλοιπα των χορηγήσεων είναι €50.171,

οι μέσες συνολικές  ληξιπρόθεσμες οφειλές €2.793 και ο μέσος όρος των κύκλων εργασιών

είναι €408.757.



46

Περιοχές Καθυστέρηση Ηλικία Συν.υπόλοιπα

χορηγήσεων

Συν.υπόλοιπα

ληξ/σμων

οφειλών

Κύκλος

εργασιών

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Mean 114.383 48.426 18838.2900 3024.97446 289278.702

ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ

ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Mean 136.778 45.389 19064.0044 2535.36574 220161.370

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Mean 124.690 50.143 47051.1029 28880.1252 365921.500

ΘΡΑΚΗ

Mean 104.048 51.024 50171.4095 2792.57809 408757.143

Πίνακας 3.2

Τέλος γίνεται μία συσχέτιση των παραγόντων βάσει της οικονομικής κατάστασης των

πιστούχων : κακή (ΚΚ) , καλή (ΚΛ) και μέτρια (Μ). Όπως βλέπουμε στον πίνακα 3.3 οι

πιστούχοι με κακή οικονομική κατάσταση έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 48,7 έτη, μέσα

συνολικά υπόλοιπα €33.705, μέσες συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές €10.295, μέσο όρο

ημερών καθυστέρησης 127 και μέσο όρο κύκλου εργασιών €316.478. Οι πιστούχοι με καλή

οικονομική κατάσταση έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 52,4 έτη, μέσα συνολικά υπόλοιπα

€33.116, μέσες συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές €1.267, μέσο όρο ημερών καθυστέρησης

95 και μέσο όρο κύκλου εργασιών €423.941 και οι πιστούχοι με μέτρια οικονομική

κατάσταση έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 45,8 έτη, μέσα συνολικά υπόλοιπα €24.425, μέσες

συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές €1.737, μέσο όρο ημερών καθυστέρησης 93 και μέσο όρο

κύκλου εργασιών €256.704.
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Οικονομική κατάσταση Ηλικία Συν.υπόλοιπα

χορηγήσεων

Συν.υπόλοιπα

ληξ/σμων

οφειλών

Καθυστέρηση Κύκλος

εργασιών

ΚΚ

Mean 48.735 33705.5452 10294.737019 127.033 316478.344

ΚΛ

Mean 52.444 33116.0089 1267.4988888 95.222 423941.556

Μ

Mean 45.800 24424.7996 1736.9723999 93.200 256704.480

Πίνακας 3.3

Στη συνέχεια με τα παρακάτω διαγράμματα θα κάνουμε μία συγκριτική μελέτη τριών

ηλικιακών κατηγοριών σε σχέση με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζουν τα δάνεια.

Στην πρώτη περιοχή που μελετήθηκε δηλαδή την Ανατολική Μακεδονία παρατηρούμε ότι οι

ηλικίες μεταξύ 40 και 60ετών είναι αυτές που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
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Στην περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Θράκης βάσει του παρακάτω διαγράμματος

βλέπουμε όπως και στην Ανατολική Μακεδονία ότι οι περισσότερες καθυστερήσεις

παρατηρούνται στις ηλικίες μεταξύ 40 και 60. Άξιο σχολιασμού εδώ είναι το μεγάλο ποσοστό

στις νεότερες ηλικίες μεταξύ 20 και 40 ετών αγγίζει το 38%.

Προχωρώντας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης παρατηρούμε ότι και πάλι ότι οι

περισσότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στις ηλικίες μεταξύ 40 και 60 ετών όπως και

στην περιοχή της Θράκης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα πιο σημαντικά από τα πιστωτικά κριτήρια για την αξιολόγηση μιας επιχείρησης είναι η

εξέταση   του   κλάδου   δραστηριοποίησης   της   υπό εξέταση εταιρείας, η δανειακή

επιβάρυνση, η κυκλοφοριακή ρευστότητα και οι υπόλοιποι αριθμοδείκτες, τα χρόνια

λειτουργίας της    υποψήφιας για     πιστοδότηση επιχείρησης και ο έλεγχος για ύπαρξη

δυσμενών στοιχείων.

Η   επιχειρηματολογία  που  μπορεί  να αναπτυχθεί  στην προσπάθεια δικαιολόγησης

της σημαντικότητας καθενός από αυτά τα  πιστωτικά  κριτήρια είναι η ακόλουθη:

α) Ο κλάδος δραστηριοποίησης δεν μπορεί να  επηρεαστεί εύκολα από  μία  επιχείρηση. Η

εξέτασή  του  καθίσταται  αναγκαία  γιατί ακόμα  και  μία  άρτια  οργανωμένη επιχείρηση

δεν  μπορεί  να επιβιώσει σε έναν κορεσμένο κλάδο που βρίσκεται στην πτωτική φάση του

κύκλου ζωής του.

β) Η  δανειακή  επιβάρυνση  καθίσταται  σημαντική  από  το  γεγονός ότι  δίνει  πληροφορίες

σχετικά  με το  αν  μπορεί η  υπό εξέταση επιχείρηση  να αποπληρώσει ένα επιπλέον δάνειο,

γ) Η  κυκλοφοριακή  ρευστότητα ξεχωρίζει γιατί  δίνει   εικόνα   για το     κατά πόσο  μπορεί

μία  επιχείρηση  να  αντεπεξέλθει στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό,

δ) Τα  χρόνια  λειτουργίας  μίας  επιχείρησης  είναι  επίσης  πολύ σημαντικά   γιατί  μία

παλιά   επιχείρηση   που   καταφέρνει   να επιβιώσει καθίσταται πιο ανθεκτική από μία νέα,

ε) Τέλος,  τα  δυσμενή  στοιχεία  δίνουν  πολλές φορές  διαφορετική εικόνα για την

οικονομική κατάσταση μίας επιχείρησης από αυτή των οικονομικών της καταστάσεων και γι’

αυτό πρέπει πάντα να ελέγχονται.

Οι εξασφαλίσεις αποτελούν σημείο διαφωνίας μεταξύ των αναλυτών ως προς τον

ορισμό τους ως πιστωτικό κριτήριο ή μη. Οι τράπεζες που χρησιμοποιούν τις  εξασφαλίσεις

ως  πιστωτικό  κριτήριο  μειώνουν  με  αυτό  τον  τρόπο  τη βαρύτητα   των   υπόλοιπων

κριτηρίων   με   αποτέλεσμα να   αυξάνουν   την πιθανότητα μη ομαλής αποπληρωμής του

δανείου.  Τα ποσοτικά πιστωτικά κριτήρια έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα ποιοτικά διότι

τα ποσοτικά κριτήρια μετρώνται εύκολα, είναι περισσότερο αντικειμενικά και παρουσιάζουν

το πραγματικό αποτέλεσμα της επιχείρησης γιατί προέρχονται από την αξιολόγηση των

οικονομικών καταστάσεών τους.

Η βαρύτητα των ποσοτικών πιστωτικών κριτηρίων είναι μικρότερη (αλλά και πάλι

πάνω από 50%) όταν πρόκειται για εταιρείες που τηρούν βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας  από
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την περίπτωση  εταιρειών  που  τηρούν  βιβλία  Γ’  κατηγορίας. Κάτι  τέτοιο  εξηγείται  από

το  γεγονός  ότι  οι οικονομικές  καταστάσεις  των εταιρειών  της  δεύτερης  κατηγορίας

είναι  πιο πλήρεις,  πιο  αξιόπιστες  και πολλές φορές έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή.

Ο τελευταίος όμως λόγος για την  εκάστοτε δανειοδότηση και  άρα  και η ευθύνη  της

απόφασης,  ανήκει στους  αναλυτές.  Δεν  είναι τυχαίο άλλωστε ότι το  Moody’s  Risk

Advisor  δίνει  στους  αναλυτές  τη  δυνατότητα  παράκαμψης όσων αποτελεσμάτων δεν

συμφωνούν με την κρίση τους.

Η  πρόσφατη  χρηματοπιστωτική  κρίση και  η  κρίση  χρέους  του  ελληνικού

δημοσίου  έχουν επηρεάσει  το  ελληνικό  τραπεζικό  σύστημα  από  όλες  τις πλευρές.  Η

ρευστότητα    των τραπεζών  υπέστη  επίσης  πολύ  ισχυρές  πιέσεις. Συνολικά  οι τράπεζες

είχαν  όλα  αυτά  τα χρόνια απώλειες καταθέσεων. Μετά το δεύτερο μισό του 2010 η

εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία είχε κλονιστεί και παρατηρήθηκαν φαινόμενα μαζικής

ανάληψης καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες  και η μεταφορά τους στο εξωτερικό.

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  οι  χορηγήσεις  των  τραπεζών  είναι

περισσότερες  από  τις καταθέσεις που  έχουν.  Μετά  το  2009  η κατάσταση  έχει

επιδεινωθεί περαιτέρω  λόγω  δραστικής μείωσης  των καταθέσεων.  Τέλος σε  σχέση με την

ποιότητα  του χαρτοφυλακίου   παρατηρήθηκαν   παρόμοια   φαινόμενα.   Το 2010   το

ποσό   των   μη εξυπηρετούμενων  δανείων  ανήλθε στα 39 δις ,  υπερδιπλάσια  του

αντίστοιχου  ποσού  του 2007 που κυμαινόταν στα 13,4 δις και σύμφωνα με εκτιμήσεις το

2016 αναμένεται να αγγίξει τα 130 δις. Μέχρι το τέλος του 2016, σύμφωνα με την έκθεση της

Deloitte (η έκθεση της Deloitte: Deleveraging Europe 2015 – 2016 η οποία εξετάζει την

πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς πωλήσεων τόσο μη στρατηγικών, όσο και μη

εξυπηρετούμενων δανείων κατά την διάρκεια του 2015), το ποσοστό των μη

εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί, φτάνοντας το 45%, ήτοι μια

αύξηση ύψους 11% από το αντίστοιχο ποσοστό του Μαρτίου 2015. Ως αποτέλεσμα των

πρόσφατων εξελίξεων και της συνεχούς και αυξανόμενης πίεσης από την Ευρωπαϊκή

Κεντρική Τράπεζα και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό αναμένεται ότι οι τέσσερις

συστημικές ελληνικές τράπεζες θα εξετάσουν ιδιαίτερα σοβαρά τις πολιτικές αποεπένδυσης

μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις άλλες χώρες που

δραστηριοποιούνται. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Deloitte, η Ελλάδα εξακολουθεί

να υποφέρει από το υψηλό κρατικό χρέος και τη συνεχιζόμενη οικονομική αστάθεια,

παράγοντες οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα και

μικρότερη διάθεση για επενδύσεις. (Εφημερίδα Καθημερινή 20/11/2016)

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όπως επίσης και οι μεταβλητές/παράγοντες που τα
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προκαλούν αποτελούν αντικείμενο εκτενούς αρθρογραφίας και έρευνας. Παρατηρείται μια

σειρά διαφορετικών ευρημάτων για την σημαντικότητα των μεταβλητών για το λόγο ότι οι

έρευνες γίνονται με διαφορετικά κριτήρια. Η παρούσα διατριβή αναλύει τους

μακροοικονομικούς παράγοντες/μεταβλητές που επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

και τους τραπεζικούς παράγοντες/μεταβλητές. Η πλειοψηφία των μακροοικονομικών

παραγόντων επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων και

έτσι τα αποτελέσματα είναι πιο συγκεχυμένα σε σχέση με τους τραπεζικούς παράγοντες.

Μέσω της εμπειρικής μελέτης καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα. Η οικονομική

κατάσταση και τα συνολικά υπόλοιπα των χορηγήσεων, είναι στατιστικά σημαντικές

μεταβλητές. Η οικονομική κατάσταση καθώς και τα υπόλοιπα των χορηγήσεων επηρεάζουν

την καθυστέρηση των δανείων. Συγκεκριμένα για την Ανατολική Μακεδονία οι μεταβλητές

που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές είναι η οικονομική κατάσταση, το φύλο και η ηλικία.

Συγκεκριμένα η χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης αυξάνει τον αναμενόμενο αριθμό

ημερών καθυστέρησης. Αναφορικά με το φύλο φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες

μέρες καθυστέρησης κατά μέσο όρο. Επίσης η ηλικία επηρεάζει τις μέρες καθυστέρησης, όσο

δηλαδή μεγαλώνει η ηλικία τόσο αυξάνονται και οι καθυστερήσεις στα δάνεια. Για την

Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία η μεταβλητή που βρέθηκε στατιστικά σημαντική είναι η

οικονομική κατάσταση δηλαδή η χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης αυξάνει τον

αναμενόμενο αριθμό ημερών καθυστέρησης. Για την Θεσσαλονίκη παρατηρούμε ότι η

μεταβλητή που βρέθηκε στατιστικά σημαντική ήταν τα υπόλοιπα των χορηγήσεων, ενώ για

την περιοχή της Θράκης δεν βρέθηκε κάποια μεταβλητή στατιστικά σημαντική από αυτές τις

οχτώ που επιλέχτηκαν γεγονός που παραπέμπει σε περαιτέρω ανάλυση αυτή την περιοχή

προκειμένου να βρεθεί κάποια άλλη ίσως παράμετρος που να επηρεάζει τα αρνητικά ή θετικά

την καθυστέρηση των δανείων. Ανακεφαλαιώνοντας βλέπουμε ότι στις 2 από τις 4

εξεταζόμενες περιοχές οι καθυστερήσεις των δανείων οφείλονται στην κακή οικονομική

κατάσταση των πιστούχων.

Βασιζόμενοι τέλος σε στατιστικά δεδομένα και στις τέσσερις εξεταζόμενες περιοχές,

παρατηρούμε ότι οι μέρες καθυστέρησης κατά μέσο όρο ανέρχονται στις 121 μέρες, ο μέσος

όρος των ηλικιών των πιστούχων είναι τα 48,5 έτη, τα συνολικά μέσα υπόλοιπα των

χορηγήσεων ανέρχονται σε €32.423, οι συνολικές μέσες ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται

σε €8.699 και τέλος ο μέσος όρος των κύκλου εργασιών των πιστούχων ανέρχεται σε

€213.628.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη ύψους κόκκινων δανείων στην Ελλάδα (Πηγή: Εφημερίδα

Καθημερινή, 2015)
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Διάγραμμα 2: Ποσοστά δανείων στην Ελλάδα (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, 2015)


