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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Ακρογωνιαίος λίθος για την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών είναι η
διενέργεια πιστοδοτήσεων οι οποίες αφενός αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων και αφετέρου
εδραιώνουν και διευρύνουν τη σχέση με την πελατεία τους. Στη δανειοδοτική πολιτική τους,
ωστόσο, συνεκτιμώνται δύο κύριες παράμετροι: η αναμενόμενη απόδοση από τα χορηγούμενα
δάνεια και η ενδεχόμενη ζημιά που μπορεί να επέλθει σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης
του αντισυμβαλλομένου, που αναφέρεται ως πιστωτικός κίνδυνος. Η παρούσα εργασία
πραγματεύεται τη συσχέτιση του πιστωτικού κινδύνου με τις πιστοδοτήσεις και τους τρόπους
με τους οποίους ένα πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να τον εκτιμήσει και να τον διαχειριστεί, ώστε
να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του εντός του προβλεπόμενου θεσμικού πλαισίου και –
κατ’ επέκταση- η εν γένει σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το πρώτο κεφάλαιο διακρίνεται σε δύο μέρη εισάγοντας τις έννοιες του κινδύνου και τα
είδη των πιστοδοτήσεων. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται το φάσμα κινδύνων που
ενέχονται στις τραπεζικές εργασίες, με σημαντικότερο τον πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος στη
αλληλογραφία εμφανίζεται να κατέχει την πρώτη θέση στην ιεραρχία των κινδύνων και
αναλύεται σε επιμέρους συνιστώσες. Αντικείμενο της δεύτερης ενότητας αποτελεί η παράθεση
των κυριότερων πιστοδοτικών προϊόντων που διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα προς ιδιώτες
(Στεγαστική Πίστη, Καταναλωτική Πίστη) και επαγγελματίες- επιχειρήσεις (Επιχειρηματική
Πίστη).
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που συνεκτιμούν τα
αρμόδια στελέχη ενός πιστωτικού ιδρύματος κατά την επεξεργασία ενός αιτήματος
πιστοδότησης, ώστε να είναι σε θέση να απαντήσουν κατ’ αρχήν αν πρέπει να ικανοποιηθεί ή
να απορριφθεί το αίτημα και εφόσον γίνει δεκτό ποιο ποσό θα καθοριστεί και με ποια
τιμολόγηση. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά προκύπτουν μέσα από ερωτηματολόγια που
σκιαγραφούν το προφίλ του δανειολήπτη, ενώ τα ποσοτικά προέρχονται από την επεξεργασία
των προσκομιζόμενων οικονομικών στοιχείων.
Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται τα επικρατέστερα υποδείγματα αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και μέτρησης πιστωτικού κινδύνου που έχουν υιοθετήσει τα
πιστωτικά ιδρύματα. Στηρίζονται σε θεωρητικές προσεγγίσεις ή εμπειρικές παρατηρήσεις,
χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού και εφαρμόζονται μεμονωμένα ή
συνδυαστικά ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες έκαστης περίπτωσης.
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Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα μέσα με τα οποία μπορεί να αντισταθμιστεί ή να
περιοριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος ανάλογα με το είδος της χρηματοδότησης και το προφίλ του
δανειολήπτη. Οι κυριότεροι τρόποι είναι οι εγγυήσεις, οι εμπράγματες εξασφαλίσεις και η
τιτλοποίηση. Ιδιαίτερα σημαντική, επίσης, καθίσταται η επιστάμενη παρακολούθηση της
εξέλιξης της χρηματοδότησης και της πορείας του πιστούχου, ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως
πιθανά σημεία επιδείνωσης της πιστοληπτικής του ικανότητας που ίσως οδηγήσουν σε
αθέτηση των υποχρεώσεων και να αναζητηθούν τρόποι ρύθμισης της οφειλής ή/και λήψης
επιπρόσθετων εξασφαλίσεων.
Το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφει το ισχύον εποπτικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί από
τις Συνθήκες της Βασιλείας προκειμένου να διασφαλίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια των
πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με το ενεργητικό τους. Αυτό επιτρέπει την αντιμετώπιση των
κινδύνων και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους ακόμη και σε περιόδους έντονης
μεταβλητότητας,

στοιχείο

που

διαφυλάσσει

και

την

εν

γένει

σταθερότητα

του

χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Το έκτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, που επέχει θέση επιλόγου, αποτυπώνει μέσω
στατιστικών στοιχείων την τρέχουσα πραγματικότητα όσον αφορά τις πιστοδοτήσεις στη χώρα
μας. Ερμηνεύονται οι λόγοι που οδήγησαν σε σημαντική συρρίκνωση των πιστοδοτήσεων
προκαλώντας ασφυξία στην αγορά ελλείψει ρευστότητας και δίνεται το στίγμα για μελλοντική
ανάκαμψη της κατάστασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:
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1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι τράπεζες, ως κύριοι εκφραστές του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πραγματεύονται
τη μεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές μονάδες, προς γενικό
όφελος, με αποτέλεσμα οι καταθέσεις και οι χρηματοδοτήσεις να αποτελούν παραδοσιακά τις
σημαντικότερες τραπεζικές εργασίες.
Οι καταθέσεις αποτελούν την απαιτούμενη δεξαμενή ρευστότητας την οποία οι τράπεζες
διαχειρίζονται εντός των θεσμικών πλαισίων και τη μεταφέρουν υπό μορφή δανεισμού στις
οικονομικές μονάδες που την έχουν ανάγκη. Διαχειρίζονται το παθητικό τους, χορηγώντας
δάνεια, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το ενεργητικό τους. Σχηματίζεται, συνεπώς, με
σκοπό το οικονομικό όφελος, μια μεσολαβητική σχέση μεταξύ καταθέσεων- τράπεζαςπιστοδοτήσεων, όπου υπεισέρχεται η έννοια του κινδύνου.
Ο κίνδυνος έγκειται στην πιθανότητα να υποστεί ζημιές ένα πιστωτικό ίδρυμα εξαιτίας της
πραγμάτωσης ενός μη αναμενόμενου γεγονότος. Η ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων
συνεπάγεται την ανάληψη διαφόρων ειδών κινδύνους τους οποίους κάθε Τράπεζα καλείται να
προβλέψει, να αναλύσει και να καθορίσει στρατηγικές διαχείρισης για τον καθένα ξεχωριστά
προκειμένου να αποκτήσει το βέλτιστο αποτέλεσμα περιορίζοντας την αβεβαιότητα. Ο
πιστωτικός κίνδυνος κατατάσσεται στην πρώτη θέση στην ιεραρχία κινδύνων για τις τράπεζες
και ακολουθεί ο λειτουργικός, ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος επιτοκίων. Συνοπτικά, τα είδη
κινδύνου που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία ([Bessis, 2002],[Saunders,Cornett,2003],
[Αγγελόπουλος, 2005], [Γεωργούτσος, 2008],[Σαπουντζόγλου, Πεντότης, 2009]), περιγράφονται
στις ενότητες που ακολουθούν.

7

Διενέργεια Τραπεζικών Πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του Πιστωτικού Κινδύνου
Γεωργιλέ Μαρία

1.1.1 Πιστωτικός Κίνδυνος
Η διενέργεια πιστοδοτήσεων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις είναι μία από τις κυριότερες
λειτουργίες των Τραπεζών και αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων, ωστόσο παράλληλα
φέρουν τον σημαντικότερο κίνδυνο, που καλείται πιστωτικός κίνδυνος. Αναφέρεται στην
αδυναμία των δανειζομένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για αποπληρωμή
κεφαλαίου, τόκων και εξόδων, όπως περιγράφονται και συμφωνούνται κατά την υπογραφή της
σύμβασης. Κρίνεται χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι στον όρο «αθέτηση» περιλαμβάνονται
διάφορες μορφές μη τήρησης των υποχρεώσεων, όπως είναι η καθυστέρηση στην πληρωμή, ο
ανασχηματισμός των δανειακών υποχρεώσεων εξαιτίας σημαντικής υποβάθμισης της
πιστοληπτικής ικανότητας, πτώχευση/χρεωκοπία.
Σύμφωνα με αυτά τα είδη αθετήσεων, απλές καθυστερήσεις στην πληρωμή δεν
μετατρέπονται απαραίτητα σε αθέτηση, καθώς η ανικανότητα για αποπληρωμή σε πολλές
περιπτώσεις είναι πρόσκαιρη, ενώ πολλοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, βάσει και της
νομοθεσίας, ορίζουν ένα διάστημα 3-6 μηνών πριν ασκήσουν ένδικα μέσα για την είσπραξη
των απαιτήσεων.
Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να αναλυθεί στις ακόλουθες συνιστώσες:
Κίνδυνος αθέτησης (default risk): Προσδιορίζεται από την πιθανότητα αθέτησης πληρωμών
(Probability of Default, PD) από τον αντισυμβαλλόμενο, που έχει ως αποτέλεσμα μερική ή
ολική απώλεια του οφειλόμενου ποσού τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η στατιστική αυτή δεν
ορίζει το ύψος τής απώλειας, παρά μόνο την πιθανότητα να ικανοποιηθεί η θεμελιώδης
συνθήκη απώλειας και διαφοροποιείται σε κάθε χαρτοφυλάκιο ή σε ομάδες της πελατείας με
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Παίρνει δύο τιμές: μονάδα στην περίπτωση πτώχευσης και μηδέν
όταν αυτό δε συμβαίνει. Η προσδοκώμενη τιμή αυτής της τυχαίας μεταβλητής εκφράζει την
πιθανότητα εμφάνισης του ενδεχομένου της αθέτησης, ενώ η τυπική απόκλιση αποτελεί το
μέτρο της διασποράς της εκτίμησης γύρω από την αναμενόμενη τιμή.
Κίνδυνος ανάκτησης (recovery risk): Αναφέρεται στο ποσοστό ικανοποίησης της απαίτησης
της τράπεζας από το συνολικό ποσό που είναι εκτεθειμένο τη στιγμή της αθέτησης του
αντισυμβαλλόμενου. Το μέρος της συνολικής οφειλής που επανεισπράττεται από την εκποίηση
των εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί για το δάνειο ονομάζεται ποσοστό ανάκτησης (Recovery
Rate), ενώ το υπόλοιπο που δεν ανακτάται ονομάζεται «απώλεια δεδομένης της αθέτησης»
(Loss Given Default, LGD). Η παράμετρος αυτή εξαρτάται κυρίως από τις τεχνικές άμβλυνσης
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του πιστωτικού κινδύνου που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση, αλλά και από τα ειδικά
χαρακτηριστικά κάθε συναλλαγής. Τέτοιοι παράγοντες είναι:
 η εμπορική αξία που προκύπτει από την επανεκτίμηση πριν την εκποίηση (revaluation
factor)
 το έλλειμμα μεταξύ απαίτησης και αξίας (haircut) λόγω μη δυνατότητας επίτευξης
βέλτιστης τιμής σε περιπτώσεις μειωμένου εμπορικού ενδιαφέροντος
 ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της αθέτησης μέχρι την κατακύρωση της εκποίησης
των εξασφαλίσεων (liquidation period)
Κίνδυνος ανοίγματος (exposure risk): Είναι η έκθεση έναντι του αντισυμβαλλόμενου τη
χρονική στιγμή αθέτησης της υποχρέωσης και αποτελεί το ύψος του συνολικού ποσού που
είναι εκτεθειμένο το τραπεζικό ίδρυμα στον πιστωτικό κίνδυνο (Exposure at Default, EAD).
Στην περίπτωση χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων ταυτίζεται με το ανεξόφλητο τμήμα της
ονομαστικής αξίας των δανείων. Στα εξω-λογιστικά στοιχεία, όπου δεν είναι σαφώς
προσδιορισμένη, εισάγεται η έννοια του πιστωτικού ισοδύναμου, δηλαδή αντιστοιχίζεται η
έκθεση από το στοιχείο αυτό με την αντίστοιχη ενός δανείου.
Η προσδοκώμενη απώλεια E(L) στο πιστωτικό χαρτοφυλάκιο δίνεται από τη σχέση:
E(L) = PD × LGD × EAD

1.1

Διαιρώντας αμφότερες τις πλευρές της ανωτέρω εξίσωσης με την έκθεση σε δανεισμό του
έναντι του αντισυμβαλλόμενου, λαμβάνουμε την προσδοκώμενη απώλεια ως ποσοστό στην
έκθεση στον δανεισμό:
E(L)% = PD × LGD

1.2

Κίνδυνος περιθωρίων (credit spread risk): Ο κίνδυνος περιθωρίων είναι δυνατόν να συμβεί
από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου, η οποία συνεπάγεται
οικονομική ζημιά εξαιτίας της μείωσης της λογιστικής αξίας του χρέους και συνοδεύεται από
αύξηση του περιθωρίου επιτοκίου.
Προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο μία τράπεζα κρίνεται
επιβεβλημένη η αποτελεσματική αξιολόγηση των πελατών και των παρεχόμενων
εξασφαλίσεων με εφαρμογή συστημάτων προσαρμοσμένων στις σύγχρονες απαιτήσεις και η
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της.
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1.1.2 Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ως συναλλαγματικός κίνδυνος εκλαμβάνεται ο κίνδυνος από την υποβάθμιση της αξίας
ενός περιουσιακού στοιχείου εξαιτίας των κινήσεων και μεταβολών των συναλλαγματικών
ισοτιμιών που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές. Επομένως, πρόκειται για ένα κίνδυνο ο
οποίος υπάρχει μόνο σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμούνται και διαπραγματεύονται
σε άλλο νόμισμα πλην του εθνικού εκάστης οικονομίας. Θεωρείται ότι ανήκει στο ευρύτερο
πεδίο των διεθνών χρηματοοικονομικών, καθώς απορρέει από τη μεταβλητότητα των επιπέδων
συναλλαγματικών ισοτιμιών οι οποίες διαμορφώνονται καθημερινά βάσει της προσφοράς και
της ζήτησης των διάφορων νομισμάτων.
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνυπάρχει με άλλα είδη κινδύνου της αγοράς και υπάρχει
αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών. Στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομικής θεωρίας και πιο
συγκεκριμένα της θεωρίας των συναλλαγματικών ισοτιμιών υπάρχει η σχέση της ισοτιμίας του
καλυμμένου αρμπιτραζ (Covered Aribitraz Exchange Rate Parity) όπου η ισοτιμία ενός νομίσματος
ως προς ένα άλλο είναι συνάρτηση των επιτοκίων που ισχύουν στις οικονομίες των δύο
νομισμάτων. Αυτό εξάλλου ισχύει, καθώς κάθε νόμισμα αποκτά την αξία του μέσω του
αντίστοιχου επιτοκίου του.
Σχετικά με την αντιμετώπιση του συναλλαγματικού κίνδυνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν
εναλλακτικά κατάλληλα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι τα συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts),
ανταλλαγές νομισμάτων (swap contracts) και δικαιώματα προαίρεσης (options).

1.1.3 Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος που προέρχεται από ανεπιθύμητες μεταβολές στην
αγοραία αξία των διάφορων περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας των μεταβολών στην αγορά
διαπραγμάτευσης κατά το διάστημα στο οποίο είναι δυνατή η ρευστοποίησή τους. Μεταξύ των
κύριων παραμέτρων που τον επηρεάζουν είναι οι δείκτες των χρηματιστηριακών αγορών και
τα επιτόκια. Η περίοδος ρευστοποίησης θεωρείται, επίσης, πολύ σημαντική παράμετρος στο
πλαίσιο της εκτίμησής του, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η περίοδος τόσο μεγαλύτερα
είναι τα περιθώρια για αξιόλογη μεταβολή της αξίας του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
Σε επίπεδο μέτρησης του κινδύνου αγοράς έχει προταθεί η μεθοδολογία «Αξία σε
Κίνδυνο» (Value at Risk – VaR). Σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία, εκτιμάται μια πιθανή (με
μεγάλη πιθανότητα πραγματοποίησης 95% ή 99%) προς τα κάτω απώλεια. Για την ακρίβεια
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εκτιμάται η μέγιστη προς τα κάτω απώλεια που λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
ορίζοντα και οφείλεται καθαρά στις μεταβολές των παραμέτρων της αγοράς που επηρεάζουν
ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.
Ο κίνδυνος αγοράς μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με απλό τρόπο, ρευστοποιώντας τα
διάφορα περιουσιακά στοιχεία για να αποφευχθεί απώλεια από πιθανή πτώση της αξίας τους,
εάν αυτό είναι εφικτό, δηλαδή εάν η περίοδος ρευστοποίησης είναι από τη φύση του
περιουσιακού στοιχείου μικρή, είτε με πιο σύνθετο τρόπο αντισταθμίζοντάς τον με χρήση
κατάλληλων συναλλαγών και παραγώγων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

1.1.4 Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την προσωρινή έλλειψη ρευστότητας στην τράπεζα
και οφείλεται στην αδυναμία άντλησης των απαραίτητων κεφαλαίων είτε μέσω αύξησης
κάποιων στοιχείων του παθητικού είτε μέσω ρευστοποίησης, με λογική ζημία, ορισμένων
στοιχείων του ενεργητικού. Αν και συχνά συγχέεται, δεν αποτελεί υποπερίπτωση ούτε του
κινδύνου αγοράς ούτε του πιστωτικού κινδύνου.
Ο κίνδυνος άντλησης κεφαλαίων εξαρτάται από το πόσο επικίνδυνη θεωρεί η αγορά την
οικονομική μονάδα που επιθυμεί να αντλήσει κεφάλαια βάσει της πιστοληπτικής της
ικανότητας. Όσο μικρότερη είναι αυτή, τόσο περισσότερο αυξάνεται το κόστος άντλησης
κεφαλαίων μειώνοντας, κατ’ επέκταση, την κερδοφορία και περιορίζοντας τη δυνατότητα
μελλοντικής άντλησης επιπλέον κεφαλαίων.
Σημαντική είναι η έννοια του Ορίζοντα Διακράτησης χαρτοφυλακίου, καθώς όταν η
συγκυρία κρίνεται απαγορευτική για τη ρευστοποίηση μίας επένδυσης, απαιτείται στάση
αναμονής μέχρι την ανάκαμψη των τιμών. Στην περίπτωση ανάγκης ρευστοποιήσεων για
κάλυψη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, η έλλειψη ρευστότητας μπορεί να αποδειχθεί
καταστροφική και να οδηγήσει σε κατάρρευση.
Οι εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες που μπορεί να έχει για τις τράπεζες ο κίνδυνος
ρευστότητας καθιστά επιβεβλημένη την αποτελεσματική διαχείρισή του, που μπορεί να
επιτευχθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής διαχείρισης ενεργητικού- παθητικού (Asset- Liability
Management- ALM). Σε αυτό αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις της οικονομικής μονάδας ως
προς τη χρονική τους διάρθρωση και τις ανάγκες ρευστότητας και βάσει αυτών επιλέγονται
ανάλογα τα περιουσιακά στοιχεία. Σκοπός είναι να υπάρχουν ρευστά και ποιοτικά περιουσιακά
στοιχεία, έτσι ώστε να καλύπτονται τα «κενά ρευστότητας» (Liquidity Gaps), είτε με
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ρευστοποίηση των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, είτε με άντληση ρευστών κεφαλαίων
σε λογικό κόστος, λόγω της καλής ποιότητας των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων που
προσδίδουν καλή πιστοληπτική ικανότητα.

1.1.5 Επιτοκιακός Κίνδυνος
Ο κίνδυνος επιτοκίου (Interest Rate Risk) προσδιορίζει τον κίνδυνο από την πτώση της
αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου που οφείλεται στις κινήσεις και τις μεταβολές των
επιτοκίων στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης οικονομίας.
Αν ληφθεί υπόψη ότι το επιτόκιο αποτελεί την «τιμή του χρήματος», γίνεται αντιληπτό
πως τα επίπεδά του διαμορφώνονται κατ’ αναλογία των τιμών των αγαθών με βάση τις
καμπύλες προσφοράς και ζήτησης σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο λειτουργίας των
χρηματαγορών, ενώ το βασικό επιτόκιο σε κάθε οικονομία διαμορφώνεται περιοδικά από τις
αποφάσεις των αρμόδιων νομισματικών αρχών, όπως είναι οι κεντρικές τράπεζες.
Διαπιστώνεται με αυτόν τον τρόπο η αβεβαιότητα που διέπει τα επιτόκια, τα οποία
επηρεάζονται από μακροοικονομικούς παράγοντες οι οποίοι είναι, επίσης, ασταθείς και
αβέβαιοι.
Μια μεταβολή του επιτοκίου μπορεί να αποφέρει απώλεια ή και όφελος, ανάλογα με τη
θέση αγοράς ή πώλησης που έχει λάβει ο επενδυτής σε ένα περιουσιακό στοιχείο και τον
ορίζοντα διακράτησης που έχει.
Τα περιουσιακά στοιχεία που επηρεάζονται από τη μεταβλητότητα των επιτοκίων είναι
κυρίως τραπεζικά προϊόντα, όπως δάνεια, καταθέσεις, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία
κεφάλαια και διάφορα χαρτοφυλάκια.
Ως τρόπος περιορισμού του κινδύνου επιτοκίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος
ανοσοποίησης χαρτοφυλακίου επιτοκιακού κινδύνου (Interest Rate Portfolio Immunization), με
χρήση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης διάρκειας των οποίων η αξία δε μεταβάλλεται με τη
μεταβολή των επιτοκίων.
1.1.6 Κίνδυνος Χώρας
Ο κίνδυνος χώρας απορρέει από την υψηλή έκθεση μίας τράπεζας σε δανεισμό
συγκεκριμένης κυβέρνησης και οφείλεται στο γεγονός ότι μια κρίση που συμβαίνει σε μια
χώρα μπορεί να προκαλέσει απώλειες σε κατόχους περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται
στο νόμισμα αυτής της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος χώρας περιλαμβάνει:
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•Κίνδυνος αθέτησης πληρωμών του δημοσίου σε εξωτερικούς δανειστές λόγω αύξησης
των ελλειμμάτων κτλ
•Δυσμενή μεταβολή των οικονομικών συνθηκών που προκαλεί πτώση της πιστοληπτικής
ικανότητας των διάφορων τοπικών δανειοληπτών
•Μεγάλη πτώση της συναλλαγματικής αξίας του τοπικού νομίσματος
•Αδυναμία μεταφοράς κεφαλαίων εκτός χώρας
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κίνδυνος χώρας αποτελεί βάση για τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως
μετράται από τις πιστωτικές διαβαθμίσεις, όλων των εγχώριων δανειοληπτών. Έτσι, ο κάθε
δανειολήπτης εκτιμάται ως προς την πιστοληπτική του ικανότητα και μέσω της πιστοληπτικής
ικανότητας της χώρας που ανήκει.

1.1.7 Πολιτικός Κίνδυνος
Ο πολιτικός κίνδυνος απορρέει από ενδεχόμενες πολιτικές παρεμβάσεις στις εργασίες μίας
ιδιωτικής εμπορικής τράπεζας. Αφορά ουσιαστικά ένα φάσμα κινδύνων που μπορεί να
περιλαμβάνει από την απλή επιβολή περιορισμών στα επιτόκια ή ελέγχων στην εξαγωγή
συναλλάγματος μέχρι την εθνικοποίηση της τράπεζας.

1.1.8 Νομικός Κίνδυνος
Ο νομικός κίνδυνος σχετίζεται με τη μεταβολή του νομικού πλαισίου που διέπει τη
λειτουργία των τραπεζών και επηρεάζει τη λειτουργία και την κερδοφορία τους. Προκύπτει
ακόμη και όταν μία τράπεζα αναπτύσσει νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή εισάγει νέους
τύπους συναλλαγών. Είναι δυνατόν ακόμη μία δικαστική απόφαση για συγκεκριμένη τράπεζα
να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στη διευθέτηση ζητημάτων στο τραπεζικό σύστημα. Τέτοια
παραδείγματα για την ελληνική πραγματικότητα μπορεί να θεωρηθεί το νομοθετικό πλαίσιο
που καθόρισε ανώτατο όριο στην απαίτηση τόκων μετά την καταγγελία συμβάσεων, αλλά και
η επίκαιρη αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, που καθυστερεί τη διαδικασία
εκποίησης των εξασφαλίσεων.
Ο νομικός κίνδυνος αποκτά και διεθνή διάσταση, καθώς το εποπτικό πλαίσιο για τις
τραπεζικές δραστηριότητες διαφέρει ευρύτατα μεταξύ των χωρών και μπορεί να επιδέχεται
διαφορετικών ερμηνειών, με αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων.
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1.1.9 Λειτουργικός Κίνδυνος
Αν και ο λειτουργικός κίνδυνος δε θεωρείται χρηματοοικονομικός κίνδυνος, είναι
ενδιαφέρουσα η μελέτη του καθώς λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο όλων των λειτουργιών μέσα σε
μια επιχείρηση, και με την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών έχει αποκτήσει
μια ιδιαίτερη σημασία. Ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα κάποιων γεγονότων και συγκυριών που
έχουν ως αποτέλεσμα μία απώλεια, γι΄ αυτό και αποκαλείται κίνδυνος γεγονότος.
Στον λειτουργικό κίνδυνο μπορούν να αποδοθούν οι απώλειες λόγω της ανεπάρκειας των
συστημάτων και των εσωτερικών ελέγχων, των ανθρώπινων σφαλμάτων ή απάτης, της βλάβης
ή ανεπάρκειας των συστημάτων τεχνολογίας και πληροφορικής, των εξωτερικών παραγόντων
όπως οι φυσικές καταστροφές και της αποτυχίας του management ή δυσχερειών μεταξύ των
παραγόντων της εταιρικής διακυβέρνησης.
Για να καταστεί πιο κατανοητή η σημασία του στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,
είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee) που είναι
υπεύθυνη για το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο, έχει εκδώσει ειδικές
οδηγίες για την μέτρηση και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου (Basel II) που έχουν τεθεί
σε ισχύ από το 2006. Σύμφωνα, λοιπόν, με την Επιτροπή της Βασιλείας ο λειτουργικός
κίνδυνος ορίζεται ως «ο κίνδυνος άμεσων ή έμμεσων απωλειών που είναι αποτέλεσμα
ανεπαρκών ή ανεπιτυχών εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπων και συστημάτων είτε από
εξωτερικά συμβάντα».
Σχετικά με τη μέτρηση του λειτουργικού κινδύνου είναι διαθέσιμα και ποσοτικά ιστορικά
στοιχεία αναφορικά με διάφορα γεγονότα που προκάλεσαν απώλειες, καθώς και το μέγεθος
των απωλειών. Επίσης, είναι διαθέσιμα και ποιοτικά στοιχεία, όπως γνώμες ειδικών σχετικά με
την ποιότητα και το είδος των πληροφοριακών συστημάτων που απαιτούνται για τις εργασίες
της τράπεζας και τη μέτρηση των κινδύνων της.
Η γενική αρχή της μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου θεωρείται ότι είναι η εκτίμηση
της πιθανότητας εμφάνισης κάποιου δυσάρεστου απρόοπτου και η απώλεια που αυτό θα
επιφέρει. Εντούτοις, η διαδικασία αυτή δεν είναι τόσο εύκολη, καθώς η ταξινόμηση των πηγών
του λειτουργικού κινδύνου είναι υποκειμενική, και επομένως μια δύσκολη διαδικασία, ενώ και
η διαδικασία της συλλογής των κατάλληλων δεδομένων είναι συχνά σύνθετη.
Η διαδικασία συλλογής δεδομένων είναι το πρωτεύον βήμα στο πλαίσιο της μέτρησης και
εκτίμησης του λειτουργικού κινδύνου. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται στατιστικά
με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποκαλυφθούν κάποιες συσχετίσεις και αιτιώδεις σχέσεις που να
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συνδέουν την εμφάνιση κάποιου απρόοπτου γεγονότος που προκάλεσε απώλειες με κάτι
συγκεκριμένο που σημειώθηκε εκείνη την περίπτωση. Η ανάλυση ολοκληρώνεται με την
εκτίμηση των απωλειών στην χειρότερη περίπτωση, κάτι που παραπέμπει στη λογική της
εκτίμησης της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk - VaR).

Πιστωτικός
Κίνδυνος

Συναλλαγματικός
Κίνδυνος

Κίνδυνος Αγοράς

Κίνδυνος
Ρευστότητας

Επιτοκιακός
Κινδυνος

Κίνδυνος Χώρας

Πολιτικός
Κίνδυνος

Νομικός
Κίνδυνος

Λειτουργικός
Κίνδυνος

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εικόνα 1.1: Μορφές Τραπεζικού Κινδύνου
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1.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας των τραπεζών είναι η διενέργεια πιστοδοτήσεων
αποβλέποντας σε αποκόμιση εσόδων από τόκους και στην προσέλκυση παραγωγικών
εργασιών που αποφέρουν έσοδα από τις προμήθειες. Γι΄ αυτό τον λόγο δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα κατά τα προηγούμενα έτη, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων
προϊόντων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες απαιτήσεις της πελατείας, ιδιωτών και
επιχειρήσεων. Ανάλογα με τον σκοπό που επιτελούν, οι πιστοδοτήσεις διακρίνονται σε
Στεγαστική Πίστη, Καταναλωτική Πίστη/Πιστωτικές Κάρτες, Επαγγελματική/ Επιχειρηματική
Πίστη, ενώ με κριτήριο την πελατειακή ομάδα στην οποία απευθύνονται διακρίνονται σε
Λιανικής (στεγαστικά, καταναλωτικά και δάνεια προς επαγγελματίες και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις) και Εταιρικής Τραπεζικής. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των κύριων
πιστοδοτικών προϊόντων. [Αγγελόπουλος, 2005], [Αναγνωστάκης κ.α., 2002]
1.2.1 Στεγαστική Πίστη
Τα πιστωτικά ιδρύματα χορηγούν στους ιδιώτες δάνεια για την κάλυψη των αναγκών της
κτηματαγοράς. Ως στεγαστικό δάνειο ορίζεται η πίστωση που χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο
για την απόκτηση ή τη διαμόρφωση ιδιωτικού ακινήτου, του οποίου ιδιοκτήτης είναι ή
πρόκειται να γίνει ο ίδιος, παρέχοντας εμπράγματη εξασφάλιση επί του χρηματοδοτούμενου ή
εναλλακτικού ακινήτου. Τα στεγαστικά δάνεια αφορούν:
 Αγορά άρτιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου
 Αγορά πρώτης, δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας
 Ανέγερση, κατασκευή, αποπεράτωση, επέκταση, επισκευή ή ανακαίνιση κατοικίας
 Αγορά, ανέγερση, κατασκευή, αποπεράτωση ή επισκευή επαγγελματικής στέγης από

ιδιώτη προς εκμετάλλευση
 Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων, εξωραϊσμό προσόψεων
 Αναχρηματοδότηση για αποπληρωμή υφιστάμενου στεγαστικού δανείου από άλλο

πιστωτικό ίδρυμα.
Το μεγάλο απαιτούμενο κόστος για την κάλυψη των ως άνω στεγαστικών αναγκών οδηγεί
στην υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης μεγάλου ύψους και διάρκειας μέχρι 30 έτη, τα
οποία πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς ως προς την πιστοληπτική ικανότητα του
ενδιαφερόμενου και των εγγυητών για να περιοριστεί η πιθανότητα αθέτησης. Σε περίπτωση
αθέτησης λόγω των μεγάλων αντλούμενων ποσών επέρχεται υψηλός κίνδυνος έκθεσης,
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ωστόσο λόγω της εμπράγματης εξασφάλισης περιορίζεται ο κίνδυνος ανάκτησης καθώς ικανό
μέρος τής απαίτησης εισπράττεται από τη ρευστοποίηση του ακινήτου. Αυτός είναι ο λόγος
που ερμηνεύει τα χαμηλά επίπεδα επιτοκίων των στεγαστικών δανείων έναντι των υπολοίπων
ειδών τραπεζικών πιστοδοτήσεων.
Τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνται με σταθερό επιτόκιο, κυμαινόμενο ή συνδυασμό
αυτών για συγκεκριμένη περίοδο. Με επιλογή του σταθερού επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του
δανείου, που είναι συνήθως υψηλότερο από το κυμαινόμενο, ο δανειολήπτης εξασφαλίζει
αμετάβλητη τοκοχρεολυτική δόση από την αρχή μέχρι το τέλος, ωστόσο επιβαρύνεται με ποινή
προεξόφλησης εφόσον επιθυμήσει πρόωρη αποπληρωμή της οφειλής. Επιλέγοντας το
κυμαινόμενο, προσβλέπει σε μελλοντική πτώση των επιτοκίων, γεγονός που επιφέρει μείωση
των μηνιαίων τόκων, αλλά ελλοχεύει ο κίνδυνος της ανοδικής τάσης, που έχει ακριβώς το
αντίθετο αποτέλεσμα. Ως ενδιάμεση λύση προτείνεται αυτής της επιλογής αρχικής περιόδου
σταθερού επιτοκίου, συνήθως μέχρι 7 έτη, και κυμαινόμενο για την υπόλοιπη διάρκεια.
Εκτός από τις τυπικά τραπεζικά προϊόντα στεγαστικών δανείων, οι τράπεζες χορηγούν,
επίσης, επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), τα οποία διέπονται από ειδικούς όρους όσον
αφορά στο επιτόκιο, τη διάρκεια, τις εξασφαλίσεις και τις προϋποθέσεις χορήγησης. Τέτοια
παραδείγματα είναι:
 Δάνεια επιδοτούμενα από το Δημόσιο ή τον Ο.Ε.Κ. για την απόκτηση πρώτης
κατοικίας
 Δάνεια αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές
 Δάνεια αποκατάστασης παραδοσιακών και διατηρητέων κτιρίων
 Δάνεια

για

την

κάλυψη

στεγαστικών

αναγκών

των

ομογενών

ελλήνων

παλλινοστούντων και ελλήνων αθιγγάνων.
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1.2.2 Καταναλωτική Πίστη
Ο τομέας της Καταναλωτικής Πίστης παρουσίασε αξιοσημείωτη εξέλιξη τα προηγούμενα
χρόνια παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που ανταποκρίνονταν στις αυξημένες
καταναλωτικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, αποφέροντας σημαντικά οφέλη στις
τράπεζες. Τα προϊόντα αυτά, υπό τη μορφή πίστωσης, προσδίδουν αγοραστική δύναμη στον
δανειολήπτη για την κάλυψη ιδιωτικών ή καταναλωτικών αναγκών. Αυτός είναι και ο λόγος
για τον οποίο τα προϊόντα Καταναλωτικής Πίστης, που απευθύνονται στην πλειοψηφία του
καταναλωτικού κοινού, δε διατίθενται μόνο απευθείας από τα καταστήματα τραπεζών, όπως τα
υπόλοιπα τραπεζικά προϊόντα, αλλά και μέσω των εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών, όπως επί παραδείγματι οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα
καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών.
Τα πλεονεκτήματα για τις τράπεζες από τη διάθεση αυτών των προϊόντων είναι τα
σημαντικά οφέλη από τόκους και προμήθειες, η μεγάλη διασπορά του κινδύνου καθώς
πρόκειται για μεγάλο πλήθος απαιτήσεων σχετικά μικρού ύψους έκαστη και η δυνατότητα
ανάπτυξης του πελατολογίου με απευθείας ή σταυροειδείς πωλήσεις.
Τα μειονεκτήματά τους, αντιθέτως, είναι το αυξημένο λειτουργικό κόστος που απαιτείται
για την έγκριση, παρακολούθηση, λειτουργική υποστήριξη και επανείσπραξη ληξιπρόθεσμων
απαιτήσεων ενός μεγάλου πλήθους προϊόντων και λογαριασμών, αλλά και το γεγονός ότι
ελλοχεύει σημαντικός κίνδυνος δημιουργίας επισφαλειών, εξαιτίας της δυσκολίας στάθμισης
της πραγματικής πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών και της μη παροχής
εξασφάλισης για την πλειονότητα των περιπτώσεων.
Τα κυριότερα είδη καταναλωτικών προϊόντων είναι τα προσωπικά δάνεια, τα
καταναλωτικά δάνεια, η ευχέρεια υπερανάληψης από τρεχούμενους λογαριασμούς και οι
πιστωτικές κάρτες. Οι όροι χορήγησής τους για κάποια προϊόντα είναι τυποποιημένοι σε κάθε
τράπεζα, ενώ για άλλα διαμορφώνονται ανάλογα με το προφίλ του δανειολήπτη.
Τα προσωπικά δάνεια χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για κάλυψη αναγκών τους, για
σκοπό που δηλώνεται προφορικά κατά την αίτηση, και δεν απαιτείται η προσκόμιση
παραστατικών αγοράς. Μπορεί να είναι τακτής λήξης και να αποπληρώνονται με μηνιαίες
τοκοχρεολυτικές δόσεις είτε να έχουν τη μορφή ορίων ανακυκλούμενης πίστωσης (ανοιχτά
δάνεια). Σε αυτή την περίπτωση εγκρίνεται ένα μέγιστο ποσό πίστωσης, το οποίο ο πιστούχος
μπορεί να το χρησιμοποιήσει όποτε επιθυμεί με τμηματικές ή εφάπαξ αναλήψεις και
πιστώσεις, με την υποχρέωση της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής που αντιστοιχεί σε τόκους και
μέρος του κεφαλαίου.
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Τα καταναλωτικά δάνεια χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την αγορά αγαθών ή
κάλυψη δαπανών από παροχή υπηρεσιών και είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των
αντίστοιχων παραστατικών που να το αποδεικνύουν. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν
ενδεικτικά τα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, οικιακού εξοπλισμού και ηλεκτρικών συσκευών,
δαπάνες σπουδών, οφειλές στο Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, κόστος ενεργειακής
αναβάθμισης ακινήτων με επιδότηση ΥΠΕΚΑ και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων,
δαπάνες για κάλυψη διακοπών και ταξιδιών, αλλά και μεταφοράς οφειλών από δάνεια και
κάρτες άλλου πιστωτικού ιδρύματος με επανακαθορισμό των όρων.
Τα όρια υπερανάληψης από τρεχούμενους λογαριασμούς καταθέσεων (Overdraft)
αποτελούν εγκεκριμένα όρια πίστωσης που παρέχονται με τη μορφή ευχέρειας άντλησης
μεγαλύτερου ποσού από το εκάστοτε υφιστάμενο λογιστικό υπόλοιπο ενός λογαριασμού
καταθέσεων, μέχρι την αιχμή του ορίου. Υπάρχει δυνατότητα ανακυκλούμενων χρεώσεων και
πιστώσεων του λογαριασμού, ενώ οι τόκοι λογίζονται κάθε εξάμηνο για το ποσό και το
διάστημα που χρησιμοποιήθηκε η υπερανάληψη.
Οι πιστωτικές κάρτες αποτελούν ένα πολύ διαδεδομένο μέσο και έχουν διττό χαρακτήρα,
αφού λειτουργούν ως μέσο πληρωμής αντί μετρητών όταν ο κάτοχος δε διαθέτει μαζί του κατά
τη στιγμή της συναλλαγής, αλλά και ως μέσο πίστωσης, αφού η συναλλαγή μπορεί να
πραγματοποιηθεί τη δεδομένη στιγμή και η πληρωμή να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Είναι
ονομαστικά πλαστικά δελτία που εκδίδονται με προδιαγραφές ασφαλείας και παρέχουν στον
κάτοχο τη δυνατότητα να πραγματοποιεί συναλλαγές με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού
προκαθορισμένου μέγιστου ύψους, σύμφωνα με την πιστοληπτική του ικανότητα, και να
αποπληρώνει εφάπαξ ή με μηνιαίες δόσεις βάσει του συγκεντρωτικού μηνιαίου σημειώματος
που του αποστέλλει η τράπεζα. Οι πιστωτικές κάρτες εκδίδονται όχι μόνο σε φυσικά πρόσωπα,
αλλά και σε επιχειρήσεις (εταιρικές κάρτες), για να εξυπηρετούν τα στελέχη τους που
προβαίνουν σε δαπάνες για λογαριασμό της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται να εκταμιεύουν
προσωπικά χρήματα και να διεκδικούν εκ των υστέρων από την εταιρεία. [Αγγελόπουλος,
2005], [Αναγνωστάκης κ.α., 2002]
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1.2.3 Επιχειρηματική Πίστη
Τα προϊόντα επαγγελματικής/ επιχειρηματικής πίστης απευθύνονται σε ελεύθερους
επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, προκειμένου να καλύψουν συγκεκριμένες
ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ή παγίων συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα, στην ανάπτυξη και
στην

κερδοφορία

τους.

Στη συνέχεια

παρουσιάζονται

συνοπτικά

τα

κύρια

είδη

χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις. [Αγγελόπουλος, 2005], [Αναγνωστάκης κ.α., 2002]

1.2.3.1 Χρηματοδοτήσεις για Κεφάλαιο Κίνησης
Οι χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κίνησης παρέχουν στις επιχειρήσεις ρευστότητα μέσα
από τη μορφή της βραχυπρόθεσμης πίστωσης που διαρκεί, συνήθως μέχρι ένα έτος και
χρησιμοποιούνται κυρίως για την αγορά εμπορευμάτων, κάλυψη υποχρεώσεων και εποχικών
αναγκών. Για την κάλυψη ειδικών ή έκτακτων αναγκών πραγματοποιούνται εφάπαξ
χρηματοδοτήσεις και έχουν βραχυπρόθεσμη ισχύ, με αποπληρωμή σε δόσεις ή εφάπαξ στη
λήξη τους.
Το συνηθέστερο είδος χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης, ωστόσο, είναι ο Ανοικτός
Αλληλόχρεος Λογαριασμός, που επικαιροποιείται ετησίως, συνάδει με το παραγωγικό και
συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης και μπορεί να αυξομειώνεται φτάνοντας μέχρι την
καθορισμένη αιχμή του ορίου (plafond) μέσα στο έτος. Μέρος ή το σύνολο του ορίου
πιστοδότησης μπορεί να αφορά χρηματοδοτήσεις έναντι εμπορικών αξιογράφων, επιταγών ή
συναλλαγματικών, ελεγμένης φερεγγυότητας, που εκχωρούνται στην τράπεζα, βάσει των
οποίων ο πιστούχος έχει τεκμηριωμένες απαιτήσεις προερχόμενες από πραγματικές εμπορικές
συναλλαγές με την πελατεία του. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται ο πελάτης εισπράττοντας
από την τράπεζα σε προγενέστερο χρόνο τις απαιτήσεις που έχει από την αγορά, ενώ η τράπεζα
λαμβάνει ως πρόσθετη εξασφάλιση την ενοχή των υπόχρεων των αξιογράφων. Η τράπεζα
παρακρατά κατά την εκταμίευση ένα περιθώριο, περίπου 15% της ονομαστικής τους αξίας,
ανάλογα με τη φερεγγυότητα του εκχωρητή, το ποσοστό διαμαρτύρησης του χαρτοφυλακίου,
και τον χρόνο λήξης τους, προκειμένου να καλυφθούν τόκοι, έξοδα και τυχόν επιστροφές που
θα προκύψουν στο μέλλον, και το αποδίδουν μετά τη ρευστοποίησή τους.
Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στον τομέα των εξαγωγών, προβλέπονται
βραχυπρόθεσμα κεφάλαια κίνησης με διαπίστωση της παραγγελίας ή, κυρίως, με την ύπαρξη
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των φορτωτικών εγγράφων, τα οποία ενεχυράζονται, και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται
από τον διενεργούμενο διακανονισμό.

1.2.3.2 Χρηματοδοτήσεις για πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό
Εκτός από τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματός τους,
οι επιχειρήσεις καλούνται να ανανεώνουν και να εκσυγχρονίζουν τα πάγιά τους, προκειμένου
να παραμένουν ανταγωνιστικές ακολουθώντας τη ταχεία τεχνολογική εξέλιξη. Ιδιαίτερη
σημασία αποκτούν οι αποφάσεις για επενδύσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπου
επηρεάζεται το κόστος παραγωγής, η ποιότητα των προϊόντων και η διάρκεια του παραγωγικού
κύκλου, που καθορίζουν τη βιωσιμότητά τους. Δεδομένου του μεγάλου ύψους των
απαιτούμενων επιχειρηματικών κεφαλαίων που πρέπει να απασχοληθούν για τον
εκσυγχρονισμό των παγίων, αλλά και του χρόνου που μεσολαβεί από την επένδυση μέχρι την
απόσβεσή της, οι επιχειρήσεις στρέφονται στην ένταξή τους σε επενδυτικά προγράμματα ή/και
στον τραπεζικό δανεισμό.
Σε αιτήματα χρηματοδότησης αυτής της κατηγορίας, οι τράπεζες ελέγχουν το εύλογο του
κόστους της προτεινόμενης επένδυσης και τη σκοπιμότητά της, ώστε να προκύπτει πραγματικό
όφελος για την επιχείρηση μετά την αποπληρωμή τους. Η διάρκειά τους, συνεπώς, είναι κατά
κανόνα μακροπρόθεσμη και κατανέμεται ανάλογα με τον ρυθμό απόδοσης της επένδυσης, ενώ
το ύψος τους ανέρχεται συνήθως μέχρι το 75-80% του προϋπολογισμού, ώστε να
διαπιστώνεται μέσα από την καταβολή ιδίων κεφαλαίων και η πραγματική πρόθεση της
επιχείρησης για την επένδυση. Λόγω του ευρέως χρονικού ορίζοντα και του μεγάλου ύψους, οι
χρηματοδοτήσεις αυτής της μορφής εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, γι΄ αυτό εξασφαλίζονται
εμπραγμάτως. Τα επιτόκια, κατ’ αναλογία αυτών της στεγαστικής πίστης, είναι συνήθως
κυμαινόμενα, με κάποιες περιπτώσεις αρχικής περιόδου σταθερού επιτοκίου.

1.2.3.3 Ειδικές μορφές χρηματοδότησης
Οι νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση ειδικών
χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά με τα παραδοσιακά
προϊόντα που περιγράφηκαν παραπάνω. Τέτοιες μορφές χρηματοδότησης είναι οι Εγγυητικές
Επιστολές και οι Ενέγγυες Πιστώσεις, το Factoring και το Leasing.
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Η Εγγυητική Επιστολή είναι το ιδιωτικό έγγραφο με το οποίο η τράπεζα, που λειτουργεί ως
εγγυητής, υπεισέρχεται στη σχέση δύο άλλων μερών, δικαιούχου και εντολέα, για να
διασφαλίσει τον πρώτο έναντι κάποιου επιζήμιου γεγονότος που πιθανόν προκύψει λόγω
υπαιτιότητας του δεύτερου. Παρά το γεγονός ότι δεν εκταμιεύονται κεφάλαια από την τράπεζα
κατά τη χορήγησή της, ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατάπτωσης μέχρι τη λήξη της, οπότε η
τράπεζα καλείται να καταβάλει το ποσό της εγγύησης στον δικαιούχο, χωρίς να διερευνήσει το
βάσιμο ή μη της απαίτησης, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο σώμα της
επιστολής. Γι΄ αυτό τον λόγο οι εγγυητικές επιστολές, από άποψη κινδύνου εξομοιώνονται
προς τις χρηματοδοτήσεις και υπόκεινται στους οικείους περιορισμούς.
Η τραπεζική Ενέγγυα Πίστωση αποτελεί μια γραπτή υπόσχεση που απευθύνεται από την
τράπεζα του αγοραστή- εντολέα (εκδότρια τράπεζα) προς τον πωλητή-δικαιούχο, ότι θα του
καταβάλει συγκεκριμένο ποσό, σε συγκεκριμένη προθεσμία με την παράδοση εκ μέρους του
συγκεκριμένων εγγράφων, και την τήρηση συγκεκριμένων όρων και προθεσμιών. Είναι
δυνατόν να λειτουργήσει και ως έμμεση χρηματοδότηση υπό την έννοια ότι η τράπεζα
αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις, να καταβάλει στον εξαγωγέα
ένα συγκεκριμένο ποσό που θα το εισπράξει η ίδια από τον εισαγωγέα ή την τράπεζά του,
διευκολύνοντας τις διεθνείς συναλλαγές.
Το Factoring, «πρακτορείο επιχειρηματικών απαιτήσεων» όπως αποδίδεται στα ελληνικά,
αποτελεί ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό θεσμό, που αφορά την εξαγορά επιχειρηματικών
απαιτήσεων μιας εταιρείας με σκοπό τη διαχείριση, την είσπραξη, τη χρηματοδότηση και την
ασφαλιστική κάλυψή τους. Συνηθέστερα γίνεται προεξόφληση των τιμολογίων που εκχωρεί ο
πελάτης σε ποσοστό 75-90% της αξίας τους και κινείται μέσω ανοικτού αλληλόχρεου
λογαριασμού που χρεώνεται με τόκους και έξοδα και πιστώνεται με το προϊόν των καταβολών
μέχρι την ολοσχερή εκκαθάριση.
Το Leasing, χρηματοδοτική μίσθωση, προτείνει μια εναλλακτικής μορφή απόκτησης
παγίων στοιχείων. Πρόκειται για μια συμφωνία κατά την οποία ο ιδιοκτήτης ενός πράγματος,
κινητού ή ακίνητου, που προορίζεται για επαγγελματικό σκοπό στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων του αντισυμβαλλόμενου, επιτρέπει σε κάποιον άλλο να το χρησιμοποιεί για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με την υποχρέωση καταβολής του συμφωνημένου
μισθώματος. Ο μισθωτής επιλέγει τον προμηθευτή και το αντικείμενο της μίσθωσης, ενώ τα
μισθώματα υπολογίζονται σαν να ήταν τοκοχρεολυτικές δόσεις ενός δανείου. Μετά το πέρας
της μισθωτικής περιόδου και την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων εκδίδεται τιμολόγιο
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και μεταβιβάζεται ο εξοπλισμός στον μισθωτή έναντι συμβολικού τιμήματος ή εναλλακτικά
παρατείνεται ο χρόνος της μίσθωσης.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ
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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
ΠΙΣΤΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΔΑΝΕΙΑ
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ΠΙΣΤΗ
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Εικόνα 1.2: Κύριες Μορφές Τραπεζικών Πιστοδοτήσεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Οι κύριες αποφάσεις που καλείται να λάβει ένα πιστωτικό ίδρυμα κατά την αξιολόγηση
ενός αιτήματος για χρηματοδότηση είναι:
 αν πρέπει να εγκριθεί ή να απορριφθεί
 αν θα χορηγηθεί όλο ή μέρος του αιτούμενου ποσού, εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή
 ποια θα είναι η τιμολόγηση του δανείου, σε όρους επιτοκίου και των σχετικών εξόδων.
Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, τίθεται μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών
κριτηρίων που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια του κεφαλαίου. Θα πρέπει να επισημανθεί,
ωστόσο, η διάκριση που παρατηρείται στην αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων Λιανικής και
Εταιρικής Τραπεζικής. Η πρώτη αφορά τα δάνεια Καταναλωτικής Πίστης, Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και εν μέρει της Στεγαστικής Πίστης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σημειώνεται
ικανοποιητική διαφοροποίηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου λόγω της μεγάλης διασποράς
και του σχετικά μικρού ύψους των δανείων, με αποτέλεσμα να μη γίνεται εξατομικευμένος
υπολογισμός του περιθωρίου επιτοκίου (spread) που θα χρεώσει η τράπεζα σε κάθε πελάτη
βάσει του κόστους που έχει. Αντιθέτως, ο έλεγχος του αναλαμβανόμενου κινδύνου γίνεται
μέσω του ύψους του ποσού που εγκρίνεται. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι τα προϊόντα είναι
αρκετά τυποποιημένα, δεν είναι τα επιτόκια ο παράγοντας που εξισορροπεί την προσφορά με
τη ζήτηση των κεφαλαίων για δανεισμό, αλλά η περικοπή (rationing) των ζητούμενων
κεφαλαίων στο ύψος των προσφερόμενων.
Στη χορήγηση πιστωτικών καρτών, επί παραδείγματι, το επιτόκιο είναι το ίδιο για όλη την
πελατεία, ωστόσο το πιστωτικό όριο διαφέρει ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του
αιτούντος. Αντίστοιχα, το ύψος του στεγαστικών δανείων, καθορίζεται ανάλογα τόσο με την
οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου όσο και με την εμπορική αξία του ακινήτου που
προσφέρεται ως εξασφάλιση. Για την αξιολόγηση των αιτημάτων ύψους μέχρι ενός
εκατομμυρίου ευρώ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (δηλαδή με ετήσιο κύκλο εργασιών
μέχρι 50 εκατ, ευρώ), που υπάγονται στις αρμοδιότητες της Λιανικής Τραπεζικής, τέλος,
συνεκτιμώνται τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και των φορέων, αλλά και η θέση της
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στην αγορά όπως ενδεικτικά σκιαγραφείται από το αντικείμενο δραστηριότητας, την εμπειρία,
τη φήμη και τους κύριους πελάτες.
Στην περίπτωση των Εταιρικών Πιστοδοτήσεων, ωστόσο, όπου το ύψος και η διάρκεια
είναι αρκετά μεγαλύτερα, αλλά και τα παρεχόμενα στοιχεία είναι πιο λεπτομερή και μπορούν
να οδηγήσουν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα, είναι εφικτή η ασφαλέστερη αξιολόγηση του
αναλαμβανόμενου κινδύνου και ο καθορισμός της τιμολόγησης κατά περίπτωση, πέραν από τα
πλαίσια των τυποποιημένων προϊόντων. Η εξατομικευμένη προσέγγιση που ακολουθείται έχει
ως αποτέλεσμα τον καθορισμό ευνοϊκότερου πλαισίου συνεργασίας, όσον αφορά το ύψος του
εγκρινόμενου ποσού, το επιτόκιο και τις παρεχόμενες εκπτώσεις στις τραπεζικές εργασίες, για
τις επιχειρήσεις που διαφαίνεται να χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο.
Αντίθετα, ακριβότερη τιμολόγηση εφαρμόζεται σε εκείνες που κρίνονται πιο επισφαλείς. Η
πολιτική αυτή, ωστόσο, που διακρίνει την τιμολόγηση με τρόπο αντιστρόφως ανάλογο της
οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, έχει κατηγορηθεί ότι επιδεινώνει την οικονομική
κατάσταση των λιγότερο εύρωστων που δανειοδοτούνται με επαχθέστερους όρους οδηγώντας
τους σε σώρευση υποχρεώσεων (υψηλές δόσεις, τόκοι, έξοδα) που επιταχύνει συχνά την
έλευση πτώχευσης. [Αγγελόπουλος, 2005]

2.2 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Κατά την αξιολόγηση μίας αίτησης χρηματοδότησης, το πιστωτικό ίδρυμα καλείται να
κάνει την καλύτερη δυνατή επεξεργασία της διαθέσιμης πληροφόρησης λαμβάνοντας υπόψη
τόσο τους ποιοτικούς παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την επιχείρηση, όσο και το
γενικότερο κλίμα της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται παράγοντες όπως η μόχλευση,
δηλαδή το χρέος ως προς το ενεργητικό της, η φήμη της και η παρουσία της στην αγορά, η
μεταβλητότητα των εσόδων της, ο σκοπός της χρηματοδότησης, οι παρεχόμενες εγγυήσεις και
ο οικονομικός κύκλος της αγοράς.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η αξιολόγηση των ποιοτικών κριτηρίων στα αιτήματα Λιανικής
Τραπεζικής λόγω έλλειψης αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων και δεδομένων σε πολλές
περιπτώσεις. Για την ορθή εκτίμησή τους ακρογωνιαίος λίθος είναι η εξασφάλιση επαρκών και
ευσταθών πληροφοριών οι οποίες αντλούνται μέσα από έρευνα σε τρεις θεμελιώδεις πηγές: τη
συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο και την επίσκεψη στην έδρα της επιχείρησης, τις εσωτερικές
πηγές πληροφόρησης της τράπεζας και τις εξωτερικές πηγές που είναι διαθέσιμες από άλλους
οργανισμούς εκτός τράπεζας.
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Κατά τη συνέντευξη, ο ενδιαφερόμενος καλείται να παρουσιάσει ένα ιστορικό της
επιχείρησης, τη σύνθεση, την επαγγελματική κατάρτιση και την εμπειρία των ατόμων, τα
οικονομικά της στοιχεία καθώς και των φορέων της, την εγκατάσταση, το ύψος και τον σκοπό
του δανείου, τους κύριους πελάτες και προμηθευτές και τη συσπείρωσή τους. Οι εσωτερικές
πηγές πληροφόρησης παρέχουν πλήθος στοιχείων σχετικά με τη συναλλακτική συμπεριφορά
του αιτούντος, σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών,
είτε σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων είτε σε επίπεδο κίνησης λογαριασμών καταθέσεων και
αξιογράφων [Αγγελόπουλος, 2005]. Στοιχεία που μπορούν να διασταυρωθούν είναι, επίσης,
εκείνα που προέρχονται από άλλους πελάτες, που τυγχάνει να συνεργάζονται ως προμηθευτές
ή πελάτες του αξιολογούμενου πελάτη. Εξωτερικές πηγές πληροφόρησης είναι οι
συμβουλευτικές επιχειρήσεις που εκπονούν κλαδικές μελέτες και μελέτες αγοράς και
σκιαγραφούν τις εξελίξεις στους διάφορους κλάδους της οικονομίας, αλλά και διατραπεζικά
συστήματα, με πιο γνωστή την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, που παρέχει πληροφόρηση για
αθέτηση υποχρεώσεων

(καταγγελθείσες

συμβάσεις,

ακάλυπτες

επιταγές,

απλήρωτες

συναλλαγματικές, δικαστικές αποφάσεις, πτωχεύσεις), την επιβάρυνση της ακίνητης
περιουσίας λόγω υφιστάμενων βαρών, αλλά και τη συγκέντρωση χορηγήσεων από ήδη
αναληφθέντα δάνεια. [www.tiresias.gr]
Η τυπική πιστωτική ανάλυση που διεξάγεται εστιάζει στον καθορισμό της σχέσης
ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του δανειολήπτη και την πιθανότητα αθέτησης, E(pd).
Θεωρητικά, μπορεί αυτή η σχέση να αποτυπωθεί ως συνάρτηση της μορφής E(pd)= f [I, C, CF,
NW, G], όπου το I αποδίδει την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφόρησης, το C τον
χαρακτήρα του δανειολήπτη, το CF το επίπεδο και τη σταθερότητα της ταμειακής ροής, το NW
την πραγματική καθαρή θέση και G τις εγγυήσεις. Η επιδείνωση εκάστου παράγοντα επιφέρει
αύξηση της προσδοκώμενης πιθανότητας αθέτησης, ενώ σημαντική επίδραση έχει και η
κατάσταση της οικονομίας στον προσδιορισμό τους. [Γεωργούτσος, 2008]
Στη διεθνή τραπεζική πρακτική προκειμένου να ανιχνευθεί η ύπαρξη του πιστωτικού
κινδύνου γίνεται μία στερεότυπη ανάλυση βάσει ενός προτύπου αποτελούμενου από πέντε
παράγοντες που έχουν ως αρχικό το γράμμα C. Αυτοί οι παράγοντες είναι γνωστοί ως τα 5 Cs
της πίστωσης και είναι οι εξής [Saunders, 1999]:
1. Character (χαρακτήρας): αναφέρεται στη συνέπεια, την εμπειρία, τις ικανότητες, τη
φερεγγυότητα και τη φήμη που έχει ο δανειολήπτης στην αγορά όσον αφορά στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του
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2. Capacity (ικανότητα): είναι η ικανότητα του πιστούχου να εξυπηρετήσει το χρέος, βάσει
των ταμειακών ροών του όπως προκύπτουν από τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία,
συνεκτιμώντας τις ήδη υφιστάμενες λειτουργικές του δαπάνες και λοιπές δανειακές
υποχρεώσεις
3. Capital (κεφαλαιακή επάρκεια): αντανακλά τη χρηματοοικονομική κατάσταση της
επιχείρησης, βάσει των ίδιων κεφαλαίων που διαθέτει και της δυνατότητάς του να
ανταπεξέλθει στα επενδυτικά σχέδια καταβάλλοντας ίδια συμμετοχή
4. Collateral (εξασφαλίσεις): διερευνώνται οι παρεχόμενες ενοχικές ή εμπράγματες
εξασφαλίσεις σε διασφάλιση του αιτούμενου δανείου
5. Conditions (συνθήκες): αναλύεται η ευαισθησία του δανειολήπτη στους εξωτερικούς
παράγοντες, όπως καθορίζονται από τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και του κλάδου
στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο κλάδος, ο οικονομικός
κύκλος, οι προοπτικές του για το μέλλον, ο ανταγωνισμός, η θέση της επιχείρησης μέσα σε
αυτόν και η ανταπόκρισή της στα προβλήματα σε σχέση με τις ομοειδείς.
Μία εναλλακτική μέθοδος αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιείται, επίσης,
στη διεθνή πρακτική βασίζεται σε ένα πλέγμα παραγόντων και είναι γνωστή ως CAMPARI &
ICE, από τα αρκτικόλεξά τους [Graham,Coyle,2000]. Οι εξεταζόμενοι παράγοντες είναι οι
ακόλουθοι:
1.

Character (χαρακτήρας): ο χαρακτήρας του πιστούχου

2.

Abiliy (ικανότητα): η ικανότητα του φορέα να διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά

ζητήματα της επιχείρησης
3.

Means (εισόδημα): τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και η προοπτική ανταπόκρισής

της στις αναλαμβανόμενες απαιτήσεις βάσει των στοιχείων του ενεργητικού
4.

Purpose (σκοπός): η σκοπιμότητα της χρηματοδότησης, η οποία πρέπει να είναι ευκρινής,

να συνάδει με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και να προκύπτει πραγματικό
όφελος, που θα υπερβαίνει το κόστος
5.

Amount (ποσό): αξιολογείται αν το αιτούμενο ποσό ανταποκρίνεται στις πραγματικές

ανάγκες της επιχείρησης και η σχέση του ύψους της πιστοδότησης με τη συνεισφορά ιδίων
κεφαλαίων
6.

Repayment (αποπληρωμή): εκτιμάται η διαφαινόμενη ικανότητα της επιχείρησης να

αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, υφιστάμενες και αναλαμβανόμενες, βάσει των
εισοδημάτων που απορρέουν από το συναλλακτικό της κύκλωμα, και όχι από άλλες πηγές ή
έκτακτες ενισχύσεις των κεφαλαίων της
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7.

Insurance (ασφάλιση): οι παρεχόμενες ενοχικές ή εμπράγματες εξασφαλίσεις

8.

Interest (επιτόκιο): εξετάζεται το επιτόκιο που προτίθεται να καθορίσει η τράπεζα για

έκαστη περίπτωση
9.

Commission (προμήθεια): υπολογίζεται το ποσό των προμηθειών που συνοδεύουν το

αίτημα και κατ’ επέκταση τη συνεργασία της επιχείρησης με την τράπεζα
10. Expenses (έξοδα): τα έξοδα αξιολόγησης της αίτησης.
2.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα ποσοτικά κριτήρια που εξετάζονται κατά την αξιολόγηση ενός αιτήματος
πιστοδότησης είναι, κυρίως, εκείνα που αφορούν τη διαχρονική εξέλιξη των οικονομικών
μεγεθών της, βάσει των οποίων μπορεί να γίνει μια πιθανή πρόβλεψη για την απόδοση στο
μέλλον μέσα από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τουλάχιστον των τριών
τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων.
Οι επιχειρήσεις, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρούν βάσει του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), είναι υποχρεωμένες να τηρούν, επίσης, συγκεκριμένες
λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ακαθάριστα
έσοδα μέχρι €1.500.000 τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας (εσόδων- εξόδων) και οι υπόλοιπες,
καθώς και οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης ανεξαρτήτως
ύψους του κύκλου εργασιών, τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων
τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας, που δεν επιτρέπουν την ανάλυση σε βάθος, καθώς τα διαθέσιμα
στοιχεία περιορίζονται στον κύκλο εργασιών, τα λογιστικά και φορολογητέα κέρδη, την αγορά
πρώτων υλών, εμπορευμάτων και λοιπών δαπανών. Γι΄ αυτό τον λόγο, δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ορθή αξιολόγησή τους. Αντιθέτως, οι
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας δημοσιεύουν καταστάσεις με λεπτομερή
στοιχεία από τα οποία μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποδοτικότητα μίας
επιχείρησης. Τέτοιες καταστάσεις είναι ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης,
ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τα κυριότερα
σημεία τους παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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2.3.1 Οικονομικές Καταστάσεις
Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση, που απεικονίζει το ενεργητικό
(περιουσία), το παθητικό (υποχρεώσεις) και τα ίδια κεφάλαια (συνεισφορά των μετόχων) μίας
επιχείρησης, τα οποία συνδέονται με τη θεμελιώδη σχέση:
Ενεργητικό (Ε) = Υποχρεώσεις (Υ) + Ίδια Κεφάλαια (ΙΚ)

2.1

Βασικά σημεία που αναλύονται κατά τη μελέτη του Ισολογισμού είναι:


η αύξηση του ενεργητικού από έτος σε έτος και αν είναι ομαλή και ισόρροπη



η διατήρηση της σχέσης των παγίων ως προς το σύνολο του ενεργητικού



η διαμόρφωση των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και των διαθεσίμων



το ύψος του μετοχικού και των ίδιων κεφαλαίου



η σχέση ιδίων κεφαλαίων ως προς το σύνολο του παθητικού



η μεταβολή των υποχρεώσεων και η αιτία που την προκάλεσε
Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης είναι η λογιστική κατάσταση που αποτυπώνει το

σύνολο των εσόδων και των εξόδων, με κυριότερα τον κύκλο εργασιών (πωλήσεις) και τα
καθαρά κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης,
παρέχοντας μία δυναμική εικόνα της επιχείρησης. Τα κύρια σημεία στην αξιολόγηση είναι το
ύψος, η προέλευση και η διάθεση των κερδών, το μικτό περιθώριο κέρδους, το ύψος των
διοικητικών δαπανών, οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων με την εξέλιξή τους και οι
αποσβέσεις.
Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων παρέχει πληροφόρηση για τα διανεμόμενα κέρδη, τα
αποθεματικά, τους φόρους εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας και τις αμοιβές του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών αντανακλά τη ρευστότητα της επιχείρησης, αφού
καταρτίζεται με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν ή πληρώθηκαν και όχι με βάση τις πωλήσεις
και τις πιστώσεις, και επιμερίζεται στις λειτουργικές δραστηριότητες (ροές από την κύρια
καθημερινή δραστηριότητα), στις επενδυτικές (από τις επενδύσεις σε πάγια) και
χρηματοοικονομικές (από τις σχέσεις με τους επενδυτές) [Αναγνωστάκης κ.α., 2002].
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2.3.2 Αριθμοδείκτες
Κατά την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων που προκύπτουν από τις οικονομικές
καταστάσεις, δεν αρκούν μόνο τα απόλυτα ποσά των μεγεθών για να εξαχθούν συμπεράσματα,
αλλά υπολογίζονται ποσοστά και οι σχέσεις που συνδέουν δύο ή περισσότερα από αυτά. Οι
αριθμοδείκτες είναι το συνηθέστερο εργαλείο, καθώς αποτελούν απλή μαθηματική συσχέτιση
τέτοιων μεγεθών, και παρέχουν πληροφόρηση μέσα από τη χρονική εξέλιξή τους τόσο για την
ίδια την επιχείρηση, όσο και τη σχέση της με τον μέσο όρο του κλάδου. Οι αριθμοδείκτες
διακρίνονται σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες: ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας,
δανειακής επιβάρυνσης και αποδοτικότητας (κερδοφορίας) και οι κυριότεροι από αυτούς
περιγράφονται

στη

συνέχεια.

[Weston,1996],

[Αναγνωστάκης

κ.α.,2002],

[Στάμκος,

www.sitemaker.gr]

2.3.2.1 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
Ο Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας δείχνει τον βαθμό στον οποίο η επιχείρηση έχει τη
δυνατότητα να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και τυχόν έκτακτες ανάγκες
χρησιμοποιώντας το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της, που θα ρευστοποιηθεί
παράλληλα με την περίοδο που καλείται να τις τακτοποιήσει. Προσδιορίζει τη φερεγγυότητα
της επιχείρησης απέναντι στους προμηθευτές και στις τράπεζες και προκύπτει από τον λόγο:
Γενική Ρευστότητα =

2.2

Επειδή στον υπολογισμό της γενικής ρευστότητας λαμβάνονται υπόψη και τα αποθέματα
(το κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνει τις απαιτήσεις, τα αποθέματα και τα διαθέσιμα),
που πιθανόν να είναι απαξιωμένα ή δύσκολα επιβεβαιώνεται η πραγματική τους αξία κατά τον
πιθανό χρόνο ρευστοποίησης, χρησιμοποιείται και ο Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας, όπου
αφαιρούνται τα αποθέματα από το κυκλοφορούν ενεργητικό και δίνεται από τη σχέση:
Άμεση Ρευστότητα =

2.3

Όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές τους (με επιθυμητή μεγαλύτερη από 2 στην πρώτη περίπτωση
και μεγαλύτερη από 1 στη δεύτερη), τόσο πιο εύρωστη είναι η επιχείρηση.
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2.3.2.2 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Ο Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων δείχνει σε πόσες ημέρες τα
αποθέματα μετατρέπονται σε πωλήσεις. Δίνεται από τη σχέση:
έ

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων =

ή

(ημέρες)

2.4

Υψηλή τιμή του αποτελεί ένδειξη χαμηλών πωλήσεων ή ύπαρξη υπεραποθεματοποίησης, που
συνεπάγεται δέσμευση κεφαλαίων και υψηλό κόστος διατήρησης των αποθεμάτων.
Ο Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων δείχνει πόσες ημέρες κατά μέσο όρο
παραμένουν ανείσπρακτες οι Απαιτήσεις της επιχείρησης από τους πελάτες της,
αποτυπώνοντας την πολιτική πιστώσεων που ακολουθεί. Προκύπτει από τη σχέση:
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων =

(ημέρες)

ή

2.5

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του, τόσο μεγαλώνει η δέσμευση των κεφαλαίων της
επιχείρησης.
Ο Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Πληρωμής Υποχρεώσεων δηλώνει πόσες ημέρες κατά μέσο
όρο οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις παραμένουν απλήρωτες, αποτυπώνοντας την πολιτική
πληρωμών

που ακολουθεί η επιχείρηση προς τους προμηθευτές της. Ορίζεται μέσω της

σχέσης:
Ταχύτητα Πληρωμής Υποχρεώσεων =

ή

(ημέρες)

2.6

Ο Αριθμοδείκτης Συνολικής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας αντιπροσωπεύει την ετήσια
συχνότητα ανακύκλωσης των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού, δηλαδή πόσες
φορές επιτυγχάνει να πωλήσει όλα της τα αποθέματα και να εισπράξει όλες τις απαιτήσεις της
από την αγορά.
Συνολική Κυκλοφοριακή Ταχύτητα =

2.7

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του, τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση, καθώς
επιτυγχάνει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της
μεγιστοποιώντας τις πωλήσεις της.
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2.3.2.3 Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης
Ο Αριθμοδείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης δείχνει τι ποσοστό των Ξένων Κεφαλαίων
(Δάνεια, Προμηθευτές, Πιστωτές κ.λ.π) αποτελούν τα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης και
εξάγεται από τη σχέση:
Κεφαλαιακή Διάρθρωση =

έ

2.8

ά

Είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του λόγου, τόσο καλύτερη είναι η θέση της
επιχείρησης, καθώς δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους δανειστές της.
Ο Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Συνολικά Κεφάλαια προσδιορίζει το ποσοστό κατά
το οποίο το σύνολο του ενεργητικού μιας επιχείρησης χρηματοδοτείται από τους μετόχους της
και αντανακλά την ικανότητα δανεισμού της. Μία υψηλή τιμή του δηλώνει ότι η επιχείρηση
χρηματοδοτείται ως επί το πλείστον με ίδια κεφάλαια και κατά συνέπεια μειώνεται ο κίνδυνος
για τους εξωτερικούς δανειστές της, καθώς δε δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις
της.
Ο Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης δείχνει το ποσοστό χρηματοδότησης της
επιχείρησης με ξένα κεφάλαια στο σύνολο των απασχολούμενων κεφαλαίων και υπολογίζεται
από τον λόγο:
Δανειακή Επιβάρυνση =

ύ

ύ

2.9

Υψηλές τιμές που υπερβαίνουν τη μονάδα, υποδηλώνουν αύξηση του πιστωτικού κινδύνου, με
ενδεχόμενο κίνδυνο να μην μπορούν να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης,
ακόμη και μετά τη ρευστοποίηση του συνόλου του ενεργητικού.

2.3.2.4 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
Ο Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης
και της τιμολογιακής πολιτικής της και υπολογίζεται από τον λόγο:
Μικτό Περιθώριο Κέρδους =

ή

2.10
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Το Μικτό Κέρδος προκύπτει με αφαίρεση του κόστους πωληθέντων από τις πωλήσεις.
Μια υψηλή τιμή του λόγου είναι ενδεικτική της ικανότητας της επιχείρησης να επιτυγχάνει
ικανοποιητικό κέρδος, έχοντας καλύψει τα διοικητικά και λειτουργικά της έξοδα.
Ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους περιγράφει την αποδοτικότητα των
πωλήσεων, εφόσον βέβαια ο στόχος είναι η κερδοφορία και όχι κάποιος άλλος, όπως επί
παραδείγματι η μεγιστοποίηση του όγκου των πωλήσεων ή η αύξηση του μεριδίου αγοράς, και
ορίζεται από τη σχέση:
Καθαρό Περιθώριο Κέρδους =

2.11

ή

Αν διαπιστωθεί ότι ο Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους διαχρονικά παραμένει
σταθερός, αλλά ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους μειώνεται, σημαίνει ότι
υπάρχει δυσανάλογη αύξηση των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης σε σχέση με τις
πωλήσεις της.
Ο Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Κερδών Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)
αποτελεί

παραλλαγή

των

δύο

παραπάνω

δεικτών.

Ο

όρος

ΚΠΦΤΑ

(EBITDA)

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά -πριν από αρκετά χρόνια- από τραπεζικούς και επενδυτικούς
κύκλους αλλά και αναλυτές προκειμένου να υπάρξει μία διαφορετική οπτική γωνία
αξιολόγησης της εταιρικής κερδοφορίας, αγνοώντας παράγοντες όπως τους χρεωστικούς
τόκους, τα έσοδα-έξοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και τις αποσβέσεις επί των
στοιχείων. Δίνεται από τη σχέση:
Περιθώριο ΚΠΦΤΑ (EBITDA) =

2.12

ή

Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού προσδιορίζει την απόδοση των συνολικών
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (Return on total assets, ROA, ή Return on investment,
ROI) και είναι ο λόγος των καθαρών κερδών προς το σύνολο του ενεργητικού, όπως προκύπτει
από τη σχέση:
Αποδοτικότητα Ενεργητικού =

ύ

ύ

2.13

Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity-ROE) αποτυπώνει
σε ποσοστό τον βαθμό αξιοποίησης των Ιδίων Κεφαλαίων, δηλαδή την ικανότητα του
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επιχειρηματία να αξιοποιεί τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι ίδιοι οι μέτοχοι και να παράγει
από αυτά καθαρά κέρδη. Υπολογίζεται ως εξής:
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων =

Ί

ά

2.14

Υψηλές τιμές του αριθμοδείκτη περιγράφουν ευημερούσα επιχείρηση, ενώ χαμηλές τιμές
δηλώνουν ότι τα κεφάλαια των μετόχων της επιχείρησης δεν απασχολούνται αποτελεσματικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Τα συστήματα πιστωτικής βαθμολόγησης είναι στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για
να προβλέψουν την πιθανότητα ενός δανειολήπτη να αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Το
κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι παρέχουν χρήσιμα αποτελέσματα σε σύντομο χρόνο
και σε εύλογο κόστος. Απαραίτητα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά για κάθε τέτοιο σύστημα
είναι η ακρίβεια (accuracy), δηλαδή να εμφανίζει όσο το δυνατόν χαμηλότερα ποσοστά
σφαλμάτων, να είναι συνοπτικό χωρίς να περιέχει μεγάλο αριθμό μεταβλητών (parsimony), να
μην είναι κοινότοπο και να παρέχει ενδιαφέροντα αποτελέσματα (non-triviality), να είναι
εφικτή η εφαρμογή του (feasibility), να διακρίνεται από διαφάνεια (transparency) και να
μπορεί να ερμηνευθεί (interpretability). Για να δημιουργηθεί ένα μοντέλο πιστωτικής
βαθμολόγησης οι προγραμματιστές αξιοποιούν τα ιστορικά δεδομένα από την εξέλιξη
προηγούμενων δανείων, ώστε να απομονώσουν και να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά των
δανειζομένων που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα.
Τα υποδείγματα αξιολόγησης στηρίζονται στην επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών
πληροφοριών ή και σε συνδυασμό αυτών προκειμένου να σκιαγραφηθεί όσο το δυνατόν
ακριβέστερα το προφίλ του αιτούντος, ώστε να εκτιμηθεί με καλή προσέγγιση η πιστοληπτική
του ικανότητα που θα επιτρέψει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Τα συστήματα πιστωτικής βαθμολόγησης που στηρίζονται σε λογιστικές πληροφορίες
μπορεί να είναι μονομεταβλητά (univariate) ή πολυμεταβλητά (multivariate). Στην πρώτη
κατηγορία γίνεται σύγκριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών και λογιστικών δεικτών με
εκείνους που αντιστοιχούν στον κλάδο του, ενώ στη δεύτερη κατηγορία δίνεται μία βαρύτητα
σε κάθε δείκτη και στη συνέχεια συνδυάζονται για να δώσουν ένα μέτρο υπολογισμού της
πιθανότητας αθέτησης.
Στην ανάπτυξη πολυμεταβλητών συστημάτων υπάρχουν οι εξής βασικές προσεγγίσεις:
 τα μοντέλα γραμμικής πιθανότητας (linear probability models)
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 τα μοντέλα logit και probit
 τα μοντέλα διακριτικής ανάλυσης (discriminant analysis models), που χρησιμοποιούνται για
να κατατάξουν τους δανειολήπτες σε κατηγορίες (Μοντέλο Z-score του Altman και ZETA
Analysis)
Στη συνέχεια περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των κυριότερων μεθόδων αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας που είναι τα Εμπειρικά Μοντέλα, τα Πολυμεταβλητά Συστήματα, τα
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, τα Αιτιώδη Υποδείγματα Αξιολόγησης, το Υπόδειγμα RAROC για
τον Υπολογισμό Απόδοσης ανά Μονάδα Κινδύνου και τα Υβριδικά Υποδείγματα.

3.1.1 Εμπειρικά Μοντέλα (Expert Systems)
Στην προσπάθειά τους να σχηματίσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα των υποψήφιων
δανειοληπτών και να εξαγάγουν συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα αποπληρωμής των
υποχρεώσεών τους, τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν τα εμπειρικά συστήματα αξιοποιώντας
τη συσσωρευμένη γνώση και πείρα των αξιολογητών που προέρχεται από τη διαχρονική
ανάλυση ομοιογενών κατηγοριών δανειοληπτών.
Βασικό εργαλείο αποτελούν τα ερωτηματολόγια που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να
περιλαμβάνουν τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες που διαχρονικά έχει δειχθεί ότι
επηρεάζουν την εξέλιξη εκάστου είδους δανείου. Ενδεικτικές παράμετροι είναι το εισόδημα, η
επαγγελματική απασχόληση, η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, καθώς και ο
κλάδος δραστηριότητας για τις επιχειρήσεις. Ανάλογα με τη βαρύτητα κάθε χαρακτηριστικού,
σε κάθε απάντηση αντιστοιχεί ένας προκαθορισμένος αριθμός θετικών ή αρνητικών μονάδων,
το άθροισμα των οποίων αντικατοπτρίζει τον βαθμό φερεγγυότητας του ερωτώμενου. Γι΄ αυτό
τον λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ειλικρινή και ορθή συμπλήρωσή του από τον
πελάτη με μέριμνα του υπαλλήλου που λαμβάνει την αίτηση.
Εμπλουτισμός της αξιολόγησης βάσει ερωτηματολογίου, αποτελούν τα συστήματα
τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουν τους απαιτούμενους αλγόριθμους και ρουτίνες για να
εφαρμόσουν επαγωγική και αφαιρετική κρίση προκειμένου να αναλύσουν τις διαθέσιμες
πληροφορίες και να εξαγάγουν συμπεράσματα, βάσει τριών συνιστωσών. Η πρώτη είναι το
σύστημα

πρόσκτησης

πληροφοριών

που

επικαιροποιείται

διαρκώς

μέσω

ενός

ανατροφοδοτικού μηχανισμού, το οποίο θέτει ερωτήσεις παρέχοντας ενδιάμεσες απαντήσεις
και υποθέσεις μέχρι να υπάρξουν ικανά στοιχεία που θα οδηγήσουν στη λήψη μιας απόφασης.
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Η δεύτερη είναι η βάση στατιστικών δεδομένων που περιλαμβάνει αλγορίθμους
χρηματοοικονομικής προσομοίωσης, βελτιστοποίησης, στατιστικών προβλέψεων και ένα
σύνολο κανόνων που απαντούν σε ερωτήσεις του τύπου «τι να κάνει εάν…». Η τρίτη είναι η
διαδικασία επεξήγησης των ακολουθούμενων διαδικασιών και κανόνων, στοιχείο που ενισχύει
τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των αναλυτών απέναντι στο σύστημα και τα αποτελέσματά
του. [Caouette et al., 1998], [Saunders, 1999], [Σαπουντζόγλου, Πεντότης, 2009]

3.1.2 Μοντέλα Γραμμικής Πιθανότητας
Τα μοντέλα γραμμικής πιθανότητας χρησιμοποιούν ως δεδομένα παρελθοντικά στοιχεία
προκειμένου να ερμηνευθεί η συμπεριφορά του δανειζομένου με την υπόθεση ότι υπάρχει
γραμμική συσχέτιση μεταξύ της πιθανότητας αθέτησης και μεταβλητών που προέρχονται από
λογιστικές πληροφορίες και πληροφορίες από την αγορά. Βασίζονται στον διαχωρισμό του
πλήθους των χορηγηθέντων δανείων i σε δύο κατηγορίες: αυτά που χαρακτηρίστηκαν ως
επισφαλή (Ζi=1) και αυτά που χαρακτηρίστηκαν ως μη επισφαλή (Ζi=0). Στη συνέχεια, οι
παρατηρήσεις αυτές σχετίζονται με γραμμική παλινδρόμηση σε ένα σύνολο j τυχαίων
μεταβλητών (xij) οι οποίες αντικατοπτρίζουν ποσοτικές πληροφορίες για τον i πιστούχο. Το
μοντέλο εκτιμάται με γραμμική παλινδρόμηση της μορφής:
3.1
Όπου
Χij : οι διάφορες μεταβλητές j που έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τον i πιστούχο
βj : η εκτιμώμενη βαρύτητα της μεταβλητής j με βάση τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία
ε : τα τυχαία σφάλματα
Πολλαπλασιάζοντας τα εκτιμηθέντα βj με τις παρατηρήσεις Χij για ένα δυνητικό πιστούχο,
εξάγεται μία αναμενόμενη τιμή για εκείνον, που μπορεί να ερμηνευθεί ως η πιθανότητα που
έχει να αθετήσει την υπόσχεση πληρωμής του μελλοντικού χρέους του:
E(Ζi )= (1-pi)

3.2

όπου το pi εκφράζει την πιθανότητα αποπληρωμής του δανείου.
Ως μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι το γεγονός ότι συχνά η εκτιμώμενη
πιθανότητα αθέτησης βρίσκεται έξω από το διάστημα [0,1], στοιχείο που καθιστά τη χρήση της
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περιορισμένη παρ’ όλο που η τεχνική της είναι σχετικά απλή και ακριβής. [Bessis,2002],
[Morris,1997]
3.1.3 Μοντέλα Logit και Probit
Τα μοντέλα Logit και Probit, καλούνται να υπερβούν την αδυναμία των μοντέλων
γραμμικής πιθανότητας περιορίζοντας την πιθανότητα αθέτησης, ώστε να κυμαίνεται εντός του
διαστήματος [0,1].
Το μοντέλο Logit ακολουθεί τη λογαριθμική κατανομή και σύμφωνα με αυτό η πιθανότητα
αθέτησης της υποχρέωσης του πιστούχου καθορίζεται από τη σχέση:

= F(Zi) =
Καθώς το Z τείνει προς το άπειρο, το

3.3

τείνει στο 0, άρα το κλάσμα τείνει στο 1 που είναι

το άνω όριο του καθορισμένου διαστήματος. Στην περίπτωση που το Z τείνει προς το μείον
άπειρο, το

τείνει προς το άπειρο και το

τείνει στο 0, το κάτω όριο του διαστήματος.

Η μέθοδος δεν απαιτεί να κατανέμονται κανονικά οι παράγοντες προσδιορισμού του
βαθμού φερεγγυότητας που αναλύονται, γεγονός που επιτρέπει την ανάλυση ποσοτικών και
ποιοτικών χαρακτηριστικών χωρίς περαιτέρω μετασχηματισμό. Πλεονέκτημα, επίσης, της
μεθόδου αποτελεί η συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
Εναλλακτική, αλλά πιο πολύπλοκη, προσέγγιση στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης
αποτελεί το μοντέλο Probit που ακολουθεί την τυποποιημένη αθροιστική κανονική κατανομή,
με μέσο 0 και μοναδιαία διακύμανση, για την τυποποίηση της σιγμοειδούς σχέσης F(z). Η
πιθανότητα αθέτησης αποδίδεται από τη σχέση:

= F(Zi) =

3.4

Τα δύο μοντέλα καταλήγουν σε παρεμφερή αποτελέσματα, ωστόσο -επειδή τα άκρα των
κατανομών τους διαφέρουν- σε περιπτώσεις μη ισοσκελισμένων δειγμάτων μπορεί να
διαφοροποιούνται. [Bessis,2002], [Morris,1997]
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3.1.4 Μοντέλα Διακριτικής Ανάλυσης (Discriminant Analysis)
Οι τεχνικές της διακριτικής ανάλυσης χρησιμοποιούνται προκειμένου να κατατάξουν τους
δανειολήπτες σε δύο ή περισσότερες ομάδες με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Στη
συνέχεια παρατίθενται το μοντέλο Z-score που αναπτύχθηκε από τον Altman και η
τετραγωνική διακριτική ανάλυση.

3.1.4.1 Μοντέλο Z-score του Altman και ZETA Analysis
Το πιο αντιπροσωπευτικό μοντέλο πολυμεταβλητής ανάλυσης διαχωρισμού αναπτύχθηκε
από τον Altman το 1968 για την πιστοληπτική αξιολόγηση των αμερικανικών βιομηχανικών
επιχειρήσεων, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονταν στο αμερικάνικο χρηματιστήριο.
Σκοπό έχει να διακρίνει τους δανειολήπτες σε χαμηλές και υψηλές κλάσεις κινδύνου αθέτησης,
δεδομένων των εκάστοτε χαρακτηριστικών τους. Χρησιμοποιείται ως μέσο διάγνωσης της
χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης βασιζόμενο σε λογιστικούς δείκτες με τις
υποκείμενες σταθμίσεις, με τον μεταβλητό παράγοντα Z να αποτελεί ένα συνολικό μέτρο του
κινδύνου αθέτησης. Διατυπώνεται ως εξής:
3.5
Όπου

Οι παραπάνω αριθμοδείκτες αντιπροσωπεύουν μερικά από τα καίρια χαρακτηριστικά που
προσδιορίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της αξιολογούμενης επιχείρησης. Ο αριθμοδείκτης
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αποτυπώνει την ικανότητά της επιχείρησης να καλύψει τις τρέχουσες χρηματοοικονομικές
της υποχρεώσεις, ο αριθμοδείκτης
ο αριθμοδείκτης

αποτελεί σαφή ένδειξη της σωρευτικής κερδοφορίας της,

εκτιμά την αποδοτικότητα του ενεργητικού, ενώ ο αριθμοδείκτης

αντανακλά τον βαθμό μόχλευσης. Οι συντελεστές στάθμισης προσδιορίστηκαν μέσα από τη
σύγκριση ενός συνόλου επιχειρήσεων που έφτασαν σε αθέτηση σε σχέση με αντίστοιχες
μεγέθους και κλάδου οι οποίες ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους.
Από τον υπολογισμό συνήθως προκύπτει μία τιμή για το Ζ ανάμεσα στο -5 και το 10, με τις
μεγαλύτερες τιμές να αποτελούν ένδειξη καλύτερης πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης
και κατά συνέπεια μικρότερης πιθανότητας αθέτησης, χωρίς ωστόσο από μόνες τους να
αποτελούν μέτρο της τιμής της πιθανότητας αθέτησης. Στην πράξη γίνεται σύγκριση με μία
οριακή τιμή (τιμή διαχωρισμού), που από την αρχική μελέτη του Altman είχε προσδιοριστεί
στο 1,81. Τιμές του Z μικρότερες του 1,81 αποτελούν ένδειξη ασθενούς πιστοληπτικής
ικανότητας, ενώ τιμές που υπερέβαιναν την κρίσιμη τιμή καταδεικνύουν χαρακτηριστικά
φερεγγυότητας ικανά να οδηγήσουν σε εκπλήρωση των μελλοντικών υποχρεώσεων. Ανάλογα
με τη φάση του οικονομικού κύκλου κατά την εξέταση ενός αιτήματος πιστοδότησης, η
κρίσιμη τιμή αυξάνεται προληπτικά προκειμένου να αποφευχθεί η αθέτηση εξαιτίας
μελλοντικής υποβάθμισης των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.
Το μοντέλο είναι εύχρηστο και αποτελεί μια γενική κατεύθυνση κατά την αξιολόγηση ενός
αιτήματος, ωστόσο παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες που εξασθενεί την ικανότητα παραγωγής
αποτελεσματικών και συνεπών εκτιμήσεων φερεγγυότητας. Η πρώτη αδυναμία είναι η
γραμμικότητα του μοντέλου, ενώ στην πράξη οι δείκτες φερεγγυότητας είναι δυνατόν να
προσδιορίζουν τον βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας με τρόπο μη γραμμικό. Μειονέκτημα,
επίσης, αποτελεί και το γεγονός ότι, όπως και στα υπόλοιπα μοντέλα πολυμεταβλητής
ανάλυσης, γίνεται διαχωρισμός των δανειοληπτών σε δύο ακραίες καταστάσεις (αξιόχρεου και
αθέτησης), ενώ στην πραγματικότητα παρατηρείται κλιμάκωση με ενδιάμεσα στάδια της
καθυστέρησης πληρωμών. Αποθαρρυντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι στηρίζεται σε
οικονομικά στοιχεία τα οποία παρέχονται από λογιστικές καταστάσεις που συντάσσονται
περιοδικά σε διακριτά διαστήματα. Σε μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να μην παραμένουν διαχρονικά σταθεροί οι δείκτες, να μην μπορούν να
ερμηνευθούν οι απότομες μεταβολές της κατάστασης μιας επιχείρησης και να υπάρχει
προβληματισμός σχετικά με την ορθότητα της στάθμισης από τους ορισμένους συντελεστές
βαρύτητας. Κατά την εξαγωγή του αποτελέσματος, τέλος, αγνοούνται τα ποιοτικά
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χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, πλην όμως μπορούν να θεωρηθούν
εξίσου σημαντικά προσδιοριστικά κριτήρια της φερεγγυότητας. [Saunders,1999]
Εξελιγμένη μορφή του μοντέλου Z-score αποτελεί το μοντέλο ZETA Analysis, που
παρουσιάστηκε το 1977 από τους Altman, Haldeman και Narayanan αποσκοπώντας στην
προσαρμογή

στα

μεταβαλλόμενα

δεδομένα

του

οικονομικού

και

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος, δεδομένων των λογιστικών μεταβολών κα της αύξησης των περιπτώσεων
χρεωκοπίας που σημειώθηκαν κατά τα έτη από το 1968 έως το 1977. Το μοντέλο είχε την
ικανότητα πρόβλεψης της χρεωκοπίας μεταποιητικών και εμπορικών επιχειρήσεων έως και
πέντε έτη πριν συμβεί.
Η διαφοροποίηση σε σχέση με το Z-score έγκειται στις επιλεγόμενες μεταβλητές που είναι
πλέον επτά αντί πέντε και περιγράφονται ως εξής:
Απόδοση παγίων, όπως προσδιορίζεται από τον λόγο των Κερδών Προ Φόρων και Τόκων
προς το Σύνολο του Ενεργητικού
: Σταθερότητα των κερδών, που εκφράζεται από τις τυπικές αποκλίσεις των εκτιμώμενων
τιμών της μεταβλητής

σε δεκαετή ορίζοντα

Δείκτης κάλυψης τόκων ο οποίος αποδίδει την εξυπηρέτηση των χρεών και προκύπτει
από τον λόγο των Κερδών Προ Φόρων και Τόκων προς τις Υποχρεώσεις από Τόκους
Ικανότητα κερδοφορίας όπως διαχρονικά έχει διαμορφωθεί από την πορεία της
επιχείρησης και απορρέει από τη σχέση των Παρακρατηθέντων Κερδών προς το Σύνολο του
Ενεργητικού
: Ρευστότητα, όπως προκύπτει από τον δείκτη άμεσης ρευστότητας
Κεφαλαιοποίηση, που εκφράζεται από τον λόγο της Αξίας των μετοχών προς τα Συνολικά
Κεφάλαια, βάσει των μέσων όρων της αγοραίας αξίας τελευταίας πενταετίας και όχι βάσει
λογιστικής αξίας
: Μέγεθος της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία
συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων.
Με εφαρμογή διάφορων στατιστικών μεθόδων, υπολογίστηκε η σημαντικότητα κάθε
μεταβλητής ως προς τις υπόλοιπες. Ως συμπέρασμα προέκυψε ότι η πιο σημαντική παράμετρος
είναι η διαχρονική κερδοφορία (Χ4) με συμβολή 25% στην ανάλυση των στοιχείων, δεύτερη σε
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σπουδαιότητα είναι η σταθερότητα των κερδών (Χ2) με 20%, ακολουθεί η κεφαλαιοποίηση
(Χ6) με 18%, το ύψος του ενεργητικού (Χ7) με 15%, η ρευστότητα (Χ5) με 11%, ενώ
μικρότερη και σχεδόν εφάμιλλη συμβολή έχουν η εξυπηρέτηση του χρέους (Χ 3) και η
κερδοφορία (Χ1) με ποσοστό 6% και 5% αντίστοιχα. [Altman, Haldeman και Narayanan,
1977], [Morris, 1997]

3.1.4.2 Τετραγωνική Διακριτική Ανάλυση (Quadratic Discriminant Analysis)
Για την περίπτωση που οι πίνακες διακύµανσης- συνδιακύµανσης δεν είναι ίσοι, μπορεί να
εφαρμοστεί η τεχνική της τετραγωνικής διακριτικής ανάλυσης, η οποία αναπτύχθηκε από τον
Smith το 1947 ως εναλλακτική της γραμμικής. Στη γενική µορφή της, η συνάρτηση
διατυπώνεται ως εξής:
3.6
Όπου
3.7
3.8
3.9

,

οι πίνακες διακύμανσης – συνδιακύμανσης των δύο κατηγοριών

[Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, 2009]

3.1.5 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks)
Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα αναπτύχθηκαν με την υπολογιστική τεχνολογία
προσομοιώνοντας τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκέφαλου ως προς την επεξεργασία των
πληροφοριών, η οποία πραγματοποιείται χάρη σε ένα πολύπλοκο σύστημα σύνδεσης ενός
μεγάλου αριθμού νευρικών κυττάρων, που ονομάζονται νευρώνες. Η μοντελοποίηση αυτής της
διαδικασίας αποτελείται συνήθως από τρία στάδια: την εισαγωγή δεδομένων, την εσωτερική
διαδικασία επεξεργασίας και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
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Ο τεχνητός νευρώνας δέχεται κάποια ερεθίσματα- δεδομένα (inputs, i), που συνήθως είναι
οι οικονομικοί αριθμοδείκτες και κριτήρια φερεγγυότητας της αξιολογούμενης επιχείρησης,
καθένα από τα οποία σταθμίζεται με ένα ειδικό βάρος (w). Στη συνέχεια, μέσω μιας
αθροιστικής διαδικασίας συνδέονται με μία τιμή (ν) και ακολούθως -μέσω μίας μη γραμμικής
διαδικασίας- γίνεται μετασχηματισμός σε μία νέα τιμή (λ), μεταξύ 0 και 1, βάσει της
συνάρτησης ενεργοποίησης που έχει τη μορφή:
3.10
Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας μετασχηματισμού προωθείται στους νευρώνες
της επόμενης διάταξης αποτελώντας γι’ αυτούς εισερχόμενη πληροφορία. Μετά την
ολοκλήρωση της ανάλυσης των πληροφοριών στα εσωτερικά επίπεδα, στον τελευταίο νευρώνα
του δικτύου καταλήγει μία πληροφορία που αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα του αλγορίθμου
και παρέχει ένδειξη για την πιστοληπτική ικανότητα του αξιολογούμενου.

Εικόνα 3.1: Απεικόνιση Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου
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Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα από τις
υπόλοιπες μεθόδους ανάλυσης είναι η ικανότητά τους να τροποποιούνται και να
προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες μέσα από τις εσωτερικές διαδικασίες μάθησης
που διαθέτουν. Αυτό γίνεται συνηθέστερα με τον επαναπροσδιορισμό του επιπέδου
σημαντικότητας των εισερχόμενων πληροφοριών ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Σημαντικό πλεονέκτημά τους, επίσης, είναι η δυνατότητα επεξεργασίας τόσο ποσοτικών όσο
και ποιοτικών δεδομένων, αλλά και το γεγονός ότι η συνάρτηση μετατροπής επιτρέπει την
ανταπόκριση στα λαμβανόμενα ερεθίσματα με μη γραμμικό τρόπο.
Παρά την αποτελεσματικότητά τους ως προς τη διάκριση φερέγγυων και μη
δανειοληπτών, αλλά και τις περιορισμένες απαιτήσεις τους για τα παρεχόμενα δεδομένα, τα
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα δεν έχουν επικρατήσει σε επίπεδο εφαρμογής. Ο κύριος λόγος είναι
η αδυναμία να παράσχουν ευνόητη ερμηνεία των εξαγόμενων αποτελεσμάτων εξαιτίας της
πολύπλοκης μοντελοποίησης και της φύσης τους ως «μαύρα κουτιά». Η σύνθετη δομή τους
καθιστά την εσωτερική διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών μη προσβάσιμη από τον
χρήστη, γεγονός που εγείρει ζητήματα δυσπιστίας και διαφάνειας. [Caouette et al., 1998,]
[Σαπουντζόγλου, Πεντότης, 2009]

3.1.6 Δομικά (Αιτιώδη) Υποδείγματα Αξιολόγησης (Structural Models)
Τα στατιστικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν παραπάνω χρησιμοποιούν στατιστικές
μεθόδους για τον έλεγχο των υποθέσεων ως προς ένα δείγμα παρατηρήσεων που αποτυπώνει
την ιστορική συμπεριφορά των δανειοληπτών και τα συμπεράσματα αποτελούν μία ένδειξη για
τον εκτιμώμενο βαθμό απόκλισης του επιπέδου φερεγγυότητας του αξιολογούμενου
δανειολήπτη από το μέσο ιστορικό επίπεδο φερεγγυότητας.
Τα Αιτιώδη Υποδείγματα διαφοροποιούνται σημαντικά από τα στατιστικά μοντέλα, καθώς
πραγματοποιούν αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του αιτούντος δανειολήπτη σε
διακριτή βάση στηριζόμενα σε κριτήρια που θεμελιώνονται από τη χρηματοοικονομική θεωρία
και ανάλυση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η φιλοσοφία δύο τέτοιων υποδειγμάτων:
Αποτίμησης Δικαιωμάτων και Μελλοντικών Ταμειακών Ροών.
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3.1.6.1 Υποδείγματα Αποτίμησης Δικαιωμάτων- Μοντέλο Merton
Η βασική ιδέα πάνω στην οποία δομήθηκαν τα υποδείγματα Αποτίμησης Δικαιωμάτων
είναι ότι η αθέτηση των υποχρεώσεων μετά από χρεωκοπία του δανειολήπτη συμβαίνει στην
περίπτωση κατά την οποία έχει επέλθει τέτοια απαξίωση της αξίας των περιουσιακών της
στοιχείων (ενεργητικό) ώστε να υπολείπεται της αξίας των υποχρεώσεών της (παθητικό).
Το μοντέλο του Merton υποθέτει ότι η κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης αποτελείται
αμιγώς από την καθαρή θέση και την έκδοση ενός ομολογιακού δανείου χωρίς τοκομερίδιο.
Επομένως, τη χρονική στιγμή t η αξία της επιχείρησης (Vt) θα ισούται με το άθροισμα της
καθαρής θέσης (St) και του ομολογιακού δανείου (Pt). Με βάση αυτήν την κεφαλαιακή δομή, η
επιχείρηση υπόσχεται στους πιστωτές της να πληρώσει την αξία των ομολόγων στη λήξη τους,
τη χρονική στιγμή Τ. Εάν τότε η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην
υποχρέωσή της, αλλά η αξία της επαρκεί να το καλύψει, τότε δεν υφίσταται αθέτηση και οι
ομολογιούχοι λαμβάνουν ως αποζημίωση το μέρος της αξίας της επιχείρησης που αναλογεί και
η απομένουσα αξία διανέμεται στους μετόχους. Στην περίπτωση, όμως, που η αξία ης
επιχείρησης είναι μικρότερη από το χρέος κατά τη χρονική στιγμή λήξης του δανείου, τότε
επέρχεται στάση πληρωμών και οι πιστωτές λαμβάνουν όλη την εναπομένουσα αξία της
επιχείρησης.
Σύμφωνα με το μοντέλο του Merton, τα εταιρικά χρεόγραφα μπορούν να θεωρηθούν ως
δικαιώματα προαίρεσης πάνω στην αξία της επιχείρησης. Για τη θέση των ομολογιούχων, οι
πληρωμές που πραγματοποιεί ένα χρεόγραφο στη λήξη του είναι ταυτόσημες με εκείνες από
την πώληση ενός δικαιώματος πώλησης πάνω στο ενεργητικό της επιχείρησης με τιμή
άσκησης το ύψος των υποχρεώσεων που είναι καταβλητέες μέχρι το τέλος του έτους. Η σχέση
που αποδίδει την πληρωμή (payoff) που προκύπτει από αυτό το δικαίωμα είναι:
3.11
Όπου
Κ : η ονομαστική αξία του χρέους
Vt : η αξία της επιχείρησης τη χρονική στιγμή t
Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ότι αν το ύψος του ενεργητικού μειωθεί σε επίπεδο κάτω από το
ύψος των υποχρεώσεων, τότε οι πληρωμές του δανείου θα υπολείπονται των αναμενόμενων
και σε ακραία περίπτωση μπορεί να είναι ακόμη και μηδενικές.
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Προκειμένου να περιορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο, η τράπεζα μπορεί να αγοράσει ένα
δικαίωμα πώλησης πάνω στην αξία του ενεργητικού με τιμή άσκησης το ύψος των
υποχρεώσεων, καθώς ισχύει ότι:
3.12
Όπου
P : η σημερινή αξία του δικαιώματος πώλησης
Β0 : το ύψος των υποχρεώσεων σήμερα
Β : οι πληρωμές που υπόσχεται η υποχρέωση
r : το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου.
Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος των
υποχρεώσεων προς την αξία του ενεργητικού στη λήξη, τόσο θα αυξάνονται και η τιμή P, η
διαφορά των αποδόσεων και η πιθανότητα αθέτησης. Η αύξηση της διακύμανσης της
υποκείμενης αξίας του δικαιώματος, δηλαδή της αξίας του ενεργητικού, επιφέρει, επίσης,
αύξηση της αξίας του δικαιώματος πώλησης, διεύρυνση της διαφοράς των αποδόσεων και
αύξηση της πιθανότητας αθέτησης.
Ως μειονεκτήματα της προσέγγισης Merton μπορούν να εκληφθούν τα εξής:
 η ιδιαίτερα απλοποιημένη κεφαλαιακή δομή που προβλέπει ότι υπάρχει μία μόνο
υποχρέωση για την επιχείρηση που λήγει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 η μη ρεαλιστική υπόθεση για τον χρονικό προσδιορισμό της αθέτησης που τοποθετείται
μόνο κατά τη χρονική στιγμή λήξης της συγκεκριμένης υποχρέωσης
 για τον υπολογισμό της τιμής του δικαιώματος πώλησης πρέπει να είναι γνωστή η τρέχουσα
αξία του ενεργητικού, στοιχείο που δεν είναι εύκολο να παρατηρηθεί
 η υπόθεση ότι το χρησιμοποιούμενο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο είναι σταθερό και δεν
εξαρτάται από τη λήξη του χρεογράφου. [Servigny,Renault,2004], [Tudela,Young,2003]

3.1.6.2 Υποδείγματα Μελλοντικών Ταμειακών Ροών
Τα υποδείγματα μελλοντικών ταμειακών ροών βρίσκουν εφαρμογή σε χρηματοδοτήσεις
εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς ο κύριος αξιολογούμενος παράγοντας για την
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πιστοληπτική διαβάθμιση δεν είναι ο ίδιος ο δανειολήπτης, αλλά οι μελλοντικές ταμειακές
ροές του συγκεκριμένου έργου, και ειδικότερα οι συνολικές αδέσμευτες ταμειακές ροές, βάσει
των οποίων προσδιορίζεται και η αξία της επιχείρησης.
Ως ετήσιες αδέσμευτες ταμειακές ροές λαμβάνεται η διαφορά μεταξύ των κερδών προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και των κεφαλαίων που πρόκειται να διατεθούν για
επενδύσεις το δεδομένο έτος. Προεξοφλώντας το μέσο επίπεδο ταμειακών ροών με το
σταθμισμένο κόστος ιδίων και ξένων κεφαλαίων προκύπτει μια παρούσα αξία που μπορεί να
αξιοποιηθεί ως παράμετρος στα μοντέλα τιμολόγησης δικαιωμάτων. [Σαπουντζόγλου,
Πεντότης,2009]

3.1.7 Υβριδικά Υποδείγματα (Hybrid Models)
Προκειμένου να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν πληρέστερη και πιο αντιπροσωπευτική
εικόνα για τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο δανειολήπτη, τα πιστωτικά ιδρύματα συνήθως
συνδυάζουν διαφορετικούς τύπους υποδειγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο καταβάλλεται μία
προσπάθεια συγκερασμού των αποτελεσμάτων που προέρχονται από διαφορετικές μεθόδους
έκαστη από τις οποίες παρουσιάζει διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, σε
συνδυασμό με την εμπειρία των αναλυτών του τομέα πιστοδοτήσεων. Ενδεικτικά
περιγράφονται τρεις διαφορετικές δομές συνδυασμού τύπων υποδειγμάτων.
Ο συνδυασμός υποδειγμάτων σε Οριζόντια Διάταξη αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική,
αφού μπορεί με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου να εξάγει ένα τελικό συμπέρασμα μετά την
ολοκλήρωση της ανάλυσης τόσο των οικονομικών δεδομένων με χρήση ενός στατιστικού ή
αιτιώδους υποδείγματος, αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών μέσω ενός εμπειρικού
υποδείγματος.
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Ποιοτικά Δεδομένα

Ποσοτικά Δεδομένα

Πιστοληπτική Αξιολόγηση
Εικόνα 3.2: Συνδυασμός Υποδειγμάτων σε Οριζόντια Διάταξη

Εμπλουτισμός της παραπάνω διάταξης γίνεται με τον συνδυασμό υποδειγμάτων σε
Κάθετη Διάταξη, με Δυνατότητα Τροποποίησης. Μέσω αυτού του σχήματος πραγματοποιείται
πρωτογενής αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών με τη χρήση στατιστικών
ή αιτιωδών υποδειγμάτων, η οποία δύναται να τροποποιηθεί δευτερογενώς βάσει της
πρακτικής εμπειρίας των αξιολογητών. Η παρέμβασή τους, ωστόσο, δεν υπεισέρχεται στα
δεδομένα που οδήγησαν στο αποτέλεσμα της πρώτης αξιολόγησης, αλλά εστιάζει σε
παραμέτρους φερεγγυότητας που δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη φάση της διαδικασίας και
κρίνεται σκόπιμο να συνεκτιμηθούν. Προς αποφυγήν στρεβλώσεων, η διαδικασία
τροποποίησης χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη φειδώ στις περιπτώσεις όπου το αρχικό υπόδειγμα
εφαρμόστηκε με συνέπεια και απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Ποσοτικά & Ποιοτικά Δεδομένα
Προτεινόμενη Διαβάθμιση
Διαδικασία Τροποποίησης
Πιστοληπτική Αξιολόγηση
Εικόνα 3.3: Συνδυασμός Υποδειγμάτων σε Κάθετη Διάταξη, με Δυνατότητα Τροποποίησης
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Τα συστήματα εκ των Προτέρων Αποκλεισμού, τέλος, προβαίνουν σε αξιολόγηση των
ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων του αιτούντος δανειολήπτη μόνο εφόσον έχει κριθεί
θετικά σε μία διαδικασία ελέγχου. Σε αυτή τη διαδικασία εφαρμόζονται κριτήρια αποκλεισμού
που καθορίζονται από την εμπειρία των αναλυτών και την πιστωτική πολιτική του οργανισμού,
ο εντοπισμός των οποίων αποτελεί ικανή συνθήκη απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης.
Ως τέτοια κριτήρια μπορούν να θεωρηθούν τα δυσμενή στοιχεία που αντλούνται από το
σύστημα Τειρεσίας, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ύπαρξη καταχωρημένων αθετήσεων, αλλά
και η σημαντική υποβάθμιση των οικονομικών στοιχείων και η συστηματική εμφάνιση ζημιών.
[Caouette et al., 1998,] [Σαπουντζόγλου, Πεντότης, 2009]

Κριτήρια
Αποκλεισμού

Ποσοτικά &
Ποιοτικά
Δεδομένα

Πιστοληπτική
Αξιολόγηση
Εικόνα 3.4: Σύστημα εκ των Προτέρων Αποκλεισμού

3.1.8 Υπολογισμός Απόδοσης ανά Μονάδα Κινδύνου- Υπόδειγμα RAROC

Με το υπόδειγμα RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) υπολογίζεται ένας δείκτης
της απόδοσης του δανείου ως προς τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο σύμφωνα με τον οποίο
αξιολογείται εάν πρέπει να εγκριθεί η αιτούμενη χρηματοδότηση. Όταν η τιμή του δείκτη
υπερβαίνει την αναμενόμενη απόδοση, το αίτημα μπορεί να εγκριθεί, ενώ όταν υπολείπεται το
αίτημα απορρίπτεται. Η σκοπιμότητα χρησιμοποίησης του μοντέλου έγκειται στην κατανομή
των ιδίων κεφαλαίων σε κάθε θέση του ενεργητικού που ενέχει κίνδυνο, προκειμένου να
απορροφηθούν οι ενδεχόμενες ζημιές.
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Το υπόδειγμα RAROC αποδίδεται με τη σχέση:

ό
ά

ό

ό

ί

ί

3.13

Όπου ο αριθμητής εκφράζει το ετήσιο έσοδο από το δάνειο μετά την αφαίρεση του
κόστους χρηματοδότησης για το πιστωτικό ίδρυμα και της αναμενόμενης ζημιάς, Ε(L), λόγω
πτώχευσης, ενώ ο παρονομαστής εκφράζει τη μέγιστη ζημιά πέρα από την αναμενόμενη για το
συγκεκριμένο δάνειο σε δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης.
Αλγεβρικά το μέτρο RAROC ορίζεται ως εξής:

3.14
Όπου
ΣR : το άθροισμα των εσόδων από τη συναλλαγή και τις προμήθειες
EC : το οικονομικό κεφάλαιο (Economic Capital) που απαιτείται για την απορρόφηση των
μη αναμενόμενων ζημιών
r : το επιτόκιο (απόδοση) του οικονομικού κεφαλαίου
D1 : τα έξοδα του δανείου (κόστος κεφαλαίου, ασφαλιστικό κόστος, διοικητικά, λοιπά
άμεσα και έμμεσα κόστη)
D2 : οι αναμενόμενες πιστωτικές απώλειες
[Σαπουντζόγλου, Πεντότης, 2009], [Saunders,1999]
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3.2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΣ

3.2.1 Υπόδειγμα KMV
Το υπόδειγμα KMV στηρίζεται στην θεωρία αποτίμησης δικαιωμάτων που θεμελιώθηκε
από τον Merton. Εισήχθη το 1991 στην αγορά από την ομώνυμη εταιρεία KMV, την οποία στη
συνέχεια απέκτησε το 2002 ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, οπότε καθιερώθηκε
να αναφέρεται ως υπόδειγμα KMV-Moody’s.
Η καινοτομία του έγκειται στο γεγονός ότι αντιστρέφει το πρόβλημα του τραπεζικού
δανεισμού και το εξετάζει από την οπτική γωνία των μετόχων της δανειολήπτριας εταιρείας
και των κινήτρων τους για την αποπληρωμή του χρέους.
Η εκτίμηση του κινδύνου πραγματοποιείται μέσω της εκτίμησης της αναμενόμενης
συχνότητας αθέτησης (Expected Default Frequency) για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε
τρία στάδια:


Εκτιμάται η αγοραία αξία της επιχείρησης και η μεταβλητότητά της μέσω της

χρηματιστηριακής αξίας, της μεταβλητότητας και της λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων


Υπολογίζεται το «σημείο αθέτησης», που προσδιορίζει το όριο που θα πρέπει να

υπερβαίνει η αγοραία αξία των στοιχείων του ενεργητικού έναντι της ονομαστικής αξίας του
χρέους, ώστε να διασφαλίζεται το αξιόχρεο αυτής. Η απόσταση ανάμεσα στο «σημείο
αθέτησης» και στην αναμενόμενη αγοραία αξία των στοιχείων του ενεργητικού καλείται
«απόσταση από την αθέτηση».


Προσδιορίζεται η πιθανότητα αθέτησης, που αναφέρεται ως «αναμενόμενη

συχνότητα αθέτησης» (Expected Default Frequency-EDF), βάσει ιστορικών δεδομένων και της
υπόθεσης της κανονικής κατανομής των αποδόσεων των στοιχείων του ενεργητικού. Σε
επίπεδο πρακτικής εφαρμογής, ωστόσο, το υπόδειγμα δε χρησιμοποιεί την κανονική κατανομή,
αλλά εκείνη που προκύπτει από τα πραγματικά δεδομένα και η οποία παρουσιάζει ασυμμετρία.
Είναι δυνατόν, επίσης, να υπολογιστεί και η εμπειρική αναμενόμενη πιθανότητα αθέτησης
με χρήση ιστορικών στοιχείων αθετήσεων ως εξής:
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Αριθμός εταιρειών που αθετήσαν την πληρωμή τους μέσα σε ένα χρόνο, των
οποίων η αγοραία αξία των περιουσιακών τους στοιχείων είχε την ίδια «απόσταση
από την αθέτηση» στην αρχή του έτους

Εμπειρική EDF =
Συνολικός αριθμός εταιρειών των οποίων η αγοραία αξία των περιουσιακών
τους στοιχείων είχε την ίδια «απόσταση από την αθέτηση» στην αρχή του έτους

Εικόνα 3.5: Εκτίμηση της «αναμενόμενης συχνότητας αθέτησης» με το υπόδειγμα KMV για
ορίζοντα ενός έτους , Πηγή: [http://www.bbmms.org]

Οι κύριοι λόγοι που έχουν καταστήσει το υπόδειγμα KMV ευρέως αποδεκτό είναι ότι η βασική
απαιτούμενη πληροφορία είναι η τρέχουσα τιμή της μετοχής της υπό μελέτη εταιρείας εφόσον
διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο και το γεγονός ότι οι πεποιθήσεις της αγοράς για την πιθανότητα
επερχόμενης πτώχευσης μίας εταιρείας αποτυπώνονται ταχύτατα στην τιμή της μετοχής πλεονεκτώντας
έναντι

των

μεθόδων

που

στηρίζονται

σε

ιστορικά

στοιχεία.

[Saunders,1999],

[Korablev,Dwyer,2007]

3.2.2 CreditMetrics
Το υπόδειγμα CreditRisk Metrics ή CreditMetrics καθιερώθηκε το 1997 από τη
χρηματοοικονομική

εταιρεία

J.P.

Morgan

σε

συνεργασία

με

άλλους

διεθνείς

χρηματοπιστωτικούς οίκους, όπως η Bank of America και η Union Bank of Switzerland.
Πρόκειται για μια μεθοδολογία που στηρίζεται στην προσέγγιση VaR (Value at Risk) για την
52

Διενέργεια Τραπεζικών Πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του Πιστωτικού Κινδύνου
Γεωργιλέ Μαρία

εκτίμηση των ενδεχόμενων πιστωτικών απωλειών του χαρτοφυλακίου δανειακών τίτλων ενός
πιστωτικού οργανισμού σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, συνήθως ενός έτους, εξαιτίας των
μεταβολών της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών.
Η τρέχουσα αξία ενός δανείου είναι γνωστή, αφού γνωρίζοντας την τρέχουσα
πιστοληπτική αξιοπιστία του πιστούχου, μπορεί να υπολογιστεί η παρούσα αξία των
τοκοχρεολυσίων που υπόσχεται να πληρώσει το δάνειο. Δεν είναι γνωστή, ωστόσο, η αξία του
στο τέλος της περιόδου εφόσον μεταβληθεί η πιστοληπτική του ικανότητα. Προσεγγιστικά
μπορεί να εκτιμηθεί βάσει ιστορικών στοιχείων η πιθανότητα μετάβασης από το τρέχον
επίπεδο πιστοληπτικής αξιοπιστίας σε ένα άλλο.
Καθώς οι δανειακοί τίτλοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι, η αγοραία αξία τους και η
διακύμανσή της δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες. Ωστόσο, είναι εφικτός υπολογισμός μίας
υποθετικής τιμής τους χρησιμοποιώντας:


διαθέσιμα δεδομένα για την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη



την πιθανότητα μεταβολής του επιπέδου φερεγγυότητας εντός του επόμενου έτους



τα ποσοστά ανάκτησης κεφαλαίου σε περίπτωση χρεωκοπίας



τα πιστωτικά περιθώρια και τις αποδόσεις των δανείων

βάσει των οποίων μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με το μέγεθος των
δυνητικών απωλειών. Αυτή η προσέγγιση εκτίμησης των απωλειών αναφέρεται ως Credit VaR
(C-Var).
Πίνακας 3.1: Πιθανότητες μετάβασης ενός έτους εκδότη κατηγορίας διαβάθμισης ΒΒΒ

Κατηγορία Διαβάθμισης (Rating)

Πιθανότητα Μετάβασης (%)

ΑΑΑ

0,02

ΑΑ

0,33

Α

5,95

ΒΒΒ

86,93

ΒΒ

5,30

Β

1,17

C

0,12

Αθέτηση (Default)

0,18

Πηγή: [Saunders, 1999]
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Για κάθε διαβάθμιση χρησιμοποιείται διαφορετική σειρά επιτοκίων προεξόφλησης λόγω
της μεταβολής των πιστωτικών περιθωρίων που εξαρτώνται από την πιστωτική διαβάθμιση,
ενώ για τη διαβάθμιση της αθέτησης (default) η αξία προκύπτει από το αναμενόμενο ποσοστό
ανάκτησης. Με βάση τις πιθανότητες μετάβασης υπολογίζεται η αναμενόμενη αξία E(P) και η
τυπική απόκλιση σ του ομολόγου:
Ε(P) = Σp P

3.15

i i

2

2

σ = Σ [P – E(P)] p
i

i

3.16

Όπου
P = αξία δεδομένης της διαβάθμισης i
i

p = πιθανότητα να βρεθεί στην διαβάθμιση i
i

Αφού υπολογιστεί η αξία της απαίτησης κάτω από διαφορετικές υποθέσεις, είναι εφικτός,
επίσης, ο υπολογισμός του χειρότερου ενδεχομένου για συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης,
προκειμένου να υπολογιστούν τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του πιστωτικού
κινδύνου. Επί παραδείγματι, μπορεί να εκτιμηθεί ποιο είναι το χειρότερο ενδεχόμενο σε
επίπεδο εμπιστοσύνης 99% μέσα από την εμπειρική κατανομή συχνοτήτων του παραπάνω
πίνακα σαν η αξία εκείνη της απαίτησης, P199%, που χωρίζει το εμβαδόν της εμπειρικής
κατανομής συχνοτήτων στα 99% και 1% διαστήματα.
Ως κυριότερο πλεονέκτημα της μεθόδου θεωρείται η ιδιότητά του να μετρά τον πιστωτικό
κίνδυνο ακολουθώντας μια περισσότερο γενικευμένη προσέγγιση. Μειονεκτήματά της
αποτελούν το γεγονός ότι βασίζεται στη γνώση της καμπύλης απόδοσης, διαφόρων
κατηγοριών κινδύνου, εταιρικών ομολόγων, η ιστορικότητα των στοιχείων πιθανότητας
μετάβασης που μπορεί να μην ισχύσει και στο μέλλον και, τέλος, η συσχέτιση του πιστωτικού
κινδύνου από συγκεκριμένη κατηγορία εταιρικών ομολόγων με τον αντίστοιχο κίνδυνο άλλης
που δεν έχει εκδώσει ομόλογα αλλά ανήκει στην ίδια κατηγορία. Ερευνητές εγείρουν
ενστάσεις ως προς την ταύτιση εταιρικών ομολόγων και τραπεζικών πιστοδοτήσεων, κυρίως
λόγω διαφοροποίησης των παρεχόμενων εγγυήσεων για αυτές τις δύο μορφές υποχρεώσεων.
Αυτή η βασική διαφορά καθιστά, γενικά, τον κίνδυνο των δανείων μικρότερο από το
αντίστοιχης διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου ομόλογο.

[Saunders,1999], [Γεωργούτσος,

2008]
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3.2.3 Credit Risk+
Το υπόδειγμα Credit Risk+ αναπτύχθηκε από την Credit Suisse Financial Products (CSFP)
σε αντιδιαστολή με το CreditMetrics και βασίζεται στην εμπειρική παρατήρηση ότι η
κατανομή των ζημιών από ένα χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων παρουσιάζει ασυμμετρία. Αυτό
σημαίνει, δηλαδή, ότι η συχνότητα εμφάνισης μικρών ζημιών (μικρός αριθμός αθετήσεων)
είναι μεγάλη, ενώ αντίθετα η συχνότητα εμφάνισης υψηλών ζημιών (μεγάλος αριθμός
αθετήσεων) είναι μικρή. Πρόκειται, συνεπώς, για μια κατανομή που μπορεί να προσεγγιστεί ως
Poisson με επιλογή κατάλληλης παραμέτρου στην οποία η πιθανότητα εμφάνισης n αριθμού
αθετήσεων από ένα χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων δίνεται από τη σχέση:
3.17
Όπου
e : εκθετικό (e=2,71828)
m : ο μέσος αριθμός πτωχεύσεων στο χαρτοφυλάκιο
n! : το παραγοντικό του πλήθους των γεγονότων
Εκτός από τη μοντελοποίηση της πιθανότητας αθέτησης (κατανομή των απωλειών), το
υπόδειγμα επιχειρεί να εκτιμήσει, επίσης, τη σοβαρότητα των απωλειών σε περίπτωση
αθέτησης, καθώς επιτρέπει τον υπολογισμό της αναμενόμενης ζημίας

E(L)= m × e × LGD

3.18

και της «μέγιστης ζημίας» σε συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης

maxL99% = (n99%) × e×LGD

3.19

όπου LGD το μέγεθος των απωλειών που έχει οριστεί ως LGD= EAD×(1-RR), με RR το
ποσοστό του κεφαλαίου που δύναται να ανακτηθεί.
Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου έγκεινται στη δυνατότητα εφαρμογής του σε
κάθε είδος χαρτοφυλακίου και στις ελάχιστες απαιτήσεις του όσον αφορά στα προαπαιτούμενα
δεδομένα, αφού αρκούν τα μέσα ποσοστά χρεωκοπίας και το μέγεθος των απωλειών σε
περίπτωση

χρεωκοπίας

(LGD)

εκάστου

χαρτοφυλακίου.

[Sauners,Cornett,,2003]

[Γεωργούτσος,2008]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Συμπληρωματικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιείται
κατά την εξέταση ενός αιτήματος πιστοδότησης, επιδίωξη των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί
η υιοθέτηση τεχνικών αντιστάθμισης του πιστωτικού κινδύνου σε ενδεχόμενη μελλοντική
επιδείνωση των χαρακτηριστικών του δανειοδοτούμενου που μπορεί να επιφέρει αδυναμία
εκπλήρωσης των ανειλημμένων υποχρεώσεών του.
Ο συνηθέστερος τρόπος είναι η λήψη εξασφαλίσεων, ενοχικών ή/και εμπράγματων, που
ενισχύουν τη θέση του πιστωτικού ιδρύματος και δημιουργούν τη βάση για τη μερική ή και
ολική ανάκτηση της απαίτησης σε περίπτωση αθέτησης. Εναλλακτικός τρόπος είναι η
μεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου σε άλλους επενδυτές μέσω της
διαδικασίας της τιτλοποίησης. Σημαντική, εξίσου, είναι η αδιάλειπτη παρακολούθηση της
εξέλιξης μιας πιστοδότησης και η εδραίωση της συνεργασίας με τον δανειοδοτούμενο, ώστε να
πραγματοποιούνται εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες προς διασφάλιση των συμφερόντων
του ιδρύματος.

4.2 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Παρά την παλιά τραπεζική ρήση ότι «η πιο ασφαλής πίστωση είναι εκείνη που δε
χρειάζεται καμία εξασφάλιση», που εστιάζει στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο
συμβαλλόμενων μερών, η μεταβλητότητα και η αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος
έχουν οδηγήσει στην ανάγκη αναζήτησης επικουρικών τρόπων στήριξης και εξυπηρέτησης των
χρηματοδοτήσεων. Οι εξασφαλίσεις διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: ενοχικές και
εμπράγματες.
Οι ενοχικές έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την υπογραφή της σύμβασης από τους
ενεχομένους, μέσω της οποίας αναλαμβάνουν την υποχρέωση της αποπληρωμής, ενώ οι
εμπράγματες στηρίζονται στη δέσμευση κινητών ή ακίνητων πραγμάτων επί των οποίων
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συνιστάται ενέχυρο υπέρ της τράπεζας και δύνανται να ρευστοποιηθούν προκειμένου να
εξοφληθεί η απαίτησή της από την πίστωση.

4.2.1 Ενοχικές Εξασφαλίσεις
Οι ενοχικές εξασφαλίσεις έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ανάληψη ενοχής, δηλαδή
ευθύνης, με την υπογραφή της σύμβασης από τον πιστούχο και τους εγγυητές, να
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την πίστωση, σύμφωνα με τους
συνομολογηθέντες όρους. Ο εγγυητής ενέχεται στη σύμβαση είτε για το συνολικό ποσό της
χρηματοδότησης είτε για μέρος αυτής. αναλαμβάνοντας την ίδια υποχρέωση με τον
δανειζόμενο έναντι του τραπεζικού ιδρύματος για την αποπληρωμή της. Παραιτείται, επίσης,
από το δικαίωμα της διζήσεως, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απαιτήσει από την τράπεζα να
στραφεί πρώτα κατά του πρωτοφειλέτη και εφόσον δεν ικανοποιηθεί από εκείνον διαδοχικά να
στραφεί κατά του ιδίου και των άλλων εγγυητών, αλλά ευθύνεται εξαρχής ως αυτοφειλέτης.
Δεδομένου του γεγονότος ότι η σύμβαση αποτελεί το βασικό αποδεικτικό στοιχείο σε
περίπτωση αντιδικίας, καθώς δεσμεύει όλους τους συμβαλλόμενους με την υπογραφή τους,
ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται από την πλευρά του δανειστή για την ορθότητα και
τυπικότητα στην κατάρτιση και την υπογραφή της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κυριότερα
χαρακτηριστικά των συνηθέστερων μορφών ενοχικών εξασφαλίσεων, που είναι οι προσωπικές
εγγυήσεις, οι εταιρικές εγγυήσεις, η παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο, οι
Υποσχετικές Επιστολές και οι Εγγυητικές Επιστολές με Δικαιούχο την Τράπεζα.
[Αναγνωστάκης κ.α., 2002], [Γεωργιάδης,2001]

4.2.1.1. Προσωπική Εγγύηση
Οι προσωπικές εγγυήσεις παρέχονται υπέρ του πρωτοφειλέτη από φυσικά πρόσωπα που
διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα και ισχύουν μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της
σύμβασης. Προκειμένου να είναι ουσιαστική η εγγύησή τους για την τράπεζα, οι εγγυητές θα
πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό εισόδημα, ακίνητη περιουσία ελεύθερη βαρών, να είναι
εντός ηλικιακών ορίων, να μην εμφανίζουν δυσμενή στοιχεία εις βάρος τους και να κρίνονται
φερέγγυοι. Η πιστοληπτική ικανότητά τους αξιολογείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο
αξιολογείται και εκείνη του δανειολήπτη. Όταν η δανειοδότηση αφορά εταιρεία, επιδιώκεται η
λήψη της προσωπικής εγγύησης όλων των κύριων φορέων της, με την οποία ενέχονται πλέον
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και με την ατομική τους περιουσία, ενισχύοντας την πίστωση. Σε περίπτωση θανάτου του
εγγυητή, η εγγύηση παραμένει ακέραιη και μετατίθεται στους νόμιμους κληρονόμους, οι
οποίοι ευθύνονται ανάλογα με τα κληρονομικά τους μερίδια και με την προσωπική τους
περιουσία, εκτός και αν αποποιηθούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς,
οπότε απαλλάσσονται και από την υποχρέωση της συγκεκριμένης πιστοδότησης.

4.2.1.2 Εταιρική Εγγύηση
Στην περίπτωση εκείνη όπου το πρόσωπο που παρέχει την εγγύηση υπέρ του
πρωτοφειλέτη είναι μια κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία, η εγγύηση καλείται εταιρική.
Για να γίνει αποδεκτή από την τράπεζα η εγγύηση μίας εταιρείας, θα πρέπει αυτό να
προβλέπεται από το καταστατικό της, να διαθέτει καλή οικονομική κατάσταση και
κερδοφορία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται τόσο στις δικές της υποχρεώσεις, αλλά και
στις πιστωτικές διευκολύνσεις του τρίτου υπέρ του οποίου εγγυάται. Ειδικά για τις ανώνυμες
εταιρείες, πρέπει να λαμβάνεται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και να
δίνεται ρητή εντολή για την υπογραφή της σύμβασης.

4.2.1.3 Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου
Το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει την εγγύησή του σε επιχειρήσεις μέσω του Εθνικού
Ταμείου Επιχειρηματικότητας και ΑΝάπτυξης (πρώην Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων) και μέχρι ποσοστό 80% της χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμου ή
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα είτε για επενδυτικές πρωτοβουλίες είτε για στήριξή τους όταν
έχουν επιβαρυνθεί από έκτακτες συνθήκες, όπως θεομηνίες, ζημιές από επεισόδια,
χρηματοοικονομικές κρίσεις. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται στα πλαίσια
συγκεκριμένων δράσεων με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με σχετικές υπουργικές
αποφάσεις και συχνά συνδυάζεται με επιδότηση του επιτοκίου. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει ως
προς το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μορφές εγγυητών, δεν
παραιτείται συνήθως από το δικαίωμα της διζήσεως. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα μπορεί να
στραφεί κατά του εγγυητή για την είσπραξη του εγγυημένου κεφαλαίου σε περίπτωση
καταγγελίας της σύμβασης από την τράπεζα λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης του
δανειολήπτη, μόνον εφόσον έχει τεκμηριωμένα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διεκδίκησης του
οφειλόμενου ποσού από τον πιστούχο. Μειονέκτημα για τα δάνεια με την εγγύηση του
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Ελληνικού Δημοσίου αποτελεί η χρονοβόρα και αρκετά πολύπλοκη γραφειοκρατική
διαδικασία που απαιτείται από την υποβολή του αιτήματος της επιχείρησης μέχρι την είσπραξη
της απαίτησης της τράπεζας.

4.2.1.4 Υποσχετική Επιστολή
Οι Υποσχετικές Επιστολές είναι ακόμη ένας τρόπος ενοχικής εξασφάλισης υπό τη μορφή
έγγραφης δέσμευσης του πιστούχου προς την τράπεζα ότι θα τακτοποιήσει μια συγκεκριμένη
υποχρέωσή του σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν έχει νομική ισχύ, αλλά αποτελεί
ηθική δέσμευση και έχει σύντομη διάρκεια που συνήθως δεν υπερβαίνει το διάστημα λίγων
μηνών. Η υποσχετική επιστολή μπορεί να αφορά την προσκόμιση μεταχρονολογημένων
επιταγών ή εγγραφή βάρους σε κάποιο ακίνητο εκ των υστέρων της σχετικής χρηματοδότησης.
Εναλλακτική δέσμευση αποτελούν οι επιστολές πρόθεσης και υποστήριξης που συντάσσονται
από μια μητρική εταιρεία προκειμένου να δηλώσει την πρόθεση μίας θυγατρικής της ότι θα
εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της έναντι της τράπεζας και να εγγυηθεί γι’ αυτό.
Προϋπόθεση για να έχει υπόσταση μία τέτοια επιστολή είναι να έχει διαπιστωθεί η
φερεγγυότητα, το ήθος τη διοίκησης και η οικονομική κατάσταση της μητρικής εταιρείας.

4.2.1.5 Εγγυητική Επιστολή με Δικαιούχο Τράπεζα
Οι Εγγυητικές Επιστολές με δικαιούχο την τράπεζα αποτελούν, τέλος, μια ακόμη μορφή
εγγύησης. Με την εγγυητική επιστολή, η εκδότρια τράπεζα υπόσχεται εγγράφως στον
δικαιούχο, εν προκειμένω στη δανείστρια τράπεζα, ότι ο υπέρ ου η εγγυητική επιστολή
(δανειζόμενος) θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, ειδάλλως υποχρεούται να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με τους αναφερόμενους σε
αυτήν όρους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της εγγυητικής επιστολής ως εξασφάλιση
είναι η αποδοχή της εκδότριας τράπεζας ως φερέγγυας από τη δανείστρια και η προσεκτική και
σαφής διατύπωση του κειμένου ώστε να διασφαλίζεται το λαβείν της απαίτησης σε περίπτωση
αθέτησης.
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4.2.2 Εμπράγματες Εξασφαλίσεις
Με την εμπράγματη εξασφάλιση η δανείστρια τράπεζα κατοχυρώνεται για τη
χρηματοδότηση που εγκρίνει μέσω του δικαιώματος που αποκτά πάνω σε ένα πράγμα, κινητό
ή ακίνητο, το οποίο προσφέρει ο πρωτοφειλέτης ή ο εγγυητής. Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στο ενέχυρο και στην προσημείωση/υποθήκη. Η κοινή λογική
που διέπει και τα δύο είδη είναι ότι σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν τηρήσει τα
συνομολογηθέντα, η τράπεζα προκειμένου να ικανοποιήσει προνομιακά την απαίτησή της
προβαίνει σε εκποίηση ή ιδιοποίηση του εν λόγω πράγματος. Η βασική τους διαφορά έγκειται
στο γεγονός ότι το ενέχυρο αναφέρεται σε κινητά, πράγματα ή δικαιώματα, ενώ η
προσημείωση/υποθήκη σε ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη.

4.2.2.1 Ενέχυρο
Ενέχυρο είναι το εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε κάποιο άλλο κινητό πράγμα για την
εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή με την προνομιακή ικανοποίηση του από την πώληση
η ιδιοποίηση του πράγματος. Για τη σύσταση ενεχύρου απαιτούνται:
 συμφωνία δανειστή και ιδιοκτήτη του πράγματος, που υπογράφεται ως πρόσθετη πράξη της
κύριας σύμβασης χρηματοδότησης και λαμβάνει βεβαία χρονολογία από συμβολαιογράφο ή
δικαστικό επιμελητή, προκειμένου να αποκτήσει δημόσια ισχύ
 παράδοση του φυσικού αντικειμένου στον δανειστή, στις Γενικές Αποθήκες ή σε τρίτον
κοινής εμπιστοσύνης, ειδάλλως παραμένει στον οφειλέτη με την υποχρέωση καταχώρισης στο
οικείο Ενεχυροφυλακείο.
Ιδιαίτερα θετική και επιθυμητή μορφή εξασφάλισης για την τράπεζα είναι η ενεχύραση
κατάθεσης του δανειολήπτη λόγω της εύκολης ρευστοποίησής της εφόσον απαιτηθεί.
Προϋπόθεση είναι η συναίνεση όλων των συνδικαιούχων των λογαριασμών είτε ενέχονται στο
δάνειο είτε όχι. Λόγω της υψηλής διασφαλιστικής αξίας της εξασφάλισης, οι συγκεκριμένες
χρηματοδοτήσεις ενέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και τιμολογούνται ευνοϊκότερα σε σχέση
με άλλες μορφές.
Η συνηθέστερη μορφή ενεχύρου για βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου
κίνησης προς επιχειρήσεις είναι η ενεχύραση αξιογράφων, συναλλαγματικών και
μεταχρονολογημένων επιταγών. Βασικό μέλημα των στελεχών της τράπεζας σε αυτήν την
περίπτωση είναι ο σχολαστικός έλεγχος των τυπικών στοιχείων των αξιογράφων και η
διαπίστωση της φερεγγυότητας των ενεχομένων, της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς, της
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εμπορικότητας της συναλλαγής και της διασποράς του χαρτοφυλακίου, ώστε να υπάρχει
ουσιαστική εξασφάλιση και προσδοκία είσπραξης της απαίτησης κατά τη ρευστοποίησή τους.
Ενέχυρο σε ασφάλεια πίστωσης μπορεί να συσταθεί, επίσης, επί άυλων τίτλων, όπως
ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, ωστόσο, ελλοχεύει ο κίνδυνος σημαντικής υποτίμησης της αξίας τους λόγω της
έντονης μεταβλητότητάς τους, ιδιαίτερα όταν ο ορίζοντας της χρηματοδότησης είναι
μεσο/μακροπρόθεσμος.
Εναλλακτικός τρόπος εξασφάλισης μπορεί να είναι η ενεχύραση εμπορευμάτων
ιδιοκτησίας του πιστούχου, εφόσον αυτά είναι αντικείμενα γενικής χρησιμότητας. Αυτά πρέπει
να φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της τράπεζας, του δανειολήπτη ή τρίτου, να ασφαλίζονται
υποχρεωτικά και να συντηρούνται επαρκώς ώστε να μην απαξιώνονται και να μπορούν να
διατεθούν ευχερώς εφόσον χρειαστεί. Η διασφαλιστική αξία συνήθως υπολογίζεται βάσει του
κόστους κτήσης και όχι βάσει της εμπορικής αποτίμησής τους.
Για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, συνήθης μορφή εξασφάλισης των χρηματοδοτήσεων είναι
η ενεχύραση των φορτωτικών εγγράφων των εμπορευμάτων, εφόσον δεν υπάρχουν
αντενδείξεις για τον εξαγωγέα, τον παραλήπτη και τον μεταφορέα. Προκειμένου να γίνει
ενεχύραση των φορτωτικών, τα εμπορεύματα θα πρέπει να έχουν ήδη προπωληθεί και να έχουν
φορτωθεί, να μην είναι ευπαθή και να είναι ασφαλισμένα. Όταν καλύπτονται και με εγγυητική
επιστολή ή ενέγγυα πίστωση, θα πρέπει να γίνεται συσχετισμός των εγγράφων με τους
αναφερόμενους σε αυτές όρους.
Η ενεχύραση απαίτησης αποτελεί, επίσης, μορφή εξασφάλισης χρηματοδότησης.
Πρόκειται, κυρίως, για απαιτήσεις που έχει ο πιστούχος από τρίτον, που είναι συνήθως το
Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Δημόσιοι Οργανισμοί και Ν.Π.Δ.Δ.. Για να αποτελεί ουσιαστική
εξασφάλιση, θα πρέπει η εν λόγω απαίτηση να είναι γεγενημένη, δηλαδή να μην είναι στο
στάδιο της συμφωνίας υλοποίησης, αλλά να έχει εκτελεστεί και να απομένει η είσπραξη των
χρημάτων. Ως απαιτήσεις μπορούν να εκληφθούν ενδεικτικά οι συμβάσεις για προμήθεια ή
εκτέλεση έργου, απαιτήσεις από εγγυητική επιστολή υπέρ τρίτου με δικαιούχο τον
δανειολήπτη, επιχορηγήσεις του Δημοσίου, απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες, απαιτήσεις που
προέρχονται από εκδοθέντα τιμολόγια για πωληθέντα εμπορεύματα επί πιστώσει, απαιτήσεις
από μισθώματα και απαιτήσεις από ασφαλιστική αποζημίωση. Με την εκχώρηση, ο εκχωρητής
υποχρεούται να παραδώσει στον εκδοχέα (δανειστή) όλα τα παρελκόμενα αποδεικτικά
έγγραφα της απαίτησης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστούν για την
ενάσκησή της. [Αναγνωστάκης κ.α., 2002], [Γεωργιάδης,2001]
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4.2.2.2 Υποθήκη/ Προσημείωση
Υποθήκη είναι εμπράγματο δικαίωμα επί αλλότριου ως προς τον δανειστή ακινήτου για
την εξασφάλιση απαίτησής του με την προνομιακή ικανοποίησή του από το πράγμα. Η
υποθήκη είναι παρεπόμενο δικαίωμα, απαιτείται δηλαδή ύπαρξη κύριας απαίτησης, που μπορεί
να είναι και μελλοντική ή υπό αίρεση. Συντάσσεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη ως
απόρροια ιδιωτικής βούλησης είτε με αναγκαστική δικαστική απόφαση, καταχωρείται αμέσως
στο οικείο Υποθηκοφυλακείο και αποτελεί άμεσα εκτελεστό τίτλο στην περίπτωση εμπλοκής
της πιστοδοτικής σχέσης, γεγονός που δίνει στον ενυπόθηκο δανειστή το δικαίωμα
εκπλειστηρίασης του υποθηκευμένου ακινήτου χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία. Γι΄ αυτόν
τον λόγο καθίσταται ιδιαίτερα επιθυμητή μορφή εξασφάλισης για τις τράπεζες τόσο για δάνεια
ιδιωτών (στεγαστικά/ καταναλωτικά) όσο και για δάνεια επιχειρήσεων.
Η υποθήκη μπορεί να αποκτηθεί σε οικόπεδο/ αγροτεμάχιο, όροφο/διαμέρισμα ή κάθετη
ιδιοκτησία, ιδανικό μερίδιο, ψιλή κυριότητα/ επικαρπία, μεταλλείο, πλοία/ αεροσκάφη,
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις μαζί με το ακίνητο στο οποίο
βρίσκονται. Στο ίδιο ακίνητο είναι δυνατόν να εγγραφούν περισσότερες υποθήκες, ωστόσο η
ικανοποίηση των δανειστών σε περίπτωση πλειστηριασμού γίνεται σύμφωνα νε τη σειρά
εγγραφής.
Οι βασικές αρχές που διέπουν την υποθήκη είναι:
 Αρχή της Δημοσιότητας, που παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο το δικαίωμα να ερευνά στα
βιβλία υποθηκών και να αποκτά πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων κλπ
 Αρχή της Ειδικότητας, με την οποία προσδιορίζεται ακριβώς το ακίνητο με τα βάρη του και
η χρηματική ποσότητα που ασφαλίζεται με την υποθήκη
 Αρχή της Χρονικής Προτεραιότητας, όπου η προτεραιότητα μεταξύ των ενυπόθηκων
δανειστών καθορίζεται με τη χρονική τάξη εγγραφής της υποθήκης τους.
Προκειμένου να είναι ουσιαστική η εξασφάλιση για την τράπεζα, θα πρέπει να προηγείται
ενδελεχής νομικός και τεχνικός έλεγχος του προσφερόμενου ακινήτου, ώστε βασικά να
διαπιστώνεται η ταύτιση των τίτλων και η νομιμότητα των κτισμάτων και να εντοπίζονται
τυχόν άλλες διεκδικήσεις με το ύψος αυτών. Στην έκθεση τεχνικής εκτίμησης του ακινήτου
παρατίθενται, επίσης, η αγοραία αξία του ακινήτου, η υλική αξία του και η αξία άμεσης
διάθεσης βάσει των οποίων καθορίζεται και το ύψος του ποσοστού διασφάλισης του δανείου.
Το ακίνητο διατηρεί το βάρος και παραμένει υποχρεωτικά ασφαλισμένο για πυρκαγιά και
σεισμό μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της πίστωσης, οπότε η τράπεζα συναινεί στην άρση του
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εφόσον δεν έχει άλλη διεκδίκηση απορρέουσα από τη σύμβαση προς εξασφάλιση της οποίας
έχει εγγραφεί η υποθήκη.
Η προσημείωση είναι το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης υπό την αναβλητική αίρεση
τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης του δανειστή. Η προσημείωση δεν αποτελεί εκτελεστό
τίτλο και προκειμένου ο προσημειούχος δανειστής να μπορέσει να εκπλειστηριάσει το
προσημειωμένο ακίνητο, θα πρέπει να μετατρέψει την προσημείωση σε υποθήκη. Η
προσημείωση πρέπει να τραπεί μετά την τελεσιδικία της απαίτησης σε υποθήκη, εντός
χρονικού διαστήματος 90 ημερών και γράφεται με απόφαση του Πρωτοδικείου ύστερα από
αίτηση της τράπεζας είτε με την συναίνεση του πελάτη ή και χωρίς αυτήν.
Συνήθως προτιμάται η προσημείωση έναντι της υποθήκης λόγω του χαμηλότερου κόστους
που συνεπάγεται για την εγγραφή της, ωστόσο η υποθήκη επιλέγεται όταν στο ακίνητο
εμπεριέχονται

και

εμπεπηγμένα

μηχανήματα,

καθώς

περιγράφεται

αναλυτικά

στη

συμβολαιογραφική πράξη το ακίνητο με τα περιεχόμενά του. [Αναγνωστάκης κ.α., 2002],
[Γεωργιάδης,2001]

4.3 ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ο όρος «τιτλοποίηση» αποδίδει τη μεταβίβαση του πιστωτικού κινδύνου ενός
χαρτοφυλακίου σε άλλους επενδυτές. Πρόκειται για μια διαδικασία βάσει της οποίας
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενός χαρτοφυλακίου με ομοειδή χαρακτηριστικά και προβλέψιμη
αξία ή σταθερή ροή εσόδων, όπως δάνεια, απαιτήσεις, δικαιώματα, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για την έκδοση τίτλων.
Η εφαρμογή της τιτλοποίησης γίνεται με δύο κύριους τρόπους. Ο πρώτος είναι η άμεση
οριστική εκχώρηση του χαρτοφυλακίου σε ένα τρίτον έναντι καταβολής μετρητών. Με
εγγύηση τις υποκείμενες αξίες γίνεται χρηματοδότηση με έκδοση ομολόγου που εξυπηρετείται
από την ωρίμανση στο χαρτοφυλάκιο. Ο δεύτερος τρόπος είναι η πληρωμή ασφαλίστρων, ώστε
να μετατεθεί ο κίνδυνος σε τρίτον (synthetic securitization). Η εταιρεία που αναλαμβάνει τον
κίνδυνο εκδίδει ομόλογα τα οποία συνδέει με τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου
(credit linked notes) ή προβαίνει σε ανταλλαγές κινδύνου πιστωτικής αθέτησης (credit default
swaps) με άλλες επενδυτικές τράπεζες.
Τα κύρια μέρη που συμμετέχουν σε μια ανταλλαγή τιτλοποίησης είναι:
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 ο εκχωρητής, δηλαδή η οντότητα που επιδιώκει τη χρηματοδότηση των αναγκών της μέσω
της διαδικασίας
 ο εκδότης, που είναι μία εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) που αναλαμβάνει την έκδοση και
τη διάθεση τίτλων επί των εκχωρούμενων στοιχείων προκειμένου να καταστεί εφικτή η
χρηματοδότηση
 ο πάροχος πιστωτικής ενίσχυσης, που είναι συνήθως ασφαλιστικές εταιρείες
 ο διαχειριστής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των τιτλοποιούμενων στοιχείων
και την είσπραξη των ταμειακών πληρωμών, ώστε να μπορούν να εξοφληθούν οι επενδυτές
από τις αναμενόμενες ροές
 ο πάροχος ρευστότητας, που επιμελείται την κάλυψη των χρονικών ελλειμμάτων εξαιτίας
της απόκλισης μεγεθών μεταξύ των ροών που παράγονται από τα τιτλοποιούμενα στοιχεία και
τις ταμειακές πληρωμές που απαιτούν οι τίτλοι σε μία δεδομένη χρονική περίοδο
 οι εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίες προσδιορίζουν το απαιτούμενο επίπεδο
πιστωτικής ενίσχυσης που προστατεύει τους επενδυτές έναντι των ενδεχόμενων απωλειών.
Οι λόγοι που συνηγορούν στην προσφυγή των τραπεζικών ιδρυμάτων στην αγορά
τιτλοποιήσεων είναι η επιδίωξή τους να μεταφέρουν τον αναληφθέντα κίνδυνο, να
αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τα διαθέσιμα κεφάλαια, να θωρακίσουν την κεφαλαιακή
επάρκειά τους και να ενισχύσουν τη ρευστότητα που θα τους επιτρέψει την ανάπτυξη νέων
δραστηριοτήτων και τέλος να κατανείμουν πιο αποτελεσματικά τις απαιτήσεις και τις
υποχρεώσεις τους.
Παράλληλα, η τιτλοποίηση παρέχει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αποκομίσουν
αποδόσεις επενδύοντας σε τίτλους που εκδίδονται επί τραπεζικών χαρτοφυλακίων με επαρκή
διαφοροποίηση και πιστωτική ενίσχυση. [Bessis, 2002], [Σαπουντζόγλου, Πεντότης, 2009]

4.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μίας επιχείρησης δεν επέρχεται, συνήθως, ως
συνέπεια ενός αιφνίδιου γεγονότος, αλλά είναι αποτέλεσμα συνδυασμού παραγόντων που
ξεκίνησαν σε απώτερο χρόνο και κλιμακώνονται σταδιακά υπό την επίδραση του εξωτερικού
περιβάλλοντος. Γι΄ αυτόν τον λόγο, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η στενή παρακολούθηση
της εξέλιξης της χρηματοδότησης και της πορείας του δανειζόμενου και του κλάδου στον
οποίο δραστηριοποιείται, ούτως ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως τα σημεία συναγερμού και να
λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποτραπεί η κακή έκβαση της πίστωσης.
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Ενδεικτικοί τρόποι με τους οποίους το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να ενημερώνεται για την
κατάσταση του πιστούχου είναι η εξέταση επικαιροποιημένων οικονομικών στοιχείων σε
τακτά διαστήματα και ενδιάμεσων εφόσον απαιτείται, η παρακολούθηση της συναλλακτικής
συμπεριφοράς του (ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιστροφές επιταγών, υπερβάσεις ορίων, υπόλοιπα
λογαριασμών), η διαπίστωση της λειτουργίας μετά από πραγματοποίηση επίσκεψης στην έδρα,
η διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος και της σχέσης με
πελάτες- προμηθευτές ώστε να παρακολουθείται η συνάφεια των εμπορικών συναλλαγών και
να αποτρέπεται η διακίνηση επιταγών ευκολίας, η αναζήτηση στοιχείων για τους ενεχόμενους
στο σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και, τέλος, οι πληροφορίες που αντλούνται από την αγορά και το
ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Από τις παραπάνω πηγές ενδεχομένως προκύψουν κάποια στοιχεία που αρχικά
αξιολογούνται ως ήσσονος σημασίας, ωστόσο εφόσον δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση,
μπορεί να είναι προειδοποιητικές ενδείξεις της αρχής μίας κακής πορείας. Τέτοιες ενδείξεις
μπορεί να αφορούν τον κλάδο και τη θέση της ως προς αυτόν (ανταγωνισμός, καταναλωτικές
προτιμήσεις, παραγωγική ικανότητα), τις επιχειρηματικές αποφάσεις (αλλαγές στη δομή της
επιχείρησης, υπερβολική ανάπτυξη ή σημαντική υστέρηση, πώληση στοιχείων του
ενεργητικού, αποφάσεις για επενδύσεις, διάδοχη κατάσταση, στροφή σε άλλα αντικείμενα) και
τους αμιγείς οικονομικούς παράγοντες (σημαντική κάμψη του κύκλου εργασιών, επιδείνωση
των δεικτών, αύξηση της μόχλευσης, μείωση ρευστότητας, αλλαγές στους ελεγκτές και τη
λογιστική πολιτική, καθυστερημένη υποβολή των οικονομικών καταστάσεων, υψηλές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με βάση τις ταμειακές
ροές).
Ορισμένα στοιχεία από αυτά εκλαμβάνονται ως σημεία συναγερμού και χρήζουν άμεσης
προσοχής και αντιμετώπισης. Τέτοια σημεία που αφυπνίζουν άμεσα τα στελέχη των
πιστοδοτήσεων είναι η εμφάνιση δυσμενών στοιχείων, η αναγγελία πλειστηριασμού σε
ακίνητο υπέγγυο ή μη, η δημιουργία ελλείμματος εξασφαλίσεων, η υποβολή συχνών και
πιεστικών αιτημάτων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων για την κάλυψη αναγκών, η αδυναμία
προσκόμισης οικονομικών καταστάσεων και βεβαιώσεων ενημερότητας που απαιτούνται για
την αναθεώρηση του πλαισίου πιστοδότησης και η σημαντική υποβάθμιση της οικονομικής
κατάστασης και της συναλλακτικής τακτικής των ενεχομένων.
Εφόσον εντοπιστούν τέτοια σημεία, ερευνάται η συνολική σχέση του πιστούχου με την
τράπεζα, επαναξιολογείται το συνολικό πλαίσιο πιστοδότησης, πραγματοποιείται ενδελεχής
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έλεγχος των υφιστάμενων συμβατικών και εξασφαλιστικών εγγράφων, πραγματοποιείται
επίσκεψη στην έδρα, αναστέλλεται κάθε επιπλέον χρηματοδότηση και απαιτείται σταδιακή
μείωση των χρεωστικών υπολοίπων, επιδιώκεται η λήψη επιπλέον εξασφαλίσεων και
διενεργούνται περιοδικές αναθεωρήσεις των λογαριασμών. Σε περίπτωση εμφάνισης
ληξιπρόθεσμης οφειλής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη και
καταβάλλονται επίμονες προσπάθειες κλιμακούμενης έντασης από τηλεφωνικές οχλήσεις
μέχρι και εξώδικη ειδοποίηση για την τακτοποίησή τους, ώστε να αποτραπεί η σώρευση
μεγάλου ύψους ληξιπρόθεσμων οφειλών και η καταγγελία της σύμβασης. [Αναγνωστάκης κ.α.,
2002]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ιδιαίτερα σημαντική για τη σταθερότητα ενός τραπεζικού ιδρύματος, και κατ΄ επέκταση
του τραπεζικού συστήματος, είναι η διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με το
ενεργητικό του, η οποία επιτρέπει την αντιμετώπιση των κινδύνων και την απρόσκοπτη
λειτουργία του ακόμη και σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας. Αυτή η ανάγκη έγινε έντονα
αισθητή τη δεκαετία του 1980 όταν σημειώθηκαν έντονες διαταραχές στις χρηματοπιστωτικές
αγορές και στην αγορά συναλλάγματος που συντέλεσαν στη φθίνουσα πορεία των δεικτών
κεφαλαιακής επάρκειας των κυριότερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ενώ παράλληλα
διευρύνονταν οι αναληφθέντες κίνδυνοι. Προκειμένου να αποτραπεί η κεφαλαιακή διάβρωση
του τραπεζικού συστήματος κατέστη επιτακτική η λήψη άμεσων μέτρων και το 1974
συγκροτήθηκε η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee) από τους Διοικητές των
Κεντρικών Τραπεζών των κρατών-μελών της «Ομάδας των 10» (G-10). Σκοπός της ήταν η
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των εποπτικών πρακτικών, η διαμόρφωση ομοιόμορφων
κανόνων ελέγχου για το τραπεζικό σύστημα και η βελτίωση της ποιότητας της τραπεζικής
εποπτείας σε παγκόσμιο επίπεδο, με απώτερο στόχο τον καθορισμό ισοδύναμων όρων
ανταγωνισμού

σε

διεθνές

επίπεδο

και

τη

διασφάλιση

της

σταθερότητας

του

χρηματοπιστωτικού συστήματος
Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε το 1975 και έκτοτε πραγματοποιούνται τρεις ή
τέσσερεις τακτικές συνεδριάσεις ετησίως στη Βασιλεία της Ελβετίας. Σήμερα απαρτίζεται από
εκπροσώπους δεκατριών χωρών: των Η.Π.Α., της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, της Γαλλίας, του
Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ελβετίας,
της Σουηδίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν αποτελεί
μια υπερεθνική εποπτική αρχή και οι αποφάσεις της δεν αποκτούν νομική ισχύ, αλλά αποτελεί
ένα forum στο οποίο συζητούνται θέματα σχετικά με την εποπτεία του διεθνούς τραπεζικού
συστήματος και προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή βέλτιστων προτύπων και
εποπτικών πρακτικών. [Αγγελόπουλος, 2005]
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5.2 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Ι
Το 1988 μετά από μακροχρόνια διαβούλευση οριστικοποιήθηκε το πρώτο κανονιστικό
πλαίσιο, που είναι γνωστό ως Συμφωνία της Βασιλείας Ι (Basel Capital Accord), το οποίο
πρότεινε ένα σύστημα κεφαλαιακής μέτρησης. Το σύστημα αυτό εισήγαγε την εφαρμογή ενός
πλαισίου μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου συνυπολογίζοντας τα εντός και εκτός
ισολογισμού στοιχεία του ενεργητικού (σταθμισμένο ενεργητικό), επιβάλλοντας ένα ελάχιστο
όριο απαιτούμενων (εποπτικών) κεφαλαίων.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) υπολογίζεται ως ένας λόγος.
Αριθμητής του είναι τα εποπτικά κεφάλαια (regulatory capital) που διακρίνονται σε βασικό
κεφάλαιο (Tier I) και τα συμπληρωματικά κεφάλαια (Τier II), όπου το βασικό απαιτείται να
είναι τουλάχιστον το 50% του συνόλου των εποπτικών κεφαλαίων. Το πρωτογενές κεφάλαιο
(Core Capital, Tier I Capital) αποτελείται κυρίως από το καταβεβλημένο κοινό μετοχικό
κεφάλαιο, τη διαφορά υπέρ το άρτιο, κέρδη εις νέον, προνομιούχες μετοχές με σωρευτικό
δικαίωμα, ενώ τα συμπληρωματικά κεφάλαια (Tier II) περιλαμβάνουν τα αποθεματικά
αναπροσαρμογής, προβλέψεις για επισφάλειες δανείων, δάνεια μειωμένης εξασφάλισης με
αρχική διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ετών και το κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών που έχει
απομείνει αχρησιμοποίητο από το

Τier I. Ως παρονομαστής τίθεται το άθροισμα των

στοιχείων του ενεργητικού και των εκτός ισολογισμού στοιχείων του ενεργητικού,
σταθμισμένων ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο (risk adjusted assets, RAA).
Οι σταθμίσεις των εντός ισολογισμού στοιχείων γίνονται βάσει κατάταξης σε επιμέρους
κατηγορίες κινδύνου σε καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί ένας συντελεστής στάθμισης. Για
τα εκτός ισολογισμού στοιχεία υπολογίζεται το πιστωτικό ισοδύναμο των θέσεων αυτών με
μετατροπή τους πολλαπλασιάζοντας με τον οικείο συντελεστή στάθμισης και στη συνέχεια
υπολογίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια επί της σταθμισμένης θέσης βάσει της κατηγορίας στην
οποία ανήκει ο αντισυμβαλλόμενος, όπως και στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού. Οι
συντελεστές στάθμισης συνοψίζονται ως εξής:
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Πίνακας 5.1: Συντελεστές Στάθμισης Στοιχείων Ενεργητικού

Ταμείο (μετρητά και χρυσός), απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων

0%

χωρών- μελών ΟΟΣΑ, κλπ
20%

Απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων χωρών-μελών ΟΟΣΑ, απαιτήσεις
Διάρκειας <1 έτους έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων χωρών που δεν είναι μέλη
ΟΟΣΑ, επενδύσεις που καλύπτονται από εγγυήσεις Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, κλπ

50%

Δάνεια που εξασφαλίζονται με υποθήκες, κλπ

100%

Οι υπόλοιπες μορφές απαιτήσεων

Πηγή: [Γεωργούτσος, 2008]

Πίνακας 5.2: Συντελεστής Στάθμισης για τα Εκτός Ισολογισμού Στοιχεία

100%

Πιστωτικές επιστολές και εγγυήσεις ως υποκατάστατα πιστώσεων, πράξεις
προσωρινής εκχώρησης με υποχρέωση επαναγοράς, κλπ

50%

Πιστωτικές επιστολές που δεν αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων,
πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων, ευχέρειες έκδοσης αξιών, κλπ

20%

Πιστώσεις έναντι φορτωτικών όπου τα εμπορεύματα χρησιμεύουν ως
πρόσθετη εγγύηση

0%

Μη χρησιμοποιημένες πιστωτικές ευχέρειες

Πηγή: [Γεωργούτσος,2008]

Για να θεωρείται πως μια τράπεζα διαθέτει επαρκή κεφαλαιοποίηση, πρέπει το συνολικό
κεφάλαιο (Tier I+ Tier II) να υπερβαίνει το 8% του ενεργητικού προσαρμοσμένου ως προς τον
κίνδυνο. Σύνοψη των παραπάνω αποτελεί ο τύπος:
5.1
Και
5.2
Τροποποίηση του ως άνω πλαισίου πραγματοποιήθηκε το 1996, όπου προβλεπόταν η
ύπαρξη κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με τους κινδύνους της αγοράς (market risk) του
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χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading portfolio) των πιστωτικών ιδρυμάτων (Π.Δ./Τ.Ε.
2397/1996), δημιουργώντας μια ακόμη κατηγορία συμπληρωματικών κεφαλαίων (Tier III) που
ουσιαστικά αποτελείται από δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που έχει χορηγήσει το πιστωτικό
ίδρυμα αρχικής διάρκειας τουλάχιστον διετίας. Αυτή η κατηγορία κεφαλαίων μπορεί να
διατεθεί μόνο για ανάγκες που προκύπτουν από τον κίνδυνο αγοράς και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 250 % των κεφαλαίων Tier I.
Η εφαρμογή του πλαισίου Βασιλεία Ι έθεσε τις βάσεις για ομοιόμορφους εποπτικούς
κανόνες, ωστόσο εντοπίστηκαν αδυναμίες και ελλείψεις που οδήγησαν στην ανάγκη περαιτέρω
αναθεωρήσεων. Τα κυριότερα προβλήματα μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:


Δεν προβλεπόταν εξειδίκευση του κινδύνου διαχωρίζοντας τους πιστούχους βάσει της

πραγματικής πιστοληπτικής ικανότητάς τους καταλογίζοντας εξίσου για όλους το ίδιο ύψος
ιδίων κεφαλαίων, με συνέπεια να αποτελεί αντικίνητρο στην παροχή πιστώσεων σε
δανειολήπτες υψηλής πιστοληπτικής αξιοπιστίας δημιουργώντας, αντιθέτως, κίνητρο στην
παροχή δανείων σε πελάτες υποδεέστερης ικανότητας που διατίθενται να επιβαρυνθούν με
υψηλότερο επιτόκιο.


Υποχρέωσε τα πιστωτικά ιδρύματα να συμμορφωθούν στις διατάξεις αναπτύσσοντας

μηχανισμούς βελτίωσης της κεφαλαιακής επάρκειας χωρίς πραγματική μείωση της έκθεσής
τους σε πιστωτικούς κινδύνους, κυρίως μέσω της τιτλοποίησης απαιτήσεων με την οποία
μετατρέπονταν στοιχεία χαμηλής ρευστότητας σε διαπραγματεύσιμα στοιχεία της αγοράς
 Δημιουργήθηκε κίνητρο στα πιστωτικά ιδρύματα να επενδύουν σε κρατικά χρεόγραφα
επιφυλάσσοντας ευνοϊκή μεταχείριση για τους κρατικούς τίτλους χρέους τους οποίους
κατέτασσε σε χαμηλότερη ζώνη κινδύνου, στοιχείο που ανετράπη με την αθέτηση
υποχρεώσεων κρατών όπως χωρών της Λατινικής Αμερικής
 Το εποπτικό πλαίσιο αντιμετώπιζε το συνολικό κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου ως άθροισμα
του κινδύνου των επιμέρους συνιστωσών του, μη αναγνωρίζοντας το αποτέλεσμα ενδεχόμενης
διαφοροποίησης που θα μπορούσε να μειώσει τον πραγματικό συνολικό κίνδυνο.
 Δεν επετεύχθη η εξομάλυνση των συνθηκών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος,
αφού παρέμειναν διαφορές ως προς τα λογιστικά, φορολογικά, νομικά συστήματα και την
κρατική προστασία από τις οποίες απορρέουν ανταγωνιστικές ανισότητες.
[Αγγελόπουλος,2005],

[Γεωργούτσος,2008],

[Καλφάογλου,2012],

[Προβόπουλος,

Γκόρτσος, 2004
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5.3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ
Οι αδυναμίες που περιγράφηκαν παραπάνω εδραίωσαν την ανάγκη για την τροποποίηση
του πρώτου πλαισίου, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό και εναρμονισμένο με τις
εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αποτέλεσμα ήταν η οριστικοποίηση ενός νέου
πλαισίου τον Ιούνιο 2004 το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2008 και αποτελεί μία
ολοκληρωμένη

μεθοδολογία

διαχείρισης

κινδύνων

χρησιμοποιώντας

τη

διαβάθμιση

πιστοληπτικής ικανότητας ως κριτήριο διαφοροποίησης, καθιερώνοντας τρεις πυλώνες μέτρων.

Πίνακας 5.3: Δομή Συμφώνου ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ
ΠΥΛΩΝΑΣ Ι
Τροποποίηση πλαισίου
υπολογισμού ελάχιστων
κεφαλαιακών απαιτήσεων του
πιστωτικού κινδύνου με
πρόβλεψη για την κάλυψη
και του λειτουργικού κινδύνου

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ
Διαδικασίες μόνιμου ελέγχου
της κεφαλαιακής επάρκειας
από εσωτερικές μονάδες υπό
την επίβλεψη των εποπτικών
αρχών

ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ

Πειθαρχία της αγοράς μέσω
της δημοσιοποίησης
διαφόρων
πληροφοριών

5.3.1 Ο Πρώτος Πυλώνας: Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις
Ο πρώτος πυλώνας θέτει το νέο πλαίσιο διαδικασιών υπολογισμού των ελάχιστων
κεφαλαίων που υποχρεούται να διακρατά κάθε πιστωτικό ίδρυμα για την κάλυψη του
συνολικού εύρους κινδύνων στους οποίους εκτίθεται με τη δραστηριότητά του. Διατηρείται η
σχέση 8% των απαιτούμενων κεφαλαίων προς των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο
(πιστωτικό, λειτουργικό και αγοράς) στοιχείων του ενεργητικού του, ωστόσο μεταβάλλονται οι
μέθοδοι αξιολόγησης των κινδύνων και εκτίμησης του σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο
ενεργητικού.
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5.3.1.1 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Πιστωτικού Κινδύνου
Προβλέπονται δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό των συντελεστών
στάθμισης του ενεργητικού: η τυποποιημένη (standardized) προσέγγιση και η μέθοδος
εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης (internal rating based approach).
Η τυποποιημένη μέθοδος καθορίζει συντελεστές κινδύνου για όλα τα εντός και εκτός
ισολογισμού στοιχεία του ενεργητικού. Αποτελεί εξέλιξη της μεθοδολογίας του πρώτου
πλαισίου με υψηλότερη ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο, καθώς συνεκτιμάται πλέον και
πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου βάσει της δικής του εικόνας και όχι βάσει της
κατηγορίας στην οποία ανήκει. Με αυτόν τρόπο παύει να υφίσταται η ευνοϊκή αντιμετώπιση
προς τις κυβερνήσεις, ενώ οι τράπεζες μπορούν να επιλέξουν είτε να προσδιοριστούν με μίας
βαθμίδας χαμηλότερο συντελεστή από εκείνον της χώρας τους είτε να αξιολογηθούν
μεμονωμένα με κατώτερο όριο το 20%. Για τις απαιτήσεις από επιχειρήσεις χωρίς
πιστοληπτική αξιολόγηση τίθεται συντελεστής στάθμισης 100%, ενώ οι απαιτήσεις λιανικής
τραπεζικής σταθμίζονται με συντελεστή 75% έναντι του 100% που προβλεπόταν στο πλαίσιο
Βασιλείας Ι, χάρη στη διαφοροποίηση που προσδίδουν στο χαρτοφυλάκιο. Παρέχεται, επίσης,
η δυνατότητα περιορισμού του πιστωτικού κινδύνου όταν παρέχονται ως εξασφαλίσεις της
πίστωσης τίτλοι του δημοσίου, μη κυβερνητικά χρεόγραφα που πληρούν κριτήρια
αξιολόγησης, μετοχές του γενικού δείκτη, πιστωτικά παράγωγα και ακίνητη περιουσία.

72

Διενέργεια Τραπεζικών Πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του Πιστωτικού Κινδύνου
Γεωργιλέ Μαρία

Πίνακας 5.4: Συντελεστές Στάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου

Τυποποιημένη Προσέγγιση: Συντελεστές στάθμισης πιστωτικού κινδύνου και πιστωτικών συντελεστών μετατροπής1
Υφιστάμενο Πλαίσιο
Προηγούμενο
Καθεστώς
Κράτη & Κεντρικές
Τράπεζες

Πιστωτικά
Ιδρύματα & ΕΠΕΥ

Εταιρείες

Τιτλοποίηση
Απαιτήσεων
Λιανική Τραπεζική
Στεγαστικά Δάνεια
Λιανική ΤραπεζικήΛοιπά Δάνεια5

Αξιολόγηση
ΑΑΑ
Πιστοληπτικής έως
Ικανότητας
ΑΑ-

Μέλη ΟΟΣΑ: 0%
Μη μέλη ΟΟΣΑ: 100%

Α+
Έως Α-

ΒΒΒ+ έως ΒΒ+
ΒΒΒέως Β-

Υπό Β- Μη αξιολογημένες

0%

20%

50%

100%

150%

100%

20%

50%

100%

100%

150%

100%

ΠΙ Κρατών- Μελών ΟΟΣΑ: 20%

Επιλογή 12

ΠΙ Κρατών-Μη μελών ΟΟΣΑ: 100%

Επιλογή 23

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης:20%

α)

20%

50%

50%

100%

150%

50%

Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις εντός
του έτους: 20%

β)

20%

50%

20%

50%

150%

20%

20%

50%

100%

100%150%
150%

100%

50%

100%

350%# #

#

100%

0%, 20%, 50%, 100% ανάλογα με
τον εκδότη/εγγυητή

Μακροχρόνια
20%
Αξιολόγηση
Βραχυχρόνια Α-1/Ρ-1:
Αξιολόγηση
20%

Α-2/Ρ-2: Α-3/Ρ-3:
50%
100%

50%

35%

100%

75%

##
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Στεγαστικά Δάνεια
με καθυστέρηση
>90 ημερών6

50%

α) 100%
β) 50% εφόσον ειδικές προβλέψεις>=50% ληξιπρόθεσμου ποσού και με τη
σύμφωνη γνώμη της εποπτικής αρχής
α) 150% εφόσον ειδικές προβλέψεις < 20% ληξιπρόθεσμου ποσού
β) 100% εφόσον ειδικές προβλέψεις>=20% ληξιπρόθεσμου ποσού

Λοιπά Δάνεια με
Καθυστέρηση
>90 ημερών7

100%

Εκτός Ισολογισμού
Πιστωτικές
Διευκολύνσεις8

Αρχική Διάρκεια <1 έτους:
Πιστωτικός Συντελεστής
Μετατροπής = 0%

γ) 100% εφόσον ειδικές προβλέψεις>=50% ληξιπρόθεσμου ποσού αλλά με
διακριτική ευχέρεια της εποπτικής αρχής για μείωση της στάθμισης σε 50%
δ) 100% για ληξιπρόθεσμα δάνεια πλήρως εξασφαλισμένα με μη εποπτικά αποδεκτές
μορφές εξασφαλίσεων, εφόσον ειδικές προβλέψεις>=15% ληξιπρόθεσμου ποσού
Αρχική Διάρκεια <1 έτους: Πιστωτικός Συντελεστής Μετατροπής = 20%

Πηγή:[Προβόπουλος,Γκόρτσος,2004]

1. Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία μετατρέπονται σε ισοδύναμα πιστωτικά ανοίγματα μέσω της χρήσης πιστωτικών συντελεστών μετατροπής πριν σταθμιστούν με τον
αντίστοιχο συντελεστή πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου
2. Σταθμίσεις κινδύνου βασιζόμενες στις εξωτερικές αξιολογήσεις των χωρών προέλευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΠΙ)
3. α) Σταθμίσεις κινδύνου βασιζόμενες στις ατομικές εξωτερικές αξιολογήσεις των ΠΙ. β) Σταθμίσεις κινδύνου βραχυχρόνιων απαιτήσεων (αρχικής αξιολόγησης<=3μηνών)
βασιζόμενες στις ατομικές εξωτερικές αξιολογήσεις των ΠΙ.
Οι Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης ακολουθούν την Επιλογή 2 και σταθμίζονται με 0% εφόσον έχουν μακροχρόνια αξιολόγηση ΑΑΑ και οι μέτοχοί τους είναι
αξιολογημένοι τουλάχιστον ΑΑ
4. Απαιτήσεις έναντι εταιρειών οι οποίες είναι αξιολογημένες χαμηλότερα από ΒΒ- θα σταθμίζονται με συντελεστή κινδύνου 150%
5. Στα λοιπά δάνεια Λιανικής Τραπεζικής περιλαμβάνονται και εκείνα προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.
6. Από τα ληξιπρόθεσμα ποσά αφαιρούνται οι ειδικές προβλέψεις
7. Αφορούν το ανασφάλιστο τμήμα των ληξιπρόθεσμων δανείων αφού αφαιρεθούν οι ειδικές προβλέψεις
8. Στις εκτός ισολογισμού πιστωτικές διευκολύνσεις (π.χ. αχρησιμοποίητες πιστωτικές ευχέρειες που μπορούν να ακυρωθούν άνευ όρων και χωρίς προειδοποίηση λόγω
επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη) θα εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής στάθμισης
# Προϊόντα Τιτλοποίησης μη αξιολογημένα ή αξιολογημένα με Β+ ή χαμηλότερα αφαιρούνται από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια των ΠΙ.
## Προϊόντα Τιτλοποίησης με άλλες αξιολογήσεις ή μη αξιολογημένα αφαιρούνται από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια των ΠΙ
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Η δεύτερη προσέγγιση (εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης) στηρίζεται στη χρήση
εσωτερικών υποδειγμάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που έχει αναπτύξει η τράπεζα
και τα οποία χρησιμοποιεί για τουλάχιστον τρία έτη. Η διαδικασία υπολογισμού της
κεφαλαιακής επάρκειας βάσει των εσωτερικών υποδειγμάτων προβλέπει επιμερισμό του
χαρτοφυλακίου σε έξι κατηγορίες («κεντρική κυβέρνηση», «τράπεζες», «επιχειρήσεις»,
«λιανική τραπεζική», «συμμετοχές και μετοχές», «χρηματοδότηση έργων») και αντιστοίχιση
συνεχών συναρτήσεων για τον υπολογισμό των συντελεστών στάθμισης σε καθεμία από αυτές
βάσει των παρεχόμενων στοιχείων για τους παρακάτω παράγοντες που αποτελούν τις εισροές:
 η πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (Probability of Default)
 το ποσοστό της ζημιάς δεδομένης της πτώχευσης (Loss Given Default)
 την έκθεση (e) στον κίνδυνο
 η εναπομένουσα διάρκεια, Μ, μέχρι τη λήξη των απαιτήσεων
 η ύπαρξη μερικών μεγάλου ύψους δανείων ή πολλών μικρών
 ο βαθμός συσχέτισης, ρ, ανάμεσα στον δανειολήπτη και το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο
(συγκέντρωση χαρτοφυλακίου)
Οι τέσσερεις πρώτοι χαρακτηρίζονται ως βασικοί, καθώς πρέπει να τους υπολογίζει το
εσωτερικό υπόδειγμα, ενώ οι δύο τελευταίοι παρέχονται από τις εποπτικές αρχές.
Διακρίνονται δύο εναλλακτικές εκδοχές προσέγγισης: η Θεμελιώδης (Foundation Internal
Ratings Based, IRB) και η Εξελιγμένη (Advanced Internal Rating Based, IRB). Σύμφωνα με
την πρώτη, οι πιστωτικοί οργανισμοί καλούνται να κατανείμουν τις απαιτήσεις τους έναντι
κεντρικών κυβερνήσεων, τραπεζών και εταιρειών σε κατηγορίες κινδύνου έχοντας υπολογίσει
μόνο την πιθανότητα αθέτησης για το επόμενο έτος, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι παρέχονται
από τις εποπτικές αρχές. Στην εξελιγμένη προσέγγιση, ωστόσο, αυτό αίρεται, καθώς οι
τράπεζες μπορούν να υπολογίζουν οι ίδιες τους παράγοντες e, LGD, M και να χρησιμοποιούν
κάθε μορφής εγγύηση (collateral), όπως είναι ενδεικτικά τα χρεόγραφα που έχουν αξιολογηθεί
από αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς
τη

διαβάθμιση,

μετοχές

που

συμπεριλαμβάνονται

σε

Γενικούς

Δείκτες

ή

που

διαπραγματεύονται σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια, τραπεζικά χρεόγραφα πλήρους
εξασφάλισης, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων υπό προϋποθέσεις, αστικά και εμπορικά ακίνητα,
χρηματοδοτική μίσθωση και άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις (μεταφορικά μέσα, αποθέματα,
εξοπλισμός). Όσον αφορά στις απαιτήσεις λιανικής τραπεζικής, οι εκτιμήσεις των
συντελεστών EAD, LGD και Μ πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τις τράπεζες χωρίς να
υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο προσεγγίσεων.
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Στην εφαρμογή της θεμελιώδους μεθόδου υπολογίζεται ένας συντελεστής στάθμισης
αναφοράς (Benchmark Risk Weight, BRW) βάσει μίας συνάρτησης που καλύπτει τον κίνδυνο
αθέτησης σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99,9% και έχει τη μορφή:
BRW = f {PD, LGD, M, ρ}

5.3

Ο συντελεστής στάθμισης (RW) για τη συγκεκριμένη έκθεση σε κίνδυνο προκύπτει ως η
μικρότερη τιμή που προκύπτει από τη σχέση:
RW = min[{(LGD/50)× BRW(PD)}; 12,50×LGD]

5.4

όπου ο δεύτερος όρος (12,50 × LGD) θεωρείται η μέγιστη τιμή στάθμισης, καθώς ισχύει ότι:
RW × 0,08 = k × LGD

5.5

RW= 0,08-1 × k × LGD = 12,50 × k × LGD

5.6

που δηλώνει ότι στο χειρότερο σενάριο η κεφαλαιακή επάρκεια ισούται με την έκθεση στον
κίνδυνο (k=1), οπότε RW= 12.50 × LGD.
Η επιτροπή θέτει για την περίπτωση της βασικής μεθόδου το LGD ίσο με 45% για τις
απαιτήσεις άνευ πλήρους εξασφάλισης και 75% για απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης, ενώ
σε ενδεχόμενη παροχή εξασφάλισης τα ποσοστά αυτά δύνανται να μειωθούν.
Όσον αφορά στην εξελιγμένη μέθοδο, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι η
συνάρτηση για τη BRW προσαρμόζεται ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκεια της έκθεσης
στον κίνδυνο, αντί των τριών ετών.
Το συμπέρασμα που συνάγεται από την εφαρμογή των νέων προτάσεων είναι ότι για τις
«εκθέσεις» χαμηλού κινδύνου το νέο πλαίσιο οδηγεί σε πολύ χαμηλότερες απαιτήσεις
κεφαλαίων, ωστόσο αυτές αυξάνονται σημαντικά στην περίπτωση απαιτήσεων υψηλού
κινδύνου. Θεσπίζεται, επίσης, μία παράμετρος διόρθωσης (granularity factor) καθώς λόγω της
διαφοροποίησης οι κίνδυνοι σε επίπεδο χαρτοφυλακίου είναι μικρότεροι από το άθροισμα του
κινδύνου των μεμονωμένων θέσεων.
[Γεωργούτσος,2008], [Καλφάογλου,2012], [Προβόπουλος,Γκόρτσος,2004]
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5.3.1.2 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Λειτουργικού Κινδύνου
Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος
απωλειών για ένα πιστωτικό ίδρυμα εξαιτίας ανεπαρκών ή εσφαλμένων εσωτερικών
διαδικασιών και συστημάτων, του ανθρώπινου δυναμικού και της επίδρασης εξωτερικών
αιτίων, συμπεριλαμβανομένου και του νομικού κινδύνου. Για την κάλυψή του η επιτροπή
προτείνει το 12% των εποπτικών κεφαλαίων και δίνει τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον
υπολογισμό των απαιτήσεων έναντι αυτού.
Ακολουθώντας την Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Appoach), η
κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας ένα
σταθερό συντελεστή στάθμισης α που καθορίζεται από τις εποπτικές αρχές (έχει προσδιοριστεί
σε 15%) με έναν βασικό δείκτη που αντιπροσωπεύει τη συνολική έκθεση του πιστωτικού
ιδρύματος και προκύπτει από τον μέσο όρο των ακαθάριστων εσόδων (gross income) της
τελευταίας τριετίας εφόσον είναι θετικά. Συνεπώς, η κεφαλαιακή επάρκεια ΚΒΙΑ δίνεται από
την έκφραση:

5.7
Όπου
α : ο συντελεστής στάθμισης που τον ορίζει η Επιτροπή
GI : τα μεικτά έσοδα του έτους i
n : το πλήθος των πιο πρόσφατων ετών με θετικά μεικτά έσοδα
Βελτίωση της προσέγγισης του βασικού δείκτη αποτελεί η Τυποποιημένη Προσέγγιση
(Standarized Approach), η οποία συνεκτιμά το γεγονός ότι ο λειτουργικός κίνδυνος
διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, γι΄ αυτό οι
δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος κατανέμονται σε οκτώ τομείς (business lines)
εποπτικά καθορισμένους. Η κεφαλαιακή απαίτηση εκάστου τομέα i εκτιμάται ως το γινόμενο
των μικτών εσόδων που προκύπτουν από αυτόν και ενός συντελεστή β i που αντιπροσωπεύει τα
ιστορικά δεδομένα απωλειών (ως ποσοστό των μεικτών εσόδων του) εξαιτίας του λειτουργικού
κινδύνου από τον συγκεκριμένο τομέα. Η κεφαλαιακή επάρκεια ισούται με:
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Όπου:
GIi : τα ετήσια μεικτά έσοδα εκάστου τομέα δραστηριότητας
βi : ο συντελεστής που αντιστοιχεί σε κάθε αντικείμενο και προσδιορίζεται σε
 12% : για τη Λιανική Τραπεζική, τη Διαχείριση Ενεργητικού, τις Χρηματιστηριακές
Υπηρεσίες Λιανικής
 15% : για την Εμπορική Τραπεζική, τις Υπηρεσίες Πρακτόρευσης
 18%:

για

τη

Χρηματοδότηση

επιχειρήσεων,

τη

Διαπραγμάτευση

και

Πώληση

Χρηματοπιστωτικών μέσων, τη Διενέργεια και Διακανονισμό Πληρωμών.
Σύμφωνα με τις Εξελιγμένες Μεθόδους Μέτρησης (Advanced Measurement Approaches),
τέλος, τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να αναπτύξουν εσωτερικές μεθοδολογίες βάσει
ιστορικών στοιχείων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του
λειτουργικού κινδύνου, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εποπτικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Στα
πλαίσια της μεθόδου υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:
 Η προσέγγιση της βαθμολόγησης (Scorecard Approach) όπου οι τράπεζες κάνουν μία
αρχική εκτίμηση ορίζοντας ένα ύψος κεφαλαίων έναντι του λειτουργικού κινδύνου το οποίο
αναπροσαρμόζουν με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με τις επιδόσεις τους.
 Η προσέγγιση των εσωτερικών υποδειγμάτων (Internal Measurement Approach) όπου
διακρίνονται επιχειρηματικές δραστηριότητες και γεγονότα που προκαλούν ζημιές και για κάθε
συνδυασμό δραστηριότητας και γεγονότος υπολογίζεται η προσδοκώμενη απώλεια. Με την
υπόθεση ότι υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στην αναμενόμενη και τη μέγιστη σε επίπεδο
εμπιστοσύνης 99,9%, υπολογίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια για κάθε συνδυασμό.
 Η προσέγγιση των κατανομών ζημιάς (The Loss Distribution Approach) η οποία
χρησιμοποιεί κατανομές συχνοτήτων για την πιθανότητα εμφάνισης ενός γεγονότος και το
μέγεθος της ζημιάς αν αυτό συμβεί. Ο συνδυασμός των κατανομών επιτρέπει τον υπολογισμό
της μέγιστης εκτιμώμενης ζημιάς σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99,9% αποτελώντας, με αυτόν τον
τρόπο, μεταφορά της μεθοδολογίας «Αξία σε Κίνδυνο» για την περίπτωση του λειτουργικού
κινδύνου.
[Γεωργούτσος, 2008], [Καλφάογλου,2012]
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5.3.1.3 Κεφαλαιακές Απαιτήσεις έναντι Κινδύνου Αγοράς
Ο κίνδυνος της αγοράς αποδίδει τις ενδεχόμενες απώλειες στις εντός και εκτός
ισολογισμού θέσεις του πιστωτικού οργανισμού εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς.
Αφορά κυρίως τα επιτοκιακά χρηματοοικονομικά μέσα, τις μετοχικές θέσεις του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τις θέσεις συναλλάγματος και εμπορευμάτων σε ολόκληρο
τον τραπεζικό οργανισμό. Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του
κινδύνου αγοράς παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές μεθοδολογίες.
Σύμφωνα με την Τυποποιημένη Μέθοδο, ο κίνδυνος αγοράς στον οποίο εκτίθεται ο
πιστωτικός οργανισμός απαρτίζεται από τέσσερεις συνιστώσες: τον κίνδυνο θέσης επιτοκίου,
θέσης μετοχών, τον συναλλαγματικό και τον κίνδυνο βασικού εμπορεύματος.
Ο κίνδυνος θέσης επιτοκίου διακρίνεται σε γενικό και ειδικό και εντάσσονται σε αυτόν
όλοι οι χρεωστικοί τίτλοι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις
έναντι του ειδικού κινδύνου στοχεύουν στην προστασία του ιδρύματος από δυσμενείς
μεταβολές των τιμών ενός συγκεκριμένου τίτλου ως συνέπεια παραγόντων που αφορούν τον
εκδότη. Προκειμένου να εκτιμηθούν οι απαιτήσεις έναντι του κινδύνου, η μέθοδος προβλέπει
την κατάταξη των καθαρών θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών βάσει εκδότη/ οφειλέτη,
της πιστοληπτικής αξιολόγησης και της εναπομένουσας ληκτότητας, τον πολλαπλασιασμό
τους με συντελεστές στάθμισης που αντιστοιχούν σε έκαστη κατηγορία (κρατικοί τίτλοι,
αποδεκτοί τίτλοι όπως εκείνοι εκδόσεως φορέων δημόσιου τομέα και λοιποί τίτλοι) και την
άθροιση των σταθμισμένων θέσεων.
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του γενικού κινδύνου αγοράς αποσκοπούν στην
κάλυψη ενδεχόμενων απωλειών εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Για την
εκτίμησή του ακολουθούνται δύο μέθοδοι: μέθοδος της ληκτότητας και μέθοδος της διάρκειας.
Σύμφωνα με τη μέθοδο της ληκτότητας, αφενός, οι θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους (θετικές και
αρνητικές), καθώς και παράγωγα προϊόντα, κατανέμονται σε μία κλίμακα διαστημάτων
ληκτότητας βάσει του υπολειπόμενου χρόνου έως τη λήξη ή έως τον επανακαθορισμό του
επιτοκίου και οι θέσεις κάθε χρονικής ζώνης σταθμίζονται με ένα συντελεστή που
αντιπροσωπεύει την ευαισθησία τους σε ενδεχόμενες μεταβολές των επιτοκίων. Στη συνέχεια
γίνεται εκτίμηση των συνολικών θετικών και αρνητικών θέσεων κάθε χρονικής ζώνης,
δεδομένων των επιμέρους σταθμίσεων, και συνυπολογίζεται μία πρόσθετη κεφαλαιακή
επιβάρυνση έναντι του κινδύνου βάσης (basis risk) και του κινδύνου χάσματος (gap risk) ως
ποσοστό 10% επί της μικρότερης από τις αντισταθμιζόμενες θέσεις. Σύμφωνα με τη μέθοδο της
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διάρκειας, αφετέρου, εκτιμάται η ευαισθησία κάθε μέσου σε δεδομένες μεταβολές του
επιτοκίου κατά 0,6% έως 1% ανάλογα με την υπολειπόμενη διάρκεια μέχρι τη λήξη του
υποκείμενου μέσου. Με βάση το βαθμό της, ο πιστωτικός οργανισμός κατατάσσει τους τίτλους
σε δεκαπέντε χρονικές ζώνες και εκτιμά τη σταθμισμένη αξία κάθε μέσου ως το γινόμενο της
αγοραίας αξίας του, του σταθμικού δείκτη διάρκειας και της τεκμαιρόμενης μεταβολής του
επιτοκίου. Έχοντας εκτιμήσει τις σταθμισμένες βάσει του δείκτη διάρκειας θέσεις σε κάθε
χρονική ζώνη και με εφαρμογή διαδικασιών αντιστάθμισης εκτιμάται η κεφαλαιακή απαίτηση
έναντι του γενικού κινδύνου αγοράς.
Στα πλαίσια της Συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙ ορίζεται, επίσης, ότι κάθε πιστωτικός
οργανισμός πρέπει να συνεκτιμά τις κεφαλαιακές του υποχρεώσεις έναντι του κινδύνου τιμών
συναλλάγματος συμπεριλαμβανομένου και των τιμών του χρυσού. Διακρίνονται δύο
εναλλακτικές διαδικασίες εκτίμησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων: η εκτίμηση του
ανοίγματος κάθε συναλλαγματικής θέσης και η εκτίμηση του κινδύνου που χαρακτηρίζει το
μίγμα θετικών και αρνητικών θέσεων σε διαφορετικά νομίσματα. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, η
αντιμετώπιση των θέσεων συναλλάγματος γίνεται με δύο δυνατότητες. Η πρώτη, που
αντιμετωπίζει όλα τα νομίσματα ισοδύναμα, προβλέπει ότι η ονομαστική αξία της καθαρής
θέσης σε κάθε νόμισμα και χρυσό μετατρέπεται βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας στο νόμισμα
στο οποίο ο πιστωτικός οργανισμός υποχρεούται να υποβάλει στοιχεία, και η κεφαλαιακή
υποχρέωσή του ισούται ποσοστό 8% επί της συνολικής καθαρής θέσης του σε συνάλλαγμα και
χρυσό. Η δεύτερη προσέγγιση στηρίζεται στη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων λαμβάνοντας
υπόψη τον πραγματικό βαθμό κινδύνου συναρτήσει της σύνθεσης των νομισμάτων του
τραπεζικού χαρτοφυλακίου.

Τυποποιημένη
Μέθοδος
Κίνδυνος
Θέσης
Επιτοκίου
Γενικός
Μέθοδος
Ληκτότητας

Ειδικός

Μέθοδος
Διάρκειας

Κίνδυνος
θέσης
μετοχών

Κίνδυνος
Συναλλάγματος

Εκτίμηση
Ανοίγματος
κάθε
συναλλακτικής
θέσης

Κίνδυνος
Βασικού
Εμπορεύματος

Εκτίμηση
Κινδύνων
μίγματος
θετικών και
αρνητικών
θέσεων

Εικόνα 5.1: Τυποποιημένη Μέθοδος εκτίμησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του
Κινδύνου Αγοράς
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Η δεύτερη μέθοδος υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αγοράς
είναι η Μέθοδος των Εσωτερικών Υποδειγμάτων, που υποκαθιστούν τον τρόπο μέτρησης που
επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές. Τα υποδείγματα δυνητικής ζημιάς, ειδικότερα, αποτυπώνουν
τη μέγιστη αναμενόμενη ζημιά που μπορεί να υποστεί το χαρτοφυλάκιο ενός ιδρύματος κατά
τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για ένα δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης
με μεταβολές προσομοίωσης των αγοραίων τιμών και της μεταβλητότητάς τους. Για να
θεωρηθεί επιλέξιμο ένα εσωτερικό υπόδειγμα, οι εποπτικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την
πληρότητα και αξιοπιστία του, την οργανωτική πληρότητα, την εξειδίκευση και την επάρκεια
του προσωπικού του πιστωτικού ιδρύματος και την ύπαρξη επαρκών σχεσιακών βάσεων
δεδομένων που μπορούν να υποστούν επεξεργασία.
[Καλφάογλου,2012], [Σαπουντζόγλου,Πεντότης,2009]
5.3.2 Ο Δεύτερος Πυλώνας: Διαδικασία Εποπτικού Ελέγχου
Ο δεύτερος πυλώνας λειτουργεί συμπληρωματικά με τον πρώτο καθιερώνοντας τη
διαδικασία που επιτρέπει στις εποπτικές αρχές να κρίνουν αν ένα πιστωτικό ίδρυμα, σε επίπεδο
ομίλου και όχι μεμονωμένης θέσης, έχει υιοθετήσει ασφαλείς εσωτερικές μεθόδους
αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίων σε σχέση με τον κίνδυνο που έχει αναλάβει.
Προβλέπονται τέσσερεις βασικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες εποπτικού ελέγχου:


Η εκάστοτε διοίκηση φέρει την ευθύνη του εντοπισμού όλων των πιθανών

κινδύνων στους οποίους έχει εκτεθεί το ίδρυμα, που ενδεχομένως δεν προβλέπονται από τους
ισχύοντες κανονισμούς, και της ανάπτυξης στρατηγικών υπολογισμού των αναγκαίων
κεφαλαίων που απαιτούνται πέραν των ελάχιστων εποπτικών ώστε να υπάρχει υψηλό επίπεδο
κεφαλαιακής επάρκειας για κάλυψή τους συνολικά.


Οι εποπτικές αρχές διενεργούν επιθεωρήσεις σε τακτά διαστήματα, τουλάχιστον

κατ’ έτος, για να διερευνήσουν τη δραστηριότητα του ιδρύματος, τη μορφή και τον βαθμό
κάθε κινδύνου που αναλαμβάνεται στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, το ύψος, τη
διάρθρωση και την κατανομή των κεφαλαίων ως προς τους κινδύνους, τη συμμόρφωση σε
προηγούμενες συστάσεις και εφόσον δεν κριθούν ικανοποιητικές οι πραγματοποιηθείσες
ενέργειες είναι πιθανόν να παρέμβουν διορθωτικά.


Τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να λειτουργούν με κεφάλαια υψηλότερα των

ελάχιστα απαιτούμενων για να εξασφαλίζουν υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, καθώς γίνεται
εξειδίκευση της αβεβαιότητας ανά οργανισμό και λαμβάνονται υπ΄ όψιν πιθανές μελλοντικές
μεταβολές στην έκθεση που προκαλούν διακυμάνσεις στο επίπεδο του κεφαλαίου.
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 Οι εποπτικές αρχές μπορούν να επεμβαίνουν προληπτικά, με στόχο να αποτραπεί
ενδεχόμενη μείωση των εποπτικών κεφαλαίων σε επίπεδα που υπολείπονται των ορίων
ασφαλείας για την εκάστοτε συνολική εικόνα κινδύνων, γεγονός που θα απαιτούσε άμεση
ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.
[Γεωργούτσος, 2004], [Προβόπουλος, Γκόρτσος, 2004], [Σαπουντζόγλου, Πεντότης, 2009]

5.3.3 Ο Τρίτος Πυλώνας: Ενίσχυση Διαφάνειας και Πειθαρχία της Αγοράς
Ο τρίτος πυλώνας αφορά την υποχρέωση των τραπεζών να γνωστοποιούν αξιόπιστα
στοιχεία και έγκυρες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαία από την Επιτροπή της Βασιλείας
και επιτρέπουν στους παράγοντες της αγοράς να αξιολογήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια σε
συνάρτηση με τη μορφή και το ύψος των αναλαμβανόμενων κινδύνων, τις διαδικασίες που
αναπτύσσει κάθε πιστωτικό ίδρυμα για τη διαχείρισή του, καθώς και να εκτιμήσουν την
αποδοτικότητα των μελλοντικών επενδυτικών τους σχεδίων. Στόχος είναι η ενίσχυση της
διαφάνειας, της σταθερότητας και της ασφάλειας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποχρεούνται οι τράπεζας να φέρουν στη
δημοσιότητα ορίζονται σε οικεία Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος εν
προκειμένω και συνοψίζονται ως εξής:
 Γενικές Πληροφορίες: παρουσίαση της τράπεζας, του ομίλου, των θυγατρικών και της
δραστηριότητάς τους
 Πληροφορίες για τα Ίδια Κεφάλαια: διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων, ύψος Βασικών και
Συμπληρωματικών

Κεφαλαίων,

πληροφορίες

για

την

κεφαλαιακή

επάρκεια,

τη

χρησιμοποιούμενη μέθοδο υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας
 Στόχοι και πολιτική διαχείρισης έκαστης κατηγορίας κινδύνου (πιστωτικού, αγοράς,
λειτουργικού).
Οι πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως ουσιώδεις αν η παράλειψη ή η ανακριβής
παρουσίασή τους μπορεί να στρεβλώσει αποφάσεις της αγοράς και ως εμπιστευτικές εκείνες
που σχετίζονται με προϊόντα ή συστήματα του οργανισμού η δημοσιοποίηση των οποίων θα
έθετε σε κίνδυνο την ανταγωνιστική του θέση και θα υποβάθμιζε την αποτίμηση των
περιουσιακών του στοιχείων. Δημοσιοποιούνται από τους πιστωτικούς οργανισμούς σε
τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση ανάλογα με τον χαρακτήρα τους.
[Προβόπουλος, Γκόρτσος, 2004], [Σαπουντζόγλου, Πεντότης, 2009]
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5.4 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙΙ
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση που εξελίχθηκε από τα μέσα του 2007 μέχρι την
κορύφωσή της, τον Σεπτέμβριο του 2008, ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθούν οι αδυναμίες
του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών. Το προηγούμενο
πλαίσιο, ειδικότερα, φαίνεται πως υπερεκτιμούσε την ικανότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων να
προσδιορίσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται,
ενώ παρατηρήθηκε σημαντική υστέρηση του ύψους και της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων
έναντι των απαιτούμενων για την κάλυψη των αναληφθέντων κινδύνων με αποτέλεσμα να
αποδειχθούν ανεπαρκή για την απορρόφηση των απωλειών της κρίσης. Απώτερη συνέπεια
αυτής της κατάστασης ήταν η διαταραχή της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού
συστήματος που απετέλεσε σημείο συναγερμού για τις κυβερνήσεις και τις εποπτικές αρχές
ώστε να παρέμβουν άμεσα με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του. Τότε
κατέστη ακόμη πιο έντονη η ανάγκη διαμόρφωσης τροποποιημένου εποπτικού πλαισίου προς
την κατεύθυνση της ποσοτικής ενίσχυσης και της ποιοτικής αναβάθμισης των ιδίων κεφαλαίων
των πιστωτικών ιδρυμάτων, που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας στις 12
Σεπτεμβρίου 2010.
Η πιο καίρια διαφοροποίησή του αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια έγκειται στον
ορισμό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους και ειδικότερα στη σύνθεση κάθε κατηγορίας και
στα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε
καθεμία από αυτές, ενώ διατηρείται ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων ως
άθροισμα βασικών (Tier I) και συμπληρωματικών (Tier II). Ως βασικά χαρακτηρίζονται τα
κεφάλαια που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας της τράπεζας (going concern), ενώ
τα συμπληρωματικά είναι εκείνα που απαιτούνται για την προστασία των καταθετών σε
περίπτωση ενεργοποίησης διαδικασιών πτώχευσης (gone concern). Τα βασικά ίδια κεφάλαια
συναπαρτίζονται από τα κύρια στοιχεία (common equity Tier I capital) και τα πρόσθετα
στοιχεία (additional Tier I capital). Στα κύρια κατατάσσονται η αξία του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου σε επίπεδο κοινών μετοχών, κοινές μετοχές θυγατρικών επιχειρήσεων
υπό προϋποθέσεις και τα εμφανή αποθεματικά, ενώ στα πρόσθετα ανήκουν προνομιούχες
μετοχές και ομολογιακοί τίτλοι που πληρούν συγκεκριμένους όρους. Στα συμπληρωματικά ίδια
κεφάλαια εντάσσονται προνομιούχες μετοχές και ομολογιακοί τίτλοι που πληρούν επιπλέον
τον όρο της ορισμένης, τουλάχιστον πενταετούς, διάρκειας, τίτλοι θυγατρικών επιχειρήσεων
υπό την ενοποιημένη εποπτεία των τραπεζών που δεν περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια
κεφάλαια, καθώς και ορισμένα κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους εφόσον
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ακολουθείται η τυποποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης
έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Συνεπώς, παύουν να περιλαμβάνονται στα συμπληρωματικά
ίδια κεφάλαια τα αφανή αποθεματικά και τα αποθεματικά από την αναπροσαρμογή παγίων
στοιχείων του ενεργητικού που εντάσσονταν στα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια των
τραπεζών. Οι αυστηρότερες διατάξεις του νέου πλαισίου για την ποιοτική σύνθεση των
κεφαλαίων ενισχύουν, επίσης, την υποχρέωση των τραπεζών για τη δημοσιοποίηση αυτών των
στοιχείων.
Η Επιτροπή της Βασιλείας εισήγαγε νέα ποσοτικά όρια αναφορικά με τις ελάχιστες
απαιτήσεις των τραπεζών, θέτοντας ως ελάχιστο ποσοστό για τα κύρια στοιχεία των βασικών
ιδίων κεφαλαίων το 4,5% των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών και των
στοιχείων εκτός ισολογισμού. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (σύνολο ελάχιστων ίδιων
κεφαλαίων, βασικών και συμπληρωματικών) διατηρείται στο 8% των σταθμισμένων στοιχείων
του ενεργητικού και των στοιχείων εκτός ισολογισμού, ενώ το σύνολο των βασικών ιδίων
κεφαλαίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 6% (αντί του ισχύοντος 4%) των
σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός ισολογισμού. Κατόπιν
τούτων, με επαγωγή προκύπτει ότι το ύψος των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων δε
δύναται να υπερβαίνει το 2%, ενώ τα κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους που
εντάσσονται στα συμπληρωματικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1,25% (ως ισχύει).
[Καλφάογλου,2012], [Χαρδούβελης, Γκόρτσος, 2011], [Τράπεζα της Ελλάδος, 2010]

Πίνακας 5.5: Κεφαλαιακές Απαιτήσεις σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ που θα επιβληθούν
στις Τράπεζες μετά το πέρας των μεταβατικών περιόδων

Κύρια Στοιχεία
Βασικών Ιδίων
Κεφαλαίων
1.Ελάχιστα Ίδια Κεφάλαια
(από 01.01.2015)

Συνολική
Σύνολο Βασικών
Κεφαλαιακή
Ιδίων Κεφαλαίων
Απαίτηση

4,5% (από 2,0%) 6,0% (από 4%)

8% (διατήρηση)

2. Κεφαλαιακό Απόθεμα
Για Λόγους Συντήρησης

2,5% (νέο)

(από 01.01.2019)
3. Άθροισμα 1και 2

7%

8,5 %

10,5%

Πηγή: [Χαρδούβελης, Γκόρτσος, 2011]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο:
ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΥΣΜΕΝΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ

Οι διεθνείς αρνητικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την
εσωτερική κρίση είχαν ως συνέπεια να δεχτεί ισχυρές και αυξανόμενες πιέσεις ο τραπεζικός
κλάδος με αντίκτυπο στη ρευστότητα και την κερδοφορία του. Οι επικρατούσες συνθήκες,
επομένως, επιβάλλουν πιο έντονα από οποτεδήποτε άλλοτε τον επαναπροσδιορισμό της
πολιτικής των τραπεζών στον τομέα των πιστοδοτήσεων καθώς και την ανάγκη επίδειξης
βέλτιστης επιμέλειας στην ανίχνευση, στάθμιση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου με
βάση την πραγματική εικόνα του ενδιαφερόμενου δανειολήπτη. Τα στοιχεία που
δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο 2012 στην Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
Νομισματική Πολιτική 2011-2012 και παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτυπώνουν με
γλαφυρότητα την πραγματικότητα.
Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία που αφορούν την περίοδο Ιανουάριος- Σεπτέμβριος
2011, οι τράπεζες εμφάνισαν ζημίες ύψους 7,4 δισεκ. ευρώ (μετά από φόρους), ενώ οι δείκτες
αποδοτικότητας ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο,
συνεχίζοντας τη φθίνουσα πορεία που ξεκίνησε το 2010. Οι παράγοντες που συντέλεσαν στη
διαμόρφωση αυτού του κλίματος είναι οι εξής:
 οι ζημίες από τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου 2012 για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
στην ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI)
 ο σχηματισμός υψηλότερων προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου εξαιτίας
της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος που επιδρά αρνητικά στη χρηματοοικονομική
κατάσταση των δανειοληπτών
 η υποχώρηση των εσόδων από τόκους και προμήθειες λόγω της συρρίκνωσης των
τραπεζικών εργασιών ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης. Ισχνή θετική επίδραση, είχε η
μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 7,1%, ωστόσο κρίνεται περιορισμένη δεδομένης της
μεγάλης έντασης της ύφεσης.
Η ραγδαία μείωση της ρευστότητας που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των τραπεζικών
ιδρυμάτων από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων σε συνδυασμό με την εκροή
καταθέσεων από το εσωτερικό και τη μείωση της αξίας των εξασφαλίσεων έναντι των οποίων
αντλούν πίστωση από το Ευρωσύστημα υποβάθμισε σημαντικά τη θέση των πιστωτικών
ιδρυμάτων και τη δυνατότητά τους να χορηγούν πιστώσεις, προκειμένου να μην υποχωρήσουν
85

Διενέργεια Τραπεζικών Πιστοδοτήσεων υπό το πρίσμα του Πιστωτικού Κινδύνου
Γεωργιλέ Μαρία

σε ποσοστά κάτω των προβλεπομένων οι απαιτούμενοι εποπτικοί δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας.
Αποτέλεσμα ήταν η μεταστροφή του ρυθμού μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης
της οικονομίας από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από θετικές τιμές τον Δεκέμβριο
2010 (5,%) σε αρνητικές το επόμενο έτος (-1,9%), αντανακλώντας τόσο την επιβράδυνση της
πιστωτικής επέκτασης προς τη γενική διακυβέρνηση (από 28,3% τον Δεκέμβριο 2010 σε 2,3%
τον Δεκέμβριο 2011) όσο και προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα (από 0,00% σε -3,1% για το ως
άνω διάστημα). Ο ρυθμός χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
παρουσίασε σταδιακή μείωση από 0,8% (Δεκέμβριος 2010) σε -1,8% (Δεκέμβριος 2011) μέχρι
-2,6% (Ιανουάριος 2012), ενώ εντονότερη ήταν η μείωση για τα δάνεια προς ιδιώτες και
νοικοκυριά που από -1,2% (Δεκέμβριος 2010) υποχώρησε σε -3,9% (Δεκέμβριος 2011) για να
καταλήξει -4,1% ένα μήνα μετά (Ιανουάριος 2012), το οποίο αναλύεται για τα στεγαστικά και
καταναλωτικά δάνεια σε -3,1% και -6,6% αντίστοιχα.
Ιδιαίτερα ανησυχητική παράμετρος είναι η επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού
χαρτοφυλακίου, καθώς ο λόγος των δανείων σε οριστική καθυστέρηση προς το σύνολο των
χορηγηθέντων ανήλθε σε 14,7% τον Σεπτέμβριο 2011 έναντι 10,5% τον Δεκέμβριο 2010,
αντανακλώντας την αδυναμία νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις
ανειλημμένες υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, στην καταναλωτική πίστη εμφανίζεται η
χειρότερη κατάσταση αφού το 26,4% των δανείων βρίσκονταν σε καθυστέρηση τον
Σεπτέμβριο 2011 έναντι 20,0% τον Δεκέμβριο 2010, ακολουθούν τα στεγαστικά δάνεια με
ποσοστό 14% έναντι 10,3% και μετά τα επιχειρηματικά που παρουσίασαν σημαντική αύξηση
από 8,8% σε 13%. [Τράπεζα της Ελλάδος, 2012]
.
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Πίνακας 6.1: Βασικοί δείκτες κινδύνου και ανθεκτικότητας ελληνικών εμπορικών τραπεζών και
τραπεζικών ομίλων (ποσοστά %)
Τράπεζες
Τραπεζικοί Όμιλοι
Δεκέμβριος Σεπτέμβριος
2010
2011

Δεκέμβριος Σεπτέμβριος
2010
2011

Ποιότητα
Χαρτοφυλακίου1
Δάνεια σε Καθυστέρηση-Σύνολο

10,5

14,7

-Στεγαστικά

10,3

14,0

-Καταναλωτικά

20,0

26,4

-Επιχειρηματικά

8,8

13,0

Κάλυψη δανείων σε Καθυστέρηση από
Συσσωρευμένες προβλέψεις
«Καθαρές» Καθυστερήσεις Προς Εποπτικά
Ίδια Κεφάλαια
Ρευστότητα

46,2

46,2

46,9

78,6

Λόγος δανείων προς Καταθέσεις

116,8

130,1

120,9

132,7

Δείκτης ρευστών Διαθεσίμων

25,5

12,8

25,6

22,2

Δείκτης ασυμφωνίας Ληκτότητας
απαιτήσεων/υποχρεώσεων
Κεφαλαιακή Επάρκεια

-6,9

-23,2

-3,9

-23,6

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

13,9

11,7

12,3

10,1

Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων

12,5

10,7

11,2

9,2

Δείκτης κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων

10,6

8,9

9,9

8,2

Ιαν.-Σεπτ.
2010

Ιαν.-Σεπτ.
2011

Ιαν.-Σεπτ.
2010

Ιαν.-Σεπτ.
2011

Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο

1,9

2,0

2,7

2,6

Λειτουργικά έξοδα/Λειτουργικά έσοδα

63,9

58,6

58,2

56,5

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (μετά φόρων)

-0,5

-2,1

-0,3

-1,9

Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων
(μετά φόρων)

-8,6

-34,2

-3,8

-28,2

Αποδοτικότητα2

1. Τα στοιχεία για την ποιότητα χαρτοφυλακίου των διεθνών δραστηριοτήτων δεν είναι συγκρίσιμα και γι’ αυτό δεν
δημοσιεύονται στοιχεία σε επίπεδο ομίλων
2. 2. Περιλαμβάνει την επίπτωση από τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου 2011 για τη Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα.

Πηγή: [Τράπεζα της Ελλάδος, 2012]
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας για τις Τραπεζικές Χορηγήσεις, που
διεξάγεται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε τριμηνιαία βάση στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας
του Ευρωσυστήματος, οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να θωρακιστούν έναντι του
πιστωτικού κινδύνου εφάρμοσαν αυστηρότερα πιστοδοτικά κριτήρια, ενώ παράλληλα
υποχώρησε και η ζήτηση των δανείων από τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Υπό την
πίεση της περιορισμένης ρευστότητας, του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου και με κατεύθυνση
προς την απομόχλευσή τους, τα πιστωτικά ιδρύματα υιοθέτησαν την τακτική αύξησης των
επιτοκίων χορηγήσεων, τα οποία ωστόσο συγκρατήθηκαν χάρη στις μειώσεις των βασικών
επιτοκίων του Ευρωσυστήματος που χρησιμοποιούνται ως επιτόκια αναφοράς στις δανειακές
συμβάσεις. Οι επικρατούσες συνθήκες, τέλος, οδήγησαν στην ανάγκη αναδιαρθρώσεων των
δανείων προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες τακτικής εξυπηρέτησής τους εκ μέρους
των δανειοληπτών, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πλήρους αθέτησης. [Τράπεζα της
Ελλάδος,2012]
Προκειμένου

να

ανακτηθεί

το

χαμένο

έδαφος,

οι

τράπεζες

καλούνται

να

επαναπροσδιορίσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφοροποίηση
του χαρτοφυλακίου τους ανά πιστούχο και κλάδο δραστηριότητας και τη λήψη εξασφαλίσεων,
όπως έχουν περιγραφεί σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, να προσελκύσουν
κεφάλαια από καταθέτες και επενδυτές του ιδιωτικού τομέα και

να ενισχύσουν την

κεφαλαιακή τους βάση. Για την κάλυψη επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων διεξήχθη
ανακεφαλαιοποίησή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την τριμερή
επιτροπή (ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ) και εφόσον παραστεί ανάγκη τα επιπλέον κεφάλαια θα προέλθουν
από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέσω κοινών μετοχών και μετατρέψιμων
ομολογιών. Με αυτόν τον τρόπο, θα εδραιωθεί η σταθερότητά τους και θα τους δοθεί σταδιακά
η δυνατότητα να ανακάμψουν στη δραστηριότητα που θα επιτρέπει την αναθέρμανση των
πιστώσεων προς την αγορά η οποία κινδυνεύει από ασφυξία ελλείψει ρευστότητας.
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