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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να μελετήσει τις μεθόδους με τις οποίες εγκρίνουν τα 

προϊόντα καταναλωτικής πίστης και πιο συγκεκριμένα τα καταναλωτικά δάνεια οι 

ελληνικές τράπεζες. Και δεύτερον, να αξιολογήσει μία από αυτές τις τεχνικές  που 

χρησιμοποιούνται, το credit scoring, πάνω σε πραγματικό δείγμα 5.000 αιτήσεων 

εγκεκριμένων καταναλωτικών δανείων. Το μοντέλο που θα εξετάσουμε είναι η 

Discriminant Analysis.   

 

Συγκεκριμένα στόχος είναι να διαπιστωθεί αν η καταναλωτική συμπεριφορά των 

πελατών ως προς τις υποχρεώσεις των οφειλών τους είναι όπως είχε προβλεφθεί από 

την συγκεκριμένη μέθοδο. Στην αρχή δίνεται μια αίσθηση της οικονομίας, 

καθορίζεται  ο ρόλος που παίζει σε ένα κράτος και η αλληλεπίδραση που ασκούν τα 

κράτη μεταξύ τους. Έπειτα, ορίζεται η έννοια της τράπεζας, οι λειτουργίες της, οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν 

και οι τρόποι που μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Αναφέρονται μέθοδοι έγκρισης 

χορηγήσεων  και αξιολογείται η τεχνική του credit & behavioural scoring για τις 

εγκρίσεις χορήγησης δανείων καταναλωτικής πίστης.  

 

Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αφορά όλους μας, αφού με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο, όλοι έχουμε οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα. Σαν ενεργή 

όντα μέσα στην κοινωνία δεχόμαστε τις επιδράσεις από τις οικονομικές αλλαγές που 

πραγματοποιούνται, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό με την οικονομική κρίση που έχει 

ξεσπάσει.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην πορεία των χρόνων ο άνθρωπος ως μονάδα και ως σύνολο ανέπτυξε κοινωνικές 

και οικονομικές σχέσεις. Με το πέρασμα του χρόνου εξελίχθηκε και δημιούργησε ένα 

κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον σύμφωνα με τις προσταγές της κάθε εποχής. Η 

δημιουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων ήταν φυσική εξέλιξη στην ανάγκη για 

οργανωμένη δραστηριοποίηση στον οικονομικό τομέα. Σκοπός των τραπεζών ως 

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι η ολοένα αύξηση των κερδών τους. Απειλές που 

αντιμετωπίζουν είναι πολλές, προερχόμενες από εσωτερικούς (πιστωτικοί και 

επιχειρηματικοί κίνδυνοι) και εξωτερικούς (ανταγωνισμός) παράγοντες. Οι 

παράγοντες αυτοί ποικίλουν και διαφοροποιούνται καθώς εξελίσσεται και ο 

άνθρωπος. Παράλληλα διαφοροποιούνται οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Οι τράπεζες ενσωματώνουν στις λειτουργίες τους προϊόντα και 

υπηρεσίες προκειμένου να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους και να αποκτήσουν την 

εμπιστοσύνη τους. Σαφώς με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους εμφανίζονται 

νέοι κίνδυνοι.  Για να περιορίσουν τους κινδύνους που τις απειλούν υιοθετούν 

κάποιες τεχνικές σε διάφορες υπηρεσίες τους και προϊόντα του χαρτοφυλακίου τους. 

Για παράδειγμα στις χορηγήσεις, στον τομέα των προϊόντων καταναλωτικής πίστης, 

κάρτες και δάνεια, οι τράπεζες εφαρμόζουν κάποιες μεθόδους, όπου αξιολογούν τις 

αιτήσεις των πελατών. Έχουν στη διάθεση τους πηγές πληροφόρησης (εσωτερικές 

και εξωτερικές). Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπολογίζουν το ποσοστό του ρίσκου 

που θα αναλάβουν. Οι μέθοδοι  αυτοί είναι από τον τομέα της λογιστικής και της 

επιχειρησιακής έρευνας, μία από αυτές είναι η τεχνική του  credit & behavioural 

scoring.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, επισκόπηση βιβλιογραφίας, γίνεται μια προσέγγιση στο 

οικονομικό περιβάλλον που κινούμαστε. Θα δούμε τις φάσεις της οικονομίας, ποιοι 

παράγοντες την επηρεάζουν και κάτω από ποια νομικά πλαίσια δραστηριοποιείται.   

 

Στο τρίτο κεφάλαιο, δίνεται η έννοια της τράπεζας και προσδιορίζεται ο ρόλος της 

στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και αναλύονται οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη λειτουργία της.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο, προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που απειλούν την ακεραιότητά 

της, αναφέρονται οι μορφές κινδύνου. Καθώς και προσδιορίζονται οι βασικοί 

κίνδυνοι που απειλούν το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα.   

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ένας τραπεζικός 

οργανισμός για την διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων που προκύπτουν από τη 

χορήγηση προϊόντων καταναλωτικής πίστης. Θα μελετήσουμε κατά πόσο η τεχνική 

του credit scoring διερευνά σωστά το προφίλ και τα δεδομένα των εν δυνάμει 

πελατών – δανειζομένων που έρχονται σε επαφή με της τράπεζα. Και επομένως, κατά 

πόσο αποτελεσματικά είναι τα στοιχεία που διεξάγονται μέσω αυτής της τεχνικής.  

 

Το έκτο κεφάλαιο αφιερώνεται στη μεθοδολογία έρευνας. Γίνεται αναφορά στους 

τρόπους που έχει ένας ερευνητής στη διάθεσή του, προκειμένου να βγάλει 

συμπεράσματα για το θέμα της  έρευνάς του. Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο 

αιτιολογείται για ποιο λόγο αποφύγαμε συγκεκριμένες μεθόδους έρευνας. 

  

Στο έβδομο κεφάλαιο, αναφέρονται όλα τα ερευνητικά ευρήματα που προέκυψαν από 

τη σχετική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0, 

καθώς και οι πίνακες και τα σχεδιαγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατανόηση της έρευνας και την εκπλήρωση των ερευνητικών στόχων. 

 

Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο, παρατίθενται γενικά συμπεράσματα από τη δευτερογενή 

και  πρωτογενή έρευνα, που έγινε πάνω σε πραγματικό δείγμα εγκεκριμένων 

αιτήσεων καταναλωτικών δανείων.  
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
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2. Εισαγωγή 

Η οικονομία εκφράζει τη συνεχή πορεία και αλληλεπίδραση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων των ιδιωτών και των επιχειρήσεων σε μία κοινωνία- χώρα. Ο κύριος 

άξονας που κινείται είναι η παραγωγή χρήματος και η μεγιστοποίηση των κερδών. 

  

Ο όρος οικονομία του κράτους αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση που 

βρίσκεται μία χώρα. Με οποιοδήποτε τρόπο όλα τα μέλη αλληλεπιδρούν το ένα στο 

άλλο και όλα μαζί συνεισφέρουν στην οικονομία της χώρας. Αυτή η διαδικασία 

συντελεί το οικονομικό σύστημα και βοηθά στη συνεχόμενη και επαναλαμβανόμενη 

λειτουργία του. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται και επηρεάζεται από διάφορους 

μηχανισμούς και εξωτερικούς παράγοντες. (Βικιπαίδεια, 2009) 

 

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η αλληλεπίδραση των κρατών συντελεί τη διεθνή οικονομία. 

Τα κράτη με τον ένα ή άλλο τρόπο, αγοραπωλησίες αγαθών και υπηρεσίες, 

διαμορφώνουν το σύστημα της ελεύθερης αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ 

επέκταση σε όλο τον κόσμο. Σημαντικός παράγοντας στις σχέσεις των κρατών, είναι 

η ύπαρξη των νομισμάτων, η αλληλεξάρτηση που έχουν μεταξύ τους και κατά πόσο 

επηρεάζουν την οικονομία των κρατών. (ό,π)   

 

Οι τράπεζες περιόρισαν τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. 

Βασικά αίτια αυτής της μείωσης είναι η ύπαρξη κεφαλαιακής ανεπάρκειας των 

τραπεζών λόγω ζημιών που προήλθαν από αλόγιστες κινήσεις. Πρώτον, επενδύσεις 

που είχαν μεγάλο ρίσκο και δεύτερον, δάνεια που δόθηκαν με λανθασμένη 

αξιολόγηση χωρίς να αποπληρωθούν. Επίσης, οι δανειστές άρχισαν να έχουν 

αρνητική στάση έναντι των δανειζόμενων, έχοντας το φόβο ότι δεν θα 

πραγματοποιηθούν η αποπληρωμή τους. (Στουρνάρας Γ. , 2009)  

 

Το σημαντικότερο για την κρίση είναι ότι δεν μπορεί να μετρηθεί ο όγκος των ζημιών 

και συνεπώς να αντιμετωπισθεί. Οι τράπεζες διστάζουν να εγκρίνουν νέα δάνεια, αν 

πρώτα δεν αποπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα προηγούμενων χρόνων. (ό,π) 

 

Σε αυτή τη χρονική περιόδο της οικονομικής κρίσης οι πιστοληπτικοί οργανισμοί 

δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην συμπεριφορά του πελάτη σε υφιστάμενα προϊόντα 
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του ίδιου  Χρηματοπιστοτικού Ιδρύματος καθώς και άλλων αντίστοιχων. (Ταρναράς 

Π. ,2010) 

 

2.1  Διεθνής Οικονομία στο Σύγχρονο Περιβάλλον 

2.1.1 Ο κύκλος της Οικονομίας  

Η ακολουθία των φάσεων που περνάει η οικονομία ονομάζεται οικονομικός κύκλος. 

Η ύφεση αντιστοιχεί με την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση της προόδου της 

ανάπτυξης. Ο κ. Θ. Θεοδώρου τονίζει ότι η οικονομία αυτή την περίοδο 

χαρακτηρίζεται από αστάθεια και νωχελικότητα στις οικονομικές δραστηριότητες. 

(www.alfavita.gr) Το επόμενο είναι το στάδιο της ανάκαμψης, όπου η ανεργία 

υποχωρεί και γίνονται προσπάθειες για πρόοδο. Η χρονική περίοδος της ανάκαμψης 

μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Οι μελέτες της οικονομίας άρχισαν πολλά χρόνια πριν. 

Καταγράφονται τα ποσοστά ανάπτυξης και ανεργίας. Πλήγμα για την οικονομία 

συντέλεσαν οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι και οι συνέπειες αυτών. Σημάδια ανάκαμψης 

υπήρξαν μέχρι το 1970, ωστόσο έως το 1994 η αύξηση της ανεργίας για τις 

Ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα για την Ελλάδα ξεπέρασε το 10%.  Η εναλλαγή 

των φάσεων συνεχίζεται έως και σήμερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

κρίση που ταλανίζει την υφήλιο. (www.econ.uoa.gr) 

 

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τις φάσεις  του κύκλου της οικονομίας. Τα 

δύο βασικά στάδια που προαναφέραμε είναι η ανάκαμψη, όπου σημειώνεται 

σταδιακή οικονομική ανάπτυξη στην αγορά. Στη συνέχεια έπεται η κάμψη, όπου οι 

ρυθμοί ανάπτυξης κινούνται με αρνητική πορεία και οδηγείται η οικονομία στη φάση 

της ύφεσης. Άγγλοι μελετητές ονομάζουν αυτή την πορεία της οικονομίας Business 

Cycle, δηλαδή δίνουν βάρος στις επενδύσεις και τις επαγγελματικές δραστηριότητες 

της αγοράς. (www.alfavita.gr) 

 

  Σχεδιάγραμμα 2.1: Φάσεις Οικονομικού Κύκλου 
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Πηγή: (www.alfavita.gr) 

 

Η εξήγηση αυτή ερμηνεύει και τη σημασία των επενδύσεων μιας χώρας. 

Καταλαβαίνουμε πως η πορεία αυτών επηρεάζει την ίδια αγορά που 

δραστηριοποιούνται  και το ποσοστό της αλληλεπίδρασης που προκύπτει και στις 

άλλες οικονομικές αγορές. Η χρεοκοπία της Lehman Brothers στην Αμερική 

επηρέασε την οικονομική σταθερότητα παγκοσμίως και προκάλεσε μια κρίση ντόμινο. 

Οι επιπτώσεις δεν άργησαν να φανούν, απαιτώντας από τους διεθνείς οργανισμούς να 

δραστηριοποιηθούν με νέους μηχανισμούς αντιμετώπισης.    

   

Το Σεπτέμβριο του 2008 οι διεθνείς κεφαλαιαγορές παρέλυσαν με την πτώχευση της 

Lehman Brothers. Η εταιρεία ξεπέρασε δυσκολίες στην 158 χρόνων πορεία της και 

κατάφερε να κυριαρχήσει μέσα στις τέσσερις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες. 

(www.makthes.gr) Με αυτή την κατάληξη αποτέλεσε την έναρξη για την παγκόσμια 

οικονομική κρίση. Υπήρχαν προειδοποιήσεις από τις Η.Π.Α. αλλά δε δόθηκε η 

απαραίτητη σημασία από την εταιρεία για προστασία από τα τοξικά προϊόντα. 

(www.lifo.gr)  Έτσι, η χρεοκοπία της Lehman Brothers προκάλεσε μια διαδοχική 

ταραχή στην παγκόσμια οικονομία εκτός της αγοράς της Αμερικής. Οι δείκτες των 

χρηματιστηρίων έπεσαν 3 έως 5 ποσοστιαίες μονάδες σε Αυστραλία και Ινδία.  

(www.makthes.gr) 

 

Η ελληνική οικονομία επηρεάστηκε εξίσου από την μεταδιδόμενη κρίση. Οι 

χορηγήσεις προς τους πελάτες των τραπεζών μειώθηκαν 3,8%  από το προηγούμενο 

έτος. Η αρνητική πορεία των δανείων σε επιχειρήσεις μειώθηκε 2,7% μόλις τον 
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πρώτο μήνα του 2010. Ωστόσο, τα καταναλωτικά δάνεια ακολουθούν μικρή, ανοδική 

πορεία της τάξεως του 1,6%. (www.economics.gr) 

Τα δεδομένα της οικονομίας είναι σε κρίσιμη καμπή. Γίνονται προσπάθειες από τις 

κυβέρνησης για ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση της οικονομίας, ωστόσο δεν παύει 

να υπερισχύει η ανησυχία και η αβεβαιότητα καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξης κινούνται 

σε αρνητική πορεία. 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε κάποιες ποσοστιαίες  μεταβολές που έγιναν τον 

περασμένο έτος και τον πρώτο μήνα του 2010. 

 

 

 

Πίνακας 2.1: Μεταβολές της Χρηματοδότησης   
μεταβολή % από το 
προηγούμενο έτος 

μεταβολή % 
ετήσια 

 
2009 2010 2007 2008 2009 

Ποσότητα χρήματος 
Μ3, Ευρωζώνη Ιαν. 6,0 0,1 11,6 7,6 -0,2 
Kαταθέσεις Δεκ. 4,6 ... 13,8 15,2 4,6 
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών (δάνεια & 
εταιρικά ομόλογα) 

Ιαν. 15,2 3,8 21,5 15,9 4,2 

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων Ιαν. 18,4 4,5 20,6 18,7 5,1 
Χρηματοδότηση βιομηχανίας Ιαν. 15,2 -2,9 11,2 15,8 -3,5 
Δάνεια νοικοκυριών Ιαν. 11,8 2,9 22,4 12,8 3,1 
Καταναλωτικά δάνεια Ιαν. 14,7 1,6 22,4 16,0 2,0 
Στεγαστικά δάνεια Ιαν. 10,6 3,6 21,9 11,5 3,7 
Επιτόκιο δανείων προς 
επιχειρήσεις, %* Ιαν. 5,5 4,5 6,6 6,8 4,6 
Επιτόκιο δανείων προς 
επιχειρήσεις, % στην 
Ευρωζώνη* 

Ιαν. 4,7 3,2 5,6 6,1 3,7 

Δείκτης ΧA Φεβ. 
(μ.ό.) 1.660 1.955 22,3 -30 -36 

*σταθερό ή κυμαινόμενο ως 1 έτος ως 1 εκατ. ευρώ, 
ρυθμοί μεταβολής αφού ληφθούν υπόψη οι διαγραφές δανείων, στα καταναλωτικά και τα τιτλοποιημένα.   
 

Πηγή: www.economics.gr 

 

 

2.1.2 Η Επιτροπή της Βασιλείας II και ο ρόλος της 

Η Βασιλεία είναι μία οργανωτική επιτροπή, η οποία δίνει συστάσεις  και την 

κατευθυντήρια γραμμή για να λειτουργούν οι τράπεζες. (www.morax.gr)   Η 

επιτροπή αυτή ιδρύθηκε το 1974. Μέλη της είναι οι κεντρικές Τράπεζες και 
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ορισμένοι από τα κράτη- μέλη του “Group of Ten”. Ουσιαστικά απαρτίζεται από 10 

κράτη – μελή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισπανία, τον Καναδά και τις Η.Π.Α. Η 

Βασιλεία δεν έχει νομική υπόσταση και συνεργάζεται με τη γραμματεία της 

Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements). 

(www.capital.gr) Σκοπός είναι να καθορίζει μια κοινή πορεία διεθνών προτύπων, 

όπου οι ρυθμίσεις των τραπεζών να γίνονται βάση ομοιότυπων κανονισμών. Οι 

τράπεζες στόχο έχουν να προφυλαχτούν από τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς 

κινδύνους, που αντιμετωπίζουν.  (www.morax.gr)  Επιπλέον, έχει στόχος  να 

ενισχυθεί η κατανόηση των βασικών εποπτικών θεμάτων καθώς και τη βελτίωση της 

ποιότητας της παγκόσμιας τραπεζικής εποπτείας. Επιδιώκει να το πράξουν μέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με εθνικής εποπτείας θέματα, προσεγγίσεις και 

τεχνικές, με στόχο την προώθηση της κοινής κατανόησης. (www.bis.org) 

Αυτοί που τάσσονται υπέρ της Βασιλείας II, πιστεύουν ότι ένα τέτοιο διεθνές 

πρότυπο θα λειτουργήσει ως προστασία στο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. 

(Βικιπαίδεια, 2010)  Επομένως, και για τις ελληνικές τράπεζες είναι αναγκαίο να 

ακολουθήσουν την κατεύθυνση που ορίζει η Βασιλεία σχετικά με την κεφαλαιακή 

επάρκεια, όπως υποστηρίζει ο κ. Ν. Ζορμπάς. (www.euro2day.gr) Η Βασιλεία II 

καθορίζει τους κανόνες με τους οποίους οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τους πελάτες και 

στοχεύει στην επίτευξη της σταθερότητας. Ουσιαστικά, η Βασιλεία II  επιθυμεί να 

πετύχει την αντιμετώπιση των πιο υψηλών κινδύνων προστατεύοντας τα κεφάλαια 

των τραπεζών από δανειακές δραστηριότητες, τη σχέση τους με τους πελάτες 

(www.morax.gr)   και να διασφαλίσει την φερεγγυότητά τους (www.euro2day.gr). 

 

 Το νέο πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών (Βασιλεία 

II) επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα του Τραπεζικού 

Συστήματος. Οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτούς τους δύο άξονες είναι ο 

διαμελισμός του κινδύνου και η αντιμετώπισή του, η μετάδοση πληροφοριών, η 

εσωτερική διοίκηση της εταιρείας. Η Βασιλεία  II είναι σε θέση να επηρεάζει αυτούς 

τους παράγοντες και να συμμετέχει στην χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η νέα 

έκδοση της Βασιλείας αντικατέστησε τη Βασιλεία I στις αρχές του 2007. Η  Βασιλεία 

I επέδρασε στην ενδυνάμωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενισχύοντας τα ίδια 

κεφάλαιά τους. Αρνητικό χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα 

ανάπτυξης και ευελιξίας για όλες τις λειτουργίες των τραπεζών και ότι δεν διαχώριζε 

τον πιστωτικό κίνδυνο. (www.morax.gr) 
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Η εξέλιξη και η πορεία της οικονομίας οδήγησε στην τελική έκδοση της Βασιλείας II, 

όπου πραγματοποιήθηκε το 2006, έπειτα από την αρχική έγκριση το 1998 και την 

ενδιάμεση τροποποίηση του 1996.  (www.capital.gr) Οι προσταγές του συμφώνου 

καλούν τα πιστωτικά ιδρύματα να λάβουν αυστηρότερα μέτρα. Ο ρόλος της 

Τράπεζας της Ελλάδος ενδυναμώνεται, λαμβάνονται περισσότερες αρμοδιότητες, 

όπως η υποβολή κυρώσεων σε μη συμμόρφωση συμπεριφοράς. (ό,π) Η νέα έκδοση 

του συμφώνου παρουσιάζει μία πλήρης μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων.  

(www.euro2day.gr). «Οι συνεχόμενες μεταβολές στο σκηνικό της οικονομίας 

προστάζει την εξέλιξη και την ανανέωση του συμφώνου. Σε λίγα χρόνια η εφαρμογή 

της Βασιλείας III θα είναι απαραίτητη»: Ταρναράς Π., Credit Scoring Officer 

Τράπεζας Πειραιώς.    

 

Η δομή του συμφώνου της επιτροπής της Βασιλείας παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 2.2: Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας  

Δομή νέου Συμφώνου   

Πυλώνας I Πυλώνας II Πυλώνας III 

Τροποποίηση πλαισίου 
υπολογισμού ελάχιστων 
κεφαλαιακών 
υποχρεώσεων έναντι του 
πιστωτικού κινδύνου με 
την προσθήκη απαιτήσεων 
για την κάλυψη και του 
λειτουργικού κινδύνου 
 

Διαδικασίες για τον έλεγχο 
σε μόνιμη βάση της 
επάρκειας των ιδίων 
κεφαλαίων των τραπεζών 
 

Γνωστοποίηση 
πληροφοριών με σκοπό 
την ενδυνάμωση της 
πειθαρχίας που επιβάλλει 
η αγορά στις τράπεζες. 
 

 

Πηγή: www.capital.gr 

 

 Τα πιστοληπτικά ιδρύματα απαιτείται να διαμορφώσουν τις δραστηριότητές στους 

σύμφωνα με τους παραπάνω πυλώνες. 

Ο πυλώνας I παρουσιάζει τον τρόπο αντιμετώπισης των ελαχίστων κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. Συντηρούνται τα ίδια κεφάλαια και τονίζεται η διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου (Ν.Ζορμπάς,2007), όπου οδηγούν στην βαθμολόγηση της 

πιστοληπτικής αξιολόγησης των πελατών (Ζ.Πεπές,2007). Βασικές μορφές κινδύνου 
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που αναλύονται είναι ο λειτουργικός και ο κίνδυνος αγοράς. Οι άλλες μορφές του 

κινδύνου δε θεωρούνται ποσοτικά μετρήσιμοι σε ικανοποιητικό βαθμό κι έτσι δεν 

έχουν συμπεριληφθεί. (www.euro2day.gr, www.capital.gr). 

 

Ο πυλώνας II εκφράζει την εποπτεία ελέγχου (www.euro2day.gr). Αναπτύσσεται 

σύστημα καταγραφής (www.morax.gr) και αξιολόγησης του κινδύνου και ανάλογα 

με τα αποτελέσματα παρεμβαίνει η τράπεζα της Ελλάδος, υποβάλλοντας πρόστιμα αν 

αυτό κριθεί αναγκαίο. (www.capital.gr) 

 

Ο πυλώνας III ορίζει την πειθαρχεία στην αγορά. Και προβάλει την προώθηση 

μεγαλύτερης σταθερότητας στο σύγχρονο πιστωτικό σύστημα, δημοσιοποιώντας όλα 

τα στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους μετά από κάθε έρευνα και τέλος, 

διαμορφώνονται εκτιμήσεις για τις συνέπειες και τις μετέπειτα δραστηριότητες. 

(www.morax.gr). Η επιτροπή σε αυτό το κομμάτι στοχεύει στην ενδυνάμωση της 

αγοράς με τη μετάδοση ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών, προωθώντας τη 

διαφάνεια. (www.capital.gr) 

 

Γενικά το σκηνικό που κινούνται πλέον οι τράπεζες είναι πιο αυστηρό. Θα πρέπει να 

παίρνουν αποφάσεις για τις χορηγήσεις αφού εξετάσουν τα δεδομένα που έχουν στη 

διάθεσή τους. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τους κινδύνους με 

υψηλότερα επιτόκια, καλύπτοντας το ποσοστό επικινδυνότητας. Ο κ. Ζ. Πεπές λοιπόν, 

τονίζει ότι οι χορηγήσεις δανείων εγκρίνονται δυσκολότερα ,καθώς ακολουθούνται 

αυστηρότεροι περιορισμοί. Η κάθε τράπεζα χρησιμοποιεί δικό της σύστημα 

αξιολόγησης πελατών και οφείλει να τους ενημερώνει.(ό,π)  

  

2.2 Ο ρόλος του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος  

Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν έχει προβεί σε επενδύσεις 

προϊόντων υψηλού κινδύνου παρά την επικριτική ατμόσφαιρα που επικρατεί. Πριν 

από το ξέσπασμα της μεγάλης κρίσης, είχαν επιδείξει συγκράτηση και ολιγάρκεια 

στις επενδύσεις. Η προσοχή επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των συνήθων τραπεζικών 

εργασιών και δεν επεκτάθηκε σε κινήσεις με μεγάλο ρίσκο. (Ν. Καραμούζης, 2009) 

 

Η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης χτύπησε τον κώδωνα του κινδύνου στις τράπεζες. 

Οι δραστηριότητες των καταναλωτών συρρικνώθηκαν και φοβούμενοι για τα 
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χειρότερα περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις τους με τις τράπεζες. Οι τράπεζες 

από την πλευρά τους κινούνται με πολιτική προστατευτισμού και προσπαθούν να 

διαμορφώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ανάλογα με τα δυσμενή δεδομένα 

της αγοράς. Στον τομέα των χορηγήσεων τα πιστωτικά ιδρύματα κινούνται 

συντηρητικά   προκειμένου να περιορίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. (www.tovima.gr) 

 

Ο καθηγητής κ. Ν. Καραμούζης αναφέρει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

διατήρησε από τους χαμηλότερους βαθμούς μόχλευσης στην Ευρώπη με σχέση αξίας 

ενεργητικού προς ίδια κεφάλαια γύρω στις 15-16 φορές έναντι 35 φορών σε 

ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα.  (Ν. Καραμούζης, 2009) 

 

Δεύτερον, ο βαθμός εξάρτησης από τις κεφαλαιαγορές, παρέμεινε σε χαμηλό σχετικά 

επίπεδο, όπου αντλείται η ρευστοποίηση με σχέση τα δάνεια προς τις καταθέσεις. 

Ενώ, την ίδια ώρα σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις το ποσοστό κυμαινόταν 55%-85% 

μονάδες παραπάνω διαφορά. (ό,π) 

 

Τρίτον, διατηρήθηκε επάρκεια κεφαλαίων με τα ίδια τα κεφάλαια ισορροπώντας τα 

στοιχεία του ενεργητικού της. (ό,π) 

 

Τέταρτον, για την αντιμετώπιση θεμάτων στενότητας πιστότητας, που προέκυψαν με 

την κρίση, χρησιμοποιήθηκαν ποσά του κυβερνητικού πακέτου στήριξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρήση του έγινε περιορισμένα. (ό,π) 

 

Τα προβλήματα που προέκυψαν στις τράπεζες συνδέονται με την ύφεση της 

οικονομίας. Αποτέλεσμα ήταν η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των δανείων. Σαφώς, 

μία σειρά προβλημάτων όπως, η κρίση στη δημοσιονομική πολιτική, το μεγάλο 

έλλειμμα στις συναλλαγές, οι τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο τομέα, καθώς και η 

ολοένα αυξανόμενη κρίση στην Ευρώπη, επιδρούν ανασταλτικά στο ελληνικό 

δημόσιο και κατ’ επέκταση στις τράπεζες. Όλη αυτή η κατάσταση συγκλίνει στο 

γεγονός μειωμένης ρευστότητας στην ιδιωτική οικονομία και μείωση τις οικονομικής 

δραστηριότητας. (ό,π) 

 

Συγκεκριμένα στις ελληνικές τράπεζες τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά, από τα 

υψηλότερα στην Ευρώπη. Καθώς, και ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από τις 
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διεθνείς αγορές έχει γίνει 10 φορές πιο μεγάλος στη διάρκεια των τελευταίων 2 

χρόνων. (ό,π) 

 

Παρά τη συλλογική κρίση, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατάφερε να διατηρηθεί 

και να πορεύεται με αύξηση των χρηματοδοτήσεων της τάξεως 4%. Μικρό ποσοστό 

αλλά ενθαρρυντικό τη στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη η πορεία είναι αρνητική. 

Ακόμα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κάνοντας αργά και σταθερά βήματα 

προχώρησε στην εξέλιξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας προς τη διεθνή αγορά. 

Πλέον, οι απόπειρες αυτές αντιπροσωπεύουν μια αξιόλογη παρουσία των ελληνικών 

επιχειρήσεων στις Νοτιοανατολικές  χώρες της Ευρώπης. (ό,π)  

 

Υπάρχει η άποψη που ισχυρίζεται ότι η χώρα έχει δίοδο να ξεπεράσει την κρίση που 

επικρατεί. Και αυτό μπορεί να γίνει αν στρέψει τις δραστηριότητές της προς τις 

διεθνείς αγορές. Θα ενδυναμωθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα , θα αυξηθεί ο 

αριθμός των επενδύσεων των ιδιωτών και στις υποδομές, κι έτσι θα ενισχυθεί το 

ενδιαφέρον των ξένων κεφαλαίων. (ό,π) 

 

Ακόμα, θα πρέπει να  πραγματοποιηθεί βελτίωση της διαχείρισης των μεγάλων 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, βελτίωση της εποπτείας των διασυνοριακών 

τραπεζικών ομίλων, βελτίωση της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων με την πρόταση υιοθέτησης σαφών κριτηρίων που θα επιτρέπουν τον 

προσδιορισμό της έκτασης κατά την οποία τα υβριδικά κεφάλαια θα είναι επιλέξιμα 

ώστε να συνυπολογίζονται ως μέρος των συνολικών ιδίων κεφαλαίων των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, και τέλος  να ενισχυθεί η διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας. (Γκόρτσος Χρ. , 2004) 

 

Επί πράγμασι, η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται σε άνθηση και αντιμετωπίζει 

μειωμένη ανταγωνιστικότητα. Με τη δοκιμασία της κρίσης ξεπρόβαλαν όλα τα 

χρόνια δημοσιονομικά προβλήματα που υπήρχαν. Όλα αυτά τα χρόνια δεν πάρθηκαν 

δραστικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική του κράτους. 

(Ν. Καραμούζης, 2009) 

 

Οι διεθνείς αγορές πλέον έχουν στενέψει τα περιθώρια και έχουν μειώσει το βαθμό 

ελευθερίας. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, έχει συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει 
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η ανάγκη ενίσχυσης χρηματοδότησης της οικονομίας, η ύπαρξη πλήρους διαφάνειας 

όλων των ενεργειών και υπεύθυνη παρακολούθηση και επιτήρηση. Ωστόσο, 

σημαντικό είναι ότι δεν έχουν σημειωθεί παραδείγματα κερδοσκοπίας. Και έως τώρα 

έχει διαπιστωθεί ότι η διατήρηση ενός ανταγωνισμού, διεθνοποιημένου και υγειούς 

τραπεζικού συστήματος οδηγεί στην σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας. Οι τράπεζες 

έχουν γίνει πιο ελαστικές και δεν κινούνται τόσο εύκολα προς τους πελάτες τους με 

δικαστικά μέτρα, όπως κατασχέσεις κινητών ή πλειστηριασμό σπιτιών. (ό,π) 

 

Σαφώς δε δίνουν με ευκολία δάνεια αλλά χρησιμοποιούνται τεχνικές και υποδείγματα 

για να περιορίζεται το ποσοστό κινδύνου μη αποπληρωμής των υποχρεώσεων των 

πελατών. (θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο) 

 

Στο σύγχρονο τραπεζικό σύστημα απαιτείται φερεγγυότητα εκ των αμφοτέρων. Η 

βραχυπρόθεσμη στρατηγική που πρέπει να εφαρμόζεται πρέπει να λειτουργεί 

ισοδύναμα και για την ίδια την τράπεζα, (στελέχη-μετόχους) αλλά και για τους 

πελάτες. Και να αποσκοπεί στην υγιή, αποτελεσματική κερδοφορίας της. (ό,π) 

 

2.3 Καταναλωτική Πίστη 

Η Τράπεζα εντός των εργασιών της καλύπτει και εργασίες καταναλωτικής πίστης, 

κυρίως με τη μορφή δανείων και καρτών. Οι εργασίες αυτές καλύπτουν τις ανάγκες 

φυσικών ή όχι προσώπων, όπως καταναλωτικά αγαθά  και υπηρεσίες. Η τράπεζα 

δίνει τη δυνατότητα απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σε μικρότερο χρονικό 

διάστημα. Τα καταναλωτικά δάνεια χορηγούνται σε πελάτες με σκοπό την αγορά 

συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών. Για να δοθεί το δάνειο ο ενδιαφερόμενος 

πρέπει να προσκομίσει ένα προτιμολόγιο από το κατάστημα ή την υπηρεσία που 

σκοπεύει να αγοράσει. Ο χρόνος και ο τρόπος αποπληρωμής διαφέρουν από αίτηση 

σε αίτηση. Εξαρτώνται από παράγοντες που χαρακτηρίζουν το προφίλ του πελάτη. Η 

Τράπεζα από την άλλη πλευρά προκειμένου να προφυλαχθεί από τους επικείμενους 

κινδύνους  παίρνει κάποια μέτρα, όπως είναι η ύπαρξη ενός εγγυητή ή ενεχυρίαση 

κάποιου κινητού ή ακινήτου περιουσιακού στοιχείου (π.χ. αυτοκίνητο).(Γκόρτσος Χ., 

Αλεξάκης Π., 2006) 

 

2.4 Ο ρόλος της Λιανικής Τραπεζικής  
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Οι τραπεζικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές είναι όλες οι υπηρεσίες που 

προσφέρουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι τράπεζες έχουν στραφεί προς τον 

τομέα των ιδιωτών και η Λιανική Τραπεζική είναι αυτή που καλύπτει τις ανάγκες 

τους. Στόχος είναι η καλύτερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση των καταναλωτών, 

αύξηση των πωλήσεων, εγρήγορση του ανταγωνισμού καθώς και ο έλεγχος του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και η μείωση των κινδύνων. Αποτέλεσμα της προόδου 

αυτής είναι η εμφάνιση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Κύρια χαρακτηριστικά των 

εισαχθέντων προϊόντων, υπηρεσιών είναι η ποιότητα, ο χρόνος εξυπηρέτησης, η 

προσιτή τιμή και το περιθώριο ευελιξίας, που έχουν τα προϊόντα, με τις ανάγκες των 

πελατών, καθώς και ο χρόνος ωφέλειας στον πελάτη. (Κουμπαρέλης Α.,2000) 

 

Παράλληλα, οι τράπεζες στοχεύουν στη διατήρηση των πελατών τους γεννώντας τους 

μια ιδέα δέσμευσης με αυτή. Η πολιτική της ιδιωτικής πελατείας απαιτεί 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, εστίαση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 

μεταβαλλόμενης αγοράς, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού των 

τραπεζών, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στα  σύγχρονα προϊόντα και 

υπηρεσίες της Λιανικής Τραπεζικής. (ό,π) 

 

Το περιβάλλον της Λιανικής Τραπεζικής απαιτεί από τον κάθε τραπεζικό οργανισμό 

να αντιμετωπίσει τις πιέσεις του ανταγωνισμού. Οι τράπεζες καλούνται να 

προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες με μικρό κόστος στις συναλλαγές, ταχύτερη 

εξυπηρέτηση εντός των καταστημάτων. Επίσης, να αυξηθεί ο φυσικός χρόνος 

εξυπηρέτησης (OPEN 24) και να προσφέρουν νέα προϊόντα ευέλικτα, που να 

συμβαδίζουν με τις ανάγκες των πελατών. Άλλη μία παράμετρος που έχει η τράπεζα 

να μεριμνήσει είναι η ίδια της η εικόνα. Πρώτον, να χειριστεί βέλτιστα τους χρόνους 

εργασίας του προσωπικού της και δεύτερον να αποκτήσει ένα «φιλικό» προφίλ προς 

τους πελάτες και κατ’ επέκταση στην ευρύτερη αγορά. Καθώς η αγορά μεταβάλλεται 

οι ανάγκες των καταναλωτών διαφοροποιούνται και οι υπηρεσίες της Λιανικής 

Τραπεζικές καλείται να εξελίσσεται και να καλύπτει αυτές τις ανάγκες με ποιότητα 

χρόνου και μείωση κόστους. (www.economics.gr) 

 

Ωστόσο ο κ. Βλαχάκης υποστηρίζει ότι η πορεία της Λιανικής Τραπεζικής στον 

τομέα της καταναλωτικής πίστης είναι βραχυχρόνια και δεν μπορούν να συσταθούν 
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έγκυρα στατιστικά στοιχεία για τον βαθμό φερεγγυότητας και ικανότητας 

ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις των πελατών.  (ό,π) 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό χορήγησης δανείων δίνεται με σκοπό 

την κάλυψη παλαιότερων δανείων. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας 

της Ελλάδας, τους πρώτους μήνες του 2009 χορηγήθηκαν δάνεια από τα οποία το 

80% είχαν σκοπό την αποπληρωμή παλιών υποχρεώσεων και όχι την κάλυψη 

αναγκών καταναλωτικής πίστης. (www.tovima.gr) 
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3. Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε την έννοια της τράπεζας, 

να ορίσουμε τις λειτουργίες της και να μελετήσουμε τις μεταβολές που υφίσταται στο 

πέρασμα των χρόνων. Οι αύξηση των αναγκών των καταναλωτών απαιτούν από το 

τραπεζικό σύστημα να εξελιχθεί και να ικανοποιήσει τους πελάτες του, με τη 

δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.(Σταϊκούρας,2008) Η  μεταβολή αυτή 

οφείλεται και σε εξωγενείς παράγοντες όπως είναι ο ανταγωνισμός και η 

παγκοσμιοποίηση. Η αλλαγή στη μορφή των τραπεζών γίνεται και στο εσωτερικό της 

τράπεζας με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και προϊόντων. Σύμφωνα με τις νέες 

θεωρίες τα πιστωτικά ιδρύματα μεριμνούν για την ασφάλεια της ρευστότητας και 

τους τρόπους παρακολούθησης των νέων δεδομένων και απαιτήσεις τις αγοράς.  

 

3.1 Θεωρητικός Ορισμός Της Τράπεζας  

Στην πάροδο του χρόνου, λόγω της συνεχούς μεταβολής της πιστωτικής 

μεσολάβησης, έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα της οικονομικής θεωρίας, που διερευνά 

σε βάθος το σύνολο των ζητημάτων των τραπεζών, που προκύπτουν από την 

εμφάνιση των προϊόντων και υπηρεσιών.( Προβόπουλος Γ., Χ. Γκόρτσος, 2004) Ο 

τραπεζικός χώρος έχει επηρεαστεί από τα κεφάλαια δανείων και την τεχνολογία στις 

τηλεπικοινωνίες και τον κλάδο της πληροφορικής. Η μορφοποίηση στην λειτουργία 

των τραπεζών υπήρξε ραγδαία και αναμένεται να συνεχιστεί με την επέμβαση των 

παραγόντων αυτών. Συνεχώς, μελετώνται ζητήματα τραπεζών, ωστόσο δεν έχει 

οριστεί η έννοια της τράπεζας, που να είναι αποδεκτή από όλους. (Προβόπουλος Γ., 

Γκόρτσος Χ., 2004) 

 
3.2 Εμπειρικός Ορισμός Της Τράπεζας 
 Η συνεχόμενη ενσωμάτωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην λειτουργία των 

τραπεζών δυσκολεύει την οικονομική θεωρία να ορίσει την έννοια της τράπεζας. 

Ωστόσο, από τη μορφή που έχουν σήμερα οι τράπεζες και καλύπτοντας όλες τις 

δραστηριότητες τους, έχει οριστεί ένας εμπειρικός ορισμός : « Τράπεζα είναι ένας 

οργανισμός του οποίου η τρέχουσα δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή 

καταθέσεων του κοινού και στη χορήγηση δανείων». (ό,π) 
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Αυτός ο εμπειρικός ορισμός της τράπεζας ακούγεται απλοϊκός , ειδικά για τα 

σύγχρονα δεδομένα, ωστόσο είναι κοινά αποδεκτός μέσω νομοθεσίας σε όλες τις 

χώρες και ισχύει με μικρές διαφορές. Ο κάθε όρος έχει συγκεκριμένη ερμηνεία και 

λόγω ύπαρξης στον ορισμό. Αναλυτικά, το επίθετο «τρέχουσα» αντιστοιχεί στη 

δραστηριότητα της τράπεζας, που είναι η κύρια και ουσιαστική λειτουργία της. Σε 

αντίθεση με τις τράπεζες άλλες επιχειρήσεις εμπορικές ή βιομηχανικές δανείζονται 

από συνεργάτες τους ή δανείζουν στους πελάτες τους σπάνια ή σε μόνιμη βάση. Για 

αυτή τη βασική διαφορά μεταξύ τράπεζας και μη τραπεζικών επιχειρήσεων, 

απαιτείται διαφορετικό πλαίσιο κανόνων, που να αρμόζει στη φύση των 

δραστηριοτήτων τους. (ό,π)   

 

Όσον αφορά τους όρους «καταθέσεων» και «δανείων», αναφέρεται γιατί μόνο στις 

τράπεζες η συνύπαρξη τους είναι αναπόφευκτη. Αυτή η σύζευξη γίνεται μόνο με 

αυτές τις δύο δραστηριότητες της τράπεζας και διαφέρει από άλλους οργανισμούς, 

όπως τράπεζες επενδύσεων ή ασφαλιστικές εταιρείες. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των 

δανείων προέρχεται από κεφάλαια, που αντλούνται από τις καταθέσεις στην τράπεζα. 

(ό,π)   

 

Η αναφορά στο «κοινό» γίνεται για να γίνει ξεκάθαρο, ότι η τράπεζα 

δραστηριοποιείται στο ευρύ κοινό και όχι μόνο σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις. 

Αυτή η επισήμανση είναι πολύ σημαντική, καθώς ο κάθε πελάτης που έχει 

συνεργασία με μια τράπεζα δεν γνωρίζει αν το κεφάλαιο του χρησιμοποιείται από 

αυτή με δικό του όφελος. Και αυτό γιατί δε διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και 

πληροφόρηση, όπως έχουν οι επαγγελματίες.  (ό,π)  

 

Μειονεκτήματα του εμπορικού ορισμού είναι ότι δεν αξιολογεί σωστά και 

υποβαθμίζει την αξία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πολλά χρόνια πριν ο Schupeter 

(1934) δήλωσε, ότι οι τράπεζες δημιουργούν οι ίδιες χρήμα μέσω των 

δραστηριοτήτων τους και όχι μόνο το μεταβιβάζουν.  Δύο βασικές λειτουργίες των 

τραπεζών είναι αφενός η δημιουργία νέου χρήματος, η οποία έχει και τη μεγαλύτερη 

σημασία και αφετέρου οι τράπεζες είναι οι μόνοι οργανισμοί που έχουν τη 

δυνατότητα να δημιουργήσουν νέο χρήμα, μέσω της χορήγησης δανείων. (ό,π) 

 

3.3 Οι Τράπεζες Στο Σύγχρονο Πιστωτικό Περιβάλλον 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 20
 

Για χρόνια οι τράπεζες  ήταν οι μόνοι οργανισμοί που αποτελούσαν το πιστωτικό 

σύστημα, και κάλυπταν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και πελατών τους. Ωστόσο, 

κατά τη διάρκεια του χρόνου με την πρόοδο και ανάπτυξη, διευρύνθηκε το φάσμα 

των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις αγορές. Έτσι, η 

τράπεζα έχασε τον κύριο και αποκλειστικό ρόλο της. (Σταϊκούρας, 2008) 

 

Προσπάθεια γίνεται από την οικονομική θεωρία να προσδιορίσει τον ορισμό της 

«τράπεζας». Η μελέτη γίνεται πάνω στις εξειδικευμένες λειτουργίες, που ανέπτυξαν 

οι τράπεζες με σκοπό τη βελτίωση της κατανομής των πόρων της. Οι σύγχρονες 

λειτουργίες της τράπεζας που μελετάει η οικονομική θεωρία είναι η δυνατότητα 

ενημέρωσης από το σύστημα πληρωμών, ο μετασχηματισμός των περιουσιακών 

δεδομένων, η διαχείριση των κινδύνων και η παρατήρηση των οφειλετών και ο 

έλεγχος των πληροφοριών. Η φύση της οικονομίας, συνεπώς είναι αναμενόμενο να 

επηρεάζεται από τις εξελισσόμενες και νεοεισαχθέντες υπηρεσίες και λειτουργίες των 

τραπεζών. (ό,π) 

 

 3.4 Το σύγχρονο Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον Ορισμός της Τράπεζας  

Τα πιστοληπτικά ιδρύματα δέχονται συνεχώς πιέσεις σχετικά με την κερδοφορία τους. 

Οι πιέσεις αυτές προέρχονται από δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, από το εξωτερικό 

περιβάλλον που μπορεί να είναι οι αλλαγές στην οικονομική κατάσταση, το 

επενδυτικό κοινό. Και δεύτερον, από το εσωτερικό περιβάλλον που μπορεί να είναι 

κίνδυνοι διαφορετικής φύσεως, όπως επιχειρηματικοί και πιστωτικοί, ανάγκη 

ανάπτυξης καινούριων προϊόντων και ο έλεγχος κόστους. (Σταϊκούρας, 2008) 

 

Οι εξωτερικές πιέσεις βασικά προέρχονται από τον ανταγωνισμό και τους κανόνες 

πάνω στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία του οικονομικού – επιχειρηματικού 

συστήματος. Σαφώς και υπολογίζεται ο ρόλος της παγκοσμιοποίησης και ο 

τεχνοοικονομικός τρόπος που γίνεται η επικοινωνία και προσδιορίζεται το ύψος των 

απαιτήσεων του πελάτη. (ό,π) 

 

Ο κάθε πιστωτικός οργανισμός δέχεται εσωτερικές πιέσεις πράγμα που τον καθιστά 

να είναι σε ετοιμότητα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Αυτές τις απαιτήσεις πρέπει 

να τις εκμεταλλεύεται και να τις βρίσκει κάθε φορά ως ευκαιρία για να εξελιχθεί και 

να διαμορφώσει αποτελεσματικότερα τη δομή και τη λειτουργία του. Οι προκλήσεις 
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γίνονται μεγαλύτερες, καθώς ένας οργανισμός μπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικά 

γεωγραφικά μέρη. (ό,π) 

 

3.5 Εξωτερικές Πιέσεις 

3.5.1Ανταγωνισμός  

Ο ανταγωνισμός υφίσταται σε κάθε αγορά, τοπική και διεθνή. Βοηθά στην εξέλιξη 

και πρόοδο της οικονομίας και της αγοράς. Προέρχεται από χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς που είτε δραστηριοποιούνται με παρεμφερή προϊόντα στην αγορά είτε 

εισάγουν στην αγορά νέα εξελιγμένα προϊόντα, που διαφέρουν από τα παραδοσιακά 

και συνηθισμένα. (ό,π) 

 

Στη φάση εισαγωγής νέων προϊόντων ασκούνται πιέσεις στην αγορά και πιο 

συγκεκριμένα τα προϊόντα αυτά διεκδικούν τη δική τους θέση στην αγορά. Αυτό δε 

σημαίνει απαραίτητα ότι θα δημιουργηθούν νέα μερίδια, αλλά θα διεκδικήσουν από 

την υπάρχουσα αγορά. Το κόστος και το ρίσκο για τους νεοεισαχθέντες είναι μεγάλο 

αλλά προσδοκούν σε μελλοντικά κέρδη. Από τη στιγμή μάλιστα που έχουν μπει 

δυναμικά στην αγορά, χρησιμοποιώντας νέα πληροφοριακά συστήματα και έμπειρο 

προσωπικό από υπάρχοντες χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. (ό,π) 

 

Στον τομέα των τραπεζών ο ανταγωνισμός έχει πλέον αυξηθεί, ειδικότερα προς τον 

τομέα των ιδιωτών. Τον τελευταίο καιρό οι τράπεζες επιδιώκουν την αύξηση 

περιθωρίων από τα καθαρά  έσοδα των τόκων. Η υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

τράπεζες, στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, έχουν προσφέρει σε ένα πολύ 

μεγάλο βαθμό κύρια πηγή κερδών και συμβάλουν στη μείωση του λειτουργικού 

κόστους. Η μορφή του ανταγωνισμού βελτιώθηκε στην Ελλάδα στα μέσα του 1990. 

Εκείνη την περίοδο σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούσε το χρηματοοικονομικό σύστημα, πραγματοποιήθηκαν συγχωνεύσεις, 

μεταρρυθμίσεις στον διοικητικό τομέα και σταδιακά πραγματοποιήθηκε η 

ιδιωτικοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλάζοντας τον οικονομικό περιβάλλον. 

(ό,π) 

 

Απόρροιες του ανταγωνισμού ήταν η εξέλιξη και διαμόρφωση του σύγχρονου 

ελληνικού συστήματος, που δραστηριοποιείται σε διεθνή επίπεδο. Δύο κύριοι άξονες 

εξέλιξης αφορούν τις επενδύσεις στην τεχνολογία και την ένταξη νέων 
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χρηματοοικονομικών προϊόντων στο χαρτοφυλάκιο των Τραπεζών. Επίσης, 

εισχώρησαν νέα εξελιγμένα προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα των ιδιωτών. 

Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνει η αγορά των Βαλκανίων.  (ό,π)  

 

3.5.2 Μεταβλητότητα της αγοράς  

Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν καθώς μεταβάλλονται και οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν. Αυτοί είναι ο ανταγωνισμός και κατ’ επέκταση η οικονομική 

παγκοσμιοποίησης. Σαφώς, οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν κάθε είδος αγοράς σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα οι τραπεζικοί οργανισμοί 

υποχρεούνται να είναι σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουν κάθε μορφή κινδύνου, που 

μπορεί να παρουσιαστεί. Σκοπός είναι να προφυλαχθεί η ακεραιότητα και η υγιής 

λειτουργία τους αφενός και αφετέρου να βελτιωθεί η θέση τους στην αγορά σε σχέση 

με τον ανταγωνισμό. Οι μορφές των κινδύνων και τρόπος αντιμετώπισης θα 

αναλυθούν σε παρακάτω κεφάλαιο. (ό,π) 

 

3.5.3Παγκοσμιοποίηση  

Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, ανάλογα σε ποια αγορά 

εξετάζεται. Σε μικρές τοπικές αγορές με μικρότερα ποσοστά εμφάνισης κινδύνων, οι 

διεθνείς οργανισμοί ρισκάρουν περισσότερο να επενδύσουν. Οι τράπεζες, έχει 

παρατηρηθεί ότι, προσεγγίζουν τέτοιες αγορές, ιδίως αγορές που συνορεύουν 

γειτονικά. Για παράδειγμα το ελληνικό τραπεζικό ενδιαφέρων κινείται προς 

γειτονικές βαλκανικές χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία για μελλοντική 

επένδυση. (ό,π) 

 

3.5.4Ενήμερος Πελάτης  

Ο παράγοντας πελάτης έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία για ένα χρηματοοικονομικό 

ίδρυμα. Οι πελάτες ολοένα και ενημερώνονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

προσφέρουν οι τράπεζες. Αναζητούν και απαιτούν καλύτερη ποιότητα και 

συμφέρουσες τιμές, καθώς ενημερώνονται για τα δεδομένα της αγοράς. Είναι 

περισσότερο εξοικειωμένοι, και μεγιστοποιούν τις απαιτήσεις τους. Στόχος λοιπόν, 

για ένα πελάτη είναι να καλύψει το μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες του. Σημασία 

λοιπόν έχει η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας και η τιμή παρά ο οργανισμός 

που τα προσφέρει. Πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να αποταθεί σε έναν ανταγωνιστεί 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις του. Για παράδειγμα προσφέρονται 
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υπηρεσίες όπως η μεταφορά υπολοίπου που μπορεί ο καταναλωτής να επωφεληθεί 

(Κουτεντάκης, 2009). Η πίστη του πελάτη ωστόσο, είναι σημαντικός παράγοντας για 

μια επιχείρηση – οργανισμό αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζεται   γιατί μπορεί εύκολα 

να χαθεί, αν ο πελάτης δεν είναι πλέον ευχαριστημένος. Πάνω σε αυτό το γεγονός 

στηρίζονται οι τράπεζες και συνεχώς εξελίσσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών τους. (Σταϊκούρας, 2008) 

 

Όπως προαναφέρθηκε η παγκοσμιοποίηση υφίσταται σε παγκόσμιο επίπεδο και η 

αλλαγές στην αγορά επίσης. Η κατάσταση της οικονομίας μεταβάλλεται και την 

επηρεάζουν αλλαγές, όπως είναι η είσοδος Ανατολικών χωρών της Ευρώπης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η αυξανόμενη επιχειρηματικότητα της Κίνας, της Ινδίας, της 

Νότιας Αμερικής και Αφρικής, καθώς ο ολοένα αναπτυσσόμενος ανταγωνισμός 

διεθνώς. (ό,π) 

 

Σε αυτές τις διεθνείς αλλαγές ο κάθε χρηματοοικονομικός οργανισμός πρέπει να τις 

δέχεται και να προσαρμόζεται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και διεθνή πρότυπα. 

Κοινός στόχος βέβαια είναι η «Αποτελεσματικότητα» και η «Ασφάλεια» για κάθε 

τραπεζικό οργανισμό, όσο κι αν επιθυμεί να συμβιβάζεται με τις αλλαγές της αγοράς. 

Το κάθε τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί υπό κάποιους περιορισμούς, 

ώστε να ελέγχονται οι δραστηριότητες του και να διασφαλίζεται η «Ασφάλεια» του, 

μείωση εμφάνισης κινδύνων. (ό,π) 

 

3.6 Εσωτερικές Ευκαιρίες   

3.6.1 Εισαγωγή νέων προϊόντων. 

Ο ανταγωνισμός καθορίζει τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών, 

δημιουργώντας την ανταγωνιστική μορφή της αγοράς οι τράπεζες είναι 

αναγκασμένες να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν ε τα νέα δεδομένα, που 

μεταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι μικρές αγορές είναι αυτές που 

επηρεάζονται αρνητικά περισσότερο. Μέσα στη φάση της στενότητας, δημιουργείται 

η ανάγκη των τραπεζών να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και αυτό 

το πετυχαίνει μέσο της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και της καλής 

τιμής. Αυτά τα διαφοροποιημένα προϊόντα απαιτούν στήριξη για τον σχεδιασμό και 

την ανάπτυξή τους, η οποία προέρχεται από τεχνολογικά συστήματα και διαδικασίες 

με ελεγχόμενο κόστος. (ό,π) 
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3.6.2Αξιοποίηση της τεχνολογίας πληροφορικής  

Καθώς στη λειτουργία των τραπεζών συμμετέχει όλο και περισσότερο η τεχνολογία 

πληροφορικής, έχει σημασία να αξιολογείται η διαχείριση και το κόστος της. Για τις 

τράπεζες το τεχνολογικό κόστος ελαττώνεται, ωστόσο έχουν να μελετήσουν τον 

τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης των προϊόντων και τον υπηρεσιών. Η ανάγκη 

ένταξης νέων τεχνολογικών σε κάθε οργανισμό γίνεται συνεχώς και πιο έντονη από 

τη στιγμή, μάλιστα, που ο χρόνος για  γρήγορες και ασφαλείς αποφάσεις πιέζει. (ό,π) 

 

3.6.3Έλεγχος του κόστους. 

Ο κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός δραστηριοποιείτε στην αγορά με σκοπό το 

κέρδος. Πολύ σημαντικό για τον στόχο αυτό είναι ο προϋπολογισμός και ο έλεγχος 

του κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Η τράπεζα πρέπει να είναι σε 

ετοιμότητα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ελέγχει το κόστος, να αντιμετωπίζει τις 

μεταβολές του, που επηρεάζονται από τον πληθωρισμό, καθώς να μπορεί να καλύπτει 

τις απαιτήσεις των πελατών της, για υψηλή ποιότητα με χαμηλή τιμολόγηση. (ό,π) 

 

Τα τμήματα των τραπεζών έχουν να υποστηρίξουν ένα σύνολο προϊόντων και 

υπηρεσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα παραδοσιακά μέσα κοστολόγησης να μην 

καλύπτουν τις ανάγκες των τραπεζών. Συνεπώς, στρέφονται σε νέες εξελιγμένες 

τεχνολογικά τεχνικές διαχείρισης του κόστους. Στόχος είναι να διατηρείται σε 

χαμηλά επίπεδα και ιδανικά να μειώνεται. (ό,π) 

 

 

3.7 Σύγχρονες Θεωρίες 

Ασφάλεια Ρευστότητας και Υπηρεσίες Παρακολούθησης 

Ο λόγος ύπαρξης των πιστοληπτικών  οργανισμών βασίζεται σε δύο συνιστώσες, δύο 

βασικές λειτουργίες των τραπεζών. Πρώτον, παρέχουν ασφάλεια ρευστότητας στους 

πελάτες του χαρτοφυλακίου τους και δεύτερον  παρέχουν υπηρεσίες 

παρακολούθησης. (ό,π) 

 

(α) Ασφάλεια Ρευστότητας 
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Οι τράπεζες έχουν το προτέρημα ανάμεσα στα πιστωτικά εργαλεία που εκδίδουν, να 

παρέχουν και «καταθέσεις». Οι καταθέσεις σε σχέση με τα χρεόγραφα, προσφέρουν 

μεγαλύτερη σιγουριά στην αβεβαιότητα των νοικοκυριών, να μπορούν να 

κατανείμουν σωστά τις δαπάνες τους. Η καταναλωτική συμπεριφορά που έχουν οι 

πελάτες στην πάροδο του χρόνου είναι μια σημαντική μεταβλητή, και τυχαίες 

αλλαγές, μπορεί να μην γίνουν γνωστές στους οφειλέτες. (ό,π) 

  

Σε άλλη κατηγορία υποδειγμάτων, στους οφειλέτες παρέχονται πληροφορίες ειδικού 

περιεχομένου, υψηλής σημασίας. Οι πιστωτικοί οργανισμοί σε αντίθεση με τους 

απλούς δανειστές, έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν αυτές τις πληροφορίες. 

Συγκεκριμένα η ασυμμετρία πληροφόρησης συνδέεται με τη συγκέντρωση 

πληροφοριών που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια ρευστότητας. (ό,π) 

 

Άλλο ένα υπόδειγμα, που κύριος στόχος του είναι η ασφάλεια ρευστότητας, 

στηρίζεται στο γεγονός ότι ο οφειλέτης γνωρίζει καλύτερα από τον δανειστή το 

βαθμό φερεγγυότητας του και ικανότητας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Οι 

πιστωτικοί οργανισμοί, λοιπόν, είναι σε θέση να γνωρίζουν τα ποσοστά 

φερεγγυότητας των πελατών τους. Έτσι προφυλάσσονται από το τυχόν κόστος, που 

θα προέκυπτε αν δεν ήταν πληροφορημένοι. (ό,π) 

 

Κοινός άξονας όλων των υποδειγμάτων είναι να προφυλάσσει από περιττό κόστος τις 

τράπεζες, παρέχοντας περισσότερη και οικονομικότερη ασφάλεια ρευστότητας. (ό,π) 

   

(β) Υπηρεσίες Παρακολούθησης 

 

Ο συστηματικός τρόπος λειτουργίας των τραπεζικών, πάνω στο ζήτημα της 

παρακολούθησης της πιστωτικής αγοράς, τις καθιστά ικανές να γνωρίζουν τους 

κινδύνους κόστους και να τους αποφεύγουν. Με τη συστηματική παρακολούθηση, 

έχουν στη διάθεση τους πληροφορίες τόσο για τους δανειστές, όσο και για τους 

οφειλέτες. (ό,π) 

 

Ένας απλός δανειστής, θα σπαταλούσε πολύ περισσότερο χρόνο και κόστος για την 

συγκέντρωση των στοιχείων των οφειλετών. Θα ακλουθούσε μια διαδικασία 

χρονοβόρα και το αποτέλεσμα θα ήταν δυσανάλογο με τον αρχικό στόχο. (ό,π) 
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Ωστόσο, αυτή η διαδικασία για την τράπεζα, που γίνεται συστηματικά και με 

συνέχεια, τη διευκολύνει κι έτσι μπορεί να αξιολογεί τους οφειλέτες της. Συνεπώς, οι 

τράπεζες συντελούν το θεσμό της πιστωτικής μεσολάβησης, προσφέροντας 

μεγαλύτερη ασφάλεια ρευστοποίησης, συστηματικής πληροφόρηση, με χαμηλό 

κόστος. (ό,π)  

  

3.8 Αναπόφευκτη Σύζευξη Μεταξύ Καταθέσεων – Πιστώσεων 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Fama (1985) η τράπεζα συνδυάζει δύο λειτουργίες της. 

Αναγκάζει ή προτρέπει ένα δανειζόμενο, πελάτη που έχει πάρει κάποιο δάνειο, να 

έχει και καταθετικό λογαριασμό στη συγκεκριμένη τράπεζα. Η συνύπαρξη αυτή των 

δύο λειτουργιών της τράπεζας είναι αναπόφευκτη. Κι έτσι συνδυάζονται οι υπηρεσίες 

καταθέσεων και πιστώσεων. Πλέον, η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού γίνεται  

αυτόματα με την παροχή δανείου, και η τράπεζα καταλήγει να είναι «φορέας 

μετάδοσης πληροφοριών». Ανεξάρτητα από τις τεχνικές που αναπτύχθηκαν 

μεταγενέστερα για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των πληροφοριών σχετικά με 

την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα των οφειλετών της, η τράπεζα 

εξακολουθεί να συνδυάζει τη χορήγηση δανείων με την υπηρεσία καταθέσεων. (ό,π) 

 

3.9 Ανάλυση των λογαριασμών και της αποδοτικότητας των τραπεζικών 

ιδρυμάτων  

Εδώ θα αναλυθεί η σχέση που έχει η κερδοφορία της τράπεζας με τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει. Αυτή η σχέση εκφράζεται μέσω του υποδείγματος της «απόδοσης 

ιδίων κεφαλαίων», και συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν το τραπεζικό 

ίδρυμα, πάνω σε οικονομικά θέματα.(Σταϊκούρας, 2008) 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις μπορεί να είναι απλές ή ενοποιημένες ανάλογα με το 

ποσοστό συμμετοχής που έχουν οι εταιρείες στο σύνολο του ομίλου και κατά πόσο 

ελέγχονται από τη μητρική εταιρεία. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης 

είναι τα σκέλη των οικονομικών καταστάσεων για ένα τραπεζικό ίδρυμα.(ό,π) 

 

Στη συνέχεια θα γίνει μια πιο αναλυτική προσέγγιση των δυο αυτών μέτρων και θα 

γίνει πιο κατανοητός ο ρόλος των οικονομικών καταστάσεων, καθώς από αυτό 

κρίνεται η κερδοφορία της τράπεζας. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 27
 

 

3.10Ισολογισμός των εμπορικών τραπεζών. 

Ο ισολογισμός είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί μια τράπεζα. Σε 

αυτόν καταγράφονται όλες οι ενέργειες του ιδρύματος, οι απαιτήσεις και οι 

υποχρεώσεις.  (ό,π) 

 

Ο ισολογισμός είναι ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί μια τράπεζα. Σε 

αυτόν καταγράφονται όλες οι ενέργειες του ιδρύματος, οι απαιτήσεις και οι 

υποχρεώσεις. Οι απαιτήσεις αποτελούν το ενεργητικό και παρουσιάζονται οι χρήσεις 

των κεφαλαίων. Αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις είναι τα στοιχεία του παθητικού, που 

εκφράζουν τις πηγές άντλησης των κεφαλαίων. Ο ισολογισμός αποτελεί την 

χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Αναλυτικά, στον ισολογισμό φαίνονται όλες οι πρόσφατες δραστηριότητες, όπως 

είναι τα δάνεια, τα χρεόγραφα, τα ομόλογα και άλλα. (ό,π) 

 

Εξορισμού το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού είναι ίσο με το σύνολο των 

στοιχείων υποχρεώσεων συν τα ίδια κεφάλαια. ( Θεμελιώδης Ταυτότητα Λογιστικής ). 

 

Μέσα από αυτή τη σχέση παρουσιάζεται η οικονομική κατάσταση μιας τράπεζας ή 

της εκάστοτε επιχείρησης. Τα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν το ενεργητικό, 

και από την άλλη στο παθητικό αντιστοιχούν οι υποχρεώσεις της τράπεζας και 

αποτελούν την οικονομική θέση που έχει στην αγορά. Οι υποχρεώσεις εκφράζουν τις 

πηγές απ’ όπου προέρχονται τα πάγια στοιχεία δηλαδή η περιουσία της. Οι 

απαιτήσεις της τράπεζας όσο αφορά τα δάνεια προς τους πελάτες της μπορεί να 

διαχωριστεί με ποικίλους τρόπους. Εξαρτάται, λοιπόν, από τη φύση των προϊόντων, 

που έχουν χορηγηθεί τα δάνεια σε επιχειρήσεις, ιδιώτες. (ό,π)   
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4. Εισαγωγή   

 

Ο ρόλος των ελληνικών τραπεζών έχει εξελιχθεί από την παραδοσιακή μορφή και 

έχει διαμορφωθεί στα πλαίσια της σύγχρονης χρηματοοικονομικής πραγματικότητας. 

Η κίνηση χρηματικών πόρων στην αγορά όλο και αντιμετωπίζει περισσότερες 

απειλές – κινδύνους. Έτσι, ο ρόλος των τραπεζών μετατίθεται σε αυτόν του 

διαχειριστή. (Σταϊκούρας, 2008) 

 

Οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν κάθε απρόβλεπτο γεγονός, από το εξωτερικό 

περιβάλλον, που μπορεί να προκαλέσει οικονομικές ζημίες. Σε αυτή την περίπτωση 

το πιστωτικό ίδρυμα καλείται να αντιμετωπίσει έναν «κίνδυνο». (ό,π) 

 

Ο κάθε τραπεζικός οργανισμός έχει πιθανότητες να αντιμετωπίσει κάθε μορφής 

κίνδυνο. Αυτός μπορεί να προκύψει από τις δοσοληψίες που πραγματοποιεί με τους 

πελάτες του και από τον τρόπο που διαχειρίζεται κάθε συμφωνία και συνεργασία. 

Βασικό, λοιπόν, για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των κινδύνων αυτών είναι 

να εντοπισθεί η μορφή και η προέλευση του κάθε κινδύνου. (ό,π) 

Παρακάτω θα αναλυθούν οι μορφές των κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα 

πιστωτικό ίδρυμα, οι γενικότεροι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν και οι 

κυριότεροι που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αναφέρεται η 

διεύθυνση διαχείρισης κινδύνου και οι πηγές πληροφόρησης που έχει η κάθε τράπεζα 

στη διάθεσή της.  

 

4.1 Μορφές Κινδύνου 

 Ο κ. Σταϊκούρας κατηγοριοποιεί τη διαχείριση κινδύνου σύμφωνα με τη 

ρευστοποίηση, τον πιστωτικό, το νομισματικό κίνδυνο, το επίπεδο των επιτοκίων και 

άλλους κινδύνους,  

Οι κυριότερες μορφές κινδύνου που μπορεί να προκύψουν είναι ο πιστωτικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, επιτοκίου, αγοράς, ο λειτουργικός κίνδυνος, 

κεφαλαιακός ή κίνδυνος φερεγγυότητας, κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών, 

συναλλαγματικός, χρέους και χώρας, νομικός και τέλος ο κίνδυνος από πράξεις εκτός 

ισολογισμού. (ό,π) 

 

1. Πιστωτικός  κίνδυνος  
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Ο πιστωτικός κίνδυνος για τις τράπεζες έγκειται στις οφειλές των δανειοληπτών, 

συμπεριλαμβανομένου του καθαρού ποσοστού δανείου και των τόκων, καθώς και 

άλλες, όπως εγγυητικές επιστολές ή συμβάσεις επιτοκίων, πιστωτικές επιστολές. 

Άλλες εταιρείες εκτίθενται σε παρόμοιο κίνδυνο από την καθυστέρηση ή μη 

αποπληρωμή των οφειλών από τη χορήγηση προϊόντων και υπηρεσιών. (Brain 

Coyle,2000) 

  

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις κινήσεις μιας τράπεζας και 

υφίστανται όταν οι πελάτες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Οι 

υποχρεώσεις αυτές αφορούν την εξυπηρέτηση τόκων και την εξόφληση κεφαλαίων. 

Η πιστοληπτική ικανότητα των πιστούχων συνδέεται με την αξία του ενεργητικού της 

τράπεζας, άρα και με τη δική της λειτουργία. Επομένως, η μη ομαλή και συνεπής 

συνεργασία της με τους πιστούχους επηρεάζει άμεσα την ίδια και την λειτουργία της. 

(Σταϊκούρας, 2008) 

 

Η ολοένα ανάπτυξη στον τομέα των δανείων έχει δημιουργήσει το ενδιαφέρον για 

μελέτη του πιστωτικού κινδύνου. Έχουν δημιουργηθεί υποδείγματα μέτρησης 

κινδύνου από της τράπεζες και συνεχώς προοδεύει η έρευνα τους. 

 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να έχει τις μορφές πτώχευσης, ανοίγματος, 

περιθωρίων και ανάπτυξης σε περίπτωση πτώχευσης. 

 

Ο κίνδυνος πτώχευσης (default risk) αφορά τους πιστούχους εκείνους, που δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την τράπεζα. Ωστόσο η 

πτώχευση διακρίνεται σε «τεχνική», όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν τηρήσει 

κάποιον από τους όρους του συμβολαίου του. «Οικονομική πτώχευση»  είναι, όταν το 

κεφάλαιο είναι αρνητικό και τα στοιχεία του παθητικού μεγαλύτερα από του 

ενεργητικού. (Φ. Καλφάογλου, 1999) 

 

Μεγάλο μέρος των αιτήσεων μιας τράπεζας είναι η παροχή πιστοδοτήσεων. Το 

συνολικό ποσό αυτών των πιστοδοτήσεων είναι το ίδιο με την ονομαστική αξία. Αυτό 

το πόσο θέτεται σε κίνδυνο, ο οποίος ονομάζεται κίνδυνος ανοίγματος. (ό,π) 
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Οι πιστοδοτήσεις αυτές ταξινομούνται σε κανονικές, είναι αυτές που ικανοποιούν τις 

υποχρεώσεις τους, εκτός κριτηρίων, για αυτές δεν αναμένεται ζημία, ωστόσο η 

αποπληρωμή τους έχει καθυστερήσει. Επίσης, ταξινομούνται βαθμιαία στις 

απαιτήσεις σε εμπλοκή, για αυτές τις πιστοδοτήσεις υπολογίζεται ένα ποσοστό ζημίας 

με όχι προκαθορισμένο χρόνο ή ποσότητα. Και τέλος, είναι οι επισφαλείς απαιτήσεις  

που οι πιστούχοι αδυνατούν να τις αποπληρώσουν. (ό,π) 

 

Άλλη μορφή πιστωτικού κίνδυνου εμφανίζεται με την ανάκτηση μετά την πτώχευση 

του πιστούχου. Ένα ποσοστό του κινδύνου το έχει η τράπεζα. Σε περίπτωση που 

υπάρχει εγγυητής, τότε σε αυτόν μετατίθεται ο κίνδυνος. 

 

 «Ο κίνδυνος περιθωρίου στην αναφέρεται στην πιθανότητα μείωσης της αξίας μιας 

πιστοδότησης ως αποτέλεσμα της αύξησης των πιστωτικών περιθωρίων και της 

τιμολόγησης της σε τιμές αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός προσδίδει περισσότερο σε 

περιπτώσεις που έχει αναπτυχθεί ενεργός δευτερογενής αγορά, υπάρχει συνεχής 

καθορισμός τιμών και έχει θεσπιστεί η αποτίμηση σε τιμές της αγοράς. Αντίθετα, δεν 

έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις, που οι πιστοδοτήσεις τιμολογούνται σε accruals 

basis», αναφέρει ο κύριος Φαίδωνας Καλφάογλου.  

 

2. Κίνδυνος ρευστότητας  

Γενικά, η ρευστότητα έχει να κάνει με τα στοιχεία του ενεργητικού και κατά πόσο 

ένα τραπεζικό ίδρυμα έχει την ικανότητα να τα μετατρέπει σε χρήμα, ώστε να 

αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του , με το μικρότερο δυνατό ποσοστό απώλειας.  Οι 

τράπεζες για να ελαχιστοποιήσουν αυτές τις απώλειες μετατρέπουν σε ρευστότητα 

στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία είναι στο στάδιο της ωρίμανσης. Έτσι με την 

μετατροπή της επιφέρουν μικρότερη ζημία για την τράπεζα. (ό,π) 

 

Οι κινήσεις της τράπεζας παρακολουθούνται, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία 

οι εισροές και οι εκροές με τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Με αυτόν τον 

συγχρονισμό η τράπεζα πετυχαίνει να εκμηδενίσει τον κίνδυνο της ρευστότητας 

(Σταϊκούρας, 2008) 

 

3. Κίνδυνος επιτοκίου 
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Οι διακυμάνσεις των επιτοκίων από τα στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού 

προκαλούν τον κίνδυνο του επιτοκίου. Ο ρυθμός προόδου μιας τράπεζας επηρεάζεται 

από την κίνηση των επιτοκίων. Η πορεία των επιτοκίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τα κέρδη της τράπεζας, καθώς με μια μείωση των επιτοκίων αυξάνονται τα κέρδη 

της και το αντίστροφο. Οι τιμές του επιτοκίου δημιουργούν αλλαγές στον ισολογισμό, 

στα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού. (ό,π) 

 

4. Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται με τις μεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού. 

Ο κ. Γλύκας στο κεφάλαιο Risk Management αναφέρει, ότι ο κίνδυνος αγοράς 

κατηγοριοποιείται ανάλογα με την μορφή των χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

Από την μια είναι ο κίνδυνος, ο οποίος αλλάζει τα προϊόντα από τα οποία το ένα 

καλύπτει τι άλλο στους επικείμενους κίνδυνους και από την άλλη είναι ο κίνδυνος 

«γάμα» ο οποίος έχει να κάνει με σχέσεις μη γραμμικής μορφής. Ο κίνδυνος αγοράς 

διαχωρίζεται σε απόλυτο, που έχει να κάνει με τις δυνητικές απώλειες και σε σχετικό, 

οποίος καθορίζεται από σχετικό δείκτη. (ό,π) 

 

5. Ο κίνδυνος επιτοκίου και συναλλάγματος επηρεάζει σημαντικά τον κίνδυνο 

αγοράς. Η οποιαδήποτε μεταβολή στην αξία του νομίσματος επηρεάζει όλους τους 

τίτλους, που σχετίζονται με αυτό, όπως τα επιτόκια και τα ομόλογα. Για να 

υπολογίσουμε το ύψος του κίνδυνου πρέπει να προσδιοριστεί τη μεταβλητή, που 

μπορεί να είναι το κεφάλαιο, το χαρτοφυλάκιο, τα έσοδα. Αυτές οι τιμές 

επηρεάζονται από άλλους παράγοντες, όπως είναι το συνάλλαγμα, οι μετοχές και 

άλλα. (Σταϊκούρας, 2008) 

 

Η τυπική απόκλιση που έχει η μεταβλητή μας δίνει το ύψος του κίνδυνου. 

Παράγοντες που επηρεάζουν και δημιουργούν τον κίνδυνο είναι η μεταβλητότητα 

των χρηματοοικονομικών παραγόντων και κατά πόσο κάθε παράγοντας επηρεάζεται 

από τις μεταβολές.(ό,π) 

 

6. Ο γενικός ή συστηματικός κίνδυνος αφορά εξωγενής παράγοντες. Αυτοί μπορεί 

να είναι οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον ή στις απαιτήσεις των πελατών. 

Μη συστηματικός ή ειδικός κίνδυνος δημιουργείται όταν η τιμή ενός τίτλου έχει 

αντίθετη κατεύθυνση από τους άλλους. (ό,π) 
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7.Λειτουργικός κίνδυνος  

Ο κ. Φ. Καλφάογλου ταυτίζει τον λειτουργικό κίνδυνο με την εμφάνιση ζημιών από 

μη αποτελεσματικές διαδικασίες (www.morax.gr), και  προβλήματα μπορεί να 

παρουσιαστούν λόγω μη ολοκληρωμένης μελέτης (Σταϊκούρας, 2008). Αυτά μπορεί 

να προκύψουν από ανθρώπινα λάθη, κακό σχεδιασμό της διοίκησης  και από μη 

συντονισμό διοικητικών παραγόντων, όπως μετόχων ή εργαζομένων.(ό,π) Ο 

ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να υπολογιστεί έως  ένα βαθμό.   

 

Σημαντικό μέρος του λειτουργικού κινδύνου είναι ο τεχνολογικός που υφίσταται όταν 

προκύπτουν διάφορες βλάβες ή υπάρχουν ελλείψεις στα συστήματα τεχνολογίας 

πληροφορικής. Άλλες πηγές λειτουργικού κινδύνου είναι από το εξωτερικό 

περιβάλλον, όπως  οι φυσικές καταστροφές, όπως σεισμοί, φωτιές. (ό,π) 

 

Για την αντιμετώπιση όλων των λειτουργικών απαιτούνται μέτρα προστασίας. Αυτά 

συγκαταλέγονται στο λειτουργικό κόστος, κι έτσι επηρεάζεται η κερδοφορία της 

τράπεζας, ανάλογα με την αύξηση του κόστους. Για να υπολογισθεί το ύψος του 

κινδύνου μελετώνται οι δαπάνες και η παραγωγικότητα. Δύο από τις μονάδες που 

εκφράζουν τον λειτουργικό κίνδυνο είναι το συνολικό  ενεργητικό προς τον αριθμό 

απασχολουμένων και οι δαπάνες για μισθούς προς τον αριθμό απασχολουμένων. (ό,π) 

 

8. Κεφαλαιακός κίνδυνος ή κίνδυνος φερεγγυότητας 

Ο κεφαλαιακός κίνδυνος αφορά την οικονομική κατάσταση μιας τράπεζας και 

υφίσταται όταν υπάρχει ο κίνδυνος πτώχευσης. Αρχικό στάδιο της πτώχευσης είναι 

όταν η αξία του ενεργητικού είναι χαμηλότερη από την αξία του παθητικού. Δηλαδή 

τα στοιχεία του ενεργητικού δεν έχουν πραγματικό αντίκρισμα και η τράπεζα δεν 

μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πιστούχων. Ο κεφαλαιακός κίνδυνος 

επηρεάζεται από όλους τους κινδύνους του τραπεζικού ιδρύματος, την οικονομική 

κεφαλαιουχική ευρωστία και το είδος ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού. (ό,π) 

 

9. Κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών 

Ο κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών είναι μία μορφή του πιστωτικού κινδύνου και 

υφίσταται όταν κάποιος από τους δύο αντισυμβαλλομένους δεν ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, καθώς ο άλλος έχει εξοφλήσει το χρέος του. (ό,π) 
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Ο κίνδυνος αυτός εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ένταση στις συνεργασίες των τραπεζών, 

λόγω των υψηλών συναλλαγών. Οι τραπεζικές συναλλαγές είναι πολύ είναι πολύ 

μεγαλύτερες από τα ίδια κεφάλαια και αυτό έχει ως συνέπεια μια απώλεια μιας 

τράπεζας να προκαλέσει διαδοχικά προβλήματα και σε άλλες τράπεζες.  

Ένας τρόπος μείωσης του συγκεκριμένου κινδύνου είναι η εκκαθάριση, όπου γίνεται 

μία καθαρή πληρωμή. (ό,π) 

 

Σκοπός αυτής της μείωσης είναι το τραπεζικό ίδρυμα να ελαχιστοποιήσει τα ποσοστά 

κινδύνου διακανονισμών και πληρωμών, καθώς διακινούνται μικρότερου όγκου και 

αξίας χρηματικά ποσά. (ό,π) 

 

10. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ένα είδος του κινδύνου αγοράς. Εξαρτάται από 

την ισοδυναμία των νομισμάτων και επηρεάζεται από την μεταβλητότητα των 

ισοτιμιών τους. (ό,π) 

 

11. Κίνδυνος χρέους ή χώρας 

Ο κίνδυνος χρέους ή χώρας είναι μορφή του πιστωτικού κινδύνου και υφίσταται όταν 

μία κυβέρνηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι σε μία χώρα. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μία τράπεζα δεν μπορεί να προβεί σε κατάσχεση 

κρατικής περιουσίας. (ό,π) 

 

Σε πιο ευρύ φάσμα, ο κίνδυνος χώρας συσχετίζεται με τη δανειοδότηση μεταξύ των 

χωρών και επηρεάζεται από την οικονομική και κοινωνικοπολιτική κατάσταση που 

επικρατεί στη χώρα. (ό,π) 

 

12. Πολιτικός κίνδυνος 

Για ένα τραπεζικό οργανισμό ο πολιτικός κίνδυνος είναι πολύπλευρος και σημαντικός 

γιατί αναφέρεται σε όλες τις εργασίες της τράπεζας. Αυτές μπορεί να αφορούν την 

επιβολή επιτοκίων και την εισαγωγή συναλλάγματος έως τη μορφή της τράπεζας, εάν 

θα είναι ιδιωτική ή κρατική. (ό,π) 

 

13. Νομικός κίνδυνος 
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Ο νομικός  κίνδυνος απορρέει από δικαστικές αποφάσεις που μπορούν να 

επηρεάσουν την κερδοφορία της τράπεζας. Σε κάθε νέα κίνηση, όπως εισαγωγή νέων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων μία τράπεζα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το 

νομικό κίνδυνο και τι επιπτώσεις θα έχει το κάθε τραπεζικό ζήτημα. (ό,π) 

 

14. Κίνδυνος από πράξεις εκτός ισολογισμού 

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αφορά πράξεις οι οποίες είναι έκτακτες απαιτήσεις που 

εμφανίζονται στον ισολογισμό. Οι απαιτήσεις αυτές ενεργοποιούνται όταν οι πελάτες 

ασκούν τα δικαιώματά τους. Από αυτή τη στιγμή, όπως όλες οι απαιτήσεις εντός 

ισολογισμού έτσι και αυτές οι απρόβλεπτες απαιτήσεις εκτίθενται εξίσου σε κίνδυνο 

επιτοκίου, ρευστότητας και πιστωτικό κίνδυνο. (ό,π) 

 

4.2 Γενικότεροι Κίνδυνοι στο Τραπεζικό Σύστημα 

Ο κάθε τραπεζικός οργανισμός καλείται να αντιμετωπίσει κινδύνους, που 

προέρχονται από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Ένας κίνδυνος μπορεί να 

απειλεί την Τράπεζα επανειλημμένα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο 

«συστηματικός κίνδυνος». Αυτού του τύπου ο κίνδυνος απαιτεί μεγάλη προσοχή από 

την τράπεζα γιατί μπορεί να απειλήσει τη σταθερότητα και την υπόστασή της. Η 

πτώχευση μιας τράπεζας εκτός ότι επιφέρει ζημιά στην ίδια, επηρεάζει αρνητικά και 

όλες τις άλλες τράπεζες που έχει συνεργασία. (Bessis, 2002) 
 

Σημαντικός παράγοντας για την εξισορρόπηση των κινδύνων για την υγιή λειτουργία 

της τράπεζας είναι η ρύθμιση των ιδίων κεφαλαίων και η διατήρησή τους σε χαμηλά 

επίπεδα. Κάποιες βασικές αρχές ισχύουν για όλες τις χώρες που δρουν στο 

διατραπεζικό σύστημα, ωστόσο υπάρχουν και διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη 

νομοθεσία της κάθε χώρας. (ό,π)  

 

Στη ιδανική περίπτωση, μια τράπεζα που δεν έχει καθυστερήσεις από τις συναλλαγές 

της με τους πελάτες της και αυτοί ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, τότε 

θεωρείται ότι έχει επιτυχημένο σύστημα ελέγχου κινδύνων. Αντίθετα, στην 

περίπτωση που η εμφάνιση επισφαλών δανείων μεγαλώνει, η τράπεζα κινδυνεύει 

αφενός να αποκτήσει ζημιές και αφετέρου να χάσει την προτίμηση των καταναλωτών 

και τελικώς να αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας στην τόσο ανταγωνιστική 

αγορά.  (ό,π) 
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4.3 Τρεις κίνδυνοι για τις Ελληνικές Τράπεζες 
O διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γιώργος Προβόπουλος επισήμανε την 

ανάγκη διοχέτευσης της ρευστότητας μέσω των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, 

στην ελληνική αγορά, παροτρύνοντας τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν το 

κυβερνητικό πακέτο των 28 δισ. ευρώ προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία 

συνθηκών πιστωτικής στενότητας και να ενισχυθεί η πιστωτική βάση. 

(www.imerisia.gr) 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις θα συνεχιστεί η βραδύτερη αύξηση του υπολοίπου 

χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα στους προσεχείς μήνες. Η έκθεση του διοικητή 

διαπιστώνει την πτώση της πιστωτικής επέκτασης όπου σημειώνεται με ανοδική 

πορεία. (ό,π) Η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά, 

οφείλεται και στην υποχώρηση της ζήτησης για δάνεια, λόγω περιορισμού δαπανών 

για αγορά ή επισκευή κατοικίας και για τρέχουσα κατανάλωση λόγω της 

αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει η κρίση. Ο κ. Προβόπουλος αιτιολόγησε την 

αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. (ό,π) Η αλήθεια είναι ότι οι 

καταναλωτές έχουν θορυβηθεί και αποφεύγουν να επεκταθούν σε επενδύσεις και 

περιττά  έξοδα  που μπορούν να αποφύγουν.   

Όσον αφορά στην επιβράδυνση δανείων σε επιχειρήσεις, οφείλεται στους πιο 

αυστηρούς  όρους και κριτήρια χρηματοδότησης που παίρνουν οι τράπεζες, καθώς 

και στην τάση αποδυνάμωσης της ζήτησης. Αντίθετα, κατά περιόδους, ο ρυθμός 

πιστωτικής επέκτασης προς τις εμπορικές επιχειρήσεις, από τις οποίες 300.000 είναι 

μικρομεσαίες, διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο. (ό,π) 

Οι άμεσοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εγχώριοι τραπεζικοί οργανισμοί, σύμφωνα 

με την έκθεση, είναι πρώτον, η αναμενόμενη επιδείνωση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου δανείων εξαιτίας της σημαντικής υποχώρησης της οικονομικής 

δραστηριότητας, του αυξημένου ασφαλίστρου κινδύνου. (ό,π) 

Δεύτερον, ο πιστωτικός και συναλλαγματικός κίνδυνος στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και τρίτον, οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη στενότητα 

ρευστότητας σε διεθνές επίπεδο. (www.imerisia.gr) 
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4.4 Πηγές εξόφλησης  

 

4.4.1  Πρωτογενείς  

Ο ρόλος του οικονομικού αναλυτή είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς πρέπει να 

εξετάσει την ικανότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει το δάνειο του. Βασικός 

παράγοντας μελέτης και ανάλυσης είναι οι ταμειακές του ροές. Το τμήμα 

χορηγήσεων του τραπεζικού ιδρύματος έχει την ευθύνη να προσδιορίσει τη χρονική 

στιγμή που θα υλοποιηθούν οι χρηματικές ροές καθώς, και να προβλέψει την 

περίπτωση να μην αποπληρωθούν οι δόσεις. (Φ.Καλφάογλου,1999) 

 

Μεγάλης σημασίας είναι η ανάλυση των ταμειακών ροών και κυρίως από που 

προέρχονται. Στην περίπτωση που οι εισροές προέρχονται από το ενεργητικό και 

χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των υποχρεώσεων του δανείου, αποτελούν 

παροδική λύση. Το γεγονός αυτό δεν έχει θετικό αντίκτυπο προς στην τράπεζα, 

καθώς δεν μπορεί να δείξει εμπιστοσύνη προς τον οφειλέτη για μελλοντική 

φερεγγυότητα. (ό,π) 

 

4.4.2  Δευτερογενείς  

Ο κάθε τραπεζικός οργανισμός για να προφυλάσσεται από τυχόν ζημιές, π.χ. μη 

εξόφληση των απαιτούμενων ταμειακών ροών, έχει στη διάθεση του δευτερογενείς 

πηγές εξόφλησης. Για να χορηγηθεί ένα δάνειο, απαιτείται η ύπαρξη περιουσιακών 

στοιχείων, όπου χρησιμοποιούνται για εγγύηση. Αυτά είναι μια μορφή δευτερογενούς 

πηγής εξόφλησης. (ό,π) 

 

Μία βασική προϋπόθεση για να εγκριθεί το δάνειο, είναι η αξία του δανείου να μην 

ξεπερνάει την αξία του ενέχυρου. Αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση, καθώς πρέπει 

αφενός να καλύπτεται το ίδιο το δάνειο με τους οφειλόμενους τόκους και αφετέρου η 

τράπεζα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα απαιτούμενα ποσά και τα 

έξοδα κίνησης από τη διαδικασία της κατασκευής. Ωστόσο, η διαδικασία της 

κατάσχεσης αποφεύγεται από τις τράπεζες καθότι είναι πολυέξοδη και χρονοβόρα. 

(ό,π) 

 

4.5 Πηγές πληροφόρησης  
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Με σκοπό να διαπιστωθεί η πιστοληπτική ικανότητα του εν δυνάμει δανειολήπτη 

πραγματοποιείται μια έρευνα. Στην έρευνα αυτή μελετώνται η αξιοπιστία, η φήμη του, 

καθώς ο βαθμός που μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές υποχρεώσεις. Στην 

έρευνα θα εξεταστούν διεξοδικά οι εξής πιστωτικοί παράγοντες: ο χαρακτήρας του 

οφειλέτη, ο σκοπός του δανείου, οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς πηγές 

εξόφλησης. ( ό,π )  

 

Ο κ. Σταϊκούρας  στην ανάλυση του Risk Management προσδιορίζει τις πηγές από τις 

οποίες αντλούνται οι παραπάνω πληροφορίες, όπου είναι η συνέντευξη με τον 

υποψήφιο πελάτη, οι εσωτερικές πηγές πληροφόρησης της τράπεζας και οι 

εξωτερικές πηγές. Οι τελευταίες είναι διαθέσιμες από άλλους οργανισμούς εκτ’ος της 

τράπεζας. 

 

4.5.1 Εσωτερικές Πηγές Πληροφόρησης 

Ένας από τους παράγοντες του πιστωτικού κινδύνου είναι ο ίδιος ο δανειζόμενος. Η 

συνέντευξη με τον υπεύθυνο της τράπεζας είναι το αρχικό στάδιο που γίνεται η 

πρώτη επαφή με τον υποψήφιο πελάτη και τον υπεύθυνο της τράπεζας. Ο 

ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν. Στο 

κεφάλαιο Διαχείρισης Κινδύνου αναφέρονται τα στοιχεία για την προσωπική του 

κατάσταση, ισολογισμοί των τελευταίων χρήσεων, η φορολογική δήλωση και 

ασφαλιστικά τεκμήρια. Επίσης, θα πρέπει να προσδιορίσει τον τύπο ( καταναλωτικό, 

στεγαστικό, επαγγελματικό ) του δανείου, καθώς και το ύψος. Πρέπει ακόμα να 

αναφερθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι δεσμευμένα με οποιοδήποτε 

τρόπο και σε ποιο βαθμό, καθώς και να αναφερθούν ονομαστικά άλλοι πιστωτές. (ό,π) 

 Η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να εξετάσει διεξοδικά τη μέχρι τώρα συμπεριφορά 

του αιτούντος. Αυτή η δυνατότητα δίδεται μέσα από το σύστημα Τειρεσίας, όπου 

καταγράφονται οι πιστωτικές κινήσεις των πελατών. (ό,π) 

 

Μπορούν να ελεγχθούν οι ενέργειες στην ίδια αλλά και σε όλες τις άλλες Τράπεζες 

που έχουν γίνει. Οι έως τώρα πιστοληπτικές σχέσεις του πελάτη κρίνουν και την 

μελλοντική του πορεία. (Φ.Καλφάογλου,1999) Συνήθως άτομα με αφερέγγυα 

συμπεριφορά θα παρουσιάσουν την ίδια συμπεριφορά και στο μέλλον. (Βικιπαίδεια, 

2010 ) Η γενική εικόνα που έχει αντιπροσωπεύει και τις κινήσεις του, πράγμα που 
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είναι πολύ σημαντικό καθώς αποδεικνύεται η φερεγγυότητα του. 

(Φ.Καλφάογλου,1999) 

 

Οι περισσότεροι τραπεζικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν δικά τους μοντέλα για να 

βαθμολογούν και να αξιολογούν τους πελάτες τους. Ανάλογα με το βαθμό 

πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών , εφαρμόζονται οι κατάλληλες στρατηγικές. 

Σε προϊόντα, όπως ανασφάλιστα προσωπικά δάνεια ή υποθήκες, οι δανειστές 

επιβάλουν υψηλότερες τιμές στους πελάτες υψηλότερου κινδύνου, και αντιστρόφως. 

Σε ανακυκλούμενα προϊόντα, όπως πιστωτικές κάρτες και υπεραναλήψεις, οι 

τράπεζες διαφυλάσσονται με την αύξηση του πιστωτικού ορίου. (Βικιπαίδεια, 2010) 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πελάτης αντιπροσωπεύει εταιρεία είναι απαραίτητο 

να δώσει κάποιες παραπάνω, κατατοπιστικές πληροφορίες που αφορούν την ίδια την 

εταιρία. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τους πελάτες, τους βασικούς προμηθευτές, 

τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν της σχέσεις υπαλλήλων και μετόχων, καθώς 

και άλλα δεδομένα που να παρουσιάζουν την καθολική εικόνα της εταιρείας. 

Σκοπός της συνέντευξης είναι να εντοπιστούν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της 

εταιρείας του ενδιαφερόμενου. (ό,π) 

 

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει προηγούμενη συνεργασία με την τράπεζα, 

τότε η τράπεζα έχει στη διάθεσή της πληθώρα πληροφοριών που να αφορούν την 

προθυμία και την ικανότητα του πελάτη  να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

δανείου. Οι πληροφορίες ονομάζονται εσωτερικές πηγές πληροφόρησης, επειδή 

προέρχονται από στοιχεία της ίδιας της τράπεζας. (ό,π) Ο κ. Φ. Καλφάογλου 

διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση αυτή γίνεται με την εφαρμογή συστημάτων 

διαβάθμισης των πελατών, σύμφωνα με το βαθμό επικινδυνότητας. Η κάθε τράπεζα 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το σύστημα και με ποια κριτήρια θα 

βαθμολογούνται οι πιστούχοι. Ουσιαστικά, υπολογίζεται το ποσοστό αθέτησης των 

υποχρεώσεων των δανειζόμενων και το ποσοστό ρίσκου που παίρνει η τράπεζα. Το 

ποσοστό αθέτησης υπολογίζεται σε συνάρτηση με την πιστοληπτική 

ικανότητα.(www.morax.gr)  

 

Πάνω στην έρευνα, λοιπόν, αναλύονται όλοι οι υπάρχοντες λογαριασμοί καταθέσεων 

και τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία, αυτά μπορεί να είναι χρεόγραφα και έντοκα 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.morax.gr)
http://www.novapdf.com


 40
 

γραμμάτια. Σε αυτό το στάδιο ο αναλυτής πρέπει να καθορίσει, μέσα από τις 

πληροφορίες που έχει, το βαθμό ικανότητας του δανειολήπτη για την κάλυψη των 

οφειλών του. Η σύγκριση γίνεται από παλαιότερες συνεργασίες και τη σχετική 

συμπεριφορά που είχε. Ακόμα, θα διασταυρώσει τα στοιχεία που έχει δώσει ο 

ενδιαφερόμενος, σχετικά τους προμηθευτές, πελάτες και κατά πόσο καλές ήταν οι 

οικονομικές τους συναλλαγές. (Φ.Καλφάογλου,1999)  

 

4.5.2  Εξωτερικές Πηγές Πληροφόρησης  

Οι εξωτερικές πηγές πληροφόρησης σαφώς προέρχονται εκτός από το περιβάλλον της 

τράπεζας, ωστόσο είναι αξιόπιστες, χρήσιμες και απαραίτητες (Φ.Καλφάογλου,1999) 

και σαφώς απαιτούν κόστος (www.morax.gr) 

 

Αυτές είναι συμβουλευτικές επιχειρήσεις οι οποίες μελετούν τις τάσεις της αγοράς 

και του κάθε κλάδου και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες  βαθμολόγησης (credit 

rating agency). Αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του  ενδιαφερομένου, 

προσφέρουν αναλυτικές ενημερωμένες βαθμολογίες σε διάφορες κατηγορίες. Ο 

ρόλος αυτών των εταιριών ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο, καθώς εισχωρεί στον 

τομέα της τραπεζικής διεθνώς. (Φ.Καλφάογλου,1999)  

 

 Με αυτή τη διαδικασία εμπλουτίζουν τη data base που έχουν κι έτσι προσφέρουν 

στην τράπεζα πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ των ενδιαφερομένων 

πελατών. (ό,π) Οι πελάτες κρίνονται με βάση την πιστοληπτική ικανότητα  και το 

μέγεθος της κεφαλαιακής επάρκειας. Σημαντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη 

εγγυήσεων, που αποτελούν για την τράπεζα ένα είδος εξασφάλισης. Η προσέγγιση 

αυτή της τράπεζας προς τους πελάτες είναι βελτιωμένη (σύμφωνα με τη Βασιλεία II), 

ωστόσο εκλείπει η διαβάθμιση για πολλές επιχειρήσεις και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στις εταιρείες που αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των 

πελατών(www.morax.gr). 

 

Άλλη πηγή πληροφόρησης είναι άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε εκδόσεις 

σχετικές με το εμπόριο και την οικονομία. Τρίτη βασική εξωτερική πηγή 

πληροφόρησης είναι τα στοιχεία που προέρχονται από την Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία και την Κεντρική Τράπεζα, και τέταρτο, πηγή πληροφόρησης για την 

πιστοληπτική ικανότητα των εν δυνάμει δανειοληπτών είναι στοιχεία από 
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επιμελητήρια, διεθνή επενδυτικοί οίκοι και εταιρείες βαθμολόγησης. 

(Φ.Καλφάογλου,1999) 

 

 Το σύστημα Τειρεσίας αποτελεί για τις τράπεζες την κύρια πηγή πληροφόρησης για 

όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ως ιδιώτες ή 

επιχειρήσεις. Η πιστοληπτική συμπεριφορά των πελατών καταχωρείται σε λευκή και 

μαύρη λίστα, βαθμολογείται με κλίμακα του 1.000 και έτσι οι τράπεζες έχουν τη 

δυνατότητα να πληροφορούνται για το πιστωτικό μητρώο των πελατών τους. 

(www.e-tipos.com)  

 

Από τον Ιούλιο του 2009 εφαρμόστηκε από την Τειρεσίας Α.Ε.  η τεχνική του credit 

scoring, με σκοπό όλοι οι πελάτες να αποκτήσουν προσωπικό βαθμό πιστοληπτικής 

ικανότητας. Αυτή η παροχή εξειδίκευσης προσφέρει στους πελάτες προσωπικά 

επιτόκια ειδικά προσαρμοσμένα για τον καθένα ανάλογα με τη βαθμολόγηση. Οι 

πελάτες που έχουν παρουσιάσει καλή συμπεριφορά και είναι τακτικοί στις πληρωμές 

τους, θα ανταμείβονται με χαμηλότερα επιτόκια, σε αντίθεση αυτί που έχουν δείξει 

ασυνέπεια θα έχουν μεγάλα επιτόκια.(ό,π) 

 

Με αυτό το σύστημα οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να προφυλάσσονται και να 

αποφεύγουν χορηγήσεις που θα αποδειχθούν επισφαλείς. Τα δάνεια τα οποία είναι σε 

εκκρεμότητα και δεν πληρώνονται είναι πάνω από 18 δις. Ευρώ (2009) και έως 

σήμερα ο αριθμός έχει πολλαπλασιαστεί επικίνδυνα και όλοι φοβούνται πλέον την 

εισαγωγή της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο σύστημα του 

Τειρεσία παρουσιάζονται το ποσοστό αθέτησης των υποχρεώσεων και την 

πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου. Τα στοιχεία παραδίδονται στα 

πιστωτικά ιδρύματα και η κάθε τράπεζα σε συνδυασμό με τις εσωτερικές πηγές 

βαθμολόγησης αποφασίζει αν θα χορηγήσει το δάνειο ή όχι. Ένα παράδειγμα σχετικά 

με τη βαθμολόγηση είναι, αν ο πελάτης συγκεντρώσει 550 βαθμούς, τότε το ποσοστό 

επικινδυνότητας που έχει να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είναι 5,2%. (ό,π) 

 

4.6  Εναλλακτικοί Τρόποι Ανάπτυξης Υποδειγμάτων 

Για την ανάπτυξη υποδειγμάτων πιστωτικού κινδύνου, βασικό είναι να οριστεί ο 

πιστωτικός κίνδυνος. Συγκεκριμένα, να προσδιοριστεί το γεγονός το οποίο προκαλεί 

ζημία στο πιστοληπτικό ίδρυμα. (ό,π) 
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Για την ανάπτυξη των υποδειγμάτων υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για να οριστεί το 

κάθε γεγονός. Για παράδειγμα, αν ο οφειλέτης βρεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, αυτή 

θα θεωρηθεί το πιστωτικό γεγονός και από αυτή θα προκληθεί η ζημία για την 

τράπεζα. (ό,π) 

 

Στην περίπτωση που υφίστανται παραπάνω από μία πιστωτικές καταστάσεις, τότε το 

πιστωτικό γεγονός αντιστοιχεί με την δυσμενή μεταβολή των οικονομικών στοιχείων 

του πιστούχου. Για την ανάπτυξη του υποδείγματος εκτός από τον ορισμό του 

πιστωτικού γεγονότος, σημαντικό είναι να οριστεί και το πεδίο εφαρμογής του. 

Σε περίπτωση που το υπόδειγμα λειτουργεί σε ένα ενιαίο πρόγραμμα  διαχείρισης 

κινδύνων τότε ελέγχεται το ποσοστό της πιθανής ζημιάς που μπορεί να προκληθεί 

στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. (ό,π) 

 

Αν το υπόδειγμα αναπτύσσεται μεμονωμένα για κάθε πιστούχο ή ομαδοποιημένα, 

όπως τα καταναλωτικά δάνεια, τότε ελέγχεται η πιθανότητα πτώχευσης. 

Ο κ. Φ. Καλφάογλου αναφέρει τρεις παράμετροι που επηρεάζουν τις δυνατότητες 

εξειδίκευσης ενός υποδείγματος πιστωτικού κινδύνου. Πρώτον, η διαθεσιμότητα των 

ιστορικών στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκαίων παραμέτρων. (ό,π) 

 

Δεύτερον, το βαθμό ανάπτυξης της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η τράπεζα 

και τρίτον, το χρονικό ορίζοντας λήψης αποφάσεων που προβλέπεται να καλύψει το 

υπόδειγμα. (ό,π) 

 

4.6.1 Ποσοτικά Υποδείγματα 

Τα μοντέλα βαθμολόγησης φερεγγυότητας είναι μια βασική στην οποία εκφράζεται η 

βαθμολογία του δανειολήπτη. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει από κάποιες μεταβλητές, 

όπως είναι τα δημογραφικά στοιχεία φύλλο, ηλικία, εισόδημα και άλλα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα. Η σχέση αυτή εκφράζεται μέσα από τον τύπο z = f (x), 

όπου z είναι η βαθμολογία και x είναι το σύνολο των μεταβλητών που 

προαναφέρθηκαν. (ό,π) 

 

Το πιο απλό μοντέλο είναι το γραμμικό, όπου η f συνάρτηση είναι γραμμική και το z  

που αντιστοιχεί στη βαθμολογία παίρνει τιμές 1 και 0. 1 παίρνει αυτός που δεν έχει 
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ανταποκριθεί στης απαιτήσεις του δανείου και 0 αν είναι συνεπής. Κάθε τράπεζα έχει 

επακριβείς στοιχεία με τις μεταβλητές που χρειάζεται και πληροφορίες σχετικά με 

τον δανειολήπτη από παλαιότερες συνεργασίες. (ό,π) 

 

4.7 Κίνδυνοι από τη Χορήγηση Δανείων 
Μία από τις λειτουργίες της τράπεζας είναι η χορήγηση δανείων σε ιδιώτες και 

επιχειρήσεις, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια από τις πιο επισφαλείς 

λειτουργίες με τους περισσότερους κινδύνους. Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από 

κάποια χορήγηση επιδρούν σε όλες τις δραστηριότητες του πιστωτικού οργανισμού. 

Η φύση των χορηγήσεων έχει πέντε εκδοχές. Οι τράπεζες χορηγούν κεφάλαια 

κίνησης, για πάγια έξοδα και εξοπλισμό μιας επιχείρησης και δάνεια στεγαστικά, 

καταναλωτικά και προσωπικά. (Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, 2003)   
 

Ο κυριότερος κίνδυνος είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος προέρχεται από τη 

χορήγηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Η χορήγηση οποιασδήποτε 

μορφής συνδέεται αλληλένδετα με τον πιστωτικό κίνδυνο. Και αυτό γιατί ο δανειστής 

διατρέχει τον κίνδυνο να μην του επιστραφεί το ποσό του δανείου, που έχει 

χορηγηθεί στον δανειζόμενο. Πάντα υπάρχει μια πιθανότητα, ο δανειζόμενος να μην 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, που ο ίδιος είχε αποδεχτεί με τη συμφωνία 

χορήγησης, και να μην αποπληρώσει το δάνειο. (ό,π) 

 

Τρόπος μέτρησης αυτής της πιθανότητας είναι η εφαρμογή μεθόδων βαθμολόγησης  

της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη (credit scoring models). Η κάθε τράπεζα 

υιοθετεί τέτοιους μηχανισμούς και έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το βαθμό 

ικανότητας του κάθε ενδιαφερομένου, εξετάζοντας μεταβλητές της αίτησης. Οι 

μεταβλητές αυτές αφορούν την οικονομική κατάσταση, την επαγγελματική θέση και 

τα λοιπά εισοδήματα. (ό,π) 

 

Η τράπεζα παίρνει την απόφαση να αναλάβει τον αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο από 

τη στιγμή που εγκρίνει την αίτηση χορήγησης δανείου. Οι εγκρίσεις αυτές 

πραγματοποιούνται αφού η τράπεζα ακολουθεί κάποιες εξειδικευμένες ενέργειες. 

Παρακολουθεί συγκεκριμένα τμήματα του χαρτοφυλακίου και εφαρμόζει 

στρατηγικές μάρκετινγκ. Με αυτή την τακτική επιτυγχάνεται η σωστή διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου, επιλέγοντας τον κοινό- στόχο που θα απευθυνθεί πληρώντας 
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πάντα τις προϋποθέσεις  που έχουν οριστεί. Επιπλέον, αυξάνει τα πιστωτικά όρια, 

αναλαμβάνοντας και το ύψος του κινδύνου που προκύπτει.  (ό,π) 

 

Η τράπεζα όταν απευθύνεται σε επιχειρήσεις έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλές 

παραμέτρους. Αφενός τη φύση της επιχείρησης και τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται, και αφετέρου πρέπει να εξετάσει την έως τώρα πορεία της στο 

χώρο ,όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της. (ό,π) 

 

 

4.7.1  Προβλήματα με τα Πιστωτικά Υποδείγματα  

Υπάρχουν τέσσερα βασικά προβλήματα που μπορούν να επηρεάζουν αρνητικά τα 

πιστωτικά υποδείγματα. Είναι δύσκολο να συλλεχθούν στοιχεία που αφορούν το 

ιστορικό του ενδιαφερόμενου. Ορισμένες φορές υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνει η 

σωστή επιλογή των κατάλληλων μεταβλητών, καθώς  να μην υπολογιστούν διάφορες 

οικονομικές μεταβολές  που μπορεί να προκύψουν ή να μην ληφθούν υπόψη άλλες, 

όπως είναι η φήμη και οι μακροχρόνιες σχέσεις του ενδιαφερομένου με τον πιστούχο. 

Το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου και να 

καλύπτει τις ανάγκες των συντελεστών.  Και τέλος, υπάρχει δυσκολία στο 

διαχωρισμό των δανείων. Αυτά χωρίζονται σε «καλά» και «κακά», ωστόσο είναι 

δύσκολο , καθώς μπορεί να υπάρχουν δάνεια τα οποία  δεν έχουν καμία ένδειξη  

κινδύνου και στο μέλλον να παρουσιάσουν προβλήματα στην αποπληρωμή τους. (ό,π) 

 

 

4.7.2 Άλλα Υποδείγματα Πιστωτικού Κινδύνου 

΄Όταν ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα έχει στην κατοχή του δάνεια και ομόλογα 

πελατών του, τα εκμεταλλεύεται και τα διαπραγματεύεται στην αγορά.  Έχει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τεχνικές προκειμένου να μελετήσει τον πιστωτικό 

κίνδυνο και να προστατεύσει το χαρτοφυλάκιο του. Το υπόδειγμα Credit Metrics έχει 

ειδικά υλοποιηθεί για να εφαρμόζεται σε δάνεια. Απαραίτητες μεταβλητές για το 

υπόδειγμα είναι ιστορικά στοιχεία βαθμολόγησης και αν υπάρχει η περίπτωση 

μελλοντικά να αλλάξει η κλίμακα βαθμολογίας. Η αξία του δανείου υπολογίζεται ένα 

χρόνο σύμφωνα με την καμπύλη αποδόσεων των ομολόγων. (ό,π) 

 

4.8 Δυσμενής Επιλογή 
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Η λειτουργία των τραπεζών είναι πολύπλοκη, ωστόσο στηρίζεται σε δύο βασικούς 

άξονες όσο αφορά την κατηγορία των δανείων. Συγκεκριμένων καταθέσεις πελατών 

τους και τα εκμαιεύουν σε δάνεια. Ένας κύριος άξονας που επηρεάζει τη λειτουργία 

των τραπεζών είναι η ασυμμετρία στην πληροφόρηση των πελατών. (ό,π)  

 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. 

Πολλά από αυτά παρουσιάζουν προβλήματα, πράγμα που οι αγοραστές το γνωρίζουν 

κι έτσι αναγκάζονται να απέχουν από την αγορά κάποιου αυτοκινήτου ή ζητούν την 

γνώμη κάποιου ειδικού μηχανικού, προκειμένου να πιστοποιήσει τη σωστή 

λειτουργία του. (ό,π) 

 

Με αυτή την κίνηση οι αγοραστές μετριάζουν την ασυμμετρία στην πληροφόρηση. 

Αντίστοιχα, στην τραπεζική αγορά, έχει διαπιστωθεί, όταν κάποιος δανειζόμενος δεν 

προχωράει στην αποπληρωμή του δανείου του, στρέφεται στην αναζήτηση νέου 

δανείου, αυτό είναι πιο συχνό όταν μειώνεται η πιστοληπτική του ικανότητα και όταν 

η οικονομία βρίσκεται σε φάση ύφεσης. Οι δανειστές γνωρίζοντας τη δυσμενή 

κατάσταση για τους δανειζόμενους, απέχουν από την αγορά και είναι πιο 

συγκρατημένοι σε κινήσεις δανεισμού. Σε περίπτωση που προβούν σε δανεισμό 

επιβάλουν υψηλό επιτόκιο. (ό,π) 

 

Ηθικός Κίνδυνος  

Ανάμεσα σε δύο συναλλασσομένους υπάρχει περίπτωση να υπάρξει αλλαγή στη 

συμπεριφορά ενός, εις βάρος του άλλου και αυτή η αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα τον 

κίνδυνο μη αποπληρωμής του δανείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, όταν 

κάποια εταιρεία πάρει ένα δάνειο προκειμένου να καλύψει πάγια έξοδα για την 

λειτουργία της και αντί αυτού να ξοδέψει το ποσό του δανείου σε προσωπικές 

δραστηριότητες, άσχετα με τις ανάγκες της εταιρείας. Αποτελέσματα αυτής της 

ενέργειας είναι η αύξηση του κινδύνου να μην αποπληρωθούν οι απαιτήσεις του 

δανείου. (ό,π) 

 

Γενικότερα, στην έννοια του ηθικού κινδύνου συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενέργειες 

από την πλευρά του δανειζομένου, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται υπό ώριμη 

σκέψη. Είναι δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από σπατάλες, περιττά έξοδα και 
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κινήσεις, οι οποίες δεν γίνονται με στρατηγική και δεν αποφέρουν μελλοντικά κέρδη. 

(ό,π) 

 

Δυσμενής Επιλογή, Ηθικός Κίνδυνος και Δάνεια 

Οι τράπεζες, χάρη στην τεχνογνωσία που κατέχουν, υπερτερούν σε σχέση με άλλα 

πιστοληπτικά ιδρύματα στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Οι τράπεζες έχουν 

τη δυνατότητα να εκδίδουν δάνεια αφού πρώτα έχει υπολογιστεί η πιθανότητα να μην 

ανταποκριθεί ο πελάτης στις υποχρεώσεις του προς αυτή δηλαδή, να μην 

αποπληρώσει το δάνειο. Η μελέτη αυτή γίνεται και ατομικά και σε σύνολο δανείων. 

Μελέτες γίνονται και σύμφωνα με στατιστικά αποτελέσματα μπορεί να προβλέψει 

κάποιες ζημιές και να τις ισοσταθμίσει με άλλες κινήσεις. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση των πιστωτικών καρτών, η τράπεζα γνωρίζει ότι ένα μικρό ποσοστό δεν 

πρόκειται να αποπληρωθεί, κι έτσι αυξάνει τα επιτόκια δανεισμού. Αυτή είναι μια 

στρατηγική κίνηση της τράπεζας, προκειμένου να διαφυλάξει τα έσοδα της και να 

προστατεύσει την αξία του χαρτοφυλακίου της. (ό,π) 

  

Επιπλέον, οι τράπεζες έχοντας εργαλεία στη διάθεσή τους, όπως είναι η τεχνική του 

Credit Scoring, που προαναφέρθηκε, μπορούν να αναλύσουν τις αιτήσεις δανείων 

των ενδιαφερομένων ανάλογα με τα ιστορικά στοιχεία τους, και αποφεύγουν να 

κάνουν δυσμενείς επιλογές. Στο θέμα του ηθικού κινδύνου βοηθάει η πρόσθετη 

πληροφόρηση σχετικά με την πορεία των εργασιών της δανειζόμενης εταιρείας και 

για την εξασφάλισής της η τράπεζα χρησιμοποιεί την ύπαρξη της υποθήκης.  

Ο κάθε τραπεζικός οργανισμός που σέβεται τη λειτουργία και επιθυμεί να 

εξασφαλίσει την υγιή πορεία του, δρα με νομικές ενέργειες και προφυλάσσεται από 

κάθε φύσης κινδύνου, όπως είναι και η αποπληρωμή των δανείων. (ό,π) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 
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5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όλο και περισσότερο τα πιστοληπτικά ιδρύματα τείνουν να εξελίσσουν το κομμάτι 

της διαχείρισης των κινδύνων χαρτοφυλακίου τους, οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να 

προέρχονται από πράξεις εκτός και εντός ισολογισμού. (ό,π) 

 

Διαχείριση κινδύνων είναι «το σύνολο των συντονισμένων ενεργειών στις οποίες 

προβαίνει η διοίκηση μιας τράπεζας με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των 

αρνητικών επιπτώσεων στην καθαρή θέση, στα έσοδα ή στα κέρδη του από την 

επίδραση ενός ή περισσοτέρων κινδύνων». (Φ.Καλφάογλου,1999) 

 

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συνολικού κινδύνου είναι 

απαραίτητος ο τριμερής διαχωρισμός σε τομείς. Οι επιμέρους τομείς στους οποίους   

γίνεται ο διαχωρισμός είναι η διαχείριση ενεργητικού, όπου αντιστοιχούν τα έσοδα 

της τράπεζας. Η διαχείριση παθητικού δηλαδή του ίδιου του κεφαλαίου και τέλος η 

διαχείριση της λειτουργίας της τράπεζας, όπου επιτυγχάνεται η μείωση των 

δαπανών.(ό,π)  Βασικό στοιχείο για την επιτυχή διαχείριση των κινδύνων είναι η 

κατανόηση της μορφής και της προέλευσης τους, γι’ αυτό και η συγκεκριμένη 

διαδικασία είναι πολύπλοκη  και χρονοβόρα (Σταϊκούρας, 2008). 

 

 Ο κ. Φ. Καλφάογλου επισημαίνει ότι  με την αρχή της Βασιλείας II οι πιστωτικοί 

οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των συστημάτων για την 

διαχείριση των κινδύνων, εντοπίζοντάς τους έγκαιρα. (www.morax.gr). ) Ο κ. 

Σταϊκούρας κατηγοριοποιεί τη διαχείριση του κινδύνου σύμφωνα με τη 

ρευστοποίηση, τον πιστωτικό, το νομισματικό κίνδυνο, το επίπεδο των επιτοκίων και 

άλλους κινδύνους. Λόγω των συνεχών αλλαγών στην αγορά η παρακολούθηση και η 

διαχείριση των κινδύνων γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Ετοιμότητα και ευελιξία είναι 

απαραίτητα χαρακτηριστικά, που πρέπει να έχει η τράπεζα για να μπορεί να 

προβλέπει και να σχεδιάζει τρόπους αντιμετώπισης των νεοεμφανιζόμενων κινδύνων. 

Επίσης, πρέπει να παρακολουθεί κάθε κίνηση της αγοράς, να αποφεύγει την 

παραπληροφόρηση και να στηρίζει σε έγκυρες πηγές, καθώς η κίνησής έχει 

αντίκτυπο στην λειτουργία της. Η φύση των προϊόντων και υπηρεσιών, η σχέση της 

με τους πελάτες και τα συστήματα λειτουργίας των διαδικασιών επηρεάζεται άμεσα 

από κάθε μεταβολή της οικονομίας. (Σταϊκούρας, 2008) 
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Λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών και της αύξησης 

ενδιαφέροντος για δανειοδότηση, οι τράπεζας αναζητούν καινούριες μεθόδους 

αξιολόγησης της ζήτησης στο κομμάτι της καταναλωτικής πίστης. Οι κίνδυνοι από 

τις εργασίες σε αυτό τον τομέα, περιορίζονται από την εφαρμογή κάποιων 

μεθοδολογιών που υπόκεινται στον όρο «credit & behavioural scoring». (Χρ. Ζέρβας, 

2002) 

 

 Οι μέθοδοι αυτοί χρησιμοποιούνται στο τραπεζικό περιβάλλον από τη δεκαετία του 

1960 και μετά, όπου ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις στις πιστωτικές κάρτες και κατ’ 

επέκταση σε όλα τα προϊόντα καταναλωτικού και στεγαστικού τομέα. Κυρίως  

λειτουργούν με βάση στατιστικά μοντέλα και παραμερίζουν απαρχαιωμένες 

υποκειμενικές μεθόδους, όπου χρησιμοποιούνταν έως τότε, για τη μελέτη και την 

ανάλυση πιστωτικών προϊόντων. (ό,π) 

 

Με την μεθοδολογία credit & behavioural scoring αναλύονται οι κεφαλαιουχικές 

απαιτήσεις με την βοήθεια της βαθμολόγησης. Κύριος σκοπός είναι η καλύτερη και 

ευστοχότερη προσέγγιση των κινδύνων. Έτσι οι τραπεζικοί οργανισμοί δίνουν 

σημασία στην ενδυνάμωση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν για την διαχείριση 

των κινδύνων. (ό,π) 

 

Η τεχνική του credit scoring εξετάζει τη πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη. 

Ουσιαστικά, η τράπεζα μέσα από αυτή την τεχνική αποφασίζει αν μπορεί να 

εμπιστευτεί ένα πελάτη της, να του δανείσει χρήματα με την προϋπόθεση να τα 

επιστρέψει. Σημασιολογικά, λοιπόν, η λέξη «credit» έχει τη ρίζα της στην λατινική 

γλώσσα και προέρχεται από το ρήμα «credere», που σημαίνει να πιστεύεις ή να 

εμπιστεύεσαι. Η σχέση αυτή των λέξεων αιτιολογεί και νοηματικά τη λειτουργία και 

τη φιλοσοφία της τεχνικής. (Bessis, 2002) 

 

 

5.1 Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνου   

Η διεύθυνση αποτελείται από επιμέρους ομάδες, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στο 

ρόλο της. Οι ομάδες αυτές αντιστοιχούν στους πιστωτικούς, επενδυτικούς κινδύνους 

και στη διαχείριση καθυστερήσεων. 
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Σχεδιάγραμμα 5.1: Ενδεικτική ανάπτυξη της Διεύθυνσης σε ομάδες εργασίας 

     

 Διαχείριση 
κινδύνων 

 Διαχείριση 
κινδύνων 

 Πιστωτικοί 
κίνδυνοι

 Επενδυτικοί 
κίνδυνοι 

 Διαχείριση 
καθυστερήσεων

 
 

Πηγή: Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών(2002) 

 

5.1.1 Διαχείριση Καθυστερήσεων 

Ο ρόλος της ομάδας διαχείρισης καθυστερήσεων είναι να εξασφαλίζει και να 

διατηρεί τη σωστή λειτουργία της Τράπεζας. Αυτό επιτυγχάνεται με το σχηματισμό 

και την εφαρμογή της αρμόζουσας πολιτικής, βάση της οποίας παρακολουθούνται οι 

απαιτήσεις της και προφυλάσσεται από τους κινδύνους. (ό,π) 

 

Κάποιες από τις βασικές αρμοδιότητες της ομάδας διαχείρισης καθυστερήσεων είναι 

να παρατηρούν κάθε μορφή απαιτήσεων που προέρχονται από χορηγήσεις δανείων 

και βρίσκονται σε εμπλοκή, δηλαδή έχουν έρθει σε καθυστέρηση. Είναι η συνεχής 

ενημέρωση προς τη Διοίκηση για την εξέλιξη της ρευστοποίησης των απαιτήσεων. 

Αφού πρώτα, έχει σχεδιαστεί και συντονιστεί η πορεία της διαδικασίας της  

ρευστοποίησης, από δάνεια που βρίσκονται σε εμπλοκή. Η ομάδα είναι να 

αναλαμβάνει, να προγραμματίζει και να συντονίζει όλες τις ενέργειες που 

συσχετίζονται με όλες τις απαιτήσεις που έχουν έρθει σε καθυστέρηση. (ό,π) 

 

Άλλη μία βασική αρμοδιότητα είναι να παρατηρεί και να εντοπίζει τις πηγές που 

προέρχονται τα προβλήματα, καθώς και να προτείνει λύσεις ανάλογα με τις 

δυνατότητες της Τράπεζας. Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα σε δανειολήπτες, που έχουν 

καθυστερήσει δόσεις του δανείου τους, να προχωρήσουν με πιστωτικές 

διευκολύνσεις, αφού φυσικά μελετηθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης και 

προόδου. (ό,π) 

 

5.2  Μέθοδοι Βαθμολόγησης 
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Οι ελληνικές τράπεζες χρησιμοποιούν ορισμένες  τεχνικές για την εφαρμογή των 

μεθοδολογιών . Αυτές είναι η απλή και λογιστική παλινδρόμηση, η παλινδρόμηση 

Cox, η διαχωριστική ανάλυση και τα δέντρα κατάταξης. Ακόμα, χρησιμοποιείται ο 

γραμμικός προγραμματισμός από τον τομέα της επιχειρησιακής έρευνας. Οι γενετικοί 

αλγόριθμοι και τα νευρωνικά δίκτυα είναι μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

περισσότερο από τις τράπεζες του εξωτερικού και κυρίως της Αμερικής. (Ζέρβας  Χρ., 

2002) 

 

5.2.1 Λογιστική παλινδρόμηση 

Η λογιστική παλινδρόμηση, κάποιες φορές αποκαλείται μοντέλο λογιστικής ή logit 

model. Χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης ενός 

γεγονότος από την τοποθέτηση των δεδομένων σε μια λογιστική καμπύλη. Πρόκειται 

για ένα γενικευμένο γραμμικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για την παλινδρόμηση. 

Όσον αφορά τις στατιστικές, γραμμική παλινδρόμηση αναφέρεται  σε οποιαδήποτε 

προσέγγιση για τη μοντελοποίηση των σχέσεων μεταξύ ενός ή περισσότερων 

μεταβλητών. Το μοντέλο εξαρτάται γραμμικά με άγνωστες παραμέτρους που πρέπει 

να εκτιμηθούν με βάση τα δεδομένα. Ένα τέτοιο μοντέλο ονομάζεται «γραμμικό 

μοντέλο». (ό,π)   

 

5.2.2 Γραμμική  παλινδρόμηση 

Γραμμική  παλινδρόμηση ήταν το πρώτο είδος της ανάλυσης που μελετήθηκε, καθώς 

χρησιμοποιήθηκε εκτενώς σε πρακτικές εφαρμογές. Αυτό οφείλεται  στο γεγονός ότι 

τα  μοντέλα που εξαρτώνται γραμμικά με άγνωστες παραμέτρους είναι πιο εύκολο να 

μελετηθούν από τα μοντέλα που είναι γραμμικά, που σχετίζονται με τις παραμέτρους 

τους και τα στατιστικά χαρακτηριστικά των εκτιμητών που προκύπτουν είναι εύκολο 

να προσδιοριστούν. Η γραμμική παλινδρόμηση έχει πολλές πρακτικές χρήσεις. Οι 

περισσότερες εφαρμογές της γραμμικής παλινδρόμησης εμπίπτουν στις ακόλουθες 

κατηγορίες. Εάν ο στόχος είναι η πρόβλεψη γραμμικής παλινδρόμησης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να μελετήσει ένα μοντέλο το σύνολο μεταβλητών. Μετά την 

ανάπτυξη ενός τέτοιου μοντέλου, αν μια πρόσθετη αξία μιας μεταβλητής, στη 

συνέχεια το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για να κάνει μια πρόβλεψη για την 

αξία της μεταβλητής. Δεδομένης ότι μια μεταβλητή y και μια σειρά εξαρτημένων 

μεταβλητών , οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με την ανεξάρτητη μεταβλητή. Η 
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ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης μπορεί να εφαρμοστεί για να προσδιοριστεί η 

ποσότητα της έντασης των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών.  

 

Η ανάλυση παλινδρόμησης περιλαμβάνει τις τεχνικές για την μοντελοποίηση και 

ανάλυση πολλών μεταβλητών, όταν η έμφαση δίνεται στη σχέση μεταξύ μιας 

εξαρτημένης και μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, 

η ανάλυση παλινδρόμησης μας βοηθά να καταλάβουμε πώς η χαρακτηριστική αξία 

της εξαρτημένης μεταβλητής αλλάζει όταν ποικίλει κάθε μία από τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές, ενώ οι άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές διατηρούνται σταθερές. Συνήθως, 

η ανάλυση παλινδρόμησης υπολογίζει την υπό όρους προσδοκία της εξαρτημένης 

μεταβλητής που δίνουν οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο στόχος 

εκτίμησης είναι η συνάρτηση των ανεξάρτητων μεταβλητών που ονομάζεται 

λειτουργία παλινδρόμησης, η οποία μπορεί να περιγραφθεί από μια κατανομή 

πιθανότητας. Ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιείται ευρέως για την πρόβλεψη, 

όπου η χρήση του έχει ουσιαστική επικάλυψη με τον τομέα της μηχανικής μάθησης. 

Ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιείται επίσης για την κατανομή των σχέσεων 

μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών που σχετίζονται με την εξαρτημένη μεταβλητή 

και την διερεύνηση τις μορφής αυτών των σχέσεων. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, η 

ανάλυση παλινδρόμησης  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για να διαπιστωθούν οι 

αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Ένα 

μεγάλο μέρος των τεχνικών έχει αναπτυχθεί για τη διενέργεια ανάλυσης 

παλινδρόμησης. (ό,π)   

 

Γνωστές μέθοδοι  είναι η γραμμική ή απλή παλινδρόμηση. Η λειτουργία της 

παλινδρόμησης ορίζεται με βάση ενός πεπερασμένου αριθμού αγνώστων παραμέτρων, 

οι οποίες υπολογίζονται από τα δεδομένα. Μη παραμετρική παλινδρόμηση 

αναφέρεται σε τεχνικές που επιτρέπουν τη λειτουργία παλινδρόμησης, βρίσκεται σε 

ένα καθορισμένο σύνολο των λειτουργιών, η οποία μπορεί να είναι άπειρη 

διαστάσεων. Οι επιδόσεις των μεθόδων ανάλυσης παλινδρόμησης στην πράξη 

εξαρτώνται από τη μορφή των δεδομένων που παράγονται από τη διαδικασία. Τα 

αποτελέσματα από το μοντέλο της παλινδρόμησης που χρησιμοποιείται, ιδίως με τη 

συμμετοχή των μικρών επιπτώσεων βασίζονται σε δεδομένα παρατήρησης. Οι 

μέθοδοι παλινδρόμησης πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, γιατί υπάρχει 

περίπτωση να δοθούν παραπλανητικά αποτελέσματα. (ό,π)   
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Η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με τον τύπο της σχέσης δύο ή περισσότερων 

επεξηγηματικών μεταβλητών επιχειρεί να προβάλει τις αντιδράσεις από την γραμμική 

εξίσωση. Κάθε τιμή της ανεξάρτητης μεταβλητής είναι συνδεδεμένη με την τιμή της 

εξαρτημένης μεταβλητής. (www.star.yale.edu) 

 

5.2.3 Δέντρα κατάταξης 

Τα δέντρα κατάταξης χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη και την ένταξη των 

περιπτώσεων ή αντικειμένων στις τάξεις της εξαρτημένης μεταβλητής. Η ανάλυση 

δέντρο κατάταξης είναι μία από τις κύριες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην 

εξόριση δεδομένων. Ο στόχος των δέντρων ταξινόμησης είναι να προβλέψει ή να 

εξηγήσει τις απαντήσεις σε μία κατηγορηματική εξαρτημένη μεταβλητή, και ως 

τούτου, οι διαθέσιμες τεχνικές, έχουν πολλά κοινά με τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται στις πιο παραδοσιακές μεθόδους, όπως Discriminant Analysis και 

η Cluster  Analysis. Η ευελιξία των δέντρων κατάταξης καθιστά μια πολύ ελκυστική 

επιλογή ανάλυσης, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η χρήση τους συνιστά τον αποκλεισμό 

των παραδοσιακών μεθόδων βαθμολόγησης. Πράγματι , κάποιες φορές οι 

παραδοσιακές μέθοδοι μπορεί να είναι προτιμότερες. Στα δέντρα κατάταξης 

χρησιμοποιείται ένα ιεραρχικό σύστημα διαλογής. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

που χρησιμοποιούνται από τα δέντρα κατάταξης αποτελεί μια αποτελεσματική 

μέθοδο διαλογής, γενικότερα, μπορεί να εφαρμοστεί σε μία ευρεία ποικιλία 

προβλημάτων ταξινόμησης. Η μελέτη και η χρήση των δέντρων ταξινόμησης δεν 

είναι διαδεδομένη στους τομείς των πιθανοτήτων και της στατιστικής αναγνώρισης 

προτύπων (Ripley, 1996).  Τα δέντρα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως 

εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς, όπως η ιατρική (διάγνωση), επιστήμη των 

υπολογιστών (δομών δεδομένων), βοτανική (κατάταξη), και τη ψυχολογία. Τα δέντρα 

ταξινόμησης προσφέρονται για να απεικονίζουν τα γραφικά, συμβάλουν έτσι στο να 

γίνει ευκολότερη η ερμηνεία από ότι θα ήταν μόνο με μία αυστηρή αριθμητική 

ερμηνεία. Ταξινόμηση σε δέντρα μπορεί να είναι και μερικές φορές αρκετά 

περίπλοκη. Ωστόσο, οι γραφικές παραστάσεις μπορούν να αναπτυχθούν για να 

συμβάλουν στην απλούστερη ερμηνεία ακόμα, και για σύνθετα 

δέντρα.(www.statsoft.com) 
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Η ιεραρχική φύση των δέντρων κατάταξης αποδεικνύεται από τη σύγκριση που 

ακολουθεί η διαδικασία  λήψης αποφάσεων, σε σχέση με τον τρόπο εξόρυξης 

δεδομένων με το μοντέλο της Discriminant Analysis. Μια γραμμική διακρίνουσα 

αναλύει τα δεδομένα μιας μεταβλητής και παράγει ένα σύνολο συντελεστών που 

καθορίζουν το ενιαίο γραμμικό συνδυασμό διαφορετικών ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Η βαθμολογία για κάθε αίτηση της διακριτικής λειτουργίας, υπολογίζει σε σύνολο τις 

μετρήσεις του για όλες τις μεταβλητές, σταθμίζοντάς τις με τους αντίστοιχους 

συντελεστές διακριτικής λειτουργίας. Η προβλεπόμενη κατάταξη της κάθε αίτησης 

ως πελάτη χαμηλού ή υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την 

έκδοση αποτελεσμάτων όλων των μεταβλητών της αίτησης. (www.statsoft.com) 

 

5.2.4 Νευρωνικά δίκτυα 

Τα νευρωνικά δίκτυα είναι επίσης μία μορφή μοντελοποίησης, όπου τα δεδομένα 

εξετάζονται βάση στατιστικής εκτίμησης. Η διαδικασία γίνεται βάση αλγορίθμων, 

όπου αναθεωρείται αυτός ο τρόπος όσο περνάει ο καιρός. Ένα από τα πλεονεκτήματα 

αυτού του μοντέλου είναι ότι είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται ανάλογα με 

εξωγενείς αλλαγές, όπως οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις των οικονομικών κύκλων. 

Σε αυτά τα δίκτυα υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης διασυνοριακών συσχετίσεων 

μεταξύ των μεταβλητών. Η συμπεριφορά του δικτύου εξαρτάται από τη συμπεριφορά 

των επιμέρους μονάδων (νεύρα). Η αλληλεπίδραση του δικτύου με το εξωτερικό 

περιβάλλον επηρεάζουν τη σύσταση των μονάδων. Οι αναλυτές Elmer και Borowsk 

συγκρίνοντας τα νευρικά δίκτυα σε σχέση με άλλα μοντέλα αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας, συμπέραναν ότι τα πρώτα είχαν μεγαλύτερα ποσοστά 

επιτυχίας και προσέγγισης του τελικού αποτελέσματος. Όμοια άποψη εξέφρασαν και 

οι Messier και Hansen (1988) οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα νευρωνικά δίκτυα είναι 

αποτελεσματικότερα σε σχέση με τα μοντέλα του credit scoring, και είναι σε θέση να 

προβλέψουν το βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας των επιχειρήσεων. Ένα από τα 

κυριότερα μειονεκτήματα που έχουν τα νευρωνικά δίκτυα είναι η έλλειψη διαφάνειας. 

Λόγω της εσωτερικής φύσης του δικτύου δεν μπορεί να διεξαχθούν τα ίδια 

αποτελέσματα ακόμα κι αν χρησιμοποιηθούν τα ίδια δεδομένα. Βασικό, είναι ότι η 

διαδικασία επεξεργασίας δεν αποσαφηνίζεται και η συσχέτιση των μεταβλητών 

μεταξύ τους δεν ξεκαθαρίζεται. 

 

5.3 Μεθοδολογία Credit Scoring 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.statsoft.com)
http://www.novapdf.com


 55
 

«Ο όρος credit scoring συμπεριλαμβάνει τις μεθόδους όπου μοντελοποιείται η 

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και οι μεθοδολογίες behavioural scoring και 

αναφέρεται στη μελέτη της συμπεριφοράς του πελάτη». (Χρ. Ζέρβας, 2002) 

 

«Στις μεθοδολογίες behavioural scoring συμπεριλαμβάνονται μεθοδολογίες 

ανάκτησης καθυστερημένων απαιτήσεων διακράτησης πελατών, επανακαθορισμό 

πιστωτικών ορίων και πώλησης κάθετων προϊόντων». (ό,π) 

 

Το credit scoring είναι μία μαθηματική έκφραση, που στηρίζεται σε μία στατιστική 

ανάλυση των στοιχείων πίστεως, ενός προσώπου- πελάτη. Μέσα από αυτά τα 

στατιστικά αποτελέσματα κρίνεται η πιστοληπτική ικανότητά του. Οι δανειστές, 

τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών, χρησιμοποιούν τα πιστωτικά 

αποτελέσματα, για να αξιολογήσουν τους πιθανούς κινδύνους, που μπορεί να 

προκύψουν από το δανεισμό στους καταναλωτές και ουσιαστικά να μετριαστούν οι 

ζημιές από τις οφειλές των δανειζόμενων. (Βικιπαίδεια, 2010 ) 

 

 Με τη μέθοδο του credit scoring οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα, να καθορίζουν το 

ποιος δικαιούται να πάρει δάνειο, με ποιο επιτόκιο και με ποιο πιστωτικό όριο. Η 

βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία ταυτότητας (δημογραφικά) και τις 

πιστωτικές ενέργειες, που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη δεδομένη χρονική στιγμή.  

(ό,π) 

 

Η δανειοδότηση για την κάλυψη στεγαστικών και καταναλωτικών αναγκών γίνεται 

μόνο μέσω αξιολόγησης αντιπροσωπευτικών στοιχείων που παρουσιάζει ο 

ενδιαφερόμενος. Εξετάζονται με αντικειμενικά κριτήρια, που έχουν καθοριστεί από 

το σύστημα πιστωτικών πληροφοριών της τράπεζας κι έτσι διεξάγονται τα 

αποτελέσματα που αφορούν τη σωστή διαχείριση κινδύνων. (Γεωργιάδης Γ.,2007) 

 

Το credit rating (πιστοληπτική ικανότητα) εκτιμάει τη φερεγγυότητα των πελατών, 

είτε ενός φυσικού ατόμου, είτε μίας εταιρείας, ή ακόμα και μίας χώρας. Οι πιστωτικοί 

οργανισμοί αξιολογούν συνολικά το πιστωτικό ιστορικό του δανειολήπτη. Με αυτή 

την αξιολόγηση εκτιμάται η ικανότητα του εν δυνάμει δανειολήπτη να αποπληρώσει 

το χρέος του στο μέλλον. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται αφού έχει προηγηθεί η 

σχετική αίτηση δανείου από τον ενδιαφερόμενο. Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις 
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εκφράζουν την πιθανότητα εξόφλησης του δανείου. Μία όχι καλή αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη δείχνει υψηλό κίνδυνο αθέτησης του 

δανείου. Αυτό οδηγεί σε υψηλά επιτόκια ή και την άρνηση έκδοσης του δανείου. 

(Βικιπαίδεια, 2010 ) 

 

Το credit scoring κατεξοχήν χρησιμοποιείται από τις τράπεζες για τον έλεγχο 

στοιχείων και πληροφοριών. Ωστόσο, κι άλλες οργανώσεις, όπως, εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας, ασφαλιστικές εταιρίες και κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν τις 

ίδιες τεχνικές. (ό,π) 

 

Το credit scoring / rating είναι ένα σύστημα αξιόλογης του πιστωτικού κινδύνου. 

Είναι ένα από τα βασικά και πλέον αξιόπιστα εργαλεία, που χρησιμοποιούν πολλές 

τράπεζες για την ανάλυση και αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. (ό,π) 

 

Το credit scoring / rating αποτελείτε από δύο συνιστώσες. Πρώτον, τα στοιχεία που 

αφορούν τον δανειζόμενο συλλέγονται και αξιολογούνται με «αυτοματοποιημένο» 

μηχανισμό με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων που έχει στη διάθεσή της η τράπεζα ή 

με τη βοήθεια εξωγενών πηγών, όπως είναι η τάση της αγοράς και τα στοιχεία 

ισολογισμών. Δεύτερον, έχει τη δυνατότητα να συλλέγει και να αναλύει 

υποκειμενικές πληροφορίες. Σε αυτό το σημείο η επεξεργασία γίνεται στα μερίδια 

αγοράς, και γίνεται μία εκτίμηση στην πιθανή εξέλιξη του πελάτη κι άλλα. (ό,π) 

 

Ο κ. Ζέρβας σημειώνει ότι τα συστήματα credit scoring / rating συνοδεύονται από 

πληροφοριακή υποστήριξη για την άντληση των αναγκαίων στοιχείων, κατάλληλες 

οργανωτικές διαδικασίες, κυρίως όσον αφορά εμπλεκόμενους ρόλους, ερμηνεία και 

έλεγχο των αποτελεσμάτων ( scores ) και συνεχή προσαρμογή και βελτίωση ( fine 

tuning ) των συστημάτων. 

 

Μέσα από αυτά τα συστήματα η πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη μπορεί να 

μεταβληθεί. Ο υπεύθυνος πελατείας εξετάζει τα δεδομένα και με τους 2 παραπάνω 

μηχανισμούς και καθορίζει τις προτεραιότητες της πώλησης. (ό,π) 

 

Σύμφωνα με τους Lyn C. Thomas, David B. Edelman και Jonathan N. Crook το credit 

scoring είναι το σύνολο των μοντέλων και τεχνικών που υποδεικνύουν στους 
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δανειστές να προχωρήσουν στην χορήγηση καταναλωτικών δανείων. Με τις 

μεθόδους αυτές καθορίζεται ποιος θα πάρει δάνειο, ποιο θα είναι το ποσό του δανείου 

και ποιο το επιτόκιο. Οι τεχνικές βαθμολόγησης εκτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο που 

θα προκύψει από τη δανειοδότηση ενός πελάτη. Το credit scoring αξιολογεί την 

πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή. Αν και δεν είναι μία φυσική ιδιότητα των 

προσώπων, όπως είναι το ύψος, το βάρος ή το εισόδημα. Ουσιαστικά, εκφράζεται η 

εκτίμηση του δανειστή, δηλαδή της τράπεζας, για τη μελλοντική οικονομική 

συμπεριφορά του δανειολήπτη. Αξιολογείται ο βαθμός φερεγγυότητας. Ένας από 

τους μακροπρόθεσμους κινδύνους που εξετάζει το credit scoring, είναι η εκτίμηση 

που μπορεί να πάψει να ισχύει και να υπάρξουν πελάτες, οι οποίοι δεν θα μπορούν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους τελικά. Η τράπεζα χαρακτηρίζοντας κάποιον 

ενδιαφερόμενο ως αφερέγγυο  ουσιαστικά δηλώνει το βαθμό πιστωτικό κινδύνου, 

που δεν είναι πρόθυμη να αναλάβει. Η τράπεζα παίρνει αποφάσεις για δύο βασικά 

θέματα, το ύψος της χορήγησης και τον τρόπο αντιμετώπισης του πελάτη ως μία 

ξεχωριστή μονάδα. (Lyn C. Thomas, David B. Edelman και Jonathan N. Crook, 2002) 

 

Το credit channel δρα στις υπερβολές από τις επιπτώσεις από την προσφορά 

χρήματος. Υπάρχουν δύο παράμετροι που ελέγχονται, πρώτον, μέσω του ισολογισμού 

και δεύτερον, μέσω του τραπεζικού δανεισμού. Οι δανειολήπτες γνωρίζουν το βαθμό 

ικανότητάς τους σε σχέση με τους δανειστές. Για τη μείωση του κινδύνου παράληψης 

πληρωμής, οι τράπεζες επιβαρύνονται με έξοδα για την αξιολόγηση των κινδύνων 

από τη χορήγηση δανείου και την παρακολούθηση των δανειοληπτών. Για να 

αντισταθμιστεί ο κίνδυνος, οι τράπεζες απαιτούν υψηλότερη απόδοση απ΄ ό,τι αν δεν 

υπήρχε κίνδυνος. Τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τον 

πελάτη. Ένας πελάτης στην περίπτωση που χρησιμοποιεί εξωτερική χρηματοδότηση 

θα έχει υψηλότερο επιτόκιο απ΄ ό,τι θα είχε αν εκμεταλλευόταν παλαιότερα κέρδη. 

Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσοστών, είναι το ίδιο 

θετική.  (ό,π)  

 

Τα credit scorecards είναι μαθηματικά μοντέλα, τα οποία επιχειρούν να παρέχουν 

ποσοτική μέτρηση της πιθανότητας, ότι ο πελάτης θα εμφανίσει μία καθορισμένη 

συμπεριφορά (αδυναμία αποπληρωμής του δανείου) σε σχέση με τη τρέχουσα 

πιστωτική του θέση με ένα δανειστή. (Βικιπαίδεια,2010) 
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Η εφαρμογή των μεθόδων  αυτών γίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Καταγράφεται η 

συμπεριφορά πελατών, που συνεργάζονται με την τράπεζα για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Πιθανή διάρκεια μπορεί να είναι η περίοδος, που ο πελάτης συνεργάζεται 

με την τράπεζα ή μια σταθερή εικόνα της συμπεριφοράς του. ( Χρ. Ζέρβας, 2002) 

 

Τα αποτελέσματα που διεξάγονται δείχνουν τους σημαντικότερους παράγοντες που 

υποδηλώνουν την συμπεριφορά των πελατών και το ειδικό βάρος για κάθε παράγοντα. 

Το άθροισμα των τελικών βαρών αποτελεί την τελική βαθμολογία. (ό,π) 

 

 

Πίνακας 5.1: Παράδειγμα Κάρτας Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας  

     
Πηγή: Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών(2002)  

 

Ο πίνακας  που παρουσιάζει τα ποσοστά των scorecards, πρέπει να χρησιμοποιείται 

από τον δανειστή σωστά και να αξιολογεί τη βαθμολογία. Σε περίπτωση που γίνονται 

κάποια λάθη, μπορεί η ζημιά για τους δανειστές να είναι μεγαλύτερη από αυτή που 

θα έχουν αν συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους. Για την βέλτιστη, λοιπόν, χρήση των 

scorecards υπάρχουν πολιτικές βαθμολόγησης, οι οποίες επιτρέπουν στους δανειστές 

να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τα ποσοστά των κινδύνων. (Elizabeth Mays, 

2003) 

 

Η χρήση των scorecards απαιτεί προσήλωση σε μία υγιή πολιτική. Υπάρχει 

περίπτωση ένα δάνειο να προσφερθεί σε κάποιον πελάτη ακόμη, και με ένα 
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αποτέλεσμα βαθμολόγησης που να πέφτει κάτω από το προκαθορισμένο όριο 

αποκοπής. Συνήθως, αυτό γίνεται μόνο μετά την παρέμβαση ενός ασφαλιστή ή 

αναλυτή. Η αίτηση επανεξετάζεται, αναθεωρείται και διαπιστώνεται αν ο 

δανειολήπτης έχει μικρότερο ποσοστό κινδύνου από ό,τι δείχνει το σκορ. Το 

αντίστροφο μπορεί να συμβεί και με αιτήσεις, οι οποίες είναι πάνω από το όριο 

αποκοπής, κι όμως μπορεί να απορριφθούν αν κριθεί αναγκαίο. Στην περίπτωση που 

ο αιτών βρίσκεται σε οριακό επίπεδο, πάνω ή κάτω από το σημείο αποκοπής, τότε 

βρίσκεται στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Η τράπεζα τότε επανεξετάζει την συγκεκριμένη 

αίτηση και μελετάει σε βάθος ειδικά χαρακτηριστικά. (ό,π) 

 

Συχνά οι δανειστές επιβάλλουν όριο πολιτικής για τη  διαχείριση  των κινδύνων, 

απορρίπτοντας αιτήσεις, ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Η αυτόματη απόρριψη, ακόμα κι 

αν οι αιτήσεις έχουν υψηλή βαθμολογία, γίνεται όταν υπάρχουν ακραίες τιμές 

ορισμένων χαρακτηριστικών, όπως είναι το χαμηλό μηνιαίο εισόδημα.  Η διαδικασία 

της αυτόματης απόρριψης συχνά γίνεται σκόπιμα από την τράπεζα. Η λήψη 

αποφάσεων γίνεται με ταχύτητα και εξοικονομείται  χρόνος από τις αιτήσεις που δεν 

χρειάζεται να εξεταστούν. Ωστόσο, αυτά τα όρια υπάρχει περίπτωση να τεθούν σε 

λάθος επίπεδο και να απορριφθούν αιτήσεις πελατών με καλό προφίλ, και που είναι 

στο πλαίσιο ανοχής κινδύνου του πιστωτικού φορέα. Και συνεπώς, τα συγκεκριμένα 

δάνεια θα μπορούσαν να αποδειχθούν κερδοφορία. Το τελευταίο χαρακτηριστικό της 

πολιτικής που ακολουθείται είναι η διαμόρφωση ενός αυστηρού πλαισίου ανάλυσης 

αποκοπής. Μία αυστηρή ανάλυση αποκοπής εξετάζει την κερδοφορία που 

αναμένεται από τα δάνεια και για το σύνολο του χαρτοφυλακίου. Η ανάλυση αυτή 

είναι χρονοβόρα. Μπορεί να αφορά πολλούς ανθρώπους  σε ολόκληρο τον οργανισμό, 

αλλά είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της κερδοφορίας για τα 

σωστά αποτελέσματα, έτσι ώστε η αποκοπή να μπορεί να λειτουργεί στο σωστό 

επίπεδο. (ό,π) 

 

 

5.4 Βαθμολόγηση πελατών  

Η εφαρμογή των μεθοδολογιών βοηθάει να μελετηθούν όλα τα στοιχεία στην 

βαθμολογική κλίμακα. Στην τεχνική credit scoring ο εν δυνάμει δανειολήπτης – 

πελάτης βαθμολογείται. Ανάλογα με το ύψος της βαθμολόγησης η αίτηση εγκρίνεται 

ή απορρίπτεται.  ( Χρ. Ζέρβας, 2002) 
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Υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως σε περιπτώσεις που αφορούν καθυστερημένες 

απαιτήσεις, όπου συλλέγονται εναλλακτικές στρατηγικές με σκοπό να παρθεί η 

καλύτερη για την βελτίωση και πρόοδο της διαδικασίας. (ό,π) 

 

 

Πίνακας 5.2: Παράδειγμα αλλαγής πληθυσμού 

 

 
Πηγή: Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών(2002) 

 

¨Ένας τρόπος για την κατηγοριοποίηση ων σκορ είναι ο προορισμός που θα 

χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και τις προβλέψεις που θα γίνουν. Η «Προέλευση» ή 

«Εφαρμογή» των σκορ αναπτύσσονται με σκοπό την έγκριση, την τιμολόγηση των 

αιτούντων σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο χρόνο καταγραφής.  

Οι εφαρμογές των αποτελεσμάτων μπορεί να έχουν διεξαχθεί από κάποιο γραφείο 

πίστεως (credit bureau). Η βαθμολογία «συμπεριφοράς» είναι μία κατηγορία 

βαθμολόγησης που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της πίστωσης με σκοπό, όπως 

την εξυπηρέτηση, τη συλλογή καθώς και τον εντοπισμό ευκαιριών πώλησης. Οι 

βαθμολογίες συμπεριφοράς περιέχουν οποιαδήποτε πληροφορία που συγκεντρώνεται 

τη στιγμή της καταγραφής, καθώς και άλλες πληροφορίες που ενσωματώνονται μετά 

την έγκριση της χορήγησης. Η συμπεριφορά των πελατών,  που εκτιμάται σύμφωνα 

με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν,  εξετάζεται μετά από κάποια περίοδο, συνήθως 12 

μήνες μετά την έγκριση του δανείου. Η παρατήρηση και αξιολόγηση της 

συμπεριφοράς αυτής δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη μελλοντική συμπεριφορά 
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των πελατών και διαπιστώνεται αν η πρόβλεψη που έχει γίνει ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. (Elizabeth, 2001) 

 

5.5 Πλεονεκτήματα των μεθόδων 

Κάποια από τα πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι η ταχύτητα, καθώς οι 

απαιτήσεις των τραπεζών επιβάλουν γρήγορες αποφάσεις. Όλοι οι πελάτες 

μελετώνται με τα ίδια κριτήρια επομένως υπάρχει αμεροληψία στην βαθμολόγηση, 

καθώς υπάρχει και συνέπεια αφού η βαρύτητα των κριτηρίων μένει αμετάβλητη. 

Ακόμα, έτσι επιτυγχάνεται ο άμεσος έλεγχος της πιστοδοτικής πολιτικής και 

περιορίζονται και οι κίνδυνοι. (ό,π) 

 

“Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις μεθοδολογίες είναι αφενός η 

κακή ποιότητα δεδομένων και αφετέρου μεροληψία δειγματοληψίας”. 

 

5.6 Διαδικασία Παρακολούθησης Πιστωτικών Κινδύνων   

Οι μεθοδολογίες, οι οποίες ελέγχουν  τους κινδύνους μεταβάλλονται καθώς αλλάζει 

το γενικότερο περιβάλλον, όπως είναι οι οικονομικές συνθήκες και η χρήση των 

συστημάτων. Για την αποτελεσματική ικανότητα των μοντέλων απαιτείται συνεχής 

και συστηματική παρακολούθηση, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς. 

Για να είναι ολοκληρωμένη η παρακολούθηση των κινδύνων μελετάται η 

συμπεριφορά των πελατών σύμφωνα με τα δεδομένα του χαρτοφυλακίου. (ό,π) 

 

Α) Η σταθερότητα των συνθηκών είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την 

επιτυχημένη εφαρμογή της μεθοδολογίας. Για την σωστή εφαρμογή της θα πρέπει οι 

συνθήκες της ανάπτυξης να είναι παρόμοιες με αυτές που ισχύουν την περίοδο της 

εφαρμογής. Οι αλλαγές μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές. Μπορεί να προκύψουν 

οικονομικές μεταβολές και να γίνει διαφορετική προώθηση των προϊόντων σε ομάδες 

πελατών, μπορεί να αφορά αλλαγές στο ίδιο το προϊόν ή ακόμα και να αλλάξει η 

τεχνική που συμπληρώνονται τα στοιχεία. (ό,π) 

 

Β) Κατά ένα μεγάλο ποσοστό οι μεθοδολογίες αυτές καλύπτουν τις ανάγκες των 

τραπεζικών ιδρυμάτων ωστόσο υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που απαιτούν τον 

ανθρώπινο παράγοντα για την επίλυσή τους. (ό,π) 
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Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνονται «εξαιρέσεις» και «υπερβάσεις». Ο όρος εξαιρέσεις 

συμπεριλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που πραγματοποιούνται χωρίς την μέθοδο του 

credit scoring. Και υπερβάσεις είναι οι αποφάσεις που έρχονται σε αντίθεση με τα 

αποτελέσματα που υποδεικνύει η μεθοδολογία credit scoring. (ό,π) 

 

Οι υπερβάσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, αυτές που αφορούν αποφάσεις 

έγκρισης αιτήσεων και αυτές που αφορούν αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων. 

Τις πρώτες το μοντέλο θα απέρριπτε ενώ τις δεύτερες θα δεχόταν. Στην πρώτη 

περίπτωση δίνεται βάση στις πληροφορίες που αφορούν τη συμπεριφορά του πελάτη 

και έχουν ξεκάθαρα και έγκυρα κριτήρια. «Ενώ στις αποφάσεις απόρριψης αίτησης 

μελετάται κατά πόσο ελέγχετε ο κίνδυνος σε σχέση με το κόστος απόρριψης». (ό,π) 

 

5.7  Προβλεψιμότητα μοντέλων  

Η τεχνική credit scoring διαχωρίζει τους πελάτες σε «κακούς» και «καλούς». Κακοί 

πελάτες είναι οι πελάτες υψηλού κινδύνου, ενώ οι καλοί πελάτες είναι οι πελάτες 

χαμηλού κινδύνου. (ό,π) 

Ο  διαχωρισμός αυτός μεταξύ  των πελατών  χαρακτηρίζει το ιστορικό πληρωμών του 

πελάτη. Ο «καλός» πελάτης είναι αυτός που έχει ήδη ένα χορηγητικό προϊόν και 

πληρώνει κανονικά τις δόσεις του. Σε αντίθεση  ένας καινούριος πελάτης που δεν έχει 

ιστορικό πληρωμών  ή έχει παρουσιάσει «κακή» πιστοληπτική ικανότητα γενικότερα, 

χαρακτηρίζεται ως «κακός» πελάτης. (Ταρναράς Π. , 2010) 

 

Σε αυτού του τύπου μοντέλα, οι πελάτες χαμηλού κινδύνου εμφανίζουν υψηλά 

ποσοστά στη βαθμολογία και αντίθετα οι πελάτες υψηλού κινδύνου χαμηλές 

βαθμολογίες. Αυτές οι βαθμολογίες αντιστοιχούν ανάλογα σε υψηλά ποσοστά κακών 

πελατών και το αντίθετο. (ό,π) 

 

Ο όρος πελάτης χαμηλού / υψηλού κινδύνου στο μοντέλο του credit scoring 

αναφέρετε στους πελάτες,  οι οποίοι έχουν υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο ημερών 

καθυστέρησης. Το όριο αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί 

κάθε τράπεζα. Πελάτες υψηλού κινδύνου θεωρούνται αυτοί που καθυστερούν τις 

υποχρεώσεις τους πέραν του ορίου ή καταλήγουν σε οριστική καθυστέρηση. (ό,π) 
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Η κατανομή των «καλών» και των «κακών» πελατών όπου αναφέρθηκαν παραπάνω, 

σε σχέση με το ύψος της βαθμολογίας, που συμπλήρωσαν, φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα.  

 

   

 

Πίνακας 5.3: Παράδειγμα μοντέλου που διαχωρίζει τους καλούς από τους κακούς 

πελάτες  

                        

   
              

Πηγή: Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών(2002) 

 

5.8 Αξιολόγηση Συμπεριφοράς  Πελατών 

 Η εφαρμογή του μοντέλου έχει ως στόχο να διερευνήσει τους πελάτες, μέσω της 

βαθμολογίας, και να εκτιμήσει αν ο κάθε πελάτης θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, 

δηλαδή αν θα αποπληρώσει τις οφειλές του. Η βαθμολογία και ο κίνδυνος είναι 

αντιστρόφως ανάλογα. (ό,π) 

 

Η τράπεζα θέτει κάποια όρια κινδύνου. Μέσα σε αυτά συνδυάζονται οι εγκρίσεις και 

η επικινδυνότητα. Έτσι, λοιπόν, με αυτό το μοντέλο περιορίζεται ο κίνδυνος και 

ελέγχεται η συμπεριφορά του κάθε πελάτη. (ό,π) 

 

Οι μεθοδολογίες των credit & behavioural scoring είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την 

ορθή δημιουργία δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών. «Οι πιστωτικοί κίνδυνοι 
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συνδέονται με όλα τα τμήματα, όπως του Marketing της εξυπηρέτησης πελατών, της 

είσπραξης καθυστερημένων απαιτήσεων».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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6. Εισαγωγή 

Το έκτο κεφάλαιο αφιερώνεται στη μεθοδολογία έρευνας. Η μεθοδολογία που 

επιλέγεται καθορίζει το ποσοστό επιτυχίας καθώς ο ερευνητής μέσα από τη 

διεξαγωγή της καταλήγει στα συμπεράσματα που επιθυμεί. Ανάλογα με τους 

ερευνητικούς στόχους, δηλαδή τι θέλει να εξετάσει, επιλέγεται το είδος της έρευνας 

που ικανοποιεί τις ανάγκες του. 

 

6.1 Ποσοτική και ποιοτική έρευνα 

 Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Οι μεταβλητές 

που απαιτούνται για τη μελέτη μπορεί να είναι ποσοτικές δηλαδή μετρίσιμες (π.χ. 

αριθμός τέκνων), και ποιοτικές οι οποίες δεν εκφράζονται με αριθμό αλλά με 

λέξεις.(Θαλασσινός,1996) Και στις δύο περιπτώσεις στοχεύουμε στην διερεύνηση 

των χαρακτηριστικών των μεταβλητών και στις απόψεις των ατόμων που 

συμμετέχουν στην έρευνα.(Punch, 1998) 

 

Η ποιοτική μελέτη ερευνά τη συμπεριφορά των καταναλωτών και μελετάει σε βάθος 

τις ανάγκες που τους ωθούν στην συγκεκριμένη συμπεριφορά. (Χρήστου,1999)  Την 

άποψη αυτή ενισχύουν ορισμένοι ερευνητές που θεωρούν ότι με την ποιοτική 

ανάλυση προσεγγίζεται η ανθρώπινη προσωπικότητα περισσότερο από την ποσοτική. 

(Denzin & Lincoln,1998) Ωστόσο, η ποσοτική έρευνα είναι προτιμότερη καθώς 

διεξάγονται αριθμητικά αποτελέσματα κι έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση 

της.(Κατσούνη,2006)   

 

Σε κάθε περίπτωση σκοπός μιας έρευνας είναι να διεξαχθούν αποτελέσματα έγκυρα 

και αξιόπιστα. Ανάλογα με τον ερευνητικό στόχο μπορεί να επιλεχθεί η κατάλληλη 

μέθοδος χωρίς η μία να αναιρεί τη χρησιμότητα της άλλης. (Punch,1998)  

 

6.2 Αρχικός διαχωρισμός έρευνας  

Η έρευνα διαχωρίζεται σε δύο βασικά στάδια, την δευτερογενή και την πρωτογενή 

έρευνα. Η δευτερογενής έρευνα πραγματοποιείται πάνω σε άλλες έρευνες που έχουν 

γίνει στο παρελθόν. Συγκεντρώνονται και συνδυάζονται στοιχεία που έχουν σύνδεση 

με το θέμα έρευνας. Η συλλογή αυτών των στοιχείων μπορεί να γίνει από βιβλία, 

επιστημονικά, κλαδικά περιοδικά και το Διαδίκτυο. Στην αναζήτηση αυτή ο 
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ερευνητής οφείλει να είναι πολύ προσεχτικός για να κρίνει την εγκυρότητα τους. 

Χρήστου,1999) 

 

Η πρωτογενής έρευνα βασίζεται στην προσωπική μελέτη του ερευνητή. 

Πραγματοποιείται για να διεξαχθούν δεδομένα που δεν βρέθηκαν από τη διερεύνηση 

των δευτερογενών πηγών και για να καλύψουν τους ερευνητικούς στόχους της 

μελέτης. Σύμφωνα με τον Chisnal (1986) υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι 

πρωτογενής έρευνας : τα ερωτηματολόγια, οι συνεντεύξεις, η παρατήρηση και ο 

πειραματισμός.  

Στη συγκεκριμένη εργασία κρίθηκε αναγκαίο να πραγματοποιηθούν δύο συνεντεύξεις 

μέσω Διαδικτύου. Καθώς και να γίνει μελέτη σε πραγματικά στοιχεία  

 

6.3 Καθορισμός Έρευνας  

Στην συγκεκριμένη εργασία για να εξυπηρετηθούν οι ερευνητικοί στόχοι κρίθηκε 

απαραίτητο να μελετηθεί η συμπεριφορά πελατών, που έχουν καταναλωτικά δάνεια. 

Μελετήθηκε  ένα δείγμα  5.000 αιτήσεων εγκεκριμένων καταναλωτικών δανείων από 

την Τράπεζα Πειραιώς. Το δείγμα αντιστοιχεί σε δάνεια που εκποιήθηκαν από τα 

τέλη του 2006 έως και τα τέλη του 2007. Η μελέτη στο δείγμα γίνεται σε δάνεια που 

παρουσίασαν καθυστέρηση πάνω από 90 μέρες στη διάρκεια ενός έτους Επιλέγεται η 

συγκεκριμένη περίοδος, για να έχουν ωριμάσουν τα δάνεια,  ώστε να μπορούμε να 

δούμε την εφαρμογή και την ανταπόκριση της μεθόδου. Σκοπός, λοιπόν, της 

συγκεκριμένης έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το μοντέλο του credit scoring  

λειτουργεί αποτελεσματικά και προφυλάσσει τη λειτουργία της τράπεζας από τους 

κινδύνους, που μπορεί να προκύψουν από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. 

 

Η χρήση ερωτηματολογίων προς το καταναλωτικό κοινό κρίθηκε ότι δεν θα ήταν 

ιδανική επιλογή. Πρώτον, από τεχνικής πλευράς θα απαιτούσε χρόνο και κόπο και 

δεύτερον, η αίσθηση του κοινού προς τις τράπεζες είναι επιφυλακτική και πολλές 

φορές αρνητική. Γι’ αυτό το λόγο τα αποτελέσματα της έρευνας θα ήταν 

προβλεπόμενα. Οι ερωτήσεις σε περίπτωση ερωτηματολογίων ίσως κατεύθυναν τα 

άτομα που θα λάμβαναν μέρος στην έρευνα. Επιπλέον, η έρευνα πάνω σε πελάτες 

τραπεζών δεν θα εξυπηρετούσε τους ερευνητικούς στόχους.  

Η μέθοδος του focus group δεν εξυπηρετεί τον σκοπό της έρευνας, γιατί στόχος ήταν 

να μελετηθεί η τεχνική του credit scoring πάνω σε πραγματικά στοιχεία πελατών. 
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Στην έρευνα μελετήθηκε ο τρόπος συμπεριφοράς των δανειοληπτών σε βάθος χρόνου 

και όχι μόνο σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   

 

Επίσης, συνέντευξη σε δείγμα πελατών δεν θα είχε ιδιαίτερη σημασία και 

αποτέλεσμα στην έρευνα, γιατί οι οφειλέτες δεν μπορούν να είναι αντικειμενικοί σε 

κάποιον οργανισμό ιδίως αν έχουν κάποια οικονομική υποχρέωση προς αυτόν.  

Συμπερασματικά, κρίθηκε απαραίτητο να μελετηθεί δείγμα από το χαρτοφυλάκιο της 

Τράπεζας Πειραιώς. Για περαιτέρω πληροφορίες και για μία σφαιρική εικόνα 

πραγματοποιήθηκαν δύο στοχευμένες συνεντεύξεις με άτομα που εργάζονται σε 

Τράπεζες στο Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και στο Τμήμα έγκρισης- πώλησης  

δανείων.  

 

6.4 Περιορισμοί Έρευνας  

Έπειτα από γραπτή επιστολή, από το τμήμα της σχολής προς την Τράπεζα Πειραιώς, 

δόθηκε η έγκριση για να παραχωρηθεί το δείγμα πάνω στο οποίο έγινε η μελέτη. 

Αρχικός περιορισμός για την έρευνα ήταν το ίδιο το δείγμα καθώς περιείχε 226 

μεταβλητές οι οποίες ήταν όλες κωδικοποιημένες και κάποιες από αυτές είχαν 

ξεχωριστή κωδικοποίηση. Για παράδειγμα η μεταβλητή που εκφράζει το επάγγελμα 

του πελάτη έχει 462 διαφορετικές κωδικοποιήσεις. Για δική μας εξυπηρέτηση πήραμε 

μια ποιο μικρή κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων. Αυτό το γεγονός οφείλεται στην 

λεπτομερή και αναλυτική κωδικοποίηση που κάνει η Τράπεζα Πειραιώς, στην 

ανάλυση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της. Ωστόσο, για τη συγκεκριμένη 

έρευνα της εργασίας αποδείχθηκε ανασταλτικός παράγοντας.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
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7.Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν από την 

εφαρμογή του μοντέλου της Discriminant Analysis. Η επεξεργασία των δεδομένων 

έγινε στο στατιστικό πρόγραμμα αναλύσεων SPSS 17.0.  Και οι εντολές που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι analyze-regression-linear και είναι με τη μέθοδο «all 

variables entered.».   

 

7.1 Ανάλυση δείγματος  

Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν από το δείγμα που δόθηκε είναι δεκαεννιά. Η 

επιλογή αυτών των μεταβλητών έγινε με βάση των δημογραφικών στοιχείων και 

άλλων που έχουν να κάνουν με  τη σχέση των πελατών προς τους τραπεζικούς 

οργανισμούς. Στον παρακάτω πίνακα διαχωρίζονται οι μεταβλητές σε 

κατηγορηματικές και ποσοτικές. 

 

7.1 Πίνακας Μεταβλητών 

Κατηγορηματικές  Ποσοτικές 

 Φύλο (Gender) 

 Οικογενειακή Κατάσταση (Marital) 

 Επάγγελμα (Profession) 

 Σύζυγος Εργάζεται (Husband) 

 Τύπος Κατοικίας (Home) 

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Phone_home) 

 Πελάτης στην Τράπεζα (Bank_client) 

 Κάτοχος Πιστωτικής Κάρτας (Credit_client) 

 Κάτοχος VISA  σε άλλη τράπεζα (Visa) 

 Κάτοχος Mastercard  σε άλλη τράπεζα 

(Mastercard) 

 Εγγυητής (Guarantor)  

 Κατάσταση Δανείου (Loan) 

 Ηλικία (Age) 

 Εισόδημα (Income) 

 Αριθμός παιδιών (Children) 

 Χρόνια διαμονής (Residence) 

 Χρόνια εργασίας (Job Years) 

 Ποσό έγκρισης (Approval) 

 Σκορ αίτησης (Score) 

 

 

Αρχικά, να αναλύσουμε τις κατηγορηματικές μεταβλητές και να προσδιορίσουμε τον 

τρόπο κωδικοποίησης : 
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 Loan: Είναι η κατάσταση του δανείου, δηλαδή, δείχνει αν έχει πέσει έστω μία 

φορά σε καθυστέρηση >=90 ημερών από την αρχή της έγκρισης του δανείου. 

Αν δεν έχει παρουσιάσει καθυστέρηση παίρνει (0) και να έχει παίρνει (1). 

Αυτή είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. 

 Gender: η μεταβλητή ηλικία κατηγοριοποιείται με  (1) για τους άνδρες (Male) 

και (2) για τις γυναίκες  (Female)  

 Marital: Η οικογενειακή κατάσταση κωδικοποιείται με (1) Έγγαμος, (2) 

Άγαμος, (3) Διαζευγμένος, (4) Χήρος.  

 Husband : Η μεταβλητή αυτή δηλώνει αν ο/η σύζυγος εργάζεται (1), ή αν δεν 

εργάζεται (2) 

 Home: Ο τύπος κατοικίας κωδικοποιείται με (1) Ιδιόκτητη, (2) Νοικιασμένη 

και (3) Γονέων.  

 Phone_home: Το τηλέφωνο επικοινωνίας κωδικοποιείται με   (1) Σταθερό, (2) 

Κινητό και (3) δεν δόθηκε καθόλου αριθμός επικοινωνίας από τον πελάτη.  

 Bank_client:  Η μεταβλητή αυτή δηλώνει αν ο πελάτης είχε κάποια άλλη 

συνεργασία με τη συγκεκριμένη τράπεζα και παίρνει τις τιμές (0) αν δεν έχει 

και (1) αν έχει.  

 Credit_client: Η μεταβλητή αυτή δηλώνει αν ο πελάτης είχε κάποια πιστωτική 

κάρτα στη συγκεκριμένη τράπεζα και παίρνει τις τιμές (0) αν δεν έχει και (1) 

αν έχει.  

 Visa: Η μεταβλητή αυτή δηλώνει αν ο πελάτης έχει πιστωτική κάρτα Visa σε 

άλλη τράπεζα, (0) αν δεν έχει και (1) αν έχει. 

 Mastercard: Η μεταβλητή αυτή δηλώνει αν ο πελάτης έχει πιστωτική κάρτα   

Mastercard σε άλλη τράπεζα, (0) αν δεν έχει και (1) αν έχει. 

 Guarantor: (0) δεν υπάρχει εγγυητής και (1) υπάρχει εγγυητής. 

 Profession: Η κωδικοποίηση του επαγγέλματος αναλύεται στον επόμενο 

πίνακα.  

 

7.2 Πίνακας:Τύπος Επαγγελμάτων  

Επάγγελμα Κωδικός  

Μηχανικός 106 

Φοιτητής 122 

Άνεργος 123 
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Τεχνίτης  101 

Γεωργός  118 

Ναύτης 115 

Αστυνομικός/Στρατιωτικός 109 

Εργάτης 114 

¨Έμπορος  100 

Σερβιτόρος 116 

Δημόσιος Υπάλληλος 108 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 112 

Αυτοαπασχολούμενος (οδηγοί) 107 

Συνταξιούχος  117 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες  119 

Επιχειρηματίας 103 

Γιατρός 104 

Νοικοκυρά 121 

Τραπεζικός Υπάλληλος  111 

Δικηγόρος 105 

Τεχνικός  113 

 

Η κωδικοποίηση είναι από την Τράπεζα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

καταγεγραμμένο επάγγελμα η τιμή είναι -1. 

 

Στις ποσοτικές μεταβλητές περιλαμβάνεται η ηλικία, το εισόδημα, ο αριθμός 

παιδιών, χρόνια διαμονής στην ίδια κατοικία, χρόνια εργασίας, ποσό έγκρισης 

του δανείου και το σκορ της αίτησης. Η ηλικία έχει οριστεί σε τάξεις από 18-

25 (1), 26-33 (2), 34-41 (3), 42-50 (4), 51-90 (5). Οι υπόλοιπες μεταβλητές 

εκφράζονται με ακέραιο αριθμό.  

 

7.2 Περιγραφή μελέτης 

Σε αρχικό στάδιο, θα πραγματοποιήσουμε T-test για να διαπιστώσουμε ποιες 

από τις μεταβλητές, που επιλέχθηκαν, είναι σημαντικές  και ποιες όχι. Στο 

μοντέλο ως εξαρτημένη μεταβλητή παίρνουμε την κατάσταση του δανείου, 
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δηλαδή την μεταβλητή που δείχνει αν το δάνειο έχει πέσει σε καθυστέρηση  

>=90 ημέρες από την αρχή της έγκρισης του δανείου. 
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7.3 Πίνακας T-test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Equal variances 

assumed 

3,374 ,066 -,975 4998 ,330 -,026 ,027 -,079 ,026 gender 

Equal variances 

not assumed 
  -,954 352,86

6 

,341 -,026 ,027 -,080 ,028 

Equal variances 

assumed 

1,299 ,254 ,961 4998 ,337 ,042 ,043 -,043 ,127 oikogeneiaki 

katastasi 

Equal variances 

not assumed 
  ,991 358,15

1 

,323 ,042 ,042 -,041 ,125 

Equal variances 

assumed 

52,703 ,000 -3,143 4998 ,002 -,081 ,026 -,132 -,031 syzygos ergazetai 

Equal variances 

not assumed 
  -3,497 367,29

3 

,001 -,081 ,023 -,127 -,036 

Equal variances 

assumed 

,646 ,422 2,026 4998 ,043 ,134 ,066 ,004 ,265 arithmos paidiwn 

Equal variances 

not assumed 
  1,884 348,24

3 

,060 ,134 ,071 -,006 ,275 

Equal variances 

assumed 

9,265 ,002 -4,058 4998 ,000 -,188 ,046 -,279 -,097 spiti idiokthto 

Equal variances 

not assumed 
  -3,851 349,97

9 

,000 -,188 ,049 -,284 -,092 

Equal variances 

assumed 

,061 ,805 2,072 4998 ,038 1,662 ,802 ,089 3,235 residence_years 

Equal variances 

not assumed 
  2,158 359,27

1 

,032 1,662 ,770 ,147 3,177 

Equal variances 

assumed 

10,232 ,001 4,183 4998 ,000 2,015 ,482 1,071 2,960 job_years 

Equal variances 

not assumed 
  4,537 364,04

7 

,000 2,015 ,444 1,142 2,889 

Equal variances 

assumed 

,946 ,331 -,482 4998 ,630 -,007 ,015 -,036 ,022 ean dothike 

stathero tilefwno 

Equal variances 

not assumed 
  -,434 345,53

2 

,665 -,007 ,017 -,040 ,025 

Equal variances 

assumed 

14,434 ,000 1,633 4998 ,103 ,046 ,028 -,009 ,102 logariasmos 

tamieytirioy 

peiraiws Equal variances 

not assumed 
  1,672 357,41

6 

,095 ,046 ,028 -,008 ,101 

Equal variances 

assumed 

70,387 ,000 3,647 4998 ,000 ,090 ,025 ,041 ,138 pistotiki peiraiws 

Equal variances   4,272 374,50 ,000 ,090 ,021 ,048 ,131 
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Η αλγευρική μορφή του  μοντέλου φαίνεται από την παρακάτω σχέση: 
Κατάσταση του μοντέλου = 0,082Χ1-0,123Χ2-0,126Χ3+0,098Χ4-0,342Χ5+0,122Χ6-
0,029Χ7+0,015Χ8+0,077Χ9+0,480Χ10-0,223Χ11-0,151Χ12-0,055Χ13+0,610Χ14-
0,176Χ15+0,179Χ16-0,048Χ17+0,003Χ18 
 
 
7.4 Πίνακας Discriminant Function Coefficients 
 

Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 

 

 Function 

 1 

gender -,123 

oikogeneiaki katastsi ,082 

syzygos ergazetai -,126 

arithmos paidiwn ,098 

spiti idiokthto -,342 

residence_years ,122 

job_years -,029 

ean dothike stathero tilefwno ,015 

logariasmos tamieytirioy 

peiraiws 

,077 

pistotiki peiraiws ,480 

katoxos visa -,223 

katoxos mastercard -,151 

yparxi eggyhth -,055 

synoliko score aitountwn ,610 

epaggelma aitoumenwn -,176 

poso egkrisis ,179 

ilikia -,048 

eisodima ,003 

 

 

Wilks' Lambda 

Test of 

Functio

n(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
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Wilks' Lambda 

Test of 

Functio

n(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,979 84,441 18 ,000 

 
Στον πίνακα 7.4 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν ιδιαίτερη 

σημασία και επηρεάζουν περισσότερο την εξαρτημένη μεταβλητή.  Σύμφωνα λοιπόν, 

με το μοντέλο οι μεταβλητές που ξεχωρίζουν είναι το συνολικό σκορ που έχει ο 

αιτών, αν είναι παλιότερος πελάτης με την κατοχή πιστωτικής κάρτας και ο τύπος της 

κατοικίας του, ωστόσο τα χρόνια παραμονής στην κατοικία παρουσιάζουν μικρότερο 

ενδιαφέρον.   

 
7.5 Πίνακας: Αποτελέσματα κατάταξης  

Classification Resultsa 

  Predicted Group Membership 

  
daneio 

>90 

hmerwn oxi nai Total 

oxi 2430 1413 3843 Count 

nai 83 139 222 

oxi 63,2 36,8 100,0 

Original 

% 

nai 37,4 62,6 100,0 

a. 63,2% of original grouped cases correctly classified. 

 
Από τον πίνακα 7.5 μπορούμε να κρίνουμε πόσο καλά λειτουργεί το μοντέλο της 

Discriminant Analysis  και κατά πόσο αξιολογεί σωστά τις εξαρτημένες μεταβλητές. 

Σε αυτό το μοντέλο ταξινομούνται σωστά 63,2 % από τις ομαδοποιημένες 

περιπτώσεις.  Πιο συγκεκριμένα  στο πίνακα κατάταξης παρατηρούμε ότι από τις 

3.843 συνολικές παρατηρήσεις, οι 2.430 δεν έχουν πέσει σε καθυστέρηση πάνω από 

90 ημέρες, οπότε ταξινομούνται σωστά, (63,2%). Για τα εκπρόθεσμα δάνεια, οι 139 

παρατηρήσεις ταξινομήθηκαν σωστά (62.6%) και οι 83 λάθος(37.4%). 
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Παρακάτω παρουσιάζεται μία εναλλακτική εφαρμογή του μοντέλου χωρίς τις 

μεταβλητές που παρουσίασαν στατιστικά χαμηλό ενδιαφέρον από το T-test, όπως ο 

αριθμός των παιδιών και αν δόθηκε σταθερό τηλέφωνο.  

 

Η αλγευρική κατάσταση του μοντέλου με τις πιο σημαντικές στατιστικά μεταβλητές 

φαίνεται από την παρακάτω σχέση: 

Κατάσταση δανείου: -0,314Χ1-0,407Χ2+0,456Χ3+0,226Χ4+0,526Χ5-0,093Χ6-

0,173Χ7 

 
7.6 Πίνακας Discriminant Function Coefficients (2) 

 

Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients (2) 

 Function 

 1 

syzygos ergazetai -,314 

spiti idiokthto -,407 

job_years ,456 

logariasmos tamieytirioy 

peiraiws 

,226 

pistotiki peiraiws ,526 

katoxos mastercard -,093 

yparxi eggyhth -,173 

 

 

Wilks' Lambda (2) 

Test of 

Functio

n(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,990 49,186 7 ,000 
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Σε αυτή την εκδοχή του μοντέλου παρατηρούμε πως σημαντικό ρόλο παίζει ο αιτών 

του δανείου να έχει ήδη κάποια συνεργασία με την τράπεζα. Αυτό τονίζεται και από 

την κ. Μάμμου Ξ. Relationship Manager της Γενικής Τράπεζας. «Εξετάζεται η 

δανειακή συμπεριφορά που είχε έως τώρα και σε άλλα δάνεια και κάρτες».  

Επίσης ,σημαντικός παράγοντας είναι τα χρόνια που εργάζεται ο πελάτης , καθώς και 

ο τύπος της κατοικίας, αν είναι ιδιόκτητο ή με ενοίκιο.  

 
7.7 Πίνακας: Αποτελέσματα κατάταξης  

 
                          Classification Resultsa  (2) 
  Predicted Group Membership 

  
daneio 

>90 

hmerwn oxi nai Total 

oxi 2554 2133 4687 Count 

nai 116 197 313 

oxi 54,5 45,5 100,0 

Original 

% 

nai 37,1 62,9 100,0 

a. 55,0% of original grouped cases correctly classified. 

 
Στον πίνακα 7.7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν από τη δεύτερη 

κατάταξη, χωρίς τις μεταβλητές που παρουσίασαν μικρό στατιστικό ενδιαφέρον. Στις 

4.687 συνολικές αιτήσεις οι 2.554 δεν έχουν πέσει σε καθυστέρηση πάνω από 90 

ημέρες (54,5%), ενώ οι 2.133 παρουσίασαν, έστω μία φορά από την αρχή της  

χορήγησης του δανείου, καθυστέρηση ίση ή μεγαλύτερη των 90 ημερών (45,5%).  

Για τα εκπρόθεσμα δάνεια, το 62,9% ταξινομήθηκαν σωστά και το 37,1% λάθος.  

Το ποσοστό ορθής ταξινόμησης αυτή τη φορά είναι 55, 0%.  Το χαμηλό αυτό 

ποσοστό ορθότητας του δείγματος μπορεί αφενός να οφείλεται στο γεγονός ότι το 

δείγμα παρουσιάζει αρκετό ποσοστό χαμένων μεταβλητών, και αφετέρου στο γεγονός 

ότι οι δανειολήπτες πολλές φορές μπορεί να έχουν έχουν καλό προφίλ και να τους 

χορηγείται το δάνειο αλλά στη συνέχεια να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 

τους  επηρεασμένοι από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η οικονομική κρίση και η 

μείωση αποδοχών τους.  «Ο αντίκτυπος που έχουν δημιουργήσει οι φήμες περί 

προβληματικής ρευστότητας των Ελληνικών Τραπεζών θα επηρεάσει σίγουρα σε 
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επίπεδο νέων πελατών. Όσον αφορά τους υφιστάμενους σίγουρα και λόγω περοκοπής 

των μισθών που υιοθετήθηκε ως μέτρο από την Κηβέρνηση επηρεάζει τις πληρωμές 

των καταναλωτικών δανείων με αποτέλεσμα μεγαλύτερη μετακύλιση αυτών σε 

οριστικές καθυστερήσεις». Ταρναράς Π.,  2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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Οι δύο βασικοί ερευνητικοί στόχοι της μελέτης ήταν πρώτον, να μελετηθούν οι 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για την έγκριση καταναλωτικών 

δανείων και δεύτερον, να κριθεί κατά πόσο αποτελεσματικό είναι  τη μεθοδολογία 

του  credit scoring, που χρησιμοποιεί μία τράπεζα.  

 

Στη συγκεκριμένη εργασία κύριοι άξονες μελέτης ήταν το περιβάλλον, που κινούνται 

οι ελληνικές τράπεζες. Τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από εσωτερικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες. Καθώς και τρόπους – μεθόδους,  που αντιμετωπίζουν 

αυτούς τους κινδύνους. Παρουσιάστηκε η οικονομική κατάσταση που υπάρχει σε 

παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η οικονομική κρίση που επηρεάζει όλες τις διεθνείς 

οικονομίες. Αναλύθηκε η ανάγκη του τραπεζικού συστήματος για μία κοινή πολιτική 

δράσης και τη συμμετοχή της Επιτροπής της Βασιλείας II.  Δίνοντας την 

κατευθυντήρια γραμμή αντιμετώπισης πιστωτικών κινδύνων που προέρχονται από 

κάθε μορφής  χορήγησης.   

 

Συγκεκριμένα, σε αυτό το στάδιο θα συνοψίσουμε τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν 

από την εμπειρική έρευνα και θα παρουσιαστούν κάποιες προτάσεις για μελλοντική 

βελτίωση των μοντέλων βαθμολόγησης.  Για να εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας 

των μεθοδολογιών αυτών πραγματοποιήθηκαν στο SPSS T-tests. Οι μεταβλητές που 

αποδείχθηκαν σημαντικές είναι ο τύπος κατοικίας του αιτούντος, αν έχει παλαιότερη 

συνεργασία με την τράπεζα, είτε κάποιο άλλο δάνειο ή πιστωτική κάρτα. Επίσης, 

κύριο στοιχείο είναι το σκορ που θα συμπληρώσει ο πελάτης. Αυτό συγκεντρώνεται 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά από το προφίλ του πελάτη.  

 

Αρχικά, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά την εγκυρότητα των 

δεδομένων από το δείγμα του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Και δεύτερον, να 

θεωρήσουμε ότι η μέθοδος αξιολόγησης λειτουργεί αποτελεσματικά. Η εξέταση των 

μεταβλητών μπορεί να αξιολογήσει ένα πελάτη ως «κακό» ή «καλό», όπως έχει 

αναφερθεί νωρίτερα. Οι βασικές μεταβλητές που χαρακτηρίζουν τους πελάτες είναι η 

ηλικία , το εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση. Σημαντικότερες μεταβλητές 

είναι το σύνολο των προσωπικών στοιχείων (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση), που 

αποτελούν το σκορ και η έως τώρα δεδομένη συνεργασία και συμπεριφορά του 

πελάτη προς την ίδια την τράπεζα και γενικότερα τα άλλα πιστοληπτικά ιδρύματα. 
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 Όσον αφορά την εμπειρική έρευνα που έγινε με το δείγμα από το χαρτοφυλάκιο της 

τράπεζας, οφείλουμε να επισυμάνουμε ότι υπήρχαν κάποιες χαμένες μεταβλητές οι 

οποίες επηρέασαν τα εμπειρικά αποτελέσματα. Δεν υπήρχαν όλες οι μεταβλητές και 

στις 5.000 αιτήσεις που αποτελούν το δείγμα. Γι’ αυτό το λόγο έγινε η μελέτη σε 

τόσο μεγάλο αριθμό αιτήσεων.   

 

Έπειτα από τη δευτερογενή και την εμπειρική  έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος που να μπορούμε να ορίσουμε ως ιδανικό για την 

εξάλειψη των κινδύνων. Οι ελληνικές τράπεζες οφείλουν να εξετάζουν διεξοδικά τα 

δεδομένα τους και να προχωρούν  σε χορηγήσεις με σκεπτικισμό. Η συλλογή 

πληροφοριών από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές, καθώς και ο συνδυασμός 

μεθόδων, κρίνεται απαραίτητος για τον περιορισμό των κινδύνων και ειδικότερα του 

πιστωτικού, όπου είναι και ο σημαντικότερος.  Η ορθή εφαρμογή των μοντέλων με 

αυστηρότερα μέτρα μπορεί να περιορίσει την εμφάνιση επισφαλειών. Η μεγάλη 

κρίση που ταλανίζει την υφήλιο προστάζει μετριοπαθείς κινήσεις σε μία τόσο 

ανταγωνιστική αγορά. Στο περιβάλλον της οικονομίας τίποτα δεν δεδομένο και όλοι 

οφείλουμε να κινούμαστε προσεκτικά και χωρίς υπερβολές.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 
Ερωτήσεις συνέντευξης: 
 

1. Κατά πόσο έχει επηρεάσει η κρίση τη συμπεριφορά των πελατών; Ποιά είναι 
η πορεία των καταναλωτικών δανείων; 

2. Η πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη από τι εξαρτάται; 
3. Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που εξετάζεται σε έναν πελάτη; 
4. Το σκορ που συγκεντρώνει ένας πελάτης από τι εξαρτάται; 
5. Για την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη είναι τα ίδια κριτήρια σε σχέση 

με αυτά που ίσχυαν πριν από 5 χρόνια; 
6. Το credit score ενός πελάτη άλλαξε μετά τη Βασιλεία 2 και πιστεύεται ότι θα 

αλλάξει μετά την Βασιλεία 3; 
7. Σε ποια προϊόντα της τράπεζας το credit score του πελάτη έχει μεγαλύτερη 

σημασία; 
8. Το credit score εξαρτάται από τη σχέση του πελάτη με την τράπεζα, δηλαδή 

παίζει ρόλο εάν ο πελάτης είναι μόνο χορηγητικός ή καταθετικός;  
9. Ποιό είν αι το προφίλ ενός καλού πελάτη; 
10. Τι ποσοστό του κινδύνου εκτιμάται ότι προβλέπεται με την εφαρμογή του 

credit scoring; 
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