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ΠΕΡΛΟΘΨΘ 

Χκοπόσ τθσ παροφςθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ παρουςίαςθ του τρόπου με τον οποίο 

οι Ψράπεηεσ αξιολογοφν τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα των Πικρομεςαίων επιχειριςεων και 

τα πιςτωτικά κριτιρια βάςει των οποίων κακορίηεται το είδοσ, το φψοσ και οι εξαςφαλίςεισ 

μιασ Ψραπεηικισ χρθματοδότθςθσ. Επίςθσ, μζςω τθσ απαρίκμθςθσ των βαςικϊν Ψραπεηικϊν 

προϊόντων χρθματοδότθςθσ και ςε ςυνδυαςμό με τα παραπάνω, θ παροφςα αιςιοδοξεί να 

αποτελζςει ζνα ςφντομο Ψραπεηικό εγχειρίδιο-οδθγό, χριςιμο για νζεσ και υφιςτάμενεσ 

ΠΠΕ. 

Αρχικά γίνεται αναφορά ςτον οριςμό του όρου ΠΠΕ, το εςωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον μιασ ΠΠΕ, ςτα προβλιματα που αυτζσ αντιμετωπίηουν και ςτθν αντιμετϊπιςθ 

τουσ από το Ψραπεηικό ςφςτθμα. Ψα ςτοιχεία αυτά παρατίκενται προκειμζνου να 

ενθμερϊςουν ςυνοπτικά τουσ ιδρυτζσ των ΠΠΕ για τα του <<οίκου>> τουσ, τα οποία 

πρζπει απαραιτιτωσ να γνωρίηουν και να βάλουν ςε <<τάξθ>> προτοφ απευκυνκοφν ςε μια 

Ψράπεηα για μια ενδεχόμενθ δανειοδότθςθ. Γιατί ςε μεγάλο βακμό και αυτά κα 

κακορίςουν τθν ςτάςθ που κα τθριςουν απζναντι τουσ οι Ψράπεηεσ.  

Ξατόπιν αναλφεται θ ζννοια του όρου <<Υιςτωτικόσ Ξίνδυνοσ>> με ςκοπό αφενόσ να 

αποτελζςει τθ βάςθ για το επόμενο κεφάλαιο των Γενικϊν Αρχϊν Υιςτολθπτικισ 

Αξιολόγθςθσ αφετζρου να ενθμερϊςει τουσ αναγνϊςτεσ τθσ παροφςθσ και ακόμθ 

περιςςότερο να δικαιολογιςει τισ πολλζσ φορζσ ςκλθρι ςτάςθ των Ψραπεηϊν προσ 

κάποιουσ νζουσ ι υφιςτάμενουσ δανειολιπτεσ, οι οποίεσ όμωσ αναγκάηονται ςε αυτι τθ 

ςτάςθ, κακϊσ δεςμεφονται ςτο να τθριςουν ζνα ςυγκεκριμζνο κανονιςτικό πλαίςιο.  

Χτο βαςικό κομμάτι παρουςιάηονται οι Γενικζσ Αρχζσ Υιςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ, οι οποίεσ 

αποτελοφν τθν ραχοκοκαλιά και το <<Ευαγγζλιο>> βάςει του οποίου ζνασ ζμπειροσ 

αξιολογθτισ Επιχειρθματικϊν Δανείων οδθγείται ςτθν λιψθ μιασ απόφαςθσ ςχετικά με τθν 

δανειοδότθςθ ι μθ ενόσ υποψιφιου δανειολιπτθ. Ψο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο αιςιοδοξεί 

να διαφωτίςει και να κατατοπίςει και ζναν νζο αξιολογθτι, που ζχει μόλισ ξεκινιςει να 

αξιολογεί δανειακά αιτιματα και ζναν υποψιφιο δανειολιπτθ, ο οποίοσ οφείλει να 

γνωρίηει τα εν λόγω ςτοιχεία, οφτοσ ϊςτε να είναι ενιμεροσ για το τι μια Ψράπεηα πρόκειται 

να του ηθτιςει και ςε ποια ςθμεία αυτι κα εμβακφνει και να παρουςιάςει ςωςτά τθν 

εικόνα τθσ επιχείρθςθσ του, αλλά και τουσ κατόχουσ μιασ ΠΠΕ, αφοφ και οι ίδιοι, ςτισ 

κακθμερινζσ τουσ ςυναλλαγζσ, οφείλουν να κάνουν <<credit>> ςτουσ πελάτεσ και τουσ 

προμθκευτζσ τουσ προκειμζνου να διαςφαλίςουν τα ςυμφζροντα τουσ. 
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Απαραίτθτο τζλοσ για ζναν υφιςτάμενο ι μελλοντικό ιδιοκτιτθ ΠΠΕ είναι θ γνϊςθ των 

βαςικϊν Ψραπεηικϊν Επιχειρθματικϊν  Χρθματοδοτικϊν προϊόντων. Είναι πολφ ςθμαντικό ο 

Επιχειρϊν να γνωρίηει τον τρόπο λειτουργίασ των επιχειρθματικϊν μορφϊν δανειοδότθςθσ, 

προκειμζνου να κατανοιςει τι ταιριάηει ςε αυτόν και τθν επιχείρθςθ του και να αποφφγει 

με αυτόν τον τρόπο άςκοπεσ και επιβαρυντικζσ για τθν επιχείρθςθ του δανειοδοτιςεισ.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is the presentation of how banks assess the creditworthiness of 

micro, small and medium-sized enterprises and the credit criteria which determine the 

nature, the amount and the collaterals of bank financing. Also, by listing the basic bank 

financing products and in combination with the above, we want this study to be a short-

Banking user guide, useful for new and existing micro, small and medium-sized enterprises. 

Originally we are referring to the definition of micro, small and medium-sized enterprises, to 

their internal and external environment and to the problems they face in their straddles with 

the banking system.  

Then we analyze the concept of Credit Risk and meet the regulations which Banks must 

enforce when they finance micro, small and medium-sized enterprises, in order to use this 

knowledge as a basis for the next chapter of the General Principles of Credit Evaluation. 

In the main part of this study we present the General Principles of Credit Evaluation. This 

chapter hopes to enlighten and to orientate both evaluators of small business loans and 

owners of micro, small and medium-sized enterprises in order to make the right decisions 

when they evaluate their prospective customers. 

Last but not least, we present the basic banking business funding products in order to help 

the owners of micro, small and medium-sized enterprises to understand how these products 

work and make the right choices that suite their needs. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΜΕ 

1.1 Ειςαγωγι………………………………………………………………………………………………………………………11 

1.2 Οριςμόσ τθσ Μικρομεςαίασ Επιχείρθςθσ………………………………………………………………………12 

1.3 Προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ΜΜΕ……………………………………………………………………15 

1.3.1 Εςωτερικό Περιβάλλον………………………………………………………………………………………………16 

1.3.2 Εξωτερικό Περιβάλλον………………………………………………………………………………………………17 

1.4 Θ αντιμετϊπιςθ των ΜΜΕ από το Σραπεηικό φςτθμα…………………………………………………20 

ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ……………………………………………………………………………………………………………………22 

 

       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο   ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ 

2.1 Ζννοια κινδφνου……………………………………………………………………………………………………………23 

2.2 Σραπεηικοί κίνδυνοι………………………………………………………………………………………………………23 

2.3 Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ (βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί)……………………………………………………..25 

2.3.1 Θ Φφςθ του Πιςτωτικοφ Κινδφνου…………………………………………………………………………….26 

2.3.2 υνζπειεσ Πιςτωτικοφ Κινδφνου……………………………………………………………………………….29 

2.3.3 Κφκλοσ Ηωισ  πιςτωτικοφ κινδφνου………………………………………………………………………….30 

2.4 Κανονιςτικό πλαίςιο μζτρθςθσ Πιςτωτικοφ κινδφνου………………………………………………….31 

2.4.1. Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ και ςφμφωνο για τθν κεφαλαιακι επάρκεια των τραπεηϊν 

(Βαςιλεία ΛΛ &III)…………………………………………………………………………………………………………………32 

2.4.2. Μζτρθςθ Πιςτωτικοφ Κινδφνου………………………………………………………………………………34 



8 
 

2.4.2.1 Κατάταξθ των δανειολθπτϊν ςε περιοχζσ κινδφνου……………………………………………...39 

2.5 Σεχνικζσ μείωςθσ κινδφνου…………………………………………………………………………………………39 

2.5.1. Λιψθ εξαςφαλίςεων………………………………………………………………………………………………41 

2.5.2. Σιτλοποιιςεισ…………………………………………………………………………………………………………43 

Διαπιςτϊςεισ……………………………………………………………………………………………………………………45 

2.6. Διεκνείσ ζρευνεσ ςχετικά με χρθματοδότθςθ των επιχειριςεων και  τον πιςτωτικό 

κίνδυνο……………………………………………………………………………………………………………………………46 

ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ…………………………………………………………………………………………………………………53 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΧΕ ΠΙΣΟΛΗΠΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

3.1 Ποιοτικά τοιχεία………………………………………………………………………………………………….………57 

3.1.1 Γνωρίηοντασ τον  πελάτθ………………………………………………………………………………………….…57 

3.1.2 Προςδιοριςμόσ των επαγγελματικϊν αναγκϊν του…………………………………………………...58 

3.1.3 Αποπλθρωμι δανειςμοφ-Πρωτεφουςα διζξοδοσ…………………………………………………..…59 

3.1.4 Εξαςφαλίςεισ-Δευτερεφουςα διζξοδοσ-Αρχι pari-passu…………………………………………...60 

3.1.5 Λςτορικό επιχείρθςθσ……………………………………………………………………………………….…….….60 

3.1.6 Λδιοκτθςία…………………………………………………………………………………………………………….….…61 

3.1.7 Διοικθτικι Δομι τθσ επιχείρθςθσ………………………………………………………………………..……..61 

3.1.8 Επιχειρθματικό Ικοσ-Επιχειρθματικι Πρωτοβουλία των ενεχομζνων……………………….62 

3.1.9 Προϊόντα-Παροχι Τπθρεςιϊν……………………………………………………………………………..……..62 

3.1.10 υνκικεσ τθσ αγοράσ-Θ κζςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτον ανταγωνιςμό………………..…..…….62 



9 
 

3.1.11 χζςθ του πελάτθ με τθν τράπεηα………………………………………………………………..………….63 

3.1.12 Πλθροφορίεσ αγοράσ-Σραπεηϊν-Λευκόσ και Μαφροσ Σειρεςίασ……………………………..64 

3.1.13 Οικογενειακι κατάςταςθ-Περιουςία…………………………………………………………............66 

3.2 Ποςοτικά τοιχεία…………………………………………………………………………………………..……………67 

3.2.1 Ανάλυςθ οικονομικϊν ςτοιχείων Αϋ και Βϋ κατθγορίασ βιβλίων……………………...…………68 

3.2.2 Ανάλυςθ οικονομικϊν ςτοιχείων Γϋ κατθγορίασ βιβλίων…………………………….….…………68 

3.2.3 Ανάλυςθ Βαςικϊν Χρθματοοικονομικϊν Δεικτϊν……………………………………….……………..76 

3.2.3.1 Δείκτεσ Ρευςτότθτασ…………………………………………………………………………….…………………76 

3.2.3.2 Δείκτεσ Κερδοφορίασ/Αποδοτικότθτασ……………………………………………………..……………77 

3.2.3.3 Δείκτεσ Δανειακισ Επιβάρυνςθσ………………………………………………………….…………………78 

3.2.3.4 χόλια για τθν ανάλυςθ βάςει Οικονομικϊν Δεικτϊν…………………………….…...............78 

3.3 Διαςφαλιςτικά Περικϊρια……………………………………………………………………….……………………81 

3.4 Πιςτωτικά Κριτιρια (Εφαρμογι credit)………………………………………………………...……………….84 

3.4.1 Ειςαγωγι……………………………………………………………………………………………………………………84 

3.4.2 Εξζταςθ Πιςτωτικϊν Κριτθρίων…………………………………………………………………..……………..85 

3.5 Ειδικά Κζματα Πιςτοδοτιςεων……………………………………………………………………...……………96 

3.5.1 Μεταχρονολογθμζνεσ Επιταγζσ Πελατείασ………………………………………………..………………96 

3.5.2 Δανειοδότθςθ Επιςκευισ ι Καταςκευισ Επαγγελματικισ τζγθσ…………………..............97 

3.5.3 Αξιολόγθςθ Αποπλθρωμισ Δανείου Επαγγελματικισ τζγθσ……………………..…..............99 

3.5.4 Δανειοδότθςθ Αγοράσ Επαγγελματικοφ Εξοπλιςμοφ……………………………….………………100 

ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ…………………………………………………………………………………………………………………..101 



10 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο   ΒΑΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΜΜΕ 

4.1 Κεφάλαιο Κίνθςθσ………………………………………………………………………………………………………102 

4.2 Χρθματοδότθςθ μζςω POS…………………………………………………………………………………………106 

4.3 Χρθματοδότθςθ ζναντι Επιταγϊν……………………………………………………………………………….107 

4.4 Αγορά Επαγγελματικοφ Εξοπλιςμοφ……………………………………………………………………………108 

4.5 Αγορά, Καταςκευι, Ανακαίνιςθ Επαγγελματικισ τζγθσ…………………………………………….109 

4.6 Χρθματοδοτικι Μίςκωςθ (LEASING)……………………………………………………………………………111 

4.7 Πρακτόρευςθ Απαιτιςεων (FACTORING)……………………………………………………………………114 

4.8 Ομολογιακά Δάνεια……………………………………………………………………………………………………116 

4.9 Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ………………………………………………………………………………………………….117 

ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ…………………………………………………………………………………………………………………..125 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

υμπεράςματα…………………………………………………………………………………………………………………126 



11 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

ΤΡΣΠΣΛΞΘ ΠΑΡΣΤΛΑΘ ΣΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΩΡ ΠΠΕ 

1.1 Ειςαγωγι 

Χφμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεία του Ξζντρου Πελετϊν και Ζρευνασ του Εμπορικοφ & 

Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν (ΞΕΠΕ/ΕΒΕΑ) ςιμερα ςτθν Ελλάδα 

δραςτθριοποιοφνται περίπου 800.000 μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ απαςχολοφν 

πάνω από 1.500.000 εργαηομζνουσ, ςυνεχίηοντασ ζτςι να αποτελοφν ζνα ςθμαντικό τμιμα 

τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.  

 

Θ δυναμικι τουσ, παρά τισ δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, κεωρείται ιςχυρι και κα 

μποροφςε να είναι ακόμθ ιςχυρότερθ, εάν αντιμετωπίηονταν ουςιαςτικά προβλιματα όπωσ 

θ γραφειοκρατία, το φορολογικό ςφςτθμα, θ ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ και θ 

αντιμετϊπιςθ τουσ από το τραπεηικό ςφςτθμα, προβλιματα τα οποία όχι μόνο δεν ζχουν 

ακόμα αντιμετωπιςτεί επαρκϊσ από τισ μζχρι ςιμερα αςκοφμενεσ πολιτικζσ, αλλά  ςε πολφ 

κρίςιμεσ για τθν χϊρα ςτιγμζσ, εξακολουκοφν να αποτελοφν τροχοπζδθ ςτθν ανάπτυξθ 

τουσ. 

 

Ωςτόςο, παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ λειτοφργθςαν και ςυνεχίηουν να 

λειτουργοφν οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, αποτελοφν ςιμερα τθν ςυχνότερθ 

επαγγελματικι διζξοδο για πολλοφσ νζουσ και επαγγελματίεσ, λόγω τθσ νοοτροπίασ 

(εργαςιακι ανεξαρτθςία και κυριότθτα), του χαρακτιρα (καινοτόμεσ ιδζεσ, εξειδίκευςθ), 

του εμπορικοφ δαιμονίου των ελλινων και ακόμθ περιςςότερο λόγω των ςυγκριτικϊν 

πλεονεκτθμάτων του ελλαδικοφ χϊρου( κλίμα, παράδοςθ, γεωγραφικι τοποκεςία) ςε 

τομείσ όπωσ θ αγροτικι παραγωγι, ο τουριςμόσ, θ ναυτιλία κ.α. 

 

 Άλλωςτε δεν είναι τυχαίοσ ο ευρφσ χαρακτθριςμόσ τουσ, ακόμθ και ςιμερα, ωσ  

<<ραχοκοκαλιά>> τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ωσ μιασ εκ των κυριότερων διεξόδων από 

τθν οικονομικι κρίςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν απαραίτθτθ εξωςτρζφεια τουσ και τισ 

εξαγωγζσ. 
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Θ ςυνειςφορά των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτο ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν, τθν 

απαςχόλθςθ και τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα είναι αναμφιςβιτθτθ. Ζντονθ επίςθσ είναι θ 

παρουςία τουσ ςε νζεσ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ, όπωσ επίςθσ και ςε νζεσ 

τεχνολογίεσ. 

Ωπολογίηεται πωσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςιμερα, λειτουργοφν πάνω από 23 

εκατομμφρια μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτο 99% του ςυνόλου των 

επιχειριςεων και ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται πάνω από 70.000.000 εργαηόμενοι. Χφμφωνα 

με μελζτθ του ΞΕΠΕ/ΕΒΕΑ, οι ΠΠΕ απαςχολοφν το 70% του ςυνόλου των 

απαςχολουμζνων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, επιτυγχάνουν το 58% του ςυνολικοφ κφκλου 

εργαςιϊν ενϊ ςυμβάλλουν κατά 51% ςτθ ςυνολικι προςτικζμενθ αξία που δθμιουργείται 

ςτθν Ε.Ε. 

 

 

1.2 Σριςμόσ τθσ Πικρομεςαίασ Επιχείρθςθσ 

Χφμφωνα με τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ <<EUROPA>>, ςτθν ενότθτα 

‘’Χφνοψθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ-Επιχειριςεισ-Επιχειρθματικό 

Υεριβάλλον’’, ορίηονται τα εξισ:  

Σι πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ ορίηονται με βάςθ τον αρικμό των 

απαςχολοφμενων ατόμων και τον κφκλο εργαςιϊν τουσ ι το ςφνολο του ετιςιου 

ιςολογιςμοφ τουσ. 

Ωσ μεςαία επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 

250 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρϊ ι το 

ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρϊ. 

Ωσ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 

50 εργαηομζνουσ και ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ. 

Ωσ πολφ μικρι επιχείρθςθ ορίηεται θ επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 

10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο κφκλοσ εργαςιϊν ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ 

δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρϊ. 
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Σ νζοσ οριςμόσ των ΠΠΕ προςδιορίηει τουσ τφπουσ των επιχειριςεων. Ξάνει διάκριςθ 

μεταξφ τριϊν τφπων επιχειριςεων ςε ςυνάρτθςθ με το είδοσ τθσ ςχζςθσ που αυτζσ 

διατθροφν με άλλεσ επιχειριςεισ όςον αφορά τθ ςυμμετοχι ςτο κεφάλαιο, το δικαίωμα 

ψιφου ι το δικαίωμα άςκθςθσ κυρίαρχθσ επιρροισ: 

 ανεξάρτθτεσ επιχειριςεισ· 

 ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ· 

 ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ. 

Σι ανεξάρτθτεσ επιχειριςεισ είναι θ πλζον ςυχνι περίπτωςθ. Υρόκειται απλϊσ για όλεσ τισ 

επιχειριςεισ που δεν ανικουν ςε κανζναν από τουσ δφο άλλουσ τφπουσ επιχειριςεων 

(ςυνεργαηόμενεσ ι ςυνδεδεμζνεσ). Πια επιχείρθςθ είναι ανεξάρτθτθ αν: 

 δεν διακζτει ςυμμετοχι 25 % ι περιςςότερο ςε άλλθ 

επιχείρθςθ· 

 δεν κατζχεται άμεςα κατά 25 % ι περιςςότερο από 

άλλθ επιχείρθςθ ι δθμόςιο οργανιςμό ι από κοινοφ 

από περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςυνδεδεμζνεσ 

μεταξφ τουσ ι από δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, εκτόσ 

οριςμζνων εξαιρζςεων· 

 δεν ςυντάςςει ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ και δεν 

περιλαμβάνεται ςτουσ λογαριαςμοφσ μιασ 

επιχείρθςθσ θ οποία ςυντάςςει ενοποιθμζνουσ 

λογαριαςμοφσ και δεν είναι κατά ςυνζπεια 

ςυνδεδεμζνθ επιχείρθςθ. 

Πια επιχείρθςθ μπορεί να ςυνεχίςει να κεωρείται ανεξάρτθτθ εάν το όριο του 25 % 

καλυφκεί ι ξεπεραςτεί, όταν πρόκειται για οριςμζνεσ κατθγορίεσ επενδυτϊν, όπωσ οι 

«επιχειρθματικοί άγγελοι» («business angels»). Σι επιχειρθματικοί άγγελοι είναι κατά βάςθ 

ιδιϊτεσ επενδυτζσ οι οποίοι επενδφουν χριματα και διακζτουν χρόνο, εμπειρία και 

τεχνογνωςία ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που παρουςιάηουν προοπτικζσ ανάπτυξθσ. 

Γενικά, τα άτομα αυτά ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν διοίκθςθ 

και τθν οργάνωςθ επιχειριςεων, τθν ορκολογικι διαχείριςθ επιχειρθςιακϊν πόρων, κακϊσ 

και το marketing. Σι επιχειρθματικοί άγγελοι, ςυνικωσ, είναι μζτοχοι ι ιδιοκτιτεσ 

επιχειριςεων, διευκυντικά ςτελζχθ εταιριϊν, senior managers ι ςφμβουλοι 

επιχειρθματικοφ ςχεδιαςμοφ, αλλά και ςυνταξιοφχοι πρϊθν ςφμβουλοι επιχειριςεων. 
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Σ ρόλοσ τουσ ςτθν επιχείρθςθ με τθν οποία ςυνεργάηονται είναι διττόσ: από τθ μια είναι 

επενδυτζσ που επενδφουν τα κεφάλαιά τουσ, και από τθν άλλθ ζχουν ενεργό ρόλο ςτθν 

επιχείρθςθ αυτι είτε μετζχοντασ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο παρζχοντασ ανεπίςθμα 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ είτε, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, δουλεφοντασ ςε αυτιν υπό 

κακεςτϊσ μερικισ απαςχόλθςθσ. Ωσ εκ τοφτου, το κίνθτρο ενόσ επιχειρθματικοφ αγγζλου 

μπορεί να ξεκινά από τθν απλι αποκόμιςθ οικονομικοφ οφζλουσ και να φτάνει ςτθν 

προςφορά ςτο κοινωνικό ςφνολο ι τθν τοπικι κοινωνία ςτθν οποία διαμζνουν. 

Ωσ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ ορίηονται οι επιχειριςεισ οι οποίεσ δθμιουργοφν 

ςθμαντικζσ χρθματοοικονομικζσ εταιρικζσ ςχζςεισ με άλλεσ επιχειριςεισ, χωρίσ θ μία να 

μπορεί να αςκεί άμεςο ι ζμμεςο ουςιαςτικό ζλεγχο ςτθν άλλθ. Χυνεργαηόμενεσ είναι οι 

επιχειριςεισ οι οποίεσ δεν είναι ανεξάρτθτεσ, αλλά οφτε ςυνδζονται μεταξφ τουσ. Πια 

επιχείρθςθ είναι «ςυνεργαηόμενθ» με μια άλλθ επιχείρθςθ όταν: 

 κατζχει ςυμμετοχι μεταξφ 25 % και κάτω του 50 % 

ςε αυτιν· 

 αυτι θ άλλθ επιχείρθςθ ζχει ςυμμετοχι μεταξφ 25 % 

και κάτω του 50 % ςτθν αιτοφςα επιχείρθςθ· 

 θ αιτοφςα επιχείρθςθ δεν καταρτίηει ενοποιθμζνουσ 

λογαριαςμοφσ ςτουσ οποίουσ να περιλαμβάνεται θ 

εν λόγω άλλθ επιχείρθςθ και δεν περιλαμβάνεται 

μζςω ενοποίθςθσ ςτουσ λογαριαςμοφσ εκείνθσ ι 

μιασ επιχείρθςθσ που ςυνδζεται με αυτι τθν 

τελευταία. 

Σι ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ αντιςτοιχοφν ςτθν οικονομικι κατάςταςθ επιχειριςεων οι 

οποίεσ αποτελοφν μζροσ μιασ ομάδασ, μζςω του άμεςου ι ζμμεςου ελζγχου τθσ 

πλειοψθφίασ του κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου (ςυμπεριλαμβανομζνων και μζςω 

των ςυμφωνιϊν ι, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, μζςω μετόχων που είναι φυςικά πρόςωπα) ι 

μζςω τθσ εξουςίασ άςκθςθσ κυρίαρχθσ επιρροισ ςε μια επιχείρθςθ. Υρόκειται λοιπόν για 

ςπανιότερεσ περιπτϊςεισ που διακρίνονται γενικά κατά τρόπο ιδιαίτερα ςαφι από τουσ 

δφο προθγοφμενουσ τφπουσ. Χτο πλαίςιο τθσ μζριμνασ αποφυγισ δυςχερειϊν ερμθνείασ 

από μζρουσ των επιχειριςεων, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προςδιόριςε αυτό τον τφπο 

επιχειριςεων ςυμπεριλαμβάνοντασ, όταν αυτζσ προςαρμόηονται ςτο αντικείμενο του 

οριςμοφ, τισ προχποκζςεισ που δίνονται από το πρϊτο άρκρο τθσ οδθγίασ 83/349/ΕΣΞ του 

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/company_law/l26010_el.htm
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Χυμβουλίου για τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ, το οποίο εφαρμόηεται από πολλϊν 

ετϊν. Πια επιχείρθςθ γνωρίηει λοιπόν κατά γενικό κανόνα κατά τρόπο άμεςο ότι οφείλει, 

δυνάμει τθσ εν λόγω οδθγίασ να καταρτίςει ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ ι ότι 

περιλαμβάνεται μζςω ενοποίθςθσ ςτουσ λογαριαςμοφσ μιασ επιχείρθςθσ θ οποία οφείλει 

να καταρτίηει τζτοιουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ. 

Αρικμόσ απαςχολοφμενων ατόμων για τον οριςμό των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων 

επιχειριςεων  

Σ αρικμόσ των απαςχολοφμενων ατόμων αντιςτοιχεί ςτον αρικμό ετιςιων μονάδων 

εργαςίασ (ΕΠΕ), δθλαδι ςτον αρικμό εργαηομζνων πλιρουσ απαςχόλθςθσ που εργάςτθκαν 

ςτθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ ι για λογαριαςμό αυτισ επί ολόκλθρο το υπόψθ ζτοσ. Ψα 

άτομα που δεν εργάςτθκαν ολόκλθρο το ζτοσ ι οι εργαηόμενοι μερικισ απαςχόλθςθσ 

αντιςτοιχοφν ςε κλάςματα των ΕΠΕ. Σι μακθτευόμενοι ι οι ςπουδαςτζσ που βρίςκονται ςε 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ ι θ διάρκεια των αδειϊν μθτρότθτασ δεν ςυνυπολογίηονται. 

Ρομικι αξία του οριςμοφ  

Σ οριςμόσ των πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων δεν είναι δεςμευτικόσ παρά 

μόνον όςον αφορά οριςμζνουσ τομείσ, όπωσ οι κρατικζσ ενιςχφςεισ, θ χρθματοδότθςθ 

μζςω των Διαρκρωτικϊν Ψαμείων ι τα κοινοτικά προγράμματα, και ιδιαίτερα το 

πρόγραμμα-πλαίςιο για τθν ζρευνα και τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενκαρρφνει, ωςτόςο, τα κράτθ μζλθ, τθν Ευρωπαϊκι Ψράπεηα 

Επενδφςεων και το Ευρωπαϊκό Ψαμείο Επενδφςεων να κάνουν χριςθ του οριςμοφ αυτοφ 

ωσ ςθμείου αναφοράσ. Πε τον τρόπο αυτόν, τα μζτρα που λαμβάνονται προσ όφελοσ των 

ΠΠΕ κα χαρακτθρίηονται από μεγαλφτερθ ςυνεκτικότθτα και αποτελεςματικότθτα. 

 

1.3 Προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ΠΠΕ 

Ψο εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ, μζςα ςτο οποίο 

δραςτθριοποιείται, κακορίηει εν πολλοίσ τθν επιτυχθμζνθ ι μθ πορεία και αποδοτικότθτα 

τθσ. Χφμφωνα με το Observatory of European SME’s ςε ζρευνα τθν οποία πραγματοποίθςε 

το 2007, τα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ΠΠΕ είναι ι ζλλειψθ 
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αγοραςτικισ δφναμθσ, θ ζλλειψθ εξειδικευμζνθσ εργαςίασ και θ πρόςβαςθ ςτθ 

χρθματοδότθςθ. 

 

1.3.1 Εςωτερικό Περιβάλλον 

 

α. Πικρό Πζγεκοσ Επιχειριςεων 

 

Ψο μικρό μζγεκοσ των ΠΠΕ δεν τουσ επιτρζπει να επιτφχουν οικονομίεσ κλίμακασ ςτθ 

παραγωγι, το μάρκετινγκ, τθν τεχνολογία και γενικά ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ τουσ, οι οποίεσ 

απαιτοφν μεγάλα μεγζκθ δραςτθριότθτασ. Ψο γεγονόσ αυτό επθρεάηει τθν παραγωγικότθτά 

τουσ και ςυνεπϊσ και τθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ. 

 

β. Χαμθλό Επίπεδο Χτελεχϊν και Ψεχνολογίασ 

 

Σι χαμθλζσ αποδοχζσ που προςφζρουν οι ΠΠΕ ςτουσ Εργαηομζνουσ κακϊσ και θ 

ανεπάρκεια των οργανωτικϊν δομϊν και τεχνολογίασ που διακζτουν, δεν τουσ επιτρζπουν 

να απαςχολοφν ικανά ςτελζχθ τα οποία να ζρχονται αρωγοί του επιχειρθματία. 

 

γ. Πικρόσ Ξφκλοσ Εργαςιϊν και Ανεπαρκισ Φευςτότθτασ 

 

Ψο μικρό μζγεκοσ των ΠΠΕ τισ οδθγεί ςε χαμθλό κφκλο εργαςιϊν και ανεπαρκι 

χρθματοδότθςθ. Υράγματι το μικρό μζγεκοσ των ΠΠΕ δεν τουσ επιτρζπει να επεκτακοφν 

ςε άλλεσ αγορζσ πζραν των τοπικϊν αγορϊν οι οποίεσ τουσ εξαςφαλίηουν ζνα μικρό κφκλο 

εργαςιϊν. Από τθν άλλθ πλευρά το μικρό μζγεκοσ δεν δθμιουργεί εμπόδια μόνο ςτο να 

εξαςφαλίςουν επαρκι χρθματοδότθςθ από το τραπεηικό ςφςτθμα αλλά και ςτο να 

αξιοποιιςουν άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, όπωσ για παράδειγμα το χρθματιςτιριο, τα 

ομολογιακά δάνεια, με αποτζλεςμα να αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα ρευςτότθτασ. 

 

δ. Ωψθλό Βραχυχρόνιο Χρζοσ 

 

Ξατά κανόνα οι ΠΠΕ προςφεφγουν ςτον βραχυχρόνιο δανειςμό είτε διότι αδυνατοφν να 

κάνουν τον απαραίτθτο προγραμματιςμό για τα κεφάλαια που ζχουν ανάγκθ, είτε διότι οι 

χρθματοπιςτωτικοί φορείσ δεν εμπιςτεφονται ςε αυτζσ πολλά κεφάλαια. Χυνζπεια αυτοφ 

είναι θ υψθλότερθ επιβάρυνςθ αλλά και θ ζλλειψθ των απαραίτθτων κεφαλαίων, τα οποία 
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κα του επζτρεπαν μια λιγότερο απρόςκοπτθ δραςτθριότθτα και μεγζκυνςθ. Αυτό ςθμαίνει 

ότι οι ΠΠΕ μποροφν να προγραμματίηουν για μικρότερεσ χρονικζσ περιόδουσ ςε ςχζςθ με 

τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, γεγονόσ που τουσ δθμιουργεί δυςκολίεσ για τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων τουσ. 

 

ε. Ανεπαρκισ οργάνωςθ και  αδυναμία ςτο να προςφζρουν και ςτισ Ψράπεηεσ αλλά και ςε 

κρατικοφσ φορείσ, όπωσ θ Γενικι Γραμματεία Επενδφςεων και Ανάπτυξθσ, το Ελλθνικό 

Ξζντρο Επενδφςεων κ.α., τθν πλθροφόρθςθ που χρειάηονται προκειμζνου αφενόσ οι 

Ψράπεηεσ να αξιολογιςουν πιο εμπεριςτατωμζνα τθν πιςτολθπτικι τουσ ικανότθτα 

αφετζρου οι λοιποί κρατικοί φορείσ να επιςπεφςουν τθν απελευκζρωςθ κονδυλίων που 

δικαιοφνται για τθν οικονομικι τουσ ενίςχυςθ. 

 

 

1.3.2 Εξωτερικό Περιβάλλον 

 

Ψο εξωτερικό περιβάλλον μζςα ςτο οποίο δραςτθριοποιοφνται οι ελλθνικζσ ΠΠΕ 

χαρακτθρίηεται από : 

 

 Υολυνομία, γραφειοκρατία, ζλλειψθ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ για ίδρυςθ, 

λειτουργία, μεταβίβαςθ, επαγγελματικι ςτζγθ, κ.λπ. 

 

 Υεριοριςμζνθ διακεςιμότθτα και υψθλό κόςτοσ κεφαλαίων 

 

 Άδικθ φορολογικι αντιμετϊπιςθ 

 

 Αναποτελεςματικότθτα των αναπτυξιακϊν νόμων. 

 

 Ζλλειψθ παροχισ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν για πλθροφόρθςθ/ υποςτιριξθ. 

 

 Χαλαρι ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τισ ανάγκεσ των ΠΠΕ. 
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Υιο αναλυτικά : 

 

α. Γραφειοκρατία- Διοικθτικό Ξόςτοσ 

 

Θ γραφειοκρατία ςτθν ίδρυςθ, λειτουργία, μεταβίβαςθ κακϊσ και για άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ των ΠΠΕ δθμιουργεί για αυτζσ ζνα ςθμαντικό κόςτοσ το οποίο μετράται 

ςε χριμα και χρόνο. 

 

Χφμφωνα με ζρευνα τθσ Υαγκόςμιασ Ψράπεηασ αναφορικά με τον απαιτοφμενο χρόνο και 

κόςτοσ για τθ ςφςταςθ μια επιχείρθςθσ ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ-15, θ χϊρα μασ βρίςκεται ςτθν 

χειρότερθ κζςθ ςτθν ΕΕ-15 αναφορικά με τον αρικμό των διαδικαςιϊν, το χρόνο και το 

κόςτοσ που απαιτείται για τθν ίδρυςθ μιασ εταιρείασ 

περιοριςμζνθσ ευκφνθσ. Υρόςκετα απαιτείται προσ τοφτο το υψθλότερο ελάχιςτο 

καταβλθτζο κεφάλαιο ωσ ποςοςτό του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ. 

 

H Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει αναλάβει εκςτρατεία τα τελευταία χρόνια για τθν μείωςθ τθσ 

γραφειοκρατίασ. Ψο βάροσ τθσ γραφειοκρατίασ ςτισ επιχειριςεισ ςτθ χϊρα μασ αντιςτοιχεί 

ςτο 6,8% του ΑΕΥ ετθςίωσ και είναι το υψθλότερο ςτθν Ευρϊπθ των 12. Χτθν Ευρϊπθ των 

25 θ χϊρα μασ μοιράηεται τθ πρϊτθ κζςθ μαηί με τθν Συγγαρία, τισ τρεισ χϊρεσ τθσ 

Βαλτικισ, τθν Ξφπρο και τθ Πάλτα. 

 

Ζρευνα του ΧΕΒ και του ΛΣΒΕ φανζρωςε ότι το κόςτοσ τθσ γραφειοκρατίασ για τισ ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ είναι πολφ ςθμαντικό και ιδιαίτερα μεγάλο για τισ μικρζσ επιχειριςεισ. Υιο 

ςυγκεκριμζνα ςφμφωνα με τθν ζρευνα θ απαςχόλθςθ που απαιτείται για τθ ςυμμόρφωςθ 

των επιχειριςεων ςτισ απαιτιςεισ του κράτουσ αποτελεί : 

 

 το 60,90% τθσ απαςχόλθςθσ για μια μικρι επιχείρθςθ 

 το 14,62% τθσ απαςχόλθςθσ για μια μεςαία επιχείρθςθ και 

 το 8,91% τθσ απαςχόλθςθσ για μια μεγάλθ επιχείρθςθ 
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Ψζλοσ, οι μικρζσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν περιςςότερεσ δυςκολίεσ ςτισ διαδικαςίεσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ των υπαλλιλων τουσ. Χφμφωνα με τθν ίδια ζρευνα, το κόςτοσ που 

προκαλεί θ γραφειοκρατία ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ωσ ποςοςτό τθσ προςτικζμενθσ 

αξίασ είναι 1,6% για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ, 3,7% για τισ μεςαίεσ και 7,2% για τισ μικρζσ 

επιχειριςεισ. 

 

β. Ανεπαρκισ και με Ωψθλά Επιτόκια Ψραπεηικι Χρθματοδότθςθ 

 

Θ ΠΠΕ δεν διακζτει μόνο ανεπαρκι ίδια κεφάλαια για τθ Χρθματοδότθςθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ αλλά βρίςκει ςοβαρζσ δυςκολίεσ και εμπόδια ςτθν άντλθςι τουσ από 

το τραπεηικό ςφςτθμα. Ψο τελευταίο εξαιτίασ του μικρότερου βίου, όπωσ είδαμε, που ζχουν 

οι ΠΠΕ, είναι λιγότερο πρόκυμο να τισ χρθματοδοτιςει. Χτισ περιπτϊςεισ που το κάνει 

απαιτεί υψθλότερα επιτόκια δανειςμοφ αλλά και μεγαλφτερεσ εγγυιςεισ από τισ ΠΠΕ τισ 

οποίεσ οι τελευταίεσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, δεν είναι ςε κζςθ να προςφζρουν.  

 

Υρόςκετα οι καταχρθςτικοί όροι των ςυμβάςεων δανειςμοφ είναι ιδιαίτερα επαχκείσ για 

τισ ΠΠΕ. Θ επιβάρυνςθ των δανείων με τθν ειςφορά 0,60% που προβλζπει ο Ρ. 128/75 

κάνει ακόμθ μεγαλφτερο το βάροσ τθσ δανειοδότθςθσ. 

Σι λόγοι αυτοί οδθγοφν τισ ΠΠΕ να αναηθτιςουν κεφάλαια ζξω από το τραπεηικό ςφςτθμα 

γεγονόσ που ςυνεπάγεται υψθλότερο κόςτοσ δανειςμοφ για αυτζσ. 

 

γ. Ανεπαρκισ Χφνδεςθ του Εκπαιδευτικοφ Χυςτιματοσ με τισ Ανάγκεσ των ΠΠΕ. 

 

Ωσ γνωςτόν το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ ςτθ χϊρα μασ, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία και 

τισ μακροχρόνιεσ τάςεισ, είναι κυρίωσ διαρκρωτικό. Αυτό προκαλείται από τθν αδυναμία να 

ςυνδυαςτοφν θ προςφορά εργαςίασ ςε εργαςιακζσ δεξιότθτεσ και προςόντα με τθ ηιτθςθ. 

 

Βαςικό αίτιο αυτισ τθσ αναντιςτοιχίασ μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ είναι θ 

ζλλειψθ κατάλλθλου επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και ορκολογικοφ 

προςανατολιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ϊςτε να ςυμπίπτει, ςτο 

μζτρο του δυνατοφ, θ ηιτθςθ με τθν προςφορά επαγγελμάτων.  
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Αντιλαμβάνεται κάποιοσ ότι αν οι μεγάλεσ επιχειριςεισ που ζχουν τθ δυνατότθτα να 

προςελκφςουν πιο εξειδικευμζνουσ εργαηόμενουσ, προςφζροντασ ςε αυτοφσ υψθλότερουσ 

μιςκοφσ και εξαςφαλίηοντασ καλφτερθσ τεχνολογίασ εξοπλιςμό αντιμετϊπιηαν πρόβλθμα 

πόςο ςοβαρό είναι αυτό το πρόβλθμα για τισ ΠΠΕ. 

 

δ. Ψο Φορολογικό Χφςτθμα 

 

Θ πολυνομία και θ πολυπλοκότθτα τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ με το πλικοσ των αςαφϊν 

και αντιφατικϊν διατάξεων κακιςτά τουσ φορολογοφμενουσ και τισ επιχειριςεισ ομιρουσ 

τθσ ερμθνείασ που δίνουν τα φορολογικά όργανα με ςοβαρζσ χρθματοοικονομικζσ, θκικζσ 

και ποινικζσ ςυνζπειεσ. 

 

 Σι ςυχνζσ αλλαγζσ των φορολογικϊν νόμων αφενόσ αποτελοφν αναςταλτικό παράγοντα 

ςτο μακροπρόκεςμο προγραμματιςμό των οικονομικϊν μονάδων και αφετζρου, αυξάνουν 

ςυνεχϊσ το κόςτοσ ςυμμόρφωςθσ προσ μια διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ φορολογικι 

νομοκεςία. 

 

Θ ακζατθ πλευρά του ελλθνικοφ φορολογικοφ ςυςτιματοσ ςχετίηεται με τθν περαίωςθ των 

παρελκόντων χριςεων και των εκκρεμϊν υποκζςεων. Ψο κράτοσ επειδι αδυνατεί να 

ελζγξει όλεσ τισ φορολογικζσ υποκζςεισ, προβαίνει κατά διαςτιματα ςε ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ 

και καλεί τουσ φορολογοφμενουσ να «κλείςουν» τισ εκκρεμείσ φορολογικζσ υποκζςεισ που 

ζχουν. 

 

 Ζτςι οι ανειλικρινζσ φορολογοφμενοι τυγχάνουν ευνοϊκισ μεταχείριςθσ, ενϊ οι ειλικρινείσ 

παραμζνουν εγκλωβιςμζνοι για ζνα χρονικό διάςτθμα αφοφ οι υποχρεϊςεισ τουσ προσ τθν 

εφορία δεν εξαντλοφνται με τθν κατάκεςθ τθσ διλωςθσ και τθν εξόφλθςθ του οφειλόμενου 

φόρου για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ. Ψο γεγονόσ αυτό οδθγεί ςε ςθμαντικι αφξθςθ τθσ 

φορολογικισ επιβάρυνςθσ των επιχειριςεων με το κλείςιμο των ανζλεγκτων χριςεων. 

 

1.4 Θ αντιμετϊπιςθ των ΠΠΕ από το Σραπεηικό φςτθμα  

 

 

Ξατά τθν τελευταία δεκαετίασ ςθμειϊκθκε ςτροφι των Ψραπεηϊν προσ το μεγάλο πλικοσ 

των ΠΠΕ. Πεταξφ των λόγων που οδιγθςαν τισ Ψράπεηεσ προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ 

περιλαμβάνονται οι εξισ : 
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 Ψο ςυνεχϊσ αυξανόμενο ενδιαφζρον τθσ Ε.Ε. για τισ ΠΠΕ και τα μζτρα που παίρνει 

γι’ αυτζσ για να βελτιϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ (Χφνοδο Οιςςαβόνασ). 

 

 Θ αγορά των ΠΠΕ είναι μια πολφ μεγάλθ αγορά, μια αγορά 800.000 περίπου 

επιχειριςεων. 

 

 Σ μεγάλοσ αρικμόσ των επιχειριςεων επιτρζπει ςτισ Ψράπεηεσ να δίνουν πολλά 

δάνεια άρα να γίνεται διαςπορά του κινδφνου ςε πολφ μεγάλο αρικμό 

επιχειριςεων  

 

 Θ παροχι δανείων προσ τισ ΠΠΕ με υψθλότερα επιτόκια ςε ςχζςθ με αυτά που 

δανείηονται οι μεγάλεσ επιχειριςεισ δθμιουργεί μεγαλφτερο περικϊριο κζρδουσ 

για τθ Ψράπεηα. 

 

 Θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των Ψραπεηϊν. 

 

 Σ εκςυγχρονιςμόσ των Ψραπεηικϊν και θ βελτίωςθ των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων τουσ επιτρζπει να αναπλθρϊςουν τθν ζλλειψθ ςτοιχείων και 

πλθροφοριϊν για το παρελκόν των ΠΠΕ. 

 

 Θ μείωςθ των επιτοκίων λόγω τθσ ειςόδου τθσ χϊρασ μασ ςτθν ΣΡΕ επιτρζπει ςτισ 

ΠΠΕ να προςφεφγουν ευκολότερα προσ το τραπεηικό ςφςτθμα. 

 

 Θ ανάπτυξθ από τθ πλευρά των Ψραπεηϊν μιασ ςειράσ από ςφγχρονα 

χρθματοδοτικά προϊόντα τα οποία καλφπτουν εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ των ΠΠΕ. 

 

 Σι μεγάλεσ επιχειριςεισ ςτράφθκαν ςε άλλεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ πζραν του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ με αποτζλεςμα οι Ψράπεηεσ να χάςουν ςθμαντικό μζροσ 

τθσ πελατείασ τουσ. 
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Ψα παραπάνω βζβαια, ςιμερα, φαντάηουν πολφ μακρινά ςε ςχζςθ με τθ ςφγχρονθ ηοφερι 

πραγματικότθτα και ςε κάποιον κα φαίνονταν πιο πολφ χριςιμα ωσ ιςτορικά ςτοιχεία, 

παρά ωσ απεικονίηοντα αλθκινζσ καταςτάςεισ. Δεν πρζπει όμωσ ποτζ να ξεχνάμε πωσ θ 

ιςτορία επαναλαμβάνεται και πωσ όταν επζλκει μια εξομάλυνςθ του οικονομικοφ κλίματοσ, 

οι Ψράπεηεσ κα αναηθτιςουν για μια ακόμθ φορά τισ λφςεισ ςτισ βάςεισ τουσ, πάντοτε 

βζβαια ςε ςτενι ςχζςθ και ςυνάρτθςθ των πολιτικϊν και οικονομικϊν εξελίξεων. Σπότε 

εφλογο είναι τα παραπάνω ςτοιχεία να μθν τα ξεχάςουμε και να ανατρζξουμε ςε αυτά τθν 

κατάλλθλθ ςτιγμι. 
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ςφςτθμα>>, Λοφνιοσ 2007 

2. Ξζντρο Πελετϊν & Ζρευνασ ΕΒΕΑ, << Ψραπεηικό ςφςτθμα & Επιχειριςεισ >>, 

Ροζμβριοσ 2007 

3. Ξζντρο Πελετϊν & Ζρευνασ ΕΒΕΑ, << Ξρίςθ και Υροοπτικζσ Ανάκαμψθσ: 
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 2Σ   

ΠΛΣΩΣΛΞΣ ΞΛΡΔΤΡΣ  
 
2.1 Ζννοια κινδφνου  
 
  «Ξίνδυνοσ» ονομάηεται θ πικανότθτα ζνα πιςτωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί ςτο 

πλαίςιο τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ, να υποςτεί οικονομικζσ ηθμιζσ εξαιτίασ τθσ 

πραγματοποίθςθσ ενόσ μθ αναμενόμενου γεγονότοσ. Ωσ κίνδυνοσ λοιπόν μπορεί να οριςτεί 

θ αβεβαιότθτα που ςυνδζεται με κάποιο προςδοκϊμενο γεγονόσ ι αποτζλεςμα. 

 

  Χτθ διεκνι βιβλιογραφία θ λζξθ «κίνδυνοσ» αποδίδεται με τθ λζξθ «risk» όπου κεωρείται 

ότι αποδίδει καλφτερα το νόθμα και τθν ζννοια του κινδφνου. Πε τθ λζξθ risk υπονοείται 

ότι δε γνωρίηει κάποιοσ εκ των προτζρων εάν κα ζχει επιτυχι κατάλθξθ μια οικονομικι 

δραςτθριότθτα. 

 

  Χυνεπϊσ θ ζννοια του κινδφνου ςυνδζεται ςτενά με τθ λογικι και τθν ζννοια τθσ 

αβεβαιότθτασ. Θ λογικι είναι ότι ςε μια οικονομικι πράξθ αυτόσ που τθν πραγματοποιεί 

αναλαμβάνει κάποιο κίνδυνο με τθν ζννοια ότι δεν γνωρίηει εκ των προτζρων ποιο 

αποτζλεςμα κα πραγματοποιθκεί. Ωπάρχει δθλαδι αβεβαιότθτα. Χε πολλζσ περιπτϊςεισ 

είναι δυνατό να υπάρχει γνϊςθ των πικανϊν αποτελεςμάτων, ενϊ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ 

οφτε αυτι θ πλθροφόρθςθ είναι δυνατι, γεγονόσ που αυξάνει τθν αβεβαιότθτα, άρα και 

τον κίνδυνο. 

 
 
2.2 Σραπεηικοί κίνδυνοι 
 
  Θ κερδοφορία  των τραπεηϊν επθρεάηεται ςθμαντικά από τθν φπαρξθ κινδφνων, όπωσ ο 

Υιςτωτικόσ Ξίνδυνοσ, τον οποίο και κα αναλφςουμε εκτενϊσ. Ξρίνεται λοιπόν ςκόπιμο να 

κάνουμε μια αναφορά γενικότερα ςτουσ κινδφνουσ που αυτζσ αντιμετωπίηουν και τθν πθγι 

προζλευςθσ κάκε ενόσ από αυτοφσ ξεχωριςτά. 

 
  Πια πρϊτθ διαπίςτωςθ που μπορεί να γίνει αναφορικά με τθν εμφάνιςθ των διάφορων 

ειδϊν κινδφνου είναι ότι όλοι ςχετίηονται με τθν αβεβαιότθτα που υπάρχει γφρω από τισ  

ςυναλλαγζσ. Ειδικότερα, μάλιςτα, αν λθφκεί υπ’ όψιν και το γεγονόσ ότι τα δεδομζνα 

αλλάηουν με ταχφτατουσ ρυκμοφσ και ζτςι είναι δφςκολθ και ακριβι θ παρακολοφκθςθ των 

εξελίξεων. Ξάκε οργανιςμόσ αντιμετωπίηει πολλά είδθ κινδφνων, μερικά εκ των οποίων 

εμφανίηονται ςε όλουσ ανεξαρτιτωσ τθσ δραςτθριότθτασ με τθν οποία αςχολοφνται –όπωσ 
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ο κίνδυνοσ αγοράσ- ενϊ, άλλα είναι πιο εξειδικευμζνα και αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ μόνο 

κατθγορίεσ επιχειριςεων- όπωσ είναι ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ.  

 
  Ψα πιςτωτικά ιδρφματα, ζρχονται αντιμζτωπα με κινδφνουσ που επιδροφν ςτισ οικονομικζσ 

τουσ καταςτάςεισ ι ςτισ χρθματικζσ ροζσ τουσ και ςτθν εικόνα που αυτζσ δίνουν προσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ-επενδυτζσ, μετόχουσ κ.α. Ανεξάρτθτα όμωσ με το που φαίνονται οι 

επιδράςεισ, όλοι οι κίνδυνοι επθρεάηουν τελικά τθν κερδοφορία τουσ αφοφ αυξάνουν το 

κόςτοσ και τθν ανάγκθ των ελζγχων. 

 
  Σι διάφοροι τφποι κινδφνου που εμφανίηονται ςτθν τραπεηικι λειτουργία, 

δθμιουργοφνται από τισ κζςεισ και τισ ςχζςεισ που κάκε τράπεηα αναπτφςςει με τουσ 

πελάτεσ τθσ και τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιεί. Για να αντιμετωπιςτεί θ κάκε μορφι 

κινδφνου, πρζπει να αναπτυχτεί μια ξεχωριςτι ςτρατθγικι για κάκε είδοσ κινδφνου, με 

ανάλογεσ πρακτικζσ και διαδικαςίεσ. Για να επιτευχκεί αυτό, πρζπει να αναγνωριςτεί θ 

φφςθ κάκε κινδφνου, ϊςτε να αποφαςιςκεί θ αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςι του 

(Ηοπουνίδθσ, 1998).  

 

  Σι κίνδυνοι που αντιμετωπίηουν τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα είναι ενδεικτικά οι 

παρακάτω: 

1. Ξίνδυνοσ Αγοράσ 

2. Υιςτωτικόσ Ξίνδυνοσ  

3. Ξίνδυνοσ Φευςτότθτασ 

4. Οειτουργικόσ Ξίνδυνοσ  

5. Επιτοκιακόσ Ξίνδυνοσ  

6. Χυναλλαγματικόσ Ξίνδυνοσ  

7. Ξίνδυνοσ Φερεγγυότθτασ 

8. Ξίνδυνοσ Διακανονιςμοφ πλθρωμϊν 

9. Υολιτικόσ Ξίνδυνοσ 

10. Ρομικόσ Ξίνδυνοσ 

11. Ξίνδυνοσ χρζουσ και χϊρασ 

12. Ξίνδυνοσ από πράξεισ εκτόσ ιςολογιςμοφ κ.α. 

 

  Σ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ κατζχει με ποςοςτό 54% τθν πρϊτθ κζςθ ςτθ λίςτα κινδφνων για τισ 

τράπεηεσ και ακολουκεί με 24% ο λειτουργικόσ, με 14% ο κίνδυνοσ τθσ αγοράσ και με 5% ο 

κίνδυνοσ επιτοκίων (Πθνιαίο Δελτίο Ευρωπαϊκισ Ξεντρικισ Ψράπεηασ, 2009). 
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  Θ εκτίμθςθ του κινδφνου είναι  μια πολφ ςθμαντικι διαδικαςία ςτο πλαίςιο τθσ 

διαχείριςθσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου. Τλα τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά 

ςτοιχεία εμπεριζχουν κίνδυνουσ, επομζνωσ υπάρχει μεγάλθ ανάγκθ να αντιμετωπιςτοφν 

αποτελεςματικά αυτοί οι κίνδυνοι, ζτςι ϊςτε να μπορεί να εκτιμθκεί μια πικανι απϊλεια 

και να οργανωκοφν τρόποι αντιμετϊπιςισ τθσ.  

 

  Σι χρθματοοικονομικοί οργανιςμοί κεωροφνται επιχειριςεισ που εκτίκενται από τθ φφςθ 

των λειτουργιϊν τουσ ςε μια ςειρά από χρθματοοικονομικοφσ και μθ κινδφνουσ. Αυτι θ 

φφςθ των λειτουργιϊν τουσ, ζχει «αναγκάςει» τισ διάφορεσ κατά τόπουσ και διεκνείσ 

αρμόδιεσ αρχζσ να διαμορφϊςουν ζνα κανονιςτικό πλαίςιο που να αφορά τθν λειτουργία 

τουσ ςε επίπεδο διαχείριςθσ των κινδφνων τουσ και διατιρθςθσ κεφαλαιακϊν απαιτιςεων 

για προςταςία των χρθματοδοτϊν τουσ. Ψζτοια κανονιςτικά πλαίςια περιλαμβάνουν τουσ 

διάφορουσ κίνδυνουσ που αντιμετωπίηουν οι χρθματοοικονομικοί οργανιςμοί, τρόπουσ να 

μετρϊνται όςο πιο αποτελεςματικά και αντικειμενικά γίνεται, κακϊσ και ενζργειεσ για 

αποτελεςματικι διαχείριςι τουσ. 

 
  
2.3 Πιςτωτικόσ Ξίνδυνοσ (βαςικζσ ζννοιεσ και οριςμοί) 
 

  Χχετικά με τον πιςτωτικό κίνδυνο ζχουν διατυπωκεί αρκετοί οριςμοί. Υαρακάτω 

αναφζρονται κάποιοι από αυτοφσ προκειμζνου να γίνει όςο το δυνατό πιο κατανοθτι θ 

ζννοια και θ ςθμαςία αυτοφ. 

 

  Ωσ Πιςτωτικόσ Ξίνδυνοσ ορίηεται θ πικανότθτα να μθν ειςπραχκεί μια απαίτθςθ εντόσ 

ενόσ προκακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ ι εναλλακτικά ο κίνδυνοσ ακζτθςθσ των 

υποχρεϊςεων του πιςτοφχου – δανειολιπτθ ζναντι τθσ τράπεηασ (Ξαλφάογλου), 2003 

 

 Σ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ (credit risk) είναι ο κίνδυνοσ που αναλαμβάνουν οι 

χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί ςτθν περίπτωςθ που ο δανειοδοτοφμενοσ (επιχείρθςθ ι 

ιδιϊτθσ καταναλωτισ) αδυνατεί να εκπλθρϊςει τισ χρθματοοικονομικζσ του υποχρεϊςεισ 

ζναντι του οργανιςμοφ. Σ κίνδυνοσ αυτόσ για τισ τράπεηεσ αφορά τα λθξιπρόκεςμα δάνεια, 

τισ προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ και τισ ςυνζπειεσ ςτον δείκτθ κεφαλαιακισ 

επάρκειασ. 

  Θ λζξθ ''credit'' προζρχεται από τθν λατινικι λζξθ ''credere'' που ςθμαίνει να πιςτεφεισ ι 

να εμπιςτεφεςαι. Σι δανειςτζσ εμπιςτεφονται κεφάλαια ςτουσ δανειολιπτεσ περιμζνοντασ 
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από αυτοφσ ςυνζπεια ςτισ δανειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Χτθν περίπτωςθ που θ 

πιςτολθπτικι ικανότθτα των δανειολθπτϊν είναι χαμθλι εκεί εμφανίηεται και ο πιςτωτικόσ 

κίνδυνοσ (Ευαγγελινάκθ, 2007). 

 

  Σ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι «άμεςα ςυνδεδεμζνοσ με τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων μιασ 

τράπεηασ και ορίηεται ωσ ο κίνδυνοσ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων των πιςτοφχων τθσ» 

(Ηοπουνίδθσ – Οεμονάκθσ 2009). Αυτό μπορεί  να δθμιουργιςει ςθμαντικζσ ηθμιζσ και 

επιδείνωςθ των οικονομικϊν τθσ μεγεκϊν και κάτω από οριςμζνεσ προχποκζςεισ, να 

διακυβευτεί θ ίδια θ φπαρξι τθσ. 

 

  Επίςθσ ςφμφωνα με τουσ Ηοπουνίδθ και Οεμονάκθ ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι «θ 

πικανότθτα διαγραφισ ενόσ δανείου από τον ιςολογιςμό τθσ, ωσ ηθμιά από επιςφαλείσ 

απαιτιςεισ και ςυνιςτά τθν ουςία του πιςτωτικοφ κινδφνου για τθ χρθματοδότρια 

τράπεηα». 

  Ζνα ςθμαντικό τμιμα των κινδφνων που αντιμετωπίηει κάκε τραπεηικό ίδρυμα προζρχεται 

από τθ δανειοδότθςθ επιχειριςεων και ιδιωτϊν. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ ζννοια του 

πιςτωτικοφ κινδφνου αναφζρεται ςτον κίνδυνο που προκφπτει από τθν πικανότθτα 

ανεπαρκοφσ ανταπόκριςθσ τθσ επιχείρθςθσ ι του ιδιϊτθ ςτισ υποχρεϊςεισ που δθμιουργεί 

θ δανειοδότθςθ από το χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα.1 

 Σ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ προκαλεί ςτισ επιχειριςεισ που εκτίκενται ςε αυτόν: ζλλειψθ 

ρευςτότθτασ, μείωςθ τθσ δικισ τουσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, αυξθμζνεσ ανάγκεσ για 

εξωτερικι χρθματοδότθςθ, διατιρθςθ υψθλϊν αποκεματικϊν, επθρεαςμό του 

ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ.  

 

 2.3.1. Θ Φφςθ του Πιςτωτικοφ Ξινδφνου 

 Σ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ κεωρείται ότι είναι ο ςθμαντικότεροσ ςε ςθμαςία από όλουσ τουσ 

κινδφνουσ και ουςιαςτικά ζχει τισ δικζσ του διαςτάςεισ όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω 

διάγραμμα2 

                                                           
1
 http://www.morax.gr/Article/Διασείπιζη-Πιζηυηικού-Κινδύνος-για-ηην-Επιλογή-Υγιούρ-

Πελαηολογίος  
2
 Ένυζη Ελληνικών Τπαπεζών ζελ.82 -83 

(http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//deltia/1_1999/8_3.pdf ) 

http://www.morax.gr/Article/Διαχείριση-Πιστωτικού-Κινδύνου-για-την-Επιλογή-Υγιούς-Πελατολογίου
http://www.morax.gr/Article/Διαχείριση-Πιστωτικού-Κινδύνου-για-την-Επιλογή-Υγιούς-Πελατολογίου
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/deltia/1_1999/8_3.pdf
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  Είναι λοιπόν απαραίτθτο να μποροφν να διακρίνουν και να μετροφν τουσ κινδφνουσ με τθ 

μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια ζτςι ϊςτε να μποροφν να τουσ αποτιμοφν και να τουσ 

ελζγχουν. Σ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ μπορεί να διακρικεί όπωσ φαίνεται και ςτο παραπάνω 

ςχεδιάγραμμα ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

   

ΞΛΡΔΤΡΣ ΑΚΕΣΘΘ (default risk):  

  Ακζτθςθ ζχουμε όταν θ αξία του ενεργθτικοφ μιασ επιχείρθςθσ είναι μικρότερθ των 

υποχρεϊςεϊν τθσ. Από το νομικό κακεςτϊσ που διζπει τθ λειτουργία τθσ υπό εξζταςθ 

επιχείρθςθσ, εξαρτάται το τι κα ςυμβεί ςτθν περίπτωςθ αυτι. Θ ςειρά ικανοποίθςθσ των 

υποχρεϊςεϊν τθσ ίςωσ να είναι τζτοια που δεν επιτρζπει ςτθν δανειοδοτοφςα τράπεηα να 

ειςπράξει το οφειλόμενο προσ αυτιν κεφάλαιο. Θ πικανότθτα να επζλκει ζνα τζτοιο 

γεγονόσ δεν είναι εφκολα προβλζψιμθ κακϊσ οι ενδείξεισ ςυχνά δεν αρκοφν ι 

παρουςιάηονται αργά. Ωπάρχουν μεγάλοι αξιόλογοι οίκοι οι οποίοι αςχολοφνται κυρίωσ με 

τθν μελζτθ επιχειριςεων, οι οποίοι κατατάςςουν τισ υπό εξζταςθ οικονομικζσ μονάδεσ ςε 

κατθγορίεσ, κατά κανόνα από ζξι ζωσ δζκα, ανάλογα με τθν πιςτολθπτικι τουσ ικανότθτα.  

  Σ κίνδυνοσ ακζτθςθσ μετράται από τθν πικανότθτα ακζτθςθσ (Probability of Default - PD), 

θ οποία αντικατοπτρίηει τθν πικανότθτα να ακετιςει κάποιοσ δανειολιπτθσ μια 

ςυγκεκριμζνθ πλθρωμι ι αναφζρεται ςτθν πικανότθτα πτϊχευςθσ των πιςτοφχων ενόσ 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. Ψθν «πτϊχευςθ» μποροφμε να διακρίνουμε ςτθν «τεχνικι 

πτϊχευςθ» (technical default), ςε περίπτωςθ που ο πιςτοφχοσ ακετιςει κάποια από τισ 

αναγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ υποχρεϊςεισ, γεγονόσ που ςυνικωσ προκαλεί επανα-

ΞΛΡΔΩΡΣΧ ΥΕΦΛΚΩΦΛΩΡ 

(credit spread risk) 

ΠΛΣΩΣΛΞΣ ΞΛΡΔΤΡΣ 

(Credit Risk) 

ΞΛΡΔΩΡΣΧ ΑΚΕΨΘΧΘΧ - 
ΥΨΩΧΕΩΧΘΧ 
(Default Risk) 

ΞΛΡΔΩΡΣΧ ΕΞΚΕΧΘΧ - 
ΑΡΣΛΓΠΑΨΣΧ 
(Exposure Risk) 
 

 ΞΛΡΔΩΡΣΧ ΑΡΑΞΨΘΧΘΧ 
(Recοvery Risk) 
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διαπραγμάτευςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν «οικονομικι πτϊχευςθ» (economic 

default), όταν θ αξίασ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ είναι μικρότερθ από τθν αξία του 

πακθτικοφ, με ςυνζπεια τα ίδια κεφάλαια να είναι αρνθτικά. Επίςθσ ωσ κατάςταςθ 

«πτϊχευςθσ» κα μποροφςε να εκλθφκεί θ μθ πλθρωμι τόκων εντόσ ενόσ χρονικοφ 

περικωρίου (πχ ενόσ ζτουσ) από τθν θμερομθνία καταλογιςμοφ τουσ. Θ «πτϊχευςθ» με τθν 

νομικι ζννοια του όρου δεν είναι ικανοποιθτικι, διότι ςυνικωσ θ ηθμιά για τθν τράπεηα 

προθγείται των νομικϊν διαδικαςιϊν (Ηοπουνίδθσ, 1998). 

  Ωπάρχει μια μεγάλθ κεωρία που αναφζρεται ςτθ μζτρθςθ και εκτίμθςθ αυτισ τθσ 

πικανότθτασ. Σ κίνδυνοσ ακζτθςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα μερικι ι ολικι απϊλεια του ποςοφ 

που εκείνθ τθ ςτιγμι ο δανειολιπτθσ οφείλει ςτο δανειςτι. 

 
ΞΛΡΔΤΡΣ ΕΞΚΕΘ (Exposure Risk): 

  Σ κίνδυνοσ ανοίγματοσ περιγράφεται από το ποςό που οφείλει ο δανειςτισ κατά τθν 

ςτιγμι τθσ ακζτθςθσ και ονομάηεται «ζκκεςθ κατά τθ ςτιγμι τθσ ακζτθςθσ» (Exposure at 

Default –EAD). Αναφζρεται δθλαδι ςτο ςυνολικό ποςό που αυτό είναι εκτεκειμζνο ςε 

πιςτωτικό κίνδυνο. Χτθν περίπτωςθ του χαρτοφυλακίου πιςτοδοτιςεων το ςυνολικό ποςό 

ταυτίηεται με τθν ονομαςτικι αξία των πιςτοδοτιςεων. Θ μζτρθςθ περιπλζκεται ςτισ 

περιπτϊςεισ των εντόσ ιςολογιςμοφ ςτοιχείων όπου θ ςυνικθσ τακτικι ςυνιςτάται ςτον 

υπολογιςμό του πιςτωτικοφ ιςοδφναμου (Ηοπουνίδθσ, 1998). 

 

ΞΛΡΔΤΡΣ ΑΡΑΞΣΘΘ (Recovery Risk): 
 

  Σ κίνδυνοσ ανάκτθςθσ ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ αναφζρεται ςτο ποςοςτό ικανοποίθςθσ 

τθσ τράπεηασ από το ςυνολικό ποςό που είναι εκτεκειμζνο ςε κίνδυνο, τθ ςτιγμι τθσ 

ακζτθςθσ, ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ του πιςτοφχου. Ψο ποςοςτό του ποςοφ που κατάφερε 

να ανακτιςει ωσ προσ τθ ςυνολικι οφειλι ονομάηεται ποςοςτό ανάκτθςθσ (Recovery Rate), 

ενϊ το ποςοςτό του ποςοφ που δεν κατάφερε να ανακτιςει ωσ προσ τθ ςυνολικι οφειλι 

ονομάηεται «απϊλεια δεδομζνθσ τθσ ακζτθςθσ» (Loss Given Default - LGD).  

  Ψο ποςοςτό αυτό είναι ςυνάρτθςθ τθσ αξίασ των εξαςφαλίςεων τθσ τράπεηασ κακϊσ και 

τθσ ςειράσ ικανοποίθςισ τθσ. Χτθν περίπτωςθ των εμπράγματων εξαςφαλίςεων ο κίνδυνοσ 

εςτιάηεται ςτθ διακφμανςθ τθσ αξίασ τουσ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ αντεγγυιςεων ο κίνδυνοσ 

μεταφζρεται από τον πιςτοφχο ςτον εγγυθτι. Επίςθσ υπάρχει και ο νομικόσ κίνδυνοσ που 

ςχετίηεται με τθ νομικι κατοχφρωςθ τθσ τράπεηασ κατά τθ ρευςτοποίθςθ των 

εξαςφαλίςεων.  
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 Σ κίνδυνοσ περικωρίων αναφζρεται ςτθν πικανότθτα μείωςθσ τθσ αξίασ μιασ 

πιςτοδότθςθσ ωσ αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ των πιςτωτικϊν περικωρίων και τθσ 

τιμολόγθςισ τθσ ςε τιμζσ αγοράσ. Σ κίνδυνοσ αυτόσ προςιδιάηει περιςςότερο ςε 

περιπτϊςεισ που ζχει αναπτυχκεί ενεργόσ δευτερογενισ αγορά, υπάρχει ςυνεχισ 

κακοριςμόσ τιμϊν και ζχει κεςπιςκεί θ αποτίμθςθ δε τιμζσ αγοράσ. Αντίκετα, δεν ζχει 

εφαρμογι ςε περίπτωςθ που οι πιςτοδοτιςεισ τιμολογοφνται ςε accrual basis (Ηοπουνίδθσ, 

1998). 

  Δεδομζνων, λοιπόν, των διαςτάςεων του πιςτωτικοφ κινδφνου θ αναμενόμενθ απϊλεια 

που προζρχεται από τον πιςτωτικό κίνδυνο προκφπτει από τθν παρακάτω ςχζςθ:  

Αναμενόμενθ Πιςτωτικι Απϊλεια =PD×EAD×LGD 

 

2.3.2. υνζπειεσ Πιςτωτικοφ Ξινδφνου 

  Σ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ δθμιουργείται όταν θ πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ 

χρθματοδοτοφμενθσ επιχείρθςθσ είναι χαμθλι και άρα ευπρόςβλθτθ ακόμθ και από 

αςιμαντεσ μεταβολζσ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Ζτςι, ενδεχόμενεσ αλλαγζσ ςτο 

μικροοικονομικό ι και ςτο μακροοικονομικό περιβάλλον μπορεί εφκολα να οδθγιςουν τισ 

ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ ςε αδυναμία αποπλθρωμισ των υποχρεϊςεϊν τουσ. 

Ειδικότερα, μικροοικονομικοί παράγοντεσ όπωσ είναι θ ακατάλλθλθ διοίκθςθ κακϊσ και 

μακροοικονομικοί παράγοντεσ όπωσ είναι θ οικονομικι φφεςθ ι τα υψθλά επιτόκια 

μποροφν να προκαλζςουν τθν αςυνζπεια εκ μζρουσ των επιχειριςεων των οικονομικϊν 

τουσ υποχρεϊςεων. 

  Θ ςυνθκζςτερθ ςυνζπεια του πιςτωτικοφ κινδφνου για τισ επιχειριςεισ που τον 

αντιμετωπίηουν είναι ο περιοριςμόσ τθσ ρευςτότθτάσ τουσ, ενϊ ςε άλλεσ περιπτϊςεισ το 

αποτζλεςμα είναι θ μείωςθ τθσ πιςτολθπτικισ τουσ ικανότθτασ και μοιραία θ πτϊχευςι 

τουσ. Χυνικεισ παρενζργειεσ του πιςτωτικοφ κινδφνου είναι επίςθσ θ αναηιτθςθ ζκτακτθσ 

χρθματοδότθςθσ και θ ανάγκθ διατιρθςθσ υψθλϊν αποκεματικϊν, κακϊσ οι επιχειριςεισ 

αυτζσ αδυνατοφν να καλφψουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ λόγω μειωμζνων ταμειακϊν ροϊν. 

Ψζλοσ, δεν είναι ςπάνιο το φαινόμενο των εταιριϊν που αναγκάηονται είτε να αναςτείλουν 

τακτικοφσ και ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ, είτε να χάςουν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 

διακζτουν, εφόςον θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ δεν επιτρζπει τθν άμεςθ υλοποίθςθ των 

ςχεδίων τουσ (Χτρατουδάκθ Π., 2009). 

  Σ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ μπορεί να επθρεάςει τθν κεφαλαιακι επάρκεια των 

χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν, παρ’ όλεσ τισ εγγυιςεισ που λαμβάνονται για κάκε 
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παρεχόμενο προϊόν χρθματοδότθςθσ. Σ κίνδυνοσ αυτόσ είναι αυξθμζνοσ τόςο λόγω του 

πλικουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των προϊόντων που προςφζρονται όςο και λόγω 

τθσ διαφορετικότθτασ των πελατϊν ςτουσ οποίουσ αυτοί οι οργανιςμοί απευκφνονται. 

Ειδικότερα, για τουσ τραπεηικοφσ οργανιςμοφσ, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ κα πρζπει να 

μετριζται με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια, ζτςι ϊςτε θ τράπεηα να δεςμεφει τα λιγότερα 

δυνατά κεφάλαια για τθν κάλυψθ ενδεχόμενων επιςφαλειϊν. 

 

  Σι προαναφερκείςεσ δυςάρεςτεσ ςυνζπειεσ τθσ φπαρξθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου ζχουν 

ζγκαιρα επιςθμανκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ θ οποία με τθν οδθγία περί κεφαλαιακισ 

επάρκειασ ζχει αναβακμίςει το ςχετικό εποπτικό πλαίςιο, ςτο οποίο ζχει εναρμονιςτεί και θ 

Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Ζτςι, οι τράπεηεσ που κα ακολουκιςουν τισ οδθγίεσ αυτζσ, κα 

ελζγξουν καλφτερα τισ επιςφάλειεσ τουσ και κα μπορζςουν να επενδφςουν 

παραγωγικότερα τα κεφάλαιά τουσ, προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ, γεγονόσ ιδιαίτερα 

ςθμαντικό λόγω των ςυνκθκϊν του ζντονου ανταγωνιςμοφ που δθμιουργείται ςτα πλαίςια 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

2.3.3 Ξφκλοσ Ηωισ  πιςτωτικοφ κινδφνου 

  Σ Υ.Ξ. γενικότερα εςτιάηεται ςτθν πικανότθτα αδυναμίασ ανάκτθςθσ ενόσ ςτοιχείου του 

ενεργθτικοφ, λόγω γενικισ αδυναμίασ δανειολιπτθ ι λόγω κακυςτζρθςθσ αποπλθρωμισ 

των υποχρεϊςεων του ςτο Υ.Λ. Θ φπαρξθ  του Υ.Λ. οφείλεται ςτθ μθ βεβαιότθτα ότι κάποιοσ 

δανειολιπτθσ κα μπορζςει να καταβάλει όλο ι μζροσ του ποςοφ που ζχει δανειοδοτθκεί 

πλζον των αναλογοφντων τόκων του. Αυτό ιςχφει τόςο για τον καταναλωτικό δανειςμό 

(λιανικό), όςο και τον εταιρικό δανειςμό (εμπορικό). 

  Σ Ξφκλοσ Ηωισ του Υ.Ξ., ο οποίοσ εξαρτάται από τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ κάκε Υ.Λ., 

περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ειδικζσ διαδικαςίεσ (Ηοπουνίδθσ, 2009): 

 ςυλλογι ςτοιχείων χρθματοοικονομικισ εικόνασ δανειολιπτθ 

 υπολογιςμόσ Υ.Ξ., 

 παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ πιςτοφχου 

 διαχείριςθ χαρτοφυλακίου και κατανομι κεφαλαίου 
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2.4 Ξανονιςτικό πλαίςιο μζτρθςθσ Πιςτωτικοφ κινδφνου 

  Χτθ διεκνι βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια άρχιςαν να εμφανίηονται ολοκλθρωμζνα 

υποδείγματα μζτρθςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου. Σι προςεγγίςεισ ςτθ μζτρθςθ αυτοφ είναι 

πολλϊν ειδϊν και διακρίνονται ςε παραδοςιακζσ, μοντζρνεσ και υβριδικζσ. Υαράλλθλα 

διακρίνονται ανάλογα με τον πιςτοφχο και το μζγεκόσ του. Πια άλλθ διάκριςθ είναι τα 

ποιοτικά και τα ποςοτικά υποδείγματα. 

 

  Θ Πζτρθςθ και θ Διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου για τα Χρθματοπιςτωτικά Λδρφματα 

είναι ςθμαντικι, κακϊσ επθρεάηει το Ξόςτοσ Υαροχισ του χριματοσ, τθν 

Ανταγωνιςτικότθτά τουσ και τθν Ξεφαλαιακι τουσ Επάρκεια. Χτθ διαπίςτωςθ αυτι 

καταλιγουν, μεταξφ άλλων, τόςο θ Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ όςο και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

(Ρζο Χφμφωνο τθσ Βαςιλείασ, Σδθγία CRD τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ) μζςα από τισ 

οδθγίεσ τουσ για Αναβάκμιςθ του Υλαιςίου Ωπολογιςμοφ τθσ Ξεφαλαιακισ Επάρκειασ των 

Υιςτωτικϊν Λδρυμάτων (Εφραιμίδθσ Γιάννθσ, 2006). 

  Ακόμθ θ μζτρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου ζχει να κάνει και με τθ μζτρθςθ τθσ ποιότθτασ 

των χαρτοφυλακίων και τθν ελαχιςτοποίθςθ των ηθμιϊν κυρίωσ μζςω πρόβλεψθσ για 

επιχειριςεισ με κοινά ποιοτικά και ποςοτικά χαρακτθριςτικά. Θ μζτρθςθ μζςω ςυςτθμάτων 

επιβάλλεται από: 

 τουσ κανόνεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Βαςιλείασ ΛΛ*,  

 τισ εποπτικζσ αρχζσ δθλαδι τθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ μζςω πράξεων του Διοικθτι 

τθσ (από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ οποία εξζδωςε τθν οδθγία περί κεφαλαιακισ 

επάρκειασ CAD II, με τθν οποία ζχει εναρμονιςτεί και θ Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ICAP 

Group) ). 

 διεκνείσ οργανιςμοφσ αξιολόγθςθσ 

 τα Διεκνι Υρότυπα Χρθματοοικονομικισ Υλθροφόρθςθσ για ςχθματιςμό 

προβλζψεων για επιςφαλείσ πελάτεσ  

 τα δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (subordinated loans) 

 το γεγονόσ ότι θ αφξθςθ τθσ ζνταςθσ του ανταγωνιςμοφ οδθγεί ςε ανάλθψθ 

υψθλότερων κινδφνων και  

 το γεγονόσ ότι οι τράπεηεσ ηθτοφν τρόπουσ πρόλθψθσ, αντιμετϊπιςθσ και ελζγχου 

αυτοφ του κινδφνου 

 



32 
 

2.4.1. Πιςτωτικόσ Ξίνδυνοσ και ςφμφωνο για τθν κεφαλαιακι επάρκεια των τραπεηϊν 

(Βαςιλεία ΛΛ &III) 

 

  Υριν προχωριςουμε ςτθν ανάλυςι για τθ μζτρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου είναι 

ςθμαντικό να γίνει μια ςφντομθ αναφορά ςτθ Βαςιλεία ΛΛ και  ΛΛΛ.  

 

  Χτισ 26 Λουνίου 2004 εκδόκθκε το ανακεωρθμζνο εποπτικό πλαίςιο τθσ Ξεφαλαιακισ 

Επάρκειασ, το οποίο είναι γνωςτό ωσ Βαςιλεία ΛΛ και επρόκειτο να εφαρμοςτεί πλιρωσ 

μζχρι το 2015. Εςτίαηε ςε τρεισ κφριεσ περιοχζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ελάχιςτων 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων, του εποπτικοφ ελζγχου και τθσ πεικαρχίασ τθσ αγοράσ, οι 

οποίεσ είναι γνωςτζσ ωσ τρεισ πυλϊνεσ. Χκοπόσ ιταν να ενιςχυκοφν και να εποπτευκοφν οι 

διεκνείσ τραπεηικζσ απαιτιςεισ. Σι βαςικοί ςτόχοι του Χυμφϊνου ςυνίςταντο ςτα 

ακόλουκα: 

 Ρα αποδοκεί ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία εποπτικισ εξζταςθσ και ςτθ διαφάνεια τθσ 

αγοράσ. 

 Θ επαρκισ κάλυψθ του ςυνόλου των χρθματοοικονομικϊν και μθ κινδφνων. 

 Θ ςταδιακι ςφγκλιςθ του φψουσ των εποπτικϊν ιδίων κεφαλαίων προσ το 

οικονομικό κεφάλαιο των τραπεηϊν, μζςω τθσ αναγνϊριςθσ από τισ εποπτικζσ 

αρχζσ τθσ αποτίμθςθσ του κινδφνου που πραγματοποιοφν οι ίδιεσ οι τράπεηεσ  

(Γκόρτηοσ Χ., 2006). 

 

Ψο ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ απαρτίηεται από τρεισ πυλϊνεσ: 

I. Σ πρϊτοσ πυλϊνασ αφορά τον κακοριςμό των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων για τθν 

κάλυψθ του πιςτωτικοφ και του λειτουργικοφ κινδφνου. 

II.  Σ δεφτεροσ πυλϊνασ αφορά τον κακοριςμό του ςκοποφ ςτον οποίο αποβλζπει θ 

διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ των τραπεηϊν από τισ 

εποπτικζσ αρχζσ, κακϊσ και τθν κζςπιςθ των γενικϊν αρχϊν και κριτθρίων που κα 

διζπουν  τθ διαδικαςία αυτι. 

III.  Σ τρίτοσ πυλϊνασ αφορά τθν ενίςχυςθ τθσ πεικαρχίασ τθσ αγοράσ μζςω τθσ 

δθμοςιοποίθςθσ ςυγκεκριμζνων ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ςτοιχείων 

(Ξωςταντινίδου Ε., 2009). 

   

  Σι τρεισ αυτοί πυλϊνεσ του νζου Χυμφϊνου είναι αμοιβαίωσ αλλθλοενιςχυόμενοι. H 

αποτελεςματικότθτα των κανόνων του πρϊτου πυλϊνα εξαρτάται κακοριςτικά από τθν 
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ικανότθτα των εποπτικϊν αρχϊν να ελζγχουν τθν ορκι εφαρμογι τουσ μζςω των εξουςιϊν 

του 2ου πυλϊνα. 

  Επίςθσ, οι αυξθμζνεσ υποχρεϊςεισ γνωςτοποίθςθσ ςτοιχείων του 3ου πυλϊνα 

διαμορφϊνουν τα κατάλλθλα κίνθτρα για τθ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ 

κινδφνων που αναπτφςςουν οι τράπεηεσ. 

  Ψζλοσ, ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ των τραπεηϊν, όπωσ είπαμε και παραπάνω, 

αντιπροςωπεφει τθν αναλογία μεταξφ των ιδίων κεφαλαίων τθσ τράπεηασ και των ςτοιχείων 

του ενεργθτικοφ (εντόσ και εκτόσ ιςολογιςμοφ), τα οποία ζχουν αντιςτακμιςτεί ανάλογα με 

τον κίνδυνο που ζχει αποφαςιςτεί ότι τουσ αντιςτοιχεί (Ηαχαριάδθσ, 2002). 

 

Χφμφωνα με το νζο ςφμφωνο τθσ Βαςιλείασ ΛΛ υπολογίηεται ωσ εξισ: 

_______________________Εποπτικά κεφάλαια_____________  

  Υιςτωτικόσ κίνδυνοσ  + Ξίνδυνοσ αγοράσ + Οειτουργικόσ κίνδυνοσ 

 

  Σ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ μπορεί να επθρεάςει τθν κεφαλαιακι επάρκεια των 

χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν παρ’ όλεσ τισ εγγυιςεισ που λαμβάνουν για κάκε 

παρεχόμενο προϊόν χρθματοδότθςθσ. Θ μζτρθςθ που πρζπει να γίνεται αντικειμενικά και 

με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια ϊςτε θ τράπεηα να δεςμεφει τα λιγότερα δυνατά 

κεφάλαια για τθν κάλυψθ επιςφαλειϊν. Ψα παραπάνω ζχουν επιςθμανκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με τθν οδθγία περί Ξεφαλαιακισ Επάρκειασ CAD II. Ζτςι οι τράπεηεσ 

ελζγχουν καλφτερα τισ επιςφάλειεσ και μποροφν να επενδφςουν παραγωγικότερα τα 

κεφάλαιά τουσ (Ξωςταντινίδου, 2009). 

 

Χτισ 16 Δεκεμβρίου 2010 εκδόκθκαν από τθν Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ για τθν Ψραπεηικι 

Εποπτεία οι δφο  εκκζςεισ που ςυνκζτουν το διεκνζσ κανονιςτικό πλαίςιο που είναι γνωςτό 

ωσ «Βαςιλεία ΛΛΛ».  Σι δφο εν λόγω εκκζςεισ αποτελοφν τθν πιο ςθμαντικι, ίςωσ, αντίδραςθ 

τθσ Επιτροπισ τθσ Βαςιλείασ ςτθν πρόςφατθ χρθματοοικονομικι κρίςθ.  Πε τισ διατάξεισ 

τουσ κακιερϊνεται ζνα νζο διεκνζσ κανονιςτικό πλαίςιο για τισ διεκνείσ τράπεηεσ, με 

ανακεϊρθςθ του ιςχφοντοσ ςυναφοφσ πλαιςίου και ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ τθσ 

ςτακερότθτασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ διεκνϊσ, μζςω: 

▼ αφενόσ μεν τθσ ενίςχυςθσ τθσ μικρο-προλθπτικισ ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ ςτθ 

λειτουργία των τραπεηϊν, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ των τραπεηϊν ςε 

περιόδουσ ζνταςθσ, και  
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▼ αφετζρου τθσ αντιμετϊπιςθσ, μζςω μακρο-προλθπτικισ ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ, του 

ςυςτθμικοφ κινδφνου που μπορεί να εκδθλωκεί ςτο ςφνολο του τραπεηικοφ (και εν γζνει 

του χρθματοπιςτωτικοφ) ςυςτιματοσ, και, κυρίωσ, τθσ «προκυκλικισ» μεγζκυνςθσ του εν 

λόγω κινδφνου ςε βάκοσ χρόνου. 

Πε τον όρο «μακρο-προλθπτικζσ πολιτικζσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ» (“financial 

macro-prudential policies”), υποςφνολο του οποίου αποτελεί θ μακρο-προλθπτικι 

ρυκμιςτικι παρζμβαςθ, ορίηεται το ςφνολο των πολιτικϊν που υιοκετοφνται για τον 

περιοριςμό τθσ ζκκεςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ςτον «ςυςτθμικό κίνδυνο», ο 

οποίοσ απορρζει από παράγοντεσ που δεν αφοροφν μεμονωμζνουσ φορείσ παροχισ 

χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν ι μεμονωμζνεσ αγορζσ και υποδομζσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, αλλά ζχουν γενικότερο χαρακτιρα . 

 

2.4.2. Πζτρθςθ Πιςτωτικοφ Ξινδφνου  

  Σι βαςικοί άξονεσ για τθ μζτρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου είναι δφο. Σ πρϊτοσ άξονασ 

αφορά ςτθ δθμιουργία εφαρμογϊν πρόβλεψθσ τθσ ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ του 

πελατολογίου ενϊ ο δεφτεροσ άξονασ  αφορά ςτθν εφαρμογι τεχνικϊν για να αποτυπωκεί 

ο βακμόσ επθρεαςμοφ από τθ ςυμπεριφορά αυτι. Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ θ κατάταξθ των 

πελατϊν μιασ επιχείρθςθσ βάςει τθσ πιςτολθπτικισ τουσ ικανότθτασ γίνεται με τθ χριςθ 

εφαρμογϊν διαβάκμιςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου και αποτυπϊνεται, είτε ςε ηϊνεσ rating, είτε 

ςε ηϊνεσ score, ςυνοδευόμενθ από τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ αςυνζπειασ. Ζτςι 

κατανζμονται οι χρθματοδοτιςεισ ςε ηϊνεσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και ςυνεπϊσ ςε 

ςυγκεκριμζνθ επιςφάλεια. 

  Υιο αναλυτικά: 

1. Θ μζκοδοσ credit scoring για χρθματοδοτιςεισ ιδιωτϊν, επαγγελματιϊν και μικρϊν 

επιχειριςεων. Θ μζκοδοσ αυτι περιλαμβάνει πρόγραμμα αξιολόγθςθσ μζςω 

υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων το οποίο μετά τθν ειςαγωγι ςτοιχείων από τον 

αξιολογθτι βακμολογεί και κατατάςςει τον δανειηόμενο ςε κατθγορία πιςτωτικοφ 

κινδφνου. 

2. Θ μζκοδοσ credit rating για τισ χρθματοδοτιςεισ μεγάλων επιχειριςεων ι 

τοποκετιςεισ ςε τίτλουσ επιχειριςεων. Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται από 

ειδικευμζνα ςτελζχθ με βάςει τθν εμπειρία, τθ γνϊςθ και τθ ςυνεχι 

παρακολοφκθςθ του πιςτοφχου για αυτό και εμπεριζχει υποκειμενικι κρίςθ. Θ 

μζκοδοσ καταλιγει ςε ακριβζςτερα αποτελζςματα και κατάταξθ του δανειηόμενου 

ςε κατθγορία πιςτωτικοφ κινδφνου λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία που δεν μποροφν 
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να ςυμπεριλθφκοφν ςε ζνα αντικειμενικό ςφςτθμα (Ηοπουνίδθσ– Οεμονάκθσ, 

2009).  

 

 Χχετικά με το δεφτερο άξονα, υπάρχει μια ςειρά από εργαλεία και εφαρμογζσ που μετροφν 

τθν «αξία ςε κίνδυνο» (Value at Risk ι VaR) τθ μζγιςτθ δθλαδι ηθμιά που ενδζχεται να 

προκφψει ςε ζνα δεδομζνο χρονικό διάςτθμα ϊςτε να υπάρχει μικρι πικανότθτα να είναι θ 

πραγματικι ηθμιά μεγαλφτερθ. 

 Ψα κριτιρια πιςτωτικοφ κινδφνου διακρίνονται ςε: 

1. Υοςοτικά (οικονομικζσ καταςτάςεισ επιχείρθςθσ και φορζων ) 

2. Υοιοτικά (ικανότθτα φορζων, οργάνωςθ και διοίκθςθ, εμπειρία, τεχνολογία, 

ανταγωνιςμόσ, κ.α.) 

3. Ξριτιρια ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ (ςυνζπεια, φερεγγυότθτα) (Ηοπουνίδθσ – 

Οεμονάκθσ, 2009) 

 

  Ρα ςθμειωκεί ότι τα πρϊτα ςυςτιματα που καταςκευάςτθκαν χρθςιμοποιοφςαν μόνο 

ποςοτικά κριτιρια (χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ). Σι κυριότεροι  χρθματοοικονομικοφσ 

δείκτεσ που χρθςιμοποιοφνται ζωσ και ςιμερα για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων εκτίμθςθσ 

πιςτωτικοφ κινδφνου παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τα εξισ (Crouhy et al.2001, 

Ηοπουνίδθσ 2000): 

 Ψθν ρευςτότθτα (liquidity rations). Δείχνει τθν ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να 

ανταπεξζρχεται ςε κάποια ανεπικφμθτθ εξζλιξθ ςτθ ροι των κεφαλαίων κίνθςθσ 

(αναφορικά με τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ τθσ) 

 Ψθν φερεγγυότθτα (solvency and capital measure rations). Δείχνουν τθν ικανότθτα 

τθσ επιχείρθςθσ να ανταπεξζρχεται ςτα χρζθ τθσ, τθν ειςροι – εκροι κεφαλαίων 

(cash flow) κακϊσ και το βακμό ςυμμετοχισ των ιδίων κεφαλαίων ςτθ λειτουργίασ 

τθσ 

 Ψθν αποδοτικότθτά τθσ (profitability). Υαρζχουν μια εικόνα για τθν κερδοφορία τθσ 

επιχείρθςθσ. Επίςθσ δείχνουν πόςο αποτελεςματικά μια επιχείρθςθ διαχειρίηεται 

τουσ πόρουσ τθσ ϊςτε να αυξιςει το κζρδοσ τθσ και να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ. 

 Ψθν επίδοςθ τθσ διαχείριςθσ. Σι δείκτεσ τθσ κατθγορίασ αυτισ βοθκοφν ςτθν 

αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ που ακολουκεί μια επιχείρθςθ ςτθ διαχείριςθ κυρίωσ των 

πιςτϊςεων που δίνει ςτουσ πελάτεσ και των πιςτϊςεων που παίρνει από τουσ 

προμθκευτζσ τθσ. 
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  Θ μονομερισ χρθςιμοποίθςθ των δεικτϊν αυτϊν δζχτθκε από πολλοφσ ερευνθτζσ κριτικι 

ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα τουσ να αποδϊςουν ολοκλθρωτικά τθν εικόνα μιασ 

επιχείρθςθσ. Για το λόγο αυτό, ςε πολλά ςυςτιματα εκτίμθςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου 

άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται πλζον και ποιοτικά κριτιρια αξιολόγθςθσ.   

 

  Θ αποτίμθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου πραγματοποιείται μζςω τθσ ςυνεχοφσ ςτατιςτικισ 

παρακολοφκθςισ του, για κάκε κατθγορία κατάταξθσ και για κάκε πιςτοφχο, κακϊσ και θ 

επαναξιολόγθςθ και επανακατάταξι του ανά τακτά προςδιοριςμζνα χρονικά διαςτιματα. 

Ξαταγραφι των πιςτοφχων που κακυςτεροφν τθν πλθρωμι των δανείων πζρα από ζνα 

οριηόμενο διάςτθμα ι καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ για να υπολογιςτεί το ςτατιςτικό μζγεκοσ 

τθσ πικανότθτασ ακζτθςθσ. 

   

  Ειδικότερα για τα Ρομικά Υρόςωπα (επιχείρθςθσ) θ αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ 

ικανότθτασ λαμβάνει υπόψθ τα οικονομικά ςτοιχεία τουσ και δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα 

ακόλουκα κφρια χαρακτθριςτικά τουσ : 

 

1. διαχρονικι παρακολοφκθςθ  του κφκλου εργαςιϊν (τουλάχιςτον ςε τριετι βάςθ) 

2.  φπαρξθ ςθμαντικοφ φψουσ υποχρεϊςεων (βραχυχρόνιων ι /και μακροχρόνιων 

κακϊσ και : 

 φπαρξθ αυξθμζνων Ωποχρεϊςεων ςε ςχζςθ με τισ Υωλιςεισ τθσ 

επιχείρθςθσ (απαίτθςθ για κάτω του 50% του τηίρου τθσ). 

 φπαρξθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων  (ποςό , διάρκεια) και απαίτθςθ για 

λιξθ τραπεηικισ ενθμερότθτασ . 

 ςχζςθ διάκρωςθσ δανειςμοφ (Βραχυπρόκεςμεσ και Πακροπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ ). 

 Ξαι υπολογιςμόσ Μδιου Ξεφαλαίου Ξίνθςθσ, Αναγκϊν ςε Ξεφάλαιο Ξίνθςθσ 

για προςδιοριςμό των πραγματικϊν βραχυπρόκεςμων αναγκϊν τθσ 

επιχείρθςθσ. 

 

3. Ϊπαρξθ δυςμενϊν ςυνκθκϊν ςτον κλάδο που δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ 

 

 

 

 

  

ΦΑΜΗΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Φαπακηηπιζηικά πίζηυζηρ 

1. Ελαζηική πολιηική ηιμολόγηζηρ και εξαζθαλίζευν 
2. Διεύπςνζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ 

 

3.  

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

χιμα: Χυνικθσ διαβάκμιςθ επιχειρθματικοφ κινδφνου και πολιτικι αντιμετϊπιςθσ 

από ζνα Υ.Λ. 

 

  Σι κφριεσ προςεγγίςεισ υπολογιςμοφ του πιςτωτικοφ κινδφνου οι οποίεσ οφείλουν να 

ακολουκιςουν οι Ψράπεηεσ διεκνϊσ είναι:  

 θ Συποποιθμζνθ Προςζγγιςθ (Standardized Approach), κατά τθν οποία θ μζτρθςθ 

του πιςτωτικοφ κινδφνου βαςίηεται ςε Εξωτερικοφσ Σργανιςμοφσ Αξιολογιςεων 

Υιςτολθπτικισ Λκανότθτασ 

  Εδϊ να ςθμειωκεί ότι οι κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ζναντι 

του πιςτωτικοφ κινδφνου ςε ατομικι και ενοποιθμζνθ βάςθ ςφμφωνα με τθν 

Ψυποποιθμζνθ Υροςζγγιςθ ιςοφται με το 8% των ςτακμιςμζνων ανοιγμάτων τα οποία 

υπολογίηονται ςφμφωνα με τθν Υράξθ Διοικθτι αρικμ. 2588/20-8-2007, τθσ ΨτΕ.3 

 

 θ Εςωτερικι Προςζγγιςθ (Internal Ratings Based Approach), κατά τθν οποία θ 

μζτρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου βαςίηεται ςτισ αξιολογιςεισ οι οποίεσ 

προκφπτουν είτε από ςυςτιματα τα οποία ζχουν αναπτφξει εξειδικευμζνοι 

Σργανιςμοί Αξιολογιςεων Υιςτολθπτικισ Λκανότθτασ και τα οποία ζχουν 

εγκαταςτακεί ςτο περιβάλλον των τραπεηϊν (Εφραιμίδθσ, 2006). 

 

                                                           
3
 http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/ΠΔ.ΤΕ_2588-

20.8.2007_Υπολογιζμόρ_Κεθαλαιακών_Απαιηήζευν_ένανηι_ηος_Πιζηυηικού_Κινδύνος.pdf 

ΜΕΣΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
1. Τιμολογιακή πολιηική και εξαζθαλίζειρ ανάλογερ 

ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ηον πελάηη 
2. Πποζεκηική ανάλητη κινδύνυν 

 

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
1. Αποθςγή επέκηαζηρ ηηρ ςθιζηάμενηρ πιζηοδόηηζηρ 
2. Ενίζσςζη ςθιζηάμενυν εξαζθαλίζευν 
3. Τιμολόγηζη ανάλογη ηος πιζηυηικού κινδύνος 
4. Σηενή παπακολούθηζη ηηρ κίνηζηρ ηυν σοπηγήζευν 

ηηρ επισείπηζηρ (π.σ. Κεθάλαια Κίνηζηρ, δάνεια 
ηακηήρ λήξηρ, Εγγςηηικέρ Επιζηολέρ κλπ) 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/ΠΔ.ΤΕ_2588-20.8.2007_Υπολογισμός_Κεφαλαιακών_Απαιτήσεων_έναντι_του_Πιστωτικού_Κινδύνου.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/ΠΔ.ΤΕ_2588-20.8.2007_Υπολογισμός_Κεφαλαιακών_Απαιτήσεων_έναντι_του_Πιστωτικού_Κινδύνου.pdf
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  Για τθν μζτρθςθ και διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου δθλαδι τθν υλοποίθςθ μιασ εκ 

των παραπάνω προςεγγίςεων, είναι απαραίτθτθ θ λειτουργία  ενόσ ςυςτιματοσ 

πλθροφορικισ το οποίο να καλφπτει τισ παρακάτω κφριεσ ενότθτεσ: 

 Ψθ τροφοδότθςθ του Σργανιςμοφ με τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ  

 Ψθν ανάλυςθ και τθν αξιολόγθςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν  

 Ψθν ιςτορικότθτα των πλθροφοριϊν  

 Ψθν ομαδοποίθςθ των πλθροφοριϊν με ακριβι και εφκολο τρόπο 

  Θ λειτουργία του ςυγκεκριμζνου Χυςτιματοσ Υλθροφορικισ ςτοχεφει, αφενόσ ςτθν 

αποτελεςματικι υποςτιριξθ τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, 

αφετζρου ςτθν αςφαλι επεξεργαςία και αποκικευςθ ςθμαντικϊν επιχειρθςιακϊν 

πλθροφοριϊν οι οποίεσ αφοροφν ςτθ μζτρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου (Παλανδράκθσ, 

2007). 

 

  Ξφριοι ςτόχοι των Υιςτωτικϊν Λδρυμάτων από τθν λειτουργία πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων μζτρθςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου είναι θ: 

 Ωλοποίθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ 

 Αναγνϊριςθ και αντιμετϊπιςθ των πιςτωτικϊν κινδφνων 

 Διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ τθσ ενθμερότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των ςτοιχείων 

και των πλθροφοριϊν  

 Χυμμόρφωςθ  με το κεςμικό πλαίςιο (Ηοπουνίδθσ, 2009) 

 

  Ψο ανακεωρθμζνο κανονιςτικό πλαίςιο κακορίηει τισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ κα πρζπει 

να καλφπτει το εν’ λόγω πλθροφοριακό ςφςτθμα . Ζνα τζτοιο ςφςτθμα, για να μπορεί να 

κεωρθκεί λειτουργικό και αξιόπιςτο , κα πρζπει να ενςωματϊνει : 

1. Ψισ διαδικαςίεσ τισ οποίεσ ακολουκοφν οι Σργανιςμοί για τθν ζγκριςθ ι τθν 

απόρριψθ αιτιςεων χρθματοδοτιςεων κακϊσ και τισ υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ οι 

οποίεσ κα επιτρζψουν ςτα ςτελζχθ να αξιολογοφν τθν δυναμικι του πελάτθ και τθν 

πιςτολθπτικι του ικανότθτα και να παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ ςυνεργαςίασ. 

2. Ψθν κατάλλθλθ αρχιτεκτονικι και τισ απαραίτθτεσ διεπαφζσ  (interfaces) για τθν 

αμφίδρομθ ανταλλαγι δεδομζνων. 
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2.4.2.1 Ξατάταξθ των δανειολθπτϊν ςε περιοχζσ κινδφνου 

  Ψο επίπεδο κινδφνου για κάκε δανειολιπτθ κακορίηεται χρθςιμοποιϊντασ κατάλλθλο 

ςφςτθμα βακμολόγθςθσ. Χτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι κατθγορίεσ πιςτωτικοφ 

κινδφνου (Ηοπουνίδθσ, 2009). 

 

 

 

Αξιολογικι Ξλίμακα 

Πιςτοδοτιςεων 

Moody’s S & P Fitch 

Ξατθγορίεσ χαμθλοφ κινδφνου (investment grade) 

Υολφ υψθλι Aaa AAA AAA 

Ωψθλι Aa1 ζωσ Aa3 AA+ ζωσ AA- AA+ ζωσ AA- 

Λςχυρι ικανότθτα εκπλιρωςθσ 
υποχρεϊςεων 

A1 ζωσ A3  A+ ζωσ A- A+ ζωσ A- 

Επαρκισ ικανότθτα εκπλιρωςθσ 
υποχρεϊςεων 

Baa1 ζωσ Baa3  BBB+ ζωσ BBB- BBB+ ζωσ BBB- 

Ξατθγορίεσ υψθλοφ κινδφνου (speculative grade) 

Υικανότθτα φπαρξθσ πιςτωτικοφ 
κινδφνου 

Ba1 ζωσ Ba3 BB+ ζωσ BB- BB+ ζωσ BB- 

Αξιόλογοσ βακμόσ πιςτωτικοφ 
κινδφνου 

B1 ζωσ B3 B+ ζωσ B- B+ ζωσ B- 

Ωψθλόσ βακμόσ πιςτωτικοφ 
κινδφνου 

Caa1 ζωσ Caa3 CCC+ ζωσ CCC- CCC+ ζωσ CCC- 

Υικανι ακζτθςθ υποχρζωςθσ Ca CC CC 

Θ ακζτθςθ υποχρζωςθσ είναι 
αναπόφευκτθ 

C C C 

Χε κατάςταςθ ακζτθςθσ 
υποχρζωςθσ 

- D, SD DDD, DD, D 

Υθγι: Van Roy (2005) 

 

 

 

2.5 Σεχνικζσ μείωςθσ κινδφνου 

 Σι τράπεηεσ προκειμζνου να επιτευχκεί περιοριςμόσ των απωλειϊν του πιςτωτικοφ 

κινδφνου ζχουν αναπτφξει πολιτικζσ μείωςθσ του όπωσ:   

 χριςθ μεκόδων πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ πελατείασ (Credit Rating & scoring),  

 λιψθ εξαςφαλίςεων και εγγυιςεων, εξζταςθ του δείκτθ LTV (Loan to Value ratio, 

δθλαδι αξία δανείου προσ εξαςφάλιςθ),  

 εξζταςθ του δείκτθ PTI (Price to Income,  δθλαδι δανειακζσ επιβαρφνςεισ προσ 

ειςόδθμα). 
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  Σι τεχνικζσ μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου επιδροφν μειωτικά ςτθν αξία του ανοίγματοσ και 

τθν αναμενόμενθ ηθμιά. Σι ςχετικζσ οδθγίεσ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, αναγνωρίηουν 

ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ εξαςφαλίςεων και πιςτωτικισ προςταςίασ για ςκοποφσ 

αξιολογιςεωσ κεφαλαιακισ επάρκειασ. Σι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ, όπωσ: 

i. ο δείκτθσ Ποχλεφςεωσ  (ξζνα / ίδια κεφάλαια) 

ii. ο δείκτθσ Φευςτότθτασ (Ξυκλοφοροφν Ενεργθτικό / Βραχυπρόκεςμεσ 

Ωποχρεϊςεισ) 

iii. ο δείκτθσ Ξαλφψεωσ Ψόκων (κζρδθ προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων / 

χρεωςτικοφ τόκουσ) 

αποτελοφν παράδειγμα τεχνικισ μείωςθσ κινδφνου μζςου τθσ μελζτθσ των αρικμοδεικτϊν 

όπωσ κα αναλυκεί και παρακάτω. Δευτερογενϊσ μειϊνουμε τον κίνδυνο με τισ εγγυιςεισ 

και τιτλοποιιςεισ (ICAP, 2010). 

 

  Θ Βαςιλεία ΛΛ αναγνωρίηει ζνα ευρφ φάςμα τεχνικϊν μείωςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου, 

τόςο ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ προςζγγιςθσ όςο και ςτα πλαίςια τθσ προςζγγιςθσ των 

Εςωτερικϊν Διαβακμίςεων, εφόςον εκπλθρϊνονται οριςμζνεσ υποκζςεισ. Θ τεχνικι 

μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου είναι θ μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται από το πιςτωτικό 

ίδρυμα για να μειωκεί ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ο οποίοσ ςυνδζεται με ζνα ι περιςςότερα 

ανοίγματα που αυτό διατθρεί (ΨτΕ, 2007). 

  Σι αποδεκτζσ τεχνικζσ, υπό τθν ζννοια τθσ πιςτωτικισ προςταςίασ, είναι οι εξισ (Ψράπεηα 

Ελλάδοσ, 2006): 

 

1. Χρθματοδοτοφμενθ Πιςτωτικι Προςταςία, όπου θ μείωςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου 

προκφπτει από το δικαίωμα του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ να προβεί ςε ρευςτοποίθςθ, 

κατάςχεςθ κλπ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του αντιςυμβαλλομζνου ςε περίπτωςθ 

ακζτθςθσ τθσ υπόκεςισ του προσ αυτό ι λόγω τθσ επζλευςθσ άλλων πιςτωτικϊν 

γεγονότων. Χτθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι εξισ μορφζσ εξαςφαλίςεων: 

 Χρθματοοικονομικζσ εξαςφαλίςεισ (κατακζςεισ μετρθτϊν ι μζςων εξομοιοφμενων 

με μετρθτά που τθροφνται ςτο ίδιο πιςτωτικό ίδρυμα, χρεωςτικοί τίτλοι υπό 

προχποκζςεισ, μετοχζσ ι μετατρζψιμεσ ομολογίεσ που περιλαμβάνονται ςε κφριο 

δείκτθ αναγνωριςμζνου χρθματιςτθρίου, χρυςόσ, μετοχζσ ι μετατρζψιμεσ 

ομολογίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςε κφριο δείκτθ αλλά είναι 

διαπραγματεφςιμεσ ςε αναγνωριςμζνο χρθματιςτιριο).  
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 Περίδια Σργανιςμϊν Χυλλογικϊν Επενδφςεων Ξινθτϊν Αξιϊν (ΣΧΕΞΑ), υπό 

προχποκζςεισ,  

 Χυμβάςεισ – Υλαίςια Χυμψθφιςμοφ που καλφπτουν ςυναλλαγζσ επαναγοράσ, 

δανειοδοςίασ ι δανειολθψίασ τίτλων ι εμπορευμάτων και άλλεσ ςυναλλαγζσ με 

όρουσ κεφαλαιαφοράσ 

 Οοιπζσ μορφζσ: κατακζςεισ μετρθτϊν ι μζςων εξομοιοφμενων με μετρθτά, 

αςφαλιςτιρια ηωισ 

 

2. Πθ – χρθματοδοτοφμενθ Πιςτωτικι Προςταςία, όπου θ μείωςθ του πιςτωτικοφ 

κινδφνου είναι εφικτι μζςω τθσ δζςμευςθσ που ζχει αναλάβει τρίτοσ για να καταβάλλει ζνα 

ποςό ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του πρωτοφειλζτθ ι εξαιτίασ τθσ 

επζλευςθσ άλλων πιςτωτικϊν γεγονότων. Χτθν κατθγορία αυτι υπάγονται οι εξισ μορφζσ 

εξαςφαλίςεων: 

 Εγγυιςεισ, όπου ωσ αποδεκτοί εγγυθτζσ αναγνωρίηονται οι κεντρικζσ κυβερνιςεισ, 

οι κεντρικζσ τράπεηεσ, οι περιφερειακζσ κυβερνιςεισ ι τοπικζσ αρχζσ, θ Υολυμερισ 

Ψράπεηα Ανάπτυξθσ, οι Διεκνείσ Σργανιςμοί (υπό προχποκζςεισ), τα πιςτωτικά 

ιδρφματα, οι εταιρείεσ Χρθματοδοτικϊν Πιςκϊςεων, Υροεξόφλθςθσ 

Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων, Υαροχισ Υιςτϊςεων ι άλλα χρθματοδοτικά 

ιδρφματα εποπτευόμενα από τθν ΨτΕ κ.α. 

 Υιςτωτικά Υαράγωγα (Credit Derivatives), υπό προχποκζςεισ 

 

  Χθμειϊνεται ότι για όλεσ τισ τεχνικζσ μείωςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου κα πρζπει να 

εκπλθροφνται οι ελάχιςτεσ προυποκζςεισ δθμοςιοποίθςθσ ςτοιχείων (Χαραλαμπίδθσ, 

2004). 

 

 

2.5.1. Οιψθ εξαςφαλίςεων  

  Θ λιψθ εξαςφαλίςεων λειτουργεί ωσ αντιςτάκμιςθ ζναντι του πιςτωτικοφ κινδφνου που 

μπορεί να προκφψει από τθν ενδεχόμενθ αδυναμία του πιςτοφχου να εκπλθρϊνει τισ 

υποχρεϊςεισ του. Ωσ εξαςφαλίςεισ πιςτοδοτιςεων νοοφνται τα παφςθσ φφςεωσ 

περιουςιακά ςτοιχεία ι δικαιϊματα, τα οποία τίκενται ςτθ διάκεςθ τθσ Ψράπεηασ είτε από 

πιςτοφχουσ είτε από τρίτα πρόςωπα, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 

ςυμπλθρωματικζσ πθγζσ ρευςτοποιιςεων των ςχετικϊν απαιτιςεων. Ψα καλφμματα Α’ 

τάξεωσ όπωσ αποκαλοφνται ςτθν τραπεηικι πρακτικι είναι τα πιο ςθμαντικά και είναι οι 
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υποκικεσ ζναντι αςτικϊν ακινιτων, οι ενεχυριαςμζνεσ κατακζςεισ, οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, τα ομόλογα Δθμοςίου και τραπεηικϊν ιδρυμάτων εςωτερικοφ και εξωτερικοφ 

και οι υπόλοιποι Ψίτλοι Δθμοςίου. Οοιπά καλφμματα είναι οι επιδοτιςεισ δθμοςίου, τα 

εμπορεφματα ζωσ 80% τθσ αξίασ τουσ, οι απαιτιςεισ ζναντι τρίτων, οι μετοχζσ ειςθγμζνεσ ι 

μθ, ςυναλλακτικζσ ι επιταγζσ πελατείασ και φορτωτικζσ καλάςςθσ, ςιδθροδρομικζσ ι 

αεροπορικισ μεταφοράσ. Θ πιο δθμοφιλισ κατθγορία ςτισ πιςτοδοτιςεισ επιχειριςεων 

είναι οι μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ (οι μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ είναι ζνα 

φαινόμενο που υπάρχει μόνο ςτθν Ελλάδα). Ξατά τθν ενεχυρίαςθ γίνεται ζλεγχοσ 

τυπικότθτασ (δθλ. το ποςό να αναγράφεται ςωςτά και να ςυμφωνεί το αρικμθτικό με το 

ολογράφωσ, τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, τον τόπο, τθν επωνυμία του εκδότθ κ.λ.π.), 

γνθςιότθτασ, εμπορικότθτασ και φερεγγυότθτασ των εκδοτϊν (όπωσ ο ζλεγχοσ ςτθν 

Ψειρεςία ΑΕ). Υρζπει να υπάρχει μζριμνα για τθν ευρεία διαςπορά των ενεχυριαηόμενων 

επιταγϊν για να μθν υπάρχει ςυγκζντρωςθ αυξάνοντασ ζτςι τον κίνδυνο (ECB, 2007). 

  Θ ομαλι εξυπθρζτθςθ των πιςτοδοτιςεων προσ πελάτεσ επιχειρθματικοφ χαρτοφυλακίου, 

ςυνδζεται άμεςα με τθ βιωςιμότθτα και τισ προοπτικζσ των επιχειριςεων, τθ ςυνζπεια των 

ιδίων και των φορζων τουσ, τισ ςυνκικεσ των κλάδων και των αγορϊν ςτισ οποίεσ 

δραςτθριοποιοφνται κακϊσ και τουσ αςτάκμθτουσ παράγοντεσ που και επθρεάηουν κετικά 

ι αρνθτικά τθ λειτουργία τουσ. Ξάκε τράπεηα υπολογίηει και τθν αξία των καλυμμάτων 

βαςιηόμενθ ςτο δυνθτικό ζςοδο που αυτά κα αποφζρουν ςτθν περίπτωςθ τθσ 

ρευςτοποιιςεϊσ τουσ. Θ εκτίμθςθ αυτι αποτελεί τθ διαςφαλιςτικι αξία των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων που παραχωροφνται για εξαςφάλιςθ των πιςτοδοτιςεων. Για τον υπολογιςμό 

τθσ λαμβάνονται υπ’ όψιν:  

 θ ποιότθτα των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

 θ εμπορικι αξία 

 ο βακμόσ δυςκολίασ ρευςτοποιιςεωσ, 

 τα βάρθ επί ακινιτων και  

 τυχόν προνομιακζσ απαιτιςεισ που μπορεί να προκφψουν κατά τθν εκποίθςθ 

επιχειρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων όπωσ απαιτιςεισ Δθμοςίου, εργοδοτικϊν 

ειςφορϊν και εργαηομζνων 

  Σι εξαςφαλίςεισ διακρίνονται ςε ενοχικζσ και εμπράγματεσ. Χτθν πράξθ τα καλφμματα Α’ 

τάξθσ ζχουν ςτάκμιςθ 100% και τα υπόλοιπα καλφμματα διαφζρουν από 110% ζωσ 130%, 

ανάλογα με τον πελάτθ και τθν πολιτικι τθσ τράπεηασ. Υρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι εάν ζνασ 

πελάτθσ ζχει όριο 100.000€ και οι επιταγζσ πελατείασ του ςτακμίηονται με 120% πρζπει να 

προςκομίςει επιταγζσ αξίασ 120.000€ (Ξαλφάογλου, 1999). 
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2.5.2. Σιτλοποιιςεισ 

  Σιτλοποίθςθ (αγγλικά: Securitization) ονομάηεται «θ ζκδοςθ τίτλων (π.χ. ομολογιϊν) που 

βαςίηονται ςτισ ταμειακζσ ροζσ που απορρζουν από ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ μιασ 

οντότθτασ (π.χ. δάνεια μιασ τράπεηασ), των οποίων τίτλων θ αποπλθρωμι καλφπτεται από 

τθν ταμειακι ροι που δθμιουργοφν τα ίδια τα δάνεια με τθν αποπλθρωμι τουσ». Θ 

πρακτικι αυτι εξυπθρετεί τισ πλθρωμζσ μεταξφ πιςτωτϊν και δανειηομζνων, ενϊ θ 

οντότθτα δεν κρατά τα ίδια τα ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ για αποκόμιςθ τόκων.  

  Σ λόγοσ για τον οποίο μπορεί μια εμπορικι τράπεηα να προβεί ςτθν ζκδοςθ τίτλων 

βαςιςμζνων ςε δάνειά τθσ είναι για να απομακρφνει τα ςτοιχεία αυτά από το 

χαρτοφυλάκιό τθσ (ωσ γνωςτόν τα δάνεια μιασ τράπεηασ είναι απαιτιςεισ και εμφανίηονται 

ςτο Ενεργθτικό τθσ). Αυτό μπορεί να το επιδιϊκει, κακϊσ τα δάνεια εξυπθρετοφνται ςε 

μεςο-μακροπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα, ενϊ οι ανάγκεσ τθσ για ρευςτό ςε περίπτωςθ 

ανάλθψθσ χρθμάτων από κατακετικό λογαριαςμό εξυπθρετοφνται ςε βραχυπρόκεςμο 

διάςτθμα. Αυτι θ χρονικι υςτζρθςθ κακιςτά πικανι μια αδυναμία αποπλθρωμισ των 

υποχρεϊςεων τθσ τράπεηασ ςε αναλιψεισ από τουσ πελάτεσ τθσ και προκειμζνου να ζχει 

τθν απαραίτθτθ ρευςτότθτα, αντλεί χριματα από τθν πϊλθςθ των ομολόγων ςε επενδυτζσ. 

Ζπειτα, αντί να ειςπράττει θ ίδια τουσ τόκουσ των δανείων που ζχει μετατρζψει ςε τίτλουσ, 

οι τόκοι αυτοί προορίηονται υπό τθ μορφι τακτικϊν τοκομεριδίων ςτουσ ομολογιοφχουσ 

επενδυτζσ. Αυτό που επιτυγχάνει θ τράπεηα όμωσ είναι θ άντλθςθ χρθμάτων άμεςα, όταν 

τα χρειάηεται και όχι όταν λιξει το δάνειο. Ππορεί επίςθσ να επικυμεί να χρθςιμοποιιςει 

αυτά τα κεφάλαια για μια επζνδυςθ ςιμερα.4 

                                                           
4
 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF% 

CE%B7%CF%83%CE%B7  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CE%BF%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%25%20CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%25%20CE%B7%CF%83%CE%B7
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  Θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των χαρτοφυλακίων δανείων με τθν ανάπτυξθ μεκόδων για 

τθν διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου βοθκά και ςτθν διαδικαςία τιτλοποίθςθσ 

(securitization) μιασ τράπεηασ. Τταν δθλαδι μεταβιβάηει τον πιςτωτικό κίνδυνο που 

υπάρχει ςε ζνα χαρτοφυλάκιο τθσ ςε άλλουσ επενδυτζσ. Θ μεταβίβαςθ είναι δυνατι με δφο 

τρόπουσ. Πρϊτον με οριςτικι εκχϊρθςθ του χαρτοφυλακίου ζναντι μετρθτϊν. Πε εγγφθςθ 

τισ υποκείμενεσ αξίεσ, χρθματοδοτείται θ αγορά με ζκδοςθ ομολόγου που εξυπθρετείται 

από τθν ωρίμανςθ ςτο χαρτοφυλάκιο, αυτι θ πρακτικι είναι θ ςυνθκζςτερθ για τισ 

ελλθνικζσ εμπορικζσ τράπεηεσ. Δεφτερον με τθν πλθρωμι αςφαλίςτρων, ϊςτε να αναλάβει 

κάποιοσ άλλοσ τον πιςτωτικό κίνδυνο (synthetic securitization). Θ άλλθ εταιρία που κα 

«αγοράςει» τον κίνδυνο εκδίδει ομόλογα, τα οποία ςυνδζονται με τον πιςτωτικό κίνδυνο 

του χαρτοφυλακίου (credit linked notes) ι προβαίνει ςε ανταλλαγζσ κινδφνου πιςτωτικισ 

ακζτθςθσ (credit default swaps) με άλλεσ επενδυτικζσ τράπεηεσ. Αυτά τα πιςτωτικά 

παράγωγα που κάλυψαν μζροσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ με πωλιςεισ  δανείων και 

ςυμμετοχι δφο και πλζον τραπεηϊν μεταφζρουν τον πιςτωτικό κίνδυνο πζρα από το 

τραπεηικό ςφςτθμα και μειϊνουν τθν ζκκεςθ των τραπεηϊν ςτουσ εγχϊριουσ 

επιχειρθματικοφσ κφκλουσ (Subeniotis, D. & Tampakoudis, I., 2010). 

 

  Πε αυτό τον τρόπο οι επιτυγχάνουν περιοριςμό του κινδφνου, που επιτρζπει επζκταςθ 

του ενεργθτικοφ τουσ με τα ίδια κεφάλαια που διακζτουν και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 

κεφαλαιακισ επάρκειασ. Ψα οφζλθ από τθν τιτλοποίθςθ απαιτιςεων είναι θ διατιρθςθ 

ικανοποιθτικοφ βακμοφ κεφαλαιακισ επάρκειασ, θ ενίςχυςθ του βακμοφ ρευςτότθτασ του 

ενεργθτικοφ των τραπεηϊν, θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ αποδοτικότθτασ των ίδιων 



45 
 

κεφαλαίων των τραπεηϊν και βελτίωςθσ των ROA και ROE και φυςικά θ αποτελεςματικι 

διαχείριςθ των κινδφνων των τραπεηϊν (ICAP, 2010). 

 

  Υρακτικά οι τράπεηεσ μποροφν να μειϊνουν τον πιςτωτικό κίνδυνο πρωτογενϊσ με τουσ 

εξισ τρόπουσ : 

1. με τθ μθ χοριγθςθ δανείων που φζρνουν υψθλό κίνδυνο,  

2. με τθν ςωςτι αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των υποψθφίων 

δανειηομζνων,  

3. με τθν παροχι εγγυιςεων για τα δάνεια,  

4. να παρακολουκοφν και να ελζγχουν τουσ δανειηόμενουσ για να εξακριβϊνουν αν 

αυτοί τθροφν τθ ςυμφωνία του δανείου,  

5. να ακολουκοφν  τεχνικζσ όπωσ ανταλλαγζσ επιτοκίων, οι οποίεσ μειϊνουν το 

κίνδυνο και  

6. να αποφεφγουν να ςυγκεντρϊνουν τα δάνεια ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κλάδο.  

 

  Θ κάκε τράπεηα ζχει τθ δικι τθσ πολιτικι και ςτρατθγικι όπου βάςει αυτισ παίρνει τισ 

διάφορεσ αποφάςεισ. Σι τιτλοποιιςεισ είναι μια από τισ τακτικζσ που χρθςιμοποιοφν 

κάποιεσ ελλθνικζσ τράπεηεσ κατά κόρον, με αποτζλεςμα πζρα από τα πολλά οφζλθ που 

ζχουν, κζτουν ςε κίνδυνο το ενεργθτικό τουσ ςε μεγάλο βακμό (μείωςθ ζωσ και απαξίωςθ 

του ενεργθτικοφ). Ξατά τθ γνϊμθ μου καλφτερθ κα ιταν θ πρόλθψθ μζςω τθσ αξιολόγθςθ 

τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτα των υποψθφίων δανειηομζνων και κα μασ απαςχολιςει ςτθν 

ςυνζχεια. 

   

Διαπιςτϊςεισ: 

  Χε ςυνζχεια των όςων αναφζρκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ και λαμβάνονται 

υπόψθ, αφενόσ τισ αναφορζσ από τθν βιβλιογραφία και αφετζρου τθν εφαρμοςμζνθ, μζχρι 

ςιμερα, πρακτικι των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (ειδικά ςτθν Ελλάδα), είναι χριςιμο να 

αναφερκοφν οι εξισ διαπιςτϊςεισ (Roszbach, 1998, Carey et.al., 2001) 

 Είναι ςθμαντικό για μια τράπεηα να γνωρίηει, όχι μόνο εάν ζνα δάνειο δεν κα 

αποπλθρωκεί κανονικά αλλά και τθν πικανότθτα και το πότε αυτό το δάνειο κα 

καταςτεί προβλθματικό ςτθν εξυπθρζτθςι του. 

 Θ εφαρμοηόμενθ δανειακι πολιτικι (lending policy) των τραπεηϊν πολλζσ φορζσ 

δεν είναι ςυμβατι με τθν αρχι τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου (risk 
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minimization) αναφορικά με τθν αδυναμία εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του 

δανειολιπτθ. 

 Θ δανειακι ςυμπεριφορά (lending behavior) των τραπεηϊν είναι επομζνωσ 

ςφμπτωμα, είτε τθσ ανεπαρκοφσ δανειακισ πολιτικισ τουσ είτε το αποτζλεςμα 

κάποιου είδουσ ςυμπεριφοράσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ. 

 

 

2.6. Διεκνείσ ζρευνεσ ςχετικά με χρθματοδότθςθ των επιχειριςεων και  το πιςτωτικό 

κίνδυνο 

 

Διαχρονικά διάφορεσ μελζτεσ εξζταςαν παγκοςμίωσ το εν λόγω κζμα. Ενδεικτικά 

αναφζρουμε τισ παρακάτω : 

 

Σ Liargovas (1998)  ςτθν ζρευνα του κάνει μια αξιολόγθςθ τθσ ομοιογενοφσ προςζγγιςθσ 

και των μζτρων πολιτικισ για τισ ΠΠΕ , που εγκρίκθκαν από τθ Οευκι Βίβλο για τθν 

ανάπτυξθ, τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν απαςχόλθςθ κακϊσ και από  τισ εκνικζσ πολιτικζσ 

ςτθν Ελλάδα. Σι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν το 96 τοισ εκατό 

περίπου του ςυνολικοφ αρικμοφ των επιχειριςεων, διαδραματίηουν  ζνα ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν ελλθνικι οικονομικι και κοινωνικι ηωι. Ανάμεςα ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, θ Ελλάδα 

ζχει το μεγαλφτερο αρικμό επιχειριςεων ανά κάτοικο, το μεγαλφτερο ποςοςτό πολφ 

μικρϊν επιχειριςεων ςτθ μθ πρωτογενι απαςχόλθςθ και το μεγαλφτερο μερίδιο 

αυτοαπαςχολοφμενων ςτο ςφνολο τθσ εργατικισ δφναμθσ. Επιπλζον, οι ελλθνικζσ ΠΠΕ 

παρουςιάηουν διακριτά χαρακτθριςτικά: το μικρότερο μζςο μζγεκοσ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, μείωςθ τθσ γεννθτικότθτασ , πολφ χαμθλά επίπεδα παραγωγικότθτασ, ζρευνασ και 

ανάπτυξθσ ,πακθτικότθτα όςον αφορά τθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ και πολφ ςτενοφσ 

δεςμοφσ με τθν παραοικονομία. 

 

Σι διαφορζσ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τθν Λρλανδία είναι προφανείσ , ενϊ λιγότερο 

προφανείσ, αλλά αδιαμφιςβιτθτεσ είναι ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τθν Υορτογαλία. 

Θ Οευκι Βίβλοσ για τθν ανάπτυξθ, τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν απαςχόλθςθ αναφζρεται 

ςτισ ΠΠΕ, με ζνα μάλλον γενικό τρόπο , χωρίσ να γίνεται διάκριςθ μεταξφ τουσ ςφμφωνα 

με τα χαρακτθριςτικά τουσ. Ψα δφο βαςικά μζτρα πολιτικισ για τισ ΠΠΕ είναι θ οικονομικι 

βοικεια (κεφάλαια εκκίνθςθσ, διεκνι και επιδοτοφμενα δάνεια, ςυςτιματα εγγφθςθσ  και 
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πρωτοβουλίεσ αναφορικά με τισ  ΠΠΕ ) και οι μικροπολιτικζσ   (ςυνεργαςία των ΠΠΕ και 

παροχι πλθροφόρθςθσ) που  υφαίνουν το οικονομικό  και κοινωνικό (εςωτερικό - πχ. 

δομικό - και εξωτερικό) πλαίςιο. Χυμπεραίνει πωσ θ Ελλθνικι εμπειρία ζχει  δείξει ότι τα 

μζτρα οικονομικισ βοικειασ είναι αναποτελεςματικά . Αυτό οφείλεται ςτο το γεγονόσ ότι οι 

ελλθνικζσ ΠΠΕ είναι πολφ διαφορετικζσ ωσ προσ τθ μορφι από τθν ιδανικι - τυπικι ΠΠΕ 

που υπάρχει ςτα ανεπτυγμζνα Ξράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. . Ωσ εκ τοφτου , τα αποτελζςματα των 

μζτρων πολιτικισ , χωρίσ περαιτζρω τροποποιιςεισ , κα είναι διαφορετικά από εκείνα που 

οραματίςτθκαν οι φορείσ χάραξθσ πολιτικισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Θ αφξθςθ τθσ χριςθσ τθσ βοικειασ από ΠΠΕ ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ-μζλθ είναι 

πικανό να είναι περιςςότερο αποτελεςματικι , αν θ βοικεια επικεντρϊνεται ςε κίνθτρα και  

υπθρεςίεσ, οι οποίεσ υποςτθρίηουν ςυνεργατικζσ δράςεισ ςτισ τοπικζσ και ξζνεσ αγορζσ, 

αντί για τθν άμεςθ χρθματοδότθςθ των ΠΠΕ.  

 

Σι Berger και Udell (2005)  προςφζρουν  ζνα πιο ολοκλθρωμζνο εννοιολογικό πλαίςιο  

ςκζψθσ  για  τθν ζρευνα και τα κζματα πολιτικισ που ςχετίηονται με τθ διακεςιμότθτα  

πιςτϊςεων προσ τισ ΠΠΕ υπό  διαφορετικζσ περιςτάςεισ ςε όλο τον κόςμο. Δίνουμε 

ζμφαςθ ςτθν   αιτιϊδθ   αλυςίδα ςτθν οποία  οι τεχνολογίεσ δανειςμοφ αποτελοφν τον  

κρίςιμο ςφνδεςμο μεταξφ των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν και οικονομικϊν δομϊν  αφενόσ , 

και τθσ  διακεςιμότθτα πιςτϊςεων προσ τισ ΠΠΕ αφετζρου . Χτθν κορυφι τθσ αλυςίδασ ,   

οι κυβερνθτικζσ πολιτικζσ κα επθρεάςουν τθν δομι των χρθματοοικονομικϊν  ιδρυμάτων 

ενόσ ζκνουσ και των υποδομϊν δανειςμοφ . Δθλαδι , οι πολιτικζσ κα επιδράςουν ςτα 

μερίδια αγοράσ και τουσ  όρουσ ανταγωνιςμοφ για τισ μεγάλεσ ζναντι των μικρϊν , των  

ξζνων  ζναντι των εγχϊριων και των κρατικϊν ζναντι των ιδιωτικϊν χρθματοπιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων (δομι των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ), κακϊσ και το  νομικό , το δικαςτικό, 

το πτωχευτικό , το  κοινωνικό, το  φορολογικό  και το  ρυκμιςτικό περιβάλλον  ςτο  οποίο τα 

ιδρφματα αυτά λειτουργοφν (υποδομζσ δανειςμοφ ). Αυτζσ οι οικονομικζσ δομζσ  ςτθ 

ςυνζχεια κα  βοθκιςουν ςτον προςδιοριςμό τθσ ςκοπιμότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ με 

τθν οποία  οι  διάφορεσ  τεχνολογίεσ δανειςμοφ μποροφν να αναπτυχκοφν για τθ 

χρθματοδότθςθ των ΠΠΕ . Θ  δομι  του χρθματοοικονομικοφ ιδρφματοσ   επθρεάηει τθ 

χριςθ των τεχνολογιϊν , επειδι ανάλογα με τον τφπο του χρθματοοικονομικοφ  ιδρφματοσ 

κα υπάρχουν  ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςε διαφορετικζσ τεχνολογίεσ δανειςμοφ . Θ 

υποδομι δανειςμοφ επθρεάηει τθ νομιμότθτα και τθν κερδοφορία  των τεχνολογιϊν 

δανειςμοφ . 
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Σι Cull, Davis, Lamoreaux και Rosenthal (2006) επικζντρωςαν τθν ερευνά τουσ  ςτισ 

οικονομίεσ του Βόρειο Ατλαντικοφ πυρινα  (χϊρεσ τθσ βόρειασ και δυτικισ Ευρϊπθ και τθσ 

Βόρειασ Αμερικισ)  κατά τθ διάρκεια του 19ου και αρχζσ του 20ου αιϊνα και να βρικαν μια 

εντυπωςιακι ποικιλία  τοπικϊν χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων που προζκυψαν για  να 

καλφψουν  τισ ανάγκεσ των ΠΠΕ, όπου υπιρχε επαρκισ ηιτθςθ για τισ υπθρεςίεσ τουσ. 

Υαρά το γεγονόσ ότι αυτοί οι ενδιάμεςοι είχαν ςθμαντικζσ αδυναμίεσ, ιταν ςε κζςθ να 

αξιοποιιςουν τοπικά δίκτυα πλθροφοριϊν και ζτςι να επεκτείνουν τθν πίςτωςθ ςε 

επιχειριςεισ που ιταν πάρα πολφ νζεσ ι μικρζσ για να εξαςφαλίςουν κεφάλαια από τα 

μεγάλα περιφερειακά ι εκνικά όργανα.  

Επιπλζον, με τθν αφξθςθ τθσ αποταμίευςθσ από τα  τοπικά νοικοκυριά, βοικθςαν ςτθν 

κινθτοποίθςθ ςθμαντικϊν νζων πόρων για τθν οικονομικι ανάπτυξθ. 

 

Θ Klapper (2006) ςτθν ερευνά τθσ κατζλθξε πωσ ςε όλο τον κόςμο,  το factoring είναι μια 

αυξανόμενθ πθγι εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ για τισ μεγάλεσ εταιρείεσ και τισ ΠΠΕ. 

 

Χφμφωνα με τθ ζρευνά τθσ το πρωτοπόρο και  μοναδικό για το factoring είναι ότι θ πίςτωςθ 

που  παρζχεται από ζναν δανειςτι είναι ρθτά  ςυνδεδεμζνθ με τθν αξία των ειςπρακτζων 

λογαριαςμϊν του προμθκευτι και εξαρτάται λιγότερο από τθ ςυνολικι πιςτολθπτικι 

ικανότθτα του προμθκευτι. Ωσ εκ τοφτου,  το factoring μπορεί να επιτρζψει ςε υψθλοφ 

κινδφνου προμθκευτζσ να μεταφζρουν τον πιςτωτικό τουσ κίνδυνο ςτουσ υψθλισ 

ποιότθτασ αγοραςτζσ τουσ . Ψο  Factoring μπορεί να είναι ιδιαίτερα χριςιμο  ςε χϊρεσ με 

αςκενι  εκτζλεςθ των ςυμβάςεων , αναποτελεςματικά πτωχευτικά ςυςτιματα  και ατελι 

αρχεία απαιτιςεων, γιατί οι  απαιτιςεισ  που γίνονται factoring  χωρίσ αναγωγι δεν 

αποτελοφν μζροσ τθσ περιουςίασ τθσ  πτωχεφςαςασ ΠΠΕ .  Ψο Reverse factoring  κα 

μποροφςε να αμβλφνει το πρόβλθμα τθσ  πλθροφοριακισ  αδιαφάνειασ των πωλθτϊν ςε  

επιχειρθματικά περιβάλλοντα  με  φτωχζσ υποδομζσ πλθροφοριϊν πίςτωςθσ, εφόςον οι  

απαιτιςεισ που γίνονται factoring προζρχονται  μόνο από υψθλισ ποιότθτασ αγοραςτζσ. 

Από τουσ  εμπειρικοφσ ζλεγχουσ που διεξιγαγε κατζλθξε ςτθ ςθμαςία που ζχει θ 

οικονομικι ανάπτυξθ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν factoring. Επιπλζον, οι ζλεγχοί  τθσ  

υπογραμμίηουν τθ ςθμαςία τθσ καλισ πλθροφόρθςθσ  ςχετικά με τθν  πίςτωςθ  για τθν 

επιτυχία του factoring . Βρικε, επίςθσ, αδφναμεσ  αποδείξεισ ότι  το factoring είναι 

μεγαλφτερο ςε χϊρεσ με αςκενι  εκτζλεςθ των ςυμβάςεων. Για παράδειγμα , επειδι τα 

ςυνθκιςμζνα factoring απαιτοφν  ιςτορικζσ πιςτωτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με ζνα μεγάλο 

αρικμό αγοραςτϊν, θ επιτυχία του  εξαρτάται από τθν πρόςβαςθ ςε γριγορθ και 
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περιεκτικι πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν πίςτωςθ. 

Θ εργαςία τθσ υποδεικνφει,  επίςθσ, ότι το “reverse  factoring ‘’ είναι μια  εναλλακτικι 

τεχνολογία factoring  ςε χϊρεσ με κακι ποιότθτα  πιςτωτικϊν  πλθροφοριϊν . Ζνα 

παράδειγμα reverse  factoring είναι το  πρόγραμμα factoring Nafin  , το οποίο τονίηει πωσ θ 

χριςθ των θλεκτρονικϊν καναλιϊν μπορεί  να μειϊςει το κόςτοσ και να παρζχει καλφτερεσ  

υπθρεςίεσ προσ τισ  ΠΠΕ ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ. Επίςθσ, το πρόγραμμα factoring Nafin 

μπορεί να βοθκιςει ςτο ςυντονιςμό χαμθλοφ κόςτουσ factoring χωρίσ δικαίωμα αναγωγισ, 

το οποίο είναι μια ςθμαντικι πθγι χρθματοδότθςθσ και βελτίωςθσ του ιςολογιςμοφ των 

μικρϊν επιχειριςεων. Θ επιτυχία του προγράμματοσ Nafin εξαρτάται εν μζρει από το 

νομικι  και κανονιςτικι υποςτιριξθ που προςφζρει θ  Θλεκτρονικι Ωπογραφι και οι νόμοι 

περί  αςφαλείασ  και κα μποροφςε  να αποτελζςει πρότυπο και για άλλεσ αναπτυςςόμενεσ 

χϊρεσ . 

 

 

Σι Beck και Demirguc-Kunt (2006) ςυνοψίηουν  εμπειρικι ζρευνα θ οποία δείχνει ότι θ 

πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ είναι ζνα ςθμαντικό εμπόδιο για τθν ανάπτυξθ των ΠΠΕ , 

ότι τα οικονομικά και νομικά ιδρφματα διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ χαλάρωςθ 

αυτοφ του περιοριςμοφ , και ότι καινοτόμα χρθματοδοτικά μζςα μποροφν να  

διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ των ΠΠΕ ςτθ χρθματοδότθςθ , ακόμθ και εν απουςία 

ανεπτυγμζνων ιδρυμάτων . 

 

Θ ζρευνα που ςυνοψίηεται εδϊ καταδεικνφει ότι ζνα ανταγωνιςτικό επιχειρθματικό 

περιβάλλον, ςτο οποίο θ πρόςβαςθ ςτθ χρθματοδότθςθ είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο , 

διευκολφνει τθν είςοδο , τθν ζξοδο και τθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων και ςυνεπϊσ είναι 

απαραίτθτο για τθ διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ. Θ εςτίαςθ ςτθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ είναι πιο ςθμαντικό από ό, τι  να προωκείται  ζνασ  

μεγάλοσ τομζασ ΠΠΕ επιχειριςεων  που μπορεί να χαρακτθρίηεται από ζναν πολυάρικμεσ 

μικρζσ, αλλά ςτάςιμεσ επιχειριςεισ. 

 

Υαρά το γεγονόσ ότι οι ΠΠΕ αποτελοφν ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ 

ςε πολλζσ χϊρεσ ,ζνασ από τουσ λόγουσ που μπορεί να μθν είναι ςε κζςθ να ςυμβάλουν 

ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ είναι επειδι αντιμετωπίηουν τα μεγαλφτερα εμπόδια ςτθν 

ανάπτυξθ τουσ. Υράγματι , ςε ςφγκριςθ με τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ , οι ΠΠΕ είναι 
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περιςςότερο περιοριςμζνεσ από διάφορα εμπόδια , και θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε 

χρθματοδότθςθ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα. 

 

Θ ζρευνα δείχνει ότι θ βελτίωςθ των νομικϊν και χρθματοοικονομικϊν ιδρυμάτων βοθκά 

όλεσ τισ επιχειριςεισ που αξίηουν πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ να αναπτυχκοφν, αλλά το 

αποτζλεςμα είναι ςθμαντικότερο για τισ μικρότερεσ επιχειριςεισ. Ψόςο ςε επίπεδο 

επιχειριςεων όςο και ςε επίπεδο βιομθχανίασ μελζτεσ δείχνουν ότι οι μικρζσ επιχειριςεισ 

τα καταφζρνουν ςχετικά καλφτερα ςε ςχζςθ με τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ ςε χϊρεσ με  

καλφτερα ανεπτυγμζνα ιδρφματα . 

 

Επιπλζον , βλζπουμε ότι λόγω ζλλειψθσ ανεπτυγμζνων  χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν και  

νομικϊν ςυςτθμάτων, είναι δφςκολο για τισ επιχειριςεισ να αναπτυχκοφν ςτο βζλτιςτο 

μζγεκοσ τουσ . 

 

Θ βιβλιογραφία δείχνει ότι θ εςτίαςθ ςτθ βελτίωςθ των κεςμϊν και του  ςυνολικοφ  

επιχειρθματικοφ  περιβάλλοντοσ είναι ίςωσ ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ για τθ χαλάρωςθ 

των περιοριςμϊν που αντιμετωπίηουν ςτθν  ανάπτυξθ τουσ οι ΠΠΕ και να διευκολφνει τθ 

ςυμβολι τουσ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ. 

 

Ψο Factoring είναι ζνα παράδειγμα μιασ τεχνολογίασ που είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα όταν 

υπάρχει   απουςία ανεπτυγμζνων ιδρυμάτων, κακϊσ ςτθρίηεται ςε αυτά ςε μικρότερο 

βακμό . Άλλα παραδείγματα, όπωσ το credit-scoring και θ χρθματοδοτικι μίςκωςθ 

μποροφν επίςθσ να είναι χριςιμα και  πιο αποτελεςματικά μζχρι  τθν ανάπτυξθ των 

ιδρυμάτων ςε βάκοσ του χρόνου. 

 

Σι Beck, Demirgu-Kunt και Maksimovic (2008), εξετάηουν πϊσ διαφζρουν τα  μοντζλα 

χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων ςε όλο τον κόςμο για τισ μεγάλεσ ςε ςχζςθ με τισ μικρζσ 

επιχειριςεισ. Χρθςιμοποιϊντασ μια  μοναδικι ςε επίπεδο επιχείρθςθσ βάςθ δεδομζνων 

από  ζρευνα ςε 48 χϊρεσ, διαπιςτϊνουν ότι το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, θ οικονομικι 

ανάπτυξθ, και θ προςταςία των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ που 

εξθγοφν τθν παρατθροφμενθ διαφοροποίθςθ ςτα πρότυπα χρθματοδότθςθσ. 

Χε αντίκεςθ με προθγοφμενθ βιβλιογραφία, το 80% του δείγματοσ  αποτελείται από μικροφ 

και μεςαίου μεγζκουσ επιχειριςεισ. Εξετάηουν ζνα ευρφτερο φάςμα εξωτερικϊν πθγϊν 

χρθματοδότθςθσ, το οποίο εκτόσ από τα δανειακά και ίδια κεφάλαια περιλαμβάνει και τθ 
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χρθματοδοτικι μίςκωςθ, τθ χρθματοδότθςθ τθσ επιχείρθςθσ από  προμθκευτζσ,  

αναπτυξιακζσ τράπεηεσ κακϊσ και τθν άτυπθ χρθματοδότθςθ. 

Ψα αποτελζςματα τουσ δείχνουν ότι το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

κατανόθςθ των μοντζλων χρθματοδότθςθσ. Σι μικρζσ επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν λιγότερο 

εξωτερικι χρθματοδότθςθ, ιδιαίτερα τθν τραπεηικι. Αλλά οι μικρζσ επιχειριςεισ 

ωφελοφνται περιςςότερο από τθν καλφτερθ προςταςία των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ όςον 

αφορά τθν πρόςβαςθ τουσ ςε τυπικζσ πθγζσ εξωτερικισ χρθματοδότθςθσ, ιδίωσ τθ 

χρθματοδότθςθ μζςω  τραπεηϊν. Χρθματοδότθςθ από αναπτυξιακζσ τράπεηεσ και άλλεσ 

κυβερνθτικζσ πθγζσ χρθςιμοποιοφνται ςε μεγαλφτερο βακμό από τισ μεγαλφτερεσ 

επιχειριςεισ. Σμοίωσ, το  leasing και  θ χρθματοδότθςθ από προμθκευτζσ δεν καλφπτουν 

το κενό χρθματοδότθςθσ ςτισ μικρζσ επιχειριςεισ. Ζτςι, ο πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ 

βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθ των μικρϊν επιχειριςεων ςτθν εξωτερικι χρθματοδότθςθ 

φαίνεται να είναι θ , μζςω κεςμικϊν μεταρρυκμίςεων, αντιμετϊπιςθ των αδυναμιϊν τόςο 

ςτα νομικά όςο και ςτα  οικονομικά ςυςτιματα των χωρϊν. 

 

Σ BĂDULESCU (2010)  προςπάκθςε να αναλφςει το ρόλο των διαφορετικϊν τφπων 

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, τθ διακεςιμότθτα τουσ για   δανειςμό των ΠΠΕ, 

αφαιρϊντασ το αδιαφανζσ χαρακτθριςτικό του τομζα αυτοφ που αφορά τθν εκτίμθςθ του 

κινδφνου. Επίςθσ, ανάλυςε τθ λογικι  και τισ ιδιαιτερότθτεσ , τόςο των κφριων  ‘παικτϊν’  

όςο και  του κανονιςτικοφ και  νομοκετικοφ  πλαιςίου, των υποδομϊν κλπ. 

 

Σ BĂDULESCU ςυμπζρανε ότι : 

Υρϊτον, θ δομι των χρθματοοικονομικϊν ιδρυμάτων  - θ παρουςία ςτθν αγορά  

διαφορετικϊν  τφπων  ιδρυμάτων και ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ τουσ - μποροφν να ζχουν 

ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτθ διακεςιμότθτα πιςτϊςεων προσ τισ ΠΠΕ , διότι ιδρφματα 

διαφορετικϊν τφπων  μπορεί να ζχουν ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ςε διαφορετικζσ 

τεχνολογίεσ δανειςμοφ. Σι υποδομζσ  δανειςμοφ -  το περιβάλλον των  πλθροφοριϊν , το 

νομικό, δικαςτικό και το πτωχευτικό περιβάλλον κακϊσ και το φορολογικό και ρυκμιςτικό 

περιβάλλον – ίςωσ επθρεάηουν άμεςα τθ διακεςιμότθτα  πιςτϊςεων προσ τισ ΠΠΕ . 

 

Δεφτερον , θ παρουςία τόςο ιδρυμάτων ξζνθσ ιδιοκτθςίασ όςο και κρατικϊν,  θ παρουςία 

μικρϊν και μεγάλων ιδρυμάτων κακϊσ και ο βακμόσ ςυγκζντρωςισ τουσ είναι ςτοιχεία που 

μπορεί να επθρεάςουν τθ διακεςιμότθτα πιςτϊςεων προσ τισ  ΠΠΕ. Ειδικότερα, μια 
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μεγαλφτερθ παρουςία ιδρυμάτων ξζνθσ ιδιοκτθςίασ και μια  μικρότερθ παρουςία  κρατικϊν 

ιδρυμάτων είναι πικανό να ςχετίηεται με ςθμαντικά υψθλότερθ διακεςιμότθτα πιςτϊςεων 

για τισ ΠΠΕ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ . Ψα ιδρφματα ξζνθσ ιδιοκτθςίασ φαίνεται να 

ζχουν πλεονεκτιματα ςε οριςμζνεσ από τισ τεχνολογίεσ δανειςμοφ, ενϊ τα  κρατικά  

ιδρφματα  φαίνεται να είναι γενικά ςε μειονεκτικι κζςθ . 

 

Ψρίτον , τα αποτζλεςμα τθσ ζρευνάσ  δείχνουν  ςαφϊσ ότι  " καλφτερεσ"  υποδομζσ  

δανειςμοφ μποροφν να κάνουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθ διακεςιμότθτα πίςτωςθσ προσ τισ 

ΠΠΕ μζςω τθσ άμεςθσ  διευκόλυνςθσ τθσ χριςθσ  διαφορετικϊν τεχνολογιϊν δανειςμοφ.  

Ζνα προςεκτικό  και περιοριςτικό κανονιςτικό περιβάλλον μπορεί να επθρεάςει τθ δομι 

των χρθματοοικονομικϊν ιδρυμάτων, εμποδίηοντασ οριςμζνουσ τφπουσ  

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων να αποκτιςουν μεγάλα μερίδια αγοράσ και ζτςι  να 

αξιοποιιςουν τα ςυγκριτικά τουσ πλεονεκτιματά ςε ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ δανειςμοφ 

προσ το ςυμφζρον τουσ και να ενιςχφςουν τθ  κζςθ τουσ ςτθν αγορά .Χτθν περίπτωςθ 

πολλϊν αναπτυςςόμενων χωρϊν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, που  προςπακοφν  για τθ 

μείωςθ του μεριδίου  αγοράσ των κρατικϊν τραπεηϊν προσ όφελοσ των πιο αποδοτικϊν 

ιδιωτικϊν   ιδρυμάτων,  ζχουν να αντιμετωπίςουν τα  ιδιαίτερα προβλιματα  που 

δθμιουργεί  θ  πολφ μεγάλθ παρουςία ξζνων τραπεηϊν . 

 

Ψζλοσ, μια καλά ιςορροπθμζνθ διάρκρωςθ του τραπεηικοφ τομζα, με ςθμαντικζσ κρατικζσ 

τράπεηεσ  που ςυμμετζχουν ςε μεγάλα εκνικά ζργα , δυναμικζσ  και ευζλικτεσ μικρζσ 

ιδιωτικζσ τράπεηεσ, και μια καινοτόμα παρουςία ξζνων τραπεηϊν  μπορεί να αξιοποιιςει 

όλεσ τισ ευκαιρίεσ, δθμιουργϊντασ το κατάλλθλο πλαίςιο για τθν εκπλιρωςθ των 

απαιτιςεων χρθματοδότθςθσ των ΠΠΕ. 

 

Σ Ebiringa (2011) ςτθν εργαςία του ζκεςε ωσ ςτόχο να προςδιορίςει τουσ κακοριςτικοφσ 

παράγοντεσ για τθν  κεφαλαιακι διάρκρωςθ των ΠΠΕ ςτο ςτάδιο τθσ εκκίνθςθσ τουσ. 

Υαρατθρικθκε ότι  λόγω των υψθλϊν αςυμμετριϊν πλθροφόρθςθσ οι ξζνοι προσ τθν 

επιχείρθςθ είναι αντίκετοι με τθν παροχι χρθματοδότθςθσ κεφαλαίων εκκίνθςθσ προσ τισ 

ΠΠΕ, ενϊ οι επιχειρθματίεσ προτιμοφν ςυχνά τα οφζλθ του  ζλεγχου, ςτο βακμό που είναι 

αντίκετοι με ξζνα κεφάλαια κατά τθν εκκίνθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Ωςτόςο, οι νεοςφςτατεσ 

ΠΠΕ με υψθλότερθ  μόχλευςθ δεν είναι μόνο πιο κερδοφόρεσ, αλλά και καταγράφουν 

υψθλότερθ αφξθςθ κερδϊν ςτθν πάροδο του χρόνου. Ωςτόςο, θ μόχλευςθ κάνει, επίςθσ, 
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τισ επιχειριςεισ πιο ευάλωτεσ ςτισ οικονομικζσ αναταραχζσ, κάτι που  μειϊνει τθ 

βιωςιμότθτά τουσ αν δεν υπάρχει ςωςτι διαχείριςθ. 
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 3Σ  

ΓΕΡΛΞΕ ΑΡΧΕ ΠΛΣΣΟΘΠΣΛΞΘ ΑΛΣΟΣΓΘΘ 

Ψο παρόν κεφάλαιο προζρχεται ςχεδόν αποκλειςτικά από Ψραπεηικά εγχειρίδια ςυςτθμικϊν 

Ψραπεηϊν του Ελλαδικοφ χϊρου και ιδιαίτερα τθσ Ψράπεηασ EFG EUROBANK-ERGASIAS, τα 

ςτελζχθ τθσ οποίασ κζλω να ευχαριςτιςω ιδιαίτερα και για τθν άριςτθ ςυναδελφικι ςχζςθ 

τθν οποία είχαμε κατά τα χρόνια τα οποία εργαηόμουν ςτθν εν λόγω Ψράπεηα αλλά και για 

τισ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ μου παρείχαν κατά τθν ςυγγραφι τθσ παροφςασ διπλωματικισ 

εργαςίασ. 

Κα πρζπει να γνωρίηουμε πωσ κατά τθν εξζταςθ κάκε χρθματοδοτικοφ αιτιματοσ , ο 

αξιολογθτισ κα πρζπει να ςυηθτιςει με τον επιχειρθματία και να ερευνιςει όλα τα ςτοιχεία 

εκείνα, τα οποία κα τον βοθκιςουν ςτθν αξιολόγθςθ του αιτιματοσ και τθσ 

φερεγγυότθτασ-αξιοπιςτίασ του πελάτθ. 

Υαρακάτω παρουςιάηουμε οριςμζνα γενικά χαρακτθριςτικά και κανόνεσ (Χκζψθ credit), οι 

οποίοι ιςχφουν και λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ κάκε 

πιςτοδότθςθσ και  βοθκοφν ςτθν ειςιγθςθ του εκάςτοτε αξιολογθτι (Εφαρμογι Credit). 

Εάν ο αξιολογθτισ ζχει ςτο μυαλό του και ακολουκιςει τισ παρακάτω υποδείξεισ, κα είναι 

ςε κζςθ να αξιολογιςει ορκολογιςτικά τον πιςτωτικό κίνδυνο και να πάρει αντικειμενικι 

κζςθ ςτθν ειςιγθςθ του, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςθμαντικά ςτθν γριγορθ και ορκι απόφαςθ. 

 

3.1 ΠΣΛΣΣΛΞΑ ΣΣΛΧΕΛΑ 

3.1.1 Γνωρίηοντασ τον  πελάτθ  

Θ γνϊςθ του αντικειμζνου ςτο οποίο δραςτθριοποιείται ο υποψιφιοσ δανειολιπτθσ ,τθσ 

ςυναλλακτικισ του ςυμπεριφοράσ, των ιδιαιτεροτιτων τθσ αγοράσ ςτθν οποία 

ςυναλλάςςεται, των αναγκϊν του, των προβλζψεων και των προςδοκιϊν του για τθν 

αγορά, των επενδυτικϊν του κινιςεων αναφορικά με τθν επιχείρθςθ του, αποτελοφν 

πρωταρχικό ςτόχο μιασ διεφκυνςθσ αξιολόγθςθσ ςε μια οργανωμζνθ Ψράπεηα. Χυηθτϊντασ 

αρχικά με τον πελάτθ, ο αξιολογθτισ, κζτει τισ βάςεισ μιασ ενδελεχοφσ προςζγγιςθσ 

προκειμζνου ο πελάτθσ να  εξυπθρετθκεί και να αξιολογθκεί με τον καλφτερο δυνατό 

τρόπο προσ ςυμφζρον αμφοτζρων των μερϊν.   
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Δεδομζνθσ τθσ προςωπικισ-οικογενειακισ μορφισ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, 

μεγάλθ ζμφαςθ πρζπει να δίνεται ςτον ίδιο τον επιχειρθματία: 

 Είναι ςοβαρό, φερζγγυο και αξιόπιςτο πρόςωπο; 

 Ζχει παρελκόν ςυνζπειασ, υπευκυνότθτασ και ςτακερότθτασ; 

 Είναι φποπτο άτομο με αςυνικιςτεσ ςυναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ; 

 Είναι ςε κατάλλθλθ θλικία για να ανταποκρικεί κατά τθν διάρκεια του δανείου ςτισ 

υποχρεϊςεισ του (ι είναι πολφ νζοσ/πολφ θλικιωμζνοσ); 

 Ξαι τζλοσ πρζπει πάντα να αναρωτθκοφμε: κα του δανείηαμε τα δικά μασ χριματα; 

 

3.1.2 Προςδιοριςμόσ των επαγγελματικϊν αναγκϊν του 

Πια χρθματοδότθςθ πρζπει κάκε φορά να καλφπτει τρζχουςεσ, εφάπαξ, 

επαναλαμβανόμενεσ ι μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ και όχι να χρθςιμοποιείται για 

άλλο ςκοπό (π.χ. προςωπικοφσ και μθ ςυνδεδεμζνουσ με τθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα). 

Σ προςδιοριςμόσ τθσ πραγματικισ ανάγκθσ αφενόσ κα οδθγιςει ςτο κατάλλθλο δανειακό 

πρόγραμμα αφετζρου κα προςδιορίςει τον τρόπο αποπλθρωμισ τθσ εκάςτοτε 

δανειοδότθςθσ με ομαλό τρόπο, αποφεφγοντασ ζτςι πικανζσ εντάςεισ λόγω κακισ 

ςυνεννόθςθσ και αλλαγζσ των δανειακϊν ςυμβάςεων και εξαςφαλίςεων, οι οποίεσ και 

χρονοβόρεσ και κοςτοβόρεσ είναι και για τισ δυο πλευρζσ . Σ επιχειρθματίασ κα πρζπει να 

εξθγεί με κάκε λεπτομζρεια τον κφκλο ςυναλλαγϊν, παραγωγισ: 

 Υότε αγοράηει, πότε πουλά, πϊσ πουλά; 

 Υωσ κα χρθςιμοποιιςει τθν πιςτοδότθςθ (αν δθλαδι με αυτιν κα αγοράςει με 

μετρθτά για να πετφχει ςοβαρι ζκπτωςθ ι αν κα εξοφλιςει τισ υποχρεϊςεισ του) 

 Κα χρθματοδοτιςει αγορά κάποιου παγίου (εξοπλιςμοφ ι επαγγελματικισ ςτζγθσ), 

το αποτζλεςμα του οποίου κα ενιςχφςει τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ τθσ εταιρείασ; 

 Είναι μια ανάγκθ ζκτακτθ και απρόβλεπτθ  ι πικανά είναι επαναλαμβανόμενθ; 

Είναι πολφ ςθμαντικό ο αξιολογθτισ να γνωρίηει ότι θ πιςτοδότθςθ που εγκρίνει, κα 

χρθςιμοποιθκεί για τον ςκοπό που δθλϊκθκε και όχι για τρίτο ςκοπό. 

Ακόμθ ςε περιπτϊςεισ, όπου με τθν πιςτοδότθςθ , κάποια επιχείρθςθ κα εξοφλιςει 

δανειςμό άλλθσ Ψράπεηασ, κα πρζπει να είναι αποδεδειγμζνο ότι προκφπτουν οφζλθ ςτθν 

επιχείρθςθ από τθν προτεινόμενθ αλλαγι του δανειακοφ προγράμματοσ και τθσ Ψράπεηασ. 
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Δεν κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ μια πιςτοδότθςθ να λφςει το πρόβλθμα κάποιασ άλλθσ 

Ψράπεηασ δθμιουργϊντασ ςε μια άλλθ ζνα πικανό μελλοντικό πρόβλθμα. 

 

 

3.1.3 Αποπλθρωμι δανειςμοφ-Πρωτεφουςα διζξοδοσ 

Χκοπόσ μιασ Ψράπεηασ είναι να χρθματοδοτιςει υγιείσ επιχειριςεισ, καλοφσ πελάτεσ με 

δυνατότθτα αποπλθρωμισ και όχι μθ αποδεκτοφσ πελάτεσ, ανεξάρτθτα από τθν 

οποιαδιποτε εξαςφάλιςθ που αυτοί προςφζρουν. Πζλθμα τθσ Ψράπεηασ είναι θ ομαλι 

αποπλθρωμι του δανείου και όχι θ ρευςτοποίθςθ τθσ εξαςφάλιςθσ που μπορεί να ζχει. 

Ξάτω από αυτό το πρίςμα λοιπόν, οφείλει με τθν απόφαςθ τθσ να εξαςφαλίςει τθν 

ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ  να μπορεί να αποπλθρϊςει τθν οφειλι τθσ. 

Σι πθγζσ αποπλθρωμισ ενόσ δανείου ι μιασ πιςτοδότθςθσ διακρίνονται ςε λειτουργικζσ και 

μθ λειτουργικζσ. 

 

Χτισ λειτουργικζσ ςυμπεριλαμβάνονται: 

 Σι επιταγζσ πελατείασ από πραγματοποιθκείςεσ πωλιςεισ επί πιςτϊςει 

 Σι απαιτιςεισ από πελάτεσ 

 Σι αναμενόμενεσ πωλιςεισ εμπορευμάτων που ιδθ ζχει ςτθν κατοχι τθσ θ 

επιχείρθςθ 

 Σι γεγενθμζνεσ απαιτιςεισ από πωλιςεισ με άτοκεσ δόςεισ 

 Σι αποδεδειγμζνεσ πωλιςεισ με πιςτωτικζσ κάρτεσ μετρθτοίσ 

 

Χτισ μθ λειτουργικζσ πθγζσ ςυμπεριλαμβάνονται: 

 Θ εικόνα και θ φιμθ τθσ επιχείρθςθσ, το ομαλό επιχειρθματικό παρελκόν, θ 

ςυνζπεια αυτισ και των φορζων τθσ 

 Ψο ικοσ τουσ 

 Σι καλζσ πλθροφορίεσ Ψραπεηϊν και αγοράσ (προμθκευτϊν, πελατϊν, 

ανταγωνιςτϊν) 

 Σι προςθμειϊςεισ και οι υποκικεσ ακινιτων ςε εξαςφάλιςθ των πιςτοδοτιςεων 
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 Ψα δεςμευμζνα μετρθτά, ομόλογα, τίτλοι 

 Θ φπαρξθ ελεφκερθσ βαρϊν ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθν επιχείρθςθ ι ςτουσ φορείσ 

τθσ 

 Θ φπαρξθ διακεςίμων ι ρευςτοποιιςιμων ςτοιχείων 

 Θ φπαρξθ εςόδων ι ειςοδιματα από άλλεσ πθγζσ 

Κα πρζπει λοιπόν να εξετάηονται με προςοχι και να καταγράφονται ςε κάκε περίπτωςθ οι 

υπάρχουςεσ λειτουργικζσ και μθ λειτουργικζσ πθγζσ αποπλθρωμισ, οι οποίεσ 

υποςτθρίηουν τθν ζγκριςθ ενόσ αιτιματοσ. 

 

3.1.4 Εξαςφαλίςεισ-Δευτερεφουςα διζξοδοσ-Αρχι pari-passu 

Σι παρεχόμενεσ εξαςφαλίςεισ (π.χ. ομόλογα, κατακζςεισ, προςθμειϊςεισ κλπ) αποτελοφν 

δευτερεφουςα διζξοδο (2nd way out) από τθν δανειοδότθςθ, ςε περίπτωςθ απρόβλεπτων 

γεγονότων, ενϊ θ πρωτεφουςα διζξοδοσ πρζπει πάντα να είναι τα λειτουργικά ζςοδα τθσ 

αξιολογοφμενθσ επιχείρθςθσ/ επαγγελματία, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω. 

Θ Ψράπεηα δεν δανείηει με ςκοπό να πάρει τα χριματα τθσ πίςω με ρευςτοποίθςθ των 

εξαςφαλίςεων τθσ, αλλά προςβλζπει ςτθν ομαλι αποπλθρωμι των πιςτοδοτιςεων. 

Χτθν περίπτωςθ ςυμφωνίασ για τθν λιψθ εξαςφαλίςεων, θ Ψράπεηα πρζπει να φροντίηει θ 

κζςθ τθσ ςαν δανειςτοφ να είναι ςε βάςθ pari-pasu (δθλαδι ςτθν ίδια τάξθ πρωτοπραξίασ) 

με όλουσ τουσ άλλουσ δανειςτζσ που ζχουν χορθγιςει ςτον ίδιο πελάτθ ίδιασ μορφισ 

δάνεια. Για παράδειγμα, μια δεφτερθ προςθμείωςθ ςε κάλυψθ δανείου για κεφάλαιο 

κίνθςθσ, ενϊ πρϊτθ προςθμείωςθ ζχει παραςχεκεί ςε μια άλλθ Ψράπεηα για τθν ίδια 

μορφι και το ίδιο περίπου ποςό χρθματοδότθςθσ, πρζπει να αντιμετωπίηεται 

επιφυλακτικά γιατί  κακιςτά ςε μειονεκτικι κζςθ μια άλλθ Ψράπεηα, ςε περίπτωςθ 

ρευςτοποίθςθσ των εξαςφαλίςεων. Τπωσ επίςθσ και χρθματοδότθςθ χωρίσ εξαςφαλίςεισ 

ςε ζνα πελάτθ που ζχει δανειςκεί από άλλθ Ψράπεηα, παρζχοντασ ςε αυτι ιςχυρζσ 

εξαςφαλίςεισ, κακιςτά μια άλλθ ανίςχυρθ. 

 

3.1.5 Λςτορικό επιχείρθςθσ 

Κα πρζπει να μασ απαςχολιςουν: 

 Ψα χρόνια δραςτθριοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν αγορά 
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 Ψθν ιςτορικότθτα τθσ επιχείρθςθσ και των φορζων τθσ 

 Θ προγενζςτερθ εμπειρία των φορζων με το αντικείμενο και θ γνϊςθ που ζχουν 

αποκομίςει 

 Θ επιχείρθςθ είναι νζα ι μιπωσ είναι ςυνζχεια άλλθσ; 

 Σι φορείσ τθσ είναι ςτακεροί ι αλλάηουν επάγγελμα κάκε τόςο και γιατί; 

 Ψο επιχειρθματικό τουσ παρελκόν είναι ομαλό ι είχαν προβλιματα ςτο παρελκόν 

και ποια, κι αν είχαν πωσ τα ζλυςαν; 

 Είχε μεταβολζσ ωσ προσ τθν νομικι μορφι ι το εμπορικό τθσ αντικείμενο ςτο 

παρελκόν, τι είδουσ μεταβολζσ και γιατί; 

 Τςοι ςυμμετζχουν εργάηονται και οι ίδιοι ι κάποιοι ζχουν τοποκετιςει τα 

κεφάλαια τουσ και εργάηονται κάποιοι άλλοι; 

 Υοιο προβλζπεται ότι κα είναι το μζλλον τθσ; 

 

3.1.6 Λδιοκτθςία  

Κα πρζπει να μασ απαςχολιςει: 

 Θ μορφι τθσ επιχείρθςθσ (ατομικι επιχείρθςθ, Σ.Ε,Ε.Ε,Ε.Υ.Ε,Α.Ε) 

 Υοιοσ είναι ο πραγματικόσ ιδιοκτιτθσ; 

 Υωσ κατανζμονται τα μερίδια μιασ εταιρείασ; 

 Είναι τυπικι θ ςυμμετοχι κάποιων ςε μια εταιρεία και γιατί; 

  

3.1.7 Διοικθτικι Δομι τθσ επιχείρθςθσ  

Κα πρζπει να εξετάηεται: 

 Υωσ διοικείται μια επιχείρθςθ; 

 Υωσ ζχουν μοιραςκεί οι ρόλοι μεταξφ των εταίρων; 

 Ωπάρχει ςυμμετοχι πολλϊν ςτθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

 Ζνασ μόνο αποφαςίηει για όλα; 

 Υωσ ςτελεχϊνεται μια επιχείρθςθ; 

 Ψα ςτελζχθ ζχουν ρόλο ςτθν διοίκθςθ τθσ; Χαφϊσ μια επιχείρθςθ ςωςτά 

ςτελεχωμζνθ, υπερτερεί από μια άλλθ, όπου όλοι οι ρόλοι ανικουν ςε ζνα άτομο, 

το οποίο δεν πρζπει να λείπει ποτζ. 

 Θ θλικία των εταίρων 
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 Θ φπαρξθ διάδοχθσ κατάςταςθσ. Χυχνά ςτισ επιχειριςεισ τθσ αγοράσ μασ, το μζλλον 

εξαρτάται και από τθν φπαρξθ διάδοχθσ κατάςταςθσ, ιδίωσ όταν οι φορείσ τθσ είναι 

κάποιασ θλικίασ. Επίςθσ, ωσ διάδοχθ κατάςταςθ πρζπει να κεωρείται θ περίπτωςθ 

όπου ςτθν επιχείρθςθ απαςχολοφνται και άλλα μζλθ τθσ οικογζνειασ, ϊςτε να 

υπάρχει θ αίςκθςθ ότι, ςε μια περίοδο απουςίασ του βαςικοφ φορζα, θ επιχείρθςθ 

δεν κα κλείςει.  

 

3.1.8 Επιχειρθματικό Ικοσ-Επιχειρθματικι Πρωτοβουλία των ενεχομζνων 

Κα πρζπει να εξετάηονται: 

 Σι ικανότθτεσ του επιχειρθματία 

 Θ ςοβαρότθτα, θ αξιοπιςτία και θ υπευκυνότθτα του 

 Είναι δραςτιριοσ, εργατικόσ, γνϊςτθσ των ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ ςτθν οποία 

δραςτθριοποιείται; 

 Βλζπει μπροςτά και τι ςχζδια ζχει για το μζλλον; 

 Ζχει αναλάβει επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ και τι αποτελζςματα είχαν; 

  Ψο ικοσ του επιχειρθματία παίηει ςθμαντικό ρόλο και θ τιμιότθτα και θ ςυνζπεια 

κάποιου, πολλζσ φορζσ, είναι ςτοιχείο πιο ςθμαντικό (ποιοτικό ςτοιχείο) και από 

τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ (ποςοτικό ςτοιχείο). 

 

3.1.9 Προϊόντα-Παροχι Τπθρεςιϊν 

Εξετάηεται εάν τα προϊόντα που διακινεί και εμπορεφεται μια επιχείρθςθ: 

 Είναι επϊνυμα, γνωςτά και κακιερωμζνα 

 Είναι καλισ ποιότθτασ και καταςκευισ 

 Εφόςον θ επιχείρθςθ είναι παροχισ υπθρεςιϊν, τι είδουσ υπθρεςίεσ προςφζρει, 

πόςο καλά εξυπθρετεί κλπ 

 

3.1.10 υνκικεσ τθσ αγοράσ-Θ κζςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτον ανταγωνιςμό 

Σι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά τθν οποία εξετάηουμε, επιχειροφν 

κάτω από ζντονο ανταγωνιςμό, ο οποίοσ εκφράηεται με τθν ςυγκζντρωςθ πολλϊν 
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ομοειδϊν επιχειριςεων ςτθν ίδια αγορά. Ακόμθ γενικότεροι οικονομικοί παράγοντεσ 

(μείωςθ κάκε χρόνο τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των αγοραςτϊν, ςταςιμότθτα πωλιςεων) 

τισ επθρεάηουν αρνθτικά, με αποτζλεςμα τθν αδυναμία κάποιων από αυτζσ να 

ανταπεξζλκουν ςτισ δυςκολίεσ και να ςταματοφν τθν δραςτθριότθτα τουσ. 

Τμωσ παρά τισ γενικότερεσ δυςμενείσ ςυνκικεσ  αυτισ τθσ αγοράσ, υπάρχει ζνασ τεράςτιοσ 

αρικμόσ επιχειριςεων  που αντιπαρζρχονται αυτά τα προβλιματα με επιτυχία, 

κερδοφοροφν και αναπτφςςονται. 

Κα πρζπει λοιπόν να εξετάηονται: 

 Σ κλάδοσ ςτον οποίο εντάςςεται 

 Ψα κετικά και αρνθτικά του ςτοιχεία και οι προοπτικζσ του για το μζλλον 

 Υωσ θ υποψιφια προσ δανειοδότθςθ εταιρεία ελίςςεται και ξεπερνά τα 

προβλιματα του κλάδου 

 Υοια είναι τα κετικά τθσ ςτοιχεία και, αν υπάρχουν, ποια είναι τα αρνθτικά και πωσ 

ςκοπεφει να τα διορκϊςει 

 Θ κζςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά-περιοχι  

 Ψι είδουσ ανταγωνιςμό αντιμετωπίηει και από ποφ 

 Υωσ αντιδρά και πωσ αντιμετωπίηει τον ανταγωνιςμό 

Από τισ αντιδράςεισ του επιχειρθματία, τισ αποφάςεισ του και τισ κινιςεισ του, ο 

αξιολογθτισ κα εξάγει χριςιμα ςυμπεράςματα για τισ ικανότθτεσ του, τθν εμπειρία του και 

τθ δυναμικότθτα του. 

 

3.1.11 χζςθ του πελάτθ με τθν τράπεηα 

Σι πελάτεσ διακρίνονται ςε α) διερχόμενουσ και β) ςε υφιςτάμενουσ, οι οποίοι διατθροφν 

ζνα οποιοδιποτε προϊόν ςτθν Ψράπεηα, δανειακό ι μθ. Θ αντιμετϊπιςθ τουσ πρζπει να 

είναι διαφορετικι, κακϊσ οι διερχόμενοι ςυνικωσ προςπακοφν να καλφψουν μια άμεςθ 

ανάγκθ ενϊ τουσ υφιςταμζνουσ μια Ψράπεηα τουσ γνωρίηει ιδθ, ζςτω και μερικϊσ, από τθν 

πρότερθ ςυνεργαςία μαηί τουσ και προςπακεί να διευρφνει τθν ςυνεργαςία αυτι μζςω των 

διαςταυροφμενων πωλιςεων (cross sales). Θ άμεςθ ανάγκθ κάποιου μπορεί να 

υποδθλϊνει: 

 Ελλιπι ι ανφπαρκτο προγραμματιςμό 

 Ζκτακτεσ και ςυχνά αρνθτικζσ ςυγκυρίεσ 
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 Αδυναμία ι κακι πρόβλεψθ των αναγκϊν μιασ επιχείρθςθσ 

 Ελλιπι ι ανφπαρκτθ οργάνωςθ 

Θ ςχζςθ με τθν Ψράπεηα μπορεί να μασ βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν αξιολόγθςθ του 

αιτιματοσ. Αν ο πελάτθσ διατθρεί λογαριαςμοφσ κατακζςεων ι πραγματοποιεί πωλιςεισ 

με πιςτωτικζσ κάρτεσ τθσ Ψράπεηασ, τα ερωτιματα που πρζπει να τεκοφν είναι: 

 Ψθρεί ςωςτά τουσ λογαριαςμοφσ του ι εμφανίηεται ακάλυπτοσ (Referrals) ςτον 

ςυμψθφιςμό των Ψραπεηϊν; 

 Ψι μζςα υπόλοιπα ζχει; 

 Διατθρεί κατά καιροφσ υψθλά υπόλοιπα, γεγονόσ που δείχνει τθν εποχικότθτα του 

αντικειμζνου του; 

 Από ποτζ διατθρεί POS  τθσ Ψράπεηασ και ποιεσ είναι οι πωλιςεισ του μζςω των 

καρτϊν. Είναι ομαλι θ ςυνεργαςία του με τθν Δ/νςθ Υιςτωτικϊν καρτϊν; 

  Υωσ είναι οι ςχζςεισ του με τα ςτελζχθ του καταςτιματοσ, γεγονόσ που 

αποκαλφπτει ςτοιχεία του χαρακτιρα του 

 Είναι ςκλθρόσ και απαιτθτικόσ ςτισ ςυναλλαγζσ του, γεγονόσ που δείχνει είτε 

επιχειρθματικζσ ικανότθτεσ είτε επαγγελματικι αναςφάλεια 

 

 

3.1.12 Πλθροφορίεσ αγοράσ-Σραπεηϊν-Οευκόσ και Παφροσ Σειρεςίασ 

Χτθν αγορά που απευκυνόμαςτε, θ οποία ςαν βαςικό χαρακτθριςτικό ζχει τθν τιρθςθ 

βιβλίων Β κατθγορίασ, τα ποςοτικά ςτοιχεία (αναλυτικά ςτοιχεία φορολογίασ ειςοδιματοσ, 

Φ.Υ.Α) είναι πολφ λίγα για να οδθγθκοφμε ςε αςφαλι ςυμπεράςματα και μάλιςτα, τα 

δθλωμζνα ζςοδα, είναι ςυνικωσ λιγότερα των πραγματικϊν. Εναλλακτικζσ πθγζσ 

πλθροφοριϊν αποτελοφν: 

 Σι προμθκευτζσ 

 Σι πελάτεσ 

 Σι ανταγωνιςτζσ 

 Σι Ψράπεηεσ 

Ψα ερωτιματα που κα πρζπει να μασ απαςχολιςουν για τον τρόπο αγοράσ τθσ 

επιχείρθςθσ από προμθκευτζσ είναι: 



65 
 

 Αγοράηει με μετρθτά; γεγονόσ που δθλϊνει οικονομικι ευρωςτία 

 Αγοράηει με ανοικτό λογαριαςμό; που ςθμαίνει ότι οι προμθκευτζσ του τον 

εμπιςτεφονται   

 Αγοράηει με επιταγζσ; τι είδουσ (δικζσ του ι πελατείασ) και τι διάρκειασ, που 

υποδθλϊνει το βακμό εμπιςτοςφνθσ από τουσ προμθκευτζσ του 

 Ηιτθςε ποτζ παρατάςεισ ςτισ θμερομθνίεσ πλθρωμισ ι ςτισ λιξεισ των επιταγϊν, 

που δείχνει τον προγραμματιςμό και τθν ςυνζπεια τθσ επιχείρθςθσ 

Από τουσ πελάτεσ του κα βγάλουμε ςυμπεράςματα για τθν οργάνωςθ του: 

 Ανταποκρίνεται άμεςα ςτισ παραγγελίεσ ι κακυςτερεί; 

 Ψα προϊόντα που εμπορεφεται είναι καλισ ι δεφτερθσ ποιότθτασ; 

Ψουσ ανταγωνιςτζσ κα ρωτιςουμε: 

 Ψι ακοφγεται για τον πελάτθ μασ ςτθν αγορά; 

 Υωσ θ αγορά τον εκτιμά; 

Σι καλζσ πλθροφορίεσ από ανταγωνιςτζσ είναι καλό ςτοιχείο, οι κακζσ όμωσ δεν είναι 

κατ’ ανάγκθ και ςίγουρεσ. Εδϊ περιςςότερθ ςθμαςία ζχει να γνωρίηουμε καλά αυτόν που 

μασ δίνει τισ πλθροφορίεσ, ϊςτε να βαςιηόμαςτε πραγματικά ςτα όςα μασ αναφζρει. 

Από τισ Ψράπεηεσ διαςταυρϊνουμε τα δθλωκζντα ςτοιχεία και πλθροφοροφμαςτε: 

 Ζχει πάρει κάποιο δάνειο και πωσ το αποπλθρϊνει; 

 Είναι ενιμεροσ ι λθξιπρόκεςμοσ; μποροφμε να ηθτιςουμε τραπεηικι 

ενθμερότθτα; 

 Ζχει λογαριαςμό όψεωσ και πωσ τον κινεί; 

Είναι κετικό ςτοιχείο ο πελάτθσ να δθλϊςει ότι ςυνεργάηεται με άλλεσ Ψράπεηεσ, εφόςον 

κα ζχουμε τθ δυνατότθτα να ζχουμε πλθροφορίεσ γι αυτόν. 

Επίςθσ πλθροφορίεσ μποροφμε να αναηθτιςουμε από γνωςτοφσ μασ πελάτεσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν ευρφτερθ αγορά του ενδιαφερομζνου. 

Ξαλό κα είναι ςτθν ειςιγθςθ μασ να μεταφζρουμε, όςο αυτό είναι εφικτό, τα ςχόλια 

όπωσ ακριβϊσ ελζχκθςαν. 

Ψζλοσ κα πρζπει να διαβεβαιϊνουμε όςουσ μασ εξυπθρετοφν ςχετικά με τθν εχεμφκεια 

μασ και ςε καμία περίπτωςθ να μθν αναφζρουμε τισ πθγζσ των πλθροφοριϊν μασ. 
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Θ ΨΕΛΦΕΧΛΑΧ ΑΕ εξειδικεφεται ςτθ ςυγκζντρωςθ και διάκεςθ πλθροφοριϊν οικονομικισ 

ςυμπεριφοράσ για επιχειριςεισ και ιδιϊτεσ, δεδομζνων ςυγκζντρωςθσ χορθγιςεων για 

ιδιϊτεσ και μικρζσ επιχειριςεισ, υποκθκϊν και προςθμειϊςεων κακϊσ και ςτοιχείων που 

ςυνδράμουν ςτθν αποτροπι απάτθσ ςτισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, τα οποία παρζχει μζςω 

αξιόπιςτων πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων. 

Τςον αφορά τα δυςμενι ςτοιχεία ςε μια επιχείρθςθ, ςτουσ φορείσ τθσ, ςτουσ ςυγγενείσ 

Αϋ βακμοφ των φορζων τθσ, όπωσ επίςθσ και ςε ςυγγενείσ, προσ όλουσ τουσ παραπάνω, 

εταιρείεσ, κα πρζπει να εξετάηεται: 

 Ψο είδοσ, θ ςοβαρότθτα, ο αρικμόσ και το ποςοτικό τουσ μζγεκοσ ςε € 

 Θ παλαιότθτα,  θ διαχρονικότθτα και θ ςυχνότθτα τουσ 

Ψα δυςμενι ςτοιχεία κα πρζπει να αιτιολογοφνται πλιρωσ, προςκομίηοντασ τυχόν 

ζγγραφα τακτοποίθςθσ ι διαγραφισ τουσ, δίδοντασ παράλλθλα επαρκισ εξθγιςεισ για 

τισ αιτίεσ και τουσ λόγουσ δθμιουργίασ τουσ. 

Χτον λευκό Ψειρεςία δίνεται θ δυνατότθτα ςτον αξιολογθτι να δει τισ όποιεσ δανειακζσ 

υποχρεϊςεισ του φορζα ι των φορζων μιασ εταιρείασ όπωσ και των ςυγγενϊν τουσ με Αϋ 

βακμό ςυγγζνειασ, το είδοσ, το φψοσ και το αρχικό τουσ ποςό, τον τρόπο με τον οποίο 

αυτζσ αποπλθρϊνονται, οφτωσ ϊςτε να ηθτιςει περιςςότερα ςτοιχεία, όπωσ τραπεηικζσ 

ενθμερότθτεσ, ςτισ οποίεσ κα κακορίηεται το ενιμερο και το τρζχον υπόλοιπο τθσ 

οφειλισ, εξαςφαλίςεισ που τυχόν ζχουν δοκεί, εγγυιςεισ κ.α.    

3.1.13 Σικογενειακι κατάςταςθ-Περιουςία 

Χθμαντικό ποιοτικό ςτοιχείο αποτελεί και το βιοτικό επίπεδο του πελάτθ μασ, δθλαδι θ 

οικογενειακι του κατάςταςθ (παιδιά που ςπουδάηουν, εργαηόμενοσ/θ ςφηυγοσ κλπ) τα 

οποία υποδθλϊνουν κάποιο επίπεδο ευμάρειασ. 

Υαράλλθλα θ φπαρξθ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ, που αποκτάται κατά τθ διάρκεια 

αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ του και δεν είναι απόρροια κλθρονομιάσ, είναι ςτοιχείο που 

υποδθλϊνει οικονομικι άνεςθ/ευχζρεια. Επίςθσ θ απόκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων 

κατά τθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ είναι ςτοιχείο που πρζπει να διαςταυρωκεί με τισ 

πωλιςεισ που δθλϊνει, ιδιαίτερα εάν ζχουμε να αξιολογιςουμε εταιρεία με Β’ 

κατθγορίασ βιβλία. 

Ψζλοσ κα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι ο ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία ολοκλθρωμζνων 

τραπεηικϊν ςχζςεων. 
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Πια χρθματοδότθςθ δεν πρζπει να είναι μια μεμονωμζνθ ςυναλλαγι με τον πελάτθ, 

αλλά θ αρχι μιασ ουςιαςτικισ και πολφπλευρθσ ςχζςθσ που πρζπει να αναπτυχκεί. Θ μθ 

φπαρξθ παράλλθλων εργαςιϊν (πχ ςυνεργαςία με τθν Δ/νςθ καρτϊν, λογ/ςμοί όψεωσ, 

ειςαγωγζσ ι επενδυτικά προϊόντα κλπ) όχι μόνο ςτερεί πολφτιμα κζρδθ από τθν τράπεηα, 

αλλά και δεν επιτρζπει τον επαρκι ζλεγχο τθσ πορείασ των εργαςιϊν του πελάτθ και τον 

ζγκαιρο εντοπιςμό τυχόν προβλθμάτων του. Επίςθσ κακιςτά τθν δανειακι ςχζςθ με τον 

πελάτθ αβζβαιθ, με τθν ζννοια ότι είναι πολφ εφκολο για ζνα καλό και ςυνεπι πελάτθ να 

φφγει από μια Ψράπεηα μεταφζροντασ το δάνειο του, αν ζχει μόνο αυτό, ςε κάποια άλλθ. 

Θ δθμιουργία μιασ τζτοιασ ολοκλθρωμζνθσ ςχζςθσ, απαιτεί βζβαια εκ μζρουσ μασ αρκετό 

χρόνο, ςχεδιαςμό, διαρκι προςπάκεια, ενδιαφζρον, καλι γνϊςθ  των προϊόντων μασ 

αλλά κυρίωσ γνϊςθ των ςυγκεκριμζνων αλλαγϊν του πελάτθ μασ (know your 

customer).Τλα αυτά είναι χαρακτθριςτικά που ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ο 

χρθματοδοτοφμενοσ πελάτθσ εκτιμά και ανταποδίδει ανάλογα, με αφξθςθ των εργαςιϊν 

του μαηί μασ.   

 

3.2 ΠΣΣΣΛΞΑ ΣΣΛΧΕΛΑ 

Θ εξζταςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων μιασ επιχείρθςθσ (αγορζσ, πωλιςεισ, αποκζματα 

εμπορευμάτων, απαιτιςεισ, χρθματικά διακζςιμα, υποχρεϊςεισ κ.α.) αποτελοφν 

μετριςιμα μεγζκθ, δθλαδι ποςοτικά ςτοιχεία και ςυνικωσ μασ οδθγοφν ςε αντικειμενικά 

ςυμπεράςματα. 

Σι επιχειριςεισ είναι υποχρεωμζνεσ από τθν υπάρχουςα νομοκεςία ςτθν τιρθςθ 

λογιςτικϊν βιβλίων. Ανάλογα με τθν πολιτικι τουσ ι με τον κφκλο εργαςιϊν τουσ ι με το 

είδοσ τουσ, οι επιχειριςεισ είναι υποχρεωμζνεσ να τθροφν βιβλία Αϋ,Βϋ ι Γϋ κατθγορίασ.  

Βιβλία Αϋ κατθγορίασ επιτρζπεται να τθροφν επιχειριςεισ με ετιςιεσ πωλιςεισ μζχρι          

€ 150.000 ι κάποιεσ μεμονωμζνεσ επιχειριςεισ με μεγαλφτερεσ πωλιςεισ (π.χ. περίπτερα, 

πρατιρια υγρϊν καυςίμων, ψιλικά είδθ).Σι επιχειριςεισ αυτζσ καταχωροφν τισ αγορζσ 

τουσ ςτο βιβλίο αγορϊν. 

Βιβλία Βϋ (εςόδων-εξόδων) κατθγορίασ επιτρζπεται να τθροφν επιχειριςεισ με ετιςιεσ 

πωλιςεισ από € 150.001 ζωσ € 1.500.000.Σι επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Β κατθγορίασ 

(βιβλία εςόδων-εξόδων) δεν υποβάλλουν ιςολογιςμοφσ. 



68 
 

Επιχειριςεισ με πωλιςεισ πάνω από € 1.500.000 επιβάλλεται να τθροφν βιβλία Γϋ 

κατθγορίασ. Σι ΕΥΕ και οι ΑΕ υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ βιβλίων Γ κατθγορίασ ανεξάρτθτα 

από το φψοσ των πωλιςεων. Υάντωσ και επιχειριςεισ (ατομικζσ, Σ.Ε, Ε.Ε) με μικρότερο 

κφκλο εργαςιϊν μποροφν, αν επικυμοφν, να κρατοφν βιβλία Γ κατθγορίασ. 

Ανάλογα με το είδοσ βιβλίων που τθροφν οι επιχειριςεισ και ανάλογα με τον βακμό 

ανάλυςθσ που χρειάηεται ζνα αίτθμα, κα πρζπει να εξετάηουμε τα εξισ: 

      

3.2.1 Ανάλυςθ οικονομικϊν ςτοιχείων Αϋ και Βϋ κατθγορίασ βιβλίων 

Από τα Αναλυτικά Χτοιχεία Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (διλωςθ Ε3), τα Αναλυτικά Χτοιχεία 

προςδιοριςμοφ κακαροφ ειςοδιματοσ (Ε10) και τισ περιοδικζσ δθλϊςεισ Φ.Υ.Α. κα πρζπει 

να εξετάηονται αγορζσ και πωλιςεισ, θ πορεία τουσ από χρόνο ςε χρόνο ι/και περίοδο και 

να αιτιολογοφνται οι αποκλίςεισ. Ρα εξετάηονται οι ετιςιεσ αγορζσ ςε ςχζςθ με τισ 

πωλιςεισ, γιατί πολλζσ φορζσ ςυναντάται οι αγορζσ να είναι περιςςότερεσ από τισ 

πωλιςεισ και εκεί κα πρζπει να διερευνάται ο λόγοσ. Εάν δθλαδι προζρχεται από 

αδυναμία πωλιςεων, εάν οι πωλιςεισ είναι τελικά περιςςότερεσ από τισ δθλωκείςεσ ι εάν 

πρόκειται για νζα επιχείρθςθ. 

  Επίςθσ κα πρζπει να εξετάηεται ο δανειςμόσ τθσ επιχείρθςθσ και να διερευνάται εάν είναι 

ενιμεροσ ι εάν παρουςιάηει κακυςτεριςεισ. Επειδι ο δανειςμόσ αυτϊν των επιχειριςεων 

δεν διαπιςτϊνεται από τα προςκομιηόμενα ζντυπα δθλϊςεων, κα πρζπει κατά τθ ςυηιτθςθ 

με τον πελάτθ να ρωτάμε εάν υπάρχει δανειςμόσ ςε άλλθ Ψράπεηα. Χε περίπτωςθ 

απόκρυψθσ ο μόνοσ τρόποσ να το πλθροφορθκοφμε είναι να πάρουμε πλθροφορίεσ από 

τθν Ψράπεηα με τθν οποία ςυνεργάηεται ςε λογαριαςμοφσ κατακζςεων, αφοφ ςυνικωσ 

ςτθν ίδια Ψράπεηα μπορεί να οφείλει και κάποιο δάνειο. Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να 

δοκεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα, κακϊσ ο Οευκόσ και Παφροσ Ψειρεςίασ αργεί να 

ενθμερωκεί ι δεν ενθμερϊνεται ποτζ ι επαρκϊσ. 

 

3.2.2 Ανάλυςθ οικονομικϊν ςτοιχείων Γϋκατθγορίασ βιβλίων 

Ψα βαςικά λογιςτικά βιβλία που τθροφν οι επιχειριςεισ με βιβλία Γϋκατθγορίασ είναι: 

Θμερολόγιο: είναι το βιβλίο όπου καταχωροφνται όλεσ οι ςυναλλαγζσ τθσ επιχείρθςθσ 

κατά χρονολογικι ςειρά, από τισ οποίεσ επθρεάηονται (χρεϊνονται ι πιςτϊνονται) δφο ι 
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περιςςότεροι λογαριαςμοί. Ξατά τθν καταχϊριςθ απαιτείται να αναγράφονται: θ 

θμερομθνία ςυναλλαγισ, ο αρικμόσ του παραςτατικοφ εγγράφου, οι τίτλοι των 

χρεοφμενων ι πιςτοφμενων λογαριαςμϊν, τα ποςά καταχϊριςθσ και θ αιτιολογία των 

κινιςεων. 

Ξακολικό: είναι το βιβλίο ςτο οποίο καταχωροφνται όλοι οι πρωτοβάκμιοι λογαριαςμοί, 

δθλαδι οι ςυγκεντρωτικοί λογαριαςμοί κατά κατθγορία π.χ. ζςοδα, ζξοδα, απαιτιςεισ, 

υποχρεϊςεισ κ.α. 

Ψο κακολικό διακρίνεται ςε: 

Γενικό κακολικό: όπου καταχωροφνται όλοι οι πρωτοβάκμιοι λογαριαςμοί, δθλαδι οι 

ςυγκεντρωτικοί λογαριαςμοί κατά κατθγορία π.χ. ζςοδα, ζξοδα, απαιτιςεισ, υποχρεϊςεισ 

κ.α. 

Αναλυτικό κακολικό: όπου τθροφνται οι δευτεροβάκμιοι λογαριαςμοί , δθλαδι οι 

αναλυτικοί λογαριαςμοί. Για να γίνει ςαφισ ο όροσ δίνουμε ζνα παράδειγμα: Σ 

πρωτοβάκμιοσ λογαριαςμόσ απαιτιςεισ από πελάτεσ μιασ επιχείρθςθσ αναλφεται ςε 

όλουσ τουσ πελάτεσ τθσ επιχείρθςθσ, οι οποίοι τθσ χρωςτοφν. Ψότε ο κάκε πελάτθσ είναι 

ζνασ δευτεροβάκμιοσ λογαριαςμόσ. Είναι λοιπόν αυτονόθτο, ότι το ςφνολο των 

δευτεροβάκμιων λογαριαςμϊν είναι ίςο με το υπόλοιπο του αντίςτοιχου πρωτοβάκμιου 

λογαριαςμοφ. 

Λςοηφγιο λογαριαςμϊν κακολικοφ: είναι το βιβλίο όπου καταχωροφνται ανά λογαριαςμό 

το προθγοφμενο υπόλοιπο, το ςφνολο των χρεϊςεων και των πιςτϊςεων και το νζο 

υπόλοιπο που διαμορφϊνεται. Ψα είδθ των ιςοηυγίων είναι: 

Λςοηφγιο γενικοφ κακολικοφ ι ιςοηφγιο πρωτοβάκμιων λογαριαςμϊν, ςτο οποίο 

εμφανίηονται οι κινιςεισ και τα υπόλοιπα των πρωτοβάκμιων λογαριαςμϊν. 

Λςοηφγιο αναλυτικοφ κακολικοφ ι ιςοηφγιο δευτεροβάκμιων λογαριαςμϊν, ςτο οποίο 

εμφανίηονται τα υπόλοιπα των δευτεροβάκμιων λογαριαςμϊν. 

Περιοδικό ιςοηφγιο: καλφπτει μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο π.χ. τρίμθνο 

Σριςτικό ιςοηφγιο: είναι το τελικό ιςοηφγιο που προκφπτει τθν τελευταία θμζρα τθσ 

διαχειριςτικισ χριςθσ, από το οποίο ςυντάςςεται και ο ιςολογιςμόσ τθσ επιχείρθςθσ. 
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Πε τα ιςοηφγια θ επιχείρθςθ μπορεί να ελζγχει κάκε φορά τθν πορεία τθσ, να 

παρακολουκεί τα μεγζκθ τθσ και τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία, να ζχει πλιρθ και ςαφι 

γνϊςθ των οικονομικϊν τθσ αποτελεςμάτων. 

Βαςικζσ ζννοιεσ που είναι χριςιμο να αναφζρουμε για να κατανοιςουμε τα ςτοιχεία του 

Λςολογιςμοφ είναι: 

Οογαριαςμόσ: είναι το μζςο ςτο οποίο απεικονίηονται ςυςτθματικά, με χρονολογικι ςειρά 

και με χρθματικοφσ όρουσ, θ αρχικι κζςθ και οι μεταβολζσ (αυξιςεισ ι μειϊςεισ) των 

ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, του πακθτικοφ και τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ επιχείρθςθσ.    

Ενεργθτικό: είναι το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων που διακζτει θ επιχείρθςθ και 

μζςω τθσ διαχείριςθσ τουσ προςπακεί να πετφχει τουσ ςκοποφσ τθσ. Υεριουςιακά ςτοιχεία 

κεωροφνται τα υλικά αγακά (π.χ. ακίνθτα, κινθτά, ζπιπλα, ςκεφθ, πρϊτεσ και βοθκθτικζσ 

φλεσ), οι απαιτιςεισ τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. απαιτιςεισ από πελάτεσ, γραμμάτια ειςπρακτζα, 

επιταγζσ ειςπρακτζεσ κ.α.), τα διακζςιμα τθσ επιχείρθςθσ (ταμείο, κατακζςεισ ςτισ 

Ψράπεηεσ), τα οποία κατζχει και μπορεί να χρθςιμοποιιςει για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν 

τθσ. 

Πακθτικό: είναι το ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ, ζναντι τρίτων, εκτόσ των 

ιδρυτϊν και των διοικοφντων αυτισ, οι χρεϊςεισ προσ Ψράπεηεσ, προμθκευτζσ, οι 

υποχρεϊςεισ προσ το δθμόςιο και οργανιςμοφσ, οι υποχρεϊςεισ προσ τρίτουσ κ.α. 

Ξακαρι Κζςθ: είναι το ςφνολο των κεφαλαίων που ζχουν ςυνειςφζρει οι μζτοχοι κατά τθν 

ίδρυςθ τθσ ι κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ τθσ και εμφανίηουν τθν υποχρζωςθ τθσ 

επιχείρθςθσ ζναντι τουσ. Θ λογιςτικι απεικόνιςθ τθσ κακαρισ κζςθσ είναι: καταβεβλθμζνο 

μετοχικό κεφάλαιο + αποκεματικά ± κζρδθ (ηθμιζσ) προθγουμζνων χριςεων. 

Ζςοδο: είναι θ χρθματικι ζκφραςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ που αποκτάται, άμεςα ι 

ζμμεςα, από τθ δραςτθριότθτα τθσ οικονομικισ μονάδασ και ειδικότερα από τθν πϊλθςθ ι 

εκμετάλλευςθ αγακϊν, υπθρεςιϊν και δικαιωμάτων. Χτθν ζννοια του εςόδου 

περιλαμβάνονται τυχόν επιχορθγιςεισ και άλλα παρόμοιασ φφςεωσ κονδφλια, που 

καταβάλλονται ςτθν οικονομικι μονάδα για τθν υποβοικθςθ επιτεφξεων των ςκοπϊν τθσ. 

Ζξοδο: είναι κάκε θκελθμζνθ διάκεςθ περιουςιακοφ ςτοιχείου με αντάλλαγμα τθν 

απόκτθςθ κάποιου αγακοφ. 

Ξζρδοσ: είναι κάκε απόκτθςθ περιουςιακοφ ςτοιχείου ζναντι διάκεςθσ αγακϊν, 

απαλλαγμζνου όμωσ από τα βάρθ που απαιτικθκαν για τθν απόκτθςθ του. 
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Ηθμία: είναι κάκε ακζλθτθ ανάλωςθ περιουςιακοφ ςτοιχείου χωρίσ αντάλλαγμα. 

Σι λογαριαςμοί ανάλογα με το τι παρακολουκοφν διακρίνονται ςε λογαριαςμοφσ 

ενεργθτικοφ, λογαριαςμοφσ πακθτικοφ, λογαριαςμοφσ εςόδων, λογαριαςμοφσ εξόδων, 

λογαριαςμοφσ κζρδουσ και λογαριαςμοφσ ηθμίασ. 

 Θ παρακολοφκθςθ των μεταβολϊν κάκε ςτοιχείου γίνεται με χρεϊςεισ και πιςτϊςεισ των 

λογαριαςμϊν.    

ΧΡΕΩΘ λογαριαςμοφ ςθμαίνει: 

 

 Αφξθςθ του υπολοίπου του εάν είναι: 

 Οογαριαςμόσ ενεργθτικοφ 

 Οογαριαςμόσ εξόδων 

 Οογαριαςμόσ ηθμίασ 

Πείωςθ του υπολοίπου του εάν είναι: 

 Οογαριαςμόσ πακθτικοφ και κακαρισ κζςθσ 

 Οογαριαςμόσ εςόδων 

 Οογαριαςμόσ κζρδουσ 

 

ΠΛΣΩΘ λογαριαςμοφ ςθμαίνει:   

Αφξθςθ του υπολοίπου του εάν είναι: 

 Οογαριαςμόσ πακθτικοφ και κακαρισ κζςθσ 

 Οογαριαςμόσ εςόδων 

 Οογαριαςμόσ κζρδουσ 

 

Πείωςθ του υπολοίπου του εάν είναι: 

 Οογαριαςμόσ ενεργθτικοφ 

 Οογαριαςμόσ εξόδων 

 Οογαριαςμόσ ηθμίασ 
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Θ μορφι ενόσ τυπικοφ ιςολογιςμοφ είναι οι εξισ: 

 

                                                                 ΛΣΟΣΓΛΠΣ 31/12/_____ 

 

                        ΕΡΕΡΓΘΣΛΞΣ 
 

                             ΠΑΚΘΣΛΞΣ 

Α.ΕΣΔΑ ΕΓΞΑΣΑΣΑΕΩ 
 
Β.ΠΑΓΛΣ ΕΡΕΡΓΘΣΛΞΣ 
1.Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 
2.Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 
 
 
 
Γ.ΞΤΞΟΣΦΣΡΣΤΡ ΕΡΕΡΓΘΣΛΞΣ 
1.Αποκζματα 
2.Απαιτιςεισ 
3.Χρεϊγραφα 
4.Διακζςιμα 
 
 
Δ.ΠΕΣΑΒΑΣΛΞΣΛ ΟΣΓΑΡΛΑΠΣΛ ΕΡΕΡΓΘΣΛΞΣΤ 

Α.ΛΔΛΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ 
1.Ξεφάλαιο 
2.Αποκεματικά 
3.Αποτελζςματα εισ νζο 
4.Υοςά προοριηόμενα για αφξθςθ 
Πετοχικοφ κεφαλαίου 
 
 
Β.ΠΡΣΒΟΕΨΕΛ ΓΛΑ ΞΛΡΔΤΡΣΤ ΞΑΛ ΕΣΔΑ 
 
 
Γ.ΤΠΣΧΡΕΩΕΛ 
1.Πακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
2.Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
 
Δ.ΠΕΣΑΒΑΣΛΞΣΛ ΟΣΓΑΡΛΑΠΣΛ ΠΑΚΘΣΛΞΣΤ 

  

Για κάκε ςτοιχείο διευκρινίηονται τα εξισ: 

Ζξοδα εγκαταςτάςεωσ: είναι τα ζξοδα ίδρυςθσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ, τα ζξοδα 

αναδιοργάνωςθσ, που είναι αποςβεςτζα ςε πάνω από μια χριςεισ. 

Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ: είναι τα άχλα περιουςιακά ςτοιχεία, όπωσ ζξοδα ερευνϊν, 

διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, λογιςμικό κ.α. 

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ: είναι τα ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία όπωσ εδαφικζσ 

εκτάςεισ, κτίρια, μθχανιματα, μεταφορικά μζςα, ζπιπλα κ.α. 

Αποκζματα: είναι τα αποκζματα εμπορευμάτων, υποπροϊόντων, πρϊτων και βοθκθτικϊν 

υλϊν κ.α. 

Απαιτιςεισ: είναι όλα τα ειςπρακτζα τθσ επιχείρθςθσ από ανοικτοφσ λογαριαςμοφσ με 

πελάτεσ, γραμμάτια και επιταγζσ πελατείασ, γραμμάτια ςτισ Ψράπεηεσ προσ είςπραξθ ι ςε 

ενεχυρίαςθ κ.α. 



73 
 

Χρεόγραφα: είναι οι μετοχζσ, οι ομολογίεσ, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που 

αποκτοφν οι επιχειριςεισ και είναι ευχεροφσ ρευςτοποίθςθσ. 

Διακζςιμα: είναι τα χρθματικά διακζςιμα, δθλαδι το ταμείο τθσ επιχείρθςθσ και οι 

κατακζςεισ ςε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ. 

Πεταβατικοί λογαριαςμοί ενεργθτικοφ: είναι κυρίωσ τα ζξοδα επομζνων χριςεων και τα 

ζξοδα χριςεωσ ειςπρακτζα. 

Μδια κεφάλαια: ςτθν ομάδα αυτι περιλαμβάνονται το μετοχικό κεφάλαιο που ζχει 

ειςπραχκεί, τα τακτικά αποκεματικά, τα ζκτακτα και ειδικά αποκεματικά, τα κζρδθ ι οι 

ηθμίεσ εισ νζον και τα κεφάλαια που κατατίκενται για αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου. 

Προβλζψεισ για κινδφνουσ και ζξοδα: είναι οι προβλζψεισ που γίνονται για κινδφνουσ π.χ. 

επιςφαλειϊν και για ζξοδα όπωσ π.χ. για τθν αποηθμίωςθ του προςωπικοφ τουσ όταν 

ςυνταξιοδοτείται (εφάπαξ) κ.α.   

Πακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ: είναι οι υποχρεϊςεισ μακροπρόκεςμθσ λιξθσ, όπωσ 

υποχρεϊςεισ από μακροπρόκεςμα δάνεια Ψραπεηϊν, από ομολογιακά δάνεια, από 

ςυναλλαγματικζσ μακροπρόκεςμων λιξεων κ.α. 

Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ: είναι οι υποχρεϊςεισ προσ προμθκευτζσ, οι υποχρεϊςεισ 

από βραχυπρόκεςμα δάνεια, από φόρουσ, από αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κ.α. 

Πεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ: είναι κυρίωσ τα ζςοδα επομζνων χριςεων και τα 

δεδουλευμζνα ζξοδα χριςεωσ. 
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Θ κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ και Διακζςεωσ Αποτελεςμάτων ζχει τθν εξισ 

μορφι:                                                         

   

 ΑΠΣΣΕΟΕΠΑΣΑ ΧΡΘΕΩ  

 

ΞΤΞΟΣ ΕΡΓΑΛΩΡ 

Πείον: Ξόςτοσ πωλθκζντων 

ΠΛΞΣΑ ΞΕΡΔΘ (ΗΘΠΛΕ) ΕΞΠΕΣΑΟΟΕΤΘ 

Πείον: Ζξοδα λειτουργίασ 

Πείον: Ζξοδα πωλιςεων & διακζςεωσ 

ΑΠΣΣΕΟΕΠΑΣΑ ΕΞΠΕΣΑΟΟΕΤΘ 

Πλζον: Υιςτωτικοί τόκοι 

Πείον: Χρεωςτικοί τόκοι 

Πλζον: Ζκτακτα αποτελζςματα 

Πλζον: Ζκτακτα κζρδθ 

Πείον: Ζκτακτεσ ηθμιζσ 

Πείον: Χφνολο αποςβζςεων παγίων ςτοιχείων 

Πείον: Σι από αυτζσ ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ 

ΞΑΚΑΡΑ ΞΕΡΔΘ (ΗΘΠΛΕ) ΧΡΘΕΩ ΠΡΣ ΦΣΡΩΡ 

Πλζον: Ωπόλοιπο κερδϊν προθγοφμενθσ χριςεωσ 

ΞΕΡΔΘ ΠΡΣ ΔΛΑΚΕΘ 

 

ΞΑΣΑΣΑΘ ΔΛΑΚΕΕΩ ΑΠΣΣΕΟΕΠΑΣΩΡ 

 

Θ ΔΛΑΚΕΘ ΣΩΡ ΞΕΡΔΩΡ γίνεται ωσ εξισ: 

1.Σακτικό αποκεματικό 

       2.Άλλα αποκεματικά 

       3.Περίςματα 

       4.Τπόλοιπο κερδϊν/ηθμιϊν εισ νζον 

 

 

Εξζταςθ οικονομικϊν ςτοιχείων ιςοηυγίων 

Υριν τθν ςφνταξθ ετιςιου ιςολογιςμοφ και κατά τθν διάρκεια του ζτουσ, οι επιχειριςεισ με 

βιβλία Γ κατθγορίασ ςυντάςςουν προοδευτικά μθνιαία ιςοηφγια, από τα οποία προκφπτουν 

κυρίωσ οι πωλιςεισ, θ άμεςθ ρευςτότθτα (που υπολογίηεται από τισ απαιτιςεισ, τα 

διακζςιμα και τισ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ), θ δανειακι επιβάρυνςθ κ.λπ. 
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Σα βαςικά μεγζκθ που κατά κανόνα δεν εμφανίηονται ςτο ιςοηφγιο είναι: αποκζματα 

(εμπορεφματα κ.λπ.) και αποτελζςματα χριςεωσ (κζρδθ ι ηθμιζσ), που προςδιορίηονται ςτο 

τζλοσ του ζτουσ μετά τθν απογραφι.  

Υολλζσ φορζσ ο χρόνοσ που μεςολαβεί, από τθν ςφνταξθ του τελευταίου ιςολογιςμοφ και 

τθν εξζταςθ αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ, είναι ικανόσ για ςθμαντικζσ κετικζσ ι αρνθτικζσ 

μεταβολζσ ςτα οικονομικά ςτοιχεία μιασ επιχείρθςθσ. Σ μόνοσ τρόποσ να ελζγξουμε τα νζα 

οικονομικά δεδομζνα και να τα ςυγκρίνουμε τόςο με τα δεδομζνα του ιςολογιςμοφ όςο και 

με τθν αντίςτοιχθ περςινι χρονικι περίοδο, είναι μζςα από τα δυο προςκομιςκζντα 

ιςοηφγια. 

Αρχικά κα αναλφςουμε τουσ βαςικοφσ λογαριαςμοφσ του φετινοφ ιςοηυγίου και ζπειτα κα 

ςυγκρίνουμε αυτά τα μεγζκθ με τα αντίςτοιχα περςινά. 

Χθμαντικζσ μεταβολζσ κα πρζπει να ερμθνευκοφν κατάλλθλα. Κα πρζπει να ερωτθκοφν οι 

υπεφκυνοι των επιχειριςεων και να δϊςουν με λεπτομζρεια τουσ λόγουσ των ςθμαντικϊν 

μεταβολϊν, γιατί είναι ουςιαςτικό να καταγράψουμε τθ ςθμερινι οικονομικι κατάςταςθ 

τθσ επιχείρθςθσ, όταν αυτι ζχει μεταβλθκεί ςθμαντικά ςτθν τρζχουςα χριςθ. Εδϊ 

μποροφμε να ηθτιςουμε αναλυτικό δευτεροβάκμιο ιςοηφγιο ι ανάλυςθ ςυγκεκριμζνα 

κάποιου πρωτοβάκμιου λογαριαςμοφ, για να διαπιςτϊςουμε ότι αυτά που μασ ζχουν 

ειπωκεί, απεικονίηονται ςτα βιβλία τθσ επιχείρθςθσ και ςυνεπϊσ ανταποκρίνονται ςτθν 

πραγματικότθτα. 

 

Για παράδειγμα, ασ προχωριςουμε ςτθν εξζταςθ των ιςοηυγίων μιασ εταιρείασ Α.Ε. που 

μασ προςκόμιςε δυο πρωτοβάκμια ιςοηφγια με θμερομθνίεσ 30/3/2000 και 30/3/2001 με 

τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 

 

 30/3/2000 30/3/2001 

ΥΑΓΛΑ 1.479.346 1.285.275 

ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ 3.332.331 4.398.601 

ΔΛΑΚΕΧΛΠΑ  90.039 

ΛΔΛΑ ΞΕΦΑΟΑΛΑ 583.503 660.413 

ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ 3.296.129 4.080.425 

ΥΩΟΘΧΕΛΧ 1.130.114 1.279.218 
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Υαρατθρϊντασ αυτόν τον πίνακα, κα πρζπει να μασ απαςχολιςουν οι λογαριαςμοί που 

παρουςιάηουν τθν μεγαλφτερθ μεταβολι μεταξφ των δυο χρόνων. Ζτςι παρατθροφμε 

ςθμαντικι αφξθςθ των υποχρεϊςεων ςε € 784.295, γεγονόσ που από μόνο του είναι 

αρνθτικό. Τμωσ παράλλθλα, παρουςιάηουν ςθμαντικι αφξθςθ οι λογαριαςμοί απαιτιςεων 

και διακεςίμων, εξιςορροπϊντασ ζτςι τθν αφξθςθ των υποχρεϊςεων. Εάν θ επιχείρθςθ 

παρουςίαηε ςταςιμότθτα ι μείωςθ πωλιςεων κα φαινόταν ότι ζχει κάποιο πρόβλθμα, το 

γεγονόσ όμωσ ότι παρουςιάηει ικανοποιθτικι αφξθςθ πωλιςεων, δικαιολογεί ωσ ζνα 

ςθμείο τα παραπάνω. Ζτςι καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ μεταβολι που ζχει επζλκει 

είναι απόρροια μιασ γενικότερθσ αφξθςθσ των εργαςιϊν τθσ, με ταυτόχρονθ ανάπτυξθ τθσ 

εταιρείασ. 

 

3.2.3 ΑΡΑΟΤΘ ΒΑΛΞΩΡ ΧΡΘΠΑΣΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΔΕΛΞΣΩΡ 

Χτθν ανάλυςθ ιςολογιςμϊν και καταςτάςεων αποτελεςμάτων χριςεωσ με ςκοπό τθν 

χρθματοδότθςθ, λαμβάνονται κυρίωσ υπόψθ τα οικονομικά ςτοιχεία τα οποία αποδίδουν: 

τθν ρευςτότθτα, τθν κερδοφορία (αποδοτικότθτα) και τθν δανειακι επιβάρυνςθ του 

πιςτοφχου. 

Για τθν αξιολόγθςθ των προαναφερκζντων, οι βαςικοί οικονομικοί δείκτεσ που 

υπολογίηονται είναι οι εξισ: 

 

3.2.3.1 ΔΕΛΞΣΕ ΡΕΤΣΣΣΘΣΑ   

 

ΔΕΛΞΨΘΧ ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΞΘΧ (ι ΓΕΡΛΞΘΧ) ΦΕΩΧΨΣΨΘΨΑΧ (Current Ratio): 

 

 

 

ΔΕΛΞΨΘΧ ΑΠΕΧΘΧ ΦΕΩΧΨΣΨΘΨΑΧ (Quick Ratio) 
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ΔΕΛΞΨΘΧ ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΞΘΧ ΨΑΧΩΨΘΨΑΧ ΑΥΑΛΨΘΧΕΩΡ-ςε θμζρεσ- (Days Receivable) 

 

 

 

ΔΕΛΞΨΘΧ ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΞΘΧ ΨΑΧΩΨΘΨΑΧ ΑΥΣΚΕΠΑΨΩΡ-ςε θμζρεσ- (Inventory Turnover) 

 

 

 

ΔΕΛΞΨΘΧ ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΞΘΧ ΨΑΧΩΨΘΨΑΧ ΥΟΘΦΩΠΩΡ-ςε θμζρεσ- (Days Payable) 

 

 

 

3.2.3.2 ΔΕΛΞΣΕ ΞΕΡΔΣΦΣΡΛΑ/ΑΠΣΔΣΣΛΞΣΣΘΣΑ 

 

ΠΛΞΨΣ ΥΕΦΛΚΩΦΛΣ ΞΕΦΔΣΩΧ (Cross Margin) 

 

 

 

ΞΑΚΑΦΣ ΥΕΦΛΚΩΦΛΣ ΞΕΦΔΣΩΧ (Net Margin) 
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ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑ ΛΔΛΩΡ ΞΕΦΑΟΑΛΩΡ (Return on equity) 

 

 

 

3.2.3.3 ΔΕΛΞΣΕ ΔΑΡΕΛΑΞΘ ΕΠΛΒΑΡΤΡΘ 

 

ΔΕΛΞΨΘΧ ΧΩΡΣΟΛΞΘΧ ΔΑΡΕΛΑΞΘΧ ΕΥΛΒΑΦΩΡΧΘΧ (Leverage) 

 

 

 

ΔΕΛΞΨΘΧ ΨΦΑΥΕΗΛΞΘΧ ΔΑΡΕΛΑΞΘΧ ΕΥΛΒΑΦΩΡΧΘΧ (Bank Leverage) 

 

 

 

ΔΕΛΞΨΘΧ ΞΑΟΩΨΘΧ ΧΦΕΩΧΨΛΞΩΡ ΨΣΞΩΡ (Interest Coverage) 

 

 

 

3.2.3.4 ΧΣΟΛΑ ΓΛΑ ΣΘΡ ΑΡΑΟΤΘ ΒΑΕΛ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΔΕΛΞΣΩΡ 

Θ ανάλυςθ/αξιολόγθςθ των οικονομικϊν δεικτϊν πρζπει να γίνεται με: 

Α) Λςτορικι ςφγκριςθ μεταξφ διαδοχικϊν ετϊν για τθν ίδια εταιρεία, προκειμζνου να 

εντοπιςκοφν τυχόν ευνοϊκζσ ι δυςμενείσ τάςεισ και εξελίξεισ. 

Β) ςφγκριςθ-όπου είναι δυνατόν και τα ςχετικά ςτοιχεία υπάρχουν-με παρόμοιεσ από 

πλευράσ μεγζκουσ επιχειριςεισ του ίδιου κλάδου.  
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Γ) το προκακοριςμζνο εφροσ τιμϊν των δεικτϊν να ζχει κακοριςτεί ςτα πιςτωτικά κριτιρια, 

όπωσ Κα δοφμε παρακάτω. 

 

Χαν γενικζσ κατευκφνςεισ όμωσ, κα ςθμειϊςουμε τα εξισ: 

 

ΡΕΤΣΣΣΘΣΑ 

Α) Σ δείκτθσ γενικισ ρευςτότθτασ πρζπει ςτισ περιςςότερεσ-αν όχι όλεσ-τισ περιπτϊςεισ να 

είναι ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 1.0, πράγμα που ςθμαίνει ότι το Ξυκλοφοροφν Ενεργθτικό 

(Απαιτιςεισ, Αποκζματα και Διακζςιμα) καλφπτει (και άρα επαρκεί για να αποπλθρϊςει) το 

ςφνολο των Βραχυπρόκεςμων Ωποχρεϊςεων τθσ επιχείρθςθσ. Ζνασ δείκτθσ μεγαλφτεροσ 

από 1.0 ςθμαίνει επίςθσ ότι το κεφάλαιο κίνθςθσ τθσ επιχείρθςθσ (Ξυκλοφοροφν 

ενεργθτικό-Βραχυπρόκεςμεσ Ωποχρεϊςεισ) είναι κετικό.  

Πεγάλθ διαφορά μεταξφ αυτοφ του δείκτθ και του δείκτθ άμεςθσ ρευςτότθτασ (Q/R), 

μπορεί να ςθμαίνει υπερβολικι αποκεματοποίθςθ, κατάςταςθ που ενζχει κινδφνουσ, διότι 

ςθμαίνει: 

1)Ωπερβολικό κόςτοσ για τθν επιχείρθςθ και 

2) Υικανι αδυναμία πϊλθςθσ των εμπορευμάτων τθσ (λόγω απαξίωςθσ ι για άλλουσ 

λόγουσ), οπότε και θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ πικανόν να είναι 

δυςμενισ. 

 Σι δυο παραπάνω δείκτεσ, μαηί με τον δείκτθ δανειακισ επιβάρυνςθσ είναι οι 

ςθμαντικότεροι δείκτεσ ςτθν αξιολόγθςθ χρθματοδοτιςεων, διότι ςε μεγάλο βακμό 

προςδιορίηουν τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ του δανείου. 

Β) Σι δείκτεσ κυκλοφοριακισ ταχφτθτασ (αποκεμάτων, απαιτιςεων και υποχρεϊςεων) 

λογικό είναι να παραμζνουν ςχετικά ςτακεροί, ςε μικρά χρονικά διαςτιματα, ςε μια ϊριμθ 

επιχείρθςθ. Δραςτικι αλλαγι τουσ , ςυνικωσ ςυνιςτά ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτα προϊόντα ι 

τουσ όρουσ ςυναλλαγϊν τθσ επιχείρθςθσ, οι οποίεσ πρζπει να ερευνϊνται προςεκτικά (ςε 

ςυηιτθςθ με τθν επιχείρθςθ και λαμβάνοντασ πλθροφορίεσ από τουσ προμθκευτζσ τθσ). 
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ΞΕΡΔΣΦΣΡΛΑ/ΑΠΣΔΣΣΛΞΣΣΘΣΑ   

Α) Σ δείκτθσ μικτοφ κζρδουσ δείχνει το περικϊριο κζρδουσ του πελάτθ μεταξφ τθσ αξίασ 

αγοράσ (ι παραγωγισ) των προϊόντων του (κόςτοσ πωλθκζντων) και τθσ αξίασ 

μεταπϊλθςθσ τουσ (κφκλοσ εργαςιϊν ι τηίροσ) πριν τθν αφαίρεςθ των γενικϊν εξόδων, 

χρθματοοικονομικϊν εξόδων και γενικά όλων των εξόδων τθσ επιχείρθςθσ. 

Β) Σ δείκτθσ κακαροφ περικωρίου κζρδουσ δείχνει το κακαρό περικϊριο κζρδουσ μετά τθν 

αφαίρεςθ των εξόδων και πριν από τουσ φόρουσ. Γενικά τα περικϊρια κζρδουσ, επίςθσ 

πρζπει να μζνουν αρκετά ςτακερά ςε ϊριμεσ επιχειριςεισ και να είναι ανάλογα με αυτά 

του κλάδου τουσ.  

Γ) Σ δείκτθσ αποδοτικότθτασ ιδίων κεφαλαίων δείχνει τθν απόδοςθ των κεφαλαίων που 

ζχει επενδφςει ο επιχειρθματίασ ςτθν επιχείρθςθ και άρα τι κερδίηει (βάςει βιβλίων) από 

τθν δραςτθριότθτα του αυτι. 

 

ΔΑΡΕΛΑΞΘ ΕΠΛΒΑΡΤΡΘ 

Α) Σ δείκτθσ δανειακισ επιβάρυνςθσ δείχνει για κάκε 1€ ιδίων κεφαλαίων που ζχει 

καταβάλει ο επιχειρθματίασ, πόςα € δανεικά ζχει χρθςιμοποιιςει. Τςο μεγαλφτεροσ είναι 

αυτόσ ο δείκτθσ τόςο πιο επιςφαλισ είναι θ κζςθ τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον τα ζξοδα που 

ςυνεπάγεται ο δανειςμόσ είναι ςτακερά και ανελαςτικά και ςε περιόδουσ μειωμζνων 

εςόδων/τηίρου τθσ επιχείρθςθσ, μπορεί να οδθγιςουν αυτι ςε δφςκολθ κζςθ ι και 

αδυναμία πλθρωμισ. Άρα , χαμθλόσ τζτοιοσ δείκτθσ ςυνιςτά καλφτερθ και υγιζςτερθ 

χρθματοοικονομικι διάρκρωςθ τθσ επιχείρθςθσ. 

Β) Ψα παραπάνω ιςχφουν και για τον τραπεηικό δανειςμό (Bank leverage) που αποτελεί 

άλλωςτε το πλζον ανελαςτικό ζξοδο τθσ επιχείρθςθσ και αυτό που ςυνικωσ ςε περιόδουσ 

κρίςθσ, οδθγεί τισ επιχειριςεισ ςε κατάρρευςθ. 

Γ) Σ δείκτθσ κάλυψθσ χρεωςτικϊν τόκων που καταβάλλει μια επιχείρθςθ, μζςα ςε μια 

χριςθ για τθ χρθςιμοποίθςθ ξζνων κεφαλαίων, δείχνει πόςεσ φορζσ αυτοί οι τόκοι 

καλφπτονται από τα κζρδθ τθσ χριςεωσ. Είναι ςθμαντικόσ δείκτθσ, γιατί εμφανίηει τθν 

ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να εξοφλεί τουσ χρεωςτικοφσ τόκουσ των ξζνων κεφαλαίων από 

τα κζρδθ τθσ. Τςο μεγαλφτεροσ είναι αυτόσ ο αρικμοδείκτθσ τόςο μεγαλφτερθ είναι θ 

ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ να πλθρϊνει τουσ τόκουσ τθσ. Σ δείκτθσ αυτόσ, ςε ςυνδυαςμό 
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με τον δείκτθ δανειακισ επιβάρυνςθσ, παρζχει ζνδειξθ του βακμοφ και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ χρθςιμοποιιςεωσ των ξζνων κεφαλαίων από τθν επιχείρθςθ. 

 

3.3 ΔΛΑΦΑΟΛΣΛΞΑ ΠΕΡΛΚΩΡΛΑ 

 

ΔΑΡΕΛΣ ΥΦΣΧ ΑΛΑ (Δ.Υ.Α.) 

Χε περιπτϊςεισ χρθματοδοτιςεων που εξαςφαλίηονται με εγγραφι προςθμείωςθσ 

ακινιτου, με βάςθ τθν εκτιμθκείςα εμπορικι αξία ενόσ ακινιτου και τα εκάςτοτε ιςχφοντα 

διαςφαλιςτικά περικϊρια, προκφπτει θ ζννοια Δ.Π.Α. (Δάνειο προσ Αξία), θ οποία 

κακορίηει το ανϊτατο φψοσ χρθματοδότθςθσ. Ψο δάνειο προσ αξία είναι το πθλίκο τθσ 

ςχζςθσ του εγκρικζντοσ τελικοφ δανείου προσ τθν εκτιμθκείςα από τον μθχανικό εμπορικι 

αξία του προςθμειωμζνου ακινιτου. Θ Δ.Υ.Α. κακορίηει τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το 

ςυγκεκριμζνο δάνειο χαρακτθρίηεται πλιρουσ ι μερικισ εξαςφάλιςθσ. Ψζλοσ κα πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι ςτθν περίπτωςθ δανείου για τθν αγορά επαγγελματικισ ςτζγθσ, ανεξάρτθτα 

από τθν Δ.Υ.Α, το τελικό χορθγοφμενο ποςό κα προςδιοριςτεί από τθν αναγραφόμενθ αξία 

τθσ αγοράσ του ακινιτου ςτο ςυμβόλαιο. 

Χτισ περιπτϊςεισ που θ δανειοδότθςθ για αγορά, καταςκευι ι επιςκευι επαγγελματικισ 

ςτζγθσ ι αγορά επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ γίνεται με άλλου είδουσ εξαςφάλιςθ, όπωσ 

δζςμευςθ μετρθτϊν, ενεχυρίαςθ ΣΕΔ, ΕΓΕΔ και αμοιβαίων κεφαλαίων ςτακεροφ 

ειςοδιματοσ, υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ όςον αφορά το ανϊτατο 

χορθγοφμενο ποςό δανείου. 

Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ το φψοσ του δανείου δεν κακορίηεται από το ποςοςτό του Δ.Υ.Α. 

Ξατά περίπτωςθ όμωσ προςδιορίηεται από τουσ παρακάτω παράγοντεσ: 

 Για αγορά ακινιτου, από τουσ ςχετικοφσ όρουσ του ςυμβολαίου αγοράσ. 

 Για καταςκευι ι επιςκευι ακινιτου, από τον προχπολογιςμό του κόςτουσ των 

εργαςιϊν. 

 Για αγορά επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ, από το κόςτοσ αγοράσ που αναφζρεται ςτο 

τιμολόγιο. 

Χτισ περιπτϊςεισ ομολόγων, Εντόκων Γραμματίων Ελλθνικοφ Δθμοςίου και Αμοιβαίων 

Ξεφαλαίων, θ βάςθ υπολογιςμοφ κατά τθν ενεχυρίαςθ ζχει ωσ εξισ: 
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 Σμόλογα Ελλθνικοφ Δθμοςίου: Σνομαςτικι αξία (face value) 

 Ψίτλων Εντόκων Γραμματίων: Αξία αγοράσ (price value) του τίτλου 

 Αμοιβαία Ξεφάλαια: Αξία εξαγοράσ του μεριδίου 

Ψο χορθγοφμενο ποςό δανείου μπορεί να εξαςφαλιςκεί με δζςμευςθ και ενεχυρίαςθ των 

αναφερομζνων χρθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, ςε ποςοςτό που ποικίλει ανάλογα με 

τθν εκάςτοτε πιςτωτικι πολιτικι του κάκε Υιςτωτικοφ Λδρφματοσ. 

Χθμειϊνουμε ότι τα ποςοςτά που κακορίηονται ςτα διαςφαλιςτικά περικϊρια για το Δ.Υ.Α. 

χρθςιμεφουν μόνο για να χαρακτθρίςουν ζνα δάνειο ςαν πλιρωσ/μερικϊσ καλυμμζνο ι 

ακάλυπτο, ζτςι ϊςτε να κακοριςτεί και το ανάλογο τιμολόγιο. Δεν κακορίηουν δθλαδι το 

ανϊτατο ποςό χρθματοδότθςθσ τθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ. 

Ψζλοσ, επικρατεί θ πρακτικι να ηθτείται από τισ Ψράπεηεσ για τθν ιςχυρότερθ διαςφάλιςθ 

τουσ, ζνα επιπλζον ποςοςτό εξαςφάλιςθσ από το ποςό του χορθγοφμενου 

δανείου/πίςτωςθσ. Ψο ποςοςτό αυτό είναι δυνατό: 

 Ρα ποικίλει από Ψράπεηα ςε Ψράπεηα 

 Ρα είναι διαφορετικό ςτθν ίδια Ψράπεηα ανά δανειακό πρόγραμμα (π.χ. άλλο το 

περικϊριο ςε δάνειο € και άλλο ςε δάνειο ςυναλλάγματοσ) 

 Ρα διαφζρει ανά είδοσ εξαςφάλιςθσ (π.χ. άλλο περικϊριο ςε προςθμειϊςεισ και 

άλλο ςε ενεχυρίαςθ μετρθτϊν) 

 Ρα είναι διαφορετικό και ςτο ίδιο είδοσ εξαςφάλιςθσ ανάλογα με τον κίνδυνο του 

(π.χ. διαφορετικό ποςοςτό ςε Αμοιβαίο Ξεφάλαιο Βραχυπρόκεςμων Διακεςίμων 

και διαφορετικό ςε Αμοιβαίο Ξεφάλαιο Πετοχικό) 

Τταν μια Ψράπεηα εξετάηει αιτιματα χρθματοδότθςθσ που ωσ εξαςφάλιςθ κα λάβει Βϋ 

Προςθμείωςθ διακρίνουμε τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

 Θ Αϋ Υροςθμείωςθ αφορά δάνειο ι πίςτωςθ που δόκθκε από τθν Δ/νςθ 

Επαγγελματικισ Υίςτθσ τθσ ίδιασ 

 Θ Αϋ Υροςθμείωςθ αφορά δάνειο ι πίςτωςθ που δόκθκε από άλλθ Διεφκυνςθ ι 

μονάδα τθσ ίδιασ Ψράπεηασ ι άλλθ Ψράπεηα 

 

Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ, το ποςό τθσ Βϋ Υροςθμείωςθσ που κα εγγραφεί, προςτίκεται ςτο 

ποςό τθσ Αϋ Υροςθμείωςθσ και το ςφνολο των δφο υπολογίηεται ςαν Αϋ ςειράσ 
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Υροςθμείωςθ και χρθςιμοποιοφμε τα εγκεκριμζνα διαςφαλιςτικά περικϊρια τθσ Αϋ 

Υροςθμείωςθσ. 

Χτθ δεφτερθ περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα διαςφαλιςτικά περικϊρια τθσ κάκε 

Ψράπεηασ, κα πρζπει το άκροιςμα του επαγγελματικοφ δανείου και τθσ Υροςθμείωςθσ τθσ 

άλλθσ Δ/νςθσ ι άλλθσ Ψράπεηασ να είναι μικρότερο ι ίςο του 50% τθσ εκτιμθκείςασ 

εμπορικισ αξίασ του ακινιτου. Χτθν αντίκετθ περίπτωςθ το ποςό του αιτοφμενου δανείου 

κα μειωκεί. Δθλαδι το μζγιςτο φψοσ πιςτοδότθςθσ με Βϋ Υροςθμείωςθ προκφπτει από τον 

παρακάτω τφπο: 

 Πζγιςτο φψοσ δανείου= (Επαγγελματικό δάνειο + προςθμείωςθ άλλθσ Ψράπεηασ)<= 50% 

Εμπορικισ Αξίασ 

Χτθν περίπτωςθ που θ εγγραφι Αϋ Υροςθμείωςθσ αφορά χοριγθςθ τοκοχρεωλυτικοφ 

δανείου, που το υπόλοιπο του είναι μικρότερο από το ιμιςυ του ποςοφ τθσ προςθμείωςθσ, 

υπάρχει θ δυνατότθτα ςτον παραπάνω τφπο, ςτθ κζςθ του ποςοφ τθσ Αϋ Υροςθμείωςθσ τθσ 

άλλθσ Ψράπεηασ, να αντικαταςτακεί με το υπόλοιπο του δανείου. 

Σι ςυγκεκριμζνοι κανόνεσ ιςχφουν για όλεσ τισ κατθγορίεσ ςκοποφ δανείου και 

προκειμζνου να εγκρικοφν ςαν πλιρωσ καλυμμζνεσ χρθματοδοτιςεισ. Τταν δεν 

ικανοποιοφνται τα προαναφερκζντα διαςφαλιςτικά περικϊρια, οι χρθματοδοτιςεισ 

αξιολογοφνται ςαν μερικϊσ καλυμμζνεσ ι ακάλυπτεσ. 

Τταν εξετάηουμε αιτιματα χρθματοδότθςθσ με μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ πελατείασ, 

κα πρζπει, ςαν γενικι αρχι, να ζχουμε υπόψθ μασ και να ελζγχουμε τα εξισ: 

 Ψθν εμπορικότθτα των επιταγϊν, δθλαδι ότι οι επιταγζσ είναι απόρροια 

πραγματικϊν ςυναλλαγϊν και όχι επιταγζσ ευκολίασ 

 Ψθν ςυνάφεια, δθλαδι ότι το αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ που μασ 

εκχωρεί τισ επιταγζσ, ζχει ςχζςθ με το αντικείμενο δραςτθριότθτασ των εκδοτϊν 

των επιταγϊν; 

 Ψθν διαςπορά, δθλαδι ότι εκχωροφνται επιταγζσ από πολλοφσ και διάφορουσ 

εκδότεσ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται μεγάλθ διαςπορά και όχι ςυγκζντρωςθ του 

κινδφνου μόνο ςε ζνα μικρό αρικμό εκδοτϊν 

  Ψο ποςοςτό υπερκάλυψθσ, δθλαδι ζνα περικϊριο κάλυψθσ πάνω από το ποςό του 

ορίου, το οποίο κα χρθςιμεφει ςαν περικϊριο αςφαλείασ ςε περίπτωςθ που 

κάποιεσ επιταγζσ μείνουν ακάλυπτεσ, κακϊσ επίςθσ και ςαν περικϊριο που 

καλφπτει τόκουσ και προμικειεσ 
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 Ψα δυςμενι, δθλαδι εάν υπάρχουν δυςμενι ςτουσ εκδότεσ των επιταγϊν και πόςο 

ςοβαρά είναι 

 Ψθ διάρκεια των επιταγϊν, δθλαδι ποια κα είναι θ αναγραφόμενθ θμερομθνία 

πλθρωμισ των επιταγϊν (λιξθ), που μασ εκχωροφνται 

 

Σι παραπάνω αρχζσ κα πρζπει να ελζγχονται και να ςυνεκτιμϊνται ανάλογα με το κριτιριο 

λιψθσ των επιταγϊν πελατείασ, δθλαδι εάν προορίηονται ςαν εξαςφάλιςθ θ ςαν μζςο 

αποπλθρωμισ.  

 

3.4 ΠΛΣΩΣΛΞΑ ΞΡΛΣΘΡΛΑ (Εφαρμογι credit) 

 

3.4.1 ΕΛΑΓΩΓΘ 

Υροκειμζνου να προλαμβάνονται όςο το δυνατόν περιςςότερο οι μελλοντικοί κίνδυνοι από 

μια πιςτοδότθςθ, κατά τθν εξζταςθ ενόσ αιτιματοσ, οι Ψράπεηεσ, κακορίηουν ζνα πλζγμα 

πιςτωτικϊν κριτθρίων που πρζπει να πλθροφνται, ϊςτε να μποροφν με κάποια βεβαιότθτα 

να προχωροφν ςτθν ζγκριςθ τθσ χρθματοδότθςθσ. 

Θ τιρθςθ ι μθ των πιςτωτικϊν κριτθρίων δίνει τθ δυνατότθτα ςτον Αξιολογθτι 

Επαγγελματικϊν Δανείων να προβεί ςτθν πρϊτθ βαςικι αξιολόγθςθ του πελάτθ. Χτθν 

ςυνζχεια, αν δεν πλθροφνται οριςμζνα από τα κριτιρια, μπορεί να ηθτθκεί θ περαιτζρω 

κάλυψθ τθσ χρθματοδότθςθσ και να γίνει ανάλογθ τιμολόγθςθ. 

Ψα πιςτωτικά κριτιρια διακρίνονται ςε Ποιοτικά και Ποςοτικά , όπωσ ακριβϊσ και με τθν 

ίδια λογικι που ζχουμε προςδιορίςει πρωτφτερα ςτθ «Χκζψθ credit». 

Υαρακάτω αναφζρονται τα ποιοτικά και ποςοτικά κριτιρια που εξετάηει μια Διεφκυνςθ 

Επαγγελματικισ Υίςτθσ κατά τθν αξιολόγθςθ των επαγγελματικϊν δανείων: 

1. Εγκατάςταςθ επιχείρθςθσ 

2. Χρόνια δραςτθριότθτασ 

3. Δανειςμόσ από άλλεσ Ψράπεηεσ 

4. Δυςμενι ςτοιχεία 

5. Υροςωπικζσ εγγυιςεισ, τριτεγγυιςεισ 
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6. Ϊπαρξθ κινθτισ ι/και ακίνθτθσ περιουςίασ 

7. Θλικία επιχειρθματία 

8. Υοιότθτα management/Διάδοχοσ κατάςταςθ 

9. Target market/Ξλάδοσ δραςτθριότθτασ 

10. Ενιμεροσ με ΛΞΑ 

11. Σικονομικά ςτοιχεία 

12. Μδια ςυμμετοχι (ςτισ περιπτϊςεισ επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ και επαγγελματικισ 

ςτζγθσ) 

13. Υοςοςτό ετιςιων δόςεων δανείων προσ κφκλο εργαςιϊν ι κζρδθ προ φόρων (ςτισ 

περιπτϊςεισ επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ και επαγγελματικισ ςτζγθσ) 

14. Υωλιςεισ με πιςτωτικζσ κάρτεσ 

 

Επειδι ςυμβαίνει ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ από μια χρθματοδότθςθ για κεφάλαιο κίνθςθσ να 

διαφζρει από μια χρθματοδότθςθ για αγορά επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ ι 

επαγγελματικισ ςτζγθσ, ζχει επικρατιςει ςτθν πρακτικι των Ψραπεηϊν, τα ιςχφοντα 

πιςτωτικά κριτιρια, να διαφοροποιοφνται ανάλογα με το ςκοπό χοριγθςθσ. 

  

3.4.2 ΕΕΣΑΘ ΠΛΣΩΣΛΞΩΡ ΞΡΛΣΘΡΛΩΡ 

Πία περιςςότερο αναλυτικι εξζταςθ των πιςτωτικϊν κριτθρίων επιχειρείται παρακάτω: 

 

1. Εγκατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ 

Κα πρζπει θ επιχείρθςθ να ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του καταςτιματοσ 

που εξετάηει τθν πιςτοδότθςθ, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ των 

δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ. 

Χτθν περίπτωςθ που αυτό δεν ςυμβαίνει τότε είναι ςκόπιμο να εξετάςουμε τισ παρακάτω 

περιπτϊςεισ: 

Α) Σι καλοί επιχειρθματίεσ/επαγγελματίεσ επιδιϊκουν να ςυναλλάςςονται ςτθν περιοχι 

δραςτθριότθτασ τουσ ϊςτε να μποροφν να διαπραγματευτοφν καλφτερα, με πρόςχθμα τθν 

καλι τουσ φιμθ, άρα αν ο πελάτθσ που μασ προςζγγιςε δεν είναι τθσ περιοχισ του 

καταςτιματοσ, ίςωσ κζλει κάτι να κρφψει. 
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Β) Ωπό ςυνκικεσ ζντονου ανταγωνιςμοφ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, είναι αρκετά φποπτο, 

ζνασ πελάτθσ να διαςχίηει μια μεγάλθ απόςταςθ περνϊντασ μπροςτά από πολλά 

καταςτιματα Ψραπεηϊν, για να ζρκει να εξυπθρετθκεί από μία ςυγκεκριμζνθ Ψράπεηα. Αν 

το προϊόν που του ταιριάηει ι αιτείται είναι διακζςιμο από τον ανταγωνιςμό, γιατί δεν 

εξυπθρετικθκε από τισ άλλεσ Ψράπεηεσ; Πιπωσ όμωσ το προϊόν που τον ενδιαφζρει δεν 

προςφζρεται από Ψράπεηεσ που βρίςκονται ςτθν περιοχι δραςτθριότθτασ του; 

 

2. Χρόνια δραςτθριότθτασ 

Κα πρζπει θ επιχείρθςθ που εξετάηεται, να λειτουργεί τουλάχιςτον για2-3 χρόνια ζτςι ϊςτε 

να δίνεται θ δυνατότθτα ελζγχου τθσ δυναμικισ τθσ και των προοπτικϊν ανάπτυξθσ τθσ. 

Χτθν περίπτωςθ επιχείρθςθσ που δεν ζχει τα απαιτοφμενα χρόνια λειτουργίασ, αλλά είναι 

ςυνζχεια άλλθσ ι οι φορείσ τθσ είχαν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα ςτο ίδιο αντικείμενο, 

τότε ο χρόνοσ αυτόσ ςυνυπολογίηεται. 

Ψα απαιτοφμενα χρόνια δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ (ςτο ίδιο αντικείμενο) ποικίλουν 

από 1 ζωσ 4 χρόνια ανάλογα με το είδοσ χρθματοδότθςθσ, αλλά ςτθ ςυνζχεια και από τθν 

εξαςφάλιςθ που προςφζρει. 

 

3. Δανειςμόσ από άλλεσ Σράπεηεσ 

Εκ πρϊτθσ όψεωσ, θ φπαρξθ δανειςμοφ του πελάτθ από άλλεσ Ψράπεηεσ, είναι κετικό 

ςτοιχείο αφοφ δείχνει ότι απολαμβάνει τθσ εμπιςτοςφνθσ των Ψραπεηϊν, οι οποίεσ 

χρθματοδοτοφν τθν επιχειρθματικι του δραςτθριότθτα. Χτθν περίπτωςθ όμωσ που 

εξετάςουμε μια αίτθςθ δανείου, κα πρζπει να ςυνυπολογίςουμε τα οικονομικά του 

ςτοιχεία λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πρόςκετθ υποχρζωςθ που ζχει ο πελάτθσ ςε άλλθ 

Ψράπεηα. Επί πλζον κα πρζπει να διευκρινίςουμε, γιατί ο πελάτθσ δεν αιτείται πρόςκετθ 

χρθματοδότθςθ από τθν ι τισ Ψράπεηεσ, που ςυνεργάηεται ιδθ. Υρζπει να επιμείνουμε 

ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ, που θ χρθματοδότθςθ που ιδθ λαμβάνει από άλλθ Ψράπεηα, 

είναι θ κατάλλθλθ για τισ ανάγκεσ του. Χε πολλζσ περιπτϊςεισ ο πελάτθσ επιδιϊκει 

χρθματοδότθςθ για τθν αποπλθρωμι δανείου που κατζςτθ λθξιπρόκεςμο ςε άλλθ 

Ψράπεηα. 
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Υρζπει να γίνει ςαφζσ ςτον πελάτθ, ότι υποχρεοφμαςτε και πρόκειται να πάρουμε 

πλθροφορίεσ από υπεφκυνουσ ςε άλλεσ Ψράπεηεσ, με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται και τουσ 

οποίουσ κα μασ ςυςτιςει ο ίδιοσ ςτθν αίτθςθ του. 

 

4. Δυςμενι ςτοιχεία 

Ξαταρχιν κα πρζπει θ επιχείρθςθ, οι φορείσ τθσ, οι ςυγγενείσ επιχειριςεισ (αν υπάρχουν) 

και οι εγγυθτζσ, να μθν ζχουν ςε βάροσ τουσ δυςμενι ςτοιχεία. Αν όμωσ υπάρχουν, τα 

δυςμενι κα πρζπει να εξετάηονται όςον αφορά: 

 Ψο είδοσ τουσ και τθ ςοβαρότθτα τουσ (διαμαρτφρθςθ ςυναλλαγματικισ, 

απλιρωτθ επιταγι, διαταγι πλθρωμισ, κατάςχεςθ, πλειςτθριαςμόσ, αίτθςθ 

πτϊχευςθσ κ.α.). Πια αίτθςθ πτϊχευςθσ είναι πάρα πολφ ςοβαρό δυςμενζσ 

ςτοιχείο, ενϊ από τθν άλλθ μεριά ,μια διαμαρτφρθςθ ςυναλλαγματικισ, είναι 

ςτακμιςμζνθ λιγότερο ςαν δυςμενζσ ςτοιχείο από μια ςφραγιςμζνθ επιταγι 

 Ψο μζγεκοσ τουσ (μικρά ποςά ςυνικωσ δείχνουν και το φψοσ των 

υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει μια επιχείρθςθ ι ακόμθ και τθν αμζλεια 

κάποιων που διακινοφν μεγάλα ποςά) 

 Ψθ ςυνζχεια τουσ (είναι δθλαδι δυςμενι που καταγράφθκαν ςε μια μόνο 

χρονικι ςτιγμι θ επαναλαμβάνονται ςυχνά;) 

 Ψο χρόνο δθμιουργίασ τουσ (είναι δθλαδι πρόςφατα ι ζχει περάςει μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα και ςτο μεταξφ δεν δθμιουργικθκαν νζα;) 

Ψα δυςμενι εξετάηονται για τα 2-5 τελευταία χρόνια, ανάλογα με τθν εξαςφάλιςθ και 

αντίςτοιχα τθν κάλυψθ που προςφζρεται. 

Χε περίπτωςθ που υπάρχουν δυςμενι ςτοιχεία για τα χρόνια που ορίηονται ςτα 

πιςτωτικά κριτιρια κάκε Ψράπεηασ, αυτά πρζπει να δικαιολογοφνται πλιρωσ και κα 

πρζπει να προςκομίηονται, όςα δικαιολογθτικά απαιτοφνται για τθν αιτιολόγθςθ. 

Ψζλοσ κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ τακτοποίθςθ των δυςμενϊν ςτοιχείων δεν 

ςθμαίνει και αιτιολόγθςθ τουσ. Κα πρζπει να επεξθγείται επακριβϊσ ο λόγοσ 

δθμιουργίασ τουσ. 
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5. Προςωπικζσ εγγυιςεισ 

Χτισ περιπτϊςεισ εξζταςθσ αιτθμάτων με μερικι ι χωρίσ εξαςφάλιςθ είναι απαραίτθτθ 

θ λιψθ προςωπικϊν εγγυιςεων ι τριτεγγυιςεων. 

Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν κα πρζπει οπωςδιποτε να λαμβάνονται οι προςωπικζσ 

εγγυιςεισ όλων των βαςικϊν εταίρων. Ζνασ μζτοχοσ που δεν κζλει να εγγυθκεί με τθν 

προςωπικι του εγγφθςθ, μπορεί να ςθμαίνει πωσ δεν πιςτεφει ςτθν επιχείρθςθ του, 

γιατί λοιπόν κα πρζπει να τθν εμπιςτευκοφμε εμείσ; 

Βζβαια είναι αυτονόθτο ότι οι εγγυθτζσ, προκειμζνου θ εγγφθςθ τουσ να είναι 

ουςιαςτικι, να είναι κάτοχοι ακίνθτθσ περιουςίασ. Θ ακίνθτθ περιουςία των εγγυθτϊν 

κα πρζπει να είναι: 

 Ελεφκερθ βαρϊν, 

 Ρα παρζχει ικανοποιθτικό διαςφαλιςτικό περικϊριο, κατά περίπτωςθ, όταν θ 

ακίνθτθ περιουςία είναι βεβαρυμμζνθ. 

 

6.  Υπαρξθ κινθτισ ι και ακίνθτθσ περιουςίασ 

Χθμαντικό ςτοιχείο, που κα πρζπει να ςυνεκτιμοφμε, είναι θ φπαρξθ κινθτισ ι/και 

ακίνθτθσ περιουςίασ, που αποκτάται κατά τθ διάρκεια αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ 

του επιχειρθματία, είτε αυτι ανικει ςτθν εταιρεία είτε ςτον επιχειρθματία και δεν 

είναι απόρροια κλθρονομιάσ. Θ φπαρξθ περιουςίασ είναι ςτοιχείο που υποδθλϊνει 

οικονομικι άνεςθ/ευχζρεια και ζχει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ, που 

δεν είναι δυνατι εκτενισ οικονομικι ανάλυςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (π.χ. εταιρείεσ, 

επαγγελματίεσ που τθροφν βϋ κατθγορίασ βιβλία). 

 

7. Θλικία 

Σ επιχειρθματίασ ι ο κφριοσ εταίροσ μιασ επιχείρθςθσ κα πρζπει να είναι θλικίασ 25-

65 χρόνων για να ζχει τθ χρονικι τουλάχιςτον δυνατότθτα να αποπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του ι/και να ζχει ξεκινιςει μια δραςτθριότθτα, βάςει των προοπτικϊν 

και ίςωσ των επιδόςεων τθσ οποίασ, κα υπάρξει θ δυνατότθτα αποπλθρωμισ των 

υποχρεϊςεων του. Θ εξζταςθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου ςυνδζεται και πρζπει να 
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ελζγχεται με το κριτιριο που αφορά ςτα χρόνια δραςτθριότθτασ του πελάτθ ςτο ίδιο 

αντικείμενο. 

Χε περίπτωςθ που ο εξεταηόμενοσ πελάτθσ βρίςκεται ςε θλικία μεγαλφτερθ των 65 

χρόνων, κα εξετάηεται αν υπάρχει διάδοχθ κατάςταςθ, εφόςον βζβαια ο διάδοχοσ 

αςχολείται και ο ίδιοσ ςτθν επιχείρθςθ. Χε μικρότερεσ θλικίεσ κα πρζπει να εξετάηεται 

αν υπάρχει οικογενειακι παράδοςθ. 

 

 

8. Ποιότθτα management/Διάδοχοσ κατάςταςθ 

Θ ποιότθτα του management αναφζρεται κυρίωσ ςτισ εταιρείεσ και ζχει να κάνει με το 

βάκοσ του management τθσ εταιρείασ, με τουσ εργαηόμενουσ και με τισ πρωτοβουλίεσ 

που αναλαμβάνει για τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τθσ ςτον ανταγωνιςμό. 

Χαφϊσ μια επιχείρθςθ ςωςτά ςτελεχωμζνθ από ικανά ςτελζχθ με ουςιαςτικζσ 

αρμοδιότθτεσ υπερτερεί από μια άλλθ, όπου όλοι οι ρόλοι ανικουν ςε ζνα άτομο, το 

οποίο δεν πρζπει να λείπει ποτζ. 

Από τθν εμπειρία του Αξιολογθτι Επαγγελματικϊν Δανείων μπορεί να διερευνθκεί θ 

δυναμικότθτα και οι καινοτόμεσ πρωτοβουλίεσ του management μιασ εταιρείασ ςε 

κζματα προϊκθςθσ πωλιςεων, επενδυτικϊν δυνατοτιτων, δθμιουργία καλοφ 

ονόματοσ. 

Επίςθσ όςον αφορά ςτον τρόπο άςκθςθσ του management κα πρζπει να εξεταςκοφν 

τα παρακάτω: 

 Υωσ ζχουν μοιραςκεί οι ρόλοι μεταξφ των εταίρων; 

 Ωπάρχει ςυμμετοχι πολλϊν ςτθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ; 

 Ζνασ μόνο αποφαςίηει για όλα; 

 Υωσ ζχει ςτελεχωκεί μια επιχείρθςθ και ποιο είναι το οργανόγραμμα τθσ; 

 Ψα ςτελζχθ ζχουν ουςιαςτικοφσ ρόλουσ ςτθν διοίκθςθ τθσ και τι εμπειρία 

διακζτουν; 

  Χτθν περίπτωςθ των οικογενειακϊν επιχειριςεων, όπου ςτθν επιχείρθςθ 

απαςχολοφνται δυο ι περιςςότερα μζλθ τθσ οικογζνειασ, υπάρχει φυςικά διαδοχι, 
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αλλά κυρίωσ υπάρχει το ςτοιχείο τθσ αφοςίωςθσ (family commitment) και τθσ 

ςυνζχειασ, πολφ κετικά ποιοτικά ςτοιχεία για τθν αξιολόγθςθ του αιτιματοσ. 

Τςον αφορά ςτισ προςωπικζσ επιχειριςεισ και ςτουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, θ 

φπαρξθ ι όχι διάδοχθσ κατάςταςθσ αποτελεί ςθμαντικό ςτοιχείο, που ςυνδζεται 

άμεςα με το κριτιριο που αφορά τθν θλικία του επαγγελματία ι του κφριου φορζα. Θ 

απουςία διάδοχθσ κατάςταςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθ μεγάλθ θλικία του πελάτθ 

(μεταξφ 60-65 ετϊν) κακιςτοφν απαγορευτικι τθ χοριγθςθ δανείου. 

Τμωσ, πολφ ςυχνά ςτισ προςωπικζσ επιχειριςεισ και ςε ελεφκερουσ επαγγελματίεσ 

(γιατροί, δικθγόροι, μθχανικοί κ.λπ.) δεν υπάρχει διάδοχθ κατάςταςθ και τότε είναι 

ςθμαντικό να δίνουμε βάροσ ςε άλλα ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία, που κα μασ 

δϊςουν μια εικόνα τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του πελάτθ. 

 

 

9. Target market/Ξλάδοσ δραςτθριότθτασ 

Ψο target market μιασ Δ/νςθσ Χοριγθςθσ Επαγγελματικϊν Δανείων είναι το ςφνολο 

τθσ αγοράσ ελεφκερων επαγγελματιϊν, ατομικϊν επιχειριςεων και εταιρειϊν που 

καλφπτουν τα πιςτωτικά τθσ κριτιρια και δεν εμπίπτουν ςε κλάδουσ που θ πιςτωτικι 

πολιτικι τθσ Ψράπεηασ δεν επιτρζπει να χρθματοδοτεί. 

Εξαίρεςθ υπάρχει για κάποια Δάνεια Επαγγελματικισ Χτζγθσ, κυρίωσ με τθν μορφι 

πιςτωτικοφ ορίου, όπου το target market περιορίηεται ςε: 

 Εμπορικζσ επιχειριςεισ και επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για 

χρθματοδοτιςεισ καταςτθμάτων, γραφείων και οικοπζδων. 

 Ελεφκερουσ επαγγελματίεσ 

Ωπάρχει θ δυνατότθτα δανειοδότθςθσ βιοτεχνιϊν, βιομθχανιϊν, ξενοδοχείων και 

αποκθκϊν μόνο εάν οι επιχειριςεισ αυτζσ ζχουν πολφ καλά οικονομικά ςτοιχεία και 

ςαν πλιρθ εξαςφάλιςθ παρζχεται ακίνθτο που είναι οικία, κατάςτθμα, γραφείο ι 

οικόπεδο. 
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10. Σικονομικά ςτοιχεία 

Θ εξζταςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων περιλαμβάνει το φψοσ και τθν τάςθ που 

εμφανίηει ο κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) των επιχειριςεων, τθ ςυμπεριφορά των 

κερδϊν και το φψοσ τθσ κακαρισ κζςθσ, κακϊσ και τισ τιμζσ των αρικμοδεικτϊν 

ρευςτότθτασ και δανειακισ επιβάρυνςθσ. Ειδικά για τα δάνεια επαγγελματικοφ 

εξοπλιςμοφ και επαγγελματικισ ςτζγθσ, εξετάηεται θ ίδια ςυμμετοχι και θ ςχζςθ των 

ετιςιων δόςεων του δανείου με τα κζρδθ προ φόρων. Χτθν περίπτωςθ τθσ 

επαγγελματικισ ςτζγθσ, οι ετιςιεσ δόςεισ ςυγκρίνονται με το άκροιςμα των κερδϊν 

προ φόρων και των ενοικίων, που δεν κα ςυνεχίςει να πλθρϊνει θ επιχείρθςθ. 

Τςον αφορά τισ επιχειριςεισ που τθροφν Βϋ κατθγορίασ βιβλία μποροφν να 

εξεταςκοφν ο κφκλοσ εργαςιϊν, οι αγορζσ, τα ζξοδα και τα κζρδθ. 

 

Α) Ξφκλοσ εργαςιϊν 

Εξετάηονται οι πωλιςεισ μιασ επιχείρθςθσ και κα πρζπει: 

 Ρα παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ από χρόνο ςε χρόνο τθν τελευταία τριετία 

 Σι πωλιςεισ τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου να είναι υψθλότερεσ τθσ αντίςτοιχθσ 

περςινισ, τουλάχιςτον κατά το ποςοςτό του πλθκωριςμοφ 

 Ψζλοσ, ανάλογα με το ποςό του δανείου και τθν προςφερόμενθ εξαςφάλιςθ, 

κα πρζπει να ιςχφει μια ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ των πωλιςεων προσ το ςυνολικό 

τραπεηικό δανειςμό τθσ επιχείρθςθσ 

 

Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να αποδίδεται ςτισ περιπτϊςεισ επιχειριςεων, που 

παρουςιάηουν αυξομειϊςεισ του κφκλου εργαςιϊν τουσ. Κα πρζπει ςτισ περιπτϊςεισ 

αυτζσ να ηθτοφνται διευκρινιςεισ για τθν τάςθ του κφκλου εργαςιϊν και οι 

απαντιςεισ να ςυνδυάηονται με τισ πλθροφορίεσ που ζχουμε ιδθ πάρει ,ςχετικά με 

τουσ προμθκευτζσ και τον κλάδο δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ.  
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Β) Ξακαρά κζρδθ 

Για τισ επιχειριςεισ με Γϋ κατθγορίασ βιβλία, κα πρζπει θ επιχείρθςθ να εμφανίηει 

κζρδθ τα δφο τελευταία χρόνια, τα οποία κα ιταν προτιμότερο να προζρχονται από 

τθν κφρια δραςτθριότθτα τθσ (αφξθςθ πωλιςεων ι μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ) και 

όχι από μθ λειτουργικζσ πθγζσ, όπωσ υπεραξίεσ ομολόγων και μετοχϊν.  

 

Γ) Ξυκλοφοριακι ρευςτότθτα 

Σ δείκτθσ κυκλοφοριακισ ρευςτότθτασ απεικονίηει τθ ςχζςθ των βραχυπρόκεςμων 

απαιτιςεων τθσ επιχείρθςθσ (κυκλοφοροφν ενεργθτικό) με τισ βραχυπρόκεςμεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ. 

 

Δ) Δανειακι επιβάρυνςθ 

Σ δείκτθσ δανειακισ επιβάρυνςθσ δείχνει για κάκε 1€ ιδίων κεφαλαίων που ζχει 

καταβάλει ο επιχειρθματίασ, πόςα € δανεικά ζχει χρθςιμοποιιςει. Τπωσ ςτον δείκτθ 

ρευςτότθτασ, οι τιμζσ του δείκτθ δανειακισ επιβάρυνςθσ κυμαίνονται ανάλογα με τον 

ςκοπό του δανείου και τθν προςφερόμενθ εξαςφάλιςθ. 

 

Ε) Ξακαρι κζςθ 

Θ κακαρι κζςθ τθσ επιχείρθςθσ, με άλλα λόγια τα ίδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ μετά 

τθν αφαίρεςθ ηθμιϊν τθσ τρζχουςασ ι παρελκόντων χριςεων, κα πρζπει ςε κάκε 

περίπτωςθ να είναι κετικι. Ψο κριτιριο αυτό πρζπει να πλθρείται ακόμθ και ςτθν 

περίπτωςθ που παραςχεκεί cash collateral για τθν κάλυψθ τθσ πιςτοδότθςθσ. 

 

τ) Μδια ςυμμετοχι 



93 
 

Χτισ περιπτϊςεισ χρθματοδότθςθσ επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ και επαγγελματικισ 

ςτζγθσ, ςυνικωσ απαιτείται ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ με ίδια κεφάλαια. 

Ψο ελάχιςτο ποςοςτό είναι ανάλογο με το δανειακό πρόγραμμα, το είδοσ 

εξαςφάλιςθσ, το είδοσ και τθ νομικι μορφι τθσ εταιρείασ, το μζγεκοσ των ιδίων 

κεφαλαίων τθσ, τθ κερδοφορία τθσ κ.α. 

Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρθςθ δεν παρουςιάηει υψθλά κζρδθ και ταυτόχρονα 

τα ίδια κεφάλαια τθσ είναι μικρά, τότε ηθτάμε υψθλότερθ ελάχιςτθ ίδια ςυμμετοχι, 

μειϊνοντασ το ποςοςτό τθσ χρθματοδότθςθσ. 

Ωπάρχουν περιπτϊςεισ, που εφόςον οι προςφερόμενεσ εξαςφαλίςεισ είναι επαρκείσ, 

δίνεται θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ μζχρι το φψοσ του 100% τθσ αξίασ τθσ 

επζνδυςθσ. 

Υάντωσ θ ίδια ςυμμετοχι είναι ςοβαρό πιςτωτικό κριτιριο, αφοφ διαφορετικά 

εξετάηεται μια δανειοδότθςθ με οριακι ςυμμετοχι, από μια άλλθ που θ ςυμμετοχι 

τθσ επιχείρθςθσ είναι υψθλι και θ αιτοφμενθ δανειοδότθςθ είναι χαμθλι. 

 

Η) Ποςοςτό δόςεων ςτο ςφνολο των κερδϊν προ φόρων 

Χτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο κα πρζπει να υπάρξει διαχωριςμόσ ανάμεςα ςε 

επιχειριςεισ με Bϋ και Γϋ κατθγορίασ βιβλία. 

Τςον αφορά ςτισ επιχειριςεισ με Βϋ κατθγορίασ βιβλία, ςτθν περίπτωςθ που το 

δάνειο αφορά ςε Επαγγελματικό Εξοπλιςμό, κα πρζπει οι ετιςιεσ δόςεισ που κα 

πλθρϊνει ο πελάτθσ, να αποτελοφν ςυγκεκριμζνο ποςοςτό επί του ςυνολικοφ 

δθλωμζνου κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ. 

Τςον αφορά τισ επιχειριςεισ με Γϋ κατθγορίασ βιβλία, ςτθν περίπτωςθ που το δάνειο 

αφορά ςε Επαγγελματικό Εξοπλιςμό, κα πρζπει οι ετιςιεσ δόςεισ που κα πλθρϊνει ο 

πελάτθσ να αποτελοφν ςυγκεκριμζνο ποςοςτό επί των κερδϊν προ φόρων τθσ 

επιχείρθςθσ. Χε κάκε περίπτωςθ, ακόμθ και ςτθν παροχι cash collateral, οι ετιςιεσ 

δόςεισ δεν μπορεί να είναι υψθλότερεσ του κφκλου εργαςιϊν ι των κερδϊν προ 

φόρων τθσ επιχείρθςθσ αντίςτοιχα. 

Χτθν περίπτωςθ που το δάνειο αφορά ςε αγορά Επαγγελματικισ Χτζγθσ, κα πρζπει οι 

ετιςιεσ δόςεισ να υπολογίηονται με τθν ίδια λογικι, όπωσ παραπάνω, με τθ μόνθ 
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διαφορά, τθν πρόςκεςθ των ενοικίων που δεν κα ςυνεχίςει να πλθρϊνει ο πελάτθσ 

για τισ εταιρείεσ με Γϋ κατθγορίασ βιβλία.   

  

Θ) Πωλιςεισ με πιςτωτικζσ κάρτεσ 

1.Γεγενθμζνεσ απαιτιςεισ από κάρτεσ (άτοκεσ δόςεισ) 

Ξατά τθν χρθματοδότθςθ επιχειριςεων ζναντι γεγενθμζνων απαιτιςεων από 

πιςτωτικζσ κάρτεσ, παρότι οι πωλιςεισ ζχουν γίνει και τα πιςτωτικά δελτία ζχουν 

πιςτοποιθκεί, υπάρχουν οι εξισ κίνδυνοι: 

Α) Υιςτωτικόσ κίνδυνοσ ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ τθσ επιχείρθςθσ  

Ειδικότερα, εάν το Δθμόςιο, ΛΞΑ κλπ ζχει ανείςπρακτεσ απαιτιςεισ από τθν 

επιχείρθςθ, τότε κα προθγθκεί ςτθν κάλυψθ αυτϊν, με αποτζλεςμα θ Ψράπεηα να 

ειςπράξει ότι απομείνει. Γι’ αυτό το λόγο κα πρζπει να είμαςτε προςεκτικοί ςε 

περίπτωςθ φπαρξθσ δυςμενϊν, μιασ και μπορεί να κρφβουν τζτοιου είδουσ 

απαιτιςεισ.  

Β) Ξίνδυνοσ υπαναχωριςεων των πελατϊν (καρτοφχων) των πιςτοφχων 

Ζχει παρατθρθκεί ότι ςε πολλζσ επιχειριςεισ παρατθρείται υψθλό ποςοςτό 

υπαναχωριςεων, με αποτζλεςμα οι πωλιςεισ που κεωροφνται γεγενθμζνεσ και 

ζχουν χρθματοδοτθκεί, να ακυρϊνονται, οπότε θ Δ/νςθ Υιςτωτικϊν Ξαρτϊν δεν 

πλθρϊνει τθν επιχείρθςθ και αφοφ οι απαιτιςεισ είναι εκχωρθμζνεσ ςτθν Ψράπεηα, 

κατά ςυνζπεια δεν πλθρϊνει τθν Ψράπεηα. 

 Σι επιχειριςεισ που παρατθρείται μεγάλο ποςοςτό υπαναχωριςεων, είναι οι 

επιχειριςεισ Υαροχισ Ωπθρεςιϊν και κυρίωσ ινςτιτοφτα αιςκθτικισ, εκπαιδευτιρια, 

εργαςτιρια ελευκζρων ςπουδϊν, εταιρείεσ χρονομίςκωςθσ και τουριςτικά γραφεία. 

Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία και πρζπει να γνωρίηουμε το μζςο 

ετιςιο ποςοςτό υπαναχωριςεων καταναλωτϊν που ζχει θ επιχείρθςθ, το μζςο 

κόςτοσ τθσ υπθρεςίασ, τθ διάρκεια τθσ παραςχόμενθσ υπθρεςίασ και των αρικμϊν 

των δόςεων, τα οποία κα πρζπει να ςυνυπολογίηουμε ςτο ςυνολικό ποςοςτό 

χρθματοδότθςθσ. 

Γ) Ξίνδυνοσ που απορρζει από τθ διάρκεια τθσ παραςχόμενθσ υπθρεςίασ 
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Ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο που πρζπει να γνωρίηουμε, είναι θ διάρκεια τθσ 

παραςχόμενθσ υπθρεςίασ, γιατί όςο μεγαλφτερθ είναι θ χρονικι διάρκεια τόςο 

μεγαλφτεροσ είναι ο κίνδυνοσ, ο καρτοφχοσ να υπαναχωριςει ι να μθν τθριςει 

πλιρωσ το ςυμβόλαιο του. Ξαλό είναι, πριν ξεκινιςουμε μια τζτοιου είδουσ 

χρθματοδότθςθ, να ερευνοφμε τι είδουσ ςυμβόλαια/ςυμβάςεισ υπογράφει ο 

καρτοφχοσ με τθν επιχείρθςθ-πελάτθ μασ, ωσ προσ τθν χρονικι διάρκεια αλλά και ωσ 

προσ τουσ όρουσ.  

Γι’ αυτοφσ τουσ λόγουσ και ειδικά για τισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, το 

ποςοςτό χρθματοδότθςθσ ορίηεται από το χρθματοοικονομικό κόςτοσ και το ποςοςτό 

των υπαναχωριςεων, ενϊ ςαν βάςθ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το 75% των 

γεγενθμζνων απαιτιςεων ι/και ο αρικμόσ ατόκων δόςεων δεν κα πρζπει να 

υπερβαίνει τισ 12, για υπθρεςίεσ που παρζχονται ςε διάςτθμα πάνω από 6 μινεσ. 

Εξαιρζςεισ μπορεί να γίνουν ςε ιςχυρά οικονομικζσ επιχειριςεισ, που ακολουκοφν 

μια ςτακερι εμπορικι πολιτικι ςτο τομζα των πωλιςεων με άτοκεσ δόςεισ. 

Επίςθσ κα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ, ότι για τισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν 

το ςυνολικό επιτόκιο κα είναι υψθλότερο, λόγω των προαναφερκζντων αυξθμζνων 

κινδφνων που παρουςιάηουν. 

Ψζλοσ δεν κα πρζπει να ξεχνάμε ότι αν και θ χρθματοδότθςθ ζναντι γεγενθμζνων 

απαιτιςεων από πιςτωτικζσ κάρτεσ κεωρείται εξαςφαλιςμζνθ, μασ ενδιαφζρει 

πάντοτε θ οικονομικι πορεία τθσ επιχειριςεισ, ενϊ πρζπει να ηθτάμε και τισ 

προςωπικζσ εγγυιςεισ των εταίρων/μετόχων. 

 

2.Πελλοντικζσ απαιτιςεισ από κάρτεσ 

Ξατά τθ χρθματοδότθςθ επιχειριςεων λόγω μελλοντικϊν απαιτιςεων από κάρτεσ, 

ςτθν ουςία, χρθματοδοτοφμε χωρίσ εξαςφαλίςεισ, οπότε θ χρθματοδότθςθ ενζχει 

τουσ ίδιουσ κινδφνουσ που ζχει ζνα ανοικτό όριο. 

Πασ ενδιαφζρει λοιπόν θ ςυνολικι εικόνα και διαχρονικι οικονομικι πορεία τθσ 

επιχείρθςθσ και όλεσ οι δυνατότθτεσ αποπλθρωμισ τθσ χρθματοδότθςθσ, ζτςι ϊςτε 

να διαςφαλιςκεί ότι θ επιχείρθςθ δεν ενζχει κινδφνουσ πτϊχευςθσ. 
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Εξετάηουμε επίςθσ εάν και κατά πόςο ο κλάδοσ χρθςιμοποιεί πιςτωτικζσ κάρτεσ ςτισ 

πωλιςεισ του, για να κρίνουμε εάν θ επιχείρθςθ κα είναι ςε κζςθ να πραγματοποιεί 

αρκετζσ πωλιςεισ για να αποπλθρϊςει τθ χρθματοδότθςθ. 

Εάν θ επιχείρθςθ παφςει να πουλά με πιςτωτικζσ κάρτεσ, ο κφριοσ τρόποσ 

αποπλθρωμισ κα εκλείψει, οπότε κα πρζπει να ειςπράξουμε τισ απαιτιςεισ μασ από 

άλλεσ πθγζσ (cash flow). 

Θ αποπλθρωμι αυτισ τθσ χρθματοδότθςθσ εξαρτάται επίςθσ από το κατά πόςο θ 

επιχείρθςθ κάνει πωλιςεισ με πιςτωτικζσ κάρτεσ μζςα από POS τθσ Ψράπεηασ ςτθν 

οποία ζχει απευκυνκεί για δανειοδότθςθ και όχι άλλων Ψραπεηϊν και τα πιςτωτικά 

δελτία δεν είναι ενεχυριαςμζνα ςε άλλεσ Ψράπεηεσ. Χυνεπϊσ ζχει ςθμαςία να 

εξετάηουμε και να ελζγχουμε τα παραπάνω ςτοιχεία, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

γενικότερθ χρθματοοικονομικι πορεία τθσ επιχείρθςθσ. 

 

3.5 ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΣΑ ΠΛΣΣΔΣΣΘΕΩΡ 

 

3.5.1 ΠΕΨΑΧΦΣΡΣΟΣΓΘΠΕΡΕΧ ΕΥΛΨΑΓΕΧ ΥΕΟΑΨΕΛΑΧ 

Τταν εξετάηουμε αιτιματα χρθματοδότθςθσ με μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ 

πελατείασ, κα πρζπει να διακρίνουμε τισ ακόλουκεσ δυο περιπτϊςεισ: 

 

α. Σι επιταγζσ πελατείασ είναι μζςο εξαςφάλιςθσ (collateral) 

Χτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να ελζγχουμε: 

 Ψθν εμπορικότθτα των επιταγϊν 

 Ψθν ςυνάφεια 

 Ψθ διαςπορά, όπου θ διαςπορά ανά εκδότθ να αφορά ποςοςτό 10% του 

εγκεκριμζνου πιςτωτικοφ ορίου. Δθλαδι, ςε ζνα πιςτωτικό όριο € 30.000, το 

μζγιςτο ποςό ανά εκδότθ να είναι € 3.000 

 Ψο ποςοςτό υπερκάλυψθσ, το οποίο κα πρζπει να είναι 120%, που ςθμαίνει 

ότι χρθματοδοτοφμε το 83,3% των προςκομιηομζνων επιταγϊν 

 Ψα δυςμενι 
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 Ψθ διάρκεια των επιταγϊν, όπου θ μζγιςτθ διάρκεια να είναι 6 μινεσ. 

Χτισ περιπτϊςεισ όπου το όριο καλφπτεται αμιγϊσ από επιταγζσ, που εξαςφαλίηουν 

τθν ανακφκλωςθ τουσ, το δανειακό πρόγραμμα κα πρζπει να είναι ΑΑΟ κλαςςικόσ. 

Χτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να ιςχφουν και να εφαρμόηονται τα πιςτωτικά 

κριτιρια κεφαλαίου κινιςεωσ μερικισ κάλυψθσ, διότι αυτοφ του είδουσ θ 

χρθματοδότθςθ κεωρείται ςαν μερικϊσ καλυμμζνθ. 

Χτισ περιπτϊςεισ που ζχουμε μικτά όρια (ζνα μζροσ του ορίου ακάλυπτο και το 

υπόλοιπο με κάλυψθ επιταγϊν), το δανειακό πρόγραμμα κα πρζπει να είναι ΑΑΟ με 

πλθρωμι τόκων και ιςχφουν τα πιςτωτικά κριτιρια ακαλφπτου κεφαλαίου κίνθςθσ. 

 

β. Oι επιταγζσ πελατείασ να είναι μζςο αποπλθρωμισ (support) 

Χτθν περίπτωςθ αυτι το πιςτωτικό όριο ζχει αξιολογθκεί και χορθγείται ςαν 

ακάλυπτο (ανοικτό) και οι επιταγζσ πελατείασ εξυπθρετοφν τθν αποπλθρωμι και 

ανακφκλωςθ του ορίου και λαμβάνονται ςαν εξαςφάλιςθ ενίςχυςθσ/υποςτιριξθσ 

(support). 

Εδϊ δεν μασ ενδιαφζρει θ εμπορικότθτα, θ ςυνάφεια ι θ διαςπορά ςε μεγάλο 

βακμό. Ψο δανειακό πρόγραμμα μπορεί να είναι ΑΑΟ με πλθρωμι τόκων, οπότε ο 

πελάτθσ κα πρζπει να προςκομίηει επιταγζσ που κα διαςφαλίηουν τθν ομαλι 

αποπλθρωμι. Ψα πιςτωτικά όρια που ιςχφουν είναι αυτά του ακάλυπτου κεφαλαίου 

κινιςεωσ, διότι αυτοφ του είδουσ θ χρθματοδότθςθ κεωρείται ςαν ακάλυπτθ. 

Επιςθμαίνεται ότι για τθ χριςθ του πιςτωτικοφ ορίου, απαιτείται οπωςδιποτε θ 

προςκόμιςθ επιταγϊν πελατείασ. 

 

3.5.2 ΔΑΡΕΛΣΔΣΨΘΧΘ ΕΥΛΧΞΕΩΘΧ  Ι ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΧΨΕΓΘΧ 

Για τθν ζγκριςθ και τον προςδιοριςμό του φψουσ του χορθγοφμενου δανείου, το 

οποίο αφορά δανειοδότθςθ επιςκευισ ι καταςκευισ επαγγελματικισ ςτζγθσ, το 

ςυμβόλαιο αγοράσ και θ αντικειμενικι αξία δεν αποτελοφν απαραίτθτεσ 

προχποκζςεισ, ωςτόςο διακρίνουμε τρεισ περιπτϊςεισ: 

α. Σι εργαςίεσ πραγματοποιοφνται ςτο ακίνθτο που πρόκειται να προςθμειωκεί 
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Χε αυτι τθ περίπτωςθ, ςτοιχεία κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν ζγκριςθ του δανείου 

είναι ο προχπολογιςμόσ των προβλεπόμενων και ανεκτζλεςτων εργαςιϊν και θ 

εμπορικι αξία του οικοπζδου και τθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ, τόςο ςτο χρόνο τθσ 

εκτίμθςθσ (παροφςα αξία) όςο και μετά το πζρασ τθσ επιςκευισ ι αποπεράτωςθσ του 

(τελικι αξία). 

Σι εκταμιεφςεισ των επιςκευαςτικϊν, καταςκευαςτικϊν δανείων γίνονται ςταδιακά, 

ςφμφωνα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν, που πιςτοποιείται από ςυνεργάτθ μθχανικό 

τθσ Ψράπεηασ, χωρίσ να απαιτοφνται τιμολόγια ι άλλθσ φφςεωσ δικαιολογθτικά, με 

ςκοπό το τελευταίο εκταμιευόμενο ποςό δανείου, να ςυμπίπτει χρονικά με το πζρασ 

τθσ επιςκευισ ι αποπεράτωςθσ του ζργου. 

Ψο φψοσ ενόσ επιςκευαςτικοφ/καταςκευαςτικοφ δανείου προςδιορίηεται από το 

ποςοςτό του απαιτοφμενου διαςφαλιςτικοφ περικωρίου, ςε ςχζςθ με τθν τελικι 

εμπορικι αξία του ακινιτου, ςαν να ιταν δθλαδι το ακίνθτο ολοκλθρωμζνο. 

Χυνεπϊσ το κόςτοσ καταςκευισ μπορεί να δανειοδοτθκεί ςτο ςφνολο του, εφόςον το 

φψοσ του δανείου βρίςκεται εντόσ των ορίων που κακορίηονται από το ποςοςτό του 

διαςφαλιςτικοφ περικωρίου. 

Χτοιχείο, το οποίο κεωρείται επίςθσ πολφ ςθμαντικό για ζνα καταςκευαςτικό δάνειο, 

είναι το ςτάδιο ανζγερςθσ, ςτο οποίο βρίςκεται το υπό καταςκευι ακίνθτο. Θ πικανι 

απόκλιςθ του προχπολογιςμοφ από το πραγματικό κόςτοσ, θ εμπορικι αξία του ιδθ 

επιςκευαςμζνου/καταςκευαςμζνου τμιματοσ και το είδοσ τθσ εξαςφάλιςθσ του 

δανείου, προςδιορίηουν τθν ζναρξθ, το φψοσ και τθν χρονικι ςυχνότθτα των 

εκταμιεφςεων των καταςκευαςτικϊν δανείων. 

Θ ίδια ςυμμετοχι μιασ επιχείρθςθσ ςτθν καταςκευι επαγγελματικισ ςτζγθσ κα 

πρζπει να ελζγχεται ότι υπάρχει και όχι απλά να πικανολογείται. 

Ψζλοσ, ςαν μια βαςικι αρχι ςτθ χρθματοδότθςθ καταςκευισ επαγγελματικισ ςτζγθσ, 

κατά τθν οποία υπάρχει και ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ, επιςθμαίνεται ότι είναι 

προτιμότερο να χρθςιμοποιεί πρϊτα θ επιχείρθςθ τθ δικι τθσ ςυμμετοχι και με το 

ποςό του δανείου να επιτυγχάνεται θ ολοκλιρωςθ των ζργων. Αυτόσ ο τρόποσ 

ελαχιςτοποιεί τον κίνδυνο, μετά τθν τελευταία εκταμίευςθ, να μθν ζχει ολοκλθρωκεί 

θ καταςκευι. 
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β. Σι εργαςίεσ πραγματοποιοφνται ςε διαφορετικό ακίνθτο από εκείνο που πρόκειται 

να προςθμειωκεί 

Εδϊ το ποςό χρθματοδότθςθσ ορίηεται από τθν αξία του αποπερατωμζνου ακινιτου 

εξαςφάλιςθσ και όχι από το υπό επιςκευι ι καταςκευι ακίνθτο. Χτθν περίπτωςθ 

αυτι θ εξαςφάλιςθ, είναι ςε περατωμζνο ακίνθτο και ζχει ελεγχκεί, ςυνεπϊσ θ 

χρθματοδότθςθ κα μποροφςε να προχωριςει ολόκλθρθ και όχι ςταδιακά. Βζβαια για 

μεγάλα ποςά ενδζχεται να γίνει ςταδιακι εκταμίευςθ, όχι λόγω του πιςτωτικοφ 

κινδφνου, αλλά για επιβεβαίωςθ πραγματοποίθςθσ του ςκοποφ του δανείου. 

 

γ. Σι εργαςίεσ πραγματοποιοφνται ςε μιςκωμζνο ακίνθτο που δεν προςθμειϊνεται 

Χτθν περίπτωςθ αυτι εξετάηουμε και ελζγχουμε αυςτθρά τον προχπολογιςμό 

κόςτουσ των εργαςιϊν ςε όλα τα ςτάδια, από τθν αρχι μζχρι και το πζρασ των 

εργαςιϊν. 

Ξαταρχιν θ επζνδυςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε μιςκωμζνο ακίνθτο που δεν τθσ ανικει, 

είναι κετικό ςτοιχείο, μιασ και υποδθλϊνει μακροπρόκεςμθ προοπτικι και πίςτθ. 

Τμωσ, θ ίδια ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςτθν επζνδυςθ ζχει μεγάλθ ςθμαςία και 

πρζπει να διαςφαλίηεται ότι αναλϊνεται πρϊτθ, πριν δθλαδι τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

Ψράπεηασ (ζλεγχοσ από τον μθχανικό τθσ Ψράπεηασ ότι ζχει πραγματοποιθκεί). Εάν θ 

ίδια ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ, που ζχει ιδθ επενδυκεί, δεν επαρκεί, τότε είναι 

υποχρεωτικό να αποδειχτεί από τθν επιχείρθςθ θ ςυμμετοχι τθσ, είτε με προςκόμιςθ 

τιμολογίων είτε με επιβεβαίωςθ από τον μθχανικό τθσ Ψράπεηασ.  

Εφόςον θ επιχείρθςθ δεν καταβάλει ίδια ςυμμετοχι και ηθτά 100% χρθματοδότθςθ, 

τότε κρίνεται απαραίτθτθ θ αυξθμζνθ παροχι εμπράγματων ι άλλων εξαςφαλίςεων 

ι ακόμθ και με τθν παροχι εγγφθςθσ τριτεγγυθτι, με ακίνθτθ περιουςία. 

 

3.5.3 ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΑΥΣΥΟΘΦΩΠΘΧ ΔΑΡΕΛΣΩ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΧΨΕΓΘΧ 

Τςον αφορά τθν αξιολόγθςθ αποπλθρωμισ δανείου επαγγελματικισ ςτζγθσ, μπορεί 

να γίνει με δφο τρόπουσ: 

 Από το cash flow τθσ εταιρείασ 
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 Από τα ειςοδιματα (rentals) του ίδιου του χρθματοδοτοφμενου ακινιτου 

Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ, για να χρθματοδοτιςουμε τθν εταιρεία, αξιολογοφμε τον 

ςυνδυαςμό των ποςοτικϊν-ποιοτικϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ και τα ςτοιχεία του 

χρθματοδοτοφμενου ακινιτου. Δεν μζνουμε λοιπόν μόνο ςτα ςτοιχεία του ακινιτου. 

Χτθν δεφτερθ περίπτωςθ, εξετάηουμε όλα εκείνα τα ςτοιχεία του ακινιτου που κα 

μασ διαςφαλίςουν τθν ομαλι αποπλθρωμι του δανείου, από τα ενοίκια του. Δθλαδι 

εξετάηουμε ςτοιχεία όπωσ θ εμπορικότθτα τθσ περιοχισ, το φψοσ των ενοικίων , οι 

ετιςιεσ αυξιςεισ ενοικίων, πικανό ενοικιοςτάςιο ςτθν περιοχι, ςυμβάςεισ 

μιςκϊςεων, το είδοσ των ενοικιαςτϊν (ιδιϊτεσ θ επιχειριςεισ) και τθ δραςτθριότθτα 

τουσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που κρίνεται χριςιμο ςτθν αξιολόγθςθ του ακινιτου και 

των μελλοντικϊν ειςοδθμάτων που αυτό κα αποφζρει. 

Κα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι ςτισ περιπτϊςεισ αιτθμάτων που καλφπτονται με τθν 

εκχϊρθςθ ενοικίων και δεν υπάρχει προςθμείωςθ, κα πρζπει να επιδιϊκεται θ 

εγγραφι προςθμείωςθσ ζςτω ςε μζροσ τθσ αξίασ του εν λόγω ακινιτου. Σ λόγοσ είναι 

ότι ςτθν περίπτωςθ αλλαγισ κυριότθτα σ του ακινιτου, κα πρζπει αυτό να μασ 

γνωςτοποιθκεί, ϊςτε να είναι δυνατι θ διαπραγμάτευςθ για ενδεχόμενθ αλλαγι τθσ 

κάλυψθσ τθσ χρθματοδότθςθσ. 

 

3.5.4 ΔΑΡΕΛΣΔΣΨΘΧΘ ΑΓΣΦΑΧ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣΩ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ 

Θ δανειοδότθςθ αγοράσ παγίου εξοπλιςμοφ προχποκζτει τθν αγορά ςυγκεκριμζνων 

παγίων και τθν προςκόμιςθ τιμολογίων ςτο όνομα του πιςτοφχου που να τθν 

πιςτοποιοφν. 

Θ εκταμίευςθ του δανείου γίνεται: 

 Πε βάςθ τα επί πιςτϊςει τιμολόγια ςτο όνομα του πιςτοφχου, ο οποίοσ 

υποχρεοφται να προςκομίςει τα εξοφλθμζνα τιμολόγια. 

 Πε βάςθ τθν προςκομιςκείςα προςφορά από τον πωλθτι του 

επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ ςτο όνομα του, αφοφ προθγουμζνωσ εκδϊςει τα 

απαραίτθτα εξοφλθμζνα τιμολόγια ςτο όνομα του πιςτοφχου. 
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Τταν το αιτοφμενο δάνειο εξαςφαλίηεται με τθν εγγραφι προςθμείωςθσ, το ποςό 

δανείου που εγκρίνεται, βαςίηεται ςτθν αξία του αγοραηόμενου επαγγελματικοφ 

εξοπλιςμοφ και ςτθν εμπορικι αξία του ακινιτου που πρόκειται να προςθμειωκεί. 

Τταν όμωσ δεν εξαςφαλίηεται, τότε δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ίδια ςυμμετοχι, ςε 

ςυνδυαςμό πάντοτε με τα οικονομικά ςτοιχεία και τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ. 

 

ΒΛΒΟΛΣΓΡΑΦΛΑ 
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<< Αξιολόγθςθ Δανείων >>, Φεβρουάριοσ 2005 
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ΞΕΦΑΟΑΛΣ 4Σ  

ΒΑΛΞΑ ΠΡΣΝΣΡΣΑ ΣΡΑΠΕΗΛΞΘ ΧΡΘΠΑΣΣΔΣΣΘΘ ΠΠΕ 

Ψο παρόν κεφάλαιο επίςθσ προζρχεται ςχεδόν αποκλειςτικά από Ψραπεηικά εγχειρίδια 

ςυςτθμικϊν Ψραπεηϊν του Ελλαδικοφ χϊρου και ιδιαίτερα τθσ Ψράπεηασ EFG EUROBANK-

ERGASIAS, θ οποία ςτθν ουςία εγκαινίαςε μια νζα γενιά χρθματοδοτικϊν προϊόντων, 

δίνοντασ τθν ϊκθςθ και ςτισ υπόλοιπεσ Ψράπεηεσ να ακολουκιςουν τα βιματα τθσ, με 

ςκοπό τθν ενίςχυςθ των ΠΠΕ με χρθματοδοτικζσ προτάςεισ που κάλυπταν το ευρφτερο 

φάςμα των αναγκϊν τουσ. 

 

4.1 ΞΕΦΑΟΑΛΣ ΞΛΡΘΘ 

Ξαλφπτει Οειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, οι οποίεσ διακρίνονται ςε: 

 Ζκτακτεσ (πλθρωμι εφορίασ, απρόβλεπτθ ηθμιά κ.α.) και  

 Ξακθμερινζσ-Επαναλαμβανόμενεσ (εποχικότθτα, μιςκοδοςία, πλθρωμι 

λογαριαςμϊν  ΔΕΞΣ, GAP πλθρωμϊν – ειςπράξεων, παροχι πίςτωςθσ ςε πελάτεσ, 

πλθρωμι προμθκευτϊν, ενοίκια, κ.α.) 

 

Επίςθσ εξυπθρετεί τθν αναπτυξιακι πορεία τθσ επιχείρθςθσ, καλφπτοντασ ανάγκεσ που 

προκφπτουν από: 

 Αφξθςθ των πωλιςεων και 

 Αξιοποίθςθ ευκαιριϊν (αγορά τοισ μετρθτοίσ με παρεχόμενθ ζκπτωςθ, αγορά αζρα 

καταςτιματοσ κ.α.) 

 

ΣΦΕΟΘ 
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 Ϊψοσ χρθματοδότθςθσ ανεξάρτθτα από τον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, 

αναλόγωσ εξαςφαλίςεων 

 Ελεφκερθ χριςθ, ανοικτι αποπλθρωμι, αόριςτθ διάρκεια 

 Ανάλογα με τθν χριςθ ο πελάτθσ εξαςφαλίηει bonus επιτόκιο ςτισ κατακζςεισ του 

 Ψιμολόγιο προςαρμοςμζνο ςτο προφίλ του πελάτθ (οικονομικά ςτοιχεία, 

εξαςφαλίςεισ) 

 Ελεφκερθ χριςθ του ορίου χωρίσ να χρειάηεται θ προςκόμιςθ αξιόγραφων 

(επιταγζσ, ςυναλλαγματικζσ)  

 Επιβάρυνςθ τθσ επιχείρθςθσ μόνο για τα κεφάλαια και το χρονικό διάςτθμα που 

χρθςιμοποιοφνται, παρζχοντασ ζτςι τθ δυνατότθτα ελζγχου του κόςτουσ 

δανειςμοφ 

 Δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ και χωρίσ εξαςφαλίςεισ 

 

Ανάλογα με τον τρόπο αποπλθρωμισ του, το Ξεφάλαιο Ξίνθςθσ εξυπθρετείται ωσ κάτωκι: 

 

Α. Ανοικτό Επαγγελματικό πιςτωτικό όριο με Ανοικτό Αλλθλόχρεο Οογαριαςμό.  

Απευκφνεται κυρίωσ ςε Ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ και ςε επιχειριςεισ με ζντονθ 

Εποχικότθτα. 

 

Οειτουργία: 

 Ξαταβολι τόκων 2 φορζσ το χρόνο 

 Επιςτροφι κεφαλαίου ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ του πελάτθ και ελεφκερθ 

επαναχρθςιμοποίθςθ του κεφαλαίου 

 

Υλεονεκτιματα: 

 Χαμθλό κόςτοσ λειτουργίασ 

 Δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ λογαριαςμοφ και για ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

 Ωπολογιςμόσ  τόκων 2 φορζσ το χρόνο 
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 Εφάπαξ ι ςταδιακι εκταμίευςθ εγκεκριμζνου ορίου αναλόγωσ των αναγκϊν του 

πελάτθ 

 

Β. Ανοικτό Επαγγελματικό πιςτωτικό όριο με μθνιαία ελάχιςτθ καταβολι κεφαλαίου και 

τόκων. 

Αφορά μικρότερου φψουσ όρια και απευκφνεται ςε πελάτεσ που είναι περιςςότερο 

ςυντθρθτικοί, ςε νζουσ επιχειρθματίεσ και ςε πελάτεσ που δεν ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςτθν 

χριςθ τραπεηικϊν προϊόντων. 

 

 

 Οειτουργία: 

 Πθνιαία ελάχιςτθ καταβολι που περιλαμβάνει κεφάλαιο και τόκουσ 

 Δυνατότθτα πρόςκετων καταβολϊν κεφαλαίου 

 Ελεφκερθ επαναχρθςιμοποίθςθ του κεφαλαίου 

 

Υλεονεκτιματα: 

 Ελεγχόμενθ επιςτροφι κεφαλαίου 

 Χαμθλότερο επιτόκιο 

 Εφάπαξ ι ςταδιακι εκταμίευςθ εγκεκριμζνου ορίου αναλόγωσ των αναγκϊν του 

πελάτθ 

 

Γ. Ανοικτό Επαγγελματικό πιςτωτικό όριο με μθνιαία ελάχιςτθ καταβολι μόνο τόκων. 

Απευκφνεται κυρίωσ ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτο Οιανικό Εμπόριο, με 

αυξθτικοφσ κατ’ ζτοσ τηίρουσ και εμπειρία ςτθ χριςθ τραπεηικϊν προϊόντων. 

  

Οειτουργία: 
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 Πθνιαία ελάχιςτθ καταβολι μόνο τόκων 

 Επιςτροφι κεφαλαίου ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ του πελάτθ 

 Ελεφκερθ επαναχρθςιμοποίθςθ του κεφαλαίου 

 

Υλεονεκτιματα: 

 Ελάχιςτθ μθνιαία υποχρζωςθ, θ καταβολι μόνο τόκων 

 Εφάπαξ ι ςταδιακι εκταμίευςθ εγκεκριμζνου ορίου αναλόγωσ των αναγκϊν του 

πελάτθ 

 

 

Δ. Ψοκοχρεωλυτικό. 

Απευκφνεται ςε πελάτεσ οι οποίοι επικυμοφν να καλφψουν μια, ςυνικωσ, ζκτακτθ ανάγκθ, 

με προχπολογιςμζνο φψοσ ποςοφ, χρονικισ διάρκειασ, επιτοκίου και δόςθσ.     

 

Οειτουργία: 

 Εφάπαξ εκταμίευςθ και αποπλθρωμι με μθνιαίεσ ι τριμθνιαίεσ δόςεισ 

 Διάρκεια 1-10 ζτθ 

 Πθνιαία ι τριμθνιαία εξόφλθςθ κεφαλαίου και τόκων 

 

Υλεονεκτιματα: 

 Πεγάλο φψοσ χρθματοδότθςθσ ζωσ και 100% των ζκτακτων αναγκϊν χωρίσ να 

διαταραχκεί θ ταμειακι ρευςτότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

 Πεγάλθ διάρκεια θ οποία διευκολφνει τον κακοριςμό δόςθσ ςτα μζτρα τθσ 

επιχείρθςθσ 

 Αςφαλισ προγραμματιςμόσ των εκροϊν τθσ επιχείρθςθσ 

 Επιλογι του τρόπου εξόφλθςθσ με μθνιαίεσ ι τριμθνιαίεσ δόςεισ 

 Δυνατότθτα προεξόφλθςθσ οποιαδιποτε ςτιγμι χωρίσ επιβάρυνςθ 
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4.2 ΧΡΘΠΑΣΣΔΣΣΘΘ ΠΕΩ POS 

Ανοικτό Επαγγελματικό πιςτωτικό όριο Αυτόματθσ Αποπλθρωμισ (POS)  

ΔΛΞΑΛΣΩΧΣΛ: Εταιρείεσ, ατομικζσ επιχειριςεισ, ελεφκεροι επαγγελματίεσ που 

πραγματοποιοφν πωλιςεισ με πιςτωτικζσ κάρτεσ μζςω POS/IMPRINTER 

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ: Υιςτωτικό όριο αυτόματθσ ανακφκλωςθσ που εξυπθρετείται από τουσ εξισ 

λογαριαςμοφσ: 

 Αλλθλόχρεοσ εξαμθνιαίων τόκων χωρίσ απαίτθςθ καταβολι τουσ, εφόςον κα 

καλυφκοφν από τισ πιςτϊςεισ τθσ εκάςτοτε Δ/νςθσ Υιςτωτικϊν Ξαρτϊν ςε 

διάςτθμα 30 θμερϊν από τον υπολογιςμό τουσ. Ϊψοσ χρθματοδότθςθσ ζωσ 70% 

του ετιςιου τηίρου μζςω POS/IMPRINTER τθσ Δ/νςθσ Υιςτωτικϊν Ξαρτϊν τθσ 

Υιςτϊτριασ Ψράπεηασ και ζωσ 25% του ετιςιου τηίρου μζςω POS/IMPRINTER άλλων 

Ψραπεηϊν. 

 Ωποχρεωτικισ ελάχιςτθσ μθνιαίασ καταβολισ τόκων χωρίσ απαίτθςθ καταβολι 

τουσ, εφόςον κα καλυφκοφν από τισ πιςτϊςεισ τθσ εκάςτοτε Δ/νςθσ Υιςτωτικϊν 

Ξαρτϊν ςε διάςτθμα 15 θμερϊν από τον υπολογιςμό τουσ. Ϊψοσ χρθματοδότθςθσ 

ζωσ 90% του ετιςιου τηίρου μζςω POS/IMPRINTER τθσ Δ/νςθσ Υιςτωτικϊν Ξαρτϊν 

τθσ Υιςτϊτριασ Ψράπεηασ και ζωσ 40% του ετιςιου τηίρου μζςω POS/IMPRINTER 

άλλων Ψραπεηϊν. 

 Ωποχρεωτικισ ελάχιςτθσ μθνιαίασ καταβολισ κεφαλαίου και τόκων χωρίσ απαίτθςθ 

καταβολι τουσ, εφόςον κα καλυφκοφν από τισ πιςτϊςεισ τθσ εκάςτοτε Δ/νςθσ 

Υιςτωτικϊν Ξαρτϊν ςε διάςτθμα 15 θμερϊν από τον υπολογιςμό τουσ. Ϊψοσ 

χρθματοδότθςθσ ζωσ 90% του ετιςιου τηίρου μζςω POS/IMPRINTER τθσ Δ/νςθσ 

Υιςτωτικϊν Ξαρτϊν τθσ Υιςτϊτριασ Ψράπεηασ και ζωσ 40% του ετιςιου τηίρου 

μζςω POS/IMPRINTER άλλων Ψραπεηϊν. 

 

ΕΑΧΦΑΟΛΧΘ: 

1. Εκχϊρθςθ απαιτιςεων από τθν Δ/νςθσ Υιςτωτικϊν Ξαρτϊν τθσ Υιςτϊτριασ 

Ψράπεηασ 

2. Υροςωπικζσ εγγυιςεισ των φορζων 
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ΥΟΕΣΡΕΞΨΘΠΑΨΑ: 

 Υροείςπραξθ μελλοντικϊν πωλιςεων με κάρτεσ 

 Αφξθςθ ρευςτότθτασ επιχείρθςθσ 

 Διαχρονικι και αυτόματθ εξόφλθςθ ορίου 

 Ανταγωνιςτικό επιτόκιο 

 Γριγορθ διαδικαςία ζγκριςθσ 

 Απλι λειτουργία προγράμματοσ 

 Δανειςμόσ χωρίσ εξαςφαλίςεισ 

 

 

4.3 ΧΡΘΠΑΣΣΔΣΣΘΘ ΕΡΑΡΣΛ ΕΠΛΣΑΓΩΡ  

Ανοικτό Επαγγελματικό πιςτωτικό όριο με Ξλαςςικό Ανοικτό Αλλθλόχρεο Οογαριαςμό 

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ: 

 Υιςτωτικό όριο χωρίσ υποχρζωςθ καταβολϊν 

 Χοριγθςθ κεφαλαίων μζςω προςκόμιςθσ πινακίου επιταγϊν 

 Αυτόματθ αποπλθρωμι κεφαλαίου από είςπραξθ επιταγϊν 

 Χοριγθςθ κεφαλαίων αφοφ προθγθκεί ζλεγχοσ του πινακίου επιταγϊν 

 

ΕΑΧΦΑΟΛΧΘ: 

 Πεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ πελατείασ 

 

ΩΨΣΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ: 

 Ζωσ 100% ετιςιου τηίρου των επί πιςτϊςει πωλιςεων 

 

ΥΟΕΣΡΕΞΨΘΠΑΨΑ: 

 Ωπολογιςμόσ τόκων χωρίσ να απαιτείται θ καταβολι τουσ 
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 Αυτόματθ ανακφκλωςθ του ορίου από τθν είςπραξθ των επιταγϊν 

 Διευκόλυνςθ πελατϊν να πραγματοποιοφν πωλιςεισ με πίςτωςθ 

 

4.4 ΑΓΣΡΑ ΕΠΑΓΓΕΟΠΑΣΛΞΣΤ ΕΣΠΟΛΠΣΤ 

 

Α. Ανοικτό πιςτωτικό όριο Επαγγελματικοφ Εξοπλιςμοφ  

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ: 

 Ωποχρεωτικι μθνιαία καταβολι μόνο τόκων 

 Αποπλθρωμι κεφαλαίου ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ του πελάτθ 

 Ελεφκερθ επαναχοριγθςθ των κεφαλαίων που ζχουν εξοφλθκεί 

 Εφάπαξ εκταμίευςθ 

 Χταδιακζσ εκταμιεφςεισ ςφμφωνα με τθν προςκόμιςθ των τιμολογίων αγοράσ 

εξοπλιςμοφ εντόσ 12 μθνϊν 

 Διάρκεια 1-10 ζτθ 

 

ΩΨΣΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ: 

 Ζωσ 120% τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου για επιχειριςεισ που ςυμψθφίηουν το 

ΦΥΑ 

 Ζωσ 120% τθσ τελικισ αξίασ του τιμολογίου για επιχειριςεισ που δεν ςυμψθφίηουν 

το ΦΥΑ 

 

ΥΟΕΣΡΕΞΨΘΠΑΨΑ: 

 Εξαιρετικά χαμθλι μθνιαία δόςθ που περιλαμβάνει μόνο τόκουσ, παρζχοντασ 

ουςιαςτικά περίοδοσ χάριτοσ κεφαλαίου 

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ του προγράμματοσ με πιςτωτικά δελτία μετρθτοίσ, 

άτοκεσ δόςεισ, επιταγζσ και ενοίκια για τθ διευκόλυνςθ τθσ αποπλθρωμισ τθσ 

χρθματοδότθςθσ 
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 Πετατροπι του προγράμματοσ ςε τοκοχρεωλυτικό δάνειο κατόπιν επικυμίασ 

του πελάτθ 

 Δυνατότθτα περιόδου χάριτοσ με χαμθλι ι κακόλου δόςθ ζωσ 24 μινεσ 

 Χυμφζρουςα χρθματοδότθςθ και μεγάλθ διευκόλυνςθ για αγορζσ 

διαφορετικϊν ειδϊν επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ με διαφορετικι θμερομθνία 

τιμολόγθςθσ μζςω τθσ δυνατότθτασ των ςταδιακϊν εκταμιεφςεων 

 Φορολογικζσ απαλλαγζσ από τόκουσ και αποςβζςεισ 

 Χωρίσ ποινι προεξόφλθςθσ 

 

 

 

Β. Ψοκοχρεωλυτικό δάνειο επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ 

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ: 

 Αποπλθρωμι με μθνιαίεσ ι τριμθνιαίεσ δόςεισ 

 Διάρκεια 1-7 ζτθ 

 

ΩΨΣΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ: 

 Ζωσ 120% τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου για επιχειριςεισ που ςυμψθφίηουν το 

ΦΥΑ 

 Ζωσ 120% τθσ τελικισ αξίασ του τιμολογίου για επιχειριςεισ που δεν ςυμψθφίηουν 

το ΦΥΑ 

 

4.5 ΑΓΣΡΑ, ΞΑΣΑΞΕΤΘ, ΑΡΑΞΑΛΡΛΘ ΕΠΑΓΓΕΟΠΑΣΛΞΘ ΣΕΓΘ 

Α. Ανοικτό πιςτωτικό όριο Επαγγελματικισ Χτζγθσ 

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ: 

  Ωποχρεωτικι μθνιαία καταβολι μόνο τόκων για το ποςό που εκταμιεφεται 

 Αποπλθρωμι κεφαλαίου ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ του πελάτθ 
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 Ελεφκερθ επαναχοριγθςθ των κεφαλαίων που ζχουν εξοφλθκεί 

 Εφάπαξ εκταμίευςθ ι 

 Χταδιακζσ εκταμιεφςεισ αναλόγωσ προόδου εργαςιϊν 

 Διάρκεια ζωσ 15 ζτθ 

 Δυνατότθτα περιόδου χάριτοσ ζωσ 24 μινεσ 

 

ΩΨΣΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ: 

 Δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ ζωσ 120% για πλιρθ κάλυψθ κόςτουσ αγοράσ ι 

άλλα ζξοδα 

 Δυνατότθτα ζγκριςθσ 120% του προχπολογιςμοφ καταςκευισ ι επιςκευισ και 

χριςθ του επιπλζον 20% μόνο αν παραςτεί ανάγκθ  

 

Β. Ψοκοχρεωλυτικό δάνειο Επαγγελματικισ Χτζγθσ 

 Αποπλθρωμι με μθνιαίεσ ι τριμθνιαίεσ δόςεισ  

 Διάρκεια  ζωσ 25 ζτθ 

 Εφάπαξ εκταμίευςθ ι 

 Χταδιακζσ εκταμιεφςεισ αναλόγωσ προόδου εργαςιϊν 

 Δυνατότθτα περιόδου χάριτοσ ζωσ 24 μινεσ 

 Δυνατότθτα ςτακεροφ ι κυμαινομζνου επιτοκίου 

 

ΩΨΣΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ: 

 Δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ ζωσ 120% για πλιρθ κάλυψθ κόςτουσ αγοράσ ι 

άλλα ζξοδα 

 Δυνατότθτα ζγκριςθσ 120% του προχπολογιςμοφ καταςκευισ ι επιςκευισ και 

χριςθ του επιπλζον 20% μόνο αν παραςτεί ανάγκθ  
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4.6 ΧΡΘΠΑΣΣΔΣΣΛΞΘ ΠΛΚΩΘ (LEASING) 

Είναι μια εναλλακτικι μορφι χρθματοδότθςθσ που απευκφνεται ςε επιχειριςεισ και 

επαγγελματίεσ και παρζχει: 

 Ψθ δυνατότθτα χριςθσ παγίων ςτοιχείων (εξοπλιςμοφ, ακινιτων) για το 

διάςτθμα τθσ ςφμβαςθσ μζςω καταβολισ μιςκωμάτων και όχι του ςυνόλου τθσ 

αξίασ του παγίου 

 Ψθν απόκτθςθ τθσ κυριότθτασ του παγίου μετά το τζλοσ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ 

 Χθμαντικι εξαςφάλιςθ για τθν εταιρεία Leasing και ζμμεςα για τθν Ψράπεηα, 

αφοφ ζχει τθν ιδιοκτθςία του παγίου, μζχρι τθ λιξθ τθσ Χφμβαςθσ 

Χρθματοδοτικισ Πίςκωςθσ 

 

ΒΑΧΛΞΑ ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ 

 Θ ςφμβαςθ LEASING ςυνάπτεται μεταξφ τθσ εταιρείασ LEASING (Εκμιςκωτισ) 

και μιασ επιχείρθςθσ ι ενόσ ελεφκερου επαγγελματία (Πιςκωτισ) 

 Σ Εκμιςκωτισ, διατθρϊντασ τθν ιδιοκτθςία του παγίου που επιλζγεται από 

τον Πιςκωτι, του παραχωρεί τθν χριςθ για ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο 

ζναντι καταβολισ ενοικίου (Πίςκωμα) 

 Χυγχρόνωσ παρζχεται το δικαίωμα ςτον Πιςκωτι να αγοράςει το πάγιο ςτθν 

λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ζναντι ενόσ ςυμβολικοφ ποςοφ 

 

 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ 

 LEASING ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣΩ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ 

 LEASING ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΧΨΕΓΘΧ 

 SALE AND LEASEBACK ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣΩ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ 

ΧΨΕΓΘΧ 

 

 



112 
 

Ζννοια 

Είναι θ ςφμβαςθ πϊλθςθσ και επαναμίςκωςθσ ανάμεςα ςτθν εταιρεία LEASING 

(Εκμιςκωτισ) και τθν επιχείρθςθ/επαγγελματία (Πιςκωτισ) 

Χτο SALE AND LEASEBACK Πιςκωτισ και Υρομθκευτισ είναι το ίδιο πρόςωπο 

 

Διαδικαςία 

 Σ πελάτθσ ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του το πάγιο (εξοπλιςμόσ ι ακίνθτο) 

 Ψο πουλάει ςτθν εταιρεία Leasing 

 Ψο μιςκϊνει μζςω ςφμβαςθσ Leasing 

 Πε το τζλοσ τθσ μίςκωςθσ θ κυριότθτα του παγίου επανζρχεται ςτθν 

κυριότθτα του μιςκωτι 

 

 

Χαρακτθριςτικά 

Θ πϊλθςθ ενόσ παγίου ςτοιχείου δθμιουργεί πρόςκετο κεφάλαιο κίνθςθσ το οποίο 

διοχετεφεται ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ι κλείνει άλλων μορφϊν δανειςμό. Ειδικά 

μάλιςτα ςτο Sale & Lease Back  Ακινιτου, προβλζπεται πλιρθσ απαλλαγι από 

οποιοδιποτε φόρο, ενϊ θ υπεραξία που δθμιουργείται από τθν πϊλθςθ του ακινιτου 

ενιςχφει τα ίδια κεφάλαια τθσ επιχείρθςθσ και είναι αφορολόγθτθ. 

 

Υροχποκζςεισ Εφαρμογισ 

Χε περιπτϊςεισ όπου υπάρχουν ςχετικά αποςβεςμζνα πάγια και ςε περιπτϊςεισ όπου 

θ ρευςτότθτα ζχει διοχετευκεί ςε επενδφςεισ ςε πάγια 
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 VENDOR LEASING 

Ζννοια 

Σνομάηουμε ςχιματα ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ εταιρείασ Leasing και του προμθκευτι 

εξοπλιςμοφ που προςφζρεται για Leasing  

Χυνδυάηουν οικονομικά οφζλθ για τον τελικό χριςτθ, ενϊ για τον προμθκευτι 

αποτελοφν το εργαλείο προϊκθςθσ των πωλιςεων του 

Σ εξοπλιςμόσ αυτόσ αφορά ςυνικωσ επενδυτικά αγακά εκτεταμζνθσ χριςθσ και 

ςχετικϊσ μικρισ αξίασ ανά μονάδα προϊόντοσ 

 

Χαρακτθριςτικά 

Σ προμθκευτισ πλθρϊνεται τοισ μετρθτοίσ από τθν εταιρεία LEASING και δεν 

χρειάηεται να χρθματοδοτεί ο ίδιοσ τισ πωλιςεισ του 

Θ εταιρεία LEASING ςυνικωσ ηθτά ωσ πρόςκετθ εξαςφάλιςθ το δικαίωμα επαναγοράσ 

του εξοπλιςμοφ από τον προμθκευτι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ εξόφλθςθσ των 

μιςκωμάτων από τον πελάτθ-μιςκωτι 

 

ΒΑΧΛΞΑ ΥΟΕΣΡΕΞΨΘΠΑΨΑ LEASING 

 Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ για εταιρείεσ που τθροφν βιβλία Γ’ κατθγορίασ και 

για εταιρείεσ με βιβλία Β’ κατθγορίασ που το φορολογικό τουσ ειςόδθμα 

προςδιορίηεται με τθν λογιςτικι μζκοδο ι με τθ μζκοδο βάςει δαπανϊν 

 Πείωςθ τθσ διάρκειασ απόςβεςθσ του παγίου: Σ μιςκωτισ κακορίηοντασ 

ςυντομότερθ διάρκεια μίςκωςθσ από εκείνθ που προβλζπεται από το νόμο για 

απόςβεςθ επιτυγχάνει ουςιαςτικά ταχφτερθ απόςβεςθ του εξοπλιςμοφ και 

μεγαλφτερθ φορολογικι ελάφρυνςθ 

 Βελτίωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων των επιχειριςεων που τθροφν Γ’ 

κατθγορίασ βιβλία  
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4.7 ΠΡΑΞΣΣΡΕΤΘ ΑΠΑΛΣΘΕΩΡ (FACTORING) 

ΧΞΣΥΣΧ 

Άμεςθ ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ με αγορά των εμπορικϊν 

απαιτιςεων τθσ από μια εταιρεία FACTORS 

 

Δικαιοφχοι 

I. Πικρομεςαίεσ που πωλοφν με πίςτωςθ και δεν παίρνουν επιταγζσ (αλλά 

τιμολόγια) 

II. Εταιρείεσ που χρειάηονται μεγάλθ ρευςτότθτα και λόγω τθσ μεγάλθσ 

εμπορικισ κίνθςθσ που παρουςιάηουν, ςτρζφονται ςε άλλεσ μθ 

χρονοβόρεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ πζραν τθσ τραπεηικισ 

III. Εποχικζσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να ανακζςουν ςε εξειδικευμζνο 

φορζα (factor) τθν παρακολοφκθςθ και είςπραξθ των ειςπρακτζων τουσ. 

 

ΕΡΡΣΛΑ/ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ 

 Σ Factor αγοράηει τισ εμπορικζσ απαιτιςεισ μιασ εταιρείασ ςε ςυνεχι, 

επαναλθπτικι βάςθ, όπωσ αυτζσ δθμιουργοφνται από πωλιςεισ με τιμολόγια 

επί πιςτϊςει και προςφζρει ζνα πακζτο υπθρεςιϊν που περιλαμβάνει 

θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ-εγγραφι προσ εγγραφι-των λογαριαςμϊν του 

κακολικοφ των πωλιςεων τθσ εταιρείασ μζχρι τθν τελικι είςπραξθ. 

 Ψο πρόγραμμα λειτουργεί με ζνα ανοικτό αλλθλόχρεο λογαριαςμό και οι 

πιςτϊςεισ πραγματοποιοφνται ςτον όψεωσ του πελάτθ 

 Σ προμθκευτισ/πιςτοφχοσ χρεϊνεται τόκουσ ανά τρίμθνο (90 θμζρεσ 

χρθματοδότθςθ). 

 

ΩΨΣΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ: 

70%-85% τθσ αξίασ του τιμολογίου ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΥΑ 

Πζγιςτθ διαςπορά εκχωροφμενου πελατολογίου μζχρι 25% 
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ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ 

 Υροεξόφλθςθ (χρθματοδότθςθ των απαιτιςεων 

 Διαχείριςθ των απαιτιςεων  

 Είςπραξθ των απαιτιςεων 

 Ξάλυψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου από αδυναμία πλθρωμισ των 

απαιτιςεων από τουσ αγοραςτζσ των προϊόντων 

 Υαροχι πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τον κίνδυνο αφερεγγυότθτασ νζων 

ςυνεργαςιϊν 

 

ΞΑΨΘΓΣΦΛΕΧ FACTORING 

 Εγχϊριο με δικαίωμα αναγωγισ 

 Χε αυτιν τθν περίπτωςθ προςφζρεται μόνο χρθματοδότθςθ, διαχείριςθ και 

είςπραξθ χωρίσ ανάλθψθ πιςτωτικοφ κινδφνου από τον πράκτορα ςε περίπτωςθ 

αδυναμίασ πλθρωμισ από τον αγοραςτι 

 Διεκνζσ (ειςαγωγικό-εξαγωγικό) 

Ψο Εξαγωγικό Factoring αφορά ςε εξαγωγικζσ πιςτϊςεισ και μπορεί να γίνει μόνο 

με ανάλθψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου από τον Factor (χωρίσ αναγωγι) 

Ψο Ειςαγωγικό Factoring λειτουργεί ακριβϊσ με τον αντίκετο τρόπο απ’ ότι το 

Εξαγωγικό Factoring, παρζχει δε τα ίδια πλεονεκτιματα/ωφζλειεσ για τον 

προμθκευτι- εξαγωγζα  

 

ΥΟΕΣΡΕΞΨΘΠΑΨΑ 

 Άντλθςθ ρευςτότθτασ χωρίσ εμπράγματεσ εγγυιςεισ 

 Διαχείριςθ των αγοραςτϊν ςχετικά με τθν τακτικότερθ και αποτελεςματικι 

αποπλθρωμι των υποχρεϊςεων τουσ 

 Πείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ διαχείριςθσ και τθσ λογιςτικισ 

παρακολοφκθςθσ των εμπορικϊν απαιτιςεων του πελάτθ-προμθκευτι 
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 Άμεςθ παροχι εμπορικϊν πλθροφοριϊν για τθν φερεγγυότθτα νζων 

υποψθφίων αγοραςτϊν 

 Χθμαντικοφ φψουσ εκπτϊςεισ από τουσ προμθκευτζσ λόγω αγορϊν με 

μετρθτά ι μαηικϊν παραγγελιϊν 

 Βελτίωςθ τθσ εικόνασ τθσ επιχείρθςθσ όπωσ εμφανίηεται ςτισ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ και ςτουσ αρικμοδείκτεσ 

4.8 ΣΠΣΟΣΓΛΑΞΑ ΔΑΡΕΛΑ 

ΣΦΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΥΟΕΣΡΕΞΨΘΠΑΨΑ 

 Σμολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από ανϊνυμθ εταιρεία που 

εδρεφει ςτθν Ελλάδα (εκδότρια) και διαιρείται ςε ομολογίεσ, οι οποίεσ 

αντιπροςωπεφουν δικαιϊματα των ομολογιοφχων ζναντι τθσ εκδότριασ 

εταιρείασ κατά τουσ όρουσ του δανείου. 

 Ψο βαςικό πλεονζκτθμα των ομολογιακϊν δανείων από τον κλαςςικό 

δανειςμό είναι κυρίωσ φορολογικό. Χφμφωνα με το νομικό πλαίςιο που 

διζπει τθν ζκδοςθ ομολόγων από επιχειριςεισ, οι τίτλοι αυτοί 

απαλλάςςονται από τθν ειςφορά του Ρ128/1975 ςτθν οποία υπόκεινται τα 

τραπεηικά δάνεια. Χυγκεκριμζνα ςυμφϊνα με το νόμο υπ’ αρικ. 3156/2003 

θ μεταβίβαςθ ομολογιϊν εντόσ ι εκτόσ οργανωμζνθσ αγοράσ 

απαλλάςςονται από κάκε άμεςο ι ζμμεςο φόρο (φόροσ υπεραξίασ, τζλθ, 

τζλθ χαρτοςιμου, ειςφορά του Ρ128 ι οποιαδιποτε προμικεια υπζρ του 

δθμοςίου.  

 Επιπρόςκετα, για κάκε εγγραφι ςφςταςθσ ι μεταβίβαςθσ ι άρςθσ ι 

διαγραφισ εμπραγμάτων δικαιωμάτων ι ςθμειϊςεων ςε οποιοδιποτε 

δθμόςιο βιβλίο, μθτρϊο ι κτθματολόγιο, καταβάλλονται μόνο πάγια 

δικαιϊματα ζμμιςκων ι άμιςκων υποκθκοφυλακείων περίπου 100€ 

αποκλειόμενθσ οποιαςδιποτε άλλθσ επιβάρυνςθσ ι τζλουσ 

 Ψζλοσ από τθν 1θ Λανουαρίου 2007 ζχει επιβλθκεί αυτοτελισ φορολόγθςθ 

με ςυντελεςτι 10% ςτουσ τόκουσ που αποκτοφν νομικά ι φυςικά 

πρόςωπα από ομολογιακά δάνεια. Σ φόροσ παρακρατείται από τα 

πιςτωτικά ιδρφματα κατά τθν καταβολι των τόκων ι ςτθν πίςτωςθ του 

λογαριαςμοφ των δικαιοφχων και με τθν παρακράτθςθ αυτι εξαντλείται θ 

φορολογικι υποχρζωςθ για τα ειςοδιματα αυτά. 
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ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΑ ΥΦΣΝΣΡΨΣΧ 

ΥΦΣΝΣΡ 

1. Σμολογιακό δάνειο με μθνιαίεσ ι τριμθνιαίεσ λιξεισ ομολογιϊν και μθνιαίο 

ι τριμθνιαίο ανατοκιςμό (αντίςτοιχο χρεολυτικοφ δανείου) διάρκειασ ζωσ 

20 χρόνων 

2.  Σμολογιακό δάνειο με εφάπαξ λιξθ ομολογίασ ςε 5 ζτθ και μθνιαίο ι 

τριμθνιαίο ανατοκιςμό 

 

ΧΞΣΥΣΧ 

Αγορά-καταςκευι παγίων, κεφάλαιο κίνθςθσ, αναχρθματοδοτιςεισ δανειακϊν 

υποχρεϊςεων  

 

4.9 ΕΓΓΤΘΣΛΞΕ ΕΠΛΣΣΟΕ 

ΓΕΡΛΞΑ 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ είναι ζνα προϊόν παροχισ πίςτθσ εκ μζρουσ των Ψραπεηϊν 

που ζρχεται να καλφψει τθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ των ςυναλλαγϊν. Σι Ψράπεηεσ 

ενδιαφζρονται ιδιαίτερα για τθν ανάπτυξθ των εργαςιϊν ζκδοςθσ Ε/Ε, ωςτόςο θ 

ζκδοςθ κάκε Ε/Ε ςυνεπάγεται για τθν εκδότρια Ψράπεηα ανάλθψθ κινδφνου. Αυτό 

ςυμβαίνει επειδι θ Ψράπεηα οφείλει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ε/Ε να 

αποηθμιϊςει άμεςα τον δικαιοφχο τθσ, ςτθν περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ δεν 

ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

Ζτςι, πριν από τθν ζκδοςθ κάκε Ε/Ε, οι Ψράπεηεσ εξετάηουν το αίτθμα του πελάτθ 

ςφμφωνα με τα κριτιρια χρθματοδοτιςεων, δεδομζνου ότι αν και δεν 

πραγματοποιείται εκταμίευςθ κατά τθν ζκδοςθ, ενδζχεται να υποχρεωκοφν εκ των 

υςτζρων να αποδϊςουν το ποςό τθσ εγγφθςθσ. 

Θ ςφμβαςθ για τθν παροχι Ε/Ε κατατάςςεται ςτισ ζμμεςεσ πιςτϊςεισ, ςφμφωνα με 

τισ οποίεσ ο πιςτοδότθσ (Ψράπεηα) αναλαμβάνοντασ και εξαςφαλίηοντασ τθν 

χρθματικι υποχρζωςθ απζναντι ςτον πιςτολιπτθ (πελάτθ) ι τρίτο, τον βοθκά να 
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πετφχει προςωρινά αγοραςτικι δφναμθ από κάποιον άλλο ι να αποφφγει τθ 

δζςμευςθ τθσ δικισ του αγοραςτικισ δφναμθσ. 

Χτθ ςφμβαςθ για τθν ζκδοςθ Ε/Ε  θ Ψράπεηα ουςιαςτικά δίνει όχι αγοραςτικι 

δφναμθ αλλά μόνο τθν υπογραφι ι τθν πίςτθ τθσ.  Ξατά ςυνζπεια για τθν πίςτωςθ 

αυτι θ Ψράπεηα ειςπράττει αμοιβι (προμικεια) και όχι τόκο. Χιμερα θ Ε/Ε 

διευκολφνει τισ περιςςότερεσ από τισ εμπορικζσ και αςτικζσ ςυναλλαγζσ και 

πολλζσ από αυτζσ κα ιταν αδφνατον να πραγματοποιθκοφν, εάν οι 

ενδιαφερόμενοι δεν είχαν τθν ευχζρεια να χρθςιμοποιοφν τθν οικονομικι 

εξαςφάλιςθ που απορρζει από τθν Ε/Ε. 

 

ΣΦΛΧΠΣΧ 

Εγγυθτικι επιςτολι είναι μια επιςτολι που ςυντάςςεται από Ψράπεηα μετά από 

αίτθςθ του πελάτθ τθσ και απευκφνεται ςε κάποιον τρίτο (εγγυολιπτθσ). Πε τθν 

επιςτολι αυτι θ Ψράπεηα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ζνα 

οριςμζνο ποςό ςτον εγγυολιπτθ, αν το πρόςωπο υπζρ του οποίου θ Ψράπεηα 

εγγυάται δεν εκπλθρϊςει τισ προσ τον εγγυολιπτθ υποχρεϊςεισ του.     

 

ΕΠΥΟΕΞΣΠΕΡΑ ΠΕΦΘ ΠΛΑΧ ΨΦΑΥΕΗΛΞΘΧ Ε/Ε 

a) Θ Σράπεηα είναι ο εγγυθτισ. Αναλαμβάνει τθν ζκδοςθ τθσ Ε/Ε μετά από 

αίτθςθ του πελάτθ τθσ και τθν υποχρζωςθ απζναντι ςτον εγγυολιπτθ ότι 

κα αποδϊςει άμεςα ςε αυτόν το ποςό τθσ Ε/Ε μόλισ αυτόσ το απαιτιςει. 

b) Σ Εντολζασ (πελάτθσ) είναι αυτόσ που κάνει τθν αίτθςθ για τθν ζκδοςθ τθσ 

Ε/Ε και ςτθν ουςία αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται με τθν 

ζκδοςθ (καλφμματα, προμικεια, ςυνζπειεσ τυχόν κατάπτωςθσ Ε/Ε) 

c) Σ Τπζρ είναι αυτόσ για τον οποίο εγγυάται θ Ψράπεηα ότι κα εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ που ζχουν αναλθφκεί ζναντι του εγγυολιπτθ. Χυνικωσ ο 

Ωπζρ είναι ο ίδιοσ με τον Εντολζα. Δίνεται όμωσ θ δυνατότθτα ςτον πελάτθ 

να ηθτιςει τθν ζκδοςθ τθσ Ε/Ε υπζρ τρίτου. 

d) Σ Εγγυολιπτθσ είναι το πρόςωπο ςτο οποίο θ Ψράπεηα παρζχει τθν 

εγγφθςθ τθσ. Θ Ε/Ε απευκφνεται ςε αυτόν. 
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Χχζςεισ που δθμιουργοφνται από τθν ζκδοςθ μιασ Ε/Ε 

a) Σράπεηα-Πελάτθσ: Θ πιο ςθμαντικι ςχζςθ για τθν Ψράπεηα. Για 

οποιαδιποτε ανωμαλία ςτθν πορεία τθσ Ε/Ε θ Ψράπεηα κα ςτραφεί ςτον 

πελάτθ τθσ με τον οποίο ζχει ςυμφωνιςει τθν ζκδοςθ τθσ Ε/Ε και από τον 

οποίο κα ηθτιςει το ποςό τθσ εγγυθτικισ ςτθν περίπτωςθ που το 

καταβάλλει ςτον εγγυολιπτθ. 

b) Σράπεηα-Τπζρ του: Σ Ωπζρ ενδιαφζρει τθν Ψράπεηα από τθν άποψθ μόνο 

τθσ ικανότθτασ του να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ που ζχει αναλάβει 

ζναντι του εγγυολιπτθ. 

c) Σράπεηα-Εγγυολιπτθσ: Από τθν καλι πορεία αυτισ τθσ ςχζςθσ εξαρτάται 

και θ καλι τφχθ τθσ Ε/Ε , δεδομζνου ότι ο εγγυολιπτθσ κα ηθτιςει τθν 

καταβολι από τθν Ψράπεηα του ποςοφ τθσ Ε/Ε εάν ο υπζρ δεν εκπλθρϊςει 

τισ προσ αυτόν υποχρεϊςεισ του. 

d) Τπζρ του-Εγγυολιπτθσ: Από τθν καλι πορεία αυτισ τθσ ςχζςθσ εξαρτάται 

και θ καλι τφχθ τθσ Ε/Ε, δεδομζνου ότι ο εγγυολιπτθσ κα ηθτιςει τθν 

καταβολι από τθν Ψράπεηα του ποςοφ τθσ Ε/Ε εάν ο Ωπζρ δεν εκπλθρϊςει 

τισ προσ αυτόν υποχρεϊςεισ του. 

 

Εξαςφαλίςεισ Ε/Ε 

Σι εξαςφαλίςεισ για ζκδοςθ Ε/Ε χωρίηονται ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: 

 Ενοχικζσ: Ζχουν ωσ κφριο χαρακτθριςτικό τθν ενοχι-υποχρζωςθ που 

δθμιουργείται μζςω τθσ υπογραφισ του εντολζα ι και τυχόν εγγυθτϊν 

του. 

 Εμπράγματεσ: Κεωροφνται τα κινθτά ι ακίνθτα που δεςμεφονται υπζρ τθσ 

εκδότριασ Ψράπεηασ και διακρίνονται ςτο ενζχυρο επί κινθτϊν και τθν 

υποκικθ ι προςθμείωςθ επί ακινιτων. 

 Ενζχυρο κατάκεςθσ: Για να είναι δυνατι θ ενεχυρίαςθ κατάκεςθσ κα 

πρζπει ο λογαριαςμόσ κατάκεςθσ να είναι ελεφκεροσ από άλλθ 

ενεχυρίαςθ. Χε περίπτωςθ κοινοφ λογαριαςμοφ κα πρζπει να ςυμπράξουν 
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όλοι οι ςυνδικαιοφχοι. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό πρζπει να ανοιχκεί ζνασ 

νζοσ λογαριαςμόσ ςτο όνομα του εντολζα.  

 Αμοιβαία κεφάλαια: Ενεχυρίαςθ Αμοιβαίων κεφαλαίων 

 

 

 

Χθμαντικότερα ςτοιχεία μιασ Ε/Ε 

 Θ εκδότρια Ψράπεηα και θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Ε/Ε 

 Σ δικαιοφχοσ τθσ Ε/Ε 

 Σ εντολζασ-υπόχρεοσ 

 Ψο ποςό και το νόμιςμα τθσ Ε/Ε 

 Ψο αντικείμενο τθσ Ε/Ε 

 Διάρκεια ι λιξθ τθσ Ε/Ε 

 

Ξατθγορίεσ Ε/Ε 

Πε κριτιριο το περιεχόμενο τουσ μποροφμε να διακρίνουμε διάφορεσ κατθγορίεσ 

Ε/Ε , ςυνθκζςτερεσ των οποίων είναι: 

 Ε/Ε ςυμμετοχισ (Α κατθγορίασ-χαμθλοφ κινδφνου) 

 Ε/Ε καλισ εκτζλεςθσ (Β κατθγορίασ) 

 Ε/Ε αναλιψεισ κρατιςεων 

 Ε/Ε προκαταβολισ (Γ κατθγορίασ) 

 Ε/Ε πλθρωμισ (Γ κατθγορίασ) 

 

Ε/Ε Χυμμετοχισ 

Θ ανάκεςθ ζργου ι παραγγελίασ από κάποιο φορζα του Δθμοςίου (ΔΥΔΔ) ι 

ακόμα και από φορείσ ΡΥΛΔ γίνεται με κακοριςμζνθ διαδικαςία δθμοπράτθςθσ. 

Ξατά τθ δθμοπράτθςθ οι εργολάβοι ι προμθκευτζσ που παίρνουν μζροσ ςτο 

διαγωνιςμό υποχρεοφνται να προςκομίςουν Ε/Ε που αντιπροςωπεφει ςυνικωσ 
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ποςοςτό 5% πάνω ςτον προχπολογιςμό του ζργου και με τθν οποία θ Ψράπεηα 

εγγυάται ότι ςτθν περίπτωςθ που κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ ςτον <Ωπζρ Ψου> 

και αυτόσ δεν δεχκεί να αναλάβει το ζργο θ Ψράπεηα κα καταβάλλει ςτον 

εγγυολιπτθ το ποςό τθσ Ε/Ε. 

Σι Ε/Ε αυτοφ του είδουσ περιζχουν ςχετικά μικρότερο κίνδυνο λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ πολλϊν εργολάβων ι προμθκευτϊν ςτο διαγωνιςμό για το ίδιο ζργο, 

το δε αμφίβολο τθσ κατακφρωςθσ ςυνεπάγεται μειωμζνο κίνδυνο για τθν Ε/Ε που 

θ Ψράπεηα ζχει εκδϊςει. 

Ωπάρχει περίπτωςθ να εκδοκοφν περιςςότερεσ από μια Ε/Ε για ςυμμετοχι ςτον 

ίδιο διαγωνιςμό. Αυτζσ ονομάηονται Ψαυτόςθμεσ Ε/Ε και είναι ευνόθτο ότι θ 

υποχρζωςθ τθσ Ψράπεηασ περιορίηεται ςτο φψοσ μιασ και μόνο και όχι ςτο ςφνολο 

των Ε/Ε ςυμμετοχισ που εκδόκθκαν για το ίδιο ζργο.  

 

Ε/Ε  ουςιαςτικοφ κινδφνου 

Χτθν κατθγορία αυτι εντάςςονται όλεσ οι Ε/Ε που εμπεριζχουν ουςιαςτικό 

κίνδυνο για τθν εκδότρια. Χυνθκζςτερεσ εξ αυτϊν είναι: 

 Ε/Ε καλισ εκτζλεςθσ (Β κατθγορίασ) 

 Αναλιψεισ κρατιςεων (Β κατθγορίασ) 

 Ε/Ε προκαταβολισ 

 Ε/Ε πλθρωμισ (Γ κατθγορίασ) 

 

Ε/Ε ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

Πζςω αυτϊν των Ε/Ε θ Ψράπεηα εγγυάται για τθν καλι εκτζλεςθ από τον <<Ωπζρ 

Ψου>>, του ζργου ι τθσ προμικειασ που αυτόσ ζχει αναλάβει ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Αν δεν τθρθκοφν οι ςυμβατικοί όροι τθσ 

καταςκευισ του ζργου ι τθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ ο εγγυθτισ (Ψράπεηα) 

είναι υποχρεωμζνοσ να δεχτεί τθν κατάπτωςθ τθσ αντίςτοιχθσ Ε/Ε και να πλθρϊςει 

ςτον εγγυολιπτθ το προβλεπόμενο ποςό, το οποίο για τισ περιπτϊςεισ των Ε/Ε 

καλισ εκτζλεςθσ είναι ςυνικωσ διπλάςιο από αυτό που κακορίηεται ςε Ε/Ε 

ςυμμετοχισ για το ίδιο ζργο. 
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Εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ κατά κανόνα διάρκειασ αυτϊν των εγγυιςεων, ο κίνδυνοσ για 

τθν Ψράπεηα παραμζνει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα χωρίσ να υπάρχει πάντα θ 

δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ι των παραγγελιϊν για τισ 

οποίεσ εγγυικθκε. 

Είναι δυνατόν να υπογραφεί ςφμβαςθ εκτζλεςθσ ζργου που ανετζκθ κατ’ ευκείαν 

ςτον ανάδοχο, χωρίσ τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ. 

 

Ε/Ε ΑΡΑΟΘΨΘΧ ΞΦΑΨΘΧΕΩΡ 

Ξατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ δθμοςίου ζργου, το Δθμόςιο διενεργεί πιςτοποιιςεισ 

των εκτελοφμενων εργαςιϊν και εκδίδει αντίςτοιχα εντάλματα πλθρωμισ με τα 

οποία ο ανάδοχοσ εργολάβοσ ειςπράττει τθν αμοιβι του. 

Χφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ που διζπουν τα δθμόςια ζργα, από το ποςό τθσ 

αμοιβισ παρακρατείται ποςοςτό 5% ι 10% (δζκατα) για τθν κάλυψθ ενδεχόμενων 

ατελειϊν ι πλθμμελϊν εκτελζςεων. Ψο ποςό αυτό αποδίδεται ςτον ανάδοχο με 

τθν αποπεράτωςθ του ζργου. 

Σ ανάδοχοσ ζχει τθ δυνατότθτα να ειςπράξει τα ποςά αυτά πριν τθν ολοκλιρωςθ 

του ζργου, προςκομίηοντασ ιςόποςθ Ε/Ε. 

 

Ε/Ε ΥΦΣΞΑΨΑΒΣΟΘΧ 

Ξατά κανόνα οι ςυμβάςεισ ζργου προβλζπουν, είτε κατά το ςτάδιο ζναρξθσ, είτε 

κατά τθν πορεία του ζργου τθν παροχι προκαταβολϊν ςτον ανάδοχο του ζργου με 

τον όρο κατάκεςθσ ιςόποςθσ Ε/Ε. 

Θ λιψθ μιασ τζτοιασ εγγφθςθσ παρζχει ςτον εργολάβο ι προμθκευτι τθ 

δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ οικονομικϊν υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν 

εκτζλεςθ του ζργου. 

Ειδικά για τισ προμικειεσ του Δθμοςίου το ποςοςτό τθσ προκαταβολισ ςυνικωσ 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ. 
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Ε/Ε ΥΟΘΦΩΠΘΧ 

Πε τθν Ε/Ε πλθρωμισ θ Ψράπεηα εγγυάται για τθν εμπρόκεςμθ εξόφλθςθ οφειλισ 

που ζχει προκφψει από μια ςυναλλαγι επί πιςτϊςει. 

Για παράδειγμα, Ε/Ε που εκδίδουμε υπζρ πελάτθ μασ (ειςαγωγζα) για τθν 

εμπρόκεςμθ εξόφλθςθ τθσ αξίασ των επί πιςτϊςει αγοραηομζνων αγακϊν από το 

εξωτερικό. 

 

ΟΘΘ ΣΘ Ε/Ε  

Σ χρόνοσ λιξθσ μιασ Ε/Ε ζχει ςθμαςία επειδι κακορίηει τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

και κατά ςυνζπεια τθν διάρκεια του κινδφνου που αναλαμβάνει θ Ψράπεηα με τθν 

ζκδοςθ τθσ. 

Σι Ε/Ε ανάλογα με τθ λιξθ τουσ διακρίνονται ςε: 

 Ε/Ε τακτισ λιξθσ (ζχουν οριςμζνθ θμερομθνία λιξθσ) 

 Ε/Ε αόριςτθσ λιξθσ (ιςχφει μζχρι να επιςτραφοφν ςτον εκδότθ) 

 

Ε/Ε ΨΑΞΨΘΧ ΟΘΘΧ 

 Είναι Ε/Ε που ζχουν οριςμζνθ θμερομθνία λιξθσ. Χφμφωνα όμωσ με τθν Ελλθνικι 

νομοκεςία οι υποχρεϊςεισ του εγγυθτι που απορρζουν από μια Ε/Ε τακτισ λιξθσ 

ιςχφουν μζχρι και 1 μινα από τθν θμερομθνία λιξθσ που αναφζρεται ςτο ςϊμα 

τθσ Ε/Ε. Αυτό ςθμαίνει ότι ο εγγυολιπτθσ μπορεί να απαιτιςει καταβολι του 

ποςοφ τθσ Ε/Ε (να ηθτιςει δθλαδι κατάπτωςθ) και κατά τθν διάρκεια των 

επόμενων 30 θμερϊν από τθν αναγραφόμενθ θμερομθνία λιξθσ. Χτισ Ε/Ε τθσ 

μορφισ αυτισ υπάρχει το πλεονζκτθμα να είναι γνωςτι εκ των προτζρων θ 

διάρκεια του πιςτοδοτικοφ κινδφνου. 
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Ε/Ε ΑΣΦΛΧΨΘΧ ΟΘΘΧ 

Σι Ε/Ε αόριςτθσ λιξθσ χρειάηονται ιδιαίτερθ προςοχι λόγω τθσ αβζβαιθσ λιξθσ 

τουσ. Χυνικωσ θ Ψράπεηα απαιτεί τθν φπαρξθ ιςχυρότερων καλυμμάτων και 

μεγαλφτερθ πιςτωτικι επιφάνεια τον αιτοφντα πελάτθ. 

 

ΑΞΤΡΩΘ Ε/Ε 

Τταν εκλείψει ο λόγοσ ζκδοςθσ τθσ Ε/Ε το ςϊμα το ςϊμα τθσ επιςτρζφεται κατά 

κανόνα ςτθν Ψράπεηα που τθν ζχει εκδϊςει. 

Θ ακφρωςθ τθσ Ε/Ε ςυνεπάγεται απαλλαγι τθσ εγγυιτριασ Ψράπεηασ από τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ με ςυνεπακόλουκθ τθν αποδζςμευςθ του ορίου του πελάτθ ι 

τθσ όποιασ άλλθσ κάλυψθσ. 

 

ΠΑΡΑΣΑΘ Ε/Ε 

Είναι δυνατόν να παρατακεί θ ιςχφσ μιασ Ε/Ε , αν αυτό ηθτθκεί από τον εντολζα-

πελάτθ εγκαίρωσ και πριν από τθ λιξθ τθσ. 

Χτθν περίπτωςθ παράταςθσ κα πρζπει να εκτιμθκεί το κατά πόςο οι 

προςφερόμενεσ εξαςφαλίςεισ εξακολουκοφν να καλφπτουν τθν εκδότρια Ψράπεηα 

μζχρι τθ νζα λιξθ τθσ Ε/Ε. 

 

ΠΣΤ ΑΠΕΤΚΤΡΣΡΣΑΛ ΣΛ Ε/Ε 

Πε κριτιριο τθ φφςθ του φορζα προσ τον οποίο απευκφνονται, οι Ε/Ε χωρίηονται 

ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: 

 Υροσ Δθμόςιο και Ρ.Υ.Δ.Δ. 

 Υροσ ιδιϊτεσ και Ρ.Υ.Λ.Δ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Χκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν να προςφζρει τθ γνϊςθ και τισ τεχνικζσ και ςτουσ 

ιδιοκτιτεσ ΠΠΕ και ςτουσ αξιολογθτζσ επιχειρθματικϊν δανείων, οπλίηοντασ τουσ με τα 

απαραίτθτα εφόδια, ϊςτε να αποκτιςουν τθν αναγκαία υποδομι και τθν απαιτοφμενθ 

κατάρτιςθ προκειμζνου και οι μεν να ςτθρίηουν με ςωςτά και πραγματικά επιχειριματα 

και ςτοιχεία τα όποια αιτιματα τουσ για τραπεηικι χρθματοδότθςθ και οι δε να αξιολογοφν 

με όςο το δυνατόν πιο δίκαια και εποικοδομθτικά και για τισ δφο πλευρζσ κριτιρια. 

Θ φιλοςοφία μιασ τράπεηασ είναι να χρθματοδοτεί υγιείσ επιχειριςεισ και καλοφσ πελάτεσ 

με δυνατότθτα αποπλθρωμισ και όχι κακοφσ πελάτεσ, ζςτω και αν αυτοί προςφζρουν 

εξαςφάλιςθ. Είναι ςθμαντικό να κατανοιςουμε ότι πρωταρχικό ενδιαφζρον τθσ είναι θ 

ομαλι αποπλθρωμι τθσ πιςτοδότθςθσ και όχι θ ρευςτοποίθςθ τθσ εξαςφάλιςθσ που 

μπορεί να ζχει. Θ εξαςφάλιςθ ζχει ςχζςθ με τθν τιμολόγθςθ του κινδφνου. Θ παροχι 

εξαςφάλιςθσ μειϊνει τον κίνδυνο και ςυνεπϊσ το τιμολόγιο. Άρα, όςο μεγαλφτερο κίνδυνο 

αναλαμβάνει μια τράπεηα, τόςο μεγαλφτερο κα πρζπει να είναι το τιμολόγιο που κα 

χρεϊςει, ζτςι ϊςτε να εξιςορροπιςει τον πιςτωτικό κίνδυνο. 

 Τπωσ αναφζρκθκε και ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, τθν ςχζςθ τραπεηϊν και μικρομεςαίων 

επιχειριςεων κακορίηουν πολλοί παράγοντεσ που ζχουν να κάνουν τόςο με το εςωτερικό 

όςο και με το εξωτερικό περιβάλλον ςτα οποία δραςτθριοποιοφνται αμφότερεσ. 

Ψα προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι ΠΠΕ ςτο εςωτερικό τουσ περιβάλλον αποτελοφν 

τροχοπζδθ και ςτθν ανάπτυξθ τουσ και ςτον τρόπο με τον οποίο τισ βλζπουν οι τράπεηεσ. Ψο 

μικρό μζγεκοσ των επιχειριςεων, το χαμθλό επίπεδο ςτελεχϊν και τεχνολογίασ, ο μικρόσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και θ ανεπαρκισ ρευςτότθτα, το υψθλό βραχυχρόνιο χρζοσ και θ 

ανεπαρκισ οργάνωςθ και  αδυναμία ςτο να προςφζρουν και ςτισ Ψράπεηεσ αλλά και ςε 

κρατικοφσ φορείσ τθν πλθροφόρθςθ που χρειάηονται προκειμζνου αφενόσ οι Ψράπεηεσ να 

αξιολογιςουν πιο εμπεριςτατωμζνα τθν πιςτολθπτικι τουσ ικανότθτα αφετζρου οι λοιποί 

κρατικοί φορείσ να επιςπεφςουν τθν απελευκζρωςθ κονδυλίων που δικαιοφνται για τθν 

οικονομικι τουσ ενίςχυςθ, επθρεάηουν αρνθτικά τθν πιςτολθπτικι τουσ αξιολόγθςθ. 

Αντίςτοιχα το εξωτερικό τουσ περιβάλλον, που χαρακτθρίηεται από πολυνομία, 

γραφειοκρατία, ζλλειψθ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ για ίδρυςθ, λειτουργία, 
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μεταβίβαςθ, επαγγελματικι ςτζγθ,  περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα και  υψθλό κόςτοσ 

κεφαλαίων, άδικθ φορολογικι αντιμετϊπιςθ, αναποτελεςματικότθτα των αναπτυξιακϊν 

νόμων, ζλλειψθ παροχισ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν για πλθροφόρθςθ/ υποςτιριξθ, 

χαλαρι ςφνδεςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ με τισ ανάγκεσ των ΠΠΕ, δυςκολεφει 

ακόμα περιςςότερο και τουσ ιδιοκτιτεσ των ΠΠΕ και τουσ τραπεηικοφσ αξιολογθτζσ, που 

καλοφνται να πάρουν κρίςιμεσ πολλζσ φορζσ αποφάςεισ  για τθν κατάλθξθ μιασ 

χρθματοδότθςθσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά οι Ψράπεηεσ οφείλουν να αντιμετωπίςουν μια ςειρά από κινδφνουσ, 

οι οποίοι επιδροφν ςτισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ι ςτισ χρθματικζσ ροζσ τουσ και ςτθν 

εικόνα που αυτζσ δίνουν προσ τουσ ενδιαφερόμενουσ-επενδυτζσ, μετόχουσ κ.α. με 

αποτζλεςμα να επθρεάηονται οι χρθματοδοτιςεισ προσ τισ ΠΠΕ και ωσ προσ τα ποςά  που 

τουσ χορθγοφνται και ωσ προσ τισ εξαςφαλίςεισ που ηθτοφνται από αυτζσ. 

 Σι κίνδυνοι που αντιμετωπίηουν τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, δθλ. ο Ξίνδυνοσ Αγοράσ, 

ο Υιςτωτικόσ Ξίνδυνοσ, ο Ξίνδυνοσ Φευςτότθτασ, ο Οειτουργικόσ Ξίνδυνοσ , ο Επιτοκιακόσ 

Ξίνδυνοσ , ο Χυναλλαγματικόσ Ξίνδυνοσ , ο Ξίνδυνοσ Φερεγγυότθτασ, ο Ξίνδυνοσ 

Διακανονιςμοφ πλθρωμϊν, ο Υολιτικόσ Ξίνδυνοσ, ο Ρομικόσ Ξίνδυνοσ, ο Ξίνδυνοσ χρζουσ 

και χϊρασ, ο Ξίνδυνοσ από πράξεισ εκτόσ ιςολογιςμοφ κ.α. είναι ςτοιχεία τα οποία πρζπει 

κάκε φορά να ςυνεκτιμϊνται αναφορικά με τισ δυνατότθτεσ που ζχει θ κάκε τράπεηα να 

προβαίνει ςε χρθματοδότθςθ των ΠΠΕ 

Ψθν παροφςα εργαςία απαςχόλθςε ςχεδόν αποκλειςτικά θ κατθγορία του Υιςτωτικοφ 

κινδφνου, τισ παραμζτρουσ του οποίου παρουςιάςαμε ςε μια προςπάκεια να 

αιτιολογιςουμε και να δικαιολογιςουμε τθν πολλζσ φορζσ χαρακτθριηόμενθ ωσ <ςκλθρι> 

από κάποιουσ , ςτάςθ των τραπεηϊν απζναντι ςτισ ΠΠΕ. 

Ωσ Πιςτωτικόσ Ξίνδυνοσ ορίηεται θ πικανότθτα να μθν ειςπραχκεί μια απαίτθςθ εντόσ ενόσ 

προκακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ ι εναλλακτικά ο κίνδυνοσ ακζτθςθσ των 

υποχρεϊςεων του πιςτοφχου – δανειολιπτθ ζναντι τθσ τράπεηασ. 

Είναι λοιπόν απαραίτθτο οι Ψράπεηεσ να μποροφν να διακρίνουν και να μετροφν τουσ 

κινδφνουσ με τθ μεγαλφτερθ δυνατι ακρίβεια ζτςι ϊςτε να μποροφν να τουσ αποτιμοφν και 

να τουσ ελζγχουν.  

Χταδιακά λοιπόν οι ελλθνικζσ τράπεηεσ ανζπτυξαν ςυςτιματα και όριςαν τα πιςτωτικά 

κριτιρια και τισ παραμζτρουσ  αυτϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των 
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μικρομεςαίων επιχειριςεων και τθν μζτρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου, με αποτζλεςμα θ 

χρθματοδότθςθ να είναι αςφαλισ και αποδοτικι και για τισ δφο πλευρζσ. 

 

Ψα κυριότερα από αυτά, όπωσ αναφζρκθκαν εκτενϊσ ςτο τρίτο κεφάλαιο τθσ παροφςθσ, 

είναι: 

Θ γνϊςθ του αντικειμζνου ςτο οποίο δραςτθριοποιείται ο υποψιφιοσ δανειολιπτθσ ,τθσ 

ςυναλλακτικισ του ςυμπεριφοράσ, των ιδιαιτεροτιτων τθσ αγοράσ ςτθν οποία 

ςυναλλάςςεται, των αναγκϊν του, των προβλζψεων και των προςδοκιϊν του για τθν 

αγορά, των επενδυτικϊν του κινιςεων αναφορικά με τθν επιχείρθςθ του. 

Προςδιοριςμόσ των επαγγελματικϊν αναγκϊν του.  Πια χρθματοδότθςθ πρζπει κάκε 

φορά να καλφπτει τρζχουςεσ, εφάπαξ, επαναλαμβανόμενεσ ι μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ 

επιχείρθςθσ και όχι να χρθςιμοποιείται για άλλο ςκοπό (π.χ. προςωπικοφσ και μθ 

ςυνδεδεμζνουσ με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα). 

Αποπλθρωμι δανειςμοφ. Χκοπόσ μιασ Ψράπεηασ είναι να χρθματοδοτιςει υγιείσ 

επιχειριςεισ, καλοφσ πελάτεσ με δυνατότθτα αποπλθρωμισ και όχι μθ αποδεκτοφσ 

πελάτεσ, ανεξάρτθτα από τθν οποιαδιποτε εξαςφάλιςθ που αυτοί προςφζρουν. Πζλθμα 

τθσ Ψράπεηασ είναι θ ομαλι αποπλθρωμι του δανείου και όχι θ ρευςτοποίθςθ τθσ 

εξαςφάλιςθσ που μπορεί να ζχει. 

Εξαςφαλίςεισ. Σι παρεχόμενεσ εξαςφαλίςεισ (π.χ. ομόλογα, κατακζςεισ, προςθμειϊςεισ 

κλπ) αποτελοφν δευτερεφουςα διζξοδο (2nd way out) από τθν δανειοδότθςθ, ςε περίπτωςθ 

απρόβλεπτων γεγονότων, ενϊ θ πρωτεφουςα διζξοδοσ πρζπει πάντα να είναι τα 

λειτουργικά ζςοδα τθσ αξιολογοφμενθσ επιχείρθςθσ/ επαγγελματία. 

Επίςθσ το ιςτορικό τθσ επιχείρθςθσ, θ ιδιοκτθςία τθσ ιδίασ ι των φορζων τθσ, θ διοικθτικι 

δομι τθσ επιχείρθςθσ, το επιχειρθματικό ικοσ και θ επιχειρθματικι πρωτοβουλία των 

ενεχομζνων ςε αυτιν, τα προϊόντα ι θ παροχι υπθρεςιϊν που προςφζρει, οι ςυνκικεσ τθσ 

αγοράσ και θ κζςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτον ανταγωνιςμό, θ ςχζςθ του πελάτθ με τθν τράπεηα, 

οι πλθροφορίεσ τθσ αγοράσ, των Ψραπεηϊν, ο Οευκόσ και Παφροσ Ψειρεςίασ και θ 

οικογενειακι κατάςταςθ και περιουςία των πιςτοφχων, είναι ςτοιχεία τα οποία 

επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ ενόσ δανειακοφ αιτιματοσ. 

Ξακοριςτικι επίςθσ είναι και θ εξζταςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων μιασ επιχείρθςθσ. Θ 

εξζταςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων περιλαμβάνει το φψοσ και τθν τάςθ που εμφανίηει ο 
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κφκλοσ εργαςιϊν (πωλιςεισ) των επιχειριςεων, τθ ςυμπεριφορά των κερδϊν και το φψοσ 

τθσ κακαρισ κζςθσ, κακϊσ και τισ τιμζσ των αρικμοδεικτϊν ρευςτότθτασ και δανειακισ 

επιβάρυνςθσ.  

Σι πωλιςεισ μιασ επιχείρθςθσ και κα πρζπει να παρουςιάηουν αυξθτικι τάςθ από χρόνο ςε 

χρόνο τθν τελευταία τριετία, οι πωλιςεισ τθσ εξεταηόμενθσ περιόδου να είναι υψθλότερεσ 

τθσ αντίςτοιχθσ περςινισ, τουλάχιςτον κατά το ποςοςτό του πλθκωριςμοφ και τζλοσ, 

ανάλογα με το ποςό του δανείου και τθν προςφερόμενθ εξαςφάλιςθ, κα πρζπει να ιςχφει 

μια ςυγκεκριμζνθ ςχζςθ των πωλιςεων προσ το ςυνολικό τραπεηικό δανειςμό τθσ 

επιχείρθςθσ. 

Για τισ επιχειριςεισ με Γϋ κατθγορίασ βιβλία, κα πρζπει θ επιχείρθςθ να εμφανίηει κζρδθ τα 

δφο τελευταία χρόνια, τα οποία κα ιταν προτιμότερο να προζρχονται από τθν κφρια 

δραςτθριότθτα τθσ (αφξθςθ πωλιςεων ι μείωςθ λειτουργικοφ κόςτουσ) και όχι από μθ 

λειτουργικζσ πθγζσ, όπωσ υπεραξίεσ ομολόγων και μετοχϊν. 

 

 Ψζλοσ πολφ ςθμαντικό είναι και οι ιδιοκτιτεσ των ΠΠΕ και οι αξιολογθτζσ των 

επιχειρθματικϊν δανείων να προςδιορίηουν με ςωςτό και εφλογο τρόπο, τισ ανάγκεσ οι μεν 

τθσ επιχείρθςθσ τουσ, οι δε να αφουγκράηονται τισ ανάγκεσ αυτζσ και να προτείνουν τισ 

καλφτερεσ δυνατζσ λφςεισ. Τπωσ ζνασ οργανιςμόσ, φυςικόσ ι τεχνθτόσ προςδιορίηεται από 

άλλεσ ανάγκεσ βάςει του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο 

δραςτθριοποιείται, ζτςι και μια επιχείρθςθ, προκειμζνου να λειτουργιςει ομαλά και να 

αναπτυχκεί, ζχει ανάγκθ να ςυγκεκριμενοποιιςει βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα 

που κζλει να πάει και με ποιον τρόπο κα γίνει αυτό. 

Για παράδειγμα, ζνα κεφάλαιο κίνθςθσ τοκοχρεωλυτικισ αποπλθρωμισ και ςυγκεκριμζνθσ 

διάρκειασ, ενϊ για μια επιχείρθςθ μπορεί, βάςει των ταμειακϊν τθσ ροϊν, να αποτελζςει 

τθν ιδανικι λφςθ, για μια άλλθ μπορεί να αποδειχτεί βραχνάσ και να δθμιουργιςει 

προβλιματα ρευςτότθτασ ,με ςυνζπειεσ δυςμενείσ και για τθν τράπεηα και για τον 

δανειολιπτθ. 

Για τον λόγο αυτό αμφότερεσ οι πλευρζσ οφείλουν να γνωρίηουν και να ενθμερϊνονται 

ςυνεχϊσ για τον τρόπο λειτουργίασ ενόσ δανειακοφ προϊόντοσ. Θ γνϊςθ είναι θ δφναμθ, 

δφναμθ θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τθν εμπειρία μποροφν να οδθγιςουν ςε αςφαλι 

μονοπάτια μια τραπεηικι ςχζςθ μεταξφ του πελάτθ και του αξιολογθτι επιχειρθματικϊν 

δανείων. 
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Χυμπεραςματικά, θ ςχζςθ τραπεηϊν και μικρομεςαίων επιχειριςεων ζχει εξομαλυνκεί 

ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν περαιτζρω περικϊρια βελτίωςθσ ϊςτε να 

είναι πιο αποδοτικι και για τισ δφο πλευρζσ με βαςικό ςτόχο τόςο οι τράπεηεσ όςο και οι 

ΠΠΕ να επιτφχουν ικανοποιθτικι κερδοφορία και ανάπτυξθ ςτο ανταγωνιςτικό 

περιβάλλον τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

 

 

 

 


