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Περίιευε 

Αλάισζε ηες θερεγγσόηεηας ηφλ θαηότφλ πηζηφηηθώλ θαρηώλ  

 

Η ρνξήγεζε βξαρππξνζέζκσλ πηζηψζεσλ κέζσ ρνξήγεζεο πηζησηηθψλ θαξηψλ, 

απνηειεί πιένλ παγησκέλε ηξαπεδηθή πξαθηηθή θαη ζηε ρψξα καο. Καηά ηελ άζθεζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο  απηήο, νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πνιχ πςειφ πηζησηηθφ 

θίλδπλν δηφηη απεπζχλνληαη ζην επξχ θνηλφ θαη επνκέλσο δε δηαζέηνπλ δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηελ έγθαηξε αληαπφθξηζε θάζε θαξηνιήπηε ζηηο ιεμηπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Δπίζεο, ε εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ηδησηψλ είλαη πεξηζζφηεξν 

επκεηάβιεηε απφ ηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νξηζκέλα απφ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ θαξηνιεπηψλ 

απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπο. Δπνκέλσο, ν 

εληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ε δηακφξθσζε θάπνηνπ ππνδείγκαηνο ην νπνίν 

ζα κπνξεί λα εθηηκήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε θεξεγγπφηεηα ελφο ππνςήθηνπ 

θαξηνιήπηε, παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηξάπεδεο, δεδνκέλνπ φηη 

πεξηνξίδεη ηηο απψιεηεο ηνπο.  

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν θαζψο θαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα βηβιηνγξαθία. Παξάιιεια, ε 

εμαζθάιηζε πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, έρεη 

ζηφρν ηελ αλάιπζε ηνπο θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο δηακφξθσζεο 

κεζνδνινγίαο ζπζρέηηζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Σξαπεδηθέο Δξγαζίεο, Πηζησηηθή Κάξηα, Σξαπεδηθνί Κίλδπλνη, 

Πηζησηηθφο Κίλδπλνο, Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Κηλδχλσλ, Κεθαιαηαθή 

Δπάξθεηα Σξαπεδψλ 

 

 

 

 

 



 xi 

Abstract 

An analysis of the reliability of credit card holders 

 

Granting short-term credits by issuing credit cards, is nowadays an established 

banking policy in our country as well. Through this policy, banks encounter high 

credit risk as they address to general clients therefore they do not have enough data 

with overdue debt for every credit card holder. Income of individuals is more volatile 

than business situation. 

Experience has shown that personal information of credit card holders are determined 

of their solvency. Therefore, identification of these and configure a model which can 

estimate the credibility of a candidate card holder in advance, presents considerable 

interest for banks, as it limits their losses. 

This paper attempts to study the problem in theoretical level based on current 

literature. At the same time, data from the Greek banking system, are analyzed and 

exploring the possibility of forming personal data correlation and credit risk. 

Key words: Banking, Credit Card, Risks, Credit Risk, Risk Management, Financial 

Risk, Capital, Basel 
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Κεθάιαηο 1: Υρεκαηοπηζηφηηθό ύζηεκα θαη Πηζηφηηθά 

Ηδρύκαηα  

1.1 Δηζαγφγή 

Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχλνιν ζεζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ επηηεινχλ σο βαζηθή ιεηηνπξγία ηε κεηαθνξά νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηηο 

πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο ειιεηκκαηηθέο θαη ζπλίζηαηαη ζηε 

κεηαηξνπή ρξεκαηηθψλ κέζσλ ζε δαλεηαθφ θεθάιαην. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειεί έλα 

δίθηπν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε δνκή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, 

δειαδή ην θαλάιη κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξνληαη θεθάιαηα απφ ηνπο ρξεκαηνδφηεο 

(θπξίσο ηα λνηθνθπξηά) ζηνπο ρξεκαηνδνηνχκελνπο (θπξίσο εηαηξείεο θαη θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ). Σν θαλάιη ηεο έκκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο (ε άκεζε ρξεκαηνδφηεζε 

πεξηιακβάλεη ηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ κε απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηνπο ρξεκαηνδφηεο ζηνπο ρξεκαηνδνηνχκελνπο ρσξίο ηελ εκπινθή ησλ 

δηακεζνιαβεηψλ) πεξηιακβάλεη ηξάπεδεο θαη άιινπο νξγαληζκνχο δηακεζνιάβεζεο, 

φπσο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ακνηβαία θεθάιαηα, εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο 

ρξεκαηνδνηήζεσλ (Καιθάνγινπ Φ. 2011). Οη ηξάπεδεο θαη άιινη δηακεζνιαβεηέο 

παξεκβάιινληαη κεηαμχ ρξεκαηνδνηψλ θαη ρξεκαηνδνηνχκελσλ. Ο φξνο «Σξάπεδα» 

ζα αλαθέξεηαη ζην εμήο ζε έλαλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ ηνπ νπνίνπ νη θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε ζπιινγή θαηαζέζεσλ θαη ε ρνξήγεζε δαλείσλ. 

 

Χρηματοδότεσ 

(Νοικοκυριά, 
Επιχειριςεισ, 

Φορείσ Δθμοςίου) 

Κεφάλαια 

Χρηματοοικονομική 
Διαμεςολάβηςη 

(Σράπεηεσ και 
Χρθματοπιςτωτικά 

Ιδρφματα) 

Κεφάλαια 

Χρηματοδοτοφμενοι 
(Νοικοκυριά, 

Επιχειριςεισ, Φορείσ 
Δθμοςίου) 
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1.2 Ζ Έλλοηα ηοσ Υρεκαηοπηζηφηηθού σζηήκαηος 

Απψηεξνο ζθνπφο θάζε νηθνλνκίαο είλαη ηφζν ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε φζν θαη ε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ηεο ρψξαο ελ γέλεη. Οη 

νηθνλνκηθέο απηέο κνλάδεο πνπ απαξηίδνπλ ην δεκφζην αιιά θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δχν πηζαλέο θαηαζηάζεηο. Δίηε κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ 

πιεφλαζκα κεηξεηψλ γηα επέλδπζε θαη ζπλεπψο λα ραξαθηεξίδνληαη σο 

πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, είηε λα βξίζθνληαη ζε κηα θαηάζηαζε έιιεηςεο 

ρξεκάησλ κε απνηέιεζκα λα αλαδεηνχλ δάλεηα θαη λα ραξαθηεξίδνληαη σο 

ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. πλεπψο, νη πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο, δεκφζηεο 

ή ηδησηηθέο, πνπ δηαζέηνπλ πιενλάδνληα ρξήκαηα είλαη πξφζπκεο λα δαλείζνπλ, 

έλαληη θάπνηαο απφδνζεο, ζηηο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, δεκφζηεο ή 

ηδησηηθέο, εθφζνλ πξνβιέπνπλ φηη ζα έρνπλ κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηελ ελέξγεηα 

απηή απφ ηη εάλ απνηακίεπαλ ηα ρξήκαηά ηνπο θαη δελ ηα επέλδπαλ. Ωζηφζν, πιήζνο 

πξνβιεκάησλ αλαθχπηνπλ θαηά ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, πιενλαζκαηηθψλ θαη ειιεηκκαηηθψλ (αξηδεηάθεο, 2002). 

Κάπνηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαηά ηε ζπλεξγαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κπνξεί λα είλαη:  ε δπζρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

κεξψλ, ε απφθιηζε κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ απνηακηεχζεσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

θαη ηνπ χςνπο ησλ θεθαιαίσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θάπνηαο άιιεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε απφθιηζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο 

επηζπκνχλ λα δηαξθέζεη ε ζπλαιιαγή αιιά θαη ε κε εμαζθάιηζε ηνπ θαινχ ηέινπο 

ηεο ζπλαιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα δχν κέξε θαζψο απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ νη ίδηνη ζέηνπλ. Απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ε 

πιεκκειήο ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο (αξηδεηάθεο, 2002). 

ην ζεκείν απηφ παξεκβαίλεη ην ιεγφκελν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ 

επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ. Ρφινο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζπγθέληξσζε ησλ πιενλαδφλησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ε 

δηνρέηεπζή ηνπο ζηηο ειιεηκκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ρξεηάδνληαη απηά ηα 

θεθάιαηα γηα δηάθνξνπο επελδπηηθνχο ή θαηαλαισηηθνχο ιφγνπο. Η απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ απηψλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ/ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ αγνξά αιιά θαη εθείλσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαζεκεξηλά απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Παξαδείγκαηα 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ απνηεινχλ νη Οκνινγίεο (Bonds), ηα Πηζηνπνηεηηθά 

Καηαζέζεσλ (Certificates of Deposit), ηα Έληνθα Γξακκάηηα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

(Treasury Bills) θαη ηα ηεγαζηηθά Γάλεηα (Motrgages). 

 

1.3 Πηζηφηηθά Ηδρύκαηα 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή αιιηψο Σξάπεδεο απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο κηαο ρψξαο. Ο πξψηνο λφκνο πνπ νξίδεη ηελ έλλνηα 

ησλ ηξαπεδψλ είλαη ν Νφκνο 5076/1931 «πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Σξαπεδψλ». 

ηνλ Νφκν απηφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Άξζξν 10 παξ.1 νξίδεηαη φηη: «Σξάπεδαη 

είλαη αη επηρεηξήζεηο αίηηλεο, αλεμαξηήησο εηέξνπ ζθνπνχ απηψλ, δέρνληαη 

θαη  επάγγεικα θαηαζέζεηο ρξεκάησλ ή άιισλ αμηψλ» (Δπνπηεία Πηζησηηθνχ 

πζηήκαηνο, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). 

ήκεξα, ην βαζηθφ πιαίζην ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, θαη‟ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνηειεί 

ν Νφκνο 3601/01.08.2007 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην λ. 4021/2011), ζηνλ νπνίν ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξνζαξκφδεηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο. ηνλ Νφκν 3601/01.08.2007, νξίδεηαη φηη Πηζησηηθφ 

ίδξπκα είλαη (Νφκνο 3601/01.08.2007, «Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο») :  

1) ε επηρείξεζε, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή θαηαζέζεσλ ή 

άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ απφ ην θνηλφ θαη ζηε ρνξήγεζε δαλείσλ ή ινηπψλ 

πηζηψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο. 

2) ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. 

ηνλ ίδην λφκν νξίδεηαη φηη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «ηξάπεδα» ή νπνηαζδήπνηε 

μελφγισζζεο απφδνζήο ηνπ ζηελ επσλπκία ή ην δηαθξηηηθφ ηίηιν επηρείξεζεο 

επηηξέπεηαη κφλν ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα, εθηφο εάλ ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο, απνθιείεη ηνλ θίλδπλν 

ζχγρπζεο ηνπ θνηλνχ.  

Παξ‟ φια απηά νη νξηζκνί πνπ πξναλαθέξζεθαλ δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο ζχγρξνλεο ηξάπεδαο ή ηνπ ζχγρξνλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ πέξα απφ 

ηελ απιή απνδνρή ησλ θαηαζέζεσλ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε έλα άιιν επξχ θάζκα 
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εξγαζηψλ θαη ππεξεζηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη ηξάπεδεο θαη γεληθφηεξα νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί πεξηνξίδνπλ ζηαδηαθά ηηο παξαδνζηαθέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο θαη ζηξέθνληαη ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κέρξη ζήκεξα απνηεινχζαλ 

πξνλφκην ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. 

ηελ αιιαγή απηή ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ηξαπεδψλ ζπκβάιιεη ε ζπλερψο 

εμειηζζφκελε ηερλνινγία, ην αλαπξνζαξκνζκέλν ζεζκηθφ πιαίζην αιιά θαη ηα 

ζπλερψο εκθαληδφκελα λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη 

ηξάπεδεο δηεπξχλνπλ ζπλερψο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο νη νπνίεο θαιχπηνπλ φιν ην 

θάζκα ηεο δηνρέηεπζεο ησλ θεθαιαίσλ ζηελ νηθνλνκία. 

Σν πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ Σξαπεδψλ ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία κηαο ρψξαο, εμαξηάηαη απφ δχν θπξίσο παξάγνληεο: 

 Απφ ηελ χπαξμε αμηφπηζηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δσή θαη ην βαζκφ ζηήξημεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 Απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Έηζη, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαηέρνπλ (φπσο είδακε θαη ζην ρήκα 1) ηνλ ξφιν ηνπ 

δηακεζνιαβεηή αλάκεζα ζε απνηακηεπηέο θαη πηζηνχρνπο εμαζθαιίδνληαο ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο. Παξάιιεια, απνηεινχλ θαη κέζα εθαξκνγήο ηεο 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο. 

O ξφινο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ. Η ηξάπεδα απνηειεί κηα επηρείξεζε ε νπνία αζρνιείηαη µε ην εκπφξην 

ηνπ ρξήκαηνο. Γέρεηαη θαηαζέζεηο απφ θπζηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο 

θαη ηα ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα δψζεη δάλεηα ζε θαηαλαισηέο, ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ή αθφκα θαη ζην θξάηνο. Η δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη σο βαζηθφ θίλεηξν 

ην θέξδνο, θπξίσο ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, θαη πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνλ ηφθν πνπ θαηαβάιινπλ ζηνπο θαηαζέηεο γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο 

ζηελ ηξάπεδα θαη ζηνλ ηφθν πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο δαλεηδφκελνπο. Η θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη δσηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο 

θαζψο απηή ζπληειεί ζηελ απξφζθνπηε κεηαβίβαζε ησλ απνηακηεχζεσλ ζε 

επελδπηηθά έξγα. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί ηνλ κεζάδνληα κεηαμχ 

απνηακηεπηψλ θαη επελδπηψλ. Οη θνξείο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε 

ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη: α) ε θεληξηθή 
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ηξάπεδα, β) ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (ηδησηηθέο ηξάπεδεο) γ) θαηαζέηεο (θπζηθά 

πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο). (Παπαλδξένπ Α. θαη αξηδεηάθεο Δ., 2002) 

Δθηφο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ε νπνία είλαη ε θχξηα ηξάπεδα ηεο 

ρψξαο µαο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα  πεξηιακβάλεη θαη άιινπο νξγαληζκνχο, 

βαζηθφηεξνο ησλ νπνίσλ είλαη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο. 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ σο κεζίηεο κεηαμχ απνηακηεπηψλ θαη επελδπηψλ. 

Η ηξάπεδα απμάλεη ηα θεθάιαηα µε ηε ζπιινγή ησλ θαηαζέζεσλ απφ επηρεηξήζεηο θαη 

ηδηψηεο, δηαρσξίδνληάο ηα ζε θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηακηεπηεξίνπ.  Σα βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο είλαη ηα δάλεηα θαη ηα ρξεφγξαθα. Αληίζεηα, ζην 

παζεηηθφ αλήθνπλ νη θαηαζέζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα ξεπζηά δηαζέζηκα ηεο 

ηξάπεδαο. Οη ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα θξαηνχλ έλα ειάρηζην πνζνζηφ απφ ηηο 

θαηαζέζεηο ζε ξεπζηά δηαζέζηκα θαη λα δαλείδνπλ ην ππφινηπν ησλ θαηαζέζεσλ ζε 

θπζηθά πξφζσπα ή επηρεηξήζεηο. Όηαλ ε δαλεηνδφηεζε γίλεηαη µέζσ ησλ ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ ηεο, ε πξνζθνξά ρξήκαηνο απμάλεηαη. Απηφ επεξεάδεηαη απφ ην χςνο 

ησλ θαηαζέζεσλ θαη απφ ην πνζνζηφ πνπ νη ηξάπεδεο δαλείδνπλ. Όηαλ κηα ηξάπεδα 

δαλείδεη ρξήκαηα απηά θαηαηίζεληαη ζε θάπνηα άιιε ηξάπεδα µε απηφ ηνλ ηξφπν 

έρνπκε αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ θαη δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ δαλεηζκνχ ηεο ηξάπεδαο. 

 

1.4 Σραπεδηθές Δργαζίες 

Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο είλαη εθείλεο µε ηηο νπνίεο νη ηξάπεδεο δηνρεηεχνπλ 

(αμηνπνηνχλ) ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηηο θαηαζέζεηο ζηηο 

δηάθνξεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, νη ηξάπεδεο 

δηαζέηνπλ θαη ηηο κεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηηο απαηηήζεηο, ηα 

ρξεφγξαθα θαη ηα δηαζέζηκα κηαο επηρείξεζεο. ρεηίδνληαη µε ηηο αγνξαπσιεζίεο 

ρξενγξάθσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ηε θχιαμε ηίηισλ, ηελ ελνηθίαζε ζπξίδσλ, ηηο 

εξγαζίεο θηλήζεσο θεθαιαίσλ, ηηο εξγαζίεο εμσηεξηθνχ ζπλαιιάγκαηνο θιπ.  

Οη βαζηθέο εξγαζίεο θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη: 

 Καηαζέζεηο 

 Καηαλαισηηθή θαη ηεγαζηηθή Πίζηε 

 Υνξεγήζεηο (Δπηρεηξεκαηηθή Πίζηε) 

 Γηεζλέο Δκπφξην 
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 Δπελδπηηθέο Τπεξεζίεο 

 πλαιιαγέο θαη Τπεξεζίεο 

Πην αλαιπηηθά ε θάζε ηξαπεδηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη: 

1.4.1 Καηαζέζεης 

Οη θαηαζέζεηο απνηεινχλ ηζηνξηθά ηε βαζηθή πεγή άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα ηηο 

ηξάπεδεο. Μέζσ απηήο εμαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζεκαληηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, φπσο νη ρνξεγήζεηο, ε αγνξά θξαηηθψλ θαη 

εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, θ.ιπ. Η ηθαλφηεηα κηαο ηξάπεδαο λα πξνζειθχεη απνηακηεπηηθά 

θεθάιαηα έγθεηηαη ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ εκπλέεη ζην θνηλφ πνπ ηεο εκπηζηεχεηαη ηα 

θεθάιαηά ηνπ, ζηελ απφδνζε πνπ εμαζθαιίδεη ζηνπο πειάηεο, θ.ιπ. 

Ωο θαηάζεζε νξίδεηαη, ε απνδνρή εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ ρξεκάησλ απφ ην θνηλφ, 

κε φξνπο πνπ αθνξνχλ: ην ρξφλν απφδνζεο ησλ ρξεκάησλ, ην έληνθν ή άηνθν ηεο 

θαηάζεζεο θαη ην επηηφθην γηα ηνλ εθηνθηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ. 

Σν ηκήκα θαηαζέζεσλ θάζε ηξάπεδαο αζρνιείηαη θαηά βάζε κε αλνίγκαηα 

ινγαξηαζκψλ (ηακηεπηεξίνπ, φςεσο, ηξερνχκελσλ), έθδνζε ρξεσζηηθψλ θαξηψλ θαη 

θσδηθψλ internet banking, εκβάζκαηα θαη κεηαθνξέο ρξεκάησλ, πάγηεο εληνιέο θιπ.  

Οη ηξάπεδεο νθείινπλ λα έρνπλ πάληνηε άκεζα δηαζέζηκν ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο θαηαζέζεσλ θαη ηα ηπρφλ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ην 

άλνηγκα ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ, ηελ έθδνζε ηεο θάξηαο θιπ. 

1.4.2 Καηαλαιφηηθή θαη ηεγαζηηθή Πίζηε 

Η θαηαλαισηηθή πίζηε ζπλίζηαηαη ζηελ πξνεμφθιεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα κειινληηθή αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, αιιά θαη ζηε 

δηεπθφιπλζή ηνπο κέζσ ηεο απφθηεζεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζήκεξα, πνπ 

δηαθνξεηηθά ζα έπξεπε λα αγνξαζηνχλ χζηεξα απφ ηελ παξέιεπζε ρξφλνπ. 

Η θαηαλαισηηθή πίζηε εληάζζεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ο λνκηθφο νξηζκφο ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο 

ζπλίζηαηαη ζηελ θάζε κνξθήο πηζησηηθή δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεηαη απφ έλαλ 

πηζηνδφηε - ηξάπεδα ζε έλαλ θαηαλαισηή, ζε πξφζσπν δειαδή πνπ παίξλεη πίζησζε 

γηα κε επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. 
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Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο θαηαλαισηηθήο πίζηεο είλαη: 

1. Οη ζπκθσλίεο γηα απφθηεζε πηζησηηθήο θάξηαο.1 

2. Οη ζπκβάζεηο γηα ρνξήγεζε πξνζσπηθψλ, θαηαλαισηηθψλ ή δαλείσλ αλνηρηνχ 

ηχπνπ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηεγαζηηθφ δάλεην λνείηαη ε πίζησζε πνπ ρνξεγείηαη ζε 

θαηαλαισηή γηα ηελ απφθηεζε ή ηε δηακφξθσζε ηδησηηθνχ αθηλήηνπ, ηνπ νπνίνπ 

είλαη ηδηνθηήηεο ή ην νπνίν ζθνπεχεη λα αγνξάζεη, θαη ε νπνία εμαζθαιίδεηαη είηε µε 

ππνζήθε ζε αθίλεην, είηε µε άιιε αζθάιεηα. 

Η ζηεγαζηηθή πίζηε πεξηιακβάλεη δάλεηα πξνο ηδηψηεο ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ αγνξά, αλέγεξζε, επηζθεπή, απνπεξάησζε, βειηίσζε, 

ζπληήξεζεο θιπ. ηδησηηθήο θαηνηθίαο, θχξηαο ή εμνρηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, 

είηε πξννξίδνληαη γηα ηδηφρξεζε, είηε γηα εθκεηάιιεπζε θαη αγνξά νηθνπέδσλ πνπ 

πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία ή επαγγεικαηηθή ζηέγε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί 

ην αθίλεην λα βξίζθεηαη εληφο ζρεδίνπ ή λα έρεη εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε άδεηα 

νηθνδνκήο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

1.4.3 Υορεγήζεης (Δπητεηρεκαηηθή Πίζηε) 

Οη ρνξεγήζεηο είλαη κία βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ, κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη 

ε κεηαθνξά πφξσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο πξνο ηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Οη ηξάπεδεο δειαδή αζθνχλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν κεηαμχ πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο ρξήκαηνο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

αζθείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο παξφιν πνπ ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη παξνρήο ηεο κέζσ: 

α) άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ (εηαηξεηψλ leasing, factoring θ.ιπ.),  

β) κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ π.ρ. ρνξήγεζε πίζησζεο απφ κία επηρείξεζε ζε κία 

άιιε ή απφ ηδηψηε. 

Οη ρνξεγήζεηο ρσξίδνληαη θπξίσο ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ρξεκαηνδφηεζε γηα 

Κεθάιαην Κίλεζεο θαη β) ρξεκαηνδφηεζε γηα αγνξά παγίσλ ή εμνπιηζκνχ θαη γηα 

επελδχζεηο. 

 

                                                           
1
 το επόμενο κεφάλαιο αναλφεται θ πιςτωτικι κάρτα ωσ μζςω τραπεηικισ πίςτωςθσ 
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Υξεκαηνδφηεζε γηα Κεθάιαην Κίλεζεο 

Ωο θεθάιαην θίλεζεο ζεσξείηαη ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Η 

εμέηαζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο έρεη κεγάιε ζεκαζία ηφζν απφ ηξαπεδηθήο φζν θαη 

απφ επηρεηξεκαηηθήο πιεπξάο, γηαηί ε αλεπάξθεηά ηνπ ή ε θαθή δηαρείξηζή ηνπ, 

απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο αθφκα θαη 

πηψρεπζεο κηαο επηρείξεζεο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο 

θαηαθεχγνπλ ζηε βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε, είλαη γηα λα θαιχςνπλ ηελ 

έιιεηςε θεθαιαίσλ, φηαλ νη ηακεηαθέο εηζξνέο ηνπο δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ 

απξφζκελα έμνδα. 

Σν θεθάιαην θίλεζεο απνηειείηαη απφ: α) ην θεθάιαην θίλεζεο κνληκφηεξνπ 

ραξαθηήξα θαη β) ην θεθάιαην θίλεζεο πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα. Η δηάξθεηα παξνρήο 

πξνζσξηλνχ θεθαιαίνπ απφ κία ηξάπεδα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα κήλεο, ελψ ε 

δηάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα µκπνξεί λα θπκαλζεί κέρξη 

θαη ηα δχν έσο ηξία έηε. 

Υξεκαηνδφηεζε γηα Αγνξά Παγίσλ, Δμνπιηζκνχ θαη Δπελδχζεηο  

Η αλαλέσζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη 

δηάθνξεο επελδπηηθέο θηλήζεηο απαηηνχλ ζπλήζσο ηελ απαζρφιεζε ζεκαληηθψλ 

θεθαιαίσλ. Πεγή απηψλ ησλ θεθαιαίσλ είλαη θαηά θχξην ιφγν νη απνζβέζεηο θαη ν 

καθξνρξφληνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο. Λφγσ ηεο κεγάιεο ρξνληθήο δηάξθεηαο απηψλ 

ησλ δηεπθνιχλζεσλ, ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλεηαη είλαη απμεκέλνο. Ωο 

καθξνπξφζεζκνο επηρεηξεκαηηθφο δαλεηζκφο λνείηαη ε πίζησζε πνπ ρνξεγείηαη ζε 

κηα επηρείξεζε γηα ηελ απφθηεζε ή ηε δηακφξθσζε επηρεηξεκαηηθνχ αθηλήηνπ, ηνπ 

νπνίνπ είλαη ηδηνθηήηεο ή ην νπνίν ζθνπεχεη λα αγνξάζεη, γηα ηελ αγνξά 

µκεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ απφθηεζε παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, µε απνπιεξσκή ηκεκαηηθά, κεηά απφ κηα ζεηξά εηψλ θαη µε 

φξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί πξηλ ηε ρνξήγεζε. Η δηάξθεηα απνπιεξσκήο κπνξεί λα 

αλέιζεη έσο θαη ηα δεθαπέληε έηε, µε θαηαβνιή δφζεσλ. Σα είδε δήηεζεο 

µκαθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ είλαη γηα: α) αλέγεξζε ή επηζθεπή ή απνπεξάησζε 

επηρεηξεκαηηθψλ θηηξίσλ, β) αγνξά νηθνπέδνπ, γ) αγνξά θαη εγθαηάζηαζε 

µκεραλνινγηθνχ ή ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 
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Οη ηξάπεδεο ελδηαθέξνληαη θαη αμηνινγνχλ ην επελδπηηθφ πξφγξακκα ηεο επηρείξεζεο 

ειέγρνληαο θπξίσο ηε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ ηνπ µκαθξνπξφζεζκνπ 

δαλείνπ. Σα ηξαπεδηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη ηα ίδηα µε απηά ηνπ 

βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ, µε ηε δηαθνξά φηη δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εμεηάδεηαη αλ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ κηα 

ηθαλνπνηεηηθή πνξεία θαη καδί µε ηα πξνυπνινγηδφµελα θέξδε ηεο επέλδπζεο, αλ 

επαξθνχλ γηα ηελ νκαιή απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Δλδηαθέξνληαη επίζεο γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ κεηφρσλ θαη ηεο δηνίθεζεο, θαζψο ν ραξαθηήξαο ηνπ ρνξεγνχκελνπ 

δαλείνπ ζπλδέεηαη µε ηηο κειινληηθέο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. Οη ηξάπεδεο 

αμηνινγνχλ ζεηηθά, επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, φπνπ ππάξρεη ίδηα ζπκκεηνρή ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 30% θαη άλσ, ελψ δελ επηζπκνχλ ε επέλδπζε λα ζηεξίδεηαη εμ‟ 

νινθιήξνπ ζε μέλα θεθάιαηα (ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ή/θαη δεκφζηα επηρνξήγεζε). 

Σν ηκήκα ρνξεγήζεσλ παξέρεη θαη άιιεο ππεξεζίεο ζηηο επηρεηξήζεηο φπσο:  

α) Δλέγγπεο Πηζηψζεηο. Οη ελέγγπεο πηζηψζεηο είλαη γξαπηέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ 

αγνξαζηή - εληνιέα ηεο πίζησζεο θαη ηεο εθδφηξηαο ηξάπεδάο ηνπ, µε ηελ νπνία ε 

ηξάπεδα αλαιακβάλεη θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο 

ζηνλ πσιεηή - δηθαηνχρνπ ηεο πίζησζεο, αλ ν ηειεπηαίνο ηεξήζεη φινπο ηνπο φξνπο 

ηεο πίζησζεο πνπ έρεη θαζνξίζεη ν αγνξαζηήο. 

β) Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο είλαη ε ππνρξέσζε πιεξσκήο ηνπο 

ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο επηζηνιήο, έρνληαο θξνληίζεη πξψηα λα ιάβεη δηάθνξα 

είδε θαιπκκάησλ θαη εμαζθαιίζεσλ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη 

σο κηα γξαπηή ππφζρεζε ηεο ηξάπεδαο γηα θαηαβνιή, κεξηθψο ή νιηθψο, ελφο 

νξηζκέλνπ πνζνχ ζε πξψηε δήηεζε πξνο ην πξφζσπν ζην νπνίν απεπζχλεηαη, 

αλεπηθχιαθηα θαη ρσξίο αληηξξήζεηο. 

γ) Όξην Υξεκαηνδφηεζεο Έλαληη Αθαζαξίζηνπ Τπνινίπνπ - Γηαζεζηκφηεηα 

Καηαηηζέκελσλ Δπηηαγψλ. Οη ηξάπεδεο αγνξάδνπλ ηδησηηθέο επηηαγέο πειαηψλ ηνπο, 

γηα θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκφ µε valeur δηαζεζηκφηεηαο κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εκεξψλ. 

Οη επηηαγέο θαηαρσξνχληαη ζην Γηαηξαπεδηθφ Ηιεθηξνληθφ χζηεκα πκςεθηζκνχ 

Δπηηαγψλ, γλσζηφ σο ∆.Η...Δ., θαη θάησ απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ 

εξγάζηκσλ εκεξψλ, θαηά ην νπνίν ην πνζφ ησλ επηηαγψλ είλαη δηαζέζηκν ζηνπο 

θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο, εκπεξηέρεηαη θίλδπλνο 
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επηζηξνθήο ησλ επηηαγψλ σο αθάιππησλ. Γηα λα παξέρεηαη απηή ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

πειάηεο, νη ηξάπεδεο πξνρσξνχλ ζε εθηίκεζε θαη έιεγρν ηνπ πειάηε ζηνλ ίδην βαζκφ 

µε ηνλ έιεγρν πνπ θάλνπλ φηαλ απηφο πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί. Η πηζαλφηεηα λα 

απνδνζεί ην πνζφ ησλ επηηαγψλ ζε θάπνηνλ πειάηε θαη ζηε ζπλέρεηα ε ηδησηηθή 

επηηαγή λα επηζηξαθεί σο αθάιππηε, σζεί ηηο ηξάπεδεο ζηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο, 

ζαλ λα ήηαλ θαλνληθφ πηζηνδνηηθφ αίηεκά. 

1.4.4 Γηεζλές Δκπόρηο 

Οη ηξάπεδεο παξέρνπλ ππεξεζίεο εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Δηζαγσγέο-παξαιαβέο/Πξνεκβάζκαηα 

Οη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ επεμεξγαζία ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ζε εηζαγσγέο-

παξαιαβέο κε άκεζε πιεξσκή, κε αλνηρηφ ινγαξηαζκφ ή κε πξνθαηαβνιή.  

Αμίεο κε έγγξαθα  

Η αμία κε έγγξαθα παξέρεη δηαζθάιηζε φζνλ αθνξά ην ρεηξηζκφ ησλ εγγξάθσλ 

πξνθαζνξηζκέλνπ ηξφπνπ πιεξσκήο. Οη ηξάπεδεο ελεξγνχλ σο ζεκαηνθχιαθεο θαη 

δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ηνπ εηζαγσγέα θαη ηνπ εμαγσγέα, δηαρεηξίδνληαη έγγξαθα, 

απνζηέιινπλ θαη ιακβάλνπλ εκβάζκαηα ή θξνληίδνπλ γηα ηε λνκφηππε απνδνρή ελφο 

πηζησηηθνχ ηίηινπ. 

Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο εμσηεξηθνχ  

Οη ηξάπεδεο εθδίδνπλ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο, αλαιακβάλνπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ νηθνλνκηθνχ ή άιινπ πεξηερνκέλνπ θαη, εάλ 

απαηηεζεί, λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα αίηεκα θαηάπησζεο.  

Δλέγγπεο Πηζηψζεηο  

Οη ελέγγπεο πηζηψζεηο απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ εκπνξηθνχ 

θηλδχλνπ ησλ ζπλαιιαγψλ. Παξάιιεια, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ.  ηελ ελέγγπν πίζησζε ε εθδφηξηα Σξάπεδα (Issuing 

Bank), κεηά απφ αίηεκα ηνπ εληνιέα (applicant), δεζκεχεηαη εγγξάθσο πξνο έλα 

δηθαηνχρν (beneficiary), είηε λα πιεξψζεη «ηνηο κεηξεηνίο» είηε ζε κηα θαζνξηζκέλε 

κειινληηθή εκεξνκελία, νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, ππφ ηνλ φξν φηη ν δηθαηνχρνο ζα 

ηεξήζεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πίζησζεο. 
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Γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ην ηκήκα εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

απηέο θαζψο δηαρεηξίδεηαη έλα πνιχ κεγάιν φγθν αηηεκάησλ ησλ πειαηψλ ηνπο 

θπξίσο κεηά ηελ επηβνιή ησλ capital controls ηνλ Ινχιην ηνπ 2015. 

1.4.5 Δπελδσηηθές Τπερεζίες 

Οη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ θαηαζεηηθά - επελδπηηθά πξντφληα ηα νπνία έρνπλ είηε 

πξνθαζνξηζκέλε απφδνζε είηε ζπλδένληαη κε ηελ πνξεία ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ, ηηκψλ κεηνρψλ θ.α. ή 

ζπλδπαζκφ απηψλ. 

Σα επελδπηηθά πξντφληα εμαζθαιίδνπλ θπξίσο: 

 εγγχεζε θεθαιαίνπ ζηε ιήμε ηεο επέλδπζεο 

 δπλαηφηεηα πςειψλ απνδφζεσλ 

 εγγπεκέλε απφδνζε ζε νξηζκέλα πξντφληα 

 δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ απφ ζηειέρε κε πιεξέζηεξε γλψζε απφ ηνπο 

απινχο επελδπηέο.  

Σα πην ζπλεζηζκέλα επελδπηηθά πξντφληα ησλ ηξαπεδψλ είλαη νη πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο, ηα νκφινγα, ηα γξακκάηηα κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ, πβξηδηθά πξντφληα θ.α. 

1.4.6 σλαιιαγές θαη Τπερεζίες 

Οη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ πιεζψξα επηπιένλ ζπλαιιαγψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο αγνξά 

ρξενγξάθσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ελνηθίαζε ηξαπεδηθψλ ζπξίδσλ, πιεξσκέο 

ινγαξηαζκψλ, πιεξσκέο κέζσ πάγησλ εληνιψλ, έθδνζε επηηαγψλ, εξγαζίεο 

ζπλαιιάγκαηνο θιπ. 

Αγνξά Υξενγξάθσλ γηα Λνγαξηαζκφ Σξίησλ 

Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ αγνξά δηαθφξσλ ρξενγξάθσλ (κεηνρψλ, 

νκνινγηψλ θηι. ) απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πειάηε ηεο µε 

πξνκήζεηα.  

Δλνηθίαζε Σξαπεδηθψλ Θπξίδσλ 

Οη ηξάπεδεο ελνηθηάδνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηξαπεδηθέο ζπξίδεο (ρξεκαηνθηβψηηα), 

γηα λα θπιάζζνπλ ζε απηά ζπλήζσο κεγάιεο αμίαο αληηθεηκέλσλ, ηηκαιθή, 
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ρξεφγξαθα θιπ., µε ηελ θαηαβνιή ελνηθίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θπκαίλεηαη αλάινγα 

ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ρξεκαηνθηβσηίνπ. 

Πιεξσκέο Λνγαξηαζκψλ 

ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο είλαη δπλαηή ε πιεξσκή πιεζψξαο ινγαξηαζκψλ 

θαη ινηπψλ θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πειαηψλ. 

Πιεξσκέο Μέζσ Πάγησλ Δληνιψλ 

Οη πάγηεο εληνιέο αθνξνχλ απηφκαηε εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ (ΓΔΚΟ, αζθάιεηεο 

θιπ.) κε ρξέσζε ελφο ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεσλ.  

Δξγαζίεο πλαιιάγκαηνο 

Οη εξγαζίεο ζπλαιιάγκαηνο αθνξνχλ ηε κεηαηξνπή μέλσλ ραξηνλνκηζκάησλ ζε 

επξψ, ηελ είζπξαμε εληνιψλ απφ ην εμσηεξηθφ, ηελ εμαξγχξσζε επηηαγψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ, ηνλ εθνδηαζκφ ζπλαιιάγκαηνο θιπ. 

ην επφκελν θεθάιαην αλαιχεηαη ε πηζησηηθή θάξηα σο κέζσ ηξαπεδηθήο πίζησζεο. 

1.5 Σραπεδηθές Πηζηώζεης 

Η κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα επεξέαζε άκεζα ηελ 

θαηαλαισηηθή πίζηε, πνπ απνηέιεζε ην πξψην ζχκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ε 

κείσζε ησλ πηζησηηθψλ γξακκψλ γηα θαηαλάισζε εθδειψζεθε ήδε απφ ην 2008. Η 

πνιηηηθή κείσζεο ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο, πνπ μεθίλεζε απφ ηελ πξψηε ρξνληά 

εθδήισζεο ηεο θξίζεο ξεπζηφηεηαο κε ην ζηακάηεκα ηεο αλαλέσζεο ησλ θαξηψλ 

πνπ έιεγαλ θαη ηελ πεξηθνπή ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ, ζπλερίδεηαη κε ακείσην ξπζκφ 

έσο θαη ζήκεξα.  

1.5.1 Πηζηφηηθές Κάρηες 

Ο ζεζκφο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ (Credit Cards) εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα ζηηο ΗΠΑ. ηελ Διιάδα εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970.   

1.5.1.1 Ορηζκός πηζηφηηθής θάρηας   

Η πηζησηηθή θάξηα είλαη κηα κηθξή πιαζηηθή θάξηα πνπ εθδίδεηαη γηα έλαλ ρξήζηε σο 

έλα κέζν πιεξσκψλ θαη επηηξέπεη ζηνλ θάηνρφ ηεο ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

ζηε βάζε ηεο ππφζρεζεο φηη ζα πιεξψζεη γηα ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ απέθηεζε
 

(Ακπαιάθε Α., 2011). Η πηζησηηθή θάξηα είλαη θαη απηή έλαο ηχπνο δαλείνπ, πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη γηα πιεξσκέο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαηαβιεζνχλ ηα ρξήκαηα 

άκεζα. Ο εθδφηεο ηεο θάξηαο, δειαδή ε ηξάπεδα, δεκηνπξγεί έλαλ ινγαξηαζκφ 

αλαθπθινχκελεο πίζησζεο θαη παξέρεη κηα αλνηθηή πίζησζε ζηνλ θαηαλαισηή, ηελ 

νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε γηα αγνξέο είηε γηα αλάιεςε 

κεηξεηψλ απφ ην ΑΣΜ κίαο ηξάπεδαο εθφζνλ θαη ην πηζησηηθφ ππφινηπν ην 

επηηξέπεη. Δπίζεο, επηβάιιεη έλα ζπγθεθξηκέλν κεληαίν πηζησηηθφ φξην ζηνλ πειάηε, 

ην νπνίν θαη κπνξεί λα δηαζέζεη ζε αγνξέο πνπ επηζπκεί. Σν ζρήκα θαη νη δηαζηάζεηο 

ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ είλαη θνηλά παγθνζκίσο θαη νξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα 

πξφηππα. 

1.5.1.2 Σύποη πηζηφηηθώλ θαρηώλ   

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη πηζησηηθήο θάξηαο νη νπνίνη θαη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

θάζε πειάηε. Τπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα πηζησηηθέο θάξηεο νη νπνίεο έρνπλ κεδεληθφ 

επηηφθην αγνξψλ θαη είλαη θαηάιιειεο γηα φζνπο πξαγκαηνπνηνχλ θπξίσο αγνξέο 

αιιά δελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψλνπλ νιφθιεξν ην πνζφ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ζην ηέινο θάζε κήλα. Παξάιιεια, ππάξρνπλ πηζησηηθέο θάξηεο νη 

νπνίεο έρνπλ κεδεληθφ επηηφθην γηα κεηαθνξά ππνινίπνπ θαη είλαη πεξηζζφηεξν 

θαηάιιειεο γηα φζνπο έρνπλ ρξεσζηηθφ ππφινηπν ην νπνίν επηβαξχλεηαη κε απμεκέλν 

επηηφθην. Έλα άιιν είδνο πηζησηηθήο θάξηαο είλαη απηέο πνπ έρνπλ αξρηθφ επηηφθην 

κεηαθνξάο ππνινίπνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη νπνίεο εμππεξεηνχλ φζνπο 

επηζπκνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο κε ζθνπφ λα απνπιεξψζνπλ ην ρξένο 

ηνπο ρσξίο πεξαηηέξσ επηβάξπλζε απφ ηνπο ηφθνπο. Σέινο, ππάξρνπλ νη πηζησηηθέο 

θάξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο πνπ νπζηαζηηθά 

επηβξαβεχνπλ ηνπο πειάηεο πνπ είλαη ηππηθνί ζηηο πιεξσκέο ηνπο κέζσ επηζηξνθήο 

ρξεκάησλ, bonus. Οη πεξηζζφηεξεο πηζησηηθέο θάξηεο πιένλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζην εμσηεξηθφ δηεπθνιχλνληαο έηζη ηνπο πειάηεο ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, πξνζδίδνληαο παξάιιεια αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπο. 

1.5.1.3 Οη πρώηες πηζηφηηθές θάρηες  

Σελ πξψηε πηζησηηθή θάξηα πνπ πξνζέθεξε ηξάπεδα κε ηε ζεκεξηλή κνξθή, ηελ 

εμέδσζε ε Flatbush National Bank of Brooklyn ην 1946, πνπ κε ην πξφγξακκα 

"Charge-It" πξνψζεζε ηελ ηδέα ζηνπο εκπφξνπο ηεο πεξηνρήο ηεο.  

Σν 1950, πάιη ζηελ Ακεξηθή ε ιέζρε Diners έβγαιε ηε δηθή ηεο πηζησηηθή θάξηα. Η 

πηζησηηθή θάξηα Diners εθεπξέζεθε απφ ηνλ ηδξπηή ηεο Frank McNamara κε ζθνπφ 
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λα πιεξψλνληαη νη ινγαξηαζκνί ησλ εζηηαηνξίσλ ρσξίο ν πειάηεο λα ρξεηάδεηαη λα 

έρεη κεηξεηά καδί ηνπ. Η ιέζρε Diners πιήξσλε ην εζηηαηφξην θαη ν θάηνρνο ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο είρε έλα δηάζηεκα πεξηζψξην λα μεπιεξψζεη φιν ην πνζφ ζε 

απηήλ. Απφ ηερληθή άπνςε ε θάξηα απηή δελ ήηαλ αθξηβψο πηζησηηθή, αιιά 

ζπλέβαιε πνιχ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο. Αξγφηεξα, ε 

εηαηξεία απηή έγηλε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηνλ ηνκέα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

Η American Express πξσηνεθδφζεθε ην 1958. Η Bank of America πξνζέθεξε ηελ 

πξψηε BankAmericard (ε κεηέπεηηα Visa) ην 1958. ηηο κέξεο καο ε VISA, ε 

MasterCard θαη ε American Express είλαη νη πην δεκνθηιείο πηζησηηθέο θάξηεο. 

1.5.1.4 Υρεζηκόηεηα πηζηφηηθώλ θαρηώλ  

Οη πηζησηηθέο θάξηεο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα ησλ ηξαπεδψλ 

παγθνζκίσο. Οη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πηζησηηθέο θάξηεο γηα αγνξέο 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα ζπλαιιάζζνληαη κε κεηξεηά. Γηα 

αγνξέο πξντφλησλ κε άηνθεο δφζεηο, αιιά θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, εηδηθά ζηελ 

ζεκεξηλή δχζθνιε νηθνλνκηθά ζπγθπξία, γηα αλάιεςε κεηξεηψλ (πνπ φκσο ιφγσ 

επηβνιήο capital control ηνλ Ινχλην ηνπ 2015 ε δπλαηφηεηα απηή έρεη ζηακαηήζεη 

πξνζσξηλά). 

Η ηξάπεδα εγγπάηαη ηελ εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηελ επηρείξεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε αγνξά θαη ν θάηνρνο ηεο θάξηαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί 

αγνξέο ζε επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα ππνδνρήο θαξηψλ 

(POS). 

Η ηξάπεδα θάζε κήλα απνζηέιιεη ζηνλ θάηνρν ηεο «κεληαίν ινγαξηαζκφ» ζηνλ νπνίν 

αλαγξάθεηαη ην ππφινηπν ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα, νη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, νη 

εθ κέξνπο ηνπ θαηαβνιέο θαη ηα έμνδα ηνπ κήλα ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη, µε ηα νπνία 

ρξεψζεθε ν ινγαξηαζκφο ηνπ.    

Ο θάηνρνο ηεο θάξηαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη νιφθιεξν ην πνζφ ηνπ 

«κεληαίνπ ινγαξηαζκνχ» ζε ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ίδην ην 

ινγαξηαζκφ, αιιηψο επηβαξχλεηαη µε ηφθν ππεξεκεξίαο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

ηξάπεδα. Η πίζησζε πνπ παξέρεηαη ζηνπ δηθαηνχρνπο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ είλαη 

θπιηφκελε, δειαδή απμνκεηψλεηαη µε ηηο αλαιήςεηο θαη ηηο θαηαζέζεηο ηνπ θαηφρνπ.  
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Οη πηζησηηθέο θάξηεο είλαη έλαο έκκεζνο (κε ηηο αγνξέο) αιιά θαη άκεζνο (αλάιεςε 

κεηξεηψλ) ηξφπνο δαλεηζκνχ, πνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα δαλεηαθά πξντφληα ησλ 

ηξαπεδψλ έρνπλ ηνπο επλντθφηεξνπο φξνπο γηα ηηο ηξάπεδεο. 

Σέινο, κηα πηζησηηθή θάξηα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί επηζθαιέο δάλεην παξφιν πνπ 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ δαλεηνιήπηε. Άιισζηε, ππάξρνπλ θάπνηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία 

ρνξεγνχλ πηζησηηθέο θάξηεο ζε θνηηεηέο θαη άιινπ είδνπο πειάηεο ρσξίο λα 

εμεηάδνπλ αλ ν δαλεηνιήπηεο είλαη φλησο ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη. Ο ιφγνο πνπ 

γίλεηαη απηφ είλαη ηα πςειά επηηφθηα πνπ νξίδνπλ ηα ηδξχκαηα απηά, απμάλνληαο έηζη 

ηα θέξδε ηνπο. 

1.5.1.5 Υαραθηερηζηηθά Πηζηφηηθώλ Καρηώλ 

Πηζησηηθφ φξην: Οη ζπλαιιαγέο ηνπ θαηφρνπ κε ηελ θάξηα ππφθεηληαη ζε αλψηαην 

πνζνηηθφ φξην, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξάπεδα, κε βάζε ηνλ αλαιακβαλφκελν 

πηζησηηθφ θίλδπλν
2
. Δπηπξφζζεηα ε ηξάπεδα κπνξεί λα επηβάιεη νξηζκέλν αλψηαην 

πνζφ σο φξην εκεξήζησλ ή κεληαίσλ ζπλαιιαγψλ, ηα νπνία κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ην εάλ αθνξνχλ αλαιήςεηο κεηξεηψλ ή ινηπέο ζπλαιιαγέο θαη 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο κε ζρεηηθφ έγγξαθν, 

ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο ρνξήγεζήο ηεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ε ηξάπεδα δηαπηζηψζεη αζπλέπεηα ζηελ ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

φξσλ ηεο θάξηαο αθφκα θαη άιισλ πξντφλησλ ή επαλεμέηαζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πειάηε, δηθαηνχηαη λα κεηαβάιεη ην θάζε είδνπο 

φξην, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ εθφζνλ ε θάξηα είλαη ζε ηζρχ. Δπηπιένλ κείσζε 

νξίνπ κπνξεί λα επέιζεη θαη ζηελ πεξίπησζε αδξάλεηαο ηεο πηζησηηθήο γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

ηξάπεδα κπνξεί κνλνκεξψο λα ρνξεγήζεη αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ σο 

πξνσζεηηθή ελέξγεηα ή επηβξάβεπζε θαιήο ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Γπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ έρεη θαη ν πειάηεο, θαηφπηλ 

ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο ηνπ είλαη αληίζηνηρε κε ηελ 

αξρηθή.  

                                                           
2
 Θ ζννοια του πιςτωτικοφ κινδφνου κα αναλυκεί ςτο επόμενο κεφάλαιο 
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Διάρηζηε θαηαβνιή: Η ειάρηζηε θαηαβνιή θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξάπεδα θαη κπνξεί 

λα είλαη είηε έλα ζηαζεξφ πνζφ αλεμαξηήησο ηνπ πνζνχ ηνλ αγνξψλ, είηε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ επί ηνπ πνζνχ ησλ ρξεψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

(ζπλήζσο 1% έσο 3%). 

Πεξίνδνο ράξηηνο: Πεξίνδνο ράξηηνο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ν 

θάηνρνο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο κπνξεί λα εμνθιήζεη ην ππφινηπφ ηνπ, ρσξίο λα 

επηβαξπλζεί κε ηφθνπο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 20 θαη 30 

εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο έρεη αλεμφθιεην ππφινηπν απφ 

πξνεγνχκελνπο ινγαξηαζκνχο, θάπνηεο ηξάπεδεο δε δίλνπλ πεξίνδν ράξηηνο γηα ηηο 

επφκελεο αγνξέο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ ηφθνπ μεθηλάεη απφ ηελ εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ, ελψ θάπνηεο ηξάπεδεο δε δηαθφπηνπλ ηελ παξνρή 

πεξηφδνπ ράξηηνο γηα λέεο αγνξέο.  

Ηκεξνκελία ιήμεο: Η εκεξνκελία ιήμεο κίαο πηζησηηθήο θάξηαο είλαη ε εκεξνκελία 

κέρξη ηελ νπνία ν θάηνρφο ηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε ηξάπεδα απνζηέιιεη ζηνλ θάηνρν κία λέα θάξηα ε νπνία 

αληηθαζηζηά ηελ ήδε ππάξρνπζα ιίγν πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο, 

εθηφο εάλ ν θάηνρνο εηδνπνηήζεη ηελ ηξάπεδα φηη δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο 

θάξηαο ηνπ κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ή θαηφπηλ επαλεμέηαζεο θξίλεη ε ηξάπεδα 

φηη δε δχλαηαη λα αλαλεψζεη ηελ θάξηα (π.ρ. ιφγσ νξίνπ ειηθίαο). 

1.5.1.6 Σρόπος τορήγεζες ηες πηζηφηηθής θάρηας     

Η θάξηα παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ εθφζνλ ν ππνςήθηνο θάηνρνο 

πιεξνί θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο (θαηψηεξν εηήζην εηζφδεκα, φξην ειηθίαο, 

εγγπήζεηο θιπ.) κέζσ κηαο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Η 

ηξάπεδα αλαιακβάλεη έλαληη ακνηβήο ηελ ππνρξέσζε λα πιεξψλεη ηα ρξέε πνπ 

δεκηνπξγεί ν θάηνρνο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε 

ζπκβεβιεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ θαη ν θάηνρνο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεί αλαιήςεηο κεηξεηψλ κε ηε ρξήζε ηεο θάξηαο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ 

έθηαθησλ αλαγθψλ ηνπ ζηελ Διιάδα, απφ ηα θαηά ηφπνπο θαηαζηήκαηα ησλ 

ηξαπεδψλ, θαη ζην εμσηεξηθφ κέζσ ησλ δηαηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ απφ άιιεο 

ηξάπεδεο (Βειέληδαο Γ., 2010). 
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Οη πηζησηηθέο θάξηεο ζεσξνχληαη έλα ηδηαίηεξα πνιχπινθν ρξεκαηνπηζησηηθφ 

εξγαιείν θαζψο ε ρξήζε ηνπο πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θηλήηξσλ ( ζπλαιιαγέο, πίζησζε, παξνρέο ), έλα κεγάιν αξηζκφ 

ζπλδεδεκέλσλ ηηκψλ (επηηφθηα, επηηφθηα ππεξεκεξίαο, πεξίνδνο ράξηηνο, πνηλή 

ππέξβαζεο νξίνπ, εηήζηα ζπλδξνκή θ.α.) θαη πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο (πηζησηηθά 

φξηα, ειάρηζηεο θαηαβνιέο). 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηα θφζηε πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο θαη 

φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηεο θάξηαο είλαη απαξαίηεην λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηνπο φξνπο ζχκβαζεο θαη ζην παξάξηεκα, ην νπνίν ππνγξάθεη ν 

πειάηεο πξηλ παξαιάβεη ηελ θάξηα θαη εθφζνλ γίλεη δεθηή ε αίηεζε ηνπ απφ ηελ 

ηξάπεδα. 

1.5.1.7 Δπηζθάιεηα πηζηφηηθώλ θαρηώλ 

πλεπεία ησλ αλσηέξσ είλαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ.  Δίηε γηαηί νη ζπλεπείο πειάηεο βιέπνπλ ην πηζησηηθφ ηνπο φξην λα κεηψλεηαη 

αηζζεηά θαη σο εθ ηνχηνπ λα κελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πηζησηηθή  ηνπο 

θάξηα είηε γηαηί έρεη απμεζεί ζε πνζνζηφ 50% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγψλ 

θαξηψλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ε επηζθάιεηα. Έηζη, νη επηζθαιείο θάξηεο πνπ 

εκθαλίδνπλ πςειή θαζπζηέξεζε δε ρξεζηκνπνηνχληαη, δηφηη νη πειάηεο πξνθεηκέλνπ 

λα ξπζκίζνπλ ηελ νθεηιή ηνπο πξνβαίλνπλ ζε θιείζηκν ηεο πηζησηηθήο ηνπο θαη 

εθηακίεπζε λένπ δαλείνπ.  

εκεηψλεηαη φηη ε επηζθάιεηα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ είλαη ε πςειφηεξε ζε 

ζρέζε  κε ηα άιια πξντφληα ησλ ηξαπεδψλ. ηε ρακειφηεξε είλαη ηα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα κεηά αθνινπζνχλ ηα επηρεηξεκαηηθά θαη ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα. 

Ο βαζηθφο ιφγνο ηεο πςειήο επηζθάιεηαο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ είλαη φηη ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία πνιιέο ηξάπεδεο είραλ σο βαζηθφ ηνπο ζηφρν ηελ πψιεζε 

πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη δελ εμεηάδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ νχηε ην πηζησηηθφ φξην 

πνπ παξείραλ ζηνλ πειάηε νχηε θαη ε ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο ηεο θάξηαο απφ 

απηφλ. 
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1.5.1.8 Οθέιε τρήζες θαρηώλ γηα ηης ηράπεδες  

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

ηα ηειεπηαία έηε έρεη απμεζεί αηζζεηά, θπξίσο κεηά ηελ επηβνιή ηνπ Capital Control 

ηνλ Ινχιην ηνπ 2015. Απηή ε αχμεζε έρεη επηθέξεη αξθεηά νθέιε θαη ζηηο ηξάπεδεο 

αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο ηνπο. Οη θπξηφηεξεο εηαηξείεο θαξηψλ ζηηο εκέξεο 

καο (VISA, MASTERCARD) έρνπλ θαη απηέο πςειά θέξδε απφ ηε ρξήζε ησλ 

θαξηψλ.   

Οη ηξάπεδεο κε ηε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο έρνπλ νθέιε 

φζνλ αθνξά ηα θέξδε απφ ηφθνπο, αχμεζε ησλ ππφινηπσλ ηνπο θαη γεληθφηεξα 

αχμεζε ησλ πξνκεζεηψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ιακβάλνπλ πξνκήζεηα απφ ηελ εηαηξεία 

πνπ θαηέρεη ηελ πηζησηηθή θάξηα (VISA, MASTERCARD),  κε ηελ έθδνζε ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο ινγίδεηαη ε εηήζηα ζπλδξνκή γηα ηελ θάξηα πνπ ηελ πιεξψλεη ν 

πειάηεο ηνπο θαη ηέινο κε ηε κεξηθή εμφθιεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηνπο πειάηεο 

ηνπο θεξδίδνπλ απφ ηνπο πςεινχο ηφθνπο. 

1.5.1.9 Οθέιε τρήζες θαρηώλ γηα ηοσς πειάηες  

Οη πειάηεο κε ηε ρξήζε ησλ θαξηψλ θεξδίδνπλ ιφγσ ησλ πηζηψζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

απφ ηελ ηξάπεδα δηφηη κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηελ αγνξά ελφο αγαζνχ πνπ αλ δελ είραλ 

ηελ πίζησζε πηζαλφηαηα λα κελ κπνξνχζαλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα κε άηνθεο δφζεηο θαη 

λα επσθειεζνχλ επηπιένλ.   

Γχλαηαη ε ηξάπεδα λα παξέρεη θαη πξνλφκηα ζηνπο πειάηεο ηεο γηα ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ηεο, θαζψο θαη παξνρή εθπηψζεσλ ζε άιια 

πξντφληα ηεο. 
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Κεθάιαηο 2: Δηζαγφγή ζηοσς Κηλδύλοσς 

2.1 Ορηζκός ηοσ θηλδύλοσ 

Ο θίλδπλνο είλαη εκθαλήο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, φισλ ησλ νξγαληζκψλ 

αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ θαη απφ ηε δηάξζξσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ (Σδσξηδάθε, 

2002). 

Οη επηρεηξήζεηο είλαη ζπλερψο αληηκέησπεο κε δηαθφξσλ εηδψλ θηλδχλνπο. Μπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ: 

– ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

– ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο 

– ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

πγθεθξηκέλα, ν θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί σο ε «έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εθθξάζεη ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηα γεγνλφηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ πιηθή επίδξαζε ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο». 

2.2 Γηατείρηζε ηραπεδηθώλ θηλδύλφλ 

Σε ζχγρξνλε επνρή θαη θπξίσο κεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ηκήκα δηαρείξηζεο 
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θηλδχλσλ γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη 

λα είλαη θεξέγγπεο θαηά ηα νξηδφκελα απφ ην Ννκνζεηηθφ Πιαίζην. 

Η «δηαρείξηζε θηλδχλσλ» κπνξεί λα νξηζζεί σο ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη 

επηρεηξήζεηο πξνζεγγίδνπλ κεζνδηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ ηε δηαρξνληθή θαη απξφζθνπηε 

αλάπηπμή ηνπο. 

 

Η δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα θάζε επηρείξεζε, ε νπνία: 

– βνεζά ζηελ απνθπγή πξνβιέςηκσλ θηλδχλσλ 

– πξνζηαηεχεη απφ ηηο ιάζνο επελδπηηθέο απνθάζεηο 

– κεηψλεη ηηο απψιεηεο θαη ηηο δεκηέο απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα 

Σν ζεκαληηθφηεξν ηκήκα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ελέρεη ε ηξάπεδα θαη θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη κέζα απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο. Έηζη, ην θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα νθείιεη λα δηαζέηεη έλα πιήξσο 

ζηειερσκέλν Σκήκα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαζψο ν θίλδπλνο ελέρεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε ελδερφκελν κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ ηεο ηξάπεδαο. Οη ηξάπεδεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα πνιχπινθν θαη 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, κε απμαλφκελνπο θηλδχλνπο. Η πεξαηηέξσ επέθηαζή ηνπο 

ζε πεξηνρέο εθηφο ζπλφξσλ κε ηε δεκηνπξγία νκίισλ, ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε αλνηθηέο 

αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο, θαζψο θαη ε ζπλερψο 

αλαπηπζζφκελε επελδπηηθή ηξαπεδηθή, θαζηζηνχλ ηηο ηξάπεδεο επάισηεο ζηνπο 

θηλδχλνπο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ. 

Με βάζε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ εθάζηνηε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, γίλεηαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο γηα λα ηεζνχλ ηα φξηα θηλδχλνπ, δειαδή ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα 

αλνίγκαηα κε βάζε ηελ πνιηηηθή ηεο ηξάπεδαο ζε ζρέζε κε ηνλ αλαιακβαλφκελν 

θίλδπλν θαη κε βάζε ην βαζκφ αλνρήο ηεο ηξάπεδαο ζηνλ θίλδπλν. Τπνινγίδεηαη θαη 

ιακβάλεηαη ππφςε ε αλακελφκελε απφδνζε αλά πξντφλ, αλά πεξηνρή ή αλά 

ραξηνθπιάθην κε βάζε ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν θαη βάζεη απηνχ θαζνξίδεηαη ν 
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βαζκφο αλνρήο ζηνλ θίλδπλν πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ θαζνξίδεη ηα κέγηζηα επηηξεπφκελα 

φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ πνπ νξίδνληαη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ηεο 

ηξάπεδαο. Καζνξίδεηαη ε εηήζηα επαλαμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη πξνζδηνξίδνληαη 

νη πςεινχ θηλδχλνπ πεξηνρέο, νη πνιχπινθεο ζπλαιιαγέο θαη νη πξνβιεκαηηθέο 

πηζηνδνηήζεηο πνπ ρξήδνπλ ζπρλφηεξνπ ειέγρνπ, απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα 

φιεο ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα,. (Πξάμε Γηνηθεηή αξηζκ. 2577/9.3.2006) 

Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζηελ ηξάπεδα θαη ζηηο 

εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ηεο. Γηνηθεηηθά είλαη αλεμάξηεηε απφ ηκήκαηα κε εθηειεζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο θαη αλαιχεη πιήξσο ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πθίζηαηαη ε 

ηξάπεδα. Δπζχλεηαη γηα ην ζρεδηαζκφ, εμεηδίθεπζε θαη πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ νξίδεη ην Ννκνζεηηθφ Πιαίζην θαη ε Καλνληζηηθή πκκφξθσζε 

(Βαζηιεία II θαη III, Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ – BIS). Υξεζηκνπνηεί 

κεζφδνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλεη ή ζηνπο νπνίνπο κπνξεί 

λα εθηεζεί ην πηζησηηθφ ίδξπκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ππνδεηγκάησλ, 

θαζνξίδνληαο θξηηήξηα έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θηλδχλσλ ζε αηνκηθά θαη ζπλνιηθά 

ραξηνθπιάθηα. Γηελεξγεί πεξηνδηθά δνθηκέο πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο 

(stress tests) κε ζελάξηα πξνζαξκνζκέλα ζηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Αλαθέξεηαη, 

γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο, ζηε Γηνίθεζε θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κέζσ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. 

ην πιαίζην απηφ, νη ηξάπεδεο ελζσκαηψλνπλ ζηελ Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή ηνπο, 

ζηνηρεία αλαθνξηθά κε: 1) ηελ αλάιεςε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ θαζψο θαη ηε δηάθξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πειαηψλ, θαηά επίπεδν 

θηλδχλνπ (φπσο ρψξα, επάγγεικα, δξαζηεξηφηεηα), 2) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδεθηψλ 

αλσηάησλ νξίσλ αλάιεςεο θηλδχλνπ ζπλνιηθά θαη αλά είδνο θηλδχλνπ θαη 3) ηε 

ζέζπηζε νξίσλ παχζεο δεκηνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ ή άιισλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, 

πνπ θνηλνπνηνχληαη έγθαηξα θαη εγγξάθσο, κε ηε κνξθή εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ, 

φπνπ απαηηείηαη, ζε φια ηα εληεηαικέλα φξγαλα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ησλ θηλδχλσλ (αλάιεςεο, παξαθνινχζεζεο, αληηζηάζκηζεο θαη κείσζεο). Καηά ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, αλαιακβάλνληαη 
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θαζεκεξηλά επίπεδα θηλδχλνπ, πνπ είλαη αληηθείκελν ειέγρνπ θαη πεξαηηέξσ 

δηεξεπλήζεσο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο. θνπφο είλαη ε απφθηεζε θαηαλφεζεο 

ησλ ελλνηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ηξαπεδψλ 

εηο βάζνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηφο ν πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπο, κε 

πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνο ηε Γηνίθεζε θαη ηηο Δπνπηηθέο 

Αξρέο. 

Οη Καλνληζηηθέο Αξρέο νξηνζεηνχλ ην ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ζέηνπλ φξηα έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν θαη άιιεο παξακέηξνπο ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ µε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

ζηνλ Σξαπεδηθφ ηνκέα. Ο ξφινο ηνπο είλαη θξίζηκνο ζε επίπεδν πνιηηηθήο. 

Οη Δπνπηηθέο Αξρέο παξαθνινπζνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Δπίζεο ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο 

Σξάπεδαο πξνο ηνπο θαλνληζκνχο. 

2.3 Δίδε Κηλδύλφλ ζηολ Σραπεδηθό Σοκέα 

Ο ηξαπεδηθφο θίλδπλνο φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ είλαη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο αμίαο 

ησλ ζηνηρείσλ (εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ) ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ζπλεπψο 

ηεο θαζαξήο ζέζεο πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ ησλ παξακέηξσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, νη νπνίεο (παξάκεηξνη) δελ 

θαζνξίδνληαη νχηε επεξεάδνληαη απφ ελέξγεηεο ηεο ηξάπεδαο αιιά κφλν απφ ηελ 

αγνξά θαη ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Όπσο επίζεο πξναλαθέξζεθε ππάξρνπλ 

πνιιαπινί θίλδπλνη πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα σο πξνο ην 

είδνο θαη ηελ πεγή πξνέιεπζεο. Οη βαζηθφηεξεο θαη ζπρλφηεξα αληηκεησπηδφκελεο 

θαηεγνξίεο θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα θαη ρξήδνπλ δηαρείξηζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

2.3.1 Καηεγορίες ηραπεδηθού θηλδύλοσ  

Οη ηξαπεδηθνί θίλδπλνη δηαθξίλνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο (Καιθάνγινπ Φ., 2011). 
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2.3.1.1 Με τρεκαηοοηθολοκηθοί θίλδσλοη   

Οη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη είλαη νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ίδηα ηε θχζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηηο ιακβαλφκελεο 

απνθάζεηο γηα επελδπηηθέο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη νη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδεη έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα κφλν απφ ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηνπ, ιφγσ εζσηεξηθψλ ζεκάησλ, ιαλζαζκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή 

απνηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο δξάζεο. Γηαθνξεηηθά, είλαη νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη 

πνπ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα ιάβεη ε 

επηρείξεζε, δειαδή ηε ζχλζεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζην πιαίζην ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Οη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ είλαη νη ζηξαηεγηθνί 

θαη νη ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη. 

2.3.1.1.1 ηραηεγηθός ή επητεηρεκαηηθός θίλδσλος (Strategic Risk)  

ηξαηεγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο απφ ηελ απνηπρία λα αθνινπζεζεί ην 

πξνβιεπφκελν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ή απφ ηελ πεξίπησζε ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

θαη νη ινηπέο ζρεηηθέο κε απηφ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο λα κελ έρνπλ ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ ηξάπεδα. Απηφ ην είδνο θηλδχλνπ πξνέξρεηαη ζπλήζσο απφ ην 

εμσηεξηθφ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ην 

ζηξαηεγηθφ θίλδπλν είλαη ν αληαγσληζκφο, ε λνκνζεζία, ηα πνιηηηθά γεγνλφηα, νη 

θνηλσληθέο αιιαγέο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο (Λαδαξίδεο Ι., Παπαδφπνπινο Γ., 2005).  

Βαζηθφηεξν είδνο ζηξαηεγηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί ν λνκηθφο θίλδπλνο (Legal Risk). 

Ωο λνκηθφο ή θαλνληζηηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη ν θίλδπλνο δεκηψλ εμαηηίαο λνκηθψλ ή 

θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ πνπ δηέπνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο. Αλαθέξεηαη 

ζηε κε ηήξεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ή ζηηο κεηαβνιέο απηνχ πνπ αθνξνχλ θαη 

επεξεάδνπλ ηελ επηβίσζε, ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηξάπεδαο. Ο 

λνκηθφο θίλδπλνο πεγάδεη απφ ηελ έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ κηαο 

εηαηξείαο κε ηηο λφκηκεο ή θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο. Ο λνκηθφο θίλδπλνο επίζεο 

κπνξεί λα πξνθχςεη φηαλ ηα δηθαηψκαηα δχν πιεπξψλ ζε κία ζπλαιιαγή ππφθεηληαη 

ζε ακθηζβήηεζε. πλίζηαηαη ζην ελδερφκελν επέιεπζεο δεκηψλ ιφγσ επηβεβιεκέλσλ 

πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ απφ ηελ πνιηηεία, ηηο επνπηηθέο ή ηηο δηθαζηηθέο αξρέο ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζεί ε επηθξαηνχζα λνκνζεζία.  
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Η δηαρείξηζε λνκηθψλ θηλδχλσλ πεξηιακβάλεη ηε δηαξθή έξεπλα ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ζηα νπνία έρεη πξνθχςεη λνκηθφο θίλδπλνο, ηελ εθαξκνγή 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, ην δηαρσξηζκφ ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ηε δεκηνπξγία πςεινχ επηπέδνπ ακεξνιεςίαο απφ ηα άηνκα ηα 

νπνία εκπιέθνληαη, ηελ εθαξκνγή θξηηεξίσλ αζθαιείαο γηα ηε κείσζε ηνπ λνκηθνχ 

θηλδχλνπ θαζψο θαη κεζφδσλ επίβιεςεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ λνκηθνχ θηλδχλνπ γηα 

ην θάζε ηκήκα ηεο ηξάπεδαο, ηελ παξνπζία δηαρεηξηζηψλ λνκηθνχ θηλδχλνπ ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ην φηη ζπκβαδίδνπλ νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ηέινο, ηε ζπλερή έξεπλα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ηκήκαηνο δηαρείξηζεο λνκηθνχ θηλδχλνπ κε ηα ηκήκαηα δηαρείξηζεο ησλ ππφινηπσλ 

θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ θελψλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. 

2.3.1.1.2 Λεηηοσργηθός θίλδσλος (Operational Risk)  

Λεηηνπξγηθφο ή επηρεηξεζηαθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ θαη ιεηηνπξγηψλ. πλδέεηαη κε ηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πηζαλφηεηα δεκίαο θαη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ απνδφζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ζην παξαγσγηθφ θαη ζπλαιιαθηηθφ 

θχθισκα. Αθνξά επίζεο ην ελδερφκελν επέιεπζεο δεκηψλ ιφγσ αλεπαξθψλ ή 

εζθαικέλσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, θαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ, 

αδπλακηψλ ζηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλεπαξθνχο δηνίθεζεο, εζειεκέλσλ 

ή κε αλζξψπηλσλ ζθαικάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ή ιφγσ άιισλ εμσηεξηθψλ 

αηηηψλ θαη γεγνλφησλ. Πεγάδεη δειαδή θπξίσο απφ απάηε, δηαδηθαζηηθά ιάζε, 

ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα θαη δηνηθεηηθά ζθάικαηα. Δλππάξρεη ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ηξάπεδαο, αιιά αλαγλσξίδεηαη σο μερσξηζηφο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο θηλδχλνπο ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ην πιαίζην ηεο 

Βαζηιείαο
3
. πκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη κία 

επηρείξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη νθείινληαη ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα, δειαδή ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο, 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζηα ζπζηήκαηα κηαο επηρείξεζεο θαη γεληθά αθνξά θάζε 

                                                           
3
 Θ ζννοια τθσ Βαςιλείασ κα αναλυκεί ςτο επόμενο κεφάλαιο 
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δπζιεηηνπξγία πνπ νθείιεηαη ζηνλ άλζξσπν. πλεπψο, επηρεηξήζεηο κε κηθξφηεξεο 

απαηηήζεηο γηα αλζξψπηλν θεθάιαην ζα έρνπλ θαη ρακειφηεξν επηρεηξεζηαθφ θίλδπλν.  

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο έρεη ηηο εμήο δχν ζπληζηψζεο, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν 

θαη ηνλ θίλδπλν γεγνλφηνο. Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ 

ίδηα ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη πεγέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

αθνξνχλ ηφζν ελδνγελείο φζν θαη εμσγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κηα 

επηρείξεζε, φπσο είλαη νη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπ αληαγσληζκνχ ή απξφζκελεο 

απνρσξήζεηο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν. Μπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία, 

ηελ αμία θαη ηε θήκε κηαο εηαηξείαο, αθφκα θαη ηελ επηβίσζή ηεο. Αλαθέξεηαη ζηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο δεκηψλ απφ ηελ απνηπρία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

(business plan) ηεο ηξάπεδαο. Ο θίλδπλνο γεγνλφηνο αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα 

εκθάληζεο δεκηψλ απφ ηελ εκθάληζε θάπνησλ γεγνλφησλ. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

εκθαλίδεηαη κέζα απφ ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηεο εηαηξείαο θαη πεξηθιείεη κηα κεγάιε 

ιίζηα δεκηνγφλσλ ζελαξίσλ. Δπηπξφζζεηα, νη δεκίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ παξάγνληεο πίζησζεο, αγνξάο ή θαη άιια αίηηα. 

πλεπψο, ε αμηνιφγεζε θαη ε δηαρείξηζε κεζφδσλ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα 

απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο γηα δηαθνξεηηθά είδε θηλδχλνπ 

(Λαδαξίδεο Γ., Παπαδφπνπινο Γ. 2005). Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο (Basel 

Committee) ζηα πιαίζηα ηεο Βαζηιείαο ΙΙ νξίδεη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν γηα ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα (νξηζκφο πνπ κπνξεί λα δηεπξπλζεί γηα λα πεξηγξάςεη γεληθφηεξα 

ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν γηα φια ηα είδε επηρεηξήζεσλ) σο ηνλ θίλδπλν δεκίαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ αθαηάιιειεο, αλεπαξθείο ή απνηπρεκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, 

αλζξψπνπο θαη ζπζηήκαηα ή απφ εμσηεξηθά γεγνλφηα. πλεπψο ν ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζε απψιεηεο πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε έλα 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα ιφγσ αλεπάξθεηαο ή απνηπρίαο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

εζθεκκέλσλ ή κε αλζξψπηλσλ ιαζψλ, αλαπνηειεζκαηηθψλ ή πξνβιεκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ή εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ.  

Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο δηέθξηλε επηά (επνπηηθέο) θαηεγνξίεο ιεηηνπξγηθνχ 

θηλδχλνπ: 1)εμσηεξηθή απάηε, 2)εζσηεξηθή απάηε, 3)πξαθηηθέο απαζρφιεζεο, 

εξγνδνζίαο, πξνζσπηθνχ θαη αζθάιεηα ρψξνπ εξγαζίαο, 4)πειάηεο, πξντφληα, 

ππεξεζίεο θαη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, 5)θαηαζηξνθή / δεκία ζε θπζηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 6)δηαθνπή εξγαζηψλ θαη απνηπρίεο ζπζηεκάησλ(ηερλνινγηθφο 
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θίλδπλνο) θαη 7)εθηέιεζε, επίδνζε θαη δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ(θίλδπλνο 

δηαθαλνληζκνχ θαη παξάδνζεο) (Καιθάνγινπ Φ. 2011). 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο πνπ αθνξά ηερληθά δεηήκαηα φπσο δηαθνπέο ή 

δπζιεηηνπξγίεο ζηα αλαγθαία ζπζηήκαηα,(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο) θαη ειέγρνπο, κπνξεί λα επηδξάζεη αξλεηηθά ζην ζχλνιν ηεο 

επηρείξεζεο. Σν ίδην ζα ζπκβεί θη αλ ε επηρείξεζε δηνηθείηαη αθαηάιιεια. Η 

δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νη νξγαλσηηθέο αιιαγέο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά απηνχο ηνπο θηλδχλνπο ψζηε ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο λα κε 

γίλεηαη -ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ πάληα- αληηιεπηφο εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Οη πεγέο 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ είλαη:  

 Οη άλζξσπνη θαη ηα εθνχζηα ή αθνχζηα ιάζε ηνπο ή ε απνηπρία ηνπο λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο πνιηηηθέο, ηαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. 

Γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαη ζρεηίδνληαη κε ηα άηνκα 

πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ ηξάπεδα είλαη ε απάηε, ε παξαράξαμε ζηνηρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ, ε απνπζία ππαιιήισλ, ε πνηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα 

πξνβιήκαηα πξνζιήςεσλ θαη εθπαίδεπζεο, ηα αηπρήκαηα ζην ρψξν εξγαζίαο, 

ε παξαβίαζε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη δεηεκάησλ εκπηζηεπηηθφηεηαο 

θαζψο θαη ε απψιεηα ζεκαληηθψλ γηα ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζηειερψλ.  

 Οη δηαδηθαζίεο κε ηα ειαηηψκαηά ηνπο ή ηελ αλεπάξθεηα ηνπο. Λεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο εδψ πξνθαιείηαη ιφγσ ιαλζαζκέλεο επηινγήο κνληέισλ εθηέιεζεο 

θαη ππνζηήξημεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιφγσ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ζπκκφξθσζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξάπεδαο. 

Δπίζεο γεγνλφηα φπσο ε ιαλζαζκέλε θαηαρψξηζε ζηνηρείσλ, ν ιαλζαζκέλνο 

δηαθαλνληζκφο, ε ιαλζαζκέλε ηηκνιφγεζε, ηα ζέκαηα θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο, ηα ινγηζηηθά θαη θνξνινγηθά ιάζε, ε πξνβιεκαηηθή 

ινγηζηηθνπνίεζε θαη ε πψιεζε πξντφλησλ ρσξίο λα ππάξρεη ε θαηάιιειε 

δηαθάλεηα ηνπ θηλδχλνπ, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.  

 Σα ζπζηήκαηα θαη νη απηφκαηεο δηαδηθαζίεο (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ) θαη ε ελδερφκελε απνηπρία 

ηνπο. Πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα 

αθνξνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε: ηελ ηερλνινγία, ην πιηθφ θαη ινγηζκηθφ θαη ηα 

ιάζε θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ απηφκαησλ 
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δηαδηθαζηψλ, ηελ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ, ηελ αλεπάξθεηα θαη 

παιαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, ηε κε αθεξαηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ηα 

πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, ηελ θαθφβνπιε επίζεζε ζην ινγηζκηθφ απφ ηνχο 

θαη hackers αιιά θαη ηε γεληθφηεξε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηα 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο.  

 Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξάμεσλ ηξίησλ θαη άιιεο 

ηερλεηψλ ή θπζηθψλ δπλάκεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ δεκίεο, 

φπσο πνιηηηθά γεγνλφηα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πφιεκνη, ηξνκνθξαηία 

αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία θαη ηνπο ζεζκνχο, εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαη άιια 

ζέκαηα πξνεξρφκελα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (Chalupka Radovan & 

Teply Petr 2008).  Δπίζεο, εηδηθφηεξνη παξάγνληεο ζρεηηδφκελνη κε ην 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, φπσο νη 

θινπέο, ν βαλδαιηζκφο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο ηξάπεδαο θαη ε αζέηεζε 

ππνρξεψζεσλ πξνκεζεπηψλ θαη άιισλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ.  

Η Γηαρείξηζε Λεηηνπξγηθψλ Κηλδχλσλ αζρνιείηαη θπξίσο κε θηλδχλνπο πνπ:   

 Δίλαη απξφβιεπηνη σο πξνο ην είδνο θαη ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπκβνχλ. 

 Δίλαη ζρεηηθά ζπάληνη. 

 Δίλαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο θαη κνηάδεη λα είλαη δχζθνιν λα 

ηνπο αληηκεησπίζεηο φινπο. 

 Όηαλ ζπκβνχλ, πνιιέο θνξέο, ην απνηέιεζκά ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

θαη δπζάξεζην. 

Σν ηξαπεδηθφ ίδξπκα ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο θηλδχλνπο, πνπ παξφηη δε 

θαίλνληαη ζεκαληηθνί, κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ηελ πνξεία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο. Κάπνηα ηέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε θσηηά, απψιεηα ειεθηξηθήο ηζρχνο, 

νη βαλδαιηζκνί, νη πιεκκχξεο, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ην ινγηζκηθφ ρακειήο 

πνηφηεηαο, ε παξνπζία θάπνηνπ ηνχ αιιά αθφκα θαη αλζξψπηλα ιάζε. 

2.3.1.2 Υρεκαηοοηθολοκηθοί Κίλδσλοη 

Η δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ έρεη γλσξίζεη κεγάιε αλάπηπμε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ιφγσ ηεο αζηάζεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δηεζλείο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Δίλαη πνιινί νη παξάγνληεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ 



 43 

δηακφξθσζαλ ην λέν αζηαζέο πεξηβάιινλ. Σν ζχζηεκα ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ θαηέξξεπζε ην 1971 νδεγψληαο ζε ηδηαίηεξα επκεηάβιεηεο ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο. Η ελεξγεηαθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 1973 θαη ζπλερίζηεθε ην 1979 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ παγίσζε πςειφηεξσλ επηπέδσλ πιεζσξηζκνχ θαη ε 

αλάπηπμε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηε δεθαεηία ηνπ „80 έθεξαλ ζπρλά ζε δχζθνιε 

ζέζε πνιιέο ηξάπεδεο ηεο Γχζεο, νη νπνίεο ρνξεγνχζαλ δάλεηα. Η αλάπηπμε ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηε δεθαεηία ηνπ „90 ζπλνδεχηεθε απφ 

έληνλεο θξίζεηο, αιιά θαη ζηηο ψξηκεο αγνξέο ην πεξηβάιινλ θαηέζηε πεξηζζφηεξν 

αζηαζέο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1987, νη ακεξηθάληθεο θεθαιαηαγνξέο ππέζηεζαλ πηψζε 

θαηά 23%, µε απψιεηα θεθαιαίσλ αμίαο ελφο ηξηζεθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ. Σνλ 

επηέκβξην ηνπ 1992, ε πνξεία πξνο ηε λνκηζκαηηθή νινθιήξσζε ηεο Δπξψπεο 

θηλδχλεςε λα δηαθνπεί ιφγσ ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ 

πζηήκαηνο. Οη ηηκέο ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ ζηελ Ιαπσλία κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ζηε 

δεθαεηία ηνπ „90, µε ην δείθηε Nikkei λα δηνιηζζαίλεη απφ 39.000 κνλάδεο ην 1989, 

ζε 17.000 κνλάδεο, ηξία ρξφληα κεηά. Η αζηάζεηα πνπ ραξαθηήξηζε ηε δεθαεηία ηνπ 

„90 ζπλδέζεθε µε αξθεηέο θαηαξξεχζεηο ηξαπεδψλ, φπσο ηεο ηζηνξηθήο ηξάπεδαο 

Barings, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1995, ηεο ηαπσληθήο Daiwa ηνλ επηέµβξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, ηεο BCCI ην 1991, θ.ιπ. Η κφλε δηεζλήο ζηαζεξά ζε φιε απηή ηελ πεξίνδν 

ήηαλ ε κνλίκσο πςειή µκεηαβιεηφηεηα θαη ε αδπλακία πξφβιεςεο (Πξνβφπνπινο Γ. 

& Καπφπνπινο Π., 2001). 

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί γεληθά σο ε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

απξνζδφθεησλ απνηειεζκάησλ ζηηο αγνξέο νκνιφγσλ, κεηνρψλ θαη δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ. Οη επνπηηθέο αξρέο θάζε ρψξαο νθείινπλ λα αληηιακβάλνληαη ηε θχζε 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ θαη λα εξεπλνχλ, θαηά πφζν νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ηνπο 

κεηξνχλ θαη ηνπο δηαρεηξίδνληαη µε απνηειεζκαηηθφηεηα. ε κηα ηξάπεδα ε νπνία 

απνζθνπεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο, ν ππνινγηζκφο ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί 

λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ηεο ηξάπεδαο ή ζε επίπεδν θαηαζηεκάησλ, ππεξεζηψλ ή 

δηεπζχλζεσλ. Ο θίλδπλνο  κπνξεί επίζεο λα κεηξηέηαη ζε επίπεδν δηαθφξσλ 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο 

ηξάπεδαο είλαη λα πξνζζέζεη αμία ζην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην, κεγηζηνπνηψληαο ηηο 

«πξνζαξκνζκέλεο ζηνλ θίλδπλν» απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ ηεο. Βάζεη απηήο ηεο 

έλλνηαο, ε ηξάπεδα ζπκπεξηθέξεηαη φπσο θάζε άιιε επηρείξεζε. Ωζηφζν, ε 

θεξδνθνξία θαη ε πξνζηηζέκελε αμία εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαρείξηζε 
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θηλδχλσλ. χκθσλα µε ηα παξαπάλσ, ζην πιαίζην ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ 

ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ ε αλάγθε ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη θάζε ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν 

επηηαθηηθή (Καιθάνγινπ Φ., 2004). 

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηε ρξεκαηνδφηεζε κηαο επέλδπζεο κε μέλα θεθάιαηα, δειαδή απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο. Η αχμεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ κηαο 

επηρείξεζεο γηα παξάδεηγκα απμάλεη ηνλ θίλδπλν λα κελ κπνξεί λα απνπιεξψζεη ζην 

κέιινλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Αθνξά ζπλεπψο ηνλ επηπξφζζεην θίλδπλν πνπ 

αλαιακβάλνπλ νη θνηλνί κέηνρνη κηαο επηρείξεζεο σο απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο ηεο 

δηνίθεζεο λα ρξεκαηνδνηεζεί ε επηρείξεζε κέζσ μέλσλ-δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ ή 

πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαη αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα δεκίαο θαη  κεηαβιεηφηεηαο 

ηεο απφδνζεο ησλ θνξέσλ-ηδηνθηεηψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο πεγέο 

άληιεζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο (φπσο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, δαλεηζκφο κέζσ έθδνζεο 

νκνινγηψλ θαη έθδνζε πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ππφ ηε κνξθή ρξένπο κε ζηαζεξφ 

ππνρξεσηηθφ κέξηζκα). Οη κέηνρνη θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θίλδπλν θαη ν νπνίνο εθθξάδεη ηελ αβεβαηφηεηα ηεο απφδνζεο ηνπ επελδπκέλνπ 

θεθαιαίνπ θα αλ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί θαη δαλεηαθά θεθάιαηα ηφηε ν 

επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο επηβαξχλεη κφλν ηνπο θνηλνχο κεηφρνπο, δειαδή ε ρξήζε 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ απμάλεη ηε κεηαβιεηφηεηα ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ θαη 

επνκέλσλ απμάλεη ηελ αβεβαηφηεηα ησλ θαζαξψλ εζφδσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ 

θεξδψλ πξνο δηάζεζε αλά κεηνρή. Δπνκέλσο, ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη ε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ δπλεηηθψλ θεξδψλ πξνο δηάζεζε αλά κεηνρή γχξσ απφ ηα 

αλακελφκελα θέξδε πξνο δηάζεζε αλά κεηνρή, ιφγσ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

Η δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ έρεη ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ 

εηαηξεία ρξεζηκνπνηψληαο ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία θαη ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρεηξηζζεί ηα αλνίγκαηα ηεο εηαηξείαο ζηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο. Με ιίγα ιφγηα νη 

βαζηθνί ζηφρνη είλαη ε βειηίσζε ηεο ζρέζεο θηλδχλνπ απφδνζεο, εμαζθάιηζε φηη ν 

νξγαληζκφο δελ ζα ππνζηεί απαξάδεθηεο δεκηέο θιπ.  

Σα βαζηθφηεξα είδε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη κηα ηξάπεδα 

είλαη ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν θίλδπλνο αγνξάο θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.  
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2.3.1.2.1 Κίλδσλος ρεσζηόηεηας (Liquidity Risk)  

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αθνξά ηελ αδπλακία ξεπζηνπνίεζεο κηαο επέλδπζεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ζπγθέληξσζεο ξεπζηφηεηαο  θαη ζπλεπψο ηνλ θίλδπλν 

έιιεηςεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ελφο 

νξγαληζκνχ. Δίλαη έλα απφ ηα είδε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, πνπ πξνθχπηεη 

ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ ηαρχηεηα κεηαηξνπήο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πξντφληνο ζε κεηξεηά, ρσξίο απψιεηα κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ πσιεηή (ηνπ πνζνχ 

δειαδή ηεο αξρηθήο επέλδπζήο ηνπ). Αθνξά, δειαδή, ηελ αβεβαηφηεηα έγθαηξεο 

ξεπζηνπνίεζεο κίαο επέλδπζεο ψζηε λα απνηξέςεη ή λα κεηξηάζεη κία απψιεηα 

θεθαιαίνπ. Γηα έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα, ν θίλδπλνο απηφο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα 

αδπλακίαο αλεχξεζεο ησλ αλαγθαίσλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ κε πξνζηηφ θφζηνο ιφγσ 

εηεξνρξνληζκνχ ζηε ιεθηφηεηα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Ο θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο δεκηνπξγείηαη απφ δηαθνξέο ζηα κεγέζε ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη 

ηνπ Παζεηηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε αζπκθσλίεο ζρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο σξίκαλζεο 

ηνπο, δειαδή ηηο ιεθηφηεηεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Η αληηκεηψπηζε 

θαη δηαρείξηζή ηνπ είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο εξγαζίεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο 

Δλεξγεηηθνχ-Παζεηηθνχ.   

Μηα ηξάπεδα κπξνζηά ζε επηθείκελν θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ίζσο αλαγθαζηεί λα πξνβεί 

ζε δαλεηζκφ θεθαιαίσλ κε ππεξβνιηθφ θφζηνο ρξήκαηνο γηα θάιπςε άκεζσλ 

αλαγθψλ ηεο, γεγνλφο πνπ ίζσο ζπλεπάγεηαη αθφκα θαη ηε κείσζε ησλ θεξδψλ ηεο. Ο 

θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε ηνπ 

πξντφληνο πξνο πψιεζε/ξεπζηνπνίεζε. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη αλαγθαία ε 

έγθαηξε ξεπζηνπνίεζε κηαο επέλδπζεο, αλ ε δεπηεξνγελήο αγνξά είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή, κπνξεί λα απνηξέςεη ηε ξεπζηνπνίεζε ή λα πεξηνξίζεη ηα 

θεθάιαηα πνπ παξάγνληαη απφ απηή. Μεξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο νη κεηνρέο 

είλαη πνιχ εχθνιν λα ξεπζηνπνηεζνχλ κε κηθξφ θίλδπλν ελψ άιια φπσο ηα αθίλεηα 

δελ κπνξνχλ εχθνια λα ξεπζηνπνηεζνχλ ή λα πσιεζνχλ θαη εκπεξηθιείνπλ γηα ην 

ιφγν απηφ κεγάιν θίλδπλν. Η έιιεηςε ξεπζηφηεηαο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθφκε θαη ηελ αζέηεζε (ιφγσ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο) 

θάπνησλ ζπκθσληψλ πιεξσκήο απνβαίλνληαο κνηξαία γηα ηελ επηρείξεζε ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ νη ξήηξεο αζέηεζεο είλαη πνιχ απζηεξέο. Γηα ην ιφγν απηφ κηα 

επέλδπζε δελ πξέπεη λα είλαη κφλν αζθαιήο θαη θεξδνθφξα, αιιά θαη λα είλαη 
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εχθνια ξεπζηνπνηήζηκε. Κχξηεο πεγέο δήηεζεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ απνηεινχλ νη 

αλαιήςεηο κεηξεηψλ, ε δήηεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ, θαζψο θαη άιιεο αλάγθεο, 

θαηαζηάζεηο θαη ζπκθσλίεο πνπ απαηηνχλ κεηξεηά γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο.   Οη 

δχν ζπληζηψζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο είλαη:   

 Ο θίλδπλνο ε ηξάπεδα λα κελ κπνξεί λα αληιήζεη ηα αλαγθαία θεθάιαηα, κε 

ινγηθφ θφζηνο, ψζηε λα ζπλερίζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο (funding 

liquidity risk). Αλαθέξεηαη θαη σο θίλδπλνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αθνξά ηνλ 

θίλδπλν λα κελ κπνξεί ε ηξάπεδα λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλακελφκελεο θαη κε 

παξνχζεο θαη κειινληηθέο ππνρξεψζεηο ηεο (φηαλ νη θαηαζέηεο γηα 

παξάδεηγκα δεηνχλ λα θάλνπλ αλάιεςε ησλ θαηαζέζεσλ θαη ε ηξάπεδα δελ 

κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ιφγσ αλεπαξθνχο ξεπζηφηεηαο). 

 Ο θίλδπλνο ε ηξάπεδα λα ππνζηεί απψιεηεο επεηδή δελ κπνξεί λα 

ξεπζηνπνηήζεη ζέζεηο ηεο φηαλ είλαη απαξαίηεην, ιφγσ θφζηνπο πνπ απηφ 

ζπλεπάγεηαη, ιφγσ κηθξνχ βάζνπο ηεο αγνξάο, δειαδή πξνβιήκαηνο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά (market liquidity risk) ή φηαλ αλαγθαζηεί λα πξνβεί 

ζε ξεπζηνπνίεζε ζε ηηκέο κε ζπκθέξνπζεο θαη δεκηνγφλεο φηαλ απηφ είλαη 

απαξαίηεην γηα λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

Γχν ζεκεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα γίλνπλ ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο, 

ψζηε ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο λα είλαη απνηειεζκαηηθή, είλαη ε νξζή 

δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο ηξάπεδαο θαη ε νξζνινγηθή θαη έγθαηξε πξφβιεςε 

ησλ αλαγθψλ ηεο ζε ξεπζηά δηαζέζηκα. ηφρνο ηεο δηαρείξηζεο ξεπζηφηεηαο είλαη ε 

δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο ξεπζηψλ θαη ηεο θάιπςεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζε ξεπζηά κε 

ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. 

Η δηαρείξηζε ησλ ζέζεσλ ζε ξεπζηά ζηνηρεία αιιά θαη ηεο κνξθήο θαη ηεο δνκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα επηηπρεκέλε 

δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο, ελψ απαηηείηαη κηα πξνιεπηηθή δηαηήξεζε ειάρηζηεο 

ξεπζηφηεηαο. Δπηδηψθεηαη ινηπφλ ε δηαηήξεζε ελφο κεγάινπ ραξηνθπιαθίνπ απφ 

πςειά εκπνξεχζηκν ελεξγεηηθφ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο, ε 

δηαηήξεζε κηαο δηαθνξνπνηεκέλεο ζχλζεζεο πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο αληίζηνηρε κε 

ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε ζπλερήο ρξήζε 

ελδεδεηγκέλσλ stress tests γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ππφ πηζαλέο θαηαζηάζεηο 

θξίζεο. Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο αθνινπζείηαη αξρηθά ε 
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δηαδηθαζία αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλερεία εξγαιεία 

κέηξεζεο φπσο νη δείθηεο κέηξεζεο ξεπζηφηεηαο ψζηε λα δηαπηζησζεί απφ πνχ 

πεγάδεη ν θίλδπλνο θαη λα αληηκεησπηζηεί ψζηε λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε 

ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Απαξαίηεηε βέβαηα πξνυπφζεζε γηα 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κέζσ πξφβιεςεο ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ είλαη ε εμέηαζε 

ησλ αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο γηα ηελ ηξάπεδα θάησ απφ δηάθνξα ζελάξηα, δειαδή ε 

εμέηαζε ησλ αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη ζε εηδηθέο ζπλζήθεο. 

ηφρνο ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο φπσο επίζεο θαη ε κέηξεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηεο λα 

αληαπεμέιζεη ζε κειινληηθέο αλάγθεο γηα ξεπζηφηεηα. Η αλάιπζε ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε βαζηθψλ δεηθηψλ ηεο ινγηζηηθήο 

θαηάζηαζεο ψζηε λα κεηξεζεί ε ππάξρνπζα ξεπζηφηεηα, ελψ ε αλάιπζε αλαγθψλ ζε 

ξεπζηά πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε αλνηγκάησλ ξεπζηφηεηαο (ζηαηηθφ θαη δπλακηθφ 

κνληέιν). 

2.3.1.2.2 Κίλδσλος αγοράς (Market Risk) 

Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο κεηαβνιψλ ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο ή ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ επελδχζεσλ ιφγσ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο, δειαδή 

ν θίλδπλνο κεηαβνιήο (κείσζεο) ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο απφ κεηαβνιέο ζε 

γεληθνχο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, φπσο επηηφθηα, ηηκέο κεηνρψλ, ηηκέο κεηνρηθψλ 

δεηθηψλ, ηηκέο λνκηζκάησλ θαη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηκέο εκπνξεπκάησλ θαη 

ηηκέο δεηθηψλ εκπνξεπκάησλ. Απηνί νη γεληθνί παξάγνληεο ηεο αγνξάο απνηεινχλ 

ηνπο πξσηαξρηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ αγνξάο (primitive risk factors) ή 

δηαθνξεηηθά ηηο βαζηθέο πεγέο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο. Οη επελδπηέο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα ράζνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπο, ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ. Δλ νιίγνηο είλαη ν 

θίλδπλνο γηα δεκηέο εμαηηίαο δπζκελψλ αιιαγψλ ζηηο αγνξέο απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο ζπλνιηθά ή νξηζκέλεο θαηεγνξίαο ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ ηνπ εθάζηνηε επελδπηηθνχ πξντφληνο. Μπνξεί ε κεηαβνιή λα αθνξά 

κεηαβνιή ζηα επηηφθηα, ζηελ ηηκή ησλ ηίηισλ πνπ έγηλε ε επέλδπζε, ή κεηαβνιή ζε 

ηηκέο εκπνξεπκάησλ.  

O ηξαπεδηθφο θίλδπλνο αγνξάο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά θαη αλαθέξεηαη 
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ζηνλ άκεζν ή δπλεηηθφ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη ε ηξάπεδα γηα θαηαγξαθή δεκηψλ 

εμαηηίαο δπζκελψλ αιιαγψλ ζηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

σο παξάγνληεο θηλδχλνπ αγνξάο. Πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ελφο 

πξντφληνο ζε κηα δηεζλή ή ζε κηα ηνπηθή αγνξά. Απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζπρλέο 

κνξθέο επελδπηηθνχ θηλδχλνπ θαη εκθαλίδεηαη φηαλ ην πηζησηηθφ ίδξπκα δε δηαηεξεί 

γηα καθξνπξφζεζκε επέλδπζε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηνπ αιιά 

πξνβαίλεη ζε ζπλαιιαγέο κε αληηθείκελν ηα ζηνηρεία απηά.  

Ο θίλδπλνο αγνξάο ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία νξίδεηαη σο ε δηαζπνξά ησλ κε 

αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δηαθφξσλ  ηίηισλ ιφγσ 

αηθλίδησλ δηαθπκάλζεσλ θάπνησλ ζεκαληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ. 

Έηζη ινηπφλ, κηα ηξάπεδα κπνξεί λα ππνζηεί ζνβαξέο δεκίεο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

παξακέηξσλ ηεο αγνξάο, θαζψο ην ραξηνθπιάθην κηαο ηξάπεδαο εκπεξηέρεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ιφγσ κεηαβνιήο ησλ παξαγφλησλ ηεο 

αγνξάο, νη ηηκέο ησλ κέζσλ απηψλ κεηαβάιινληαη θαη έηζη κεηαβάιιεηαη θαη ε 

θαζαξή ζέζε ηεο ηξάπεδαο. Ο βαζκφο επαηζζεζίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ζηνλ 

θίλδπλν αγνξάο νπζηαζηηθά αλαδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη αιιαγέο ησλ 

πξσηαξρηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ αγνξάο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηα 

ίδηα θεθάιαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξάπεδαο- δειαδή ηελ θαζαξή ηεο ζέζε- είηε 

άκεζα κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ηξάπεδαο ζηελ αγνξά είηε έκκεζα κέζσ 

επίδξαζεο ησλ παξαγφλησλ απηψλ ηεο αγνξάο ζηε ζρέζε ηεο ηξάπεδαο κε 

ζπλδεδεκέλεο ή ζρεηηδφκελεο κε απηήλ νκάδεο φπσο πειάηεο, πξνκεζεπηέο ή 

αληαγσληζηέο. ηηο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο φπσο απηή ησλ ηξαπεδψλ, πξνζθέξνληαη 

ζήκεξα ππεξεζίεο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο, κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία 

λα πθίζηαληαη δηαξθψο κεηαβνιέο. Η ξεπζηφηεηα απηή ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηξαπεδψλ ελέρεη ηνλ θίλδπλν αγνξάο. Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα 

ηεο αγνξάο κεηαηνπίδνπλ ηε δεκφζηα δήηεζε γηα ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, δεκηνπξγνχλ 

μαθληθέο κεηαβνιέο ζηε δήηεζε ρξήκαηνο θαη αιιάδνπλ ην επίπεδν ησλ επελδχζεσλ 

ή ηεο απνηακίεπζεο. Ιδηαίηεξα επαίζζεηα ζε απηέο ηηο θηλήζεηο ηεο αγνξάο είλαη ηα 

νκφινγα θαη νη ηηκέο κεηνρψλ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ πνπ επεξεάδνληαη άκεζα θαη 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ μαθληθά θαζψο νη ηηκέο ηεο αγνξάο πξαγκαηνπνηνχλ θίλεζε 

ελάληηα ζε έλα ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ. 
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Οη επηκέξνπο θίλδπλνη πνπ ζπληζηνχλ ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ αμία ηεο αγνξάο θαη είλαη:  

 Ο ρξεκαηηζηεξηαθφο θίλδπλνο ή θίλδπλνο κεηνρψλ (equity risk) ή θίλδπλνο 

αιιαγήο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαη νη κεηαβνιέο πνπ ζπλεπάγεηαη απηφο 

ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο ηξάπεδαο ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ 

πνπ απαξηίδνπλ ην κεηνρηθφ ραξηνθπιάθηφ ηεο. Ο θίλδπλνο απηφο αλαθέξεηαη 

ζηελ επαηζζεζία πνπ έρεη ε απφδνζε κηαο επέλδπζεο ζε κεηνρέο απέλαληη ζε 

δηάθνξα απξφβιεπηα γεγνλφηα αη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά 

κεηνρψλ. Ο θίλδπλνο κεηνρψλ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί είηε κέζσ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ψζηε απφ ηελ επέλδπζε ζε ζηνηρεία κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά λα κεησζεί ν θίλδπλνο φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξν είηε κέζσ ηεο ρξήζεο παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ εθκεηαιιεπφκελε ε ηξάπεδα ηελ επειημία θαη πνηθηιία πνπ 

παξέρνπλ ηα πξντφληα απηά. 

 O θίλδπλνο επηηνθίνπ (interest rate risk). Κίλδπλν επηηνθίνπ, νλνκάδνπκε ηελ 

κεηαβνιή ζηηο απνδφζεηο πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ νη επελδπηέο (θαη ζηελ 

πεξίπησζή καο ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα), εμαηηίαο ηεο αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ ηεο 

αγνξάο. Ο θίλδπλνο ηνπ επηηνθίνπ, ραξαθηεξίδεηαη σο πεγή ζπζηεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ, δηφηη νη απνθάζεηο γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ παίξλνληαη 

ζπλνιηθά θαη επεξεάδνπλ ηελ αγνξά ζην ζχλνιφ ηεο. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ 

αθνξά ηελ κείσζε ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο ζην κέιινλ εμαηηίαο κηαο 

ελδερφκελεο αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ. Όηαλ ηα επηηφθηα αλεβαίλνπλ νη 

επελδχζεηο γίλνληαη ιηγφηεξα ειθπζηηθέο θαζψο απμάλεηαη ην ελαιιαθηηθφ 

θφζηνο ηεο επέλδπζεο. Όηαλ ηα επηηφθηα κηαο νηθνλνκίαο αλεβαίλνπλ ε αμία 

ησλ επελδχζεσλ ππνρσξνχλ. Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δηεπθνιχλνπλ ηε 

κεηαηξνπή ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ(ππνρξεψζεψλ ηνπο) ζε 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα (απαηηήζεηο), γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη έθζεζε ζηνλ 

επηηνθηαθφ θίλδπλν. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ αθνξά ηνλ θίλδπλν λα δηαθέξνπλ 

ηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ, ησλ ηίηισλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ εθηφο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ ηεο ηξάπεδαο ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν ή ηε δηάξθεηά 

ηνπο, γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηα κεγέζε θαη ηελ 

θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ κηα αλαπάληερε 

θαη κε πξνβιεπφκελε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Αθνξά ζπλεπψο ηελ 
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πηζαλφηεηα κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ζέζεο απφ ηελ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ 

ιφγσ εηεξνρξνληζκνχ ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ. Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν αληίθηππνο ησλ δηαθπκάλζεσλ 

ησλ επηηνθίσλ ζην πεξηζψξην θέξδνπο κηαο ηξάπεδαο.  Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ 

γηα έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε κνξθή θηλδχλνπ αγνξάο 

θαη κπνξεί λα έρεη ηηο εμήο κνξθέο:  

1. Κίλδπλνο αλνηγκάησλ, ν νπνίνο πξνέξρεηαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

ιεθηφηεηεο ζηνηρείσλ ππνρξεψζεσλ θαη απαηηήζεσλ (maturity 

mismatching) θαη ηε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

δηάθνξα απηά ζηνηρεία. 

2. Κίλδπλνο ραξηνθπιαθίνπ ζπλαιιαγψλ, ν νπνίνο πεγάδεη απφ ηε κεηαβνιή 

ηεο αγνξαίαο αμίαο ησλ ηίηισλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ηεο ηξάπεδαο. 

3. Κίλδπλνο βάζεο, πνπ αθνξά ηελ αλάιεςε ζέζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα κε απνδφζεηο ζρεηηδφκελεο κε επηηφθηα αλαθνξάο θαη ηε κε 

νκνηφκνξθε θίλεζε ησλ επηηνθίσλ απηψλ ζηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

ζέζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε ηξάπεδα. Οη κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα αγνξάο 

έρνπλ ηζρπξή επίδξαζε ζην πεξηζψξην ησλ εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηα έμνδα 

ησλ ηξαπεδψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ κπνξεί λα 

κεηψζεη ην πεξηζψξην ηνπ θέξδνπο κηαο ηξάπεδαο. Απηφ ζα ζπκβεί αλ ε 

δνκή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο είλαη ηέηνηα, ψζηε 

ηα έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηφθνπο ζηα δαλεηαθά θεθάιαηα λα 

απμάλνπλ γξεγνξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

απηνχο. Όκσο, παξφκνηα θαη κηα κείσζε ησλ επηηνθίσλ ζα κεηψζεη 

αηζζεηά ην πεξηζψξην θέξδνπο ηεο ηξάπεδαο αλ απηή έρεη ππεξβάιινπζα 

επειημία επηηνθίνπ ζην ελεξγεηηθφ ηεο ζε ζρέζε κε ην παζεηηθφ ηεο, 

γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη νη πξφζνδνη απφ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία 

ζα κεηψλνληαη γξεγνξφηεξα απφ ηα θφζηε δαλεηνδφηεζεο. 

 Ο λνκηζκαηηθφο θίλδπλνο ή θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ(foreign exchange risk). Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν 

θίλδπλνο απψιεηαο κέξνπο ηεο αμίαο κηαο επέλδπζεο εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ ππφθεηηαη ε επέλδπζε. Ο 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη έληνλνο γηα ηηο εκπνξηθέο εηαηξείεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο εηζαγσγείο / εμαγσγείο ζε κηα νηθνλνκία. Δίλαη ν θίλδπλνο 

αξλεηηθνχ επεξεαζκνχ ηεο απνηίκεζεο κηαο επέλδπζεο ζε μέλν λφκηζκα, 
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ιφγσ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Γηα κηα ηξάπεδα, ν 

θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο είλαη ε πηζαλφηεηα κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ζέζεο 

απφ ηελ κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Οη ζπλέπεηεο ηεο 

δηαθχκαλζεο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, κεηαμχ ηνπ επξψ θαη ηνπ 

λνκίζκαηνο ηεο άιιεο ρψξαο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή, 

αλαιχνληαη κε πξνζνκνίσζε, ρξεζηκνπνηψληαο νη αλαιπηέο γηα ην ζθνπφ 

απηφ κεηαβιεηέο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη θαηαλνκέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία. Σα παξάγσγα πξντφληα απνηεινχλ κηα απφ ηηο ηερληθέο 

αληηζηάζκηζεο ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. Τπάξρνπλ φκσο θαη κέζνδνη 

αληηζηάζκηζεο ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ κέζσ ηερληθψλ εληφο ηζνινγηζκνχ κε 

επέλδπζε ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ αλάινγα κε ην λφκηζκα 

επέλδπζεο(φπσο γηα παξάδεηγκα επέλδπζε ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζε ηζρπξά 

λνκίζκαηα θαη ζε ζηνηρεία ππνρξεψζεσλ ζε πην αζζελή/αδχλακα λνκίζκαηα). 

Σν ζεκαληηθφ ζε θάζε πεξίπησζε είλαη λα εληνπηζηεί ην είδνο 

ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα θαη λα ιεθζνχλ ηα 

αληίζηνηρα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμάιεηςή ηνπ. 

Ο θίλδπλνο αγνξάο αθνξά ηελ αβεβαηφηεηα ζηε  δηακφξθσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

αμίαο ησλ ζέζεσλ κηαο ηξάπεδαο ιφγσ δηαπξαγκάηεπζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, 

ππνρξεψζεσλ ή παξάγσγα πνπ ππφθεηληαη ζηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν σο απνηέιεζκα 

κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ηνπο ζηελ αγνξά. Η ελαπνκέλνπζα αλνηθηή ζέζε πξνζδηνξίδεη 

ην πνζφ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ απνκέλεη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν αγνξάο. Οη 

πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο αθνξνχλ κηα πξνζπάζεηα 

πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. αθψο θαη 

πξέπεη λα δηαηεξνχληαη επαξθή θεθάιαηα σο πξνζηαζία έλαληη δπλεηηθψλ δεκηψλ 

πνπ νθείινληαη ζηνλ θίλδπλν αγνξάο. ηηο πην εμειηγκέλεο αγνξέο, νη ηξάπεδεο κε 

επαξθή ξεπζηφηεηα κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο κεηαβιεηφηεηαο 

ησλ ηηκψλ (Ξαλζφπνπινο ., 2004). Η δηαρείξηζε θηλδχλνπ αγνξάο είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηελ ηξάπεδα πξψηνλ γηα λα κεηξεζεί ε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν θαη ε αληίζηνηρε 

επάξθεηα θεθαιαίσλ αλάινγα κε ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ε 

ηξάπεδα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη δεχηεξνλ γηα ηε ζσζηή 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ κε βάζε ηελ θαιχηεξε απφδνζε αλά κνλάδα θηλδχλνπ θαη γηα 

ηελ ζέζπηζε νξίσλ ζηηο ζέζεηο αγνξάο θαη πψιεζεο. Απαξαίηεηε είλαη ε εθαξκνγή 

ησλ απαξαίηεησλ πνιηηηθψλ δξάζεο, ηαθηηθψλ θαη κεζφδσλ θαζψο θαη ηνπ αλαγθαίνπ 
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εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ψζηε λα εληνπίδεηαη θαη λα αλαγλσξίδεηαη ν θίλδπλνο αγνξάο θαη 

ηα δηαρεηξηζηηθά ιάζε πνπ νδεγνχλ ζε απηφλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλνληαη νη 

απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ηνπ ελ 

ιφγσ θηλδχλνπ φπνπ απαηηείηαη. 

2.3.1.2.3 Πηζηφηηθός θίλδσλος (Credit Risk)  

Ο ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κία ηξάπεδα είλαη ν 

πηζησηηθφο θίλδπλνο. Πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα είλαη ε 

πηζαλφηεηα κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

πηζηνχρσλ ηνπ. Αθνξά ηνλ θίλδπλν νηθνλνκηθήο δεκίαο ιφγσ αδπλακίαο ή 

απξνζπκίαο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ (δαλεηνιήπηε) λα εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο. Ο θίλδπλνο απηφο γηα ηηο ηξάπεδεο αθνξά ηα ιεμηπξφζεζκα δάλεηα, 

ηηο πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ζην δείθηε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο.   

Η ιέμε ''credit'' πξνέξρεηαη  απφ ηελ ιαηηληθή ιέμε ''credere'' πνπ ζεκαίλεη λα 

πηζηεχεηο  ή λα εκπηζηεχεζαη. Οη δαλεηζηέο εκπηζηεχνληαη θεθάιαηα ζηνπο 

δαλεηνιήπηεο πεξηκέλνληαο απφ απηνχο ζπλέπεηα ζηηο  δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

(ρνηλησηάθεο, 2005). ηελ πεξίπησζε πνπ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

δαλεηνιεπηψλ είλαη ρακειή εθεί εκθαλίδεηαη θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.     

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη ζπρλά κε ηελ πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ηνπ 

δαλεηνδνηνχκελνπ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο 

πνπ εκπεξηέρνπλ κειινληηθέο πιεξσκέο θαη αθνξά ην ελδερφκελν αζέηεζεο κηαο 

πξνζπκθσλεκέλεο ζπκθσλίαο ή ζπλαιιαγήο. Η αζέηεζε κηαο ζπκθσλίαο ππφ ηελ 

άξλεζε πιεξσκήο επεξεάδεη δπζκελψο ηηο ηακεηαθέο ξνέο κηαο επέλδπζεο αιιά θαη 

ζπλήζσο ππνρξεψλεη ηε κεξηθή δηαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ηε 

κείσζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο κηαο επέλδπζεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηα ζηνηρεία απηά ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ αλαιχνληαη πεξαηηέξσ 

σο απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη νη απαηηήζεηο ηεο ηξάπεδαο απφ 

πηζηψζεηο θαη δάλεηα έλαληη ησλ πηζηνχρσλ ηεο, παξφιν πνπ πηζησηηθφ θίλδπλν 

εκθαλίδεη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζηα ππφινηπα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ (ραξηνθπιάθηα κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ) πξσηεχσλ θίλδπλνο είλαη ν 

θίλδπλνο αγνξάο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ζεσξείηαη σο ν θίλδπλνο 
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δεκηψλ εμαηηίαο ηεο ρξεσθνπίαο ελφο αληηζπκβαιιφκελνπ-δαλεηνιήπηε. Αλαθέξεηαη 

θαη σο πηζησηηθφο θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ θαη αθνξά ηνλ θίλδπλν ν 

αληηζπκβαιιφκελνο ζε κηα νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή λα κελ εθπιεξψζεη ηε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζή ηνπ.  

O ηξαπεδηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθαιείηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ πηζησηηθνχ 

γεγνλφηνο (credit event), ην νπνίν κπνξεί λα είλαη απηή θαζαπηή ε αζέηεζε ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ (απηφ ηζρχεη ζηα ππνδείγκαηα πηψρεπζεο – 

default models) πξνο ηελ ηξάπεδα ή ε κεηάζεζε (αλαβάζκηζε ή ππνβάζκηζε) ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπ πειάηε (θαη αληίζηνηρα ηεο απαίηεζεο ηεο ηξάπεδαο) κε βάζε ηελ 

πηζαλφηεηα εθπιήξσζεο ηεο απφ κέξνπο ηνπ πειάηε (απηφ ηζρχεη ζηα ππνδείγκαηα 

κεηάζεζεο – migration models θαη αθνξά ηελ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηνπ πηζηνχρνπ φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπ 

δηαβάζκηζεο). Έλαο παξφκνηνο νξηζκφο αλαθέξεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν σο ηνλ 

θίλδπλν απψιεηαο κηαο ρξεκαηηθήο ακνηβήο ελφο επελδπηή, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αδπλακία ελφο δαλεηδφκελνπ λα απνπιεξψζεη έλα δάλεην ή λα εθπιεξψζεη κία 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ.  

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε ηελ αδπλακία απνπιεξσκήο δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ απφ ηνπο ρξεκαηνδνηνχκελνπο ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, γεγνλφο 

επηδήκην γηα ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο ηνπ, αθνχ κπνξεί λα 

πξνβεί κνηξαία γηα ηελ επηβίσζή ηνπ αθφκα θη αλ αλαθέξεηαη ζε έλα κηθξφ κέξνο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ ηδξχκαηνο. πλεπψο, φιεο νη ηξάπεδεο επηδηψθνπλ κηα πνηνηηθή 

αλαζθφπεζε ησλ επηδφζεσλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ δαλεηνιεπηψλ, ψζηε λα 

πεξηνξίζνπλ ζην ειάρηζην ή θαη λα εμαιείςνπλ αλ είλαη δπλαηφλ ζε θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ηνλ θίλδπλν απηφ.  

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνθαιείηαη θαη θίλδπλνο πηψρεπζεο, ελψ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αλακελφκελε απφδνζε κηαο επέλδπζεο, κε ηα νκφινγα λα 

απνηεινχλ ην πην αμηνζεκείσην παξάδεηγκα. Όζν πςειφηεξνο είλαη ν αληηιεπηφο 

πηζησηηθφο θίλδπλνο, ηφζν πςειφηεξα ζα είλαη ηα απαηηνχκελα επηηφθηα. Οη 

δαλεηζηέο θαη νη επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν πηψρεπζεο 

απαηηνχλ ηφθνπο αλάινγνπο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ νθεηιέηε. Απηφ ην 

επηπξφζζεην πεξηζψξην ζην επηηφθην πνπ επηδεηά ν δαλεηζηήο/επελδπηήο είλαη ην 
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ιεγφκελν αζθάιηζηξν θηλδχλνπ (risk premium).
4
 Όζν πςειφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο, 

ηφζν πςειφηεξνη ζα είλαη θαη νη απαηηνχκελνη ηφθνη. Έηζη θαη ηα επηηφθηα ησλ 

δαλείσλ ζα είλαη πςειφηεξα ζε δαλεηνδνηήζεηο ζε πειάηεο πηζαλνχ πςεινχ θηλδχλνπ 

κε κε ζεκαληηθέο πξνζθεξφκελεο εμαζθαιίζεηο ηεο απαίηεζεο. Οη επελδπηέο, πνπ 

ζηελ πεξίπησζή καο είλαη νη ηξάπεδεο, αληηζηαζκίδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κέζσ 

ηεο απαίηεζεο θαηαβνιήο ηφθσλ απφ ηελ κεξηά ηνπ νθεηιέηε/δαλεηνιήπηε.  

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο θαζνξίδεηαη απφ:  

 πζηεκαηηθνχο παξάγνληεο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο κε αλακελφκελεο 

κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 

ην απνηέιεζκά ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πηζηνχρσλ. Σν ζπζηεκαηηθφ ηκήκα 

ηνπ θηλδχλνπ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί θαη λα δηαθνξνπνηεζεί πιήξσο.  

 Με ζπζηεκαηηθνχο παξάγνληεο, πνπ πεγάδνπλ απφ κεκνλσκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο κεκνλσκέλσλ αληηζπκβαιιφκελσλ. Σν ηκήκα απηφ ηνπ 

πηζησηηθφ θηλδχλνπ είλαη δηαθνξνπνηήζηκν θαη φηαλ ην δαλεηαθφ 

ραξηνθπιάθην είλαη πάξα πνιχ κεγάιν ν θίλδπλνο απηφο ειαρηζηνπνηείηαη θαη 

ζεσξεηηθά εμαιείθεηαη ζηελ πεξίπησζε ραξηνθπιαθίνπ κε άπεηξν αξηζκφ 

εθζέζεσλ ζηνλ θίλδπλν.  

Δάλ ππάξμεη αζέηεζε ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ-δαλεηδφκελσλ, ζα 

ππάξμνπλ θαη απψιεηεο γηα ηνλ άιιν ζπκβαιιφκελν-δαλεηζηή. Οη απψιεηεο ησλ 

επελδπηψλ-δαλεηζηψλ θαη ζηελ πεξίπησζή καο ζπγθεθξηκέλα κηαο ηξάπεδαο. 

πεξηιακβάλνπλ:  

 Υακέλα θεθάιαηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνλ πηζηνχρν. 

 Με εηζπξαρζέληεο ηφθνπο ινγηζζέληεο, ελήκεξνπο θαη ιεμηπξφζεζκνπο. 

 Μεησκέλεο ηακεηαθέο ξνέο πνπ αθνξνχλ ηηο δφζεηο ηνπ εθάζηνηε δαλείνπ ή 

ηεο εθάζηνηε πίζησζεο. 

 Απμεκέλα εηζπξαθηηθά θφζηε πνπ αθνξνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε πξαθηφξσλ γηα 

ηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιν έμνδν φπσο επηζηνιέο, 

εμψδηθεο επηζηνιέο, επηζηνιή θαηαγγειίαο ζχκβαζεο, έμνδα γηα ηε δηελέξγεηα 

                                                           
4
 Σο αςφάλιςτρο κινδφνου είναι το επιπλζον περικϊριο πάνω από το επιτόκιο τθσ επζνδυςθσ χωρίσ 

κίνδυνο που ηθτά ο επενδυτισ ωσ αντάλλαγμα για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει και διαφζρει από το 
επιτόκιο χωρίσ κίνδυνο ςε μικρό ι μεγάλο βακμό, δθλαδι το μζγεκόσ του είναι ανάλογο με τον 
κίνδυνο που ενζχει θ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ. 
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έξεπλαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έμνδα κεραληθψλ δηθεγφξσλ, δηθαζηηθψλ 

επηκειεηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε, θιπ πνπ αθνξνχλ 

απαηηήζεηο πνπ δελ εμππεξεηνχληαη θαη δάλεηα ζε νξηζηηθή θαζπζηέξεζε.  

Τπάξρνπλ δχν ζεκαληηθέο εθθάλζεηο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Απηέο είλαη:  

1. Ο θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ, πνπ είλαη έλαο δίπιεπξνο θίλδπλνο αθνχ ν 

θίλδπλνο ελππάξρεη θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο θαη κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ 

πηζησηηθνχ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ιφγσ άιισλ παξαγφλησλ φπσο λνκηθνί ή 

πνιηηηθνί πεξηνξηζκνί. Αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ φξσλ κηαο 

ζπλαιιαγήο πξηλ ηελ νξηζηηθή ηαθηνπνίεζή ηεο, κε απψιεηα αλάινγε κε ηελ 

έθζεζε ζηνλ θίλδπλν, ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο θαη ηνπ εθηηκψκελνπ 

πνζνζηνχ αλάθακςεο κεηά ηελ αζέηεζε. Δίλαη δειαδή ν θίλδπλνο λα 

αζεηήζεη ν αληηζπκβαιιφκελνο ζε κηα ζπλαιιαγή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξηλ 

απφ ηνλ νξηζηηθφ δηαθαλνληζκφ ησλ ρξεκαηνξνψλ ηεο ζπλαιιαγήο θαη κεηξά 

ηελ πξνζπκία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξνο ηελ ηξάπεδα. 

2. Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο, πνπ πξνθχπηεη φηαλ έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ρνξεγεί 

πηζηψζεηο θαη δάλεηα ζε πςειφ επίπεδν ζε έλα αληηζπκβαιιφκελν ή ζε κηα 

νκάδα ζηελά ζπλδεδεκέλσλ αληηζπκβαιιφκελσλ, ζε έλα κεκνλσκέλν θιάδν, 

ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζε κηα μέλε ρψξα, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο ή ζε κηα νκάδα ρσξψλ ζηελά ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ 

ηνπο.  

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπγθέληξσζεο, ππάξρεη θαη ην 

θαηλφκελν ηεο κφιπλζεο. ε πεξηπηψζεηο πνπ δε ρνξεγνχληαη πηζηψζεηο κε πςειφ 

βαζκφ ζπγθέληξσζεο, αθφκα θαη ηφηε, κπνξνχλ αζεηήζεηο ππνρξεψζεσλ κηαο νκάδαο 

αληηζπκβαιιφκελσλ λα πξνθαιέζνπλ αζέηεζε κηαο άιιεο νκάδαο ζπλδεδεκέλεο 

νηθνλνκηθά ή βηνκεραληθά ιφγσ ησλ παξαγφλησλ θαη ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο.  

Τπάξρνπλ θαη άιιεο παξαιιαγέο/εθθάλζεηο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα ηξάπεδα, φπσο:  

1. Ο θίλδπλνο ρψξαο (country risk), απφ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ 

ιφγσ θήξπμεο ζηάζεο πιεξσκψλ ή ζνβαξήο επηδείλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 
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θαηάζηαζεο κηαο ρψξαο. Οθείιεηαη ζε θάπνηα θξίζε πνπ είλαη ζε εμέιημε ζε 

θάπνηα ρψξα θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηεο ζε θαηφρνπο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνηηκψληαη ζην λφκηζκα απηήο ηεο ρψξαο. Απνηειεί βάζε γηα 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αθνχ ε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε ελφο δαλεηνιήπηε 

εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο πνπ αλήθεη.  

2. Ο θίλδπλνο θαιπκκάησλ, πνπ αθνξά ρνξεγήζεηο πνπ δφζεθαλ βάζεη ησλ 

θαιπκκάησλ/εμαζθαιίζεσλ θαη φρη κφλν βάζεη πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηελ πηζαλφηεηα δεκίαο ζε πεξίπησζε εθπνίεζεο ησλ θαιπκκάησλ απηψλ. 

3. Ο θίλδπλνο αθεξεγγπφηεηαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξίπησζε λα κελ 

ππάξρνπλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα απφ πιεπξάο ηεο ηξάπεδαο γηα 

αληηκεηψπηζε απσιεηψλ ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ αμία ησλ ππνρξεψζεσλ θαη απνηειεί απφξξνηα φισλ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα.  

4. Ο θίλδπλνο ρξεκαηνδνηηθνχ πξντφληνο, πνπ απνξξέεη απφ ην είδνο θαη ηε 

θχζε ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο πνπ ρνξεγεί ε ηξάπεδα ζε έλαλ πηζηνχρν.  

 

Οη επηκέξνπο θίλδπλνη πνπ ζεσξνχληαη σο νη ζπληζηψζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

είλαη νη αθφινπζνη ηέζζεξηο (Καιθάνγινπ Φ., 1999):   

1. Κίλδπλνο αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ ή θίλδπλνο πηψρεπζεο (default risk), πνπ 

αθνξά ηελ πηζαλφηεηα νη πηζηνχρνη ηεο ηξάπεδαο λα αζεηήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε παξνρήο πηζηψζεσο ζε απηνχο απφ ηελ ηξάπεδα 

ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο απνπιεξσκήο αιιά θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ δαλείνπ κε 

απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ησλ πηζηνχρσλ ή ηε 

κε πιεξσκή ηνπο, κε πηζαλή απψιεηα κέξνπο ηεο απαίηεζεο ηεο ηξάπεδαο πξνο 

απηνχο, γεγνλφο πνπ απαηηεί θάπνηα αλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ απνπιεξσκήο 

θαη ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Ο θίλδπλνο αζέηεζεο αθνξά φρη κφλν 

απηή θαζαπηή ηελ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ πξνο ηελ 

ηξάπεδα αιιά θαη ηε κεηάζεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ δαλεηνιήπηε κε βάζε ηελ 

πηζαλφηεηα εθπιήξσζεο ηεο απφ κέξνπο ηνπ, δειαδή ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

ππνρξέσζεο ιφγσ ππνβάζκηζεο θαη επηδείλσζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ πηζηνχρνπ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα αζέηεζεο 

ππνρξέσζεο ή πηψρεπζεο ηνπ πηζηνχρνπ.  
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2. Κίλδπλνο αλάθηεζεο (recovery risk), πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πνζφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ππφθεηηαη ζε πηζησηηθφ 

θίλδπλν (δειαδή ζην πνζνζηφ απφ ην ζπλνιηθφ άλνηγκα πνπ ζα αλαθηεζεί) ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πηζηνχρσλ θαη ζρεηίδεηαη επίζεο θαη 

κε ηηο πξνζθεξφκελεο εμαζθαιίζεηο πξνο ηελ ηξάπεδα απφ ηνλ πηζηνχρν κε 

χπαξμε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ηεο εμαζθάιηζεο ζε πεξίπησζε 

εκπξάγκαηεο εμαζθάιηζεο
5
 θαη κεηαθνξά θηλδχλνπ απφ ηνλ πηζηνχρν ζηνλ 

εγγπεηή ζε πεξίπησζε ελνρηθψλ εμαζθαιίζεσλ
6
. Σν πνζνζηφ πνπ αλαθηάηαη απφ 

ην ζπλνιηθφ πνζφ έθζεζεο ζε θίλδπλν νλνκάδεηαη πνζνζηφ αλάθηεζεο (recovery 

rate) θαη αληίζηνηρα ην πνζνζηφ πνπ δελ αλαθηάηαη νλνκάδεηαη απψιεηα 

δεδνκέλεο ηεο αζέηεζεο (loss given default).  

3. Κίλδπλνο αλνίγκαηνο (exposure risk), πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ 

είλαη εθηεζεηκέλν ζε πηζησηηθφ θίλδπλν(ην πνζφ απηφ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ησλ πηζηνδνηήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

πηζηνδνηήζεσλ)  

4. Κίλδπλνο πεξηζσξίσλ (credit spread risk), πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλή κείσζε 

ηεο αμίαο κηαο ρνξήγεζεο ηεο ηξάπεδαο ιφγσ αχμεζεο ησλ πηζησηηθψλ 

πεξηζσξίσλ ηεο ζηελ αγνξά θη εκθαλίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη 

αλεπηπγκέλε δεπηεξνγελήο αγνξά θαη απνηίκεζε ζε ηηκέο αγνξάο.  

ην ζεκείν απηφ θαη έρνληαο αλαπηχμεη ηα είδε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

αληηκεησπίδεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, ζα αλαθεξζνχκε ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία 

θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ψζηε λα θαηαλνεζεί ηη πξνθαιεί ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν.  

Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ινηπφλ, είλαη ηα εμήο:  

1. Ο θίλδπλνο αθεξεγγπφηεηαο, πνπ αθνξά ηελ αζέηεζε εμφθιεζεο κηαο 

ππνρξέσζεο θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο παξαπάλσ 

αζέηεζεο ε νπνία εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

πηζηνχρνπ, νη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη άιινπο πνπ κπνξνχλ λα 

                                                           
5
 Εμπράγματεσ είναι οι εξαςφαλίςεισ που ζχουν αντικείμενο ακίνθτο ι κινθτό περιουςιακό ςτοιχείο 

6
 Ενοχικζσ είναι οι εξαςφαλίςεισ με κφριο ςτοιχείο τουσ τθν ενοχι ςτθν ςυμφωνία δθλαδι τθν 

εμπλοκι τρίτου φυςικοφ προςϊπου που εγγυάται για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων αν αυτζσ 
δεν εκπλθρωκοφν από τον πιςτοφχο και μειϊνει τον κίνδυνο αφερεγγυότθτασ.  
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πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα πνπ νδεγνχλ ζηελ θαζπζηέξεζε ή αζέηεζε 

εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ (γηα ηελ 

πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε δειαδή ησλ πηζηνχρσλ) ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είηε 

ρξεζηκνπνηνχλ ηζηνξηθά δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο (ηππνπνηεκέλε κέζνδνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο) είηε 

αλαπηχζζνπλ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

πηζηνχρσλ ηνπο (κέζνδνο/ πξνζέγγηζε εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ) είηε 

πξνβαίλνπλ ζε ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ ζηαζκίδνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο. Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ 

κεζφδσλ κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ αθεξεγγπφηεηαο, δεκηνπξγνχλ έλα ζπληειεζηή 

πνπ αθνξά ην πνζνζηφ αζέηεζεο (PD) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ε 

πηζαλφηεηα ηεο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ εθάζηνηε πηζηνχρνπ.  

2. Η έθζεζε ζηνλ θίλδπλν (Exposure At Default-EAD), πνπ αθνξά ην πνζφ πνπ 

εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη νπζηαζηηθά πνζνηηθνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ φπσο απηή νξίδεηαη κέζα απφ ηνλ θίλδπλν αθεξεγγπφηεηαο. 

Κάζε θαηεγνξία ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ελέρεη θαη πηζησηηθφ θίλδπλν, κε 

ζεκαληηθφηεξν απηφ ησλ πηζηψζεσλ θαη ησλ δαλείσλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

πνζνζηνχ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνπλ, θαη έρεη ηε δηθή ηεο έθζεζε ζηνλ 

θίλδπλν, νπφηε ζε θάζε θαηεγνξία ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έθζεζεο ψζηε λα πνζνηηθνπνηεζεί ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο θαη λα δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια. H έθζεζε ζηνλ θίλδπλν αθνξά έλα είδνο 

εθηίκεζεο ηνπ κέηξνπ ζην νπνίν ε ηξάπεδα κπνξεί εθηεζεί ζε θίλδπλν απφ 

θάπνηνλ αληηζπκβαιιφκελν ζπλήζσο δαλεηνιήπηε ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή γηα 

έλα πνζφ πνπ νθείιεη ν αληηζπκβαιιφκελνο θαηά ηε ζηηγκή ηεο αζέηεζεο. Ο 

ππνινγηζκφο ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ ή 

πξνζεγγίζεσλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (Internal Ratings Based Approach), πνπ 

απνηεινχλ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζεη ε ηξάπεδα γηα ηε κέηξεζε ηεο 

έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν απφ αληηζπκβαιιφκελνπο. Ο ππνινγηζκφο απηφο ηεο 

έθζεζεο γίλεηαη είηε κε ηε βαζηθή πξνζέγγηζε (foundation approach) ή κε ηελ 

πξνεγκέλε πξνζέγγηζε (advanced approach). ηελ πξψηε πεξίπησζε 

ππνινγίδεηαη αθνινπζψληαο θαηά γξάκκα φζα νξίδνπλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα 

ηνλ θίλδπλν θαη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε κε ηελ 

εμειηγκέλε πξνζέγγηζε (Advanced IRB ή A-IRB) νη ηξάπεδεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

επειημία ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν 
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αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ. Με βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ ππνινγίδνληαη 

θαη ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα λα επηηεπρζεί ε απαξαίηεηε θεθαιαηαθή 

επάξθεηα πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν.  

3. Ο θίλδπλνο αλάθηεζεο, πνπ αθνξά ηελ αλάθηεζε θάπνηνπ κέξνπο απφ ην πνζφ 

πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν, ιακβάλνληαο ππφςε θπζηθά σο ζηνηρείν 

εμαζθάιηζεο ηεο εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο, πέξα απφ ηελ άξηηα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ πηζηνχρνπ, πέξα απφ ηελ πξνζπκία θαη θαιή ζπλεξγαζία κε ηελ 

ηξάπεδα πέξα απφ ηηο πξννπηηθέο θαη ηελ θαιή πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, 

θαη νη εμαζθαιίζεηο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηελ 

ηξάπεδα. Έηζη ν θίλδπλνο αλάθηεζεο αθνξά ην κέξνο πνπ δελ ζα αλαθηεζεί απφ 

ην πνζφ πνπ εθηίζεηαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ή δηαθνξεηηθά ην κέξνο πνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηηο πξνζθεξφκελεο εμαζθαιίζεηο ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο. 

Όπσο ζεκεηψζεθε παξαπάλσ ππάξρνπλ νη ελνρηθέο θαη νη εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεηο πνπ δεηνχληαη αλάινγα κε ην άλνηγκα θαη ηηο ζπλζήθεο γηα λα 

ρξεκαηνδνηεζεί ν πειάηεο. πλήζσο δεηείηαη εμαζθάιηζε πνζνχ κεγαιχηεξνπ 

ηνπ αλνίγκαηνο ψζηε λα θαιπθζεί ε ηξάπεδα απφ κειινληηθή ππνηίκεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ εμαζθαιίζεσλ.   

Μέηξεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ   

H κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο 

ηεο δηεχζπλζεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ κηαο ηξάπεδαο αθνχ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο γηα ηηο ηξάπεδεο. Η κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο πηψρεπζεο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ θαη πεξηιακβάλεη αθελφο ηε κέηξεζε θαζεκηάο απφ ηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ θαη αθεηέξνπ ηελ εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

πειάηε γηα ηελ πηζαλή δαλεηνδφηεζή ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα λένπο πηζαλνχο πειάηεο ή 

γηα παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ ζε πεξίπησζε 

πθηζηάκελσλ πειαηψλ. Με ηνλ φξν ζπληζηψζεο, ελλννχκε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ δελ είλαη άιια απφ ηα πξναλαθεξζέληα ηξία: θίλδπλνο 

αθεξεγγπφηεηαο, έθζεζε ζηνλ θίλδπλν θαη θίλδπλνο αλάθηεζεο. Άξα θαη ε δεκία απφ 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ιφγσ αθεξεγγπφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ ζα ππνινγίδεηαη βάζεη 
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απηψλ ησλ ζηνηρείσλ.  Η αλακελφκελε δεκία απφ ηελ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο 

εθηηκάηαη σο ν κέζνο κηαο ζεηξάο ζπρλνηήησλ αζέηεζεο θαη ππνινγίδεηαη σο εμήο:   

EL = PD * EAD * (1−RR) 

φπνπ ΔL ε αλακελφκελε δεκηά, PD ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

θίλδπλν αθεξεγγπφηεηαο, EAD ε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν απηφ ηεο αθεξεγγπφηεηαο θαη 

RR ην πνζνζηφ αλάθηεζεο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (άξα 1−RR ην πνζνζηφ πνπ δελ 

αλαθηάηαη, δειαδή ε απψιεηα δεδνκέλεο ηεο αζέηεζεο). Η έιιεηςε επαξθψλ 

δεδνκέλσλ θάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ παξαπάλσ ζπληζησζψλ κηα δχζθνιε δηαδηθαζία 

ζην πιαίζην εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.    

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα ιάβεη δχν κνξθέο: 1) ηε κνξθή ηεο πηζαλήο δεκίαο 

απφ ηε κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο αληηζπκβαιιφκελνπ, ε νπνία ζαλ 

γεγνλφο θαη θαηάζηαζε αληηκεησπίδεηαη κε ηελ απαξαίηεηε θεθαιαηαθή επάξθεηα 

απφ ηελ ηξάπεδα γηα πξνζηαζία έλαληη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη 2) ηε κνξθή ηεο 

πηζαλήο δεκίαο απφ ηε κεγάιε ζπγθέληξσζε ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ή ζπλδεδεκέλεο νκάδεο επηρεηξήζεσλ, ε νπνία 

αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο απηέο κε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ρνξεγήζεσλ ηεο ηξάπεδαο. Γηα ηε κέηξεζε 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ππνδείγκαηα ππνινγηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο θαη πηψρεπζεο. 

ηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πηζησηηθφο θίλδπλνο   

Η ζηαζεξφηεηα θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ 

πξνθαλή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) είλαη 

απηή πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο 

επνπηείαο πνπ αζθεί επί ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επί νξηζκέλσλ άιισλ 

θαηεγνξηψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ηνκέα (εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, παξνρήο πηζηψζεσλ, πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ), θαζψο θαη 

κέζσ ηεο επίβιεςεο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ θαη δηαθαλνληζκνχ ηίηισλ ηνπ 

Γεκνζίνπ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. Η ζπκβνιή ηεο ΣηΔ ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 
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θαζνξηζηηθή, δεδνκέλνπ φηη ζηελ Διιάδα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεγρφκελσλ απφ απηά επηρεηξήζεσλ- θαιχπηνπλ 

πεξίπνπ ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα.   

Δμάιινπ, πέξα απφ ηελ άζθεζε αηνκηθήο επνπηείαο επί ησλ ηδξπκάησλ πνπ 

ππάγνληαη ζηελ επνπηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, ε ΣηΔ πξνβαίλεη θαη ζηε ζπλνιηθή 

αμηνιφγεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Καηά ηελ αμηνιφγεζε απηή εηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη 

αθελφο ε θχζε θαη ην χςνο ησλ αλαιακβαλφκελσλ απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

θηλδχλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηξέρνπζεο θαη ηηο πηζαλνινγνχκελεο εμειίμεηο ζην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη, αθεηέξνπ, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, δειαδή ηα κεγέζε πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα απνξξνθνχλ ρσξίο θιπδσληζκνχο ηηο επηπηψζεηο εμειίμεσλ πνπ 

επαπμάλνπλ ηνπο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο.    

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, φπσο άιισζηε θαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο δηεζλψο. Σν κέγεζφο ηνπ 

επεξεάδεηαη αθελφο απφ ηελ πηζηνδνηηθή πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ θαη αθεηέξνπ απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ δαλεηνδνηνχκελσλ, ε νπνία ζπλαξηάηαη κε ηηο 

εμειίμεηο ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Η ζπλερηδφκελε ηαρεία πηζησηηθή 

επέθηαζε πξνο ηα λνηθνθπξηά -ζε ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλεο ελδείμεηο ραιάξσζεο ησλ 

πηζηνδνηηθψλ θξηηεξίσλ ησλ ηξαπεδψλ- ιφγσ ηνπ εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

ηνκέα ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο δπλεηηθά επαπμάλεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ 

ηξαπεδψλ, ηδίσο εάλ ζπλδπαζζεί κε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

πνπ ζα επεξεάζεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, δεδνκέλεο θαη ηεο 

αθνινπζνχκελεο ζπγθξαηεκέλεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο.    

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ, ε ΣηΔ έρεη πξνβεί ζε 

νξηζκέλεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ απαηηνχκελσλ επνπηηθψλ πξνβιέςεσλ ησλ ηξαπεδψλ 

γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, θαη παξαθνινπζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή εάλ ζηα 

εθαξκνδφκελα πηζηνδνηηθά θξηηήξηα ησλ ηξαπεδψλ δίδεηαη έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε 

κηαο εχινγεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηνθνρξενιπηηθψλ δφζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ θάζε νθεηιέηε θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ 

θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Δπίζεο, εηδηθά γηα ηα δάλεηα πνπ εμαζθαιίδνληαη κε 
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θαηνηθίεο, ε ΣηΔ ζεσξεί φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ δαλεηζκνχ θάζε νθεηιέηε δελ ζα 

πξέπεη θαηά θαλφλα λα ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην 75% ηεο εκπνξηθήο αμίαο ησλ 

ππέγγπσλ αθηλήησλ, θαη ζηε βάζε απηή έρεη πξνζαξκφζεη ηνπο ζπληειεζηέο 

ζηάζκηζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, έηζη ψζηε λα ζηαζκίδεηαη κε κεησκέλν ζπληειεζηή κφλν ην ηκήκα ηνπ 

δαλεηζκνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ελ ιφγσ πνζνζηφ.    

Ο ξπζκφο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά 

απηνχ πξνο ηα λνηθνθπξηά θαη παξνπζηάδεη έληνλε δηαθνξνπνίεζε θαηά θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο. Αλ θαη ν ξπζκφο ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ην ζχλνιν ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα δελ θαίλεηαη λα ζπληζηά αθ‟ εαπηνχ δπλεηηθφ παξάγνληα 

επαχμεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ -θαη, επνκέλσο, ε δπλαηφηεηά ηνπο λα εμππεξεηνχλ νκαιά ηα δάλεηά 

ηνπο- επεξεάδεηαη απφ ηηο εμειίμεηο ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ο 

εληεηλφκελνο αληαγσληζκφο απφ ην εμσηεξηθφ, πνπ έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε 

νξηζκέλνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο, νη πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε κειινληηθή εμέιημή ηνπο θαη, γεληθφηεξα, ε επηβξάδπλζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ξπζκνχ ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξφζθαηα ζηνηρεία γηα ηε ζπλαιιαθηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αμίαο 

ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ θαη απιήξσησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ, παξέρνπλ δπζκελείο 

ελδείμεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ησλ 

κηθξνκεζαίσλ.    

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ ηξαπεδψλ επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηηο κεηαβνιέο 

επηηνθίσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαλείσλ ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ρνξεγείηαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην ή κε ζηαζεξφ επηηφθην κε πεξίνδν 

αλαπξνζαξκνγήο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έηνο, κηα ζπλερηδφκελε αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ απφ ηα ρακειά σο ηψξα επίπεδα ζα επεξεάζεη δπζκελψο ηε δπλαηφηεηα 

ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ λα εμππεξεηήζνπλ νκαιά ηηο δαλεηαθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. Γηα ηα δάλεηα κε ζηαζεξφ επηηφθην, ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ δελ 

επεξεάδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ ηξαπεδψλ, αιιά ηα θαζαξά έζνδά ηνπο εθ 

ηφθσλ ζην βαζκφ πνπ ηα δάλεηα απηά δελ θαιχπηνληαη απφ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ νπνίσλ ηα επηηφθηα παξακέλνπλ ζηαζεξά γηα αληίζηνηρα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Η 
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πηζαλφηεηα κειινληηθήο αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ ζηελ Δπξσδψλε απμάλεηαη εθφζνλ 

εληαζνχλ νη πιεζσξηζηηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ.   

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πξνέρνπλ ε αλάπηπμε απφ ηηο 

ηξάπεδεο απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

απηνχ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηνπο κεραληζκνχο ιήςεο απνθάζεσλ. ηνλ ηνκέα 

απηφλ, νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα ιφγσ θαη 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα (Βαζηιεία ΙΙ). 

Η ΣηΔ παξαθνινπζεί απφ θνληά ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο πξνζαξκνγέο ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ θαη παξέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη 

δηεπθξηλήζεηο.    

Η απνδνηηθφηεηα θαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ απνηεινχλ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

απνξξνθνχλ ρσξίο θιπδσληζκνχο ηηο επηπηψζεηο εμειίμεσλ πνπ επαπμάλνπλ ηνπο 

ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο. Με απηά ηα δεδνκέλα θαη ηηο αλακελφκελεο ζεηηθέο εμειίμεηο 

ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ γηα ην ηξέρνλ έηνο, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθά πεξηζψξηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηάο ηνπ. Όκσο, 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο εμειίμεηο ζην επξχηεξν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, πθίζηαηαη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο κειινληηθέο 

επηδξάζεηο ζηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λένπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ (Βαζηιεία ΙΙ), ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ζα 

εμαξηεζεί απφ ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζα 

πηνζεηήζνπλ νη ηξάπεδεο, αιιά θαη απφ ηε δηάξζξσζε θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Δλφςεη φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ αβεβαηφηεηαο, 

ελδείθλπληαη αθελφο ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

ησλ ηξαπεδψλ θαη αθεηέξνπ ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο 

(Γθαξγθάλαο Ν., Οκηιία Γηνηθεηή ηεο ΣηΔ 2005). 

2.4 Κεθαιαηαθή Δπάρθεηα Σραπεδώλ (Πιαίζηο Βαζηιείας) 

Οη λέεο ηάζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο δεκηνχξγεζαλ ηελ 

αλάγθε γηα απμεκέλε επηηήξεζε θαη έιεγρν. Έηζη, ην 1974 νη Γηνηθεηέο ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο G-10 πξνρψξεζαλ ζηε ζχζηαζε ηεο 
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Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (Basel Committee). Η Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζπλεδξηάδεη 

ηαθηηθά 4 θνξέο ην ρξφλν ππφ ηελ αηγίδα ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ 

(BIS-Bank of International Settlements) κε ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο λα 

ζπλαπνηειείηαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο G-10 

θαζψο θαη αληηπξνζψπνπο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηεο Ιζπαλίαο. Η Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο δξα σο έλα αλεπίζεκν ειεχζεξν φξγαλν (forum) ην νπνίν δηαηππψλεη 

γεληθά επνπηηθά πξφηππα θαη πξνηείλεη ιχζεηο πνιηηηθήο πνπ πξνζβιέπνπλ ζηε 

δηακφξθσζε γεληθψλ επνπηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Γελ έρεη 

θάπνηα λνκηθή εμνπζία, θαζψο νη απνθάζεηο ηεο δελ είλαη δεζκεπηηθέο αιιά 

ελζαξξχλεη ηηο αξρέο ησλ κειψλ ηεο λα εθαξκφδνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο. 

Οη ηζρχνληεο θαλφλεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

απνζθνπνχλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηεζλψο, φπσο θαη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ίζνπ αληαγσληζκνχ αιιά 

θαη ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ, απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

,θίλδπλν (ηατθνχξαο 2005). Σν 1988, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εηζήγαγε ηελ 

εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ. ηε ζπλέρεηα, ελζσκαηψζεθε ζην πιαίζην θαη ν έιεγρνο 

ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη εκπινπηίζηεθε κε ηελ εηζαγσγή ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ 

κέηξεζεο ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ε δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ πξνζδηνξίζηεθε απφ 

ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο σο απνηέιεζκα ηεζζάξσλ δηαδηθαζηψλ: 

 Καηάηαμε γεγνλφησλ ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ. 

 Δθηίκεζε θηλδχλσλ κε ρξήζε δεδνκέλσλ θαη κνληέισλ θηλδχλνπ. 

 Αλαθνξά ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Έιεγρνο θαη Δπνπηεία ησλ αλαθνξψλ απφ ηε Γηνίθεζε. 

 

2.4.1 Βαζηιεία Η 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ πνπ ηέζεθε απφ ηηο 

Δπνπηηθέο Αξρέο είλαη ε Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα πνπ ζηνρεχεη λα ζέζεη ειάρηζην 

επίπεδν ίδησλ θεθαιαίσλ ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλαιακβαλφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν. Οξίδνληαη δχν δείθηεο, ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο (Capital Adequacy Ratio – CAR)  θαη ν Γείθηεο Πξσηνγελνχο Κεθαιαίνπ 

(Tier I Ratio). πγθεθξηκέλα, ν CAR ππνινγίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ, 
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ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη ησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ ζηαζκηζκέλσλ σο πξνο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

(Risk Adjusted Assets – RAA). Ο Γείθηεο Πξσηνγελνχο Κεθαιαίνπ έρεη σο αξηζκεηή 

ην βαζηθφ θεθάιαην (Tier I) θαη σο παξνλνκαζηή απηφλ ηνπ CAR. 

Ωζηφζν, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 είρε γίλεη ζαθέο φηη ην χκθσλν ηεο 

Βαζηιείαο Ι είρε αδηακθηζβήηεηεο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο. Οη αδπλακίεο απηέο 

θαζηζηνχζαλ ν επνπηηθφ πιαίζην αλεπαξθέο ζην λα πξνθπιάμεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα απφ πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαλ, φρη απφ θάπνηα αζέηεζε 

εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο απφ αληηζπκβαιιφκελν αιιά, απφ αηέιεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο. Η Βαζηιεία Ι ζεσξήζεθε φηη απέηπρε λα εθπιεξψζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο θαη θπξίσο δελ κπφξεζε λα θαηαζηήζεη ην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα ιηγφηεξν αζηαζέο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ εθδήισζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο (adjustment ratio) 20%, πνπ 

πξνζδηνξηδφηαλ γηα ηε ζηάζκηζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ έλαληη 

πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ δαλεηζκνχ πξνο αζηαηηθέο 

ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ζηελ εθδήισζε ηεο αζηαηηθήο θξίζεο ην 1997-1998. 

Σέινο, ην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο Ι δελ θαηφξζσζε λα εμνκαιχλεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη, νη δηαθνξέο πξνθάιεζαλ 

αληαγσληζηηθέο αληζφηεηεο αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο 

(Πεηξάθεο Π., 2007). 

 

2.4.2 Βαζηιεία II 

ε κία πξνζπάζεηα λα δηνξζσζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη αηέιεηεο ηνπ πκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο Ι, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δεκνζίεπζε ην 1999 κηα αλαζεσξεκέλε 

πξφηαζε γηα έλα λέν πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ ζα αληηθαζηζηνχζε ην 

αξρηθφ. Αθνινχζεζαλ δχν αθφκα ζπκβνπιεπηηθά θείκελα ην 2001 θαη ην 2003, ηα 

νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηέζζεξηο Πνζνηηθέο Μειέηεο Δπίπησζεο (Quantitative 

Impact Studies) απνηεινχλ ην επνπηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Σν πιαίζην 

απηφ νλνκάζηεθε Βαζηιεία ΙΙ (Basel II), ε ηειηθή έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ δεκνζηεχζεθε 

ζηηο 26/06/2004, ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ην 2007 θαη έρεη ηζρχ κέρξη θαη ην 2015. 

Η Βαζηιεία ΙΙ εζηηάδεη ζην πξφβιεκα επηινγήο (trade-off) κεηαμχ ηεο αλάγθεο γηα 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ, ε 
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νπνία ζπλεπάγεηαη θαη αλάιεςε πςειφηεξσλ θηλδχλσλ. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ λένπ 

πκθψλνπ ζπλίζηαληαη ζηελ απφδνζε έκθαζεο ζηελ επνπηηθή εμέηαζε θαη ζηε 

δηαθάλεηα ηεο αγνξάο, αιιά θαη ηελ ζηαδηαθή ζχγθιηζε ηνπ χςνπο ησλ επνπηηθψλ 

ίδησλ θεθαιαίσλ, ζε ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο απφ 

ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο απνηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ. Η Βαζηιεία ΙΙ κεηέβαιε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζπκπεξηέιαβε ηελ θάιπςε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, αθήλνληαο ακεηάβιεηνπο ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ 

θίλδπλν αγνξάο. πγθεθξηκέλα, νη πξνηάζεηο ηεο Βαζηιείαο ΙΙ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη Ππιψλεο (Pillars), θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ππιψλαο Ι: Σξνπνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ππνινγηζκνχ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηελ πξνζήθε απαηηήζεσλ γηα 

θάιπςε έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

Ππιψλαο ΙΙ: Καζηέξσζε δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ζε κφληκε 

βάζε ηεο επάξθεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. 

Ππιψλαο ΙΙΙ: Δλδπλάκσζε ηεο πεηζαξρίαο πνπ επηβάιιεη ζηηο ηξάπεδεο ε αγνξά κέζσ 

ηεο δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ 

θηλδχλσλ θαη ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη πξνηάζεηο ησλ Ππιψλσλ ηεο Βαζηιείαο ΙΙ, 

φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο. 

 

 

Πσιώλας Η Πσιώλας ΗΗ Πσιώλας ΗΗΗ 

Διάτηζηες Κεθαιαηαθές Απαηηήζεης  Δποπηηθός Έιεγτος 

Πεηζαρτία ηες 

Αγοράς 
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 Κίλδσλος Αγοράς   

 1. Διάρηζηεο κεηαβνιέο ζε 

ζρέζε κε Βαζηιεία Ι

 Πηζηφηηθός Κίλδσλος 

1. εκαληηθέο αιιαγέο ζε 

ζρέζε κε Βαζηιεία Ι 

2. Σξεηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ 

3. Παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο γηα 

ηελ πηνζέηεζε εμειηγκέλσλ 

κεζφδσλ δηαρείξηζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

βαζηζκέλεο ζηελ εζσηεξηθή 

δηαβάζκηζε 

4. Απαηηήζεηο γηα ρξήζε 

εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ 

ζπιινγήο θαη ειέγρνπ 

πιεξνθνξηψλ

 Λεηηοσργηθό Κίλδσλος 

1. Νέν ζηνηρείν ηνπ επνπηηθνχ 

πιαηζίνπ 

2. Σξεηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθηίκεζε 

ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ

1.Οη πηζησηηθνί 

νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ αμηφπηζηεο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο 

ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο 

επάξθεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή δηαηήξεζεο 

ηνπ απαηηνχκελνπ 

επηπέδνπ επνπηηθψλ 

θεθαιαίσλ 

2.Οη επνπηηθέο αξρέο ζα 

πξέπεη λα επηβιέπνπλ θαη 

λα αμηνινγνχλ ηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα 

ησλ πηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη ηηο 

αθνινπζνχκελεο 

ζηξαηεγηθέο δηαηήξεζεο 

ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο 

επάξθεηαο 

3.Δίλαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ λα επηβάιινπλ 

πξφζζεηεο θεθαιαηαθέο 

επηβαξχλζεηο 

4.Οη επνπηηθέο αξρέο ζα 

πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ 

ζε πξψηκα ζηάδηα γηα 

ηελ απνηξνπή θαη 

αληηκεηψπηζε ηεο 

θεθαιαηαθήο αλαηκίαο 

ησλ πηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ 

1.Η πεηζαξρία ηεο 

αγνξάο εληζρχεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα 

πξνψζεζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη 

επξσζηίαο ησλ 

πηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ 

2.Οη απμεκέλεο 

απαηηήζεηο γηα παξνρή 

θχξηαο θαη πξφζζεηεο 

πιεξνθφξεζεο 

θαζηζηνχλ ηελ 

πεηζαξρία ηεο αγνξάο 

πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή 

Πίνακασ 1: Πυλώνες Βασιλείας ΙΙ 

 

 

Οη ηξεηο απηνί ππιψλεο ηνπ λένπ πκθψλνπ είλαη ακνηβαίσο αιιεινεληζρπφκελνη. 

Αλακθίβνια, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ ηνπ πξψηνπ ππιψλα εμαξηάηαη 

θαζνξηζηηθά απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ επνπηηθψλ αξρψλ λα ειέγρνπλ ηελ νξζή 

εθαξκνγή ηνπο κέζσ ησλ εμνπζηψλ ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα. Δπίζεο, νη απμεκέλεο 

ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηνπ ηξίηνπ ππιψλα δηακνξθψλνπλ ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ νη ηξάπεδεο. 
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2.4.3 Βαζηιεία ΗΗΗ 

Η εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ΙΙ ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη πξνεγεζεί επαξθήο 

έιεγρνο γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζπκθψλνπ λα ακβιχλεη ηηο επηπηψζεηο κηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξάιιεια, έγηλε αληηιεπηφ φηη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

θεθαιαίσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα επνπηηθά, αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο 

ελδερφκελεο δεκίεο. Έηζη, ε Δπηηξνπή νδεγήζεθε ζηελ αλαζεψξεζε ησλ νξηζκψλ 

ησλ επνπηηθψλ, κε ηελ έθδνζε ζηηο 12/09/2010 ελφο λένπ, ππφ δηακφξθσζε πιαηζίνπ, 

γλσζηφ θαη σο Βαζηιεία ΙΙΙ. Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΙΙΙ ιεηηνπξγεί ξπζκηζηηθά απφ 

ην 2013 κέρξη θαη ζήκεξα θαη ζηεξίδεηαη ζηνπο ίδηνπο ππιψλεο πνπ αλαιχζεθαλ θαη 

ζην πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΙΙ, κε ζθνπφ ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ ηξαπεδψλ 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2019. Σνλ θνξκφ ηεο Βαζηιείαο ΙΙΙ απνηεινχλ δχν ζεκαληηθέο 

εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο: 

 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems 

 Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards 

and monitoring 

(Basel Committee, 1996; 2010) 

Οη παξαπάλσ εθζέζεηο καδί κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπλερψο εθαξκφδνληαη, 

απνηεινχλ ηελ αληίδξαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. 

Ση λέν πιαίζην πξνιεπηηθήο επνπηείαο απνηειεί βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ θαη φρη κηα θαηλνχξγηα ζπκθσλία θαη έρεη σο ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θηλνχκελν πξνιεπηηθά ζε 

δχν επίπεδα: ην καθξννηθνλνκηθφ θαη ην κηθξννηθνλνκηθφ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

λένπ πιαηζίνπ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ζπζηεκαηηθή άπνςε ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 Γηαηάμεηο ηνπ ππάξρνληνο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ Βαζηιεία ΙΙ ζηηο νπνίεο 

επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο: 

1. Ίδηα Κεθάιαηα 

2. Κάιπςε ησλ ηξαπεδψλ έλαληη ηεο έθζεζεο ηνπο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

 Γηαηάμεηο πνπ απνηεινχλ θαηλνηφκα ζηνηρεία ηνπ λένπ πιαηζίνπ: 

1. πληειεζηήο Μφριεπζεο 

2. πληειεζηήο Κάιπςεο Ρεπζηφηεηαο 

3. πληειεζηήο Καζαξήο ηαζεξήο Υξεκαηνδφηεζεο 
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4. Δξγαιεία Παξαθνινχζεζεο ηνπ Κηλδχλνπ Ρεπζηφηεηαο 

5. Κεθαιαηαθφ Απφζεκα γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο 

6. Αληηθπθιηθφ Κεθαιαηαθφ Απφζεκα 

Ωο απφξξνηα φισλ ησλ παξαπάλσ, πξνθχπηεη ε βαξχλνπζαο ζεκαζίαο ρξήζε ησλ 

πιαηζίσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ζηνλ επνπηηθφ έιεγρν ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Σα πιαίζηα απηά, έρνπλ απνδεηρζεί σο ν πιένλ θαηάιιεινο έιεγρνο ησλ 

θεθαιαίσλ, αθνχ, ιφγσ δηαξθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, θαηέιεμαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ 

πιεζψξα αζθαιηζηηθψλ δηθιίδσλ θαη κέηξσλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 

κε ηνλ νπνίν έξρεηαη αληηκέησπν θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Η Βαζηιεία Ι 

αξρηθά, ε Βαζηιεία ΙΙ θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο κε ηε Βαζηιεία ΙΙΙ θαηφπηλ, 

απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε πξνζηαζίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

ζε παγθφζκην επίπεδν, ηδίσο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πνπ ε θνινζζηαία νηθνλνκία ησλ 

Η.Π.Α. έρεη ππνζηεί ζνβαξφηαην πιήγκα απφ ην θαινθαίξη ηνπ 2007, ππαίηηα ηνπ 

νπνίνπ είλαη ηα ελππφζεθα ζηεγαζηηθά δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο (subprimes), 

κε απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο ηνπ πιήγκαηνο απηνχ λα κε αθήζνπλ «αλέγγηρηε» θαη 

ηελ επξσπατθή νηθνλνκία (Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Κεθάιαηο 3: Βηβιηογραθηθή Δπηζθόπεζε 

Γηα θάζε δήηεκα ε αλάιπζε ηεο ζεσξίαο θαη ησλ γεληθφηεξσλ ηδεψλ δεκηνπξγεί 

πηζαλέο εξκελείεο γηα πξφβιεςε θαη πεξαηηέξσ αλάιπζε (Corley & Gioia, 2011). Η 

αλαζθφπεζε πξνγελέζηεξεο βηβιηνγξαθίαο νδεγεί πξνο ηελ αλάινγε θαηεχζπλζε, 

απαληψληαο ζε εξσηήκαηα, εζηηάδνληαο ζε κνληέια θαη ζε εκπεηξηθά επξήκαηα. Η 

αλάιπζε κπνξεί λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα θελά ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο κε ηε 

δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη δηεμαρζεί πιήζνο εξεπλψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηνπ. Οη εξεπλεηέο θάλνπλ 

πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξίζνπλ πνηνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 
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θεξεγγπφηεηα ησλ δαλεηνιεπηψλ, ν εληνπηζκφο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο ηξάπεδεο θαζψο δχλαηαη λα πεξηνξίζεη ηηο απψιεηεο ηνπο.  

Θα επηθεληξσζνχκε ζηηο βαζηθφηεξεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ έρνπλ γίλεη 

ζρεηηθά κε ηνλ δαλεηζκφ, ηελ πηζησηηθή θάξηα σο εξγαιείν πιεξσκψλ, ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ. 

Η πηζησηηθή θάξηα έρεη γίλεη βαζηθφ πξντφλ πιεξσκήο ζηηο ζπλαιιαγέο γηα ηνπο 

πειάηεο ζε φιν ηνλ θφζκν ζχκθσλα κε ηνπο Hayhoe, Leach, Turner, Bruin, Lawrence 

ην 2000 θαη ηνπο Bernthal, Crockett, Rose ην 2005. 

Ο Piramuthu (2005) ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε πνζνηηθνπνίεζε 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο 

αθξίβεηαο, θαη ηεο ζπλέπεηαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, παξνπζίαζε 

θαη αμηνιφγεζε θάπνηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δεδνκέλα 

εηζφδνπ ζηηο κεζφδνπο εθκάζεζεο κεραλψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. πγθεθξηκέλα, εμέηαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεπεμεξγαζίαο  ησλ 

ζηνηρείσλ εθηίκεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο δεδνκέλα 

εηζφδνπ γηα ηηο κεζφδνπο εθκάζεζεο ησλ κεραλψλ απηψλ κεηψλνληαο ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπο.  

Οη Louzis D., Vouldis A. θαη Metaxas V., ην 2010 κειέηεζαλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο 

γηα ηελ πεξίνδν 2003 έσο 2009. Πξφθεηηαη γηα κηα εκπεηξηθή κειέηε πνπ επηρείξεζε 

λα εμεηάζεη καθξννηθνλνκηθνχο αιιά θαη ζπγθεθξηκέλνπο ηξαπεδηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ην δείθηε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζηελ ειιεληθή 

ηξαπεδηθή αγνξά θαη λα θαηαιήμεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ηνπ πηζησηηθνχ ηξαπεδηθνχ θηλδχλνπ. Η έξεπλά ηνπο απνηειεί κηα ζπγθξηηηθή κειέηε 

γηα ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα κεηαμχ ησλ ραξηνθπιαθίσλ ζηεγαζηηθψλ, 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ. Σα δεδνκέλα ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ 

δπλακηθέο κεζφδνπο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο επίδξαζεο ησλ αλσηέξσ παξαγφλησλ ζην 

κέγεζνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Γεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ελλέα 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο εθείλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ έγηλε ε κειέηε. Σν 

ππφδεηγκα πνπ θαηαζθεχαζαλ νη εξεπλεηέο εκπεξηείρε καθξννηθνλνκηθέο αιιά θαη 

εμεηδηθεπκέλεο ηξαπεδηθέο κεηαβιεηέο, κε έξεπλα ηεο επίδξαζεο ζε πξψηε θάζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαη χζηεξα κειέηε 

θαη ηεο επίδξαζεο ησλ ηξαπεδηθψλ κεηαβιεηψλ ζε απηά. Αξρηθά ινηπφλ γηα ηηο 

καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, θαηέιεμαλ κέζσ ηνπ κνληέινπ ηνπο ζην ζπκπέξαζκα 
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φηη ππάξρεη ηζρπξή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο κε ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαη ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ επηηνθίσλ 

δαλεηζκνχ ζε απηά ππφ ηελ έλλνηα φηη φζν κεγαιχηεξνο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηφζν κηθξφηεξα ζε αξηζκφ ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαη φζν 

απμάλεηαη ε αλεξγία θαη ηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ ηφζν πεξηζζφηεξα θαίλνληαη λα 

είλαη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Όζν γηα ηνπο ελδνγελείο ηξαπεδηθνχο 

παξάγνληεο, δείθηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο έρνπλ κεγάιε ζπλεηζθνξά-κε 

βάζε ην κνληέιν ησλ εξεπλεηψλ-ζηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα θαη κάιηζηα ππάξρεη 

έληνλε αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ κε ην κέγεζνο ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ γεγνλφο πνπ ην απνδίδνπλ ζε θαθή δηαρείξηζε φπσο θαη ηε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε ιεηηνπξγηθά έμνδα/ιεηηνπξγηθά έζνδα κε ην κέγεζνο ησλ 

δαλείσλ απηψλ. Δπίζεο κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο δε δηαπηζηψζεθαλ ηζρπξέο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο ή ηνπ δείθηε δάλεηα/θαηαζέζεηο κε ην 

δείθηε κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Η έξεπλα ζπγθξίλεη επίζεο ηελ επίδξαζε ησλ 

παξαγφλησλ απηψλ ζε θαζέλα απφ ηα ραξηνθπιάθηα ζηεγαζηηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ 

θαη θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ θαη θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνηεο θαηεγνξίεο 

(ή αιιηψο πνηα ραξηνθπιάθηα) δαλείσλ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε κεηαβνιή ηνπ 

θάζε παξάγνληα θαη ζπλέπεηα απηνχ πξνθχπηεη ε αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο. 

 

Οη  Jacobson, Lindé θαη Roszbach  (2006) κε ηελ έξεπλα ηνπο επηδίσμαλ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ εθηίκεζεο ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο θαη ηε 

ζεκαζία ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηά εθαξκφδνληαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ραξηνθπιαθίσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, εμέηαζαλ εάλ νη ηξάπεδεο πνπ δηαζέηνπλ 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα εθηίκεζεο παξάγνπλ φκνηεο εθηηκήζεηο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ γηα ηα ίδηα ραξηνθπιάθηα δαλείνπ, εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν ηεο κε 

παξακεηξηθήο επαλαιεπηηθήο δεηγκαηνιεςίαο Monte Carlo ηνπ Carey. Η αλάιπζή 

ηνπο θαζηζηά ζαθέο φηη φρη κφλν ην ηππηθφ ζρέδην ελφο ζπζηήκαηνο εθηίκεζεο, αιιά 

θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηά ηνπο επηβεβαηψλνπλ ηελ πνζνηηθή 

ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξηνθπιαθίσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ  θίλδπλν:  γηα θνηλέο 

ηηκέο παξακέηξνπ, δηαπίζησζαλ φηη ν θίλδπλνο κπνξεί λα κεησζεί κέρξη θαη θαηά 40% 

κε ην δηπιαζηαζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξηνθπιαθίσλ. Η ζπνπδαηφηεηα απηνχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο θαίλεηαη ζην φηη νη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο είλαη πηζαλφ λα 
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αληηκεησπίζνπλ επθαηξίεο γηα κεγάιεο κεηψζεηο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεψλ ηνπο, 

νη νπνίεο κπνξεί λα κελ θαιπθηνχλ απφ ίζεο ξπζκίζεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο Βαζηιείαο ΙΙ. 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηεο έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί πάλσ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ (risk 

management) πνπ αθνξά ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα αιιά θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο γεληθφηεξα. Σν δήηεκα απηφ έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο 

θαη εξεπλεηέο θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφηαην πιενλέθηεκα ε πηνζέηεζε κηαο ζσζηήο 

θαη θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηφζν γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ ππαξρφλησλ θηλδχλσλ 

φζν θαη γηα ηελ πξφβιεςε κειινληηθψλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ θαη θαηαζηάζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ηνλ θίλδπλν πνπ ζα απνηξέςνπλ ηελ εκθάληζε δεκηνγφλσλ γεγνλφησλ.  

Οη Saunders A. θαη  Cornett M. Μ., ην 2006 έγξαςαλ έλα βηβιίν πνπ απνηειεί 

εγρεηξίδην γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα. Σν θεληξηθφ 

δήηεκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη είλαη ε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Όπσο αλαθέξνπλ, νη θίλδπλνη αιιά θαη νη κέζνδνη αληηκεηψπηζήο ηνπο 

είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη είλαη θνηλνί γηα φια ηα ηδξχκαηα αλεμαξηήησο αλ πξφθεηηαη 

γηα εκπνξηθή, επελδπηηθή ή απνηακηεπηηθή ηξάπεδα ή αζθαιηζηηθή εηαηξεία. ε έλα 

κε ηέιεην θφζκν απφ άπνςε νηθνλνκίαο-φπσο παξαηεξνχλ νη ζπγγξαθείο-ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ζηηο ζπλαιιαγέο γηα ράξε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη πξνζθέξνπλ έλαληη ακνηβήο 

ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Σν βηβιίν εθζέηεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

δηεπζπληέο ησλ ελ ιφγσ ζχγρξνλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κπνξνχλ λα 

απμήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο γηα έλα ειεγρφκελν δεδνκέλν επίπεδν 

θηλδχλνπ ψζηε λα επηηχρνπλ ηνλ θαιχηεξν θαη πην επηζπκεηφ ζπλδπαζκφ απφδνζεο-

θηλδχλνπ γηα ηνπο κεηφρνπο ηδηνθηήηεο ησλ ηδξπκάησλ. Αλαθεξφκελνη ζηε κέηξεζε 

ησλ θηλδχλσλ εμεηάδνπλ ην θαζαξφ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ σο θχξηα πεγή 

εηζνδήκαηνο, θέξδνπο αιιά θαη θηλδχλνπ θαη παξαηεξνχλ πψο νη κεηαβνιέο ησλ 

επηηνθίσλ θαη νη δηαθνξεηηθέο ιεθηφηεηεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

ππνρξεψζεσλ επηδξνχλ ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ θαη ζηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ θαη θπζηθά ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ ηδξχκαηνο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνπλ ηνλ 

θίλδπλν αγνξάο θαη χζηεξα επηθεληξψλνπλ ζηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Δμεηάδνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ δαλεηνδνηήζεσλ ζηελ έθζεζε ζε θίλδπλν. Αλαθέξνληαη 
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αλαιπηηθά ζε εξγαιεία, κεζφδνπο θαη αγνξέο πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

κείσζε ησλ ηξηψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ηδξχκαηα. ηα εξγαιεία απηά 

πεξηιακβάλνληαη αθελφο παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα φπσο ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο, δηθαηψκαηα θαη φισλ ησλ εηδψλ ηα ζπκβφιαηα κε 

ππνθείκελν κέζν ηα επηηφθηα θαη αθεηέξνπ νη πσιήζεηο δαλείσλ θαη ε ηηηινπνίεζε 

ησλ απαηηήζεσλ. θνπφο ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη λα νδεγήζνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

θηλδχλνπ ζηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επηηπρή 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο 

απφδνζεο-θηλδχλνπ γηα ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα βάζεη ηνπ θχξηνπ ζηφρνπ πνπ 

είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηνπ ηδξχκαηνο.  

Οη Lili Wang, Wei Lu, & Naresh Malhotra ην 2010, κε ηε βνήζεηα κηαο εκπνξηθήο 

ηξάπεδαο ζηελ Κίλα, κειέηεζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

σο εξγαιείν δαλεηζκνχ ζε ζπζρέηηζε κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ησλ θαηφρσλ. Με ηε ρξήζε παιηλδξφκεζεο, έδεημαλ φηη ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξηψλ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ έλα κηθξφ 

κέξνο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα. Δπίζεο, ηφληζαλ φηη ε 

ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο νδεγεί ζε παξαπιάλεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη 

επνκέλσο δεκηνπξγείηαη πηζαλφηεηα ρξένπο. 

Οη Lawrence θαη Smith (1992) εθάξκνζαλ ηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο 

γηα λα νξίζνπλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε κε απνπιεξσκή 

ησλ θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ. Σα κνληέια ηνπο επεθηείλνπλ πξνεγνχκελεο κειέηεο 

εμεηάδνληαο ηε ζρεηηθφηεηα ησλ λέσλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ κεηαβιεηψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο γλσζηνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. πγθεθξηκέλα εμέηαζαλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο πηζησηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δαλεηδφκελνπ, ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπ  θαηάζηαζεο, ησλ φξσλ ηνπ δαλείνπ θαη ησλ λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ 

ζρεηηθά κε ηε κε απνπιεξσκή. Καηέιεμαλ φηη ην ηζηνξηθφ ηεο πηζησηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ζηελ πξφβιεςε ηεο 

πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δαλεηνιήπηε. 

Οη Wang, H. And S. Hanna, (1997) νδεγήζεθαλ ζην απνηέιεζκα φηη ε απνζηξνθή 

ζηνλ θίλδπλν κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία (ην πνζφ πνπ επελδχεηαη ζε πξντφληα 

πςεινχ ξίζθνπ απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε ειηθία ησλ επελδπηψλ ελψ νη άιιεο 

κεηαβιεηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο. Καηέιεμαλ φηη ε αλνρή ζηνλ θίλδπλν απμάλεηαη 

κε ηελ ειηθία θαη επνκέλσο απέξξηςαλ ηελ ππφζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ αλνρή 
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ζηνλ θίλδπλν ζε φπνην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο θαη αλ βξίζθεηαη. Αληίζηνηρα, νη 

Grable, J. E., & Lytton, R. H. (1999) έδεημαλ φηη ηα επίπεδα αλνρήο ζηνλ θίλδπλν 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάινγα ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

γλψζεηο ηνπ αηφκνπ. Σν 2007, νη Herrmann, Andrew. F. ελίζρπζαλ ηελ ππφζεζε ηεο 

δηαθνξάο ησλ θχισλ θαη ηνπ γέλνπο ζηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο. 

Έρνπλ γίλεη κειέηεο ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νη άλζξσπνη κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ 

ρξέε. χκθσλα κε ηνπο Norvilitis et al. (2003), ππάξρνπλ ζπγθξνπφκελα επξήκαηα 

ζηε βηβιηνγξαθία γηα ην πνηνη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ρξένο. Έξεπλεο εμεγνχλ φηη νη άλζξσπνη κε κεγάια ρξέε δηαθέξνπλ σο πξνο ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνπο άιινπο. Γηα παξάδεηγκα, νη Livingston & 

Lunt (1992) βξήθαλ φηη ην ρξένο είλαη ζην ίδην επίπεδν κεηαμχ αηφκσλ κε πςειφ 

εηζφδεκα θαη ιηγφηεξα παηδηά. Οη Lea et al. (1995) έδεημαλ φηη άηνκα κε πςειά ρξέε 

δηαθέξνπλ απφ απηνχο ρσξίο θαζφινπ ρξένο ζε επίπεδν νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ. ε άιιε έξεπλα ν Crook (2001) έδεημε φηη ην εηζφδεκα, ε 

ηδηνθηεζία ελφο ζπηηηνχ θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδνπλ ζεηηθά ην επίπεδν 

ηνπ ρξένπο. Αληίζεηα, νη Cox & Jappelli (1993) έδεημαλ φηη ε δήηεζε γηα δαλεηζκφ-

πίζησζε είλαη ζεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ κφληκε πεγή 

αιιά αξλεηηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηελ ειηθία. 

Οη Ausubal (1997) and Domowitz & Sartain (1999) έδεημαλ ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ρξεψλ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη ηε ρξεσθνπία θαη νη Chen & Devaney (2001) 

εξεχλεζαλ ηελ αληθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα απνπιεξψζνπλ ηα ρξέε ησλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ ηνπο θαη έδεημαλ έηζη φηη θάηνρνη θαξηψλ κε πςειά ρξέε έρνπλ 

πςειφηεξε πηζαλφηεηα αζέηεζεο.    

 

Σν θαηαλαισηηθφ ρξένο έρεη αλαιπζεί εθηελψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία, νη εξεπλεηέο επηθεληξψλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο εξσηήζεηο: Πνηνη 

παξάγνληεο δηαθνξνπνηνχλ ηνπο νθεηιέηεο απφ ηνπο κε νθεηιέηεο; Ση θαζνξίδεη κέρξη 

πνην ζεκείν νη δαλεηδφκελνη είλαη δπλαηφλ λα ρξσζηάλε; Ση θαζνξίδεη πνην είλαη ην 

πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ ζα απνπιεξσζεί; Δθηελείο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί ψζηε λα 

πξνζπαζήζνπλ λα απαληεζνχλ απηά ηα εξσηήκαηα φπσο ελδεηθηηθά νη Liningstone & 

Lunt ην 1992 θαη νη Kamleitner & Kirchler ην 2007. Οη Liningstone & Lunt ζηελ 

έξεπλα ηνπο ελζσκάησζαλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη 

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο ζε κία εμίζσζε ε νπνία κπνξεί λα θαηαηάμεη ην 95% ησλ 

δαλεηδφκελσλ ζε νθεηιέηεο ή κε νθεηιέηεο. Παξφια απηά, νη έξεπλεο απηέο ακεινχλ 
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ηνλ ξφιν ησλ νκαδνπνηεκέλσλ παξαγφλησλ θαζψο θαη ηνλ θάζε έλα παξάγνληα 

μερσξηζηά. 

Οη Lea, Webley & Levine ην 1993 ζέιεζαλ λα δηαθξίλνπλ πνηα είλαη ε ζπλεηζθνξά 

θάζε νκάδαο παξαγφλησλ ζηε δηάθξηζε ησλ νθεηιεηψλ απφ ηνπο κε νθεηιέηεο. 

Έδεημαλ φηη παξάιιεια κε ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη νη ζπκπεξηθνξηθέο κεηαβιεηέο κπνξνχλ 

αλεμαξηήησο λα θαζνξίζνπλ ηνπο νθεηιέηεο απφ ηνπο κε νθεηιέηεο. Παξάιιεια, 

ππέδεημαλ φηη νη νθεηιέηεο έρνπλ ιηγφηεξνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ιηγφηεξεο 

ηθαλφηεηεο σο πξνο ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ 

ηνπο είλαη θαιχηεξε απφ ηε δηθή ηνπο. 

Αληίζεηα κε ηα παξαπάλσ θαη ηε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο θάζε θαηεγνξίαο 

παξαγφλησλ αιιά θαη θαζελφο παξάγνληα μερσξηζηά, κεξηθνί αλαιπηέο εξεχλεζαλ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαθήο δηαρείξηζεο 

δαλεηζκνχ φπσο ε ρξήζε αλαθπθινχκελεο πίζησζεο (Hamilton & Khan, 2001) σο 

έκκεζνο ηξφπνο αλαγλψξηζεο ηνπ νθεηιέηε. Γηα παξάδεηγκα, νη Ponchio & Aranha ην 

2008 έδεημαλ φηη ε αλάγθε απφθηεζεο πιηθψλ αγαζψλ νδεγνχζε ηηο νηθνγέλεηεο κε 

ρακειά εηζνδήκαηα ζηε ζπκθσλία εμφθιεζεο δαλείνπ κε δφζεηο. Σέινο, νη Baek & 

Hong ην 2004 εζηίαζαλ ζηνλ θχθιν δσήο θαη ζπγθεθξηκέλα φηη ην ζηάδην ζην νπνίν 

βξίζθεηαη θάπνηνο κπνξεί λα πξνβιέςεη αλ ζα ππάξμεη νθεηιή ζηελ πηζησηηθή θάξηα. 

Γηάθνξεο έξεπλεο έγηλαλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ην κέγεζνο ηνπ ρξένπο θαη ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αξρηθά, ιακβάλνληαη ππφςε θάπνην νπζηαζηηθνί 

παξάγνληεο ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην κέγεζνο ηνπ ρξένπο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

Dessart & Kuylen ην 1986 ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ έξεπλα ηνπο 4 επίπεδα παξαγφλησλ 

γηα λα εμεγήζνπλ ηελ αηηία ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ ζηελ Οιιαλδία. 

Αλαθάιπςαλ φηη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεγάιεο νθεηιέο είλαη νη 

ζπκπεξηθνξηθνί παξάγνληεο, νη θνηλσληθννηθνλνκηθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο. 

ε ζπλερεία ησλ παξαπάλσ, νη Norvilitis, Szablicki & Wilson ην 2003 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ιφγν ρξένο-εηζφδεκα σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη έδεημαλ φηη, 

ζε αληίζεζε κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία, νη «ζπκπεξηθνξέο ρξήκαηνο» θαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα δε ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ ιφγν 

ρξένο-εηζφδεκα. Δλψ ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα απηή, νη Robb & Sharpe ην 2009 

εξεχλεζαλ ην ρξένο ησλ καζεηψλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη έδεημαλ φηη αθφκα 

θαη νη καζεηέο κε πςειή γλψζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζεσξίαο είραλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξν πηζησηηθφ ππφινηπν ζηελ θάξηα ηνπο. 
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Δπηπιένλ, εθηελείο έξεπλεο έρνπλ γίλεη ψζηε λα ζπγθξίλνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ έλα δάλεην απνπιεξσηέν ζε δφζεηο θαη ην ρξένο κηαο πηζησηηθήο θάξηαο. 

Οη Chien & Devaney (2001) θαη νη Baek & Hong (2004) δηεμήγαγαλ θαηαπιεθηηθή 

έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ. πγθεθξηκέλα, νη Chien & Devaney ην 2001 

επηθεληξψζεθαλ ζην λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο εθηεηακέλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ απνηειεζκαηηθά πνην ζα είλαη ην κέγεζνο ηνπ ρξένπο, ελψ νη 

Baek & Hong ην 2004 έδεημαλ πφζν ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο 

ζην νπνίν βξίζθεηαη ν δαλεηδφκελνο γηα ην κέγεζνο ηνπ ρξένπο ηνπ (δάλεην, 

πηζησηηθή θάξηα). 

Σέινο, άιινη εξεπλεηέο (Agarwal & Liu 2003, Grieb, Hegji & Jones 2001, Stavins 

2000,) κίιεζαλ γηα ην ξφιν άιισλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ νδεγνχλ ζε νθεηιέο φπσο ε 

χπαξμε παξαπησκάησλ, ε ρξεσθνπία θιπ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά εξσηήκαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο. Αξρηθά, παξφιν πνπ έρνπλ βξεζεί 

πνιινί παξάγνληεο νη νπνίν ππνδεηθλχνπλ ην κέγεζνο ηνπ ρξένπο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ε ζπλεηζθνξά θαζελφο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο παξακέλεη 

αζαθήο. Ο Walker to 1996 έδεημε φηη φια ηα δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά δελ έρνπλ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζην κέγεζνο ηνπ ρξένπο. ε 

ζπλέρεηα απηνχ, νη Livingston & Lunt (1992), Norvilitis et al (2003), Robb & Sharpe 

(2009) θάλνληαο εκπεηξηθή κειέηε ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο, έδεημαλ φηη ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ κηα πεξηνξηζκέλε επεμεγεκαηηθή δχλακε ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ ρξένπο. Παξφια απηά, απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ. 

χκθσλα κε κηα έξεπλα ηεο Οκνζπνλδίαο ζηελ Ακεξηθή γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ησλ θαηαλαισηψλ ην 2003, δηαπηζηψζεθε φηη ην 76% ησλ νηθνγελεηψλ είλαη θάηνρνη 

πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ην 44% απηψλ έρνπλ θάπνην ρξεσζηηθφ ππφινηπν. Αθφκα, ην 

κέζν ρξένο ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ ήηαλ $1.900. Παξάιιεια, ζε αλάιπζε ηεο Nellie 

Mae ην 2002 γηα ηε ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ν κέζνο φξνο ηνπ ρξεσζηηθνχ 

ππνινίπνπ ησλ καζεηψλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ήηαλ $2.327. ηελ ίδηα 

αλάιπζε ππνινγίζζεθε φηη πεξίπνπ ην 83% ησλ θνηηεηψλ δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία 

πηζησηηθή θάξηα. Οη Norvilitis et al ην 2003 έδεημαλ φηη ην 32% ησλ θνηηεηψλ 

εμνθιεί ην ρξένο ηνπο κεληαίσο, ελψ ην Education Resources Institute‟s (ERI) είρε 

δείμεη ην 1998 φηη ην 59% ησλ καζεηψλ εμνθιεί ην ππφινηπν ηνπο ηαθηηθά. 

Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν ξφινο ηνπ θχινπ είλαη αζαθήο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφ λα δειψζνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ πγηήο 
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νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο απφ ηνπο άληξεο (Hayhoe, Leach, Turner, Bruin, & Lawrence, 

2000). Αληίζηνηρα, νη Armstrong & Craven ην 1993 έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζησηηθέο θάξηεο απφ ηνπο άληξεο θαη νη Davies & Lea ην 1995 

βξήθαλ φηη νη γπλαίθεο έρνπλ πςειφηεξν ρξένο. Αθφκα, ε ειηθία είλαη έλαο 

μερσξηζηφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην ρξένο ησλ θαξηνιεπηψλ (Davies & Lea, 1995; Hayhoe, 

Leach, & Turner, 1999). Σέινο, κία έξεπλα κέρξη ζήκεξα εμέηαζε ηε ζρέζε κεηαμχ 

αθαδεκατθήο επίδνζεο ζην ζρνιείν θαη ρξένπο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. πγθεθξηκέλα 

νη Pinto, Parente, and Palmer (2001) έδεημαλ φηη ε αθαδεκατθή δε ζπζρεηίδεηαη κε ην 

κέγεζνο ηνπ ρξένπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα δείρλεη φηη είλαη 

δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ νθεηιεηψλ, κε βάζε θάπνηεο 

κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  Αθφκε, φηη 

νη κεηαβιεηέο απηέο θαηαηάζζνληαη σο πξνο ηε βαξχηεηα ηνπο, απφ θαζνξηζηηθέο 

κέρξη  εθείλεο πνπ έρνπλ απιά κηα αμηφινγε ζπκβνιή ζηε δηαπίζησζε ηεο ηθαλφηεηαο 

(θαη βνχιεζεο) ησλ νθεηιεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

Κεθάιαηο 4: ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

4.1 Δηζαγφγή 

Η επηζηεκνληθή έξεπλα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ηφζν γηα ηελ εμεχξεζε 

λέσλ ζηνηρείσλ φζν θαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ή απφξξηςε ήδε ππαξρφλησλ 

απνηειεζκάησλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο επηζηήκεο. Ωο κεζνδνινγία 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο κπνξεί λα νξηζηεί «ε επηζηήκε πνπ κειεηά θαη εξεπλά 

κεζνδηθά, ελεξγεηηθά, επίκνλα θαη ζπζηεκαηηθά θάζε κνξθή γλψζεο, βάζεη 

εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηελ επαιεζεχνπλ θαη ηελ γεληθεχνπλ σο αιήζεηα» 

(Σζειέο, 2006). Οη Leedy & Ormrod (2001), νξίδνπλ ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο σο 

«ηε γεληθή πξνζέγγηζε πνπ ν εξεπλεηήο αθνινπζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ».  
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ε κία επηζηεκνληθή έξεπλα, ε κέζνδνο πξνζέγγηζεο ελφο θαηλνκέλνπ ζέηεη κία ζεηξά 

απφ ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα εξεπλεζεί, γηαηί πξέπεη λα 

εξεπλεζεί θαη πνηά ε ρξεζηκφηεηα ζην λα εξεπλεζεί, πψο πξέπεη λα εξεπλεζεί θαη, 

πνηά είλαη ηα θαηάιιεια κέζα, ηερληθέο θαη εξγαιεία γηα λα εξεπλεζεί (Πνπξθφο & 

Γαθέξκνο, 2010). Η επηινγή θάπνηαο κεζφδνπ, έλαληη άιισλ πνπ απνξξίθζεθαλ, 

ζεκαίλεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηα πξάγκαηα ν εξεπλεηήο, 

ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ππνζέζεσλ, ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη, επνκέλσο, ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κε ζπγθεθξηκέλν 

πξνζαλαηνιηζκφ (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010). 

Γεδνκέλνπ φηη ε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζα ζηεξηρζεί ζε ήδε ππάξρνπζεο ζεσξίεο, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαγσγηθή πξνζέγγηζε. χκθσλα κε ηελ παξαγσγηθή 

πξνζέγγηζε, ν εξεπλεηήο βαζηδφκελνο ζε ήδε ππάξρνπζεο ζεσξίεο, δηαηππψλεη κία ή 

πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα κε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ειέγρεη αλ απηέο 

επαιεζεχνληαη ή δηαςεχδνληαη (Κπξηαδφπνπινο & ακαληά, 2011). 

Όζνλ αθνξά ην δείγκα ηεο έξεπλαο ζα ιεθζεί κε ηε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία ε 

νπνία είλαη πξνέθηαζε ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Η απιή ηπραία 

δεηγκαηνιεςία είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο θαη θάζε άηνκν ζηνλ πιεζπζκφ έρεη 

ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα επηιεγεί ζην δείγκα (Υαιηθηάο, 2012). Γηα ηελ επηινγή ελφο 

απινχ ηπραίνπ δείγκαηνο λ κνλάδσλ απφ έλα πιεζπζκφ Ν κνλάδσλ ζα πξέπεη λα 

θαηαξηηζζεί ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ κνλάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ (Μνζρνλά, 2009). πλήζσο είλαη έλαο 

θαηάινγνο απφ νλφκαηα ή θπζηθά πξφζσπα ή αληηθείκελα (Μνζρνλά, 2009). ηε 

ζπλέρεηα νη κνλάδεο απηέο ηνπ πιαηζίνπ, αξηζκνχληαη απφ ην 1 έσο ην Ν θαη 

επηιέγνληαη λ ηπραίνη αξηζκνί νη νπνίνη έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα επηινγήο 

(Μνζρνλά, 2009). Σν δείγκα απνηειείηαη απφ ηηο λ κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο 

αξηζκνχο πνπ επηιέρζεθαλ (Μνζρνλά, 2009).  

Η ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία είλαη παξφκνηα κε ηελ απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, 

αιιά ζε απηή ηε πεξίπησζε ν εξεπλεηήο θαζνξίδεη απφ πξηλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

πνπ ζα επηιεγεί ην δείγκα κε ιφγν Ν/λ ν νπνίνο απνηειεί ην δηάζηεκα ηεο 

ζπζηεκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο (Μνζρνλά, 2009). 
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4.2 Σο Γείγκα 

Σν δείγκα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα 11.694 θαηφρνπο πηζησηηθψλ θαξηψλ κηαο 

ηξάπεδαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Απφ απηνχο, 8.489 είλαη άληξεο θαη 

3.205 γπλαίθεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξηνιεπηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα είλαη ηα εμήο: 

- Πεξηνρή θαηνηθίαο 

- Δπάγγεικα 

- Ηιηθία 

- Φχιν 

Δπίζεο, ζην δείγκα ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηελ νθεηιή θάζε θαξηνιήπηε θαη ηε κέζε 

θαζπζηέξεζε (ζε εκέξεο) θαηαβνιήο ησ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ. 

 

4.3 Ζ Μεζοδοιογία 

Η κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία επεξεάζηεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

δεδνκέλα είλαη ηα εμήο : 

Ο αξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαξηνιεπηψλ είλαη πνιχ κηθξφο. Οπζηαζηηθά, 4 

κφλν ζηνηρεία κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ, ε πεξηνρή θαηνηθίαο, ην επάγγεικα, ε ειηθία 

θαη ην θχιν.  

Σα δηαζέζηκα πξνο αλάιπζε ζηνηρεία κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα 

αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο κφλν σο ςεπδνκεηαβιεηέο (dummy variables), κε 

απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή αθεξέγγπσλ απνηειεζκάησλ. Απηφ ην γεγνλφο ππαγφξεπζε 

ηελ αλαδήηεζε άιιεο κεζφδνπ αλάιπζεο, θαηά πξνηίκεζε κε παξακεηξηθήο. 

Μεηά απφ ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ δηαζέζηκσλ ιχζεσλ, θαηαιήμακε ζηελ εμήο κε 

παξακεηξηθή κεζνδνινγία: 

Γηα ηελ εμέηαζε ηεο επηξξνήο ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ θαξηνιήπηε ζην χςνο ηεο 

νθεηιήο θαη ζηνλ ρξφλν θαζπζηέξεζεο, δεκηνπξγήζακε νκάδεο θαξηνιεπηψλ νη 

νπνίνη είραλ θνηλφ ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ. Π.ρ. νη θάηνηθνη θσκνπφιεσλ 

απνηέιεζαλ κηα νκάδα, ηεο νπνίαο αλαδεηήζεθε ε ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο. ηε ζπλέρεηα, επεηδή ε νκάδα πνπ ζπγθξνηήζεθε κε βάζε θάπνην 

ραξαθηεξηζηηθφ πεξηειάκβαλε ππννκάδεο, δηαρσξηδφκελεο κε βάζε θάπνην άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ, πξνρσξήζακε ζηελ εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ππννκάδσλ 



 80 

απηψλ. Π.ρ. ε πην πάλσ νκάδα θαηνίθσλ θσκνπφιεσλ δηαρσξίζηεθε ζε ππννκάδεο κε 

βάζε ηελ ειηθία. Έηζη, π.ρ. ε ειηθηαθή ππν-νκάδα 31-40, είρε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνλ ηφπν θαηνηθίαο θαη ηελ ειηθία θαη επνκέλσο ε ζπκπεξηθνξά ηεο έδεηρλε ηελ 

επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ θσκνπφιεσλ. 

Με ηε δηαδηθαζία απηή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ φιεο νη δπλαηέο νκαδνπνηήζεηο θαη 

εξκελεχηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ νκάδσλ θαη ππννκάδσλ. 

 

4.4 Περηορηζκοί ηες έρεσλας 

Ο ζνβαξφηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε έιιεηςε ζηνηρείσλ πνπ λα 

εθθξάδνπλ νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξηνιεπηψλ (π.ρ. εθπαίδεπζε, 

έγγακνο/άγακνο, αξηζκφο παηδηψλ θιπ.) 

Άιινο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα. Δηδηθφηεξα, απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν επηβνιήο θεθαιαηαθψλ 

πεξηνξηζκψλ (Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ / Φ.Δ.Κ. Α‟ 65/28.6.2015), πνπ 

ηαπηφρξνλα ζπκπίπηεη κε κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο πεξηφδνπο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο πνπ ηζρχνπλ αζπλήζηζηεο θαηαζηάζεηο, ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαξηνιεπηψλ δηαθνξνπνηείηαη ηφζν απφ αληηθεηκεληθνχο 

παξάγνληεο (π.ρ. απψιεηα εξγαζίαο) φζν θαη απφ ππνθεηκεληθνχο (π.ρ. αλαζθάιεηα, ε 

κνπνία νδεγεί ζε δηαθχιαμε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη παξακέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ).   

 

4.5 Αλάισζε ηφλ δεδοκέλφλ 

4.5.1 Τποζέζεης 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο δχν ππνζέζεηο: 

Τπφζεζε (H0): Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ηε θεξεγγπφηεηα ησλ 

θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

Δλαιιαθηηθή Τπφζεζε (Η1): Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ επεξεάδνπλ ηε 

θεξεγγπφηεηα ησλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

 

4.5.2 Έιεγτος εγθσρόηεηας   

Πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε άιιε ζηαηηζηηθή αλάιπζε είλαη ζθφπηκν λα ειεγρζεί ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηε ρξήζε αλάιπζεο 
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δηαθχκαλζεο (ANOVA), ηεο κεζφδνπ δειαδή κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη εάλ 

ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κέζσλ ησλ πιεζπζκψλ, ζα εμεηαζηεί εάλ ε 

δηαθχκαλζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ κπνξεί λα 

δηαζπαζηεί κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ειηθία, ην επάγγεικα 

θαη ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο. Δπεηδή ππάξρνπλ θαη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν έιεγρνο Kruskal-Wallis, δειαδή ε κε παξακεηξηθή εθδνρή ηεο 

ANOVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 ηοητεία ηοσ δείγκαηος 

 

  Άνηπερ Γςναίκερ   

 Μεηαβληηή Δείγμα (n) % Δείγμα (n) % Σύνολο (Ν) 

  8.489 72,6 3.205 27,4 11.694 

Πεπιοσή Καηοικίαρ           

Αθήνα, Πειπαιάρ, Θεζζαλονίκη 4.628 54,5 1.670 52,1 6.298 

Πόλη 2.661 31,3 1.103 34,4 3.764 

Κωμόπολη 1.200 14,2 432 13,5 1.632 

Επάγγελμα           

Ιδιωηικόρ Υπάλληλορ 2.628 31 1.222 38,2 3850 

Δημόζιορ Υπάλληλορ/Σςνηαξιούσορ 1.383 16,3 423 13,2 1.806 

Ελεύθεπορ 
Επαγγελμαηίαρ/Ειζοδημαηίαρ 2.999 35,3 644 20,0 3.643 

Αγπόηηρ/Κηηνοηπόθορ 300 3,5 135 4,2 435 

Λοιπά 1.179 13,9 781 24,4 1.960 

Ηλικία           

18-25 22 0,2 77 2,4 99 
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26-30 361 4,3 319 9,9 680 

31-40 2.018 23,8 880 27,5 2.898 

41-50 2.537 29,9 893 27,9 3.430 

51-64 2.537 29,9 785 24,5 3.322 

65-Άνω 1.014 11,9 251 7,8 1.265 

Μέζη Οθειλή 2.077,27 € 1.646,40 € 1.861,84 € 

Μέζερ Ημέπερ Καθςζηέπηζηρ 376 404 390 
Πίνακασ 2: Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά του Δείγματοσ 

Δθηφο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ (ειηθία, νθεηιή, εκέξεο θαζπζηέξεζεο) θαη γηα ηηο 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο (θχιιν, πεξηνρή θαηνηθίαο, επάγγεικα) ε αλάιπζε κπνξεί 

λα γίλεη κε βάζε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε (Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 

2011). 

 

4.6 Δρκελεία Αποηειεζκάηφλ 

Η αλάιπζε ζα γίλεη κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηφρσλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ φπσο ζπιιέρζεθαλ θαη παξαρσξήζεθαλ. πγθεθξηκέλα, κε βάζε 

ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο, ην επάγγεικα, ηελ ειηθία θαη ηε ζπζρέηηζε απηψλ. 

 Περηοτή Καηοηθίας 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη έλαο δηαρσξηζκφο κε βάζε ηελ πεξηνρή θαηνηθίαο ζε 

κεγαινππφιεηο (Αζήλα, Πεηξαηάο, Θεζζαινλίθε), πφιεηο θαη θσκνπφιεηο. ηα 

επφκελα δηαγξάκκαηα (Γηάγξακκα 2 θαη 3) θαίλεηαη ε κέζε νθεηιή θαη νη κέζεο 

εκέξεο θαζπζηέξεζεο γηα θάζε πεξηνρή θαηνηθίαο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. 

Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη κηα απμεηηθή ηάζε ζηε κέζε νθεηιή ησλ θαηνίθσλ ησλ 

κεγαινππφιεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ άιισλ πεξηνρψλ. πγθεθξηκέλα νη 

θάηνηθνη ησλ κεγαινππφιεσλ νθείινπλ 6% (άλδξεο) θαη 14% (γπλαίθεο) πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ θαη 12% (άλδξεο) θαη 21% (γπλαίθεο) πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ θσκνπφιεσλ, ηάζε πνπ θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη ζηηο εκέξεο 

θαζπζηέξεζεο. Η δηαθνξά απηή φκσο δε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηε θεξεγγπφηεηα, 

δεδνκέλνπ φηη νη δηαθνξέο ζηνλ ρξφλν νθεηιήο είλαη ακειεηέεο. Μηα πηζαλή εμήγεζε 

ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ην εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ησλ κεγάισλ πφιεσλ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ θαηνίθσλ ησλ κηθξφηεξσλ πφιεσλ, νπφηε θαη ε ρξήζε 

ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ είλαη αλάινγε. 
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Διάγραμμα 2: Μζςθ Οφειλι των δφο φφλων ανά περιοχι 

 

 

Διάγραμμα 3: Μζςεσ Ημζρεσ Κακυςτζρθςθσ των δφο φφλων ανά περιοχι 

 

 Δπάγγεικα 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο νθεηιήο θαη ησλ εκεξψλ θαζπζηέξεζεο κε 

βάζεη ην επάγγεικα. Απφ ην δείγκα, ην επάγγεικα θαηεγνξηνπνηήζεθε ζε 5 βαζηθέο 

θαηεγνξίεο κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ πεγή εζφδσλ 

σο εμήο: α) Ιδησηηθφο Τπάιιεινο, β) Γεκφζηνο Τπάιιεινο/πληαμηνχρνο, γ) 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο/Δηζνδεκαηίαο, δ) Αγξφηεο/Κηελνηξφθνο θαη ε) Λνηπά 

(Οηθηαθά, Φνηηεηέο, Άλεξγνη). ηα επφκελα Γηαγξάκκαηα (Γηάγξακκα 4 θαη 5) 

θαίλεηαη ε κέζε νθεηιή αλά θαηεγνξία επαγγέικαηνο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο 

0.00 € 

500.00 € 

1,000.00 € 

1,500.00 € 

2,000.00 € 

2,500.00 € 

Ακινα, Πειραιάσ, 
Θεςςαλονίκθ 

Πόλθ Κωμόπολθ 

Μζςθ Οφειλι 

Άνδρεσ Γυναίκεσ 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ακινα, Πειραιάσ, 
Θεςςαλονίκθ 

Πόλθ Κωμόπολθ 

Μζςεσ  
Θμζρεσ Κακυςτζρθςθσ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ 



 84 

γπλαίθεο. Γηα ηνπο άλδξεο ν κέζνο φξνο ηεο νθεηιήο είλαη €2.045,63 θαη ησλ εκεξψλ 

θαζπζηέξεζεο 380, ελψ γηα ηηο γπλαίθεο €1.725,32 θαη 275 αληίζηνηρα. 

Σν επάγγεικα ηνπ νθεηιέηε δείρλεη λα επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηφζν σο πξνο 

ην χςνο ηεο νθεηιήο φζν θαη σο πξνο ηνλ ρξφλν θαζπζηέξεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Δηδηθφηεξα, νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο έρνπλ ηελ πςειφηεξε κέζε 

νθεηιή (νη άλδξεο νθείινπλ 17% θαη νη γπλαίθεο 12% πεξηζζφηεξν ηνπ κ.ν.) ελψ νη 

ινηπνί (άλεξγνη, θνηηεηέο, λνηθνθπξέο) έρνπλ νθεηιή ίζε κε ην 82% θαη 80% ηνπ κ.ν. 

αληίζηνηρα. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηηο θαζπζηεξήζεηο είλαη 8% θαη 84% ζηνπο 

άλδξεο θαη 11% θαη 84% ζηηο γπλαίθεο. Πάλησο, νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο δελ 

είλαη ζεκαληηθέο αιιά νχηε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (κε ηε ρξήζε ηνπ κε 

παξακεηξηθνχ ηεζη Kruskal-Wallis ην p-value είλαη ίζν κε 0,128 θαη ην chi-square ίζν 

κε 7,552). Δπίζεο, απηέο δηαθνξνπνηνχληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο κεηαβιεηήο 

"πεξηνρή θαηνηθίαο", κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε ζπζρέηηζε ηνπ 

επαγγέικαηνο κε ηελ νθεηιή θαη ηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο. 

 

 

 

Διάγραμμα 4: Μζςθ Οφειλι Ανδρών ανά κατθγορία επαγγζλματοσ 
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Διάγραμμα 5: Μζςθ Οφειλι Γυναικών ανά κατθγορία επαγγζλματοσ 

 

 Ζιηθία 

Δμεηάδνληαο ηελ 3
ε
 θαη ηειεπηαία κεηαβιεηή (ειηθία) παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην χςνο ηεο νθεηιήο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο, κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

ειηθηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα απμεηηθή ηάζε κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. Όπσο 

θαίλνληαη ζπλνπηηθά ζηα Γηαγξάκκαηα 6 θαη 7, ε ειηθία 18-25 παξνπζηάδεη κέζε 

νθεηιή ίζε πξνο ην 50% ηνπ κ.ν. γηα ηνπο άλδξεο θαη 46% γηα ηηο γπλαίθεο ζε 

αληίζεζε κε ηελ ειηθία 65+ ησλ αλδξψλ πνπ νθείιεη 51% πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κ.ν 

θαη ησλ γπλαηθψλ 37% πεξηζζφηεξα (€888 έλαληη €2.678 γηα ηνπο άλδξεο θαη €683 

έλαληη €2.012 γηα ηηο γπλαίθεο). Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο 

είλαη 57% θαη 28% γηα ηνπο άλδξεο θαη 68% θαη 20% γηα ηηο γπλαίθεο. Μηα 

ελδερφκελε εμήγεζε ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ζηηο κεγάιεο ειηθίεο (65+) ε κείσζε 

ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ιφγσ π.ρ. κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ θαη αχμεζεο ησλ θφξσλ 

είλαη αδχλαην λα αλαπιεξσζεί.  ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο εμεηάδεηαη θαηά πφζν 

απηή ε ηάζε νθείιεηαη ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο π.ρ. ε πεξηνρή ζηελ νπνία 

θαηνηθεί ν νθεηιέηεο. πγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη  ε δνκή ππνρξεψζεσλ θαη 

θαζπζηεξήζεσλ αλά ειηθία ζηηο 3 γεσγξαθηθέο ππνδηαηξέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ήηνη κεγάιεο πφιεηο, πφιεηο, θσκνπφιεηο. 
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Διάγραμμα 6: Μζςθ Οφειλι των δφο φφλων ανά θλικία 

 

 

Διάγραμμα 7: Μζςεσ Ημζρεσ Κακυςτζρθςθσ των δφο φφλων ανά θλικία 

 Καηοηθία - Ζιηθία 

Μεγάλες Πόλεις 

Γηα λα εμεηαζζεί ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηε θεξεγγπφηεηα ησλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηνηθίαο. Δηδηθφηεξα, 

εμεηάδεηαη ην χςνο ηεο νθεηιήο θαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο γηα φζνπο θαηνηθνχλ ζηηο 

κεγάιεο πφιεηο.  Παξαηεξνχκε φηη, ε ειηθία 18-25 παξνπζηάδεη κέζε νθεηιή ίζε πξνο 

ην 51% ηνπ κ.ν. (άλδξεο) θαη 53% ηνπ κ.ν. (γπλαίθεο) ζε αληίζεζε κε ηελ ειηθία 65+ 

0.00 € 

500.00 € 

1,000.00 € 

1,500.00 € 

2,000.00 € 

2,500.00 € 

3,000.00 € 

18-25 26-30 31-40 41-50 51-64 65-Άνω 

Μζςθ Οφειλι 

Άνδρεσ Γυναίκεσ 

0

100

200

300

400

500

600

18-25 26-30 31-40 41-50 51-64 65-Άνω 

Μζςεσ Θμζρεσ Κακυςτζρθςθσ 

Άνδρεσ Γυναίκεσ 



 87 

πνπ νθείιεη 54% θαη 34% αληίζηνηρα πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κ.ν. Σα πνζνζηά απηά 

ζρεδφλ ηαπηίδνληαη κε ηα πνζνζηά πξηλ εηζάγνπκε ηε γεσγξαθηθή κεηαβιεηή (φπσο 

είδακε θαη παξαπάλσ). Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο είλαη 75% 

θαη 24% αληίζηνηρα. Οη ελδηάκεζεο ειηθηαθέο νκάδεο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ζηαζεξή 

αλνδηθή ηάζε φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. 

 

 

 

 

 

 

Καηοικία: Αθήνα, Πειπαιάρ, Θεζζαλονίκη 

 
  Άνδπερ Γςναίκερ 

Ηλικία Μέζη Οθειλή 
Ημέπερ 
Καθςζηέπηζηρ Μέζη Οθειλή 

Ημέπερ 
Καθςζηέπηζηρ 

18-25 938,19 € 302 849,29 € 158 

26-30 1.057,64 € 352 963,01 € 167 

31-40 1.636,27 € 390 1.651,46 € 217 

41-50 2.015,61 € 435 1.922,28 € 249 

51-64 2.554,20 € 446 2.039,80 € 255 

65-Άνω 2.842,84 € 499 2.136,56 € 282 

Μ.Ο. 1.840,79 € 404 1.593,73 € 221 

Πίνακασ 3: Μζςθ Οφειλι και Ημζρεσ Κακυςτζρθςθσ των δφο φφλων ςε Ακινα, Πειραιά, Θεςςαλονίκθ ανά θλικία 

Πόλεις 

Η ίδηα ηάζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ πφιεσλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 4. πγθεθξηκέλα, ε ειηθία 18-25 παξνπζηάδεη κέζε νθεηιή ίζε πξνο ην 52% 

ηνπ κ.ν. (άλδξεο) θαη 42% ηνπ κ.ν. (γπλαίθεο) ζε αληίζεζε κε ηελ ειηθία 65+ φπνπ νη 

άλδξεο νθείινπλ 44% πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κ.ν. θαη νη γπλαίθεο 31% αληίζηνηρα. Καη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα πνζνζηά ζρεδφλ ηαπηίδνληαη κε ηα πνζνζηά πξηλ 

εηζάγνπκε ηε γεσγξαθηθή κεηαβιεηή. Οη ελδηάκεζεο ειηθηαθέο νκάδεο θαη ζηηο 

πφιεηο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ζηαζεξή αλνδηθή ηάζε φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. 

Καηοικία: Πόλη 

  Άνδπερ Γςναίκερ 
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Ηλικία Μέζη Οθειλή 
Ημέπερ 
Καθςζηέπηζηρ Μέζη Οθειλή 

Ημέπερ 
Καθςζηέπηζηρ 

18-25 894,24 € 323 579,09 € 138 

26-30 939,39 € 346 882,63 € 157 

31-40 1.744,75 € 382 1.470,85 € 219 

41-50 2.061,21 € 431 1.708,13 € 222 

51-64 2.233,23 € 484 1.799,56 € 248 

65-Άνω 2.492,57 € 559 1.806,20 € 256 

Μ.Ο. 1.727,57 € 421 1.374,41 € 207 

Πίνακασ 4: Μζςθ Οφειλι και Ημζρεσ Κακυςτζρθςθσ των δφο φφλων ςτισ πόλεισ ανά θλικία 

Κωμοπόλεις 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ θσκφπνιε ε ειηθηαθή ηάζε ζπλερίδεη λα ππάξρεη. Έηζη, 

παξαηεξνχκε ζηελ ειηθία 18-25 κηα κέζε νθεηιή ίζε πξνο ην 38% ηνπ κ.ν. (άλδξεο) 

θαη 22% ηνπ κ.ν. (γπλαίθεο) ζε αληίζεζε κε ηελ ειηθία 65+ πνπ νθείιεη 34% 

πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κ.ν. (άλδξεο) θαη 52% (γπλαίθεο) αληίζηνηρα. Οη ελδηάκεζεο 

ειηθηαθέο νκάδεο αθνινπζνχλ θαη απηέο ηελ ίδηα ζηαζεξή αλνδηθή ηάζε φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο. Σέινο, θάλνληαο κία ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 3 γεσγξαθηθψλ 

ππνθαηεγνξηψλ, πξάγκαηη ε κέζε νθεηιή ζπλερίδεη λα είλαη ρακειφηεξε ζηελ 

θσκφπνιε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν πεξηνρέο (δηαπίζησζε πνπ έγηλε θαη ζηελ 

αξρηθή αλάιπζε). 

 

Καηοικία: Κωμόπολη 

  Άνδπερ Γςναίκερ 

Ηλικία 
Μέζη 
Οθειλή Ημέπερ Καθςζηέπηζηρ 

Μέζη 
Οθειλή Ημέπερ Καθςζηέπηζηρ 

18-25 608,79 € 200 264,97 € 86 

26-30 1.258,83 € 261 730,60 € 148 

31-40 1.426,52 € 377 1.466,17 € 205 

41-50 2.075,33 € 388 1.592,39 € 224 

51-64 2.112,17 € 404 1.463,01 € 200 

65-
Άνω 2.142,55 € 415 

1.872,29 € 243 

Μ.Ο. 1.604,03 € 340,83 1.231,57 € 184,33 
Πίνακασ 5: Μζςθ Οφειλι και Ημζρεσ Κακυςτζρθςθσ των δφο φφλων ςτισ κωμοπόλεισ ανά θλικία 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη ζαθέο φηη ε κέζε νθεηιή θαζψο θαη νη εκέξεο 

θαζπζηέξεζεο έρνπλ έλα βαζκφ ζπζρέηηζεο ν νπνίνο φκσο δελ κπνξεί λα εμεγεζεί 

κφλν απφ ηνλ παξάγνληα «πεξηνρή θαηνηθίαο» θαζψο ηα απνηειέζκαηα πξηλ θαη κεηά 

ηεο εηζαγσγήο απηήο ηεο κεηαβιεηήο ζρεδφλ ηαπηίδνληαη. Δπνκέλσο, ζηε ζπλέρεηα 
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ηεο αλάιπζεο εμεηάδεηαη πιένλ θαηά πφζν απηή ε ζπζρέηηζε νθείιεηαη ζηνλ 2
ν
 

παξάγνληα ν νπνίνο είλαη ην επάγγεικα ηνπ νθεηιέηε. 

 

 Καηοηθία - Δπάγγεικα – Ζιηθία 

ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε πεξηνρή θαηνηθίαο θαη εηζάγεηαη 

θαη ε κεηαβιεηή επάγγεικα. Η αλάιπζε γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηνπο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην επάγγεικα φπσο 

είδακε θαη ζε πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα. 

Μεγάλες Πόλεις 

i. Άλδρες 

Αξρηθά, αλαιχνληαο ην δείγκα ησλ αλδξψλ, παξαηεξείηαη (Πίλαθαο 6 θαη 7) φηη νη 

ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο έρνπλ ηελ πςειφηεξε νθεηιή 

θαζψο ρξσζηνχλ 10% πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ησλ 

κεγαινππφιεσλ. Μεηαμχ απηψλ, νη ηδησηηθνί ππάιιεινη ειηθίαο 18-25 νθείινπλ 54% 

πεξηζζφηεξα θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο/εηζνδεκαηίεο 8% παξαπάλσ απφ ηνλ 

κ.ν. Αληίζεηα, νη αγξφηεο/θηελνηξφθνη παξνπζηάδνπλ ηε κηθξφηεξε νθεηιή θαζψο 

ρξσζηνχλ ην 82% ηνπ κ.ν., κε ηελ ειηθία 65+ λα θηάλεη κφιηο ζην 44% ηνπ κ.ν. 

Σέινο, απηνί πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ινηπά επαγγέικαηα, βξίζθνληαη ζε κία 

ελδηάκεζε θαηάζηαζε θαζψο νη 18-25 έρνπλ κία νθεηιή ζην 39% ηνπ κ.ν. ελψ 

ζηαζεξά νη 65+ ρξσζηνχλ πεξηζζφηεξα ήηνη 29% πάλσ απφ ην κ.ν.  

Αθήνα-Θεςςαλονίκη-Πειραιάσ : Μζςη οφειλή ςε € 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου Αθήνασ-Θεςςαλονίκησ-Πειραιά 

Ηλικία Σφνολο 
Ιδιωηικόρ 
Υπάλληλορ 

Δημόζιορ 
Υπάλληλορ/ 
Σςνηαξιούσορ 

Ελεύθεπορ 
Επαγγελμαηίαρ/ 
Ειζοδημαηίαρ 

Αγπόηηρ/ 
Κηηνοηπόθορ Λοιπά 

18-25 1.024,20 € 1,54 - 1,08 - 0,39 

26-30 973,17 € 1,22 0,63 1,39 - 0,77 

31-40 1.692,07 € 0,91 1,23 1,09 0,95 0,83 

41-50 2.234,34 € 0,84 1,06 0,87 1,13 1,10 

51-64 2.475,10 € 0,96 1,07 1,02 0,76 1,19 

65-Άνω 2.643,37 € 1,14 1,00 1,13 0,44 1,29 

Μ.Ο. 1.840,37 € 1,10 1,00 1,10 0,82 0,93 
Πίνακασ 6: Σχζςθ με το Μ.Ο. του ςυνόλου των μεγαλουπόλεων (Οφειλι) - Άνδρεσ 
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Όζνλ αθνξά ηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο, ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο παξνπζηάδνπλ νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ηφζν ζπλνιηθά (16% πάλσ απφ ηνλ κ.ν.) φζν θαη ζηελ 

ειηθία 65+ (98% πάλσ απφ ηνλ κ.ν.) Αληίζεηα, ηε κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε 

παξνπζηάδνπλ νη αγξφηεο/θηελνηξφθνη βξίζθεηαη φπνπ ζπλνιηθά είλαη ζην 82% ηεο 

κέζεο θαζπζηέξεζεο, κε ηελ ειηθία 65+ λα θαηαγξάθεη ηε κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε 

κεηαμχ φισλ ε νπνία είλαη ίζε κε ην 11% ηνπ κέζνπ φξνπ. 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα-Θεςςαλονίκη-Πειραιάσ : Μζςη καθυςτζρηςη ςε ημζρεσ 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου Αθήνασ-Θεςς-Πειραιά 

Ηλικία Σφνολο 
Ιδιωτικόσ 
Υπάλληλοσ 

Δημόςιοσ 
Υπάλληλοσ/ 
Συνταξιοφχοσ 

Ελεφθεροσ 
Επαγγελματίασ/ 
Ειςοδηματίασ 

Αγρότησ/ 
Κτηνοτρόφοσ Λοιπά 

18-25 367,7 1,02 - 0,83 - 1,15 

26-30 404,6 1,08 0,71 0,90 - 1,22 

31-40 404,6 1,14 0,76 0,99 1,06 1,05 

41-50 397,6 0,98 0,81 1,03 1,14 1,03 

51-64 366 0,96 0,90 1,23 0,94 0,97 

65-
Άνω 369,6 0,73 1,13 1,98 0,11 1,04 

Μ.Ο. 385,01 0,98 0,86 1,16 0,82 1,08 
Πίνακασ 7: Σχζςθ με τον Μ.Ο. του ςυνόλου των μεγαλουπόλεων (Ημζρεσ Κακυςτζρθςθσ) - Άνδρεσ 

ii. Γσλαίθες 

Όζνλ αθνξά ην δείγκα ησλ γπλαηθψλ, ηα επξήκαηα είλαη ειαθξψο δηαθνξνπνηεκέλα. 

πγθεθξηκέλα, εθηφο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ/εηζνδεκαηηψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ 

ππαιιήισλ, θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη/ζπληαμηνχρνη έρνπλ πςειφηεξε ζπλνιηθή 

νθεηιή, ελψ αληίζεηα ζην δείγκα ησλ αλδξψλ, νη δεκφζηνη ππάιιεινη παξνπζίαδαλ 

νθεηιή ίζε κε ην κ.ν. ηνπ δείγκαηνο. Πην αλαιπηηθά, νη ηδησηηθνί ππάιιεινη, νη 

δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, νθείινπλ αληίζηνηρα 6%, 11% 

θαη 12% πεξηζζφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ησλ 
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κεγαινππφιεσλ, ελψ νη αγξφηεο/θηελνηξφθνη (δηαζέηνληαο φκσο πεξηνξηζκέλα 

δεδνκέλα ζην δείγκα) θαη ηα ινηπά επαγγέικαηα βξίζθνληαη θάησ απφ ην κ.ν. κε 59% 

θαη 84% αληίζηνηρα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ηδησηηθνί ππάιιεινη ειηθίαο 18-25 

έρνπλ ηελ πςειφηεξε νθεηιή (κε 84% πεξηζζφηεξα ηνπ κ.ν.) ελψ νη δεκφζηνη 

ππάιιεινη κφιηο ην 60% ηνπ κ.ν. Αληίζεηα, ε ειηθία 65+ παξνπζηάδεη αληίζηξνθα 

απνηειέζκαηα κε ηνπο κελ ηδησηηθνχο ππαιιήινπο λα νθείινπλ ην 75% ηνπ κ.ν., ελψ 

ηνπο δε δεκφζηνπο ππαιιήινπο/ζπληαμηνχρνπο 54% πεξηζζφηεξα ηνπ κ.ν. Σα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

Αθήνα-Θεςςαλονίκη-Πειραιάσ : Μζςη οφειλή ςε € 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου Αθήνασ-Θεςς-Πειραιά 

Ηλικία Σφνολο 
Ιδιωηικόρ 
Υπάλληλορ 

Δημόζιορ 
Υπάλληλορ/ 
Σςνηαξιούσορ 

Ελεύθεπορ 
Επαγγελμαηίαρ/ 
Ειζοδημαηίαρ 

Αγπόηηρ/ 
Κηηνοηπόθορ Λοιπά 

18-25 604,25 € 1,84 0,60 0,71 - 0,85 

26-30 1.375,91 € 1,09 1,14 1,34 - 0,43 

31-40 1.761,92 € 0,87 1,05 1,15 0,56 0,93 

41-50 1.804,00 € 0,88 1,12 1,16 0,86 0,98 

51-64 1.928,23 € 0,95 1,22 1,31 0,37 1,15 

65-Άνω 3.088,57 € 0,75 1,54 1,02 - 0,68 

Μ.Ο. 1.760,48 € 1,06 1,11 1,12 0,59 0,84 
Πίνακασ 8: Σχζςθ με τον Μ.Ο. του ςυνόλου των μεγαλουπόλεων (Οφειλι) - Γυναίκεσ 

Όκσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εκεξψλ θαζπζηέξεζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

γπλαηθψλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα ησλ αλδξψλ, δηακνξθψλνληαο έηζη 

ηελ αξρηθή παξαηήξεζε κε χπαξμεο θάπνηαο ζπζρέηηζεο κεηαμχ επαγγέικαηνο θαη 

νθεηιήο. Πην αλαιπηηθά, ζην δείγκα ησλ γπλαηθψλ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ησλ 

κεγαινππφιεσλ, ηε κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε παξνπζηάδνπλ νη ηδησηηθνί ππάιιεινη, 

ηφζν ζπλνιηθά (87% πάλσ απφ ηνλ κ.ν.) αιιά θαη ζηελ ειηθία 18-25 (2,3 θνξέο πάλσ 

απφ ηνλ κ.ν.) ελψ αθνινπζεί θαζνδηθή πνξεία κε ηελ ειηθία 65+ λα έρεη ηε κηθξφηεξε 

θαζπζηέξεζε (36% πάλσ απφ ην κ.ν). Αληίζεηα, ε θαζπζηέξεζε ησλ ινηπψλ 
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επαγγεικάησλ βξίζθεηαη ζην 59% ηεο κέζεο θαζπζηέξεζεο, κε ηελ ειηθία 18-25 λα 

έρεη θαζπζηέξεζε ίζε κε ην 52% ηνπ κ.ν. θαη ησλ 65+  λα θαηαγξάθεη θαζπζηέξεζε 

ίζε κε ην 11% ηνπ κ.ν. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα-Θεςςαλονίκη-Πειραιάσ : Μζςη καθυςτζρηςη ςε ημζρεσ 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου Αθήνασ-Θεςς-Πειραιά 

Ηλικία Σφνολο 
Ιδιωτικόσ 
Υπάλληλοσ 

Δημόςιοσ 
Υπάλληλοσ/ 
Συνταξιοφχοσ 

Ελεφθεροσ 
Επαγγελματίασ/ 
Ειςοδηματίασ 

Αγρότησ/ 
Κτηνοτρόφοσ Λοιπά 

18-25 168 2,31 0,51 0,66 - 0,52 

26-30 209 2,03 0,82 0,70 - 0,44 

31-40 219 1,91 0,94 0,94 0,56 0,65 

41-50 254 1,77 0,90 0,86 0,85 0,63 

51-64 259 1,86 1,03 0,96 0,42 0,73 

65-
Άνω 359 1,36 1,09 0,99 - 0,56 

Μ.Ο. 244 1,87 0,88 0,85 0,61 0,59 
Πίνακασ 9: Σχζςθ με τον Μ.Ο. του ςυνόλου των μεγαλουπόλεων (Ημζρεσ κακυςτζρθςθσ) - Γυναίκεσ 

Πόλεις 

Η αλάιπζε ζπλερίδεηαη εηζάγνληαο πιένλ σο πεξηνρή θαηνηθίαο ηηο πφιεηο. Σα 

απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη μερσξηζηά γηα ην δείγκα ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ 

σο εμήο: 

i. Άλδρες 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα, παξαηεξνχκε φηη ε εμαγσγή μεθάζαξσλ απνηειεζκάησλ 

ζπζρέηηζεο ησλ 3 κεηαβιεηψλ σο παξάγνληεο θεξεγγπφηεηαο γίλεηαη κάιινλ 
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αδχλαηε. πγθεθξηκέλα, ζην δείγκα ησλ αλδξψλ κε πεξηνρή θαηνηθίαο ηελ πφιε ηα 

απνηειέζκαηα ηαπηίδνληαη αξθεηά ζην ζχλνιν θαζψο θαη νη 5 θαηεγνξίεο 

επαγγεικάησλ είλαη θνληά ζην κέζν φξν. Σα απνηειέζκαηα φκσο δηαθέξνπλ αξθεηά 

απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ησλ θαηνίθσλ ησλ κεγαινππφιεσλ. Πην αλαιπηηθά, 

φζνλ αθνξά ηε κέζε νθεηιή νη ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη νη αγξφηεο, ρξσζηνχλ ηα 

ιηγφηεξα (95% θαη 94% αληίζηνηρα απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ησλ 

πφιεσλ ελψ θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο είλαη θνληά ζην κέζν φξν. Όκσο, εμεηάδνληαο 

ηηο επηκέξνπο ειηθίεο, νη ηδησηηθνί ππάιιεινη 26-30 (δε ρξεζηκνπνηείηαη ε ειηθηαθή 

νκάδα 18-25 ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ δεδνκέλσλ) θαη νη 65+ νθείινπλ ην 82% θαη ην 

84% αληίζηνηρα ηνπ κ.ν., ελψ νη αγξφηεο/θηελνηξφθνη παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, νη 26-30 ρξσζηνχλ 45% πεξηζζφηεξα ηνπ κ.ν. ελψ νη 

65+ 65% ιηγφηεξα ηνπ κ.ν. (αληίζηξνθα ειηθηαθά απνηειέζκαηα κε απηά πνπ έρνπκε 

παξαηεξήζεη έσο ηψξα θαη ην νπνίν ρξήδεη πεξαηηέξσ αλάιπζεο).Σέινο, απηνί πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ινηπά επαγγέικαηα, νη 18-25 έρνπλ κία νθεηιή ζην 80% ηνπ 

κ.ν. ελψ ζηαζεξά νη 65+ ρξσζηνχλ πεξηζζφηεξα ήηνη 8% πάλσ απφ ην κ.ν. Παξαθάησ 

παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ηα δεδνκέλα αλαιπηηθά. 

Πόλη: Μζςη οφειλή ςε € 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου των πόλεων 

Ηλικία Σφνολο 

Ιδιωτικόσ 
Υπάλληλ
οσ 

Δημόςιοσ 
Υπάλληλοσ/ 
Συνταξιοφχοσ 

Ελεφθεροσ 
Επαγγελματίασ
/ Ειςοδηματίασ 

Αγρότησ/ 
Κτηνοτρόφοσ Λοιπά 

18-25 1.019,01 € 1,20 - - - 0,80 

26-30 1.107,80 € 0,82 0,95 1,07 1,45 0,71 

31-40 1.772,62 € 0,95 1,11 0,89 0,75 1,30 

41-50 2.086,50 € 0,91 1,10 0,99 0,93 1,07 

51-64 2.241,52 € 0,97 1,03 0,97 0,93 1,10 

65-Άνω 2.491,80 € 0,84 0,93 1,09 0,65 1,48 

Μ.Ο. 1.786,54 € 0,95 1,03 1,00 0,94 1,08 
Πίνακασ 10: Σχζςθ με τον Μ.Ο. του ςυνόλου των πόλεων (Μζςθ Οφειλι) - Άνδρεσ 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ εκεξψλ θαζπζηέξεζεο 

θαζψο παξαηεξείηαη γηα πξψηε θνξά ε χπαξμε αθξαίαο ηηκήο ζηε ζπλνιηθή κέζε 

ηηκή κηαο θαηεγνξίαο επαγγέικαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο. Πην αλαιπηηθά, ε θαζπζηέξεζε ηνπο ζπλνιηθά είλαη ε δηπιάζηα ηνπ 

κ.ν. θαη ζηελ ειηθία 65+ θηάλεη ζρεδφλ ην ηξηπιάζην ηνπ κ.ν., ελψ θαη ε ειηθία 26-30 

είλαη πάλσ απφ ην κ.ν. κε 38%. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη φιεο νη ειηθηαθέο νκάδεο 
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παξνπζηάδνπλ πςειή θαζπζηέξεζε γεγνλφο πνπ δελ έρεη παξαηεξεζεί μαλά ζε θακία 

άιιε ππννκάδα ζηε γεληθφηεξε αλάιπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Οη ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο δελ παξνπζηάδνπλ αιιαγέο σο πξνο ηα πξνεγνχκελα (νη 26-30 έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο εκέξεο θαζπζηέξεζεο απφ ηνπο 65+). Η κφλε δηαθνξνπνίεζε γίλεηαη 

ζηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο θαη ινηπά επαγγέικαηα ζηα νπνία παξαηεξείηαη φηη νη 

18-25 έρνπλ κεγαιχηεξν κ.ν. εκεξψλ θαζπζηέξεζεο απφ ηνπο 65+ ελψ ζην ζχλνιν 

ηαπηίδνληαη (1% πάλσ απφ ην κ.ν.). 

 

 

 

 

 

Πόλη : Μζςη καθυςτζρηςη ςε ημζρεσ 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου των πόλεων 

Ηλικία Σφνολο 
Ιδιωτικόσ 
Υπάλληλοσ 

Δημόςιοσ 
Υπάλληλοσ/ 
Συνταξιοφχοσ 

Ελεφθεροσ 
Επαγγελματίασ/ 
Ειςοδηματίασ 

Αγρότησ/ 
Κτηνοτρόφοσ Λοιπά 

18-25 666 1,27 - - - 0,73 

26-30 429,4 1,20 0,65 1,38 1,08 1,37 

31-40 380,2 0,94 0,84 1,56 1,20 1,13 

41-50 350 1,02 0,92 1,96 0,94 1,04 

51-64 373,2 0,89 0,92 2,18 0,96 1,19 

65-Άνω 390,4 0,73 1,43 2,92 1,17 0,62 

Μ.Ο. 431,53 1,01 0,95 2,00 1,07 1,01 
Πίνακασ 11: Σχζςθ με τον Μ.Ο. του ςυνόλου των πόλεων (Ημζρεσ Κακυςτζρθςθσ) - Άνδρεσ 

ii. Γσλαίθες 

Σα απνηειέζκαηα, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα ησλ αλδξψλ θαη σο πξνο ην επάγγεικα αιιά θαη σο πξνο ηηο επηκέξνπο 

ειηθίεο. Έηζη, ζην δείγκα ησλ γπλαηθψλ νη ηδησηηθνί θαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαζψο 

θαη ηα ινηπά επαγγέικαηα είλαη απηνί πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ην κ.ν. ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ (99% , 96% θαη 73% αληίζηνηρα). Δμεηάδνληαο ηηο 

επηκέξνπο ειηθίεο ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα επαιεζεχνληαη σο εμήο: ηα ινηπά 
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επαγγέικαηα 26-30 (δε ρξεζηκνπνηείηαη ε ειηθηαθή νκάδα 18-25 ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ 

δεδνκέλσλ) είλαη απηά πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε κέζε νθεηιή (47% ηνπ κ.ν.) ελψ 

ζηνπο 65+ νη ηδησηηθνί θαη νη δεκφζηνπ ππάιιεινη/ζπληαμηνχρνη είλαη απηνί πνπ 

ρξσζηνχλ ηα ιηγφηεξα (73% θαη 74% αληίζηνηρα ηνπ κ.ν.). Σέινο, νη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο θαη νη αγξφηεο/θηελνηξφθνη είλαη ζην ζχλνιν πάλσ απφ ην κ.ν. (κε 

15% θαη 21% αληίζηνηρα). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα. 

 

 

 

 

 

Πόλη: Μζςη οφειλή ςε € 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου των πόλεων 

Ηλικία Σφνολο 
Ιδιωτικόσ 
Υπάλληλοσ 

Δημόςιοσ 
Υπάλληλοσ/ 
Συνταξιοφχοσ 

Ελεφθεροσ 
Επαγγελματίασ
/ Ειςοδηματίασ 

Αγρότησ/ 
Κτηνοτρόφοσ Λοιπά 

18-25 949,12 € 1,44 - - - 0,56 

26-30 1.148,32 € 1,07 - 1,15 1,31 0,47 

31-40 1.616,20 € 0,89 0,90 1,01 1,54 0,66 

41-50 1.919,92 € 0,94 1,02 0,88 1,32 0,84 

51-64 1.719,51 € 0,88 1,20 0,98 0,94 1,00 

65-Άνω 2.164,08 € 0,73 0,74 1,74 0,94 0,84 

Μ.Ο. 1.586,19 € 0,99 0,96 1,15 1,21 0,73 
Πίνακασ 12: Σχζςθ με τον Μ.Ο. του ςυνόλου των πόλεων (Μζςθ Οφειλι) - Γυναίκεσ 

Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ πεξηνρή ησλ πφιεσλ, 

εμεηάδνπκε ηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο αλά επάγγεικα παξαηεξψληαο ηα εμήο: νη 

ηδησηηθνί ππάιιεινη είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηελ πςειφηεξε κέζε θαζπζηέξεζε κε 

35% πάλσ απφ ην κ.ν., ελψ ε κέζε θαζπζηέξεζε ζηα άιια επαγγέικαηα είλαη αξθεηά 

θάησ ηνπ κ.ν. (δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ινηπνί) θαη ζρεδφλ ηαπηίδνληαη κε ην κ.ν. 

(ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη αγξφηεο/θηελνηξφθνη). Τπελζπκίδεηαη φηη ζηελ 

αληίζηνηρε πεξίπησζε ησλ αλδξψλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο παξνπζίαδαλ δηπιάζηα 
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θαζπζηέξεζε απφ ην κέζν φξν. ηελ ειηθία 26-30 ηελ πςειφηεξε θαζπζηέξεζε 

θαηέρνπλ νη ηδησηηθνί ππάιιεινη ελψ ηε ρακειφηεξε ηα ινηπά επαγγέικαηα θαη ζηελ 

ειηθία 65+ ηελ πςειφηεξε νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη ηε ρακειφηεξε νη 

δεκφζηνη ππάιιεινη. 

Κωμοπόλεις 

Η ηειεπηαία θαηεγνξία πεξηνρήο είλαη νη θσκνπφιεηο. Η αλάιπζε φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο γίλεηαη μερσξηζηά γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο γηαηί ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Πην αλαιπηηθά: 

i. Άλδρες 

ε απηή ηελ θαηεγνξία, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ησλ πφιεσλ, νη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο ησλ θσκνπφιεσλ νθείινπλ ηα πεξηζζφηεξα κε 15% πάλσ απφ ηνλ 

κέζν φξν ελψ νη αγξφηεο ηα ιηγφηεξα θαηέρνληαο ην 83% ηνπ κ.ν. Δμεηάδνληαο ηηο 

ειηθηαθέο νκάδεο, παξαηεξνχκε ηελ εμήο ηδηαηηεξφηεηα νη ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη νη 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 26-30 εηψλ έρνπλ πςειφηεξε κέζε νθεηιή απφ ηνπο 65+  

ελψ αληίζεηα νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ηα ινηπά επαγγέικαηα ηαπηίδνληαη κε ηε 

γεληθή δηαπίζησζε, κε ηνπο 26-30 λα έρνπλ ρακειφηεξε κέζε νθεηιή απφ ηνπο 65+. 

Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Κωμόπολη: Μζςη οφειλή ςε € 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου των κωμοπόλεων 

Ηλικία Σφνολο 
Ιδιωτικόσ 
Υπάλληλοσ 

Δημόςιοσ 
Υπάλληλοσ/ 
Συνταξιοφχοσ 

Ελεφθεροσ 
Επαγγελματίασ/ 
Ειςοδηματίασ 

Αγρότησ/ 
Κτηνοτρόφοσ Λοιπά 

18-25 608,79 € - - - - 1,00 

26-30 1.024,19 € 1,30 0,63 1,42 0,85 0,79 

31-40 1.473,35 € 1,03 1,06 1,01 0,81 1,09 

41-50 2.067,25 € 0,82 1,07 1,19 0,77 1,15 

51-64 1.917,52 € 0,96 1,17 1,07 0,89 0,90 

65-
Άνω 2.208,37 € 1,09 0,94 1,07 0,84 1,06 

Μ.Ο. 1.549,91 € 1,04 0,97 1,15 0,83 1,00 
Πίνακασ 13: Σχζςθ με τον Μ.Ο. του ςυνόλου των κωμοπόλεων (Μζςθ Οφειλι) - Άνδρεσ 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο ηα απνηειέζκαηα δηαθνξνπνηνχληαη 

απφ ηα αληίζηνηρα ησλ πφιεσλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Οη ειεχζεξνη 
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επαγγεικαηίεο παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε θαζπζηέξεζε κε 15% πάλσ απφ ην κ.ν. 

κε ηελ ειηθία 26-30 λα είλαη πάλσ απφ ην 30% θαη ηελ ειηθία 65+ πάλσ απφ ην 10% 

ηνπ κ.ν. (δηαθνξνπνίεζε απφ ηε γεληθφηεξε ειηθηαθή δηαπίζησζε). Αληίζηνηρε 

ειηθηαθή δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ηα ινηπά 

επαγγέικαηα, ελψ νη ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη νη αγξφηεο έρνπλ ρακειφηεξε κέζε 

θαζπζηέξεζε ζηνπο 26-30 θαη πςειφηεξε ζηνπο 65+. 

 

 

 

 

 

 

Κωμόπολη : Μζςη καθυςτζρηςη ςε ημζρεσ 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου των κωμοπόλεων 

Ηλικία Σφνολο 
Ιδιωτικόσ 
Υπάλληλοσ 

Δημόςιοσ 
Υπάλληλοσ/ 
Συνταξιοφχοσ 

Ελεφθεροσ 
Επαγγελματίασ/ 
Ειςοδηματίασ 

Αγρότησ/ 
Κτηνοτρόφοσ Λοιπά 

18-25 186 - - - - 1,00 

26-30 247,2 1,04 1,00 1,30 0,86 0,81 

31-40 315,2 1,08 1,02 1,23 0,95 0,72 

41-50 360,2 0,97 1,14 0,99 0,95 0,96 

51-64 370,6 0,94 1,21 1,14 0,96 0,74 

65-Άνω 407,8 1,28 0,85 1,10 0,98 0,78 

Μ.Ο. 314,50 1,06 1,04 1,15 0,94 0,84 
Πίνακασ 14: Σχζςθ με τον Μ.Ο. του ςυνόλου των κωμοπόλεων (Ημζρεσ Κακυςτζρθςθσ) - Άνδρεσ 

ii. Γσλαίθες 

Οινθιεξψλνπκε ηελ αλάιπζε σο πξνο ηνπο παξάγνληεο «πεξηνρή θαηνηθίαο», 

«ειηθία» θαη «επάγγεικα», κε ην δείγκα ησλ γπλαηθψλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

θσκνπφιεσλ. πγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ 5 θαηεγνξηψλ επαγγεικάησλ δελ 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο απνθιίζεηο σο πξνο ην κέζν φξν ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο 

(παξαηήξεζε πνπ δηαπηζηψζεθε θαη ζην αληίζηνηρν δείγκα ησλ αλδξψλ). Αληίζεηα, 
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φζνλ αθνξά ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, νη αγξφηεο/θηελνηξφθνη παξνπζηάδνπλ ηελ 

πςειφηεξε νθεηιή (κε 35% πάλσ απφ ην κ.ν.) θαη ηα ινηπά επαγγέικαηα ηε 

ρακειφηεξε (ην 62% ηνπ κ.ν.). ηελ πεξίπησζε ησλ 65+ παξαηεξνχληαη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα, κε ηα ινηπά επαγγέικαηα λα έρνπλ ηελ πςειφηεξε νθεηιή απηή ηε 

θνξά θαη νη ηδησηηθνί ππάιιεινη ηε ρακειφηεξε. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

Κωμόπολη: Μζςη οφειλή ςε € 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου των κωμοπόλεων 

Ηλικία Σφνολο 
Ιδιωτικόσ 
Υπάλληλοσ 

Δημόςιοσ 
Υπάλληλοσ/ 
Συνταξιοφχοσ 

Ελεφθεροσ 
Επαγγελματίασ/ 
Ειςοδηματίασ 

Αγρότησ/ 
Κτηνοτρόφοσ Λοιπά 

18-25 264,97 € - - - - 1,00 

26-30 952,05 € 0,84 1,11 1,07 1,35 0,62 

31-40 1.328,36 € 0,87 1,17 0,97 1,11 0,88 

41-50 1.535,30 € 0,91 0,83 1,03 0,97 1,26 

51-64 1.620,23 € 1,04 0,74 1,15 1,03 1,04 

65-Άνω 2.025,08 € 1,06 0,85 0,88 0,90 1,32 

Μ.Ο. 1.287,67 € 0,94 0,94 1,02 1,07 1,02 
Πίνακασ 15: Σχζςθ με τον Μ.Ο. του ςυνόλου των κωμοπόλεων (Μζςθ Οφειλι) - Γυναίκεσ 

Καη φζνλ αθνξά ηηο εκέξεο θαζπζηέξεζεο, νη ηδησηηθνί ππάιιεινη παξνπζηάδνπλ ηελ 

πςειφηεξε θαζπζηέξεζε κε 33% πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν, ηελ ειηθία 26-30 λα είλαη 

πάλσ απφ ην 29% θαη ηελ ειηθία 65+ λα ηαπηίδεηαη κε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ. 

Αληίζεηα, ηα ινηπά επαγγέικαηα έρνπλ ηε ρακειφηεξε κέζε θαζπζηέξεζε ζην 

ζχλνιν (66% ηνπ κ.ν.) κε ηελ ειηθία 26-30 λα δηαζέηεη ην 46% ηνπ κ.ν. θαη ηνπο 65+ 
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ζρεδφλ λα ηαπηίδνληαη κε ην ζπλνιηθφ κ.ν. (68%). Σα ηειεπηαία απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Κωμόπολη : Μζςη καθυςτζρηςη ςε ημζρεσ 

  Σχζςη με τον μ.ο του ςυνόλου των κωμοπόλεων 

Ηλικία Σφνολο 
Ιδιωτικόσ 
Υπάλληλοσ 

Δημόςιοσ 
Υπάλληλοσ/ 
Συνταξιοφχοσ 

Ελεφθεροσ 
Επαγγελματίασ/ 
Ειςοδηματίασ 

Αγρότησ/ 
Κτηνοτρόφοσ Λοιπά 

18-25 58 - - - - 1,00 

26-30 165,8 1,29 0,69 1,28 1,28 0,46 

31-40 216 1,33 0,86 1,13 1,22 0,46 

41-50 231,4 1,31 0,66 1,16 1,17 0,70 

51-64 246,8 1,39 0,52 1,22 1,25 0,62 

65-Άνω 304,8 1,33 0,68 1,00 1,30 0,68 

Μ.Ο. 203,80 1,33 0,68 1,16 1,24 0,66 
Πίνακασ 16: Σχζςθ με τον Μ.Ο. του ςυνόλου των κωμοπόλεων (Ημζρεσ Κακυςτζρθςθσ) - Γυναίκεσ 

 

πλνςίδνληαο, ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη κε ηελ εηζαγσγή ηεο κεηαβιεηήο 

«επάγγεικα» δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαζψο ελψ ε 

ειηθηαθή ηάζε ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε νθεηιή 

κε βάζε ην επάγγεικα αλά πεξηνρή θαηνηθίαο δηαθνξνπνηείηαη θαη δείρλεη λα κελ 

εμαξηάηαη απφ απηά. Δπνκέλσο, ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα (κε ζπζρέηηζε κε ην 

επάγγεικα θαη ηελ πεξηνρή) πιένλ ηζρπξνπνηείηαη. Σα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη νη 

εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο ζπλνςίδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 
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Κεθάιαηο 5: σκπεράζκαηα θαη Δρεσλεηηθές Προοπηηθές 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε θεξεγγπφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

ηελ παξνχζα έξεπλα αμηνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα θαηφρσλ θαξηψλ κηαο ειιεληθήο 

ηξάπεδαο, γηα λα εληνπηζζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξηνιεπηψλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηεο ηξάπεδαο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ε ειηθία είλαη παξάγνληαο πνπ έρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε θεξεγγπφηεηα ησλ θαηφρσλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Αληίζεηα, ε 

πεξηνρή θαηνηθίαο θαη ην επάγγεικα θαίλεηαη λα κελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζεηηθή ή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Καηά ηελ ηαπηφρξνλε εηζαγσγή ηεο κεηαβιεηήο «πεξηνρή 

θαηνηθίαο» θαη ηεο κεηαβιεηήο «επάγγεικα», ε ειηθηαθή ηάζε ζπλέρηζε λα ππάξρεη 

ελψ ην επάγγεικα δελ έβγαδε ηα ίδηα απνηειέζκαηα θάζε θνξά. Σα απνηειέζκαηα 

παιαηφηεξσλ εξεπλψλ είλαη αλάινγα, ζέηνληαο σο ζεκαληηθφ παξάγνληα ηελ ειηθία 

θαη φρη ην θχιν (Dunn & Kim 1999).  

Η χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο θεξεγγπφηεηαο θαζηζηά 

ζεκαληηθή αλάγθε ησλ νξγαληζκψλ λα «γλσξίζνπλ ηνλ πειάηε ηνπο».   

Όπσο παξαηεξήζακε, ηε κεγαιχηεξε νθεηιή ηελ είραλ άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο νη 

νπνίνη πηζαλφηαηα λα ζπλεξγάδνληαη αξθεηφ θαηξφ κε ηελ ηξάπεδα. Άξα, ε ζπλερήο 
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επεμεξγαζία θαη παξαηήξεζε ησλ αιιαγψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαξηνιεπηψλ 

είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα. 

Οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ πνηνο θαξηνιήπηεο είλαη θεξέγγπνο θαη πνηνο φρη, 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ σο έλα βαζκφ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ 

πξνζψπσλ. Παξφια απηά, ε αλάιπζε θαη ε εμεχξεζε άιισλ νπζηαζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο π.ρ. ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, είλαη απαξαίηεηε. 
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