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Ο Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ, Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, επιςθμαίνει οριςμζνεσ βαςικζσ ςτρατθγικζσ που εξαςφαλίηουν τα καλφτερα αποτελζςματα κατά τθ διαχείριςθ προβλθματικών δανείων.
Από το 2008 και μετά, θ διαχείριςθ δανείων, ιδίωσ των δανείων προσ φυςικά πρόςωπα και
μικρζσ επιχειριςεισ, ζχει αποδειχτεί δφςκολο εγχείρθμα. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι
τόςο οι τράπεηεσ όςο και οι πελάτεσ βρζκθκαν ςτθ δίνθ τριϊν δυςμενϊν παραγόντων:
1. Τθν εξελιςςόμενθ οικονομικι κρίςθ που περιόριςε τθ δυνατότθτα των πελατϊν να ανταπεξζλκουν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ,
2. Τθ μείωςθ τθσ μόχλευςθσ των χαρτοφυλακίων, θ οποία μείωςε τα ζςοδα που ςτθρίηουν
τισ προβλζψεισ,
3. Τθν αδυναμία των αποκεμάτων ιδίων κεφαλαίων να καλφψουν τθ χιονοςτιβάδα των δανείων ςε κακυςτζρθςθ.
Τα προβλθματικά δάνεια δεν επθρεάηουν μόνο το τραπεηικό ςφςτθμα αλλά ολόκλθρθ τθν
οικονομία και τθν κοινωνία. Οι επιπτϊςεισ για τθν οικονομικι ανάκαμψθ είναι ςοβαρζσ,
δεδομζνου ότι όςοι ζχουν περιζλκει ςε αδυναμία πλθρωμισ αποςφρονται ςταδιακά ςτο
περικϊριο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Πρόκειται για ζνα κζμα που ζχει επιςθμανκεί
ςε όλεσ τισ οικονομίεσ που αντιμετωπίηουν ςθμαντικά προβλιματα χρζουσ ςτθν πραγματικι οικονομία. Η λφςθ του προβλιματοσ αυτοφ δεν είναι απλι, και θ φφςθ του ζχει διάφορεσ εκφάνςεισ: ςτθν πολιτικι, τθν οικονομία, τουσ λειτουργικοφσ κινδφνουσ τραπεηϊν, τθ
διαχείριςθ πιςτωτικοφ κινδφνου και τθν επενδυτικι τραπεηικι. Παρακάτω, κα αναπτφξω
οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ και λειτουργικζσ πτυχζσ του προβλιματοσ.
Προβλζποντασ τον μακροοικονομικό κφκλο ςτθ διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ χρζουσ
Πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι κατά τθ διάρκεια μιασ οικονομικισ κρίςθσ οι επιςφάλειεσ γίνονται «διπλά επιςφαλείσ». Επομζνωσ, κατά τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ και τθσ
ζνταςθσ τθσ δυςχζρειασ αποπλθρωμισ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ πορεία τθσ οικονομίασ και θ προοπτικι ανάκαμψθσ. Δεν υπάρχει λόγοσ να αναμζνουμε ταχεία ανάκτθςθ των
δανείων όταν βακαίνει θ φφεςθ. Επίςθσ δεν ωφελοφν οι προςπάκειεσ για αφξθςθ τθσ ανάκτθςθσ οφειλϊν τθν ίδια ςτιγμι που θ αγορά ακινιτων βρίςκεται ςε πτωτικι πορεία. Συνεπϊσ, θ διαχείριςθ επιςφαλειϊν και κακυςτεριςεων αποτελεί πρόβλθμα ςυγχρονιςμοφ μεταξφ τθσ πραγματικισ οικονομίασ και των προοπτικϊν τθσ πελατείασ.
Αναλυτικι εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ του πελάτθ
Μία νζα ςτρατθγικι κατθγοριοποίθςθσ είναι αναγκαία. Οι τράπεηεσ κα πρζπει να κατθγοριοποιοφν τουσ πελάτεσ βάςει των ςθμερινϊν και όχι των παλαιϊν δεδομζνων. Η κατθγοριοποίθςθ κα πρζπει να χρθςιμοποιείται τόςο για τθν εκτίμθςθ τθσ βζλτιςτθσ πρόταςθσ
προσ τουσ πελάτεσ, όςο και για τα κατάλλθλα κανάλια επικοινωνίασ. Η κατθγοριοποίθςθ
πρζπει να είναι πολυςφνκετθ, αλλά και με δυνατότθτα υλοποίθςθσ. Ο χρόνοσ είναι μία από
τισ βαςικζσ μεταβλθτζσ, αφοφ όςο ςυντομότερα επζμβεισ ςε πιςτοδοτοφμενο πελάτθ, τόςο
αυξάνεται θ πικανότθτα να διατθριςεισ το δάνειο «ηωντανό».
Είναι επίςθσ ςθμαντικό να λαμβάνονται υπόψθ οι ςυνολικζσ δυνατότθτεσ του πελάτθ, αλλά
και το επίπεδο των ςθμερινϊν και μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, προκειμζνου να καταλι-

ξουμε ςε ςωςτι αξιολόγθςθ και προςαρμογι του δανείου. Οι εξαςφαλίςεισ πρζπει να αυξθκοφν. Σε περιόδουσ κρίςθσ δεν αναμζνεται να εξοφλοφνται τα δάνεια από τισ εξαςφαλίςεισ τουσ· εντοφτοισ, οι εξαςφαλίςεισ είναι απαραίτθτεσ για τουσ ςκοποφσ του ςχθματιςμοφ
προβλζψεων και τθσ θκικισ δζςμευςθσ των πελατϊν. Επομζνωσ οι πελάτεσ επιτυγχάνουν
τισ καλφτερεσ ςυμφωνίεσ όταν ςυνεργαςκοφν με τα ςτελζχθ που είναι υπεφκυνα για τθ διαχείριςθ απαιτιςεων.
Καλό είναι να προωκοφνται οι διακανονιςμοί και οι ςτρατθγικζσ εξόδου από δανειακζσ υποχρεϊςεισ όταν ο πελάτθσ επικυμεί να τακτοποιιςει τισ οφειλζσ του, ζςτω με μικρζσ διορκωτικζσ ρυκμίςεισ. Όςοι προςπακοφν να εξοφλιςουν οφειλζσ αλλά αδυνατοφν να το
καταφζρουν, δεν πρζπει να τιμωροφνται. Δεν υπάρχει λόγοσ να εξαντλιςουμε τισ δυνατότθτεσ αναδιάρκρωςθσ του πελάτθ, τθν ςτιγμι που θ οικονομικι κρίςθ μπορεί να ςυνεχιςκεί
για μεγαλφτερο χρόνο απ’ όςο αναμζναμε αρχικά.
Γενικά, είναι ςθμαντικό να διατθροφμε ηωντανό το κοινωνικό πρόςωπο τθσ τράπεηασ, παρά
το κόςτοσ που αυτό ςυνεπάγεται. Όταν επανεξετάηονται οι υποκζςεισ δανείων, πρζπει να
επιδεικνφεται ευαιςκθςία προσ τουσ πελάτεσ που πράγματι βρίςκονται ςε δυςχερι κατάςταςθ. Παρά τισ δυςκολίεσ, θ τράπεηα πρζπει να διατθρεί το κοινωνικό τθσ πρόςωπο και τισ
κοινωνικζσ τθσ αξίεσ, ςτζλνοντασ μινυμα δίκαιθσ μεταχείριςθσ τόςο προσ τουσ υπαλλιλουσ
όςο και προσ τουσ πελάτεσ.
Κανάλια επικοινωνίασ και ανκρώπινο δυναμικό
Για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ απαιτείται ζνα διαφορετικό ςτελεχιακό δυναμικό. Στο ςθμείο αυτό, υπάρχουν οριςμζνεσ κινιςεισ που μποροφν να εξαςφαλίςουν κετικά αποτελζςματα:
Να δοκοφν κίνθτρα προκειμζνου να οδθγθκεί το ςφςτθμα προσ μία ςυγκεκριμζνθ
κατεφκυνςθ. Τα κίνθτρα πρζπει να είναι ςαφι και να ανταμείβουν τθ ςυνειςφορά του προςωπικοφ ςε κάκε επίπεδο του ςυςτιματοσ.
Η ςτοχοκεςία πωλιςεων δεν πρζπει να ςυνοδεφεται από υπερβολικό ποςοςτό εγκρίςεων: οι ρυκμίςεισ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ να είναι τόςεσ όςεσ χρειάηονται για τθ
ςτιριξθ των πελατϊν και τθσ κερδοφορίασ τθσ τράπεηασ.
Το λειτουργικό κόςτοσ αναμζνεται αυξθμζνο, κακϊσ οι ρυκμίςεισ δανείων ςυνεπάγονται αυξθμζνο κόςτοσ ςε ςχζςθ με τθ ςυνικθ διαδικαςία δανειοδότθςθσ. Ζχει διαπιςτωκεί ότι θ διαδικαςία ρφκμιςθσ δανείων απαιτεί 45% ζωσ 75% περιςςότερο χρόνο απ’ όςο
μία ςυνικθσ απόφαςθ πιςτοδότθςθσ και εκταμίευςθσ.
Να μθν υποτιμάται το γεγονόσ ότι οι υπάλλθλοι που ζρχονται ςε επαφι με τουσ
πελάτεσ και διαπραγματεφονται μαηί τουσ είναι και οι ίδιοι πελάτεσ και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςε δυςχερζςτερθ κατάςταςθ από αυτοφσ. Αν και θ κατανόθςθ και θ ςυμπόνια αποτελοφν κετικζσ ζννοιεσ ςτο μάρκετινγκ, ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα είναι επικυμθτό οι υπάλλθλοι να επιδεικνφουν πιο ουδζτερθ ςτάςθ. Όςοι είναι ςτθν πρϊτθ γραμμι παίηουν
ηωτικό ρόλο ςτισ ςυηθτιςεισ και διαπραγματεφςεισ.
Να αξιοποιοφνται μόνο οι πιο πεπειραμζνοι υπάλλθλοι χορθγιςεων ςτισ διαπραγματεφςεισ με τουσ πελάτεσ. Τα ςτελζχθ πιςτοδοτιςεων ςυνικωσ δεν ζρχονται ςε άμεςθ
επαφι με τον πελάτθ. Όταν όμωσ πραγματοποιείται μία ρφκμιςθ, οι ρόλοι αλλάηουν ςθμαντικά και ωσ εκ τοφτου πρζπει να αξιοποιθκοφν οι πιο ταλαντοφχοι ςτθ διαπραγμάτευςθ με
τουσ πελάτεσ. Συνικωσ, τα καλφτερα ςτελζχθ για τθν ρφκμιςθ δανείων είναι τα πιο ανοι-

χτόμυαλα ςτελζχθ πιςτοδοτιςεων με ικανότθτα να ςκζπτονται ζξω από ςτενά πλαίςια και
κανόνεσ.
Διαχείριςθ πιςτωτικών ςχζςεων
Η αποδοτικι διαχείριςθ των πιςτωτικϊν ςχζςεων είναι μείηονοσ ςθμαςίασ. Όλα τα εργαλεία που αφοροφν ςτθν ανάλυςθ διαχείριςθσ κινδφνων κα πρζπει να επανεξεταςτοφν. Οι
ςκορόκαρτεσ και τα ςυμπεριφορικά μοντζλα οδθγοφν ςε προβλζψεισ ακζτθςθσ. Η πρόβλεψθ τθσ εκ νζου ακζτθςθσ και θ πικανότθτα να διατθρθκεί μια ρφκμιςθ δανείου «ηωντανι»
αποτελοφν καινοφργιεσ ανάγκεσ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ κακυςτεριςεων, και θ ακρίβειά τουσ ωσ εργαλεία δεν ζχει φτάςει ακόμα ςτα επικυμθτά επίπεδα.
Πρζπει πάντα να κυμόμαςτε ότι θ βζλτιςτθ πρόταςθ προσ του πελάτεσ πρζπει να είναι ρεαλιςτικι. Πολλζσ τράπεηεσ ςιμερα ζχουν περιςςότερα προϊόντα ρφκμιςθσ δανείων παρά
προϊόντα για νζεσ χρθματοδοτιςεισ. Τα προϊόντα αναδιάρκρωςθσ δανείων πρζπει να προβλζπουν τισ μεταβαλλόμενεσ δυνατότθτεσ του πελάτθ για αποπλθρωμι και να δίνουν ιςχυρά κίνθτρα για τθν τιρθςθ των υποςχζςεων των πελατϊν. Παρατθρείται ςυχνά το φαινόμενο, οι πελάτεσ να φτιάχνουν ζναν κφκλο προςδοκιϊν, κεωρϊντασ ότι κάκε αναδιάρκρωςθ
ακολουκείται από μία άλλθ με καλφτερουσ όρουσ, και θ πρακτικι αυτι κινδυνεφει ζτςι να
ςυνεχιςτεί ςτο διθνεκζσ.
Οι πελάτεσ πρζπει να κατανοιςουν ότι θ αναδιάρκρωςθ αποτελεί πολφ ςοβαρό εγχείρθμα
και όχι εφκολο ζργο, και ζτςι πρζπει να ακολουκείται θ πλιρθσ χορθγθτικι διαδικαςία ςε
κάκε αίτθςθ για ρφκμιςθ οφειλϊν. Οι εποπτικζσ αρχζσ πρζπει επίςθσ να πειςκοφν ότι θ διαδικαςία ρφκμιςθσ δανείων αποτελεί πράγματι προςπάκεια ανάκαμψθσ του πελάτθ και
των πιςτωτικϊν του διευκολφνςεων και όχι απόπειρα απόκρυψθσ προβλθματικϊν δανείων.
Τζλοσ, κα πρζπει να αξιοποιθκοφν όλα τα εργαλεία πωλιςεων, αλλά αυτι τθ φορά για τον
αντίκετο ςκοπό. Όλεσ οι τεχνικζσ που αναπτφχκθκαν κατά τθν εποχι τθσ ζντονθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ είναι τϊρα απαραίτθτεσ για τον προςδιοριςμό, τθ διαπραγμάτευςθ και
τθν εφαρμογι βιϊςιμων ςτρατθγικϊν για τα δάνεια των πελατϊν.

