
 

 

 

ICAP CREDIT RATING 

∆ιαβάθµιση Πιστοληπτικής Ικανότητας Επιχειρήσεων 

 

Το ICAP Credit Rating έχει ως στόχο την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

εξεταζόµενων επιχειρήσεων σε σχέση µε την πιθανότητα εµφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης τους, 

σε χρονικό   ορίζοντα ενός έτους. 

 
Η εκτίµηση αυτή βασίζεται στην ανάλυση εµπορικών και οικονοµικών στοιχείων καθώς και 

στοιχείων συναλλακτικής συµπεριφοράς τα οποία προκύπτουν από δηµοσιευµένα στοιχεία και 

συνεντεύξεις της ICAP µε τις συγκεκριµένες επιχειρήσεις. 

 
Η εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων (Credit Ratings) αποτυπώνεται σε 

δεκάβαθµη κλίµακα διαβάθµισης (AA, A, BB, B, C, D, E, F, G και H). Όσο η κατάταξη της 

επιχείρησης πλησιάζει τις  διαβαθµίσεις  υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας (ΑΑ – Β) τόσο  µικρότερη είναι η 

πιθανότητα εµφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης. 

 

Αντίθετα, όσο η κατάταξη της επιχείρησης πλησιάζει τις διαβαθµίσεις χαµηλής πιστοληπτικής 

ικανότητας (F – H) τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εµφάνισης ασυνέπειας ή και πτώχευσης. 

 
Στην κατηγορία N.R. – Not Rated – κατατάσσονται επιχειρήσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκτίµηση 

της πιστοληπτικής τους ικανότητας λόγω ελλείψεως επαρκών στοιχείων, στην κατηγορία 

N.T. – Not Trading – κατατάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες δεν λειτουργούν πλέον (έχουν 

πτωχεύσει, έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, έχουν διαλυθεί, είναι αδρανείς, κ.α.), ενώ στην κατηγορία 

N.C. – Not Calculated – κατατάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες δεν εξετάζονται για λόγους όπως η νοµική 

µορφή (Συνεταιρισµός, Κοινοπραξία, κ.λπ.) και το αντικείµενο δραστηριότητας (Τράπεζες, Ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, κ.λ.π.). 

 

 



 

 

ICAP CREDIT RATING 

 
 

AA 

Η διαβάθµιση ΑΑ υποδηλώνει χαµηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους 

ακόµα και υπό τις δυσµενέστερες οικονοµικές συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική 
τους ικανότητα παραµένει σταθερά πολύ υψηλή.  

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση ΑΑ χαρακτηρίζονται από τα εξαιρετικά οικονοµικά 

µεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σηµαντική θέση τους στην αγορά. 
 

 

 
A 

Η διαβάθµιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους  
ακόµα  και  υπό δυσμενείς  οικονοµικές συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική τους 

ικανότητα παραµένει σταθερά υψηλή.  
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σηµαντικά οικονοµικά 

µεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σηµαντική θέση τους στην αγορά. 

 

 
 

BB 

Η διαβάθµιση ΒΒ υποδηλώνει πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 
επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε πολύ µικρό βαθµό από 

δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική τους ικανότητα 
παραµένει σχετικά σταθερή.  

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση ΒΒ χαρακτηρίζονται από τα σηµαντικά οικονοµικά 

αποτελέσµατα, τη σταθερή πορεία και την ανταγωνιστική θέση τους στην αγορά. 
 

 

 
B 

Η διαβάθµιση Β υποδηλώνει χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις 

οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε µικρό βαθµό από δυσµενείς οικονοµικές 
συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραµένει σχετικά σταθερή.  

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση Β χαρακτηρίζονται από τα ικανοποιητικά οικονοµικά  
αποτελέσµατα τους, τη σταθερή πορεία και την ικανοποιητική θέση τους στην αγορά. 

 

 

C 

Η διαβάθµιση C υποδηλώνει µέτριο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις 

µε ευαισθησία στις δυσμενείς οικονοµικές συγκυρίες.  
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση C χαρακτηρίζονται από τα µέτρια οικονοµικά µεγέθη 

τους, τη µέτρια πορεία και τη µειωµένη ανταγωνιστική θέση στην αγορά. 
 

 
D 

Η διαβάθµιση D υποδηλώνει σχετικά αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν αυξηµένη ευαισθησία στις δυσμενείς οικονοµικές 

συγκυρίες.  
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση D χαρακτηρίζονται από τα χαµηλότερα του µέσου 

οικονοµικά µεγέθη τους και την καθοδική πορεία τους και τη µειωµένη ανταγωνιστική 
θέση στην αγορά. 

 

 

E 

Η διαβάθµιση Ε υποδηλώνει αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν µεγάλη ευαισθησία στις δυσμενείς οικονοµικές 
συγκυρίες.  

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση Ε χαρακτηρίζονται από τα χαµηλά οικονοµικά µεγέθη 
τους, την έντονα καθοδική πορεία και τη χαµηλή ανταγωνιστική θέση τους. 

 

 
F 

Η διαβάθµιση F υποδηλώνει σηµαντικά αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται  
σε επιχειρήσεις  µε  προβλήματα  στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους.  

Οι επιχειρήσεις  µε  διαβάθµιση F χαρακτηρίζονται από τα ιδιαίτερα χαµηλά οικονοµικά  

µεγέθη  τους  και  την  ιδιαίτερα  χαµηλή  ανταγωνιστική  θέση τους. 
 

 

G 

Η διαβάθµιση G υποδηλώνει πολύ υψηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

επιχειρήσεις µε σηµαντικά προβλήµατα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους.  
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση G χαρακτηρίζονται από τα επιβαρυμένα οικονοµικά 

αποτελέσµατα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την πορεία τους. 

 



 

 
H 

Η διαβάθµιση Η υποδηλώνει υψηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

επιχειρήσεις µε πολύ σηµαντικά προβλήµατα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών 

τους.  
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση Η χαρακτηρίζονται από τα εξαιρετικά επιβαρυμένα 

οικονοµικά αποτελέσµατα τα οποία θέτουν σε υψηλό κίνδυνο την πορεία τους. 
 

 
N.R. 

Not Rated. Η κατηγορία  ‘N.R.’  δεν αποτελεί  διαβάθµιση πιστοληπτικής ικανότητας 

και σε αυτή κατατάσσονται επιχειρήσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκτίµηση 
της πιστοληπτικής τους ικανότητας. 

 

 
N.T. 

Not Trading. Η κατηγορία ‘N.T.’ δεν αποτελεί διαβάθµιση πιστοληπτικής ικανότητας 

και σε αυτή κατατάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα. 

 

 

Ν.C. 

Not Calculated. Η κατηγορία ‘N.C.’ δεν αποτελεί διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας 
και σε αυτή κατατάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες δεν εξετάζονται κυρίως λόγω 

νοµικής µορφής ή λόγω κλάδου δραστηριότητας. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαβάθµιση πιστοληπτικής ικανότητας εκφράζει συνολικά τη χρηµατοοικονοµική 

διάρθρωση των επιχειρήσεων και δεν ταυτίζεται µε τα ενδεχοµένως κερδοφόρα ή ζηµιογόνα 

αποτελέσματα των εταιρειών αυτών. Οι διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας δεν αποτελούν 

συστάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης επενδυτικών τίτλων. 

 
 
 

 


