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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν κέζα απφ ηελ εμέιημε ησλ 
ππνδεηγκάησλ κέηξεζήο ηνπ θαη παξνπζηάδνληαο ην ζχζηεκα δηαρείξηζήο ηνπ 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο ρψξαο. 
Αξρηθά, δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηα είδε ησλ ηξαπεδηθψλ 
θηλδχλσλ. Γίλεηαη ιφγνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ηε ζεκαζία κέηξεζήο ηνπο 
απφ ηηο ηξάπεδεο, ηηο αηηίεο αχμεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ, ελψ παξνπζηάδνληαη 
θάπνηα βαζηθά κεγέζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη πψο απηά δηακνξθψζεθαλ ηα 
ηειεπηαία δχν ρξφληα ιφγσ ηνπ δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 
Έπεηηα, γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη γηα ην ιφγν απηφ 
δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ, νη θχξηεο ζπληζηψζεο ηνπ θαη νη ιφγνη πνπ θάλνπλ επηηαθηηθή 
ηε κέηξεζή ηνπ απφ ηηο ηξάπεδεο.  
Αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ ζπκθψλσλ ηεο Βαζηιείαο κε έκθαζε  ζηηο κεζφδνπο πνπ 
απηά πξφηεηλαλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο.   
Σα θπξηφηεξα ππνδείγκαηα κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αλαιχνληαη, ελψ 
παξάιιεια παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαζελφο απφ 
απηά. 
ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 
ηεο ηξάπεδαο Alpha θαη πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη ην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ 
δηαβαζκίζεσλ θαη ε ηππνπνηεκέλε κέζνδνο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ηξάπεδα. Δπίζεο, 
αλαθέξνληαη νη αξηζκνδείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ηξάπεδα κε ζθνπφ ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ πηζηνχρσλ ηεο.  
Σέινο, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ηφζν φζνλ αθνξά ηα ππνδείγκαηα κέηξεζεο 
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, φζν θαη γηα ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ 
ηξαπεδψλ.   
 
 
 
 
 
 



 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ  

 

Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή Γ. Αξηίθε γηα ηελ βνήζεηα ηνπ, ηηο ηδηαίηεξα 

ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπ θαηά 

ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο, επραξηζηψ ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ θαηαζηήκαηφο φπνπ εξγάδνκαη ζηελ ALPHA BANK θν Δ. Πηιάιε θαη 

ηνλ θν Κ. Κνζκά Πξντζηάκελν Υνξεγήζεσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηελ ελ γέλεη 

βνήζεηά ηνπο θαη ηηο ζεκαληηθέο νδεγίεο ηνπο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ ζπιιεγκέλσλ πιεξνθνξηψλ.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ  

  
ΚΔΦ. 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

1.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ  

1.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

1.3 ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

1.4 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

Α ΜΔΡΟ: ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ  
 
ΚΔΦ.2  ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 
2.1 ΓΔΝΗΚΑ  

2.2 ΟΡΗΜΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

2.3 ΔΗΓΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

2.3.1 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

2.3.2 ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΟΡΑ 

2.3.2.1 ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ  

2.3.2.2 ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ 

2.3.3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ  

2.3.4 ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

2.3.5 ΛΟΗΠΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ  

2.3.5.1 ΚΗΝΓΤΝΟ ΥΧΡΑ  

2.3.5.2 ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ  

2.3.5.3 ΝΟΜΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ  

2.3.6 ΟΗ ΒΑΗΚΟΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ-ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

2.3.7 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

2.3.7.1 ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ ΔΠΗΒΔΒΛΖΜΔΝΖ Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

2.3.7.2 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

2.3.8 ΟΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ, 2008 & 2009 

2.3.8.1 ΓΔΝΗΚΑ  

2.3.8.2 ΑΗΣΗΔ ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

2.3.8.3 ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ( 2008, 2009)  



 

2.3.8.4 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ Α’ ΣΡΗΜΖΝΟ 

ΣΟΤ  2009 

 

ΚΔΦ. 3 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 
3.1 ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ  

3.1.1.ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΕΖΜΗΑ  

3.1.2 ΑΣΟΥΗΑ   

3.2 ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΤΝΗΣΧΔ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

3.3 ΟΡΗΜΟ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

3.4 ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

3.5 ΟΡΗΜΟΗ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟ ΓΗΔΘΝΔΗ ΣΡΑΠΔΕΔ 

3.6 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΓΝΧΔΧ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

3.7 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

3.8 ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΔΠΗΣΑΚΣΗΚΖ ΣΖΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ 

3.9 ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

3.9.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ  

3.9.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 
ΚΔΦ.4  ΣΟ ΤΜΦΧΝΟ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ  

 
4.1 ΤΜΦΧΝΟ ΒΑΗΛΔΗΑ I 

4.2 ΤΜΦΧΝΟ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ 

4.2.1 ΠΡΧΣΟ ΠΤΛΧΝΑ 

4.2.2 ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΤΛΧΝΑ 

4.2.3 ΣΡΗΣΟ ΠΤΛΧΝΑ 

4.3 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ  

4.4 ΒΑΗΛΔΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

4.4.1 ΜΔΘΟΓΟΗ  

4.4.2 ΣΑΘΜΗΔΗ ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ            

ΒΑΗΛΔΗΑ  

 
 
 
 



 

ΚΔΦ.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 
  

5.1 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

5.1.1 ΔΜΠΔΗΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ  

5.1.1.1 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

5.1.2    ΝΔΤΡΧΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ  

5.1.2.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

5.1.2.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

5.1.3 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

5.1.3.1 ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΧΝ 

5.1.3.2  ΜΖ-ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΧΝ 

5.1.3.2.1 LOGIT ΜΟΝΣΔΛΑ 

5.1.3.2.2 PROBIT ΜΟΝΣΔΛΑ  

5.1.3.3 ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ  

5.1.3.3.1 ΓΔΝΗΚΑ      

5.1.3.3.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  ΓΡΑΜΜΗΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 

5.1.3.3.3 Ζ ΠΟΛΤΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΑΝΑΛΤΖ   

5.1.3.3.4 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ALTMAN Ε SCORE 

5.1.3.3.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ZETA 

5.1.3.3.6 ΤΓΚΡΗΖ ZETA –Z-SCORE  

5.1.4 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

5.2  ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

5.2.1 Ζ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ  

5.2.2 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

5.3 ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 

5.3.1 ΓΟΜΗΚΑ/ ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΑ  

5.3.1.1 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΟΤ MERTON (1974) 

5.3.1.2 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ KMV 

5.3.1.2.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

5.3.1.2.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ    

5.3.2 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΧΝ 

5.3.2.1 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ CREDIT METRICS 

5.3.2.1.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  



 

5.3.2.1.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

5.3.2.2 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ CREDIT RISK + 

5.3.2.2.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

5.3.2.2.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

5.3.3 ΤΒΡΗΓΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 

5.3.3.1 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ MOODY’S RISK CALC  

5.3.4 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ RAROC  

5.3.4.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

5.3.4.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

5.4 ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Β ΜΔΡΟ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ALPHA  
 
ΚΔΦ. 6 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 
6.1 ΓΔΝΗΚΑ  

6.2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

6.3 ΔΞΔΛΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ALPHA  

6.4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ  

6.5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ & ΥΡΟΝΟ ΜΔΣΡΖΖ 

 

ΚΔΦ. 7 ΜΔΘΟΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΔΧΝ  

 
7.1 Ζ ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ ΜΔΘΟΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΔΧΝ  

7.1.1 ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ  

7.1.1.1 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

7.1.1.2  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

7.1.1.3 ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

7.1.1.4 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

7.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ 

ΜΔΘΟΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΔΧΝ 

7.2 Ζ ΔΞΔΛΗΓΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΔΧΝ ΣΖΝ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ALPHA  

7.2.1 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  



 

7.2.1.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ  
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ΚΔΦ. 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη νη θίλδπλνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζχγρξνλε 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε αθξηβήο πνζνηηθνπνίεζή ηνπο απφ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη επηβεβιεκέλε. Ζ πξαθηηθή ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εμειίρηεθε ηαρχηαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Ηδηαίηεξα ε εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ 

γεγνλφησλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν εδψ θαη πνιιά ρξφληα, δεδνκέλνπ φηη ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο απνηειεί θαη ηνλ ζεκαληηθφηεξν θίλδπλν γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  

 

 

1.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΟ ΚΟΠΟ  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ θαη 

λα παξνπζηάζεη ηα δηάθνξα είδε ηνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

Παξνπζηάδεη θαη αμηνινγεί ηα θπξηφηεξα ππνδείγκαηα κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Γίλεη έκθαζε ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη αλαιχεη θαη αμηνινγεί ην ζχζηεκα  δηαρείξηζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ ηξαπεδψλ.   

πλνπηηθά, ε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν ηηο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζε εκπεηξηθφ 

επίπεδν ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

 

 

1.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά κνληέια ππνινγηζκνχ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο. Δπίζεο, 

αλαιχεηαη ην ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο Alpha κε 

αλαθνξά ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο, 

ηε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε νκάδεο θαη ηελ 

απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.  
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1.3 ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζα έρνπλ αλαιπζεί νη βαζηθνί ηξαπεδηθνί 

θίλδπλνη, ηα ζχκθσλα ηεο Βαζηιείαο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη ηα βαζηθά 

ππνδείγκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο, κεηά ηελ παξνπζίαζε 

ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ 

επίπεδν θαη κέζα απφ ηηο δηαηαγέο ηεο Βαζηιείαο, ζα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο.   

 

 

1.4 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΔΡΓΑΗΑ  

 

Ζ εξγαζία πεξηιακβάλεη δχν κέξε. ην πξψην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ελψ παξάιιεια 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζχκθσλα ηεο Βαζηιείαο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

ησλ ππνδεηγκάησλ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ αξρή 

δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηα είδε ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ. ηε ζπλέρεηα 

αλαιχεηαη εθηελέζηεξα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ, νη θχξηεο 

ζπληζηψζεο ηνπ, θαη νη ιφγνη πνπ θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ κέηξεζή ηνπ απφ ηηο 

ηξάπεδεο. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα ζχκθσλα ηεο Βαζηιείαο θαη νη θαλφλεο πνπ 

απηά ζέζπηζαλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ. Σέινο, κε ζθνπφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ππνδεηγκάησλ κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηα ππνδείγκαηα 

ρσξίδνληαη ζε παξαδνζηαθά ππνδείγκαηα, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη κνληέξλα ππνδείγκαηα. Σα  παξαδνζηαθά ππνδείγκαηα αλαιχνληαη ζηα 

εκπεηξηθά ζπζηήκαηα, ηα λεπξσηηθά δίθηπα θαη ηα ππνδείγκαηα πηζηνιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο (credit scoring models), ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε γξακκηθά ππνδείγκαηα 

πηζαλνηήησλ, κε-γξακκηθά ππνδείγκαηα πηζαλνηήησλ (Logit θαη Probit κνληέια), θαη 

γξακκηθά κνληέια δηαρσξηζκνχ. ηα γξακκηθά κνληέια δηαρσξηζκνχ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ πνιπκεηαβιεηε δηαθξηηή αλάιπζε, ζην ππφδεηγκα πξφβιεςεο Altman 

Z- score θαη ζην ππφδεηγκα  ZETA. Σα ζπζηήκαηα πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

ρσξίδνληαη ζηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ην 

ππφδεηγκα εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

ηα κνληέξλα ππνδείγκαηα παξνπζηάδνληαη ηα  δνκηθά / δηαξζξσηηθά ππνδείγκαηα 

(ππφδεηγκα ηνπ Merton θαη ππφδεηγκα ηεο KMV) ,ηα ππνδείγκαηα ραξηνθπιαθίσλ θαη 

ηα πβξηδηθά ππνδείγκαηα.   ηα ππνδείγκαηα ραξηνθπιαθίσλ αλαιχνληαη ην 
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ππφδεηγκα credit metrics θαη ην ππφδεηγκα credit risk +. ηα  πβξηδηθά ππνδείγκαηα 

παξνπζηάδεηαη ην ππφδεηγκα moody’s risk calc. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζην 

ππφδεηγκα RAROC. Παξάιιεια, αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ εμεηάδνληαη.  

 

ην δεχηεξν κέξνο, παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ κίαο Διιεληθήο ηξάπεδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνληαη νη κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο ησλ πηζηνχρσλ ηεο Alpha Bank, ε εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο Alpha θαη νη θαηεγφξηεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (ζεκειηψδεο θαη εμειηγκέλε) θαη ε εθαξκνγή ηεο 

ηππνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο απφ ηελ ηξάπεδα Alpha. Γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο 

κεζφδνπο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ πηζηνχρσλ θαη ε 

θαηάηαμή ηνπο ζε βαζκίδεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα κεγέζε θαη 

ηέινο νη αξηζκνδείθηεο πνπ ππνινγίδνληαη.  
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Α ΜΔΡΟ: ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

ΚΔΦ.2  ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

2.1 ΓΔΝΗΚΑ  

 

Ζ δηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ ζηηο δηάθνξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο 

ζπλεπάγεηαη, φπσο είλαη επλφεην, ηελ αλάιεςε κίαο ζεηξάο θηλδχλσλ, πνιιέο θνξέο 

ζεκαληηθψλ γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ πεξηγξαθή θαη ε 

θαηαλφεζε, ινηπφλ, ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ πνπ ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ θάζε 

ζπλαιιαγή θαη ζηε ζπλέρεηα ε επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ηξφπσλ πξνζηαζίαο έλαληη 

απηψλ ησλ θηλδχλσλ απνηειεί αληηθείκελν πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα.  

Ο ηξαπεδηθφο θίλδπλνο είλαη κηα «θξπκκέλε» δεκία πνπ ελδέρεηαη λα 

παξνπζηαζηεί ζην κέιινλ, ελψ πξέπεη λα ππνινγηζηεί θαη λα αληηζηαζκηζηεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ. Ο πξνυπνινγηζκφο απηήο ηεο δεκίαο θαη ε έληαμή ηνπ ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηε ινγηθή ησλ απνθάζεσλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη έλα πνιχπινθν θαη ζχλζεην 

εγρείξεκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ.  

Ζ πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ, ν εληνπηζκφο ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ 

θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο, ε πξνζπάζεηα γηα ηε ιεπηνκεξή εθηίκεζε θαη 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ κε ηελ βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ κεζνδνινγηψλ θαη 

πνιχπινθσλ επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

ζχγρξνλεο ηξαπεδηθήο θαζψο ε νξζή δηαρείξηζή ηνπο δηέπεη ηε ιήςε ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ εχξπζκε θαη θεξδνθφξα αλάπηπμε ησλ ηξαπεδψλ. Ζ επηηπρήο 

ηξαπεδηθή πξαθηηθή ηζνδπλακεί κε ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

θηλδχλσλ. ηε ζχγρξνλε επνρή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ, ηηο κεηαβνιέο ζηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηηο δηέπνπλ, ηνλ εληεηλφκελν 

αληαγσληζκφ θαη ζπλεπψο ηελ αλάπηπμε πνιχπινθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ε θχζε θαη ν βαζκφο ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλνη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο, ηνπ ρψξνπ 

δξαζηεξηνπνίεζεο ή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο έρνπλ πνιιαπιψο δηεπξπλζεί. 
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2.2 ΟΡΗΜΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 

Χο θίλδπλνο κπνξεί λα νξηζηεί ε αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε θάπνην 

πξνζδνθψκελν γεγνλφο ή απνηέιεζκα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 Αβεβαηφηεηα είλαη ε θαηάζηαζε εθείλε ζηελ νπνία «ε ακθηβνιία κεηψλεη 

ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο θαηάζηαζεο κηαο 

ηξέρνπζαο δξάζεο» 

 Ο φξνο «αβεβαηφηεηα» πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε ηνπ κπαινχ θαη ππάξρεη 

φηαλ δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε κε βεβαηφηεηα ην απνηέιεζκα κηαο 

επέλδπζεο πνπ έρνπκε αλαιάβεη. 

 Κίλδπλνο είλαη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ κηαο πξάμεο. 

Γει., ην απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί αθξηβψο θαη έηζη ππάξρεη 

αβεβαηφηεηα.  

 

Έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ππνζηεί νηθνλνκηθέο δεκηέο εμαηηίαο ηεο 

πξαγκάησζεο ελφο κε αλακελφκελνπ γεγνλφηνο. 

Κίλδπλνο είλαη ε πηζαλφηεηα έλα πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ 

ην αλακελφκελν. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ θαη ηεο πηζαλφηεηαο λα πξνθχςνπλ 

νλνκάδεηαη «θαηαλνκή πηζαλνηήησλ». Ζ θαηαλνκή πηζαλνηήησλ είλαη έλα κέγεζνο 

πνπ ππφθεηηαη ζε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ πθηζηάκελν θίλδπλν 

λα κε ζπκβεί έλα πξνζδνθψκελν γεγνλφο.  

Οη θίλδπλνη πνπ δηαηξέρεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, απνηεινχλ άκεζε ζπλέπεηα 

ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηνπο νπνίνπο πξνβαίλνπλ ζην πιαίζην ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο κεζνιάβεζεο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή εθ κέξνπο 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ εκπνξηθήο (ιηαληθήο) θαη 

επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο. 

 

 

2.3 ΔΗΓΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

Σα είδε ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

1) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

2) Κίλδπλνη αγνξάο 
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 πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

 Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο  

 Κίλδπλνο ηηκψλ κεηνρψλ 

 Κίλδπλνο ηηκψλ εκπνξεπκάησλ 

3) Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

4) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

5) Λνηπνί θίλδπλνη 

 

 

2.3.1 ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ (CREDIT RISK)   

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

πηζηνχρσλ ηεο ηξάπεδαο. Θα κηιήζνπκε εθηελέζηεξα γηα ηνλ θίλδπλν απηφ ζην Κεθ.3.  

 

 

2.3.2 ΚΗΝΓΤΝΟ ΑΓΟΡΑ (MARKET RISK) 

 

Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο πνπ εθηίζεηαη ε ηξάπεδα ιφγσ κεηαβνιήο 

ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο.  Χο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ λννχληαη νη κεηαβνιέο ησλ 

-επηηνθίσλ 

-ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

-ηηκψλ ησλ  κεηνρψλ 

 -ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ (ν θίλδπλνο ηεο αιιαγήο ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ φπσο 

πεηξέιαην, κέηαιια) 

Αλαθνξηθά, ε πην ζπλεζηζκέλε κεζνδνινγία κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

αγνξάο είλαη απηή πνπ δίλεη ην κέηξν Αμία ζε Κίλδπλν (Value at Risk ή VaR). 

 

 

2.3.2.1 ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ (EXCHANGE RATE RISK)  

 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηελ πηζαλφηεηα δπζκελνχο 

κεηαθίλεζεο ηεο ηζνηηκίαο κεηαμχ δχν λνκηζκάησλ. Οη αγνξέο ζηηο νπνίεο 

ππεηζέξρεηαη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη θπξίσο ε spot αγνξά ζπλαιιάγκαηνο, ε 

forward αγνξά ζπλαιιάγκαηνο θαη νξηζκέλεο αγνξέο παξαγψγσλ πξντφλησλ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF
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Με άιια ιφγηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 

δηαηξέρνπλ φιεο νη πθηζηάκελεο αλνηθηέο ζέζεηο ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ ηνπ 

εγρψξηνπ.  

Οη επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζε μέλεο θεθαιαηαγνξέο κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη 

απφ ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ησλ απνδφζεσλ ησλ θεθαιαίσλ απφ κηα κείσζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ή κηαο ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο. 

 

 

2.3.2.2 ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΠΗΣΟΚΗΟΤ (INTEREST RATE RISK)  

 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ θίλδπλν πνπ απνξξέεη απφ ηελ πηζαλφηεηα δπζκελνχο 

κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ. Οη κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ επηδξνχλ ζηα 

επηηνθηαθά έζνδα θαη έμνδα (άξα ζην επηηνθηαθφ απνηέιεζκα) ηεο Σξάπεδαο φπσο 

επίζεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αμία ησλ απαηηήζεσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ εθηφο 

ηζνινγηζκνχ ζέζεψλ ηεο (άξα ζηα θεθάιαηα ηεο).  

Γεδνκέλνπ φηη ηα έζνδα απφ ην πεξηζψξην ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ-

θαηαζέζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηξαπεδηθψλ εζφδσλ, ν θίλδπλνο απηφο 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα έζνδα ησλ ηξαπεδψλ. 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα φζν πην επκεηάβιεηα είλαη ηα επηηφθηα ηφζν απμάλεη ν 

θίλδπλνο . 

Ο θίλδπλνο απηφο ζρεηίδεηαη θπζηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 

δάλεηα, θαηαζέζεηο, πξνζεζκηαθέο αγνξέο, αγνξά νκνιφγσλ.  

ηφρνο ηεο δηαρείξηζεο επηηνθίσλ είλαη λα δηαηεξήζεη ηα αλνίγκαηα επηηνθίσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα. 

Ζ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ γίλεηαη απφ ην variance ησλ επηηνθίσλ, αιιά 

θαη απφ πνιχπινθα ππνδείγκαηα πξνζδνθηψλ 

Οη φςεηο ηνπ θηλδχλνπ επηηνθίσλ είλαη νη εμήο:  

•Κίλδπλνο αλαηηκνιφγεζεο 

Οθείιεηαη ζε δηαθνξέο ησλ ρξφλσλ ζηαζεξφηεηαο ησλ επηηνθίσλ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ (δηαθνξέο ζηνπο ρξφλνπο σξίκαλζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ ή ζηνπο ρξφλνπο αλαηηκνιφγεζεο ησλ ζηνηρείσλ 

θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ). 

•Κίλδπλνο θακπχιεο επηηνθίσλ 

Οη δηαθνξέο ζηνπο ρξφλνπο αλαηηκνιφγεζεο εθζέηνπλ ηελ Σξάπεδα θαη ζε 

θηλδχλνπο απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ θιίζε θαη ζην ζρήκα ηεο θακπχιεο επηηνθίσλ. Π.ρ 

κηα ζέζε long ζε 10εηή νκφινγα θαη short ζε 5εηή νκφινγα ηνπ ίδηνπ εθδφηε δελ είλαη 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1
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αθίλδπλε αθνχ εάλ απμεζεί ε θιίζε ηεο θακπχιεο επηηνθίσλ (πςειφηεξα δεθαεηή 

επηηφθηα θαη ρακειφηεξα πεληαεηή). 

•Κίλδπλνο βάζεο (spread risk) 

Δάλ νη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ηηκνινγνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

θακπχιεο επηηνθίσλ θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο κεηαβιεζεί. Π.ρ. εάλ κηα απαίηεζε 

ηηκνινγεκέλε κε βάζε ηα US Treasury bills ρξεκαηνδνηείηαη απφ κηα ππνρξέσζε 

ηηκνινγεκέλε κε βάζε ην LIBOR. Ο θίλδπλνο βάζεο νθείιεηαη ζε κε αλακελφκελεο 

κεηαβνιέο ζηε δηαθνξά κεηαμχ απηψλ ησλ δχν βάζεσλ 

•Κίλδπλνο πξναίξεζεο (optionality) 

Πνιιά πξντφληα έρνπλ ελζσκαησκέλα παξάγσγα. Π.ρ.νκφινγα κε put option, 

δάλεηα πνπ νη δαλεηνιήπηεο κπνξνχλ λα απνπιεξψζνπλ ρσξίο penalty, θιπ    

 

 

2.3.3 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ  

 

Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο δεκηψλ ιφγσ πξνβιεκάησλ 

ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο ηξάπεδαο. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα παξαθάησ:  

 Αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

 Δζσηεξηθέο απάηεο, εμσηεξηθέο απάηεο 

 Σερλνινγία ( π.ρ. Γηαθνπέο ζπζηεκάησλ- Σερλνινγηθφο 

θίλδπλνο) 

 Πεξηνπζία (Εεκίεο ζε θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία) 

 ρέζεηο κε πειάηεο, λνκηζκαηηθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο 

 Πξαθηηθέο εξγνδνζίαο, πξνζσπηθνχ θαη αζθάιεηα ρψξνπ εξγαζίαο 

 Κίλδπλνο εθηέιεζεο, δηαθαλνληζκνχ, παξάδνζεο 

 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο 

 

 

2.3.4 ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ (LIQUIDITY RISK)  

 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο λα αδπλαηεί ε επηρείξεζε λα πξνβεί 

ζε άκεζε ξεπζηνπνίεζε κηαο επέλδπζεο ζηελ ηηκή ηζνξξνπίαο, ιφγσ έιιεηςεο 

αγνξαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ιφγσ ζηελφηεηαο νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

πλέπεηα ηνπ θηλδχλνπ απηνχ είλαη λα κε κπνξνχκε λα ρξεκαηνδνηήζνπκε απμήζεηο 

ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή λα κε κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο ππνρξεψζεηο 

καο θαζψο θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B9%CE%BC%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 O θίλδπλνο αδπλακίαο ηεο ηξάπεδαο λα αληιήζεη ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα κε 

πξνζηηφ θφζηνο.  

 Κελφ ιεθηφηεηαο (maturity gap) ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ-παζεηηθνχ  

 Καηάζηαζε θξίζεο 

 Απφζπξζε θαηαζέζεσλ/ δηαδηθαζία ληφκηλν 

 Γηεπθφιπλζε ξεπζηφηεηαο / Δγγχεζε θαηαζέζεσλ 

 

 

2.3.5 ΛΟΗΠΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ  

 

2.3.5.1 ΚΗΝΓΤΝΟ ΥΧΡΑ (COUNTRY RISK) 

 

Ο θίλδπλνο ρψξαο ζπλδέεηαη κε ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ δαλεηδφκελνπ (π.ρ. Λαηηληθή 

Ακεξηθή). 

πλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν ηεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο, κε απαγνξεχζεηο 

πιεξσκψλ ζην εμσηεξηθφ (sovereign risk), κε ηνλ θίλδπλν απαγφξεπζεο απφ ηελ 

Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο κεηαθνξάο ζπλαιιάγκαηνο ζην εμσηεξηθφ (transfer risk) θαη κε 

ην γεληθεπκέλν θίλδπλν (generalized risk). 

Οη ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο αληηκεηψπηζαλ ην πξφβιεκα απηφ ζε 

δάλεηα πνπ έδσζαλ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 ζε ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηελ Αλ. 

Δπξψπε θαη ηε Ν. Ακεξηθή. Ζ πξφζθαηε επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα 

Βαιθάληα θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ππνδείγκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν ρψξαο.  

Ο θίλδπλνο ρψξαο είλαη έλαο πην γεληθφο ηχπνο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή δαλεηνδφηεζε. 

 

 

2.3.5.2 ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ (POLITICAL RISK)  

 

Ο πνιηηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο εξγαζίεο 

κηαο ηξάπεδαο. Αθνξά νπζηαζηηθά έλα νιφθιεξν θάζκα θηλδχλσλ απφ ηελ απιή 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηα επηηφθηα ή ειέγρσλ ζηελ εμαγσγή ζπλαιιάγκαηνο κέρξη 

ηελ εζληθνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο.  
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ιεο νη επηρεηξήζεηο είλαη εθηεζεηκέλεο ζε πνιηηηθφ θίλδπλν, αιιά νη ηξάπεδεο 

είλαη ηδηαίηεξα εππξφζβιεηεο ιφγσ ηεο θξίζηκεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

 

 

2.3.5.3 ΝΟΜΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ (LEGAL RISK)  

 

Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα αιιάδεη 

ζπρλά, επεξεάδνληαο ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Μηα δηθαζηηθή 

απφθαζε πνπ αθνξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα κπνξεί λα έρεη επξχηεξεο 

επηπηψζεηο γηα ηε δηεπζέηεζε ζεκαληηθψλ ηξαπεδηθψλ δεηεκάησλ ζην ζχλνιν ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, νη ηξάπεδεο πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ κε πξνζνρή 

ην λνκηθφ θίλδπλν, φηαλ αλαπηχζζνπλ λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ή εηζάγνπλ 

λένπο ηχπνπο ζπλαιιαγψλ (π.ρ. ηηηινπνίεζε απαηηήζεσλ). 

 

 

2.3.6 ΟΗ ΒΑΗΚΟΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ-ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ ησλ 

ηξαπεδψλ. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θχξηνο θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

ηξάπεδεο.  

 

 

ΟΗ ΒΑΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΕΟΤΝ 

ΖΜΔΡΑ ΟΗ ΣΡΑΠΔΕΔ

ΠΚ

54%ΛΚ

27%

ΚΑ

14%

ΚΕ

5%

ΠΚ

ΛΚ

ΚΑ

ΚΕ
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2.3.7 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

 

2.3.7.1 ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ ΔΠΗΒΔΒΛΖΜΔΝΖ Ζ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ  

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη θεληξηθφο ζε ζρέζε 

κε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη απνθάζεηο ηεο ηξάπεδαο. Ζ πξνζνρή πνπ δφζεθε ζην 

ξφιν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ιφγνπο φπσο: 

- Ζ εκθάληζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πνιχπινθσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. 

- Ζ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ δαλεηζκνχ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά. 

- Ο έληνλνο αληαγσληζκφο θαη ε κείσζε ηνπ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 

- Ζ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ θεθαιαίσλ. 

- Ζ δεκηνπξγία λέσλ θηλδχλσλ απφ ην νηθνλνκηθφ, λνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 

ε ζρέζε κε ηηο παιαηφηεξεο ηξαπεδηθέο πξαθηηθέο, ε ζχγρξνλε δηαρείξηζε 

ησλ θηλδχλσλ δηαθέξεη ζην φηη βαζίδεηαη, πιένλ, ζηελ αθξηβή πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

θηλδχλσλ. 

  

 

2.3.7.2 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

 

Ζ αικαηψδεο πξφνδνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαηέζηεζαλ εθηθηή 

ηελ πνζνηηθνπνίεζε πνιιψλ απφ ηνπο βαζηθνχο θηλδχλνπο ηεο ηξάπεδαο. Ζ 

πνζνηηθνπνίεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ζχλζεησλ καζεκαηηθψλ κνληέισλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξνυπνζέηεη 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο κέρξη ζήκεξα 

ζπκβαηηθέο ηξαπεδηθέο πξαθηηθέο.  

O θίλδπλνο, φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηέηνηα ζπζηήκαηα, δελ απνηειεί έλα 

κνλνζήκαλην κέγεζνο, αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ δηάθνξα επίπεδα απσιεηψλ κε ηε 

δηθή ηνπο πηζαλφηεηα, ηε θεξφκελε σο θαηαλνκή απσιεηψλ. Ζ κέζε ηηκή ηεο 

θαηαλνκήο απηήο νξίδεη ηελ «Αλακελφκελε Απψιεηα» ε νπνία εηζάγεηαη σο 

πξφβιεςε κέζα ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο, ελψ ε αθξαία απψιεηα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαλνκή κε βάζε θάπνην επίπεδν εκπηζηνζχλεο, νλνκάδεηαη 

«Με Αλακελφκελε Απψιεηα». Ζ δηαθνξά ηεο κε αλακελφκελεο απφ ηελ αλακελφκελε 

απψιεηα πξέπεη λα αληηζηαζκίδεηαη κε ηζφπνζν θεθάιαην ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

νξγαληζκνχ ψζηε λα κπνξεί λα απνξξνθεζεί απφ απηφ ζηελ πεξίπησζε πνπ 
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εκθαληζηεί. Ζ δηαθνξά απηή νλνκάδεηαη νηθνλνκηθφ θεθάιαην. Σν κέγεζνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ δειψλεη ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ αιιά θαη ηνπ θεθαιαίνπ 

πνπ πξέπεη λα δηαθξαηεζεί γηα ηελ αληηζηάζκηζή ηνπ. 

 

 

2.3.8 ΟΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ, 2008 & 2009 

 

2.3.8.1 ΓΔΝΗΚΑ  

 

Σν 2009, ιφγσ ηνπ δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, νη ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο αλακέλεηαη λα κεησζνχλ θαη νη θίλδπλνη λα απμεζνχλ. 

Ζ ιεηηνπξγηθή θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ην 2009 αλακέλεηαη λα επεξεαζηεί 

αξλεηηθά απφ ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ εζφδσλ απφ πξνκήζεηεο θαη ησλ ινηπψλ εζφδσλ. Δπίζεο, αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ θεξδνθνξία ζα έρεη ε αλακελφκελε αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, δεδνκέλεο ηεο θαζνδηθήο θάζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.  

 

2.3.8.2 ΑΗΣΗΔ ΑΤΞΖΖ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη ηεο αχμεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ είλαη:   

1) Ζ αλακελφκελε επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ησλ 

ηξαπεδψλ εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο ππνρψξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηνπ 

απμεκέλνπ αζθαιίζηξνπ θηλδχλνπ θαη ηεο ηάζεο απνκφριεπζεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ παξαηεξείηαη δηεζλψο.  

2) Ζ έθζεζή ησλ ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο 

(πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σνπξθίαο)/ Ο πηζησηηθφο θαη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

ζηηο ρψξεο ηεο Ν.Α. Δπξψπεο. 

3) Οη επηπηψζεηο απφ ηε ζπλερηδφκελε ζηελφηεηα ξεπζηφηεηαο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

  Πην ζπγθεθξηκέλα θαη κε βάζε ζηνηρεία απφ ηελ Έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο γηα ηε Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2008-2009:  

1) ζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ ζην εζσηεξηθφ, ν ιφγνο 

ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ αλήιζε ζε 5% ην 2008 
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απφ 4,5% ην Γεθέκβξην ηνπ 2007. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε 

ζεκαληηθή επηδείλσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ γηα ηα δάλεηα πξνο ηα λνηθνθπξηά 

(ζηεγαζηηθά δάλεηα: 2008: 5,3%, Γεθέκβξηνο 2007: 3,6% - θαηαλαισηηθά δάλεηα: 

2008:8,2%, Γεθέκβξηνο 2007: 6,0%), ε νπνία αληηζηάζκηζε ηελ νξηαθή βειηίσζε ηνπ 

ιφγνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε (2008: 4,3%, Γεθέκβξηνο 2007: 

4,6%).  

Ο ζρεκαηηζκφο ηδηαίηεξα πςειψλ πξνβιέςεσλ ην 2008 ζπλέβαιε ψζηε λα 

απμεζνχλ νη ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν (2008: 6,6 δηζ. 

επξψ, 2007: 5,4 δηζ. επξψ). Παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ, ε ζρεηηθά 

κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ είρε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 

θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε απφ πξνβιέςεηο (2008: 48,9%,Γεθέκβξηνο 

2007: 53,4%) θαη ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ ησλ θαζαξψλ θαζπζηεξήζεσλ πξνο ηα 

επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα (2008: 26%, Γεθέκβξηνο 2007: 16,8%).  

Δθηίκεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ζηειερψλ είλαη φηη ζην ζχλνιν ηνπ 2009 ν ιφγνο 

ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ ζα μεπεξάζεη ην 7%. ην 

πιαίζην απηφ δελ απνθιείνπλ λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ νη ζπζζσξεπκέλεο 

πξνβιέςεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Έηζη, δελ είλαη αθφκε ζίγνπξν φηη ηα επνπηηθά 

θεθάιαηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ δεηθηψλ 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζα αληηζηαζκίζνπλ ηηο επηπηψζεηο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ επηδείλσζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα.  

2) ζνλ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζε αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ζηελ Σνπξθία, ζηα ηέιε ηνπ 2008 είρε 

παξαηεξεζεί αχμεζε ηνπ ιφγνπ ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε. Χζηφζν, ελδηάκεζα νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο δηαηήξεζαλ ακεηάβιεην ζην 100% πεξίπνπ ην πνζνζηφ θάιπςεο 

ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε απφ ζπζζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο, ζρεκαηίδνληαο 

ζεκαληηθέο πξνβιέςεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Καη φπσο αλαθέξνπλ νη δηνηθήζεηο 

ησλ ηξαπεδψλ ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2009 νη ρνξεγήζεηο λέσλ δαλείσλ ζηηο 

αγνξέο απηέο έρνπλ «παγψζεη», ψζηε ζε πεξίπησζε επηδείλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ ζηηο ρψξεο απηέο, λα κελ βξεζνχλ εθηεζεηκέλεο ζε πηζησηηθφ θαη 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.  

3) Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο παξνπζίαζε επηδείλσζε ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο θαη αθφκε δελ έρεη αλαθάκςεη, θαζψο νη πεγέο άληιεζεο 

ξεπζηφηεηαο, ηφζν ζην ειιεληθφ φζν θαη ζην δηεζλέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 
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παξακέλνπλ ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο. Αλαιπηηθφηεξα, ν δείθηεο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ 

ζην ηέινο ηνπ 2008 δηακνξθψζεθε ζε 19% (Γεθέκβξηνο 2007: 23,2%) θαη ν δείθηεο 

αζπκθσλίαο ιεθηφηεηαο απαηηήζεσλ-ππνρξεψζεσλ ζε -7,3% (Γεθέκβξηνο 2007: -

2,8%), έλαληη ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ νξίσλ 20% θαη -20% αληίζηνηρα. Απφ ηα 

επίπεδα απηά αθφκε απέρνπκε ζεκαληηθά. 

 

 2.3.8.3 ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ( 2008, 2009)  

 

Ζ επηδείλσζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη καθξννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ 

επεξέαζαλ δπζκελψο ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, αλ θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνλ αληίζηνηρν ηνκέα άιισλ ρσξψλ. Σν 2008 

απμεκέλε ήηαλ ε έθζεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. εκαληηθή ππνρψξεζε ζεκεηψζεθε ζηελ θεξδνθνξία θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηνπο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, ελψ αξλεηηθά επεξεάζηεθε θαη ε 

θεθαιαηαθή επάξθεηα. Οη αξλεηηθέο ηάζεηο ζπλερίζηεθαλ θαη ην α' ηξίκελν ηνπ 2009. 

πλνιηθά φκσο, ηα ζεκειηψδε κεγέζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα παξακέλνπλ 

θαηά βάζε πγηή θαη εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην γηα ηελ 

θάιπςε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Σν 2008, ην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηα βαζηθά κεγέζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2008, ζε ζχγθξηζε κε ην πξν έηνπο επίπεδν, ν ηνκέαο παξνπζίαδε απμεκέλε έθζεζε 

ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. O ιφγνο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πξνο ην ζχλνιν 

δαλείσλ αλήιζε ζε 5% (2007: 4,5%), εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηα 

ζηεγαζηηθά θαη ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα, ελψ ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε απφ ηηο ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

ππνρψξεζε ζε 48,9% (2007: 53,4%). Υακειφο, σζηφζν, παξέκεηλε ν βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ή θιάδνπο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ζεκαληηθά απμεκέλεο ήηαλ, ζε απφιπηα κεγέζε, 

νη πξνβιέςεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

πηζηνδνηήζεσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα σο ζπλφινπ επεξεάζηεθε απμεηηθά απφ ηηο εληάζεηο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εμσηεξηθνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ηδίσο ζε ρψξεο ηεο 

Αλαδπφκελεο Δπξψπεο πνπ επεξεάζηεθαλ εληνλφηεξα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

ζηηο ρψξεο απηέο αληηζηνηρνχλ ζην 1/5 ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ.  



15 

Μείσζε, αληίζεηα, εκθάληζαλ ν θίλδπλνο αγνξάο θαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, 

νη νπνίνη φκσο απνηεινχλ κηθξφ κφλν ηκήκα ηνπ ζπλφινπ ησλ θηλδχλσλ. 

Σν 2008 ηα θέξδε πξν θφξσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ππνρψξεζαλ ζεκαληηθά 

(ζε επίπεδν ηξαπεδψλ: -72,4%, ζε επίπεδν νκίισλ: -39,2%). Κπξηφηεξνη παξάγνληεο 

πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημε απηή ήηαλ ν ππεξδηπιαζηαζκφο ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, νη δεκίεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη ε επηβξάδπλζε 

ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο. Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο θαη θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ νκίισλ ηνπο δηακνξθψζεθαλ ζε 

επίπεδα ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ φ,ηη πξν ηεο θξίζεο. Παξά ηελ ππνρψξεζή ηνπ, 

ην επίπεδν ησλ δεηθηψλ απηψλ εμαθνινπζνχζε ην 2008 λα παξέρεη επαξθέο 

πεξηζψξην θάιπςεο ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα. Απαηηείηαη σζηφζν ζπλερήο επαγξχπλεζε, εηδηθά αλ ιεθζεί ππφςε ε 

πησηηθή ηάζε ησλ ελ ιφγσ δεηθηψλ θαη ην α΄ ηξίκελν ηνπ 2009. 

 

 

2.3.8.4 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟ Α’ ΣΡΗΜΖΝΟ ΣΟΤ  

2009 

 

Οη ηάζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 2008 ζπλερίζηεθαλ θαη ην α΄ ηξίκελν ηνπ 

2009. Σν πνζνζηφ ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε (ζε επίπεδν ηξαπεδψλ) απμήζεθε 

ζεκαληηθά ζε 6% κε αλνδηθή ηάζε ζε φιεο ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο δαλείσλ θαη ε 

εμέιημε απηή ζπλέβαιε ζηελ ππνρψξεζε ηνπ ιφγνπ θάιπςεο ησλ δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε απφ ηηο ζσξεπκέλεο πξνβιέςεηο, ν νπνίνο δηακνξθψζεθε ζε 43,7%. 

Μνινλφηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηέρνπλ ζεκαληηθνχ χςνπο εγγπήζεηο θαη 

εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο, νη νπνίεο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

βαζκνχ θάιπςεο, ε ζπλερηδφκελε κείσζε ηνπ αλσηέξσ δείθηε επηβάιιεη απμεκέλε 

επαγξχπλεζε. 

Μεηαμχ ηνπ α΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2008 θαη ηνπ α΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2009, ηα θέξδε πξν 

θφξσλ ππνρψξεζαλ ζεκαληηθά (ηξάπεδεο: -85,3%, ηξαπεδηθνί φκηινη: -51,3%). Ζ 

εμέιημε απηή νθείιεηαη ζηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν θαη ζηε κείσζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηφθνπο θαη πξνκήζεηεο. Θεηηθή 

ζπκβνιή είραλ ηα θέξδε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη απφ ην επελδπηηθφ 

ραξηνθπιάθην, ελψ ζπγθξαηεκέλε ήηαλ ε αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Πξέπεη 

επηπιένλ λα ππνγξακκηζηεί φηη, εάλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ζπλππνινγίδνληαλ 

νη αλαγλσξηζκέλεο απνκεηψζεηο αμίαο πνπ εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή 

ζέζε, ζην ηέινο ηνπ α΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2009 ζα είραλ πξνθχςεη δεκίεο αληί θεξδψλ (γηα 
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ηηο ηξάπεδεο δεκίεο 200 εθαη. επξψ αληί θεξδψλ 50 εθαη. επξψ θαη γηα ηνπο 

ηξαπεδηθνχο νκίινπο δεκίεο 120 εθαη. επξψ αληί θεξδψλ 431 εθαη. επξψ). 

Σν θαζαξφ επηηνθηαθφ πεξηζψξην ππνρψξεζε θαηά πεξίπνπ 50 κνλάδεο 

βάζεο (ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 

2008 θαη κεηά θαη ηεο ππνρψξεζεο ηνπ ξπζκνχ πηζησηηθήο επέθηαζεο) θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά πεξίπνπ 10 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο. Τπνρψξεζε, 

θαηά πεξίπνπ 40 θαη 20 κνλάδεο βάζεο, παξαηεξήζεθε ζηνπο δείθηεο, αληίζηνηρα, 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη βαζηθψλ θεθαιαίσλ. Ζ εμέιημε απηή νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηε κείσζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαζψο ην ζηαζκηζκέλν 

σο πξνο ηνλ θίλδπλν ελεξγεηηθφ παξέκεηλε ζρεδφλ ακεηάβιεην. Οη δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο παξακέλνπλ σζηφζν ζε επίπεδν άλσ ηνπ ειάρηζηα 

απνδεθηνχ. 
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ΚΔΦ. 3  ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ  

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ίζσο ν πην ζεκειηψδεο θίλδπλνο ηεο ηξαπεδηθήο 

ιεηηνπξγίαο. Δίλαη ν θίλδπλνο αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πηζηνχρσλ ηεο 

ηξάπεδαο. 

 

3.1 ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 

  

3.1.1.ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΕΖΜΗΑ  

 

Ζ αλακελφκελε δεκηά, E(L), ζαλ απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ζπληζηακέλε ηξηψλ επηκέξνπο θηλδχλσλ: 

 

 Σνπ ελδερφκελνπ ηεο πηψρεπζεο κε αλακελφκελε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

E(pd) 

 Σεο έθζεζεο ζε θίλδπλν (exposure, EXP) 

 ηνπ πνζνζηνχ αλάθηεζεο ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο (Recovery given Default, 

RGD). 

 

Οη ηξεηο απηνί παξάκεηξνη αλαδεηθλχνπλ θαη ηνπο ηξεηο βαζηθνχο θηλδχλνπο 

ζηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, δειαδή ηνλ θίλδπλν αζπλέπεηαο , 

E(PD) , ηνλ θίλδπλν αλάθηεζεο, RGD θαη ηνλ θίλδπλν αλνίγκαηνο, EXP ή EAD. 

Σν ελδερφκελν ηεο πηψρεπζεο είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή πνπ παίξλεη 2 ηηκέο: 

κνλάδα ζηε πεξίπησζε πηψρεπζεο θαη κεδέλ φηαλ απηφ δελ ζπκβαίλεη. Ζ 

πξνζδνθψκελε ηηκή απηήο ηεο κεηαβιεηήο εθθξάδεη ηε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηνπ 

ελδερφκελνπ ηεο πηψρεπζεο, E(pd). 

Ζ έθζεζε ζην θίλδπλν, EXP, ζηε πεξίπησζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

πηζηνδνηήζεσλ ηαπηίδεηαη κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ δαλείσλ. Καηά ζπλέπεηα δελ 

ππάξρεη θακία αβεβαηφηεηα ζηε κέηξεζε ηεο. κσο δελ ηζρχεη ην ίδην ζηε πεξίπησζε 

ηεο έθζεζεο ζην πηζησηηθφ θίλδπλν απφ έμσ-ινγηζηηθά ζηνηρεία. ’ απηή ηε 

πεξίπησζε ε ζπλήζεο πξαθηηθή ζπλίζηαηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ 

ηζνδπλάκνπ, δειαδή αλαδεηνχκε λα αληηζηνηρήζνπκε ηελ έθζεζε απφ ην ζηνηρείν 

απηφ κε ηελ αληίζηνηρε ελφο δαλείνπ. 

 Σν πνζνζηφ αλάθηεζεο ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο αλαθέξεηαη ζηελ αμία ησλ 



18 

εμαζθαιίζεσλ, πνπ έρεη δψζεη ν δαλεηνιήπηεο ζηε ηξάπεδα, ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

ξεπζηνπνίεζεο ηνπο. Ζ κεηαβιεηή απηή είλαη ηπραία δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ κε βεβαηφηεηα ε αμία ηεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 

ξεπζηνπνίεζεο ησλ εμαζθαιίζεσλ. 

ηα πεξηζζφηεξα ππνδείγκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε 

πξαθηηθή είλαη φηη ζεσξνχκε ζαλ ηπραία κεηαβιεηή ην ελδερφκελν ηεο πηψρεπζεο 

ελψ ε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν θαη ην πνζνζηφ αλάθηεζεο ζεσξνχληαη φηη κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ κε αθξίβεηα εθ ησλ πξνηέξσλ.  

Άξα ε εθηηκψκελε δεκηά, E(L), ιφγσ πηψρεπζεο κπνξεί λα εθθξαζζεί σο 

αθνινχζσο: 

E(L) = EXP x E(pd)x LGD, 

φπνπ LGD (Loss Given Default) είλαη ην πνζνζηφ απψιεηαο ζηε πεξίπησζε ηεο 

πηψρεπζεο θαη ηζνχηαη κε  1-RR, φπνπ RR είλαη ην πνζνζηφ αλάθηεζεο.  

 

 

3.1.2 ΑΣΟΥΗΑ   

 

Αλ πίζησζε ζεκαίλεη πξνζδνθία γηα ηελ είζπξαμε θάπνηνπ πνζνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, ηφηε Πηζησηηθφο Κίλδπλνο είλαη ε πηζαλφηεηα ε πξνζδνθία απηή 

λα κελ ηθαλνπνηεζεί. Άξα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε απηή ηελ πηζαλφηεηα, ε νπνία 

ιέγεηαη πηζαλφηεηα αζηνρίαο. 

Ο πξνηεηλφκελνο νξηζκφο ηεο αζηνρίαο ( default ) απφ ηελ επηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο είλαη ν παξαθάησ:  

Γεγνλφο αζηνρίαο ζε ζρέζε κε έλαλ πηζηνχρν ζεσξνχκε φηη παξαηεξείηαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ γεγνλφηα ιακβάλνπλ ρψξα:  

 ηαλ ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ν πηζηνχρνο δελ ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 

 ηαλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλε πηζηνδφηεζε ππάξρεη δηαγξαθή, πξφβιεςε 

ή ξχζκηζε νθεηιψλ 

 ηαλ ν πηζηνχρνο έρεη θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο άλσ ησλ 90 εκεξψλ 

 ηαλ ν πηζηνχρνο έρεη θαηαζέζεη αίηεζε πησρεχζεσο 
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3.2 ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΤΝΗΣΧΔ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 

H πηζαλόηεηα αζέηεζεο (Probability of Default, Epd)   

Ζ αθεξεγγπφηεηα είλαη ζπλήζσο ε αζέηεζε εμφθιεζεο κηαο ππνρξέσζεο 

(payment default). Ζ αζέηεζε απηή δειψλεηαη φηαλ κηα πξνγξακκαηηζκέλε πιεξσκή 

δελ εμνθιείηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ιήμε ηεο. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 

απηφ είλαη ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ηξεηο κήλεο ή 90 εκέξεο.  

 

Έθζεζε ζηνλ θίλδπλν (credit exposure, EXP) 

Ζ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν είλαη ε αμία ησλ αλνηγκάησλ ησλ δαλείσλ θαηά ηε 

ζηηγκή ηεο αζέηεζεο. Λέγεηαη αιιηψο άλνηγκα ρξεκαηνδφηεζεο(EAD, Exposure At 

Default) θαη πξφθεηηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή 

πνπ δηαπηζηψλεηαη ε αδπλακία ηνπ πηζηνχρνπ.  Ζ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν κπνξεί λα 

αιιάμεη ζεκαληηθά ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Δίλαη, ινηπφλ, απαξαίηεην λα 

ππνινγίδνπκε ηελ θαηαλνκή κειινληηθήο έθζεζεο (παξνχζα αμία πξνεμνθιεκέλε κε 

ην ρσξίο θίλδπλν επηηφθην) γηα θάζε πηζαλφ ρξφλν αζέηεζεο .  

 

Κίλδπλνο αλάθηεζεο ή πνζνζηό αλάθηεζεο (recovery rate, RR) 

Ζ αλάθηεζε κέξνπο ηεο δεκίαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο δελ είλαη πξνβιέςηκε 

θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο (π.ρ. εγγπήζεηο απφ ηνλ δαλεηδφκελν). 

Γεληθφηεξα φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί ηφζν 

κηθξφηεξνο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο.  

 

Αλακελόκελε δεκηά ζε πεξίπηωζε αζέηεζεο (LGD - Loss Given Default)  

Γίλεη κηα εθηίκεζε ηεο κέζεο αλακελφκελεο δεκίαο, ην πνζνζηφ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ην νπνίν δελ ζα εηζπξαρζεί, ζε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. To κέγεζνο ηεο LGD εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ην είδνο ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. 

 

Γηάξθεηα ρξεκαηνδόηεζεο (Μ � Maturity) 

Μεηξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απνκέλεη σο ηε ιήμε ηνπ αλνίγκαηνο. ζν 

κεγαιχηεξε/ κηθξφηεξε είλαη ε ελαπνκέλνπζα κέρξη ηε ιήμε ηεο απαίηεζεο δηάξθεηα, 

ηφζν κεγαιχηεξνο/ κηθξφηεξνο ν πηζησηηθφο ηεο θίλδπλνο.   
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πζρέηηζε κε ην ζπζηεκαηηθό θίλδπλν ( Correlations)  

Γίλεη κηα εθηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ηαπηφρξνλεο αδπλακίαο πιεξσκήο εθ 

κέξνπο δχν επηκέξνπο δαλεηνιεπηψλ απφ ηελ ίδηα ηξάπεδα.  

 

 

3.3 ΟΡΗΜΟ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 

  Χο πηζησηηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη ν θίλδπλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ αδπλακία 

ηνπ πηζηνχρνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηελ ηξάπεδα ( θαηαβνιή θεθαιαίσλ θαη δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 

ρνξεγήζεσλ θ.ι.π. ).  

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο εθθξάδεηαη σο πηζαλφηεηα αζεηήζεσο ( PD)  ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ πηζηνχρνπ πξνο ηελ ηξάπεδα. Ζ εθηίκεζε απηήο ηεο πηζαλφηεηαο 

βαζίδεηαη ζηελ άπνςε ηεο ηξάπεδαο αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ηνπ πηζηνχρνπ. 

ηελ  εθηίκεζε ζπκβάιιεη έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη  

ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πηζηνχρνπ, ε γλψζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη νη ηάζεηο ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο απηήο εθθξάδεηαη κε έλα βαζκφ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο δηαβαζκίζεσο. Ο βαζκφο απηφο πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ιφγσ  ηνπ φηη ηα ζηνηρεία πνπ ηε ζπλζέηνπλ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζπλερψο.  

 

 

3.4 ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Ζ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

 

E(L) = EXP x E(PD) x ( 1- RR ) 

 

E(L) = πθ / πνζφ πνπ πηζαλφλ δε ζα εηζπξαρζεί 

 

EXP = άλνηγκα / ππφινηπν ρνξεγήζεσλ 

 

E(PD) =  / πηζαλφηεηα ή πνζνζηφ πνπ δελ ζα εηζπξαρζεί 
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RR = recovery rate / πνζνζηφ πνπ ζα εηζπξαρζεί κε ξεπζηνπνίεζε ή ελεξγνπνίεζε 

εμαζθαιίζεσλ 

γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ζεσξνχκε RR = 0  

ην άλνηγκα ην γλσξίδνπκε  

άξα πξέπεη λα εθηηκήζνπκε ην D 

 

 

3.5 ΟΡΗΜΟΗ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟ ΓΗΔΘΝΔΗ ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ  ΟΡΗΜΟ  

JP MORGAN  Credit risk is the risk of loss from obligor 
or counterparty default 
 

ING  Credit risk is the risk of loss from the 
default by debtors or counterparties 
 

COMMERZ BANK Credit risk is the risk of losses or lost 
profits due to defaults (default or 
deterioration of credit worthiness) of 
counterparties and also the change in 
this risk…Credit risk also covers country 
and issuer risk as well as counterparty 
risk and settlement risk 
 

Barclays Credit risk is the risk that the Group’s 
customers, clients or counterparties will 
not be able or willing to pay interest, 
repay capital or otherwise to fulfil their 
contractual obligations under loan 
agreement or other credit facilities … 
Furthermore credit risk is manifested as 
country risk….Settlement risk is another 
special form of credit risk 
 

Fortis The credit risk is the risk arising when a 
borrower or counterparty is no longer 
able to repay their debt. This may be the 
result of inability to pay (insolvency) or of 
government restrictions on capital 
transfer…Three main potential sources 
of credit risk: the counterparty risk, the 
transfer risk and the settlement risk 
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3.6 Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΓΝΧΔΧ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 

Ζ γλψζε ηνπ Πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη θαζνξηζηηθή γηα : 

 

 ηελ πνιηηηθή επηηνθίσλ θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

 ηνλ αθξηβέζηεξν ππνινγηζκφ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ 

γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

 ηε ράξαμε πηζησηηθήο πνιηηηθήο (αχμεζε ή κείσζε ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ 

θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο αλάινγα κε ηνλ εθηηκψκελν πηζησηηθφ θίλδπλν). 

 

 

3.7 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 

Σα ζπζηήκαηα δηαρεηξίζεσο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλνπλ:  

 Σελ παξαθνινχζεζε θαη δηαβάζκηζε ησλ πηζηνχρσλ απφ πιεπξάο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ  

 Σνλ ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηνπ θηλδχλνπ γηα ην ζχλνιν ηεο ηξάπεδαο.  

ηε δηαδηθαζία εληάμεσο ησλ πηζηνχρσλ ζε θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

ππάγνληαη νη πηζηνχρνη: 

 Υξεκαηνδνηήζεσλ 

 Δγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

 Δλέγγπσλ πηζηψζεσλ 

 Δηδηθψλ εγθξίζεσλ  

 Οκνινγηαθψλ θαη 

 Κνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ 

 

Δμαηξέζεηο απνηεινχλ:  

 Οη Γ.Δ.Κ.Ο. θαη επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ( γηα ηηο νπνίεο 

παξέρεηαη εγγχεζε Διιεληθνχ Γεκνζίνπ) 

 Οη πηζηνχρνη πξνζσπηθψλ δαλείσλ  

Κάξηεο 

Καηαλαισηηθά  

ηεγαζηηθά  

(γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε δηαβάζκηζεο) 
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 Οη πηζηνχρνη Κνηλνπξαθηηθψλ θαη Γηαηξαπεδηθψλ Γαλείσλ Αξκνδηφηεηνο:  

Γηεπζχλζεσο Γηαρεηξίζεσο Γηαζεζίκσλ 

Γηεπζχλζεσο Γηεζλψλ Γξαζηεξηνηήησλ  

 

 

3.8 ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΔΠΗΣΑΚΣΗΚΖ ΣΖΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

 Ζ Βαζηιεία ΗΗ 

 Ζ αιιαγή ηνπ ξφινπ ησλ ηξαπεδψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ δηακεζνιαβεηή 

ζε δηαρεηξηζηή θηλδχλσλ 

 Ζ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξσλ θαη κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθήλεη ζηηο ηξάπεδεο 

κηθξφηεξεο θαη ρακειφηεξεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο πειάηεο.  

 Ζ κεηαβιεηφηεηα ηεο αμίαο ησλ εμαζθαιίζεσλ- θαιπκκάησλ ( αθίλεηα, 

κεηνρέο θ.η.ι.)  

 Ζ ηερλνινγία: κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα δάλεηα θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

επηρεηξήζεσλ 

 Ζ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ γηα άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηελ 

αγνξά- θίλδπλνο κεγάιεο δηαζπνξάο κεηνρψλ.  

 

 

3.9 ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

 

Σα πζηήκαηα Αμηνιφγεζεο ηεο Πηζηνιεπηηθήο Ηθαλφηεηαο (Credit Scoring) 

καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα έλαο νθεηιέηεο λα κελ 

εμνθιήζεη εγθαίξσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ γλψζε απηήο ηεο πηζαλφηεηαο 

δηεπθνιχλεη πνιχ θαη θαζηζηά νξζνινγηθή ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ θάζε 

είδνπο. Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο  γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ ηεο. 

Ζ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο Credit Scoring απνζθνπεί ζην λα αμηνινγεζεί ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θάζε ππνςήθηνπ πειάηε κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

κπνξνχλ λα αληιεζνχλ γηα απηφλ θαηά ην ρξφλν πνπ θαηαζέηεη ηελ αίηεζή ηνπ γηα ηε 

ρνξήγεζε δαλείνπ. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη νπζηαζηηθά ζηελ πξφβιεςε ηεο 

κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο κηαο νκάδαο πειαηψλ πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα θνηλά 
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ραξαθηεξηζηηθά, κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ επέδεημαλ θαηά ην παξειζφλ 

αληίζηνηρεο νκάδεο πειαηψλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

3.9.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ  

 

Απμεκέλε αληηθεηκεληθόηεηα 

Ζ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θάζε ππνςεθίνπ πειάηε θαζίζηαηαη 

ακεξφιεπηε θαη δίθαηε ρσξίο λα παξεηζθξχνπλ ππνθεηκεληθέο απφςεηο, ελψ ε 

δηαδηθαζία ιήςεσο πηζηνδνηηθψλ απνθάζεσλ γίλεηαη ζπλεπήο εμαζθαιίδνληαο 

φηη  κε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο ζα παίξλνπκε πάληνηε ηελ ίδηα απφθαζε.   

 

Μείωζε ηνπ ρξόλνπ επεμεξγαζίαο ηωλ αηηεκάηωλ  

Ζ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο πειαηείαο είλαη έλα 

πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ζπζηήκαηα Credit Scoring  

πξέπεη, ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ πξνο επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, λα είλαη πάληνηε 

κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγέο.   

 

Αύμεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ 

εκαληηθφ φθεινο απφ ηε ρξήζε ηνπ Credit Scoring είλαη θαη ε αχμεζε ηνπ 

δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ νθείιεηαη ζηε ζηαηηζηηθή εθηίκεζε φρη κφλν ηνπ θηλδχλνπ 

αιιά θαη ηνπ φγθνπ ησλ παξερνκέλσλ πηζηψζεσλ, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη φηη ε 

εθαξκνγή ηεο δηαρεηξηζηηθήο πνιηηηθήο δελ ζηεξίδεηαη ζε ππνθεηκεληθέο εξκελείεο ηεο.  

 

Μείωζε ηωλ επηζθαιεηώλ 

Ζ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ελφο πηζηνχρνπ επηηξέπεη ηελ 

πιεξέζηεξε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πειάηε, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

επηζθαιεηψλ.  

 

 

3.9.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

-Υαιάξσζε ησλ αληαλαθιαζηηθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ρνξεγήζεσλ, ιφγσ ηεο 

εμάξηεζήο ηνπ απφ ην ηη ζα απνθαζίζεη ν ππνινγηζηήο. 

-χγθξνπζε ηνπ ππεπζχλνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ ζε ηδηάδνπζεο πεξηπηψζεηο 

είλαη δπλαηφλ ε εθηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα κε ιάβεη ππφςε ζεκαληηθά ζηνηρεία 

πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγνχλ δηαθνξεηηθή εηζήγεζε απφ ηνλ ππεχζπλν. 
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-ηηο λέν ηδξπζείζεο εηαηξείεο ππάξρεη αδπλακία αμηνιφγεζεο , ιφγσ έιιεηςεο 

απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ  
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ΚΔΦ.4  ΣΟ ΤΜΦΧΝΟ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ  

 

Οη εμειίμεηο ζην ζχγρξνλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

επέβαιαλ σο αλαγθαηφηεηα ηε δεκηνπξγία θαη θαζηέξσζε ελφο επαξθνχο θαη 

αμηφπηζηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

 

 

4.1 ΤΜΦΧΝΟ ΒΑΗΛΔΗΑ I (BASEL I)  

 

Ζ επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ηδξχζεθε ζην ηέινο ηνπ 1974 κε ζθνπφ ηε 

δηακφξθσζε νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ ειέγρνπ θαη πξαθηηθψλ επνπηείαο γηα ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ ίδξπζή ηεο ήηαλ απφξξνηα κίαο κεγάιεο πεξηφδνπ 

αβεβαηφηεηαο ζηε δηεζλή νηθνλνκία.  

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ πνπ ηέζεθε απφ 

ηηο Δπνπηηθέο Αξρέο ήηαλ ε Κεθαιαηαθή Δπάξθεηα, πνπ ζηνρεχεη λα ζέζεη ειάρηζην 

επίπεδν ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ζε ζρέζε κε ηνλ 

αλαιακβαλφκελν πηζησηηθφ θίλδπλν. Δίλαη πξψηε θνξά πνπ ζπλδέεηαη ην χςνο ησλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ κε ην Πηζησηηθφ Κίλδπλν θαη θαζηεξψλεηαη ν ζπληειεζηήο 

θεξεγγπφηεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ. Ο πληειεζηήο 

Φεξεγγπφηεηαο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο 

πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηα εθηφο ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ζηαζκηζκέλα κε 

ηνλ θίλδπλν ηνπο. Ζ ειάρηζηε ηηκή ηνπ πληειεζηή θαζηεξψζεθε ζην 8% θαη είλαη 

ζρεδηαζκέλνο λα θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν κε εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ ζε φιεο ηηο κνξθέο.  Ο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο δίλεηαη 

απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

 

 

 

 ύενεπγηηικο ζηοισεία ύιζολογιζμο Δκηόρ  κίνδςνο ηονμε οΣηαθμιζμέν Ενεργητικό

Κεφάλαια διαΊ Εποπτικά
 

 

Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ≥ 8%  
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Έηζη ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο επέβαιιε έλα ειάρηζην εληαίν δείθηε 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, 8%, θαη ελαξκφληζε γηα πξψηε θνξά ην δηεζλέο επνπηηθφ 

ζχζηεκα. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πξνθχπηεη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη ν ζπληειεζηήο 

θεξεγγπφηεηαο κφλν πνπ ζε απηή ηελ αλαζεψξεζε πξνζηέζεθαλ ζην ηαζκηζκέλν 

Δλεξγεηηθφ ζηνηρεία απφ ην ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ, ψζηε λα αληηπξνζσπεχεηαη 

θαη ν θίλδπλνο αγνξάο επηπιένλ ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ. Σα ζηνηρεία απηά 

ζηαζκίδνληαη αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηηκψλ 

ζπλαιιάγκαηνο, κεηνρψλ, επηηνθίσλ θαη άιισλ παξακέηξσλ ηεο αγνξάο.  

Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 ραξαθηεξίζηεθε απφ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηηο 

παξακέηξνπο ηεο αγνξάο θαη ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ηδηαίηεξα ζηα επηηφθηα, κε 

απνηέιεζκα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θεξδνθνξία ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ. Με 

αθνξκή ηε λέα ρξεκαηνηθνλνκηθή θαηάζηαζε νη Δπνπηηθέο Αξρέο επέθηεηλαλ ηνπο 

ήδε ππάξρνληεο θαλφλεο θαη ζέζπηζαλ λένπο δίλνληαο πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ 

εθαξκνγή ησλ Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ θαη ζηνλ Κίλδπλν Αγνξάο κε ηελ επηβνιή 

ηνπ Γείθηε Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο.   

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 εκθαλίζηεθαλ πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθηθψλ δεκηψλ ζε 

Πηζησηηθά Ηδξχκαηα εμαηηίαο θηλδχλσλ πνπ δελ πξνέξρνληαλ νχηε απφ αζέηεζε 

εθπιήξσζεο ππνρξέσζεο απφ αληηζπκβαιιφκελν νχηε απφ κεγάιε κεηαβιεηφηεηα 

παξαγφλησλ αγνξάο, αιιά απφ αηέιεηεο ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο. Με αθνξκή 

θάπνηεο ρξεκαηνηνθνλνκηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη πησρεχζεηο ζε Πηζησηηθά Ηδξχκαηα 

γελλήζεθε ε αλάγθε δηαρείξηζεο ελφο πξσηνεκθαληδφκελνπ ηχπνπ θηλδχλνπ, ηνπ 

ιεγφκελνπ Λεηηνπξγηθνχ Κηλδχλνπ.  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ επηβνιή ησλ θαλφλσλ ηνπ πκθψλνπ ήηαλ 

ζεκαληηθά θαη δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε ηελ αχμεζε ησλ 

επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαζψο επίζεο θαη κε ηε δεκηνπξγία επνπηηθψλ 

ζπλζεθψλ ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ. Παξ’ φια απηά φκσο, κε ηηο λέεο εμειίμεηο ήηαλ 

απαξαίηεηε ε αλαζεψξεζή ηνπ. εκαληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο πεξηφξηζαλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ, θαζψο νπζηαζηηθά βαζηδφηαλ ζε κηα φρη θαη ηφζν 

επέιηθηε κεζνδνινγία ζηαζκίζεσλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

Ζ απνπζία ζεκαληηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, 

αλάινγα κε ην χςνο ηνπ θηλδχλνπ, νδήγεζε πνιιέο ηξάπεδεο ζηε ρξήζε ηνπ 

«επνπηηθνχ arbitrage». ε απηή ηελ πεξίπησζε επηηπγράλεηαη ε αχμεζε ησλ 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ ρακειήο δηαβάζκηζεο, ρσξίο ηελ 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ. Έηζη, ε πνηφηεηα ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ κηαο ηξάπεδαο ππνβαζκίδεηαη, ρσξίο ηελ παξάιιειε αχμεζε 

ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ.  



28 

Σν 1999 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην αλαζεσξεκέλν 

έγγξαθν ηνπ 1988 πξνο ζρνιηαζκφ ζε ζέκαηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σν λέν θείκελν 

νδήγεζε ζε ζπλερείο δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ θνξέσλ. Ζ βαζηθή 

κεζνδνινγία ηνπ πξψηνπ αλαζεσξεκέλνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο αθνξά άκεζα ηα 

επνπηηθά ηδία θεθάιαηα. Οη ζηαζκίζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ νξίδνληαη αλά θαηεγνξία 

νθεηιέηνπ, δειαδή κηθξφηεξνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη νη Κεληξηθέο Κπβεξλήζεηο 

θαη Κεληξηθέο Σξάπεδεο, θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα Πηζησηηθά Ηδξχκαηα θαη νη 

Δπηρεηξήζεηο. Δπίζεο, νη ζηαζκίζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα έθζεζε έλαληη 

θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηξαπεδψλ ζα βαζίδνληαη ζε δηαρσξηζκφ ησλ θξαηψλ 

αλάινγα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΟΑ ζα 

αλήθνπλ ζε Α’ Εψλε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ελψ ηα ινηπά θξάηε ζα είλαη ζε Β’ Εψλε 

πςειφηεξνπ θηλδχλνπ. Σέινο, νη βξαρππξφζεζκεο δηαηξαπεδηθέο ηνπνζεηήζεηο 

νξίδνληαη ζε 12 κήλεο.  

 

 

4.2 ΤΜΦΧΝΟ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ ( BASEL II)  

 

Σν πξψην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ην 1988, πνπ νδήγεζε ζε ζπλερείο 

δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ θνξέσλ, είρε σο απνηέιεζκα λέεο 

αλαζεσξήζεηο θαη επηβνιή λέσλ θαλφλσλ επνπηείαο. Σν 2001, ε Δπηηξνπή εμέδσζε 

θαη λέν έγγξαθν, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη κε ιεπηνκεξέζηεξν ηξφπν νη 

αλαζεσξεκέλεο πξνηάζεηο, κε πξνβιεπφκελν ρξφλν εθαξκνγήο ην 2004. 

Σν λέν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο 

βαζηθνχο ππιψλεο:  

 

 

4.2.1 ΠΡΧΣΟ ΠΤΛΧΝΑ : Διάρηζηεο Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (minimum capital 

requirements)  

 

Ο νξηζκφο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ , νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 8% ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ην ζηαζκηζκέλν ελεξγεηηθφ θαη νη δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

επνπηηθή κεηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. Ζ θχξηα 

δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηελ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο επνπηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ κέζσλ θαη ηερληθψλ κείσζεο ηνπ ελ ιφγσ 

θηλδχλνπ, θαζψο θαη ζηελ θαζηέξσζε επηπξφζζεησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα 

ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.  
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Πξνηείλεη ινηπφλ ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αιιά επηηξέπεη θαη ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ παξέρνληαη δχν θχξηεο ελαιιαθηηθέο κέζνδνη: α) ε 

ηππνπνηεκέλε κέζνδνο (standardised) , φπνπ νη ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο δηαβαζκίζεηο νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη β) ε κέζνδνο ησλ εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ (IRB), φπνπ ηα 

Πηζησηηθά Ηδξχκαηα κπνξνχλ κε βάζε εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ λα εθηηκήζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Γηα θάπνηεο 

θαηεγνξίεο αλνηγκάησλ παξέρνληαη δχν ελαιιαθηηθέο, ε βαζηθή πξνζέγγηζε 

(Foundation) θαη ε εμειηγκέλε πξνζέγγηζε (Advanced). 

 

 

4.2.2 ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΤΛΧΝΑ : Γηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιφγεζεο (supervisory 

review process)  

 

Σν κέξνο απηφ ηνπ πιαηζίνπ εηζάγεη γεληθέο αξρέο ηέηνηεο ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πέξαλ ησλ 

κεραληζκψλ ηνπ πξψηνπ ππιψλα. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα εθηίκεζεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη λα θαζνξίδνπλ ηα θεθάιαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ. Οη επνπηηθέο αξρέο 

αμηνινγνχλ ηνπο θηλδχλνπο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο 

απηψλ θαη δχλαληαη λα απαηηνχλ πξφζζεηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ 

ππιψλα ή θάπνηνη θίλδπλνη πνπ δελ αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ πξψην ππιψλα , δελ 

έρνπλ θαιπθζεί επαξθψο κε θεθάιαηα απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Οη γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην κέξνο απηφ ηνπ πιαηζίνπ είλαη:  

α) ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

ζπλνιηθήο θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

αλαιακβάλνπλ αλάινγα κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο θαη  

β) νη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ ζηξαηεγηθή 

ηνπο θαζψο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα παξαθνινπζνχλ θαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

θαζψο θαη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα εθφζνλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο κε 

ην απνηέιεζκα ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Μία βαζηθή αδπλακία ηνπ πξψηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ήηαλ φηη νη 

ζηαζκίζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ήηαλ απιέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη επθαηξία γηα 

«arbitrage» επί ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ κέξνπο ηξαπεδψλ.  

Οη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο απνηεινχλ ηελ βαζηθή κεζνδνινγία 

φπσο θαηαγξάθεηαη ζην πξψην χκθσλν, κε επηπιένλ έλα ζχλνιν πξνζζεθψλ θαη 

λέσλ επηινγψλ. Οη ηξάπεδεο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ 

ηνπο λένπο θαλφλεο δεκηνπξγψληαο έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα κεηξήζεσο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ην νπνίν ζα αλαγλσξηζηεί απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. ζνλ 

αθνξά ζηηο ζηαζκίζεηο έλαληη θεληξηθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ηξαπεδψλ, πιένλ 

βαζίδνληαη ζηηο δηαβαζκίζεηο εμσηεξηθψλ εηαηξεηψλ πηζηνιεπηηθήο αμηνινγήζεσο.  

Δπίζεο, νη δηαβαζκίζεηο ησλ εμσηεξηθψλ εηαηξηψλ πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε αλάινγν ηξφπν θαη ζηε ζηάζκηζε πηζησηηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ ρψξν.  

Δπηπιένλ, εηζάγνληαη λένη θαλφλεο πνπ ζην πξνεγνχκελν έγγξαθν δελ 

ππήξραλ θαη αθνξνχλ ηελ θάιπςε ζηαζκίζεσλ επί ησλ ηηηινπνηήζεσλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ θαζψο επίζεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε 

θεθαιαηαθή απαίηεζε. Ο νξηζκφο ησλ βξαρππξφζεζκσλ δηαηξαπεδηθψλ 

ηνπνζεηήζεσλ είλαη πιένλ 3 κήλεο.  

Πέξα απφ ηηο αιιαγέο ζηε βαζηθή κεζνδνινγία έγηλαλ θαη λέεο ξπζκίζεηο, πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ πξφιεςε θαη ηε κέηξεζε ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ. Μέζα απφ 

ην αλαζεσξεκέλν χκθσλν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα 

αλαπηχμνπλ εζσηεξηθά ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε δηάθνξα 

επίπεδα πνιππινθφηεηαο, ψζηε λα επηηεπρζεί αθξηβέζηεξε ζηάζκηζε θηλδχλνπ κε ηελ 

έγθξηζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ.  

 

 

4.2.3 ΣΡΗΣΟ ΠΤΛΧΝΑ: Πεηζαξρία ηεο Αγνξάο (market discipline) 

 

Ο ηξίηνο ππιψλαο εηζάγεη δηαηάμεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξερφκελε απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνο ην εμσηεξηθφ πιεξνθφξεζε γηα ην χςνο ησλ 

αλαιακβαλνκέλσλ θηλδχλσλ , ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ θηλδχλσλ 

απηψλ θαη ηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο δηαθάλεηαο 

(disclosure) λα εληζρπζεί ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο. Έηζη αθελφο, ν επελδπηήο ζα έρεη 

ζηελ θαηνρή ηνπ, επηπιένλ, ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δελ ηα είρε ζην παξειζφλ κε 

απνηέιεζκα ε ηηκή ηεο κεηνρήο ησλ ηξαπεδψλ λα ελζσκαηψλεη ηε γλψζε γηα ηνλ 

αλαιακβαλφκελν θίλδπλν. Αθεηέξνπ, νη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζα εθηηκνχλ κε ηελ 
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ίδηα βαξχηεηα ηφζν ηελ θεξδνθνξία φζν θαη ην επίπεδν ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ. 

πλνςίδνληαο, ν πξψηνο ππιψλαο αθνξά ηελ πνζνηηθνπνίεζε θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ αλάινγσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, ν δεχηεξνο 

αλαθέξεηαη ζηελ επνπηεία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο απφ 

ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ν ηξίηνο ππιψλαο αθνξά ηελ δεκνζίεπζε θαη 

γλσζηνπνίεζε ησλ ζηνηρεηψλ πξνο ηελ αγνξά πνπ αθνξνχλ ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα θαη ηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο. 

 

 

4.3 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ  

 

• 1988: Basel I 

–Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

–ηφρνο: λα παξέρεη έλα ζχλνιν ειαρίζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο 

εκπνξηθέο Σξάπεδεο, ψζηε λα πξναρζεί ε αζθάιεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθαην πεδίν αληαγσληζκνχ 

γηα ηηο δηεζλψο δξαζηεξηνπνηνχκελεο Σξάπεδεο 

–Ζ βαζηθή ηδέα ήηαλ φηη ηα πην επηθίλδπλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έπξεπε λα 

«απαζρνινχλ» κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο 

 

• 1992: Έλαξμε πινπνίεζεο 

 

•1996: Πξνζζήθε θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ψζηε λα θαιχπηεηαη θαη ν θίλδπλνο 

Αγνξάο 

 

•1997: Έλαξμε πινπνίεζεο πξνζζήθεο γηα θίλδπλν Αγνξάο 

–Οη Σξάπεδεο έρνπλ δπλαηφηεηαο επηινγήο κεζφδνπ αλάκεζα (α) ζηελ ηππνπνηεκέλε 

κέζνδν θαη (β) ζηε κέζνδν εζσηεξηθψλ ππνδεηγκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζην δηθφ ηνπο 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ 

–Γηαρσξηζκφο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ Σξαπεδψλ ζε 

 Δπελδπηηθφ ραξηνθπιάθην (πεξηιακβάλεη θπξίσο δάλεηα-νκφινγα πνπ 

δηαηεξνχληαη σο ηε ιήμε ηνπο). Κεθαιαηαθή απαίηεζε γηα ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ 

θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν εκπνξεπκάησλ απηνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

 Υαξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ (πεξηιακβάλεη ζέζεηο βξαρππξφζεζκνπ 

ραξαθηήξα θαη απνηηκάηαη ζε αγνξαίεο ηηκέο). Κεθαιαηαθή απαίηεζε γηα ηνλ 

θίλδπλν αγνξάο απηνχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 
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•1999: 1ν έγγξαθν δηαβνχιεπζεο Basel II, εηζαγσγή Λεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

 

•2001:  2ν έγγξαθν δηαβνχιεπζεο Basel II 

 

•2002: 3ε άζθεζε πνζνηηθψλ επηπηψζεσλ (QIS) 

 

•2003: 3ν έγγξαθν δηαβνχιεπζεο 

 

•2004: Οινθιήξσζε θεηκέλσλ Βαζηιείο ΗΗ θαη νδεγίαο 

 

•2005: Σειηθή αλαζεψξεζε 

 

•2006: Σειηθή ηξνπνπνίεζε νδεγίαο θαη έγθξηζε απφ ΔΔ 

 

•Οδεγίεο 2006/48/EC θαη 2006/49/ΔC 

 

•2007: Δθαξκνγή Basel II 

 

•2007: Έλαξμε ηππνπνηεκέλεο θαη foundation IRB κεζφδνπ (πηζησηηθφο θίλδπλνο), 

ΒΗΑ (basic indicator approach) θαη SA (standardized approach) (ιεηηνπξγηθφο 

θίλδπλνο) 

 

•2008: Έλαξμε advanced IRB (πηζησηηθφο) θαη ΑΜΑ (advanced measurement 

approach) (ιεηηνπξγηθφο) 

 

•? : Basel III. ε πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην.  

 

•ηφρνη:εθιέπηπλζε ηνπ νξηζκνχ ηνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, πνζνηηθνπνίεζε 

πεξαηηέξσ θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ, βειηίσζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ κέηξσλ θηλδχλνπ 
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4.4 ΒΑΗΛΔΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

4.4.1 ΜΔΘΟΓΟΗ  

 

ζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ππάξρνπλ δχν κέζνδνη. 

  Ζ ιεγφκελε «Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο» ε νπνία βαζίδεηαη ζε επνπηηθνχο 

ζπληειεζηέο (φπσο θαη ζην πιαίζην Basel I), αιιά πιένλ ε ηκεκαηνπνίεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ είλαη πην ιεπηνκεξήο, νη θαζπζηεξήζεηο θαη νη εμαζθαιίζεηο παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν, ελψ γηα ηα δάλεηα πξνο ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο γίλεηαη δηαβάζκηζε 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ εμσηεξηθφ νίθν.  

Ζ «Μέζνδνο Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ», ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε δχν 

επηκέξνπο κεζφδνπο ηελ ζεκειηψδε θαη ηελ εμειηγκέλε. Καη νη δχν επηκέξνπο κέζνδνη 

βαζίδνληαη ζε κνληέια κέηξεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο γηα φια ηα πξντφληα θαη 

ζε θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ θηλδχλνπ PD (Probability of Default), LGD (Loss 

Given Default), EAD (Exposure At Default). Οη ηξεηο απηνί παξάκεηξνη αλαδεηθλχνπλ 

ηνπο ηξεηο βαζηθνχο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, 

δειαδή φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ηνλ θίλδπλν αζπλέπεηαο, ηνλ θίλδπλν αλάθηεζεο 

θαη ηνλ θίλδπλν αλνίγκαηνο. 

Σα κνληέια απηά αλαπηχζζνληαη εζσηεξηθά απφ θάζε ηξάπεδα κε βάζε ηα 

ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπο θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο. Ζ 

αλάπηπμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη κηα ζχλζεηε 

δηαδηθαζία. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, δηθαίσο, νη επνπηηθέο αξρέο ηεο Βαζηιείαο δίλνπλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

Σν λέν πιαίζην αλαπηχρζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ λα επηθέξεη κεηαβνιέο ζηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ 

αλάινγεο κε ην πξνθίι θηλδχλνπ πνπ ζα παξνπζηάδνπλ, αθήλνληαο, φκσο, 

ακεηάβιεηεο ηηο ζπλνιηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο νινθιήξνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Έηζη, ινηπφλ, ραξηνθπιάθηα κε πηζηνχρνπο πνπ έρνπλ ρακειή πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ή αζζελείο εμαζθαιίζεηο ή κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζα έρνπλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Αλάινγα ζα ζπκβεί ζε ραξηνθπιάθηα ηίηισλ κε 

κεγάιε κεηαβιεηφηεηα. Οη ηξάπεδεο, εηδηθά απηέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ην ζχζηεκα 

εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ, ζα αλαγθαζηνχλ λα εμπγηάλνπλ ηα ραξηνθπιάθηα ηνπο κε 

απζηεξφηεξεο πνιηηηθέο εγθξίζεσλ, παξαθνινχζεζεο θαη Collections. Δλαιιαθηηθά, 
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ζα νδεγεζνχλ ζε κεγαιχηεξεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη ζε ηηκνιφγεζε πνπ λα 

δηθαηνινγεί ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν. 

 

 

ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ & ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ 

 

 

 

 

4.4.2 ΣΑΘΜΗΔΗ ΒΑΔΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 

ΒΑΗΛΔΗΑ  

 

 

ΒΑΗΛΔΗΑ- ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

(STANDARDIZED APPROACH) 

CREDIT RATINGS 
ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΣΑΘΜΗΔΧ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ 

ΔΠΑΡΚΔΗΑ 8% 

ΑΑΑ έσο ΑΑ- 20% 1,6% 

Α+ έσο Α- 50% 4,0% 

ΒΒΒ+ έσο ΒΒ- 100% 8,0% 

Κάησ απφ ΒΒ- 150% 12,0% 

ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ 100% 8,0% 

 

 

 

Ελάσιζηερ Κεθαλαιακέρ Απαιηήζειρ- Πιζηωηικόρ Κίνδςνορ  

Σςποποιημένη  

Μέθοδορ  

Μέθοδορ Εζωη. 

Διαβαθμίζεων  

 

Θεμελιώδηρ  

Μοπθή  

Εξελιγμένη  

Μοπθή  
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ΒΑΗΛΔΗΑ- ΒΑΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΒΑΘΜΗΔΧ (IRB) 

ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΑΣΟΥΗΑ 

(PROBABILITY OF 

DEFAULT) 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΣΑΘΜΗΔΧ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ 

ΔΠΑΡΚΔΗΑ 8% 

0,03 0,14 0,01 

0,05 0,19 0,02 

0,1 0,29 0,02 

0,2 0,45 0,04 

0,4 0,70 0,06 

0,5 81,00 6,48 

0,7 100,00 8,00 

1 125,00 10,00 

2 192,00 15,36 

3 246,00 19,68 

5 331,00 26,48 

10 482,00 38,56 

15 588,00 47,04 

20 625,00 50,00 
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ΚΔΦ.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 

5.1 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

1. Δκπεηξηθά ζπζηήκαηα ( expert systems)  

2. Νεπξσηηθά δίθηπα (neural systems)  

3. πζηήκαηα πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ( credit scoring systems)  

 

 

5.1.1 ΔΜΠΔΗΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ( EXPERT SYSTEMS)  

 

χκθσλα κε ηα ζπζηήκαηα απηά, ε απφθαζε ρνξήγεζεο ηεο πίζησζεο 

εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ππεπζχλνπ πνπ ζα πάξεη ηελ απφθαζε, απφ 

ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ θαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ιακβάλεη ν ππεχζπλνο ππφςε ηνπ.  

Έηζη, παξάιιεια κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ θξίζε ηνπ ππεπζχλνπ ρνξεγήζεσλ , 

γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο αίηεζεο γηα δάλεην, ε ηξάπεδα ρξεζηκνπνηεί ηε δηαζέζηκε 

πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πειάηε ιακβάλνληαο ππ’ φςε πνηνηηθνχο παξάγνληεο 

ζρεηηθνχο κε ηε δαλεηδφκελε εηαηξεία θαη κε ην γεληθφ θιίκα ηεο αγνξάο (borrower-

specific factors and market-specific factors).  

Ζ ηππηθή πηζησηηθή αλάιπζε πνπ δηεμάγεηαη απφ κία ηξάπεδα ζχκθσλα κε ηα 

εκπεηξηθά ζπζηήκαηα εζηηάδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζεκειηψδνπο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δαλεηνιήπηε (γλσξίζκαηα ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη κε 

νηθνλνκηθά) θαη ηελ πξνβιεπφκελε πηζαλφηεηα αζέηεζεο πιεξσκψλ, E(pd). 

Μπνξνχκε λα απνδψζνπκε ζεσξεηηθά ηε ζρέζε απηή σο: 

E(pd) = f [I, C, CF, NW, G] , 

φπνπ ην I ζπκβνιίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, ην C ην «ραξαθηήξα» ηνπ 

δαλεηνιήπηε, ην CF ην επίπεδν θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ηακεηαθήο ξνήο, ην NW ηελ 

πξαγκαηηθή θαζαξή ζέζε, θαη G ηηο εγγπήζεηο. ηαλ έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο 

απηνχο επηδεηλψλεηαη, ε πξνζδνθψκελε πηζαλφηεηα αζέηεζεο πιεξσκψλ απμάλεηαη, 

θαη αληηζηξφθσο. εκαληηθφο είλαη ν παξάγνληαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκίαο 

(ηερλνινγία, αληαγσληζκφο, νηθνλνκηθφο θχθινο, επίπεδν ηηκψλ, πνζνζηφ αλεξγίαο, 

ηζνδχγην πιεξσκψλ) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ. 
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Έλα απφ ηα πην θνηλά εκπεηξηθά ζπζηήκαηα είλαη ηα 5 C’s ηεο πίζησζεο. Απηή 

ε αλάιπζε έρεη έλα πξφηππν απνηεινχκελν απφ ιέμεηο κε αξρηθά ην C. Ο ζπλήζεο 

αξηζκφο ησλ C θαίλεηαη λα είλαη πέληε θαη είλαη ηα παξαθάησ:  

-Ο ραξαθηήξαο (character) αλαθέξεηαη ζηελ θήκε ηεο εηαηξείαο, ζηελ πξνζπκία ηεο λα 

πιεξψζεη θαη ζην ηζηνξηθφ πιεξσκψλ ηεο. Γίλεηαη έκθαζε ζηε θήκε ε νπνία ρηίδεηαη 

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κέζσ ησλ πιεξσκψλ θαη ηεο παξαηεξνχκελεο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζρέζε ηνπ πειάηε κε ηελ ηξάπεδα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο λα δαλείζεη ηνλ αηηνχληα. 

 

-Σν θεθάιαην (capital) αλαθέξεηαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε (financial 

leverage). Ο ιφγνο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα (δείθηεο κφριεπζεο) επεξεάδεη ηε 

δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα δαλεηζηεί, γηαηί φζν απμάλεη, απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα 

λα κελ είλαη ζε ζέζε λα απνπιεξψζεη φια ηα δάλεηά ηεο. ρεηηθά ρακειφο δείθηεο 

κφριεπζεο δελ επηδξά ζηελ πηζαλφηεηα κε απνπιεξσκήο. Απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, 

φζν απμάλεηαη ν ιφγνο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα κε 

απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηεο εηαηξείαο. Νέεο επηρεηξήζεηο κε κεγάιε κφριεπζε 

έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα λα αζεηήζνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπ θαη άξα δελ είλαη πνιχ 

ειθπζηηθέο.  

 

-Ζ ηθαλφηεηα (capacity) αλαθέξεηαη ζηελ ηακεηαθή ξνή θαη ζηε δπλαηφηεηα απηήο ηεο 

ξνήο λα εμππεξεηήζεη ην ρξένο. Αλ νη πιεξσκέο ησλ δφζεσλ αθνινπζνχλ κηα 

ζηαζεξή ξνή ζην ρξφλν, αιιά ηα θέξδε είλαη επκεηάβιεηα, ηφηε κπνξεί λα ππάξμνπλ 

πεξίνδνη, φπνπ ε ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηελ πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηεο λα είλαη πεξηνξηζκέλε. Μία έληνλε ηάζε κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ απμάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα ν δαλεηδφκελνο λα κε κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο θαζνξηζκέλεο 

ρξεψζεηο ηφθνπ θαη θεθαιαίνπ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή λέεο εηαηξείεο είλαη 

ιηγφηεξν ειθπζηηθέο σο πξνο ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ παιηέο εηαηξείεο.  

 

-Οη εμαζθαιίζεηο (collaterals) αλαθέξνληαη ζηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη γηα ηελ 

εγγχεζε ηνπ δαλείνπ. εκαληηθφο παξάγνληαο ζηε ρνξήγεζε δαλείσλ είλαη ε χπαξμε 

ππνζήθεο, δειαδή ν βαζκφο ππνζηήξημεο ηνπ δαλείνπ απφ ππνζεθεπκέλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη γεληθφηεξα ε χπαξμε θαιπκκάησλ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αμία ησλ θαιπκκάησλ, ηφζν ρακειφηεξνο ν θίλδπλνο ηεο ηξάπεδαο.  

 

-Οη ζπλζήθεο (conditions) αλαθέξνληαη ζηελ επαηζζεζία ηνπ δαλεηνιήπηε ζε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη  
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 ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ: γεληθά πςειά επηηφθηα ζρεηίδνληαη κε πςειφ 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη  

 ν νηθνλνκηθφο θχθινο: γηα παξάδεηγκα ζε κηα χθεζε νη εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ δηαξθψλ αγαζψλ ( π ρ απηνθίλεηα)  

έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αζεηήζνπλ ηελ πιεξσκή ησλ ρξεψλ ηνπο 

απφ ν, ηη νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ ( π ρ ηξφθηκα). 

 

Χο ελαιιαθηηθή ιχζε ζηα πέληε C ηεο πηζησηηθήο αλάιπζεο, ν Rouse (1989) 

πξνηείλεη έλα πιαίζην απφθαζεο, θπξίσο γηα ηνλ θαηαλαισηηθφ δαλεηζκφ, βαζηζκέλν 

ζην αθξσλχκην CAMPARI: 

 Character = ραξαθηήξαο 

 Ability = ηθαλφηεηα (ζηε δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ) 

 Margin = πεξηζψξην (επηηφθην, πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο) 

 Purpose = ζθνπφο (ηνπ δαλείνπ) 

 Amount = πνζφ (ηνπ δαλείνπ) 

 Repayment = εμφθιεζε (πηζαλφηεηα εμφθιεζεο) 

 Insurance = αζθάιηζε (εγγχεζε ή ελέρπξν) 

Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην είλαη πην εζηηαζκέλν ζην ζθνπφ θαη ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο 

ηνπ δαλείνπ. 

 

 

5.1.1.1 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα ησλ εκπεηξηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα, ιφγσ ηεο κεγάιεο επζχλεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ε έιιεηςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε ρξήζε πεξηνξηζκέλσλ θαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ αμηνιφγεζεο. Ζ αλνκνηφηεηα ησλ απφςεσλ κεηαμχ ησλ 

εηδηθψλ θαη ε αδπλακία ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ αμηνινγήζεσλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

ππνινγηζηηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ εκπεηξνγλσκνζχλεο, φπσο ηα λεπξσηηθά 

δίθηπα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηε γλψζε ησλ θαιχηεξσλ εηδηθψλ. 

 

 

5.1.2 ΝΔΤΡΧΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ (NEURAL NETWORKS)  

 

Σα λεπξσληθά δίθηπα απνηεινχλ έλα αλαδπφκελν θαηλνηφκν θαη πνιιά 

ππνζρφκελν εξγαιείν αλάιπζεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηζηνξηθψλ 
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ζηνηρείσλ θαη ηελ εμειηγκέλε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κέζσ Ζ/Τ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Ο Σερλεηφο λεπξψλαο απνηειεί 

έλα ππνινγηζηηθφ εξγαιείν πνπ δέρεηαη θάπνηα ζεκεία εηζφδνπ (inputs) κε 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη (αξρηθφ πιηθφ 

ή output πξνεγνχκελνπ λεπξψλα). Κάζε ζήκα ζηαζκίδεηαη κέζσ ελφο εηδηθνχ βάξνπο 

(weight) ην νπνίν θαη απνηειεί ηελ βαζκφ επηξξνήο ηνπ input ζην λεπξψλα. ηε 

ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη έλα ζηαζκηζκέλν άζξνηζκα φισλ ησλ ζεκάησλ εηζφδνπ 

(inputs) ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηελ ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ην ηειηθφ ζήκα εμαγσγήο. 

Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο 

ζην λα εθπαηδεχνληαη παξά λα πξνγξακκαηίδνληαη κέζσ ησλ παξαδεηγκάησλ (δεχγε 

παξαηεξήζεσλ φπσο ηηκέο αξηζκνδεηθηψλ γηα πησρεπκέλεο θαη κε εηαηξίεο) ηα νπνία 

εηζάγεη ν αλαιπηήο θαη ζηελ ζπλέρεηα εμάγεη σο output.  

Αλάκεζα ζηα πνηθίια ζεκαηηθά πεδία ζηα νπνία βξίζθνπλ εθαξκνγή ηα 

λεπξσληθά δίθηπα είλαη θαη ζηελ πξφγλσζε ηεο πηψρεπζεο (bankruptcy prediction). Ο 

Atiya (2001) ρξεζηκνπνίεζε κεξηθνχο θαηλνηφκνπο δείθηεο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο κηαο εηαηξίαο φπσο κεηαβιεηφηεηα ηηκήο, ην δείθηε 

ηηκήο / ηακεηαθή ξνή, ηηο αιιαγέο ζηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο ηηκήο θ.η.ι βαζηδφκελνο ζην 

φηη ζηελ ηξέρνπζα ηηκή δηαπξαγκάηεπζεο αληηθαηνπηξίδνληαη θαη ηα πηζαλά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πξηλ θαλ απνηππσζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Καηάθεξε λα πεηχρεη πνιχ θαιά πνζνζηά ηαμηλφκεζεο κέζσ ησλ 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ. Με ηελ ρξήζε ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ 

ζηηο εμήο κεηαβιεηέο νη νπνίεο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξφγλσζε ηεο πηψρεπζεο :  

 

 Κεθάιαην Κίλεζεο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ  

Working capital / Total Assets  

 

 Ίδηα Κεθάιαηα / Απαζρνινχκελα θεθάιαηα  

Equity / Capital Employed  

 

 Πνζνζηφ αχμεζεο θαζαξνχ εηζνδήκαηνο (Growth rate of net income)  

 

Σα λεπξσηηθά δίθηπα θαηάθεξαλ λα δηαγλψζνπλ ηελ πηψρεπζε ζε πνζνζηφ 

αθξηβείαο  κεγαιχηεξν απφ 68% έσο θαη 3 έηε πξν ηεο πηψρεπζεο θαη ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 72% ην ηειεπηαίν έηνο πξν ηεο πηψρεπζεο.  
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5.1.2.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

 

Σα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ησλ Νεπξσληθψλ δηθηχσλ είλαη :  

-Γελ απαηηνχλ ηθαλνπνίεζε απζηεξψλ ππνζέζεσλ.  

-Δίλαη θαηάιιεια γηα πεξίπινθνπο ππνινγηζκνχο.  

-Γίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θαη πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ.  

-Αληηκεησπίδνπλ ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  

-Έρνπλ εχξσζην πεδίν εθαξκνγψλ.  

-Δίλαη θηιηθά πξνο ηνλ ρξήζηε.  

 

 

5.1.2.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

 

ηα κεηνλεθηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ :  

-Ζ πξνζεθηηθή εθ ησλ πξνηέξσλ (a priori) επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ  

-Ζ καθξά ρξνληθή πεξίνδνο επεμεξγαζίαο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ 

πηζαλψλ ζπζρεηηζκψλ,  ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δαπαλεξή εθαξκνγή θαη δηαηήξεζή 

ηνπο  

-Ζ απαίηεζε γηα πςειήο πνηφηεηαο δεδνκέλα.  

-Ο θίλδπλνο γηα overfiting models ζηα νπνία νη ηερλεηνί λεπξψλεο απνδίδνπλ 

εμαηξεηηθά θαιά ζε νξηζκέλα ζεη δεδνκέλσλ θαη θαζφινπ θαιά ζε θάπνηα άιια είδε 

δεδνκέλσλ.  

-Ζ πηζαλφηεηα ην κνληέιν λα ζπκπεξηθέξεηαη παξάινγα  

 

 

5.1.3 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (CREDIT 

SCORING MODELS) 

 

Σα κνληέια Μέηξεζεο Πηζηνιεπηηθήο Αμηνιφγεζεο ή αιιηψο κνληέια 

βαζκνιφγεζεο θεξεγγπφηεηαο (credit scoring models) είλαη πνζνηηθά κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ παξαηεξνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δαλεηδφκελνπ είηε γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ έλαλ αξηζκφ (score) πνπ δείρλεη ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ 

πιεξσκψλ είηε γηα λα θαηαηάμνπλ ηνπο δαλεηδφκελνπο ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

θηλδχλνπ αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο θεξεγγπφηεηα. Βαζίδνληαη ζε (ηζηνξηθά) 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην δαλεηδφκελν. Με βάζε ηα κνληέια απηά, ε δηνίθεζε ηνπ 
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πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο  επηιέγεη θαη ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δαλεηδφκελσλ θη έηζη είλαη ζε ζέζε: 

– Να ζηνηρεηνζεηήζεη πνζνηηθά πνηνη παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί ζηελ εξκελεία 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

– Να αμηνινγήζεη ην ζρεηηθφ βαζκφ ή ηελ ζεκαζία απηψλ ησλ παξαγφλησλ. 

– Να απνξξίςεη κε θεξέγγπνπο δαλεηζηέο. 

– Να είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη πξνβιέςεηο πνπ κπνξνχλ λα απαηηεζνχλ ζε 

αλακελφκελεο κειινληηθέο δαλεηαθέο απψιεηεο.     

Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα κνληέια βαζκνιφγεζεο θεξεγγπφηεηαο, ε ηξάπεδα  

πξέπεη λα δηαθξίλεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. ηαλ πξφθεηηαη γηα θαηαλαισηηθά δάλεηα, ηα ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην εηζφδεκα, ηα θεθάιαηα, ε ειηθία ε εξγαζία ηνπ 

θαηαλαισηή, θ.α. Γηα ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αμηνινγνχληαη ζρεηίδνληαη κε πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη 

ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, φπσο π.ρ. ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

Μεηά ηε κέηξεζε ησλ κεγεζψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αθνινπζεί ηαηηζηηθή 

Αλάιπζε πνπ πνζνηηθνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ή δηαθξίλεη ηνπο 

πειάηεο αλάινγα κε ηελ θεξεγγπφηεηά ηνπο.  

 Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ρξεηάδεηαη λα αμηνινγήζνπλ έλαλ πηζηνχρν ζε δχν 

δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε είλαη γηα λα εγθξίλνπλ ή φρη  κηα αίηεζε 

πίζησζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αηηήζεσλ ( application scoring). Ζ δεχηεξε αθνξά ηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο θαη 

ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ απφ ηνλ πειάηε. Ζ πηζησηηθή 

αμηνιφγεζε ζε απηή ηελ πεξίπησζε νλνκάδεηαη αμηνιφγεζε πηζησηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ( behavioral scoring). 

Σα ζηαηηζηηθά ππνδείγκαηα κέηξεζεο θεξεγγπφηεηαο πεξηιακβάλνπλ ηξεηο 

γεληθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαιχνληαη πην θάησ:  

 

(1) γξακκηθά κνληέια πηζαλνηήησλ (linear probability models),  

(2)  κε γξακκηθά κνληέια (probit, logit) θαη  

(3)  γξακκηθά κνληέια δηαρσξηζκνχ ή κνληέια δηαθξηηηθήο 

      αλάιπζεο (linear discriminant models)  
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5.1.3.1 ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΧΝ 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο πιεξσκήο ελφο δαλείνπ, ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ε ςεπδνκεηαβιεηή Εj ε νπνία παίξλεη ηελ ηηκή Εj=1 γηα φια 

ηα παιαηά δάλεηα (j) πνπ δελ απνπιεξψζεθαλ θαη ηελ ηηκή Εj=0 γηα ηα δάλεηα πνπ 

απνπιεξψζεθαλ. Σν γξακκηθφ ππφδεηγκα έρεη ηε κνξθή: 

Zj = β0 + βj1 Xj1 +βj2 Xj2 +… βjk Xjk + εj, 

φπνπ Υjk, k=1…K, κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη πξνζδηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ δαλεηδνκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο (δειαδή 

έγθαηξε απνπιεξσκή ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ ηφθσλ θαη ησλ άιισλ εμφδσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζπκβφιαην), φπσο δηάθνξνη δείθηεο κφριεπζεο ή θεξδνθνξίαο 

θαη εj ν ζηνραζηηθφο (δηαηαξαθηηθφο) φξνο . Οη ζπληειεζηέο βk, νη νπνίνη κεηξνχλ ηελ 

ζεκαζία θάζε κεηαβιεηήο Υk ζηελ επεμήγεζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ζην παξειζφλ, 

εθηηκψληαη κε ηελ κέζνδν ηεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη κε ηε ρξήζε ηζηνξηθψλ 

παξαηεξήζεσλ γηα ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο Υjθ. Ο αλαιπηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηεί ζηελ αλσηέξσ εμίζσζε, ηηο ηηκέο ησλ Υjθ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ 

ππνςήθην ιήπηε δαλείνπ (ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο εθηηκεκέλνπο ζπληειεζηέο βjk). Ζ 

εμίζσζε δίλεη ηελ ηηκή Δ(Εj)=1-p πνπ είλαη ε πηζαλφηεηα κε απνπιεξσκήο. ηνπ 

δαλείνπ.  

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ γξακκηθψλ ππνδεηγκάησλ είλαη φηη κπνξεί λα 

δψζνπλ πηζαλφηεηεο θαη έμσ απφ ην δηάζηεκα [0,1], θαη γη’ απηφ ην ιφγν δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά. 

 

 

5.1.3.2  ΜΖ-ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΧΝ 

 

Σα ππνδείγκαηα Logit θαη Probit πεξηνξίδνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο πηζαλφηεηεο 

ρξενθνπίαο ζην δηάζηεκα [0,1], ππνζέηνληαο φηη ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο αθνινπζεί 

ηελ (ζσξεπηηθή) θαλνληθή θαη logistic θαηαλνκή αληίζηνηρα.  
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Έζησ Zi = (πνζφ πνπ δελ επηζηξάθεθε) / (ζπλνιηθφ δάλεην).  

ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπσλπκηθά ππνδείγκαηα (multinomial  

  

 

 

5.1.3.2.1 LOGIT ΜΟΝΣΔΛΑ 

 

Σα κνληέια απηά ππνζέηνπλ φηη ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο θαηαλέκεηαη 

ινγαξηζκηθά. 

χκθσλα κε ηε κέζνδν αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κνληέια Logit ε 

πηζαλφηεηα πηψρεπζεο κηαο εηαηξίαο δεδνκέλνπ ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ κεηαβιεηψλ Xi  

είλαη : 

P(Xi, â) = F(ã+ â Xi), φπνπ F(ã+ â Xi)= 1/ 1+ e
)ˆ̂~( iXaa
 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ε νπνία φπσο αλαθέξακε 

θαηαλέκεηαη ινγαξηζκηθά. Σν Logit ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα P(Xi, â)  γηα κηα 

επηρείξεζε λα πησρεχζεη. Με βάζε απηή ηελ πηζαλφηεηα θαη έλα ζεκείν πξφθξηζεο – 

απφξξηςεο (cut off point) ε εηαηξία θαηαηάζζεηαη ζηελ νκάδα ησλ πησρεπκέλσλ ή κε, 

επηρεηξψληαο παξάιιεια ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ ηαμηλφκεζεο ηχπνπ Η θαη ΗΗ. 

Ο Ohlson (1980) ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηελ Logit ζε κειέηε πξφγλσζεο 

πηψρεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα ν Ohlson επέιεμε 105 εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην βηνκεραληθέο εηαηξίεο ε νπνίεο πηψρεπζαλ ηελ πεξίνδν 1970 -1976. 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε θαηαζθεπή 3 κνληέισλ ηθαλψλ λα πξνγλψζνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή απνηπρία απφ έλα έσο ηξία έηε πξν ηεο πηψρεπζεο . Ο Ohlson θαηέιεμε 

ζε κηα νκάδα 9 κεηαβιεηψλ νη νπνίεο είλαη :  

X1 = Log (χλνιν Δλεξγεηηθνχ / Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ)  

(Total Assets/Gross National Product)   

Υ2= πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 

Total Liabilities/Total Assets  
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Υ3 = Κεθάιαην θίλεζεο / χλνιν Δλεξγεηηθνχ  

Working Capital/Total Assets  

X4= Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο / Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ  

Current Liabilities / Current Assets 

Υ5= 1 αλ πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο> πλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ  

Υ5= 0 αλ πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο< πλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ 

Υ6 = Καζαξά θέξδε / χλνιν Δλεξγεηηθνχ  

(Net Income/Total Assets)  

X7 = Γπλαηφηεηα απηνρξεκαηνδφηεζεο / πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο  

(Funds Provided by operation /Total Liabilities) 

Υ8=1 αλ Καζαξά Κέξδε< 0 γηα ηα 2 ηειεπηαία έηε θαη  

Υ8=0 ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε 

 

Υ9= 
|||| 1

1

tt

tt

KKKK

KKKK
, φπνπ tKK  ηα θαζαξά θέξδε ηεο πην πξφζθαηεο πεξηφδνπ. 

 

 

5.1.3.2.2 PROBIT ΜΟΝΣΔΛΑ  

 

Σα ππνδείγκαηα Probit είλαη παξφκνηα κε ηα ππνδείγκαηα Logit. H κνλαδηθή 

ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο πηζαλφηεηαο πηψρεπζεο θαζψο 

ππνζέηεη φηη ε αζξνηζηηθή θαηαλνκή ηεο πηζαλφηεηαο είλαη θαλνληθή θαη φρη 

ινγαξηζκηθή φπσο αλαθέξζεθε γηα ηελ Logit. 

Ζ Probit ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πνιχ ιηγφηεξεο έξεπλεο απφ φηη ε Logit θπξίσο 

ιφγσ ησλ πνιχπινθψλ ππνινγηζκψλ πνπ απαηηεί. 

 

 

5.1.3.3 ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ  

 

5.1.3.3.1 ΓΔΝΗΚΑ      

 

Δλψ ηα πξνεγνχκελα κνληέια πξνέβιεπαλ κία ηηκή γηα ηελ αλακελφκελε 

πηζαλφηεηα κε απνπιεξσκήο ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο ελφο δαλείνπ, ηα γξακκηθά 

κνληέια δηαρσξηζκνχ ή κνληέια γξακκηθήο δηαθξηηηθήο αλάιπζεο (linear discriminant 

models). 
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δηαθξίλνπλ ηνπο πειάηεο ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πςειή ή ρακειή πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο ησλ πιεξσκψλ ηνπο.  

Ζ Γηαθξηηηθή/ δηαρσξηζηηθή αλάιπζε (discriminant analysis) κε βάζε ηα 

γξακκηθά κνληέια δηαρσξηζκνχ θαηαηάζζεη ηηο επηρεηξήζεηο  ζε πςεινχ ή ρακεινχ 

θηλδχλνπ αλάινγα κε θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο κεηαβιεηέο ηνπο. Ο αιγφξηζκνο νξίδεη 

κηα γξακκηθή ζπλάξηεζε πνπ δηαρσξίδεη ηηο δχν νκάδεο ψζηε ε κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

δηαθχκαλζε λα είλαη κεγάιε ζε ζρέζε κε ηελ εληφο νκάδνο δηαθχκαλζε 

 

 

5.1.3.3.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  ΓΡΑΜΜΗΚΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ 

 

Σν πξψην πξφβιεκα είλαη φηη ην κνληέιν απηφ δηαρσξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ πειαηψλ ζε δχν αθξαίεο θαηεγνξίεο: «θαιά» θαη «θαθά» δάλεηα. Γλσξίδνπκε 

φκσο φηη ν βαζκφο αζέηεζεο ηεο ππνζρφκελεο πιεξσκήο δελ είλαη ν ίδηνο (κπνξεί 

λα κελ πιεξψλεηαη ηφθνο, θεθάιαην, ή φιε ε δφζε). 

Σν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο πξνθαλήο νηθνλνκηθφο 

ιφγνο λα αλακέλνπκε νη ζπληειεζηέο ησλ κνληέισλ λα είλαη ζηαζεξνί δηαρξνληθά. 

Δηδηθφηεξα, εμαηηίαο αιιαγψλ ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα 

ππάξμνπλ αιιαγέο ζηελ αμία ησλ κεηαβιεηψλ. Δπίζεο ην κνληέιν ζεσξεί φηη νη 

κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα κελ πθίζηαηαη.  

Σν ηξίην πξφβιεκα είλαη φηη αγλνεί θάπνηεο ζεκαληηθέο, αιιά δχζθνιεο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ, κεηαβιεηέο, πνπ κπνξεί λα παίδνπλ θάπνην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

απφθαζε γηα ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ (π.ρ. θήκε θαη καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο 

πηζησηή θαη πηζηνχρνπ). Δπίζεο ζπάληα ηα κνληέια αμηνπνηνχλ δεκφζηα δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο, φπσο π.ρ. ε ηηκή ησλ κεηνρψλ ή ησλ ρξενγξάθσλ ηεο εηαηξείαο. 

Γεληθά, ε παξαπάλσ κέζνδνο, φπσο θαη ηα γξακκηθά θαη κε γξακκηθά 

ππνδείγκαηα πνπ αλαιχζεθαλ, βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ζε πεξηφδνπο ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηελ 

νηθνλνκία. Παξαγλσξίδνπλ επίζεο παξάγνληεο πνπ δελ πνζνηηθνπνηνχληαη, αιιά 

επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο 

 

Σέηνηνπ είδνπο ππνδείγκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνλ E.I. Altman γηα ηηο 

εηζεγκέλεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ζηηο Ζ.Π.Α. Ο αιγφξηζκνο ηεο δηαθξηηηθήο 

αλάιπζεο ππνινγίδεη ηελ ηηκή κηαο ελδεηθηηθήο κεηαβιεηήο Ε (Ε-score), ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη δηαβαζκίδεη 

ηνπο δαλεηδφκελνπο αλάινγα κε ηελ θεξεγγπφηεηά ηνπο. 
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5.1.3.3.3 Ζ ΠΟΛΤΜΔΣΑΒΛΖΣΖ ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΑΝΑΛΤΖ (MDA, MULTIPLE 

DISCRIMINANT ANALYSIS)  

 

Ο Altman (1968) νπζηαζηηθά εηζήγαγε ηελ κέζνδν απηή ζηελ πξφβιεςε ηεο 

εηαηξηθήο απνηπρίαο κέζσ ηεο ρξήζεο αξηζκνδεηθηψλ. 

Ζ MDA απνηειεί ζηαηηζηηθή ηερληθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

θαηεγνξηνπνηήζεη κηα παξαηήξεζε αλάκεζα ζε 2 ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο νη νπνίεο 

έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ νξηζηεί κε βάζε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (ap priori grouping) 

Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα ηαμηλνκήζεη πνηνηηθήο κνξθήο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ζε δπν θαηεγνξίεο (πησρεπκέλεο – πγηείο ). Απνηειεί έλα γξακκηθφ 

ζπλδπαζκφ κεηαβιεηψλ νη νπνίεο παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηάθξηζε αλάκεζα 

ζε δπν νκάδεο .  

Ζ ηερληθή βαζίδεηαη ζε 4 απζηεξέο ππνζέζεηο α) Ζ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ ησλ 

αλεμαξηήησλ κεηαβιεηψλ ζε θάζε νκάδα αθνινπζεί ηελ πνιπκεηαβιεηή θαλνληθή 

θαηαλνκή β)κε δηαθνξεηηθνχο κέζνπο αιιά κε ίζνπο πίλαθεο δηαζπνξάο. (dispersion 

matrices) αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο . ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη ν  γξακκηθφο 

ζπλδπαζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη 

ε δηαθχκαλζε αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε δηαθχκαλζε εληφο 

ησλ ίδησλ ησλ νκάδσλ γ) Πξνζδηνξηζκφο πξνγελέζηεξεο πηζαλφηεηαο απνηπρίαο θαη 

θφζηνπο ιαζψλ ηαμηλφκεζεο ηχπνπ Η θαη ΗΗ. δ) Απνπζία πνιπζπγγξακηθφηεηαο 

(multicollinearity) αλάκεζα ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο.  

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη πνιινί κειεηεηέο νη νπνίνη 

εθάξκνζαλ ηελ MDA δελ έιεγμαλ αλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία αλέιπαλ ηθαλνπνηνχζαλ ή 

φρη απηέο ηηο απζηεξέο ππνζέζεηο κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ εμαγσγή κεξνιεπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ή πεξηνξηζκέλεο πξνβιεπηηθήο εθαξκνγήο θαη ηθαλφηεηαο κνληέια.  

 

Ζ γξακκηθή MDA είλαη κε δηαθνξά ε πην δεκνθηιήο κέζνδνο πνιπκεηαβιεηήο 

δηαρσξηζηηθήο αλάιπζεο θαη ιακβάλεη ηε κνξθή:  

 

Z i = α 0 + α1  ρ 1i  + α 2  ρ 2i  + ………………….α n  ρ in  

  

πνπ Z i : ην ζπλνιηθφ ζθνξ δηαρσξηζκνχ (ή ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο) γηα ηελ 

επηρείξεζε i , 

ρ 1i , ρ 2i , ρ in  : νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο γηα ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε i (predictors),  
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α1 , α 2 , α n   : νη γξακκηθνί ζπληειεζηέο δηαρσξηζκνχ.  

Μέζσ ηεο MDA κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ δεθάδεο ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

εηαηξίαο θαη λα ζπλνςηζηνχλ ζε έλα κνλαδηθφ πνιπκεηαβιεηφ ζθνξ δηαθνξνπνίεζεο 

Z i  ην νπνίν ιακβάλεη ηηκέο απφ -∞ εσο +∞. Αλάινγα κε ην ζθνξ δηαθνξνπνίεζεο θαη 

ην θαζνξηζκέλν ζθνξ πξφθξηζεο- απφξξηςεο (cut of point) ε εηαηξία ηαμηλνκείηαη ζηελ 

κηα ή ζηελ άιιε νκάδα. 

 

 

5.1.3.3.4 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ALTMAN Ε SCORE(1968) 

 

Ο Altman (1968) ήηαλ ν πξψηνο πνπ πξφηεηλε ηελ MDA επηρεηξψληαο ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ εηαηξηψλ ζε πησρεπκέλεο θαη κε, κε βάζε ηνλ δηαδνρηθφ ππνινγηζκφ 

θαη ζπλδπαζκφ πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο αξηζκνδεηθηψλ ζε έλα ζπλδπαζηηθφ Ε score. 

Σν αξρηθφ δείγκα απνηεινχζαλ 66 εηαηξίεο. Σελ νκάδα ησλ πησρεπκέλσλ 

απνηεινχζαλ 33 εηαηξίεο νη νπνίεο πηψρεπζαλ ηελ πεξίνδν 1946 - 1965 κε κέζν 

επίπεδν ελεξγεηηθνχ ηα 6.4Μ $ (0.7Μ - 25,9Μ $). Με απηή ηελ νκάδα αληηζηνηρίζηεθε 

θαη ε νκάδα ησλ κε απνηπρεκέλσλ (33) εηαηξηψλ κε θξηηήξην ζηξσκαηνπνίεζεο ην 

κέγεζνο ηνπ ελεξγεηηθνχ (1-25 Μ$) αιιά θαη ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν. Γηα ηελ ζπιινγή 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνίεζε ην εγρεηξίδην ησλ Moodys θαη 

φξηζε σο έηνο πξν ηεο πηψρεπζεο ην έηνο δεκνζίεπζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηζνινγηζκνχ 

πξν ηεο Πηψρεπζεο κε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηνπο 7,5 κήλεο απφ ην γεγνλφο ηεο 

Πηψρεπζεο .(Αλάινγα νξίζηεθαλ θαη ηα ππφινηπα 4 έηε). Ζ επηινγή ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ πνπ ζα απνηεινχζαλ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο 

πξνήιζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο MDA ζε κηα αξρηθή ιίζηα 22 δεηθηψλ 

νκαδνπνηεκέλσλ ζε 5 θαηεγνξίεο . Ζ αξρηθή ιίζηα θαηαξηίζηεθε κε θξηηήξην α) ηελ 

ζπρλφηεηα παξνπζίαο ζηελ βηβιηνγξαθία, β) ηε δπλεηηθή ζρεηηθφηεηα κε ηελ 

εθπνλνχκελε κειέηε γ) θαζψο θαη κεξηθνχο «λένπο» δείθηεο ηνπο νπνίνπο πξνέθξηλε 

εκπεηξηθά ν Altman. Σηο θαηεγνξίεο νκαδνπνίεζεο ησλ δεηθηψλ απνηεινχζαλ :  

 Ρεπζηφηεηαο(Liquidity)  

 Απνδνηηθφηεηαο (Profitability)  

 Μφριεπζεο (Leverage)  

 Φεξεγγπφηεηαο (Solvency)  

 Γξαζηεξηφηεηαο (Activity).  

 

Απφ ηελ ιίζηα κε ηνπο 22 δείθηεο επειέγεζαλ 5 ν ζπλδπαζκφο ηνλ νπνίσλ 

κεγηζηνπνηνχζε ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα 
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θαηαιήμεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ππνδείγκαηνο κε βάζε ηνπο 5 

πξνθξηλφκελνπο δείθηεο εξγάζηεθε κε βάζε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία :   

1) Παξαηεξνχζε ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα δηαθφξσλ ελαιιαθηηθψλ 

ζπλαξηήζεσλ ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηελ ζρεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο θάζε 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο 2) Αμηνινγνχζε ηελ ζπζρέηηζε (Inter correlation) κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ 3) παξαηεξνχζε ηελ πξνβιεπηηθή αθξίβεηα ησλ δηαθφξσλ ζπλαξηήζεσλ 

4) βαζηδφκελνο θαη ζηελ θξίζε ηνπ.  

Ζ ηειηθή ζπλάξηεζε δηαθνξνπνίεζεο είρε ηελ αθφινπζε κνξθή:  

Ε = 0,021Υ1+ 0,014 Υ2 + 0,033Υ3 + 0,006 Υ4 + 0,999 Υ514 

πνπ :  

Υ1 = Κεθάιαην θίλεζεο / χλνιν ελεξγεηηθνχ  

Working Capital / Total Assets  

Υ2= Παξαθξαηεζέληα θέξδε / χλνιν ελεξγεηηθνχ  

Retaining Earnings / Total Assets  

Υ3 = Κέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ / χλνιν ελεξγεηηθνχ  

Earnings before interest and Taxes/ Total Assets  

Υ4 =Σξέρνπζα αμία κεηνρψλ / Λνγηζηηθή αμία πλνιηθψλ Τπνρξεψζεσλ  

Market Value Equity / Total Debt  

Υ5 = Πσιήζεηο / χλνιν ελεξγεηηθνχ.  

Sales / Total Assets  

Ε = πλδπαζηηθφο δείθηεο (Score)  

 

Σo ππφδεηγκα Ε score απνηειεί πξντφλ γξακκηθήο αλάιπζεο ζηελ νπνία νη 5 

δείθηεο ζηαζκίδνληαη θαη αζξνίδνληαη ζε έλα ζπλνιηθφ ζθνξ ην νπνίν απνηειεί θα ηελ 

βάζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηαηξηψλ ζε απνηπρεκέλεο θαη κε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη κεηαβιεηέο νη νπνίεο δελ παξνπζίαδαλ ελδηαθέξνλ ζε επίπεδν κνλνκεηαβιεηήο 

αλάιπζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πξνζθνξά ηνπο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή 

( ζπλεηζθνξά δηαρσξηζκνχ) ζε επίπεδν MDA θαη ην αληίζηξνθν. Γηα παξάδεηγκα ν 

δείθηεο ν νπνίνο παξνπζίαδε ηελ κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο πηψρεπζεο 

φπσο πξνθξίζεθε απφ ην ππφδεηγκα κνλνκεηαβιεηήο αλάιπζεο ηνπ Beaver (1966) 

Σακεηαθέο Ρνέο / χλνιν Τπνρξεψζεσλ , δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζην ππφδεηγκα Ε 

score. ηφρνο ηνπ Altman κέζσ ηεο ΜDA ήηαλ ε αλαδήηεζε αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ νη νπνίεο ζα ζπλεηζέθεξαλ απφ θνηλνχ ηα κέγηζηα ζηελ πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ ρσξίο απαξαίηεηα λα παξνπζηάδνπλ θαη ηελ κεγαιχηεξε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα φηαλ εμεηάδνληαλ μερσξηζηά (π.ρ φπσο ζηα πιαίζηα ηελ 

κνλνκεηαβιεηήο αλάιπζεο). Αληηθεηκεληθή επηδίσμε ζπλεπψο ηνπ Altman ήηαλ ε 

αλαδήηεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε εθείλσλ ησλ αξηζκνδεηθηψλ νη νπνίνη ζα πξνζέθεξαλ 
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ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ αιιά παξάιιεια θαη 

ηελ κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα εληφο ηεο νκάδαο ησλ πησρεπκέλσλ ή κε μερσξηζηά. 

Υξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα θαη ηεζη ζεκαληηθφηεηαο (F value,T- test) 

πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ κεηψλνληαο 

παξάιιεια θαη ηα πνζνζηά ησλ ιαζψλ ηαμηλφκεζεο κε αλάινγα εληππσζηαθά 

απνηειέζκαηα:  

• θαηάθεξε λα ηαμηλνκήζεη ζσζηά ην 95 % ησλ εηαηξηψλ ηνπ αξρηθνχ δείγκαηνο κε 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ ηχπνπ Η (6%) θαη ηχπνπ ΗΗ( 3 %).  

• Δηαηξίεο κε Ε score (ζθνξ πξφθξηζεο – απφξξηςεο Cut off point)  

 Z> 2.67 δελ θηλδπλεχνπλ άκεζα (εληφο ηνπ έηνπο) κε απνηπρία.  

 Z < 1,81 νδεγείηε ζε απνηπρία εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο  

 1,81 < Ε < 2,67 δελ κπνξεί λα γίλεη αζθαιήο ηαμηλφκεζε (grey area).  

• Αζθαιήο πξφβιεςε κπνξεί λα γίλεη έσο 2 έηε πξν ηεο απνηπρίαο κε ηελ 

πηζαλφηεηα ιάζνπο ηαμηλφκεζεο λα απμάλεηαη ξαγδαία κεηά ηα 2 έηε (έσο θαη ηα 5 

έηε).  

Σν ππφδεηγκα ηνπ Altman απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

MDA ζηελ κειέηε πξφβιεςεο ηεο Πηψρεπζεο. Ζ ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία πνπ 

εθάξκνζε δέρηεθε πνηθίια επηθξηηηθά ζρφιηα. Ο Moyer (1977) ακθηζβεηνχζε ηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ κνληέινπ θαη ν Deakin (1976) ζηάζεθε ζηε ππφζεζε ηεο 

πνιπκεηαβιεηήο θαλνληθφηεηαο ε νπνία ζπλήζσο παξαβηαδφηαλ κε απνηέιεζκα 

κεξνιεπηηθά ηεζη ζεκαληηθφηεηαο θαη εθηηκήζεηο ιαζψλ. Παξφια απηά δελ 

ακθηζβεηήζεθε ην ζεσξεηηθφ ηεο πιαίζην γηα απηφ θαη απνηέιεζε ηελ βάζε πνιιψλ 

αλάινγσλ κειεηψλ θπξηαξρψληαο κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80’ . Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ν ην ππφδεηγκα Z score ρξεζηκνπνηήζεθε ζπκπιεξσκαηηθά (ζαλ 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ) θαη ζε έξεπλεο κε δηαθνξεηηθφ (ηεο πξφγλσζεο πηψρεπζεο) 

θπξίσο ζεκαηηθφ πεξηερφκελν φπσο ε δηάγλσζε ησλ παξαπνηεκέλσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ(Falsified Financial Statements) Spathis (2002)17.  

 

Ο Altman ην 2000 ζε κηα επηζθφπεζε ησλ κνληέισλ Ε Score θαη ΕΔΣΑ 

(αλαιχνληαη παξαθάησ) ελζσκαηψλνληαο ηα ζρφιηα δηαθφξσλ εξεπλεηψλ 

παξνπζηάδεη ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ κνληέινπ Ε score σο εμήο :  

Ε= 1.2Υ1+1.4Υ2+3.3Υ3+0.6Υ4+1.0Υ518 

Πξνθεηκέλνπ φκσο ην κνληέιν λα είλαη εθαξκφζηκν θαη ζε εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θάπνην ρξεκαηηζηήξην ν 

Altman επαλεθηίκεζε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο ηνπ ππνδείγκαηνο 

αληηθαζηζηψληαο παξάιιεια ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ κεηαβιεηή 

Υ4 κε ηελ ινγηζηηθή αμία (Book value).  
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ηελ αλαζεσξεκέλε ηνπ κνξθή ην ππφδεηγκα είρε ηελ αθφινπζε κνξθή :  

Ε’ score= 0,717(X1) + 0,847(X2) + 3,107(X3) +0,420(X4) +0,998 (X5) 

Ζ κεηαβιεηή Υ4 (Λνγηζηηθή αμία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / πλνιηθέο ππνρξεψζεηο) 

εθηηκψκελε βάζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ παξνπζίαδε κεησκέλε 

ζεκαληηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ ππφδεηγκα παξφια απηά εμαθνινπζνχζε λα 

απνηειεί ηελ ηξίηε ζεκαληηθφηεξε κεηαβιεηή ηνπ Ε –score. Σν δηάζηεκα γηα ην νπνίν 

δελ δχλαηαη λα γίλεη αζθαιήο πξφβιεςε (gray area) είλαη ηψξα επξχηεξν (1,23 -2,90).  

 

Πξνθεηκέλνπ ην ππφδεηγκα λα κελ επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θάζε 

θιάδνπ (Industry effect) αθαηξέζεθε ε κεηαβιεηή Υ1 (Πσιήζεηο / χλνιν 

ελεξγεηηθνχ). Σν λέν ππφδεηγκα Ε’’- Score ην νπνίν απαξηηδφηαλ απφ 4 κεηαβιεηέο 

είρε ηελ κνξθή :  

Ε’’- Score = 6,56 (X1) + 3,26 (X2)+ 6,72 (X3) + 1,05 (X4) 

κε ηαπηφρξνλε επαλεθηίκεζε ησλ ζθνξ πξφθξηζεο – απφξξηςεο (Cut off Point).  

 

 

5.1.3.3.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ZETA 

 

Σν 1977 νη Altman , Haldeman, Narayanan παξνπζίαζαλ κηα αλαζεσξεκέλε 

κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο πνιπκεηαβιεηήο αλάιπζεο Ε score κε ηελ νλνκαζία Εeta. 

Σν λέν κνληέιν βαζίζηεθε ζε έλα δείγκα 53 εηαηξηψλ νη νπνίεο πηψρεπζαλ ηελ 

πεξίνδν 1969-1975. Καηφπηλ έγηλε ε επηινγή ησλ 58 (53+5 ιφγσ αλεπαξθψλ  

δεδνκέλσλ ) εηαηξηψλ πνπ ζα απνηεινχζαλ ην αληίζηνηρν δείγκα ησλ κε 

πησρεπκέλσλ κε βάζε ηνλ θιάδν θαη ην κέγεζνο ελεξγεηηθνχ. Οη εηαηξίεο πνπ 

επηιέρζεθαλ αληηπξνζψπεπαλ αλάινγα ηελ βηνκεραλία θαη ην ιηαλεκπφξην. Σν κέζν 

κέγεζνο ελεξγεηηθνχ γηα ηηο πησρεπκέλεο θαζνξίζηεθε ζε 100Μ $.  

Οη 27 κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 7 νκάδεο 

(Απνδνηηθφηεηαο, Μφριεπζεο, Ρεπζηφηεηαο, Κεθαιαηνπνίεζεο, Μεηαβιεηφηεηαο 

Κεξδψλ θαη κηα νκάδα κε πνηθίινπο δείθηεο).  

Οη Altman, Haldeman, Narayanan ρξεζηκνπνίεζαλ ινγαξηζκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο 

ησλ κεηαβιεηψλ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ θαλνληθφηεηά ηνπο. Πξνθείκελνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ απζηεξή ππφζεζε ηεο DA ησλ ίζσλ πηλάθσλ δηαζπνξάο 

(dispersion matrices) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ δεπηεξνβάζκηα αλάιπζε δηαρσξηζκνχ 

(Quadratic) αληί ηεο γξακκηθήο (Linear).  

Οη 7 κεηαβιεηέο κε ηελ κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα ήηαλ :  
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Υ1: Κέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ/ χλνιν ελεξγεηηθνχ  

 

Return on Assets : EBIT / Total Assets  

χκθσλα κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ν δείθηεο απηφο ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκνο ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο εηαηξίαο (Altman 1968), Beaver (1967). ηελ 

ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα αλ θαη παξνπζηάδεη ηελ κηθξφηεξε ζεκαληηθφηεηα απφ ηηο 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο ην απαξηίδνπλ εμαθνινπζεί θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

δηαρσξηζκνχ.  

X2: ηαζεξφηεηα θεξδψλ (Stability of earnings) κε βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ δείθηε 

Υ1 γηα κηα πεξίνδν 10 εηψλ θαζψο ν επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα εθθξαζηεί 

θαη κε φξνπο κεηαβνιήο ησλ θεξδψλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο θαηαηάζζεηαη 

δεχηεξνο ζε ζεκαληηθφηεηα κεηά ηνλ Υ4 ηνλ νπνίν παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα. 
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X3: Κέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ / Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  

ΔΒΗΣ/ Total Interest payments  

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είρε ππνζηεί ινγαξηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε θαλνληθφηεηά ηνπ.  

Υ4 : Παξαθξαηεζέληα θέξδε / χλνιν ελεξγεηηθνχ  

(retaining earnings / total Assets  

χκθσλα κε ηνπο Altman , Haldeman, Narayanan ε παξαπάλσ κεηαβιεηή 

απνηέιεζε αλακθηζβήηεηα ηνλ πην ζεκαληηθφ δείθηε ηφζν ζε κνλνκεηαβιεηφ φζν θαη 

ζε πνιπκεηαβιεηφ επίπεδν θαζψο ζπλεηζέθεξε θαηά 25% ζηε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα 

δηαθνξνπνίεζεο.  

X5: Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο  

Current Assets / Current Liabilities  

ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ν δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο ζεσξήζεθε 

ειαθξψο κεγαιχηεξεο ζεκαληηθφηεηαο απφ ηνπο ππφινηπνπο δείθηεο ξεπζηφηεηαο 

(απφ φηη γηα παξάδεηγκα ν δείθηεο Κεθάιαην θίλεζεο / χλνιν ελεξγεηηθνχ)  

X6: Σξέρνπζα αμία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ / πλνιηθά Κεθάιαηα  

Market Value equity / Total Capital  

Ο αξηζκεηήο πεξηιακβάλεη ηνλ κέζν φξν ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

γηα ρξνληθή πεξίνδν 5 εηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιπλζνχλ πηζαλέο έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο ησλ αγνξψλ.  

Υ7 : Μεηαβνιή Δλεξγεηηθνχ (Μέγεζνο)  

Total Assets (Size)  

Καη απηφο ν δείθηεο ππέζηε ινγαξηζκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε 

θαλνληθφηεηά κεηά απφ θαηάιιειεο αλαπξνζαξκνγέο ιφγσ FRS, GAAP)  

 

Ζ πξνβιεπηηθή αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ μεπεξλνχζε ην 96% γηα πεξίνδν ελφο 

έηνπο πξν ηεο εηαηξηθήο απνηπρίαο θαη ην 70% έσο θαη 5 έηε πξν ηεο Πηψρεπζεο 

 

 

5.1.3.3.6 ΤΓΚΡΗΖ ZETA –Z-SCORE  

 

πγθξηλφκελν κε ην αξρηθφ κνληέιν Altman Z score (1968)  

 

1. ην λέν κνληέιν κπνξνχζε λα πξνβιέςεη εμίζνπ θαιά έλα έηνο πξν ηεο Πηψρεπζεο 

(96% γηα ην ΕETA ;έλαληη 94% γηα ην Ε score) αιιά κε πνιχ κεγαιχηεξε αθξίβεηα γηα 

ηα έηε 2-5 πξν ηεο Πηψρεπζεο(πεξίπνπ 70% γηα ην ΕΔΣΑ έλαληη κφιηο 36% γηα ην Ε 

score.  



53 

 

2. Γπν απφ ηηο επηά κεηαβιεηέο ηνπ λένπ κνληέινπ ήηαλ θνηλέο κε ην ππφδεηγκα Ε 

score ελψ ε Υ6 κνηάδεη κε ηελ ηξέρνπζα αμία Ηδίσλ θεθαιαίσλ /Λνγηζηηθή αμία 

ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξψηνπ ππνδείγκαηνο.  

 

 

5.1.4 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Με ηελ παξαδνζηαθή αμηνιφγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, ζπλήζσο πάλσ 

απφ ην 50% ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο δαπαλψληαη ζηε πξν επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζηελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ. Απηή είλαη κηα άθξσο ρεηξνλαθηηθή  

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο θαη είλαη επηξξεπήο ζε ιάζε πνπ 

πξνθαινχληαη ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθήο εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ. Σα παξαδνζηαθά 

ππνδείγκαηα είλαη ζηαηηθά θαη δελ ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά  ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο 

ηεο απαλαδηαηχπσζεο ηνπ ππνδείγκαηνο.  

 

 

5.2  ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (RATING SYSTEMS) 

 

5.2.1 Ζ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ (THE      

STANDARDIZED MODEL FOR CREDIT RISK)  

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε βάζε ηε κέζνδν απηή γίλεηαη κε 

έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν πνπ ζηεξίδεηαη ζε αμηνινγήζεηο νίθσλ πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο.  

Μεηνλέθηεκά ηεο είλαη φηη επλνεί ηηο κεγάιεο εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ rating θαη 

ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο. Απηή ε κέζνδνο νπζηαζηηθά απνθιείεη ηηο άιιεο εηαηξίεο. 

 

 

5.2.2 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 ( IRB INTERNAL RATINGS BASED  MODELS)  

 

Κάζε ηξάπεδα κπνξεί λα αλαπηχζζεη ην δηθφ ηεο ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. 

Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε 

νξγαληζκνχ. ηα ζπζηήκαηα απηά εμεηδηθεπκέλεο ζηαηηζηηθέο θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ 

πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο νκάδσλ πειαηψλ κε ζπγθεθξηκέλα 
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ραξαθηεξηζηηθά βαζηδφκελα ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ επέδεημαλ θαηά ην παξειζφλ, 

αληίζηνηρεο νκάδεο πειαηψλ κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. ια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ νκάδσλ πειαηψλ ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζπλδπάδνληαη ζηαηηζηηθά γηα ηελ 

εχξεζε εθείλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εξκελεχνπλ θαη πξνβιέπνπλ θαιχηεξα 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

Σν κεηνλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

είλαη ε ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζπλεξγαζία 

ηξάπεδαο-πειάηε. Ο πειάηεο αθνινπζεί νδεγίεο ηεο ηξάπεδαο θαη βειηηψλεη ηε 

βαζκνινγία ηνπ, κε βάζε ηελ νπνία ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ηξάπεδα 

 

 

5.3   ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ 

 

 ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ηα κνληέξλα ππνδείγκαηα βαζίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία θαη ρσξίδνληαη ζηα  δνκηθά / 

δηαξζξσηηθά ππνδείγκαηα, ηα ππνδείγκαηα ραξηνθπιαθίσλ θαη ηα πβξηδηθά 

ππνδείγκαηα.    

 

 

5.3.1 ΓΟΜΗΚΑ/ ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΑ (STRUCTURAL MODELS) 

Α) Σν ππφδεηγκα ηνπ Merton (1974) 

Β) To ππφδεηγκα ηεο KMV (1993)  

        

 

5.3.1.1 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΟΤ MERTON (1974) 

 

Ο Merton δηαηχπσζε κηα ζρέζε ε νπνία ζπλδέεη ην αζθάιηζηξν πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, πνπ θαζνξίδεη ηελ ππνζρφκελε απφδνζε ηνπ δαλείνπ, κε ηελ δαλεηαθή 

επηβάξπλζε ηεο δαλεηδφκελεο επηρείξεζεο θαη κε ηελ δηαθχκαλζε ηεο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Σν πιενλέθηεκα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη φηη ην 

αζθάιηζηξν πξνζαξκφδεηαη άκεζα ζηηο κεηαβνιέο ηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο θαη 

ηεο δηαθχκαλζεο, αληαλαθιψληαο κεηαβνιέο ζηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο εηαηξείαο. Ζ 

δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο έγθεηηαη, ζην φηη ηφζν ε ηξέρνπζα αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

φζν θαη ε δηαθχκαλζε ηεο, δελ είλαη άκεζα παξαηεξήζηκα κεγέζε. 
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Ο Merton ζην ππφδεηγκα δνκηθήο πξνζέγγηζεο ζεσξεί ηα ίδηα θεθάιαηα κηαο 

επηρείξεζεο σο έλα δηθαίσκα αγνξάο Α ζηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία εηαηξείαο, κε 

κηα ηηκή εμάζθεζεο ίζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο D. Αλ ζηε ιήμε ε ηξέρνπζα αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ηα ρξέε ηεο, ηφηε νη κέηνρνη ζα εμαζθήζνπλ 

ην δηθαίσκα λα μαλαγνξάζνπλ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, μεπιεξψλνληαο ηα ρξέε 

ηεο. Αλ φκσο ε ηξέρνπζα αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο κεησζεί 

θάησ απφ ηελ αμία ησλ ρξεψλ ηεο (Α<D) , ηφηε ην δηθαίσκα δελ ζα εμαζθεζεί, αθνχ 

ζα έρεη κεδεληθή εζσηεξηθή αμία, ζα ππάξμεη αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο θαη άξα νη 

κέηνρνη ηεο εηαηξείαο ζα είλαη αθεξέγγπνη. Έηζη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο κέρξη ηε ιήμε 

είλαη ίζε κε ηελ πηζαλφηεηα ην δηθαίσκα λα έρεη κεδεληθή εζσηεξηθή αμία. Γηα λα 

θαζνξηζηεί ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο, ππνινγίδεηαη ην δηθαίσκα αγνξάο κε ηε ρξήζε 

βνεζεηηθψλ, επαλαιεπηηθψλ κεζφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζνχλ νη κε 

παξαηεξνχκελεο κεηαβιεηέο, ψζηε λα θαζνξηζηεί ε αμία ηνπ δηθαηψκαηνο. Ζ 

ηξέρνπζα αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Α) θαη ε δηαθχκαλζή ηνπο είλαη 

ζπλδπαζκέλεο κε ην πνζφ ησλ ρξεψλ ηνπ παζεηηθνχ(D) πνπ πξέπεη λα εμνθιεζεί ζε 

έλα δεδνκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, ψζηε λα ππνινγηζηεί ην DD ( Distance to Default) 

ηεο επηρείξεζεο.   

Έηζη, ην DD ππνινγίδεηαη απφ ηελ ηξέρνπζα αμία ελεξγεηηθνχ κείνλ ηα ρξέε 

(δαλεηαθή επηβάξπλζε) πξνο ην γηλφκελν ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ελεξγεηηθνχ επί ηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ θεθαιαίσλ θαη αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηππηθψλ 

απνθιίζεσλ κεηαμχ ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ ρξένπο ηνπ παζεηηθνχ.  

 

Distance to Default = PV Assets- Default Point/ PV Assets X Asset Volatility 

 

ζν πςειφηεξν ην DD, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο. 

 

Ζ DD, ινηπφλ ζπλδπάδεη  3 κεηαβιεηέο θιεηδηά γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ: ηελ ηξέρνπζα αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ (PV Assets) , ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν (PV Assets X Asset Volatility) θαη ηελ δαλεηαθή επηβάξπλζε 

(Default Point). Οη ηξεηο κεηαβιεηέο αληαλαθινχλ ηηο επηδξάζεηο  ηνπ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Ζ πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο (PD) ππνινγίδεηαη άκεζα 

απφ ηελ απφζηαζε απφ ηελ ρξενθνπία (DD) αλ ε θαηαλνκή πηζαλνηήησλ ηεο αμίαο 

ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη γλσζηή  ή έκκεζα αλ είλαη γλσζηφ ην πνζνζηφ ρξενθνπίαο (the 

default rate) γηα δεδνκέλε  DD.  
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5.3.1.2 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ KMV 

 

 Δπεηδή νη ππνζέζεηο ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ ζπρλά παξαβηάδνληαη, ζηε 

πξάμε ρξεζηκνπνηείηαη κία ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηελ 

εηαηξεία KMV θαη εθηηκά κία εκπεηξηθή πηζαλφηεηα αζέηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

ζεσξία ησλ δηθαησκάησλ θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα αζέηεζεο. 

Ζ κέζνδνο πνπ αλέπηπμε ε εηαηξία KMV corporation, γηα εκπνξηθή ρξήζε, 

ρξεζηκνπνηεί έλα κνληέιν εθηίκεζεο αδπλακίαο απνπιεξσκήο πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία ησλ δηθαησκάησλ (options’ theory) θαη απαηηεί ζαλ βαζηθή πιεξνθνξία γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο πηψρεπζεο ηελ απνηίκεζε κηαο εηαηξείαο ζην 

ρξεκαηηζηήξην. 

Μηα αλψλπκε εηαηξεία αλ πησρεχζεη, αλ δειαδή ε ηξέρνπζα αμία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αμία ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ηφηε ε δεκηά 

ησλ κεηφρσλ / ηδηνθηεηψλ ηεο πεξηνξίδεηαη ζην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Αλ απφ 

ηελ άιιε κεξηά ε αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ππεξβαίλεη εθείλε ησλ ππνρξεψζεσλ ηφηε ε 

θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, ζε φξνπο αγνξαίαο αμίαο, ζα είλαη ζεηηθή.  Άξα ε αμία 

ηεο θαζαξήο ζέζεο ζπκπεξηθέξεηαη φπσο νη ρξεκαηνξνέο απφ ηελ άζθεζε ελφο 

δηθαηψκαηνο αγνξάο (calloption) κε ππνθείκελε αμία ηε ηξέρνπζα αμία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηηκή εμάζθεζεο (strike price) ηελ αμία ησλ 

ππνρξεψζεσλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία απνηίκεζεο ησλ δηθαησκάησλ ε αμία 

(premium) ηνπ δηθαηψκαηνο αγνξάο, Δ, εμαξηάηαη απφ: 

E = f (A,ζ(A), r,L,t)  

Ζ εξκελεία ησλ ζπκβφισλ είλαη ε αθφινπζε: 

Δ= θεθαιαηνπνίεζε ηεο εηαηξίαο ζην ρξεκαηηζηήξην – αμία ηνπ δηθαηψκαηνο, 

Α= ε ηξέρνπζα αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

ζ(Α)= ε ηππηθή απφθιηζε ηεηξαγψλνπ ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

L= ε αμία ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη απαηηεηέο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(π.ρ. έλα έηνο).  

Τπνζέηνπκε φηη φιεο νη ππνρξεψζεηο ιήγνπλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 

r = επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ππφδεηγκα απνηίκεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, 

t = ελαπνκέλσλ ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ εμάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο. 

ζν κεγαιχηεξε ε ηηκή ησλ Α θαη ζ(Α) ηφζν κεγαιχηεξε ε αμία ηνπ Δ. Γηα δεδνκέλν 

δειαδή χςνο ππνρξεψζεσλ, φζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ ελεξγεηηθνχ ηφζν 

πςειφηεξε ε αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

Δπίζεο, φζν κεγαιχηεξε ε ηππηθή απφθιηζε ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηφζν 

κεγαιχηεξν ην φθεινο γηα ηνπο κεηφρνπο φηαλ ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή, ελψ ζε 
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πεξίπησζε αξλεηηθψλ κεηαβνιψλ ε δεκηά είλαη πεξηνξηζκέλε απφ ην χςνο ησλ 

ππαξρφλησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε αμία ησλ ππνρξεψζεσλ, L, ηφζν 

κηθξφηεξε ε αμία ηεο θαζαξήο ζέζεο, δειαδή ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο. ζν 

πςειφηεξν ην επηηφθην, r, ηφζν κηθξφηεξε ε παξνχζα αμία ηνπ νθέινπο απφ ηελ 

άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο, δειαδή ε ζρέζε Δ θαη r είλαη αξλεηηθή. Σέινο, φζν 

κηθξφηεξν είλαη ην δηάζηεκα σο ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηφζν κηθξφηεξε ε αμία 

ηνπ δηθαηψκαηνο (δειαδή ε θεθαιαηνπνίεζε). 

Απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο, εθείλνη πνπ 

δελ είλαη γλσζηνί είλαη νη Α θαη ζ(Α). Άξα ρξεηαδφκαζηε κηα δεχηεξε εμίζσζε γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε σο πξνο ηνπο αγλψζηνπο Α θαη ζ(Α) ην ζχζηεκα.  

Ζ δεχηεξε απηή εμίζσζε ζρεηίδεηαη κε ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ Δ θαη Α, δειαδή: 

ζ(A) = θ(ζ(A)) 

Ζ ζρέζε απηή δειψλεη φηη ε δηαθχκαλζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο 

ζπλαξηάηαη ζεηηθά κε ηε δηαθχκαλζε ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ. Απηφ αληαπνθξίλεηαη, 

ζε κεγάιν βαζκφ, ζηε πξαγκαηηθφηεηα φπνπ ε δηαθχκαλζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο 

εμαξηάηαη απφ «λέα» πνπ αθνξνχλ θπξίσο ην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο, π.ρ. έλα 

λέν ζπκβφιαην, θαη ιηγφηεξν απφ εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ παζεηηθφ. 

Ζ ιχζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δπν παξαπάλσ εμηζψζεσλ δίλεη ηηκέο γηα ηηο ηξέρνπζεο 

ηηκέο ησλ Α θαη ζ(Α). Καηά ζπλέπεηα αλ πξνζδηνξίζνπκε ηε θαηαλνκή πνπ αθνινπζεί 

ε αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ Α ηελ εκεξνκελία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, δειαδή ην 

ρξφλν ιήμεο ησλ ππνρξεψζεσλ, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα ε 

αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ λα ιάβεη ηηκέο κηθξφηεξεο ηεο αμίαο ησλ ππνρξεψζεσλ ζην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ, π.ρ. ελφο έηνπο.  

Αλ ππνζέζνπκε φηη ην Α αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν ηε ζεκεξηλή αμία 

ηνπ Â θαη δηαθχκαλζε ην ζ(Α), ηφηε ε πηζαλφηεηα πνπ αλαδεηνχκε βξίζθεηαη απφ ηε 

ζρέζε: 

(Â– L) = k x ζ (Α) 

φπνπ k είλαη ν αξηζκφο ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ (ηνπ Α) πνπ ην L απέρεη απφ ηε 

ηξέρνπζα αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ, Â.  

Με ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηε 

ζσξεπηηθή πηζαλφηεηα θάησ απφ ην ζεκείν [A− k ×ζ(A)] . Απηή ε πηζαλφηεηα 

εθθξάδεη ηε αλακελφκελε πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ηεο εηαηξίαο (Expected Default 

Frequency, EDF). 

Ζ εηαηξία KMV, αληί ηνπ DD ( ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Merton)  πήξε ηελ 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο (PD, Probability of Default) θαη ρξεζηκνπνηψληαο κηα βάζε 
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δεδνκέλσλ ηζηνξηθψλ πνζνζηψλ αζέηεζεο ην εθηίκεζε εκπεηξηθά. Ζ εθηίκεζε ηνπ PD 

κε βάζε ηζηνξηθά δεδνκέλα είλαη ε εκπεηξηθή EDF. 

  

 

5.3.1.2.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ 

 

Οη πεπνηζήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε πηζαλφηεηα πηψρεπζεο κηαο εηαηξίαο 

απνηππψλνληαη ηαρχηαηα ζηε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο.  

Σα απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ηηο ηηκέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη γη απηφ 

ην ιφγν είλαη πην επαίζζεηα ζηηο αιιαγέο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απ φζν ηα 

απνηειέζκαηα ησλ credit scoring models πνπ βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθά δεδνκέλα.  

Ζ βαζηθή πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο 

είλαη ε ηξέρνπζα ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ππφ κειέηε εηαηξείαο. Απηή φκσο είλαη 

δηαζέζηκε γηα ην ζχλνιν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ νη κεηνρέο ηνπο 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ρξεκαηηζηήξην. 

 

 

5.3.1.2.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ  

  

Τπάξρεη ν θίλδπλνο επηινγήο ιαλζαζκέλνπ ππνδείγκαηνο (model risk) 

απνηίκεζεο ηεο εηαηξίαο κέζσ ηεο ζεσξίαο δηθαησκάησλ.  

Ζ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ πνιιέο θνξέο νθείιεηαη ζε κε 

νξζνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ςπρνινγία ηεο   αγνξάο. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη θαη ε δηαθχκαλζε ηεο εθηηκψκελεο ζπρλφηεηαο πηψρεπζεο – θαη 

ζπλεπψο θαη ηεο εθηηκψκελεο δεκηάο απφ έλα δάλεην πξνο ηελ επηρείξεζε – δελ ζα 

νθείιεηαη πάληα ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ 

δαλείσλ. 

 

 

5.3.2 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΧΝ 

 

Σα δνκηθά/ δηαξζξσηηθά ππνδείγκαηα ππνινγίδνπλ ηελ αλακελφκελε 

εκθάληζε ηνπ ελδερνκέλνπ ηεο πηψρεπζεο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. κσο νη 

ηξάπεδεο είλαη ινγηθφ λα ελδηαθέξνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ εκθάληζε αθξαίσλ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ ε ζπρλφηεηα ησλ πησρεχζεσλ ππεξβαίλεη ην αλακελφκελν 

πνζνζηφ (δειαδή ηνλ κέζν φξν). Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ηεο πηψρεπζεο κεηαβάιιεηαη πνηθίινπλ. Μπνξεί λα νθείινληαη ζε ηδηνζπγθξαηηθνχο 
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παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηε επηρείξεζε αιιά κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη ζε γεληθνχο 

παξάγνληεο φπσο ε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.  

Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην παξαπάλσ ζέκα αλαπηχρζεθαλ ηα ππνδείγκαηα 

ραξηνθπιαθίσλ ηα νπνία επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ φρη κφλν ηεο αλακελφκελεο 

αιιά θαη ηεο κε αλακελφκελεο δεκηάο ζαλ απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

Σα ππνδείγκαηα ραξηνθπιαθίσλ είλαη ηα παξαθάησ:  

 CREDIT METRICS  

 CREDIT RISK +  

 

 

5.3.2.1 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ CREDIT METRICS 

 

ια ηα πξνεγνχκελα ππνδείγκαηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ππνδεηγκάησλ φπνπ ε δεκηά / θίλδπλνο ηαπηίδεηαη κε ηε πηψρεπζε ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή αλ δερηνχκε φηη ηα 

ζηνηρεία ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζα παξακείλνπλ ζηε θαηνρή ηνπ Πηζησηηθνχ 

Ηδξχκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηνπο. κσο, ζηελ επνρή ηεο ηηηινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ 

είλαη πνιχ πηζαλφ «παθέηα» ρνξεγήζεσλ λα δηνρεηεπζνχλ ζηελ αγνξά. ’ απηή ηε 

πεξίπησζε ε ηξέρνπζα αμία πψιεζεο ησλ απαηηήζεσλ πξέπεη λα ππνινγηζζεί. Μηα 

απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηίκεζε απηή είλαη ε πηζηνιεπηηθή 

αμηνπηζηία ηνπ δαλεηνιήπηε. Αλ δειαδή, απφ ηε ζηηγκή ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ ε 

αμηνπηζηία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ έρεη κεησζεί ηφηε ε απαίηεζε ηνπ Πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ζα έρεη ππνζηεί κηα απψιεηα, ζε φξνπο ηξέρνπζαο αμίαο.  

Σν ππφδεηγκα Creditmetrics ηεο J.P.Morgan  πξσηνελθαλίζηεθε ην 1997 θαη 

έξρεηαη αθξηβψο λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ππνινγηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ ζε 

πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο ησλ δαλεηνιεπηψλ. 

Έζησ γηα παξάδεηγκα κηα ηξάπεδα έρεη εθρσξήζεη έλα δάλεην ζε κηα επηρείξεζε πνπ 

ιήγεη ζε ηέζζεξα ρξφληα. Ζ ζεκεξηλή, ηξέρνπζα αμία ηνπ δαλείνπ είλαη γλσζηή, 

δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε παξνχζα αμία ησλ ηνθνρξενιπζίσλ πνπ 

ππφζρεηαη λα πιεξψζεη ην δάλεην. Ζ παξνχζα αμία κπνξεί λα ππνινγηζζεί δηφηη 

γλσξίδνπκε ζήκεξα ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη ιάβεη ην 

δάλεην. Δθείλν ην νπνίν δελ είλαη γλσζηφ, είλαη ε αμία ηνπ δαλείνπ ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ, π.ρ. έηνπο, ζαλ ζπλέπεηα ηεο πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο πνπ ζα έρεη ε 

επηρείξεζε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. Δθείλν πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί, πξνζεγγηζηηθά, 

κε ηζηνξηθά ζηνηρεία είλαη ε πηζαλφηεηα κεηάβαζεο απφ ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε 
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πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δηαθνξεηηθή ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ. 

Ζ κέζνδνο ηεο Creditmetrics είλαη επζεία κεηαθνξά ζηε κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο κεζφδνπ Αμίαο ζε Κίλδπλν ( Value at Risk, VaR) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο (market risk). Ζ παξαπάλσ 

εθηίκεζε εξκελεχεηαη ζαλ ην ρεηξφηεξν ελδερφκελν γηα ηελ απαίηεζε ηνπ Πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Άξα αλ δερηνχκε φηη νη 

πξνβιέςεηο γηα πηζαλή δεκηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ζηφρν 

έρνπλ λα θαιχςνπλ ην Πηζησηηθφ ίδξπκα έλαληη ησλ αλακελφκελσλ δεκηψλ, ε 

εθηίκεζε ηνπ ρεηξφηεξνπ ελδερφκελνπ ηεο αμίαο ηεο απαίηεζεο, γηα ζπγθεθξηκέλν 

δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο, ζηφρν έρεη λα ππνινγηζζνχλ ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ γηα έλα πηζησηηθφ πξντφλ ην CreditMetrics 

θαζνξίδεη έλα ζχζηεκα πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο κε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο θαη 

πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ηε κηα θαηεγνξία ζηελ άιιε κέζα ζε πξνεπηιεγκέλν 

ρξνληθφ νξίδνληα, ζπλήζσο έλα έηνο. Οη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο ηνπ πηζηνχρνπ απφ 

ηε κία θαηεγνξία ζηελ άιιε ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα πίλαθα κεηαβνιψλ ηεο 

πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. 

Ζ CreditMetrics ρξεζηκνπνηεί δχν κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αμίαο ηνπ δαλείνπ, δειαδή ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Σν πξψην 

κέηξν είλαη ε ηππηθή απφθιηζε θαη ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκκεηξηθφ κέηξν δηαζπνξάο. 

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ γχξσ απφ ηελ κέζε ηηκή, ηφζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. Σν δεχηεξν κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

CreditMetrics ην νλνκάδεη εθαηνζηηαίν επίπεδν ή πνζνζηφ ηεο αζξνηζηηθήο 

θαηαλνκήο (percentile level) θαη είλαη ε κηθξφηεξε αμία πνπ κπνξεί λα πάξεη ην δάλεην 

ή ε νκνινγία, κε πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 1%. Βέβαηα, ε πηζαλφηεηα απηή 

κπνξεί λα αιιάδεη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε απηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν. 

 

 

5.3.2.1.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη κεηξά ην πηζησηηθφ θίλδπλν 

αθνινπζψληαο κηα πεξηζζφηεξν γεληθεπκέλε πξνζέγγηζε, ππνινγίδνληαο ηηο αιιαγέο 

ζηελ αμία ησλ δαλείσλ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ αιιάδεη θαηεγνξία πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ν νθεηιέηεο θαη φρη κφλν ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ρξενθνπεί.    
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5.3.2.1.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

 

Πξψηνλ, βαζίδεηαη ζηε γλψζε ηεο θακπχιεο απφδνζεο, δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ, εηαηξηθψλ νκνιφγσλ. Οη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ κηα 

θαηεγνξία θηλδχλνπ ζε άιιε, πνπ απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, πξνέξρνληαη απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ηε «κέζε 

εκπεηξία» ηνπ παξειζφληνο θαη φρη απαξαίηεηα ηε θαιχηεξε πξφβιεςε γηα ην κέιινλ.  

Άιιν έλα κεηνλέθηεκα ηνπ κνληέινπ είλαη φηη ζπζρεηίδεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

απφ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θηλδχλνπ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, π.ρ. ΒΒ, κε ηνλ 

αληίζηνηρν θίλδπλν εηαηξείαο πνπ δελ έρεη εθδψζεη νκφινγα αιιά αλήθεη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία. Απφ πνιινχο εξεπλεηέο έρεη ακθηζβεηεζεί ε ηαχηηζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ 

θαη ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ θπξίσο δηφηη νη εγγπήζεηο δηαθέξνπλ, νπζηαζηηθά, ζηηο 

δπν απηέο κνξθέο ππνρξεψζεσλ. Γεληθά ν θίλδπλνο ησλ δαλείσλ ζεσξείηαη 

κηθξφηεξνο απφ αληίζηνηρεο δηαβάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ νκφινγν. 

 

 

5.3.2.2 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ CREDIT RISK + 

 

Σν ππφδεηγκα Credit Risk + πνπ έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ Credit Suisse 

Financial Products (CSFP) ην 1997 βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε φηη ε 

θαηαλνκή ησλ δεκηψλ απφ έλα ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ παξνπζηάδεη αζπκκεηξία, 

ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κηθξψλ δεκηψλ (κηθξφο αξηζκφο 

πησρεχζεσλ) είλαη κεγάιε ελψ αληίζεηα ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο πςειψλ δεκηψλ 

(κεγάινο αξηζκφο πησρεχζεσλ) είλαη κηθξή.  

Οη ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ππφδεηγκα απηφ είλαη φηη: α) ε 

πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ, ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ, είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη β) φηη ε πηζαλφηεηα πηψρεπζεο θάζε δαλεηνιήπηε είλαη 

κηθξή. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία αζέηεζεο ζε ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνληαη πίλαθεο πνπ 

δείρλνπλ ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηνπ δαλείνπ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

ηαμηλφκεζεο ηνπ θαη ηα έηε απφ ηελ ρνξήγεζε ηνπ. Έηζη, γηα θάζε δάλεην κπνξνχκε 

λα ππνινγίδνπκε ηηο πηζαλφηεηεο αζέηεζεο γηα θάζε έηνο κεκνλσκέλα ή ζσξεπηηθά. 

ηφρνο ηνπ είλαη ε κέηξεζε ηεο αλακελφκελεο δεκίαο θαη φρη ε αλακελφκελε ηηκή θαη 

νη κε αλακελφκελεο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ελφο δαλείνπ ή ραξηνθπιαθίνπ 
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ην κνληέιν απηφ ππάξρνπλ δχν πεγέο αβεβαηφηεηαο: ε ζπρλφηεηα αζέηεζεο 

θαη ην χςνο ησλ δεκηψλ. ζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο δεκίαο, ην CreditRisk+ 

νκαδνπνηεί ηα δάλεηα ζε δψλεο έθζεζεο (exposure bands) βάζεη πνζνχ νθεηιήο θαη 

ηεο αλακελφκελεο δεκίαο, αθνχ ν ππνινγηζκφο γηα θάζε δάλεην κεκνλσκέλα δελ 

είλαη εθηθηφο. Σν επίπεδν έθζεζεο γηα θάζε δψλε απνηππψλεηαη κε έλαλ αξηζκφ. ζν 

ζηελφηεξεο είλαη νη δψλεο, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν βαζκφο αλαθξίβεηαο ηνπ κνληέινπ 

εμαηηίαο ηεο νκαδνπνίεζεο. Χο πξνο ηα αίηηα ηεο αζέηεζεο δελ γίλεηαη θακία 

ππφζεζε, απιά ζεσξείηαη φηη γηα θάζε δάλεην ππάξρεη κηα κηθξή πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο, ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ αζέηεζε ησλ άιισλ δαλείσλ. Οη 

πηζαλφηεηεο αζεηήζεσλ γηα φια ηα δάλεηα κέζα ζε κία δψλε ζεσξείηαη φηη 

αθνινπζνχλ ηελ θαηαλνκή Poisson. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα ππφδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο, αλαγθαία είλαη 

ε ζπιινγή ησλ αθφινπζσλ δεδνκέλσλ: 

_ Έθζεζε ζηνλ θίλδπλν: To CreditRisk+ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα φισλ ησλ 

ηχπσλ ηνπο πηζησηηθνχο ηίηινπο φπσο δάλεηα, νκφινγα, ελέγγπεο πηζηψζεηο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. Γηα νξηζκέλνπο απφ απηνχο ηνπο ηίηινπο ζα πξέπεη 

λα θαζνξηζηεί ην κέγεζνο ηεο έθζεζεο, φπσο ιφγνπ ράξε γηα ηηο ελέγγπεο πηζηψζεηο, 

νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην αθέξαην πξηλ ε επηρείξεζε αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Δπίζεο είλαη δπλαηφλ λα εηζαρζνχλ κεηαβνιέο ηνπ νθεηιφκελνπ 

πνζνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, φηαλ ν ρξνληθφο νξίδνληαο είλαη καθξνρξφληνο. 

_ Πηζαλόηεηα αζέηεζεο: Ζ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε 

πηζηνχρν γηα ην πεξηζψξην επηηνθίσλ ησλ ηίηισλ ηνπ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ 

αγνξά, είηε γηα ηελ θαηεγνξία ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη. 

_ Μεηαβιεηόηεηεο πηζαλνηήηωλ αζέηεζεο πηζηνύρωλ: Οη κεηαβιεηφηεηεο 

(ηππηθέο απνθιίζεηο) ππνινγίδνληαη απφ ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ δεκνζηεπκέλσλ 

εθηηκήζεσλ ησλ πηζαλνηήησλ αζέηεζεο απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο. Οη κεηαβιεηφηεηεο 

κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο, ζε ζρέζε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ξπζκνχο, εμαηηίαο ησλ 

κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηε δηάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ. 

_ Πνζνζηά αλάθηεζεο: Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ζηα 

νπνία γίλεηαη έιεγρνο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο θαηαλνκήο ηεο δεκίαο. 

 

 

5.3.2.2.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

 Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε είδνπο ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ, αξθεί λα ηθαλνπνηνχληαη 
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νη ππνζέζεηο ηνπ, κε ειάρηζηα πξναπαηηνχκελα φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ζηνηρείσλ ή 

πξνρσξεκέλσλ ππνδεηγκάησλ απνηίκεζεο. 

 Δπίζεο, επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νξηαθήο ζπλεηζθνξάο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνχρνπ ζηνλ θίλδπλν.  

 

 

5.3.2.2.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη εθηηκά δεκηέο ιφγσ πησρεχζεσλ βαζηδφκελε 

ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην κέζν αξηζκφ ησλ πησρεχζεσλ ζην δείγκα. Άξα 

δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηηκέο ησλ αμηφγξαθσλ θαη 

είλαη ζπλεπψο πην επαίζζεηεο ζηελ αιιαγή ηνπ νηθνλνκηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

 

5.3.3 ΤΒΡΗΓΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ (HYBRID MODELS) 

 

5.3.3.1 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ MOODY’S RISK CALC  

 

Σν ππφδεηγκα ηεο Moody’s είλαη έλα πβξηδηθφ εξγαιείν πνπ ζπλδπάδεη δπν 

πξνζεγγίζεηο ππνδεηγκάησλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, Πξψηνλ, έλα δηαξζξσηηθφ 

ππφδεηγκα βαζηζκέλν ζηε ζεσξεηηθή άπνςε ηνπ Merton ζρεηηθά κε ηελ DD 

(απφζηαζε ζηελ αζέηεζε), θαη δεχηεξνλ, έλα ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ εκπεηξηθή αλάιπζε πάλσ ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα (π.ρ ην z-score ηνπ Altman). 

Δλζσκαηψλνληαο ινηπφλ ηε ζηαηηζηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

εκπεηξηθψλ EDF ηνπ ππνδείγκαηνο KMV, ην ππφδεηγκα moody’s risk calc παξάγεη ηε 

δηθή ηνπ εκπεηξηθή EDF.  

Αθφκε ε Moody’s βξήθε φηη πξνζζέηνληαο πιεξνθνξίεο, φπσο ε θεξδνθνξία, 

ζε ζχλδεζε κε ηε κέηξεζε DD πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Merton, κπνξεί 

λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ πξφβιεςε. 

Σελ πεξαζκέλε δεθαεηία ε Moody’s KMV βειηίσζε ηηο ηερληθέο ηεο γηα ηε 

κέηξεζε ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο ζηε κεζαία αγνξά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ην 2004 

λα ζρεδηάζεη ην ηειεπηαίν κνληέιν ηεο, ην EDF RiskCalc λ.3.1. ην νπνίν απνηειεί ηελ 

επφκελε γεληά ηερλνινγηθήο πξφβιεςεο αζεηήζεσλ ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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5.3.4 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ RAROC (RISK ADJUSTED RETURN ON CAPITAL, 1979) 

 

Έλα κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηηο εκέξεο καο είλαη ε ρξήζε 

ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο ζηελ αμηνιφγεζε (risk adjusted return on capital – RAROC). Σν 

κνληέιν απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ηξάπεδα Bankers Trust (θαη ε νπνία 

απνξξνθήζεθε απφ ηελ Deutsche Bank ην 1998), θαη έρεη πιένλ πηνζεηεζεί απφ 

πνιινχο κεγάινπο νξγαληζκνχο παγθνζκίσο. 

Δθθξάδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

RAROC= 
)..(..

...

riskatCapitalίά

ίόόό
 

 

 

Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη αληί λα αμηνινγείηαη ε πξαγκαηηθή ή ππνζρφκελε 

εηήζηα απνδνηηθφηεηα ελεξγεηηθνχ ελφο δαλείνπ (επηηνθηαθά έζνδα θαη πξνκήζεηεο 

σο πξνο ην χςνο ηνπ δαλείνπ), γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή γηα λα ιεθζεί ππφςε θαη ν 

αλακελφκελνο θίλδπλνο ηνπ δαλείνπ. 

Έηζη ηα έζνδα ηνπ δαλείνπ δηαηξνχληαη κε θάπνην κέηξν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θηλδχλνπ ηνπ δαλείνπ, ή φπσο αιιηψο θαιείηαη ηνπ θεθαιαίνπ ζε θίλδπλν (capital at 

risk). 

Ο αξηζκεηήο εθθξάδεη ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ δαλείνπ αθνχ έρεη αθαηξεζεί ην 

θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην Πηζησηηθφ ίδξπκα θαζψο θαη ε αλακελφκελε δεκηά, 

E(L), ιφγσ πηψρεπζεο. Ο παξαλνκαζηήο εθθξάδεη ηε κέγηζηε δεκηά, γηα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο, πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ην Πηζησηηθφ ίδξπκα, 

πέξα απφ ηελ αλακελφκελε δεκηά, γηα ην ζπγθεθξηκέλν δάλεην. 

Γειαδή, αλ ζπκβνιίζνπκε κε L99% ηε κέγηζηε δεκηά ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99% 

θαη κε E(L) ηελ αλακελφκελε δεκηά ηφηε :  

 

Capital at Risk (CaR)99% = L99% - E(L) 

 

Ο ιφγνο πνπ ζηνλ παξαλνκαζηή έρνπκε ηελ κε αλακελφκελε δεκηά – αληί ηεο 

ζπλνιηθήο- νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε αλακελφκελε δεκηά έρεη ήδε ελζσκαησζεί 

ζηηο πξνβιέςεηο γηα πηζαλέο δεκηέο πνπ ρξεψλνληαη ζηα θέξδε ρξήζεο. Άξα ηα ίδηα 

θεθάιαηα ζθνπφ έρνπλ λα θαιχςνπλ ηηο κε αλακελφκελεο δεκηέο απφ ηηο ζέζεηο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ πνπ πεξηθιείνπλ θηλδχλνπο. 
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Έλα δάλεην ρνξεγείηαη φηαλ ην RAROC είλαη αξθεηά πςειφ ζε ζρέζε κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν χςνο απφδνζεο (ROE), φπνπ ην ROE θαζνξίδεη ηελ απφδνζε πνπ 

επηζπκνχλ νη κέηνρνη γηα ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζηελ επηρείξεζε. 

 

 

5.3.4.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη φηη νπζηαζηηθά εθθξάδεη ην 

θξηηήξην ηνπ εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο (ΔΑ) πνπ απνηειεί αδηακθηζβήηεην 

κέηξν αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ. 

 

 

5.3.4.2 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ε δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξαλνκαζηή. 

 

 

5.4 ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

 

Παξάιιεια κε ηα δηθά ηνπο ππνδείγκαηα ζπλήζσο νη ηξάπεδεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ (credit rating agencies) . 

Οη ακεξηθαληθέο Standard and Poor’s, Moody’s Investors Service θαη Fitch 

θπξηαξρνχλ ζήκεξα παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ θξαηψλ, ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ νξγαληζκψλ. 

Απηέο αμηνινγνχλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα εηαηξεηψλ, πξνζθέξνληαο 

ελεκεξσκέλεο βαζκνινγίεο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξένπο κηαο εθδφηξηαο εηαηξείαο. 

Ζ ζεκαζία ησλ εηαηξεηψλ βαζκνιφγεζεο έρεη αλαβαζκηζζεί ηηο δπν ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηφζν ιφγσ ηεο πξνζθπγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο γηα 

άληιεζε ξεπζηφηεηαο φπνπ ε δεκνζηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξείαο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε φζν θαη ιφγσ ηνπ ξφινπ πνπ ηνπο επηθπιάζζεη ε εθαξκνγή ηνπ λένπ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ. Οη 

βαζκίδεο βαζκνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έρνπλ ηε κνξθή ΑΑΑ, ΑΑ, θηι.  

Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηηο βαζκίδεο βαζκνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο απφ ηνλ νίθν κέηξεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο Standard & Poor’s: 

_ AAA: Ζ εηαηξεία πνπ αμηνινγείηαη σο ‘AAA’ έρεη εμαηξεηηθά πςειέο ηθαλφηεηεο λα 
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αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. ‘AAA’ είλαη ε πςειφηεξε ζέζε θαηάηαμεο. 

_ AA: Ζ εηαηξεία πνπ αμηνινγείηαη σο ‘AA’ έρεη πνιχ πςειέο ηθαλφηεηεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Ζ δηαθνξά ηεο απφ ηε πξνεγνχκελε θαηεγνξία 

είλαη πνιχ κηθξή. 

_ A: Ζ εηαηξεία πνπ αμηνινγείηαη σο ‘A’ έρεη πςειέο ηθαλφηεηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο αιιά είλαη πεξηζζφηεξν επάισηε ζε κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο απφ φηη νη εηαηξείεο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ. 

_ BBB: Ζ εηαηξεία πνπ αμηνινγείηαη σο ‘ΒΒΒ’ έρεη ηθαλνπνηεηηθή ηθαλφηεηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. κσο κηα επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζα κεηψζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο. 

_ BB: Μηα εηαηξεία πνπ αμηνινγείηαη σο ‘ΒΒ’ είλαη ιηγφηεξν επάισηε ζε βξαρπρξφλην 

νξίδνληα απφ φηη εηαηξείεο ρακειφηεξεο αμηνιφγεζεο. κσο, αληηκεησπίδεη κεγάιεο 

αβεβαηφηεηεο θαη έθζεζε ζε πεξίπησζε ρεηξνηέξεπζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κε ηθαλνπνηεηηθή δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

_ B: Μηα εηαηξεία ηεο θαηεγνξίαο ‘B’ είλαη πεξηζζφηεξν επάισηε απ’ φηη εηαηξείεο ηεο 

θαηεγνξίαο ‘ΒΒ’ αιιά κπνξεί επί ηνπ παξφληνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο. κσο ζε πεξίπησζε ρεηξνηέξεπζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ, ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζα εμαζζελήζνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα.  

CCC: Μηα εηαηξεία ζηε θαηεγνξία 'CCC' είλαη επάισηε (vulnerable) θαη εμαξηάηαη 

απφ επλντθέο ζπλζήθεο ζην επηρεηξεκαηηθφ, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. 

_ CC: Μηα εηαηξεία ζηε θαηεγνξία 'CC' ζεσξείηαη ζήκεξα πνιχ επάισηε. 

_ Plus (+) or minus (-): Οη αμηνινγήζεηο απφ 'AA' ζε 'CCC' κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηεζνχλ κε ηε πξνζζήθε ηνπ ζπκβφινπ (+) ή (-) πνπ εθδειψλνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο θαηαηάμεηο. 

Παξφκνηα κνξθή έρνπλ θαη νη βαζκίδεο βαζκνιφγεζεο ησλ νίθσλ Moody’s 

θαη Fitch. 

Οη επηιέμηκνη ΔΟΠΑ (Δμσηεξηθνί Οξγαληζκνί Πηζηνιεπηηθψλ Αμηνινγήζεσλ) 

ζηελ Διιάδα είλαη νη Fitch, Moody's , S&P, ICAP. 

Ζ ICAP Group είλαη ε πξψηε θαη κνλαδηθή εηαηξεία ε νπνία αλαγλσξίζηεθε απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο σο Δμσηεξηθφο Οξγαληζκφο Πηζηνιεπηηθψλ Αμηνινγήζεσλ 

(ΔΟΠΑ), παξέρνληαο ιχζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηε 

κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαη εγθαζηζηψληαο εηδηθέο εθαξκνγέο ζε ηξάπεδεο 

θαη κεγάινπο πειάηεο. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο ησλ ΔΟΠΑ ζε 

δηάθνξεο πεξηπηψζεηο. 

 

Οη βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο - Μαθξνπξφζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε 

Δπηιέμηκνη ΔΟΠΑ Fitch Moody's S&P 

ICAP Αλψλπκε Δηαηξεία 

Δξεπλψλ θαη Δπελδχζεσλ- 

χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ 

1 AAA έσο AA- Aaa έσο Aa3 AAA έσο AA-  

2 A+ έσο A- A1 έσο A3 A+ έσο A- AA, A 

3 BBB+ έσο BBB- Baa1 έσο Baa3 BBB+ έσο BBB- BB, B 

4 BB+ έσο BB- Ba1 έσο Ba3 BB+ έσο BB- C, D, E 

5 B+ έσο B- B1 έσο B3 B+ έσο B- F 

6 
CCC+ θαη 

ρακειφηεξε 
Caa1 θαη ρακειφηεξε 

CCC+ θαη 

ρακειφηεξε 
G, H 

 

 

 

 

 

Οη βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο - Βξαρππξφζεζκε πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε 

Δπηιέμηκνη ΔΟΠΑ Fitch Moody's S&P 

1 F1+, F1 P-1 A-1+, A-1 

2 F2 P-2 A-2 

3 F3 P-3 A-3 

4 Υακειφηεξεο απφ F3 NP 
Υακειφηεξεο απφ 

Α-3 

5    

6    
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Βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο γηα καθξνπξφζεζκεο ζέζεηο ζε ηηηινπνίεζε 

(Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ) 

 

Δπηιέμηκνη ΔΟΠΑ Fitch Moody's S&P 

1 AAA Aaa AAA 

2 AA Aa AA 

3 A+ A1 A+ 

4 A A2 A 

5 A- A3 A- 

6 BBB+ Baa1 BBB+ 

7 BBB Baa2 BBB 

8 BBB- Baa3 BBB- 

9 BB+ Ba1 BB+ 

10 BB Ba2 BB 

11 BB- Ba3 BB- 

12 Υακειφηεξεο απφ BB- Υακειφηεξεο απφ Ba3 
Υακειφηεξεο απφ 

BB- 

 

 

Βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο γηα καθξνπξφζεζκεο ζέζεηο ζε ηηηινπνίεζε 

(Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε) 

Δπηιέμηκνη ΔΟΠΑ Fitch Moody's S&P 

1 AAA έσο AA- Aaa έσο Aa3 AAA έσο AA- 

2 A+ έσο A- A1 έσο A3 A+ έσο A- 

3 BBB+ έσο BBB- Baa1 έσο Baa3 BBB+ έσο BBB- 

4 BB+ έσο BB- Ba1 έσο Ba3 BB+ έσο BB- 

5 B+ θαη ρακειφηεξε B1 θαη ρακειφηεξε B+ θαη ρακειφηεξε 

 

 

Βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο γηα βξαρππξφζεζκεο ζέζεηο ζε ηηηινπνίεζε 

(Πξνζέγγηζε Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ) 

Δπηιέμηκνη ΔΟΠΑ Fitch Moody's S&P 

1 F1+, F1 P-1 A-1+, A-1 

2 F2 P-2 A-2 

3 F3 P-3 A-3 

Λνηπέο πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο Υακειφηεξεο απφ F3 Υακειφηεξεο απφ P-3 
Υακειφηεξεο απφ A-

3 
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Βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο γηα βξαρππξφζεζκεο ζέζεηο ζε ηηηινπνίεζε 

(Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε) 

Δπηιέμηκνη ΔΟΠΑ Fitch Moody's S&P 

1 F1+, F1 P-1 A-1+, A-1 

2 F2 P-2 A-2 

3 F3 P-3 A-3 

Λνηπέο πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο Υακειφηεξεο απφ F3 NP 
Υακειφηεξεο απφ A-

3 

 

 

 

Βαζκίδεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο γηα Οξγαληζκνχο πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΟΔ) 

Δπηιέμηκνη ΔΟΠΑ Fitch Moody's S&P 

1 AAA έσο AA- Aaa έσο Aa3 AAA έσο AA- 1 

2 A+ έσο A- A1 έσο A3 A+ έσο A- 

3 BBB+ έσο BBB- Baa1 έσο Baa3 BBB+ έσο BBB- 

4 BB+ έσο BB- Ba1 έσο Ba3 BB+ έσο BB- 

5 B+ έσο B- B1 έσο B3 B+ έσο B- 

6 
CCC+ θαη 

ρακειφηεξε 
Caa1 θαη ρακειφηεξε 

CCC+ θαη 

ρακειφηεξε 
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Β ΜΔΡΟ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ALPHA 

 

 

ΚΔΦ. 6 ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

 

6.1 ΓΔΝΗΚΑ  

 

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008, ν κηινο ηεο Alpha Bank επνπηεχεηαη απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο βάζεη ηνπ λένπ πιαηζίνπ γηα ηελ επάξθεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο Βαζηιεία ΗΗ, φπσο θαζνξίζηεθε απφ ηηο 

επξσπατθέο νδεγίεο 2006/48/ΔΚ θαη 2006/49/ΔΚ. Οη γεληθέο αξρέο ησλ αλσηέξσ 

νδεγηψλ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην λφκν 3601/2007 θαη 

εμεηδηθεχηεθαλ πεξαηηέξσ κε κία ζεηξά Πξάμεσλ Γηνηθεηνχ ηεο Σξαπέδεο ηεο 

Διιάδνο.  

Ο κηινο έρεη απφ θαηξφ ζεζπίζεη έλα ζπζηεκαηηθφ θαη απζηεξφ Πιαίζην 

Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ, φπνπ θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ε αμηφπηζηε κέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Γεδνκέλεο ηεο ζπλέρεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ, έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

πιαηζίνπ απηνχ, κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ επίβιεςε ηνπ Πιαηζίνπ Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ. Έρεη νξηζζεί 

Δπηηξνπή Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ, ε νπνία ζπλεδξηάδεη ζε ηξηκεληαία βάζε θαη 

αλαθέξεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, θαη ε νπνία έρεη ηελ 

επζχλε ηεο επνπηείαο θαη ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο Γηαρεηξίζεσο 

Κηλδχλσλ. Σν Πιαίζην Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα είλαη ελαξκνληζκέλα θαη κε ηηο 

δηεζλείο βέιηηζηεο πξαθηηθέο.  

 

Σν Πιαίζην Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο: 

 Καζνξίδεηαη απφ ηελ Πνιηηηθή Αλαιήςεσο Κηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ 

 Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ Οκίινπ 

 Καζνδεγείηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο 

 Πξνσζεί ηελ δηαθάλεηα κέζσ ζαθψλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο 
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 Σν πξνζσπηθφ πνπ ζπκκεηέρεη επηηειεί ελεξγφ ξφιν ζηε Γηαρείξηζε ησλ 

Κηλδχλσλ, δηαζέηεη ηα αλαγθαία πξνζφληα θαη κέζα γηα λα ηνπο δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά θαη θαηαλνεί ηνπο ξφινπο θαη επζχλεο ηνπ ζε ζρέζε κε ην 

Πιαίζην Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ 

 ιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε, κέηξεζε, 

παξαθνινχζεζε, αλαθνξά θαη έιεγρν/ κείσζε ησλ θηλδχλσλ είλαη πιήξσο 

ηεθκεξησκέλεο. 

 Ζ Μνλάδα Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπηθέο κνλάδεο ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ, έρνπλ ηελ επζχλε 

γηα ηελ άκεζε πινπνίεζε ηνπ Πιαηζίνπ Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ. 

 Ζ Μνλάδα Γηαρεηξίζεσο Κηλδχλσλ Οκίινπ είλαη αλεμάξηεηε απφ θάζε 

εθηειεζηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνλ 

κηιν Alpha Bank ζπγθεθξηκέλν πιαίζην κεζνδνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ, ηα νπνία δηαξθψο εμειίζζνληαη, έηζη ψζηε λα 

παξέρεηαη ε φζν ην δπλαηφλ πην έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη λα πξνιακβάλνληαη ηπρφλ 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ.  

 

 

6.2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

 

Σα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ABRS (Alpha Bank Rating 

Systems) πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Alpha Bank ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:    

 ηελ  Μέζνδν Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε δχν 

επηκέξνπο κεζφδνπο:   

 ηελ ζεκειηψδε ( foundation IRB) θαη  

 ηελ εμειηγκέλε ( advanced IRB) θαη 

ηελ Σππνπνηεκέλε Μέζνδν (standardized)  ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε αμηνινγήζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ νίθνπ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο Moody’s MRA (Moody’s Risk Advisor)  

 

Οη θξίζηκνη παξάκεηξνη είλαη ε πηζαλφηεηα αζεηήζεσο(PD) θαη ε απψιεηα ζε 

πεξίπησζε αζεηήζεσο(LGD).   
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6.3 ΔΞΔΛΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΖΝ 

ΣΡΑΠΔΕΑ ALPHA  

 

1999: Έλαξμε δηαβαζκίζεσλ 

2002: Απηνκαηνπνίεζε δηαβαζκίζεσλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρεηξίζεσο 

Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ( ΓΠΚ)- Θεκειηψδεο Μέζνδνο Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ  

2/ 2006: Πξνζζήθε ζην ΓΠΚ ηεο δηαβάζκηζεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

επαγγεικαηηψλ- Δμειηγκέλε Μέζνδνο Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ 

5/ 2007: Μεγάιεο επηρεηξήζεηο, Moody’s MRA  

4/ 2008: Γηεχξπλζε θιίκαθαο δηαβαζκίζεσλ γηα εηαηξείεο κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο,  

Θεζκνζέηεζε δσλψλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.  

5/ 2009: Γηεχξπλζε θιίκαθαο δηαβαζκίζεσλ γηα εηαηξείεο κε βηβιία Α, Β θαηεγνξίαο 

 

 

6.4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ  

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ έληαμε ζε θαηεγνξίεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα εηαηξείεο κε βηβιία Γ θαηεγνξίαο είλαη : 

 Ηζνινγηζκνί θαη πξνζαξηήκαηα 3 ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 

 Καηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο  

 Πξφζθαην ηζνδχγην πξσηνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ θαη ην αληίζηνηρν ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο 

 Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ 33 ( ρξεψζηεο δηάθνξνη ), 53 ( πηζησηέο 

δηάθνξνη), 45 θαη 52 ( καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ζε ηξάπεδεο) ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν. 

 

Γηα ηελ βαζκνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ηα αμηνινγνχκελα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη ηα κεγέζε πσιήζεσλ, λεθξφ ζεκείν θαη πεξηζψξην 

αζθαιείαο, ηακεηαθή ξνή, αξηζκνδείθηεο.  

Γηα εηαηξείεο κε βηβιία Α θαη Β θαηεγνξίαο ρξεηάδνληαη ηα:  

Δ3 ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ, Πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ ηξέρνληνο έηνπο θαη  

Δθθαζαξηζηηθή δήισζε ΦΠΑ ηξέρνληνο έηνπο, Δ1 ηειεπηαίνπ έηνπο.  

Σα αμηνινγνχκελα νηθνλνκηθά ζηνηρεία είλαη νη πσιήζεηο, νη δαπάλεο, νη 

αγνξέο θαη ηα ινγηζηηθά θέξδε. 
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6.5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ & ΥΡΟΝΟ ΜΔΣΡΖΖ  

 

Οη θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηελ Alpha Bank αλεμάξηεηα απφ ηελ 

κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο νη παξαθάησ:  

 

AA 

ΕΧΝΖ ΥΑΜΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

A+ 

A 

A- 

BB+ 

BB 

ΕΧΝΖ ΜΔΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ BB- 

B+ 

B 
ΕΧΝΖ ΑΠΟΓΔΚΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

B- 

ΓΓ+ 
ΤΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΓΓ 

ΓΓ- 
ΕΧΝΖ ΤΦΖΛΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

Γ 

Γ0 

DEFAULTS Γ1 

Δ 

 

Ζ δηαβάζκηζε γηα πηζηνχρνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηεγνξία ΑΑ 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 18 κήλεο.  Ζ δηαβάζκηζε γηα πηζηνχρνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

δψλε ρακεινχ, κέζνπ θαη απνδεθηνχ θηλδχλνπ  πξαγκαηνπνηείηαη κία θνξά ην ρξφλν. 

Οη εηαηξείεο ππφ παξαθνινχζεζε δηαβαζκίδνληαη θάζε 6 κήλεο θαη νη εηαηξείεο ζηε 

δψλε πςεινχ θηλδχλνπ θάζε 3 κήλεο.  
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ΚΔΦ. 7 ΜΔΘΟΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΔΧΝ  

 

Ζ «Μέζνδνο Δζσηεξηθψλ Γηαβαζκίζεσλ» ηεο Alpha Bank δηαθξίλεηαη φπσο 

έρεη αλαθεξζεί  ζε δχν επηκέξνπο κεζφδνπο ηελ ζεκειηψδε θαη ηελ εμειηγκέλε. 

 

 

7.1 Ζ ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ ΜΔΘΟΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΔΧΝ 

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαβάζκηζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, πηζηνχρνη 

πθηζηάκελνη ή λένη κε φξηα έσο € 150.000 θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα θαηαζηήκαηα.  

 

 

7.1.1 ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ  

 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ρσξίδνληαη ζε 4 

θαηεγνξίεο ην πεξηβάιινλ,  ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ηα πνηνηηθά ηεο 

ζηνηρεία  θαη ηα δηνηθεηηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο.  

 

 

7.1.1.1 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

1) Ννκηθή κνξθή 

Γίλεηαη πξνζεθηηθή επηινγή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο βάζεη ησλ 

ζρεηηθψλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, θαηαζηαηηθψλ θ.η.ι.  

 

2) Κίλδπλνο Κιάδνπ 

  Αλαιφγσο ηεο θαηαρψξεζεο ηεο λνκηθήο κνξθήο εκθαλίδνληαη ηα πεδία 

Δπάγγεικα ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο θαη Αληηθείκελν εξγαζηψλ 

ζηελ πεξίπησζε άιισλ λνκηθψλ κνξθψλ.  

Οη πηζαλέο ηηκέο γηα ηνλ θίλδπλν ηνπ θιάδνπ είλαη:  

 Τςειφο γηα πςειή ζπρλφηεηα θαζπζηεξήζεσλ άλσ ησλ 90 εκεξψλ, 

 Μέζνο γηα ζπρλφηεηα θαζπζηεξήζεσλ θάησ ησλ 90 εκεξψλ θνληά ζην κέζν 

φξν ηεο θαζπζηέξεζεο ησλ Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ, 

 Υακειφο γηα ρακειή ζπρλφηεηα θαζπζηεξήζεσλ θάησ ησλ 90 εκεξψλ θαη  

 Άγλσζηνο φηαλ δελ πθίζηαληαη ζηνηρεία.  
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3) Αληαγσληζκφο 

Δθηίκεζε ηνπ αληαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ θαη ηε δπλακηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, 

ηνπ επαγγέικαηνο, ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

θάησ απφ ην πξίζκα πάληα ησλ γεσγξαθηθψλ, ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ 

γεληθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ.  

Οη πηζαλέο ηηκέο γηα ηνλ αληαγσληζκφ είλαη:  

 Τςειφο φηαλ ν πειάηεο επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηνλ αληαγσληζκφ, 

 Μέζνο φηαλ ν πειάηεο αληηκεησπίδεη ζηαζεξά ηνλ αληαγσληζκφ,  

 Υακειφο φηαλ ν πειάηεο θαηέρεη ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε θαη  

 Άγλσζηνο φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε ζρεηηθή εθηίκεζε   

 

 

7.1.1.2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

  

1) Καηεγνξία βηβιίσλ 

Απαηηείηαη νξζή ζπκπιήξσζε ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ κε 

βάζε ηα πξνζθνκηζζέληα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

 

2) Κχθινο Δξγαζηψλ  

Σα ζηνηρεία ησλ πσιήζεσλ αθνξνχλ πξφζθαηεο ζπλερφκελεο θαη θιεηζκέλεο 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Ο θχθινο εξγαζηψλ βξίζθεηαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ εάλ πξφθεηηαη 

γηα εηαηξείεο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο θαη απφ ην Δ3 γηα Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

Χζηφζν, επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζηνηρείσλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ αληηζηνηρνχλ αζξνηζηηθά ζε 12κελν θαη δηθαηνινγεκέλα δελ είλαη 

δηαζέζηκα πξνο αμηνιφγεζε ην Δθθαζαξηζηηθφ ηνπ ΦΠΑ θαη ην Δ3 ηεο Δπηρείξεζεο 

( δελ έρνπλ παξέιζεη νη πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ 

εληχπσλ ). Δθ ησλ πζηέξσλ δεηείηαη ε ζπγθεληξσηηθή δήισζε ηνπ ΦΠΑ θαη ειέγρεηαη 

ε νξζφηεηα ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ ηδίξνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ άζξνηζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ησλ επηκέξνπο πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ηνπ ΦΠΑ.    

ηελ πεξίπησζε λενζχζηαηεο εηαηξείαο επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ππνδσδεθάκελεο ή 

ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο σο πξψηε νηθνλνκηθή ρξήζε κφλν εθφζνλ είλαη 

θιεηζκέλε θαη ππάξρνπλ ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Καηαρσξνχληαη νη 

πσιήζεηο κφλν γηα ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηηο λενζχζηαηεο εηαηξείεο 

πνπ έρνπλ θιείζεη ηελ πξψηε ηνπο ρξήζε κε δηάξθεηα κηθξφηεξε ηνπ 6κήλνπ ην 

ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ καδί κε ην αληίζηνηρν έηνο δελ ζπκπιεξψλνληαη θαζφινπ. 
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3) Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο  

Αθνξά ην ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ πειάηε. Δίλαη ην άζξνηζκα ηνπ 

δαλεηζκνχ πνπ έρεη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ φκηιν ηεο ηξάπεδαο Alpha θαη ν 

δαλεηζκφο ηνπ πηζηνχρνπ πξνο άιιεο ηξάπεδεο ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ πεξηιακβάλνληαη:  

-Γάλεηα ηαθηήο ιήμεσο δειαδή Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία θαη Δμνπιηζκφο. ηελ 

πεξίπησζε απηή εηζάγεηαη ην ζχλνιν ησλ δφζεσλ νη νπνίεο είλαη πιεξσηέεο εληφο 

ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

-Αλαθπθινχκελεο Πηζηψζεηο, δειαδή Κεθάιαηα Κίλεζεο θαη Κεθάιαηα γηα ινηπνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο. Ηδαληθά εηζάγνληαη ηα κέζα απαζρνινχκελα θεθάιαηα ζε 

εηήζηα βάζε. Αλ ν ζρεηηθφο ππνινγηζκφο δελ είλαη δπλαηφο εηζάγεηαη ην ζχλνιν ηνπ 

νξίνπ. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ζπλππνινγίδνληαη εθφζνλ πθίζηαληαη νη αληίζηνηρεο εηήζηεο 

ππνρξεψζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ηνπ θνξέα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο.  

 

4) Ίδηα Κεθάιαηα  

Σν πεδίν ζπκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε εηαηξείαο κε βηβιία Γ’ 

θαηεγνξίαο βάζεη ηνπ αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε 

εηαηξείαο κε βηβιία Β’ θαηεγνξίαο ην πεδίν ζπκπιεξψλεηαη κε κεδέλ.  

 

5) χλνιν Δλεξγεηηθνχ  

Οκνίσο  

 

 

7.1.1.3 ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

 

1) Έηε Λεηηνπξγίαο  

Αλαθέξεηαη ζηα έηε δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ίδην θιάδν, 

αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ αιιαγέο ηεο λνκηθήο ηεο κνξθήο ή ηεο εηαηξηθήο ηεο ζχλζεζεο. 

ε πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ αιιάδεη λνκηθή κνξθή, αιιά εμαθνινπζεί λα έρεη ην 

ίδην αληηθείκελν εξγαζηψλ, ηελ ίδηα έδξα θαη ππαιιειηθή δηάξζξσζε θαη γεληθφηεξα 

απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα ηεο πξφηεξεο κνξθήο ηεο, ε ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ αιιαγή ηεο λνκηθήο ηεο κνξθήο. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε 

επηρείξεζεο πνπ δηαηεξεί ηε λνκηθή ηεο κνξθή, αιιά κεηαβάιιεη ην αληηθείκελν 
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δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο αθνξνχλ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζην λέν αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

 

2) πγθέληξσζε Πειαηείαο  

Απνηππψλεηαη ν βαζκφο ζπγθεληξψζεσο ηνπ θχξηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πειαηψλ. Ζ ζπγθέληξσζε πειαηείαο απνηειεί ζπνπδαία 

ζπληζηψζα γηαηί έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθφο θίλδπλνο θαζπζηεξήζεσλ ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ εμαξηνχλ κεγάιν κέξνο ησλ πσιήζεψλ ηνπο απφ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ πειαηψλ.  

Οη πηζαλέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη:  

 Τςειή φηαλ ην 50-60% ησλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 1-2 πειάηεο 

 Μέζε φηαλ ε επηρείξεζε απεπζχλεηαη ζε 10- 20 πειάηεο 

 Υακειή ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

πεξίπησζεο ησλ εηαηξεηψλ ιηαληθήο πψιεζεο.  

 Άγλσζηε φηαλ δελ ππάξρεη θακία πιεξνθφξεζε θαη δελ πξφθεηηαη θπζηθά γηα 

εηαηξεία ιηαληθήο πψιεζεο.  

εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ νξζή ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ είλαη:  

 Ζ έξεπλα ηεο δηαζπνξάο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πξνο θάιπςε επηηαγψλ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη ήδε πηζηνχρνο ηεο ηξάπεδαο.  

 Ζ πξνζθφκηζε ηζνδπγίσλ κε αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ΠΔΛΑΣΔ ζε 

δεπηεξνβάζκην επίπεδν γηα εηαηξείεο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.  

 Ζ πξνζθφκηζε ηηκνινγίσλ γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

3) Δπελδπηηθφ Πξφγξακκα ζε εμέιημε  

Αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ηε ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη επελδπηηθφ πξφγξακκα 

ζε εμέιημε ζεκαηνδνηεί πηζαλά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο. 

 

4) Αλψκαιε θίλεζε ινγαξηαζκψλ φςεσο 

 Αλψκαιε θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζεσξείηαη φηαλ ζπληξέρνπλ νη θάησζη 

πξνυπνζέζεηο:  

 Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο πνζψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο ηειεπηαίεο θηλήζεηο ησλ 

ινγαξηαζκψλ φςεσο, ζε ζρέζε κε ηα ζπλήζε κέζα ππφινηπά ηνπο.  

 Μελχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο γηα αλεπαξθέο 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ φςεσο 

 Μελχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο γηα επηηαγέο 

πξνο ζθξάγηζε 
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 Όπαξμε ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ ζε ινγαξηαζκνχο ρσξίο δπλαηφηεηα 

ππεξαλαιήςεσο 

 Με ηαθηηθή αλαθχθισζε ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ζε ινγαξηαζκνχο κε 

δπλαηφηεηα ππεξαλαιήςεσο 

 

5) νβαξά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

Λέγνληαο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ελλννχκε κία νκάδα ζπλδεδεκέλσλ 

εηαηξεηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ εληαίν θίλδπλν θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη ζαλ νκάδα. Απηέο κπνξεί λα είλαη δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα απφ ηα νπνία ην έλα ειέγρεη ην άιιν ή ηα άιια έκκεζα ή άκεζα ή κπνξεί 

λα είλαη δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ δελ 

ππάξρεη θακία ζρέζε ειέγρνπ, αιιά ζεσξνχληαη φηη απνηεινχλ εληαίν θίλδπλν, δηφηη 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη πηζαλφ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ ελφο λα ζπλεπάγνληαη δπζθνιίεο εμνθιήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ 

θαη ησλ άιισλ. 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ 

ειέγρνληαη απφ ην ίδην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη αλαπηχζζνπλ κεηαμχ ηνπο 

εηδηθέο ζρέζεηο, δηεηαηξηθέο πσιήζεηο, απνθιεηζηηθφηεηα πσιήζεσλ, αγνξψλ,  

franchising. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

Καζπζηεξήζεηο ζηνλ κηιν Alpha Bank  

Ρχζκηζε νθεηιψλ ζηνλ κηιν 

Δκθάληζε ζνβαξψλ δπζκελψλ ζηνλ Σεηξεζία  

Πεξηνξηζκέλε εκπνξεπζηκφηεηα επηηαγψλ  

Αδπλακία πξνζθφκηζεο αζθαιηζηηθψλ ελεκεξνηήησλ γηα φιεο ηηο ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο. 

 

6) Πξφζθαηεο δεκηέο απφ ζεηζκνχο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο θιπ.  

 Ζ ζρεηηθή έλδεημε ζπκπιεξψλεηαη κε βάζε πιεξνθνξίεο γηα δεκηέο πνπ 

νθείινληαη ζε γεγνλφηα κε ζπζρεηηδφκελα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πειάηε( θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο) θαη αηηήζεηο γηα επηδνηνχκελα δάλεηα ιφγσ πξφζθαησλ δεκηψλ. 

 

7) Άιια ζεκεία θηλδχλνπ  

Αλαθέξεηαη ζε ηπρφλ πιεξνθνξίεο πνπ ην θαηάζηεκα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

πξνεξρφκελεο απφ έξεπλα ζηελ αγνξά θαη αθνξνχλ  
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 ζηε δηαξξνή επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζε εμσεπηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη  

 ζνβαξέο λνκηθέο ή θνξνινγηθέο παξαβάζεηο πνπ ελδερφκελα κπνξνχλ λα 

απεηιήζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.  

 

8) Γπζκελή  

 Πξαγκαηνπνηείηαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ 

ζηνλ Σεηξεζία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο. Σα δπζκελή 

ζηνηρεία ησλ θνξέσλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνζηίζεληαη ζε απηά ηεο επηρείξεζεο. 

Σα κε πνζνηηθά δπζκελή ησλ θνξέσλ φπσο είλαη νη θαηαγγειίεο ζπκβάζεσλ θαξηψλ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ απνηίκεζε ηνπ δείθηε ‘Πηζησηηθφ ηζηνξηθφ θνξέσλ’. ε 

πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ δπζκελή ζηνηρεία πξηλ ηελ πην 

πξφζθαηε 3εηία, ηα δπζκελή πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ( έσο 10εηίαο ) 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηξίην θαηά θζίλνπζα ζεηξά έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, εθφζνλ ζεσξείηαη φηη απνηππψλνπλ επαλαιακβαλφκελε πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά γηα ηνλ πηζηνχρν. 

 

9) Πηζησηηθφ Ηζηνξηθφ Δπηρεηξήζεσλ  

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο θαηαγξάθεη ηελ νκαιφηεηα απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη:  

 Άξηζην φηαλ δελ ππάξρεη ηξέρνπζα ιεμηπξφζεζκε νθεηιή θαη ηνπιάρηζηνλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία ( ή γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλεξγαζίαο) δελ 

εκθαλίζηεθαλ θαζπζηεξήζεηο παξά κφλν θαη ζπάληα κε πνιχ κηθξή δηάξθεηα 

φρη πέξαλ ηνπ κήλα θαη γηα κηθξφ ιεμηπξφζεζκν πνζφ.  

 Μηθξά πξνβιήκαηα φηαλ δελ ππάξρεη ηξέρνπζα  ιεμηπξφζεζκε νθεηιή θαη 

θαηά ηελ ηειεπηαία 2εηία δελ εκθαλίζηεθαλ θαζπζηεξήζεηο κεγαιχηεξεο ησλ 

ηξηψλ κελψλ.  

 νβαξά πξνβιήκαηα ζε νπνηαδήπνηε δπζκελέζηεξε πεξίπησζε απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο.  

 Νένο πειάηεο φηαλ ε επηρείξεζε δελ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ηξάπεδα γηα 

ηνπιάρηζηνλ 1-2 έηε. 

Οη παξαπάλσ θαηαρσξήζεηο ηεθκεξηψλνληαη είηε κέζσ θηλήζεσλ 

ινγαξηαζκψλ , είηε κέζσ ησλ θαηαζηάζεσλ θαζπζηεξήζεσλ ησλ πειαηψλ. 

 

10) Γηάδνρνο θαηάζηαζε 
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 Παξαηίζεηαη ε εθηίκεζε ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο ηξάπεδαο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξννπηηθή ζπλέρηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πειάηε. Οη πηζαλέο 

ηηκέο είλαη:  

 Δπαξθήο εάλ ε δηάδνρνο θαηάζηαζε έρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία 

( εκπεηξία, γλψζεηο, δηάζεζε) πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα θαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο, 

 Τςειψλ πξνδηαγξαθψλ εάλ ε δηάδνρνο δηνίθεζε θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, 

φζνλ αθνξά ζηελ εκπεηξία θαη ζηελ απαηηνχκελε γλψζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο,  

 Αλεπαξθήο εάλ ε δηάδνρνο δηνίθεζε δελ δείρλεη ηθαλή λα ζπλερίζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο απνηειεζκαηηθά, κε πηζαλφ αληίθηππν ζηε 

πηζηνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο θαη  

 Άγλσζηε εάλ δελ ππάξρεη επαξθήο πιεξνθφξεζε ή είλαη ακθίβνιε ζρεηηθά 

κε ηελ δηάδνρε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο.  

 

11) Καηαιιειφηεηα θηηξίσλ θαη εμνπιηζκνχ  

 Παξαηίζεηαη ε εθηίκεζε ηνπ ιεηηνπξγνχ ηεο ηξάπεδαο ζε ζρέζε κε ηε 

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θηεξίσλ θαη ηνπ παξαγσγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηνπ πειάηε. Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη:  

 Δπαξθήο εάλ νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζηεγάδεηαη ε εηαηξεία βξίζθνληαη 

ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε μεπεξλψληαο απηή ηνπ κέζνπ φξνπ, 

 Ηθαλνπνηεηηθή εάλ ε θαηάζηαζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπκαίλεηαη ζε 

κέηξηα επίπεδα θαη  

 Αλεπαξθήο εάλ ε θαηάζηαζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη είηε ειιηπήο, 

είηε ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε.   

12) Αξηζκφο ππαιιήισλ 

 θαηαγξάθεηαη ην ακεηβφκελν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ε επηρείξεζε ην 

νπνίν κπνξεί λα είλαη είηε κφληκν, είηε επνρηθφ. 

 

 

7.1.1.4 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  

 

1) Έηε εκπεηξίαο  

 Πξνθχπηεη βάζε ησλ εηψλ ελαζρφιεζεο ηνπ θχξηνπ θνξέα ηεο επηρείξεζεο 

θαη ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ απηά είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο.  
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2) Πξνζσπηθή πεξηνπζία  

 Ζ χπαξμε πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο απνηειεί έλδεημε δηαζεζηκφηεηαο 

θεθαιαίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ηνπ πειάηε. 

Σν γεγνλφο απηφ είλαη εληνλφηεξν ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο φπνπ νη θνξείο 

επζχλνληαη έλαληη ησλ πηζησηψλ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία.  

 Οη πηζαλέο ηηκέο νη νπνίεο απνηηκνχληαη ζπγθξίλνληαο ην ζπλνιηθφ δαλεηζκφ 

ηνπ πειάηε κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ πεξηνπζία είλαη:  

 Μεγάιε φηαλ ε αμία ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο είλαη ζαθψο πςειφηεξε απφ 

ην δαλεηζκφ ηνπ πειάηε.  

 Μέζε   φηαλ ε αμία ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο είλαη αλάινγε ηεο ηάμεο 

κεγέζνπο  ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ πειάηε.  

 Μηθξή φηαλ ε αμία ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ηνπ 

δαλεηζκνχ ηνπ πειάηε.  

 Άγλσζηε φηαλ δελ ππάξρεη επαξθήο πιεξνθφξεζε.  

 

Ζ ηεθκεξίσζε ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο γίλεηαη κέζσ εληχπσλ Δ9, 

δειψζεσλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, παξαζηαηηθψλ πνπ ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 

επελδπηηθψλ ινγαξηαζκψλ (ακνηβαία θεθάιαηα, repos θιπ)  

 

3) Πηζησηηθφ ηζηνξηθφ θνξέσλ  

 Υξεζηκνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θνξέσλ ηεο επηρείξεζεο, αθνχ απηή απνηειεί ζαθή έλδεημε γηα ηε κειινληηθή 

ζπλέπεηά ηεο.  

 Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη:  

1. Άξηζην εάλ δελ παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο άλσ ησλ 30 εκεξψλ, άλσ ησλ 

€ 500 θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία. 

2. Μηθξά πξνβιήκαηα φηαλ δελ παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο άλσ ησλ 90 

εκεξψλ, άλσ ησλ € 500 θαηά ηελ ηειεπηαία 2εηία. 

3. νβαξά πξνβιήκαηα ζε πεξηπηψζεηο δπζκελέζηεξεο ησλ παξαπάλσ  

4. Άγλσζην εάλ νη θνξείο δελ ήηαλ πειάηεο ηεο ηξάπεδαο ζην 

παξειζφλ( ηνπιάρηζηνλ γηα 1-2 έηε). 
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7.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖ ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ 

ΜΔΘΟΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΔΧΝ 

 

Ζ δηαβάζκηζε πνπ αθνινπζεί ε ηξάπεδα θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα, πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 9 θαηεγνξίεο:  

1. ΑΑ, ρσξίο θίλδπλν πηζηνχρνη κε άξηζηεο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο θαη δπλαηφηεηα 

επρεξνχο εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο αθφκα θαη κε δπζκελείο 

ζπλζήθεο ηφζν ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, φζν θαη ζην γεληθφηεξν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

2. Α, απνδεθηνχ θηλδχλνπ πηζηνχρνη κε πνιχ θαιέο επηδφζεηο, ηθαλνί λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ειάρηζηα 

επεξεαδφκελνη απφ δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. 

3. ΒΒ, κέζνπ θηλδχλνπ πηζηνχρνη κε θαιέο επηδφζεηο. Γεληθφηεξεο δπζκελείο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο επεξεάδνπλ ηε δπλαηφηεηα  εμππεξέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

4. Β, ππφ παξαθνινχζεζε πηζηνχρνη κε νηθνλνκηθή επίδνζε πνπ δελ επηηξέπεη 

αλεπηθχιαθηε ρξεκαηνδφηεζε. Δπεξεάδνληαη έληνλα απφ ηηο ηπρφλ αξλεηηθέο 

εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.  

5. ΓΓ, πςεινχ θηλδχλνπ πηζηνχρνη κε βεβαξεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

δηάξζξσζε. Ζ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ εχξπζκε εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.  

6. Γ, ζε αδπλακία πηζηνχρνη κε ηδηαίηεξα πησηηθέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο, 

βεβαξεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη πηζαλφηαην ελδερφκελν 

αδπλακίαο απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

7. ΓΟ, πηζηνχρνη κε εμαηξεηηθά δπζκελή ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη 

ζπλήζσο έρνπλ θαζπζηεξήζεηο πάλσ απφ 180 εκέξεο θαη θαζπζηεξεκέλα 

ππφινηπα πάλσ απφ ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ ππνινίπσλ. 

8. Γ1, αλεπίδεθηνη εηζπξάμεσο/ επηζθαιείο. Πηζηνχρνη κε άκεζε αδπλακία 

απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.  

9. Δ, πξνο δηαγξαθή πηζηνχρνη ησλ νπνίσλ νη νθεηιέο ραξαθηεξίδνληαη σο 

επηζθαιείο θαη γη’ απηφ νη ινγαξηαζκνί ηνπο ζηξέθνληαη ζε επηζθάιεηα. 

Γηα ηηο θαηεγνξίεο ΓΟ, Γ1, Δ δελ απαηηείηαη αμηνιφγεζε θξηηεξίσλ θαη ε 

πξφβιεςε επηζθάιεηαο είλαη 100%. 
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7.2 Ζ ΔΞΔΛΗΓΜΔΝΖ ΜΔΘΟΓΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΗΑΒΑΘΜΗΔΧΝ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ALPHA  

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαβάζκηζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, πηζηνχρνη 

πθηζηάκελνη ή λένη κε φξηα απφ € 150.000 έσο € 5.000.000 θαη γηα ηε δηαβάζκηζε 

νκίισλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο ηνπ νξίνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε 

Τπνζηεξίμεσο Γξαζηεξηνηήησλ Καηαζηεκάησλ ηεο Σξάπεδαο.  

 

 

7.2.1 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

 

Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη  

 Οηθνλνκηθά  

 πλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο  

 Πνηνηηθά  

 

 

7.2.1.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ  

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ν ηζνινγηζκφο, ε 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη ηα 

ηζνδχγηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεηάδνληαη ηα παξαθάησ:  

  

ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

Α. ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σπρφλ κε θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην( ππφινηπν )  

Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ ( αλαπφζβεζηε αμία: έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο 

πεξηφδνπ, ινηπά έμνδα εγθαηάζηαζεο θιπ)   

Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ( ζχλνιν αμίαο θηήζεσο)  

Γ I) Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο  

Γ II) Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο 

Μείνλ απνζβέζεηο ( ΓI, ΓII)  

= Καζαξφ Πάγην  
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Γ III. πκκεηνρέο: αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπλδεδεκέλεο θαη ινηπέο επηρεηξήζεηο  

ΓIII. πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο  

ΓIII.1,2  

χλνιν Παγίνπ Β + Καζαξφ Πάγην ( Γ1 + Γ2) + ΓIII 1,2  

ΤΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ  

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ  

Γ ΗΗΗ. 3,4  

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο.  

Γ ΗΗΗ. 5 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

Γ ΗΗΗ. 6,7  

Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ  

Γ I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 1, 2, 3, 4, 5  

( επηζήκαλζε ζην 5)  

Γ ΗΗ. ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Γξάθνληαη νη ινγαξηαζκνί:  

Πειάηεο 1  

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα: 2 Καζαξή αμία  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο: 3α 

Γ ΗΗΗ. ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ  

Γξάθνληαη νη ινγαξηαζκνί:  ΓII4, ΓII7, 8, 9, 11, 12, ΓII5, 6 

                                                 + 

Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ  

ΓIV. ΓΗΑΘΔΗΜΟ  

Γξάθνληα ηα: ΣΑΜΔΗΟ 

ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΟΦΔΧ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΜΗΑ 

ΛΖΓΜΔΝΑ ΣΟΚΟΜΔΡΗΓΗΑ ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ  

+ 

ΓIII. ΣΗΣΛΟΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ  

ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ  

 

ε μερσξηζηφ πεδίν αλαθέξνληαη νη  επηζθαιείο απαηηήζεηο  

ΓII3- Γξακκάηηα ζε θαζπζηεξήζεηο  

ΓII3β- Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 

ΓII10- Δπηζθαιείο απαηηήζεηο  

Μείνλ  νη πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ  
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ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Γξάθεηαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη  ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ, 

απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ ( κεηνρηθφ, απνζεκαηηθά έθηαθηα, ηαθηηθά ππέξ ην 

άξηην, θέξδε ζε λέν, επηρνξεγήζεηο θιπ) 

 Β. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΞΟΓΑ  

Μαθξνπξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα  

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  

Γ. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ: ΓII1 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ  

         ΓII2 ΓΡΑΜΜΑΣΗΑ ΠΛΖΡΧΣΔΑ  

        ΓII2α ΔΠΗΣΑΓΔ ΠΛΖΡΧΣΔΔ ΜΔΣΑΥΡΟΝΟΛΟΓΖΜΔΝΔ  

ΣΡΑΠΔΕΔ: ΓII3+ ΓII7  

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΓII4, ΓII5, ΓII6, ΓII8, ΓII9, ΓII11 

Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΓII10  

ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  

 

 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 

1. ΠΧΛΖΔΗ (ΚΑΘΑΡΔ):   ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ  

- ΚΟΣΟ ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ (αθαηξνχληαη νη απνζβέζεηο κε ηίηιν ΄΄ νη απφ απηέο 

ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο’’ θαη φρη ην ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ)  

2. ΜΗΚΣΑ ΚΔΡΓΖ  

3. ΜΔΗΟΝ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ( ΔΞΟΓΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ+ ΔΡΔΤΝΧΝ+ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ+ ΓΗΑΘΔΔΧ)  

4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ ΠΡΟΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

- ΜΔΗΟΝ ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ 

+ ΠΛΔΟΝ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΔΟΓΑ  

+ 5. ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ: + Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο  

+ Έζνδα ζπκκεηνρψλ  

 + Έζνδα ρξενγξάθσλ 

+ Κέξδε πσιήζεσο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ  
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  Μείνλ – Γηαθνξέο απνηίκεζεο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

- Έμνδα θαη δεκηέο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 

 

ΟΛΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ( ΚΔΡΓΖ Ή ΕΖΜΗΔ) 

+ ΠΛΔΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ  

 ΜΔΗΟΝ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ  

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ  

- ΜΔΗΟΝ ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ  

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ( ΚΔΡΓΖ Ή ΕΖΜΗΔ) ΠΡΟ ΦΟΡΧΝ  

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΔΧ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΦΟΡΟΗ 

ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΔ Γ.. 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΚΔΡΓΖ ΔΗ ΝΔΟ  

 

 

ΗΟΕΤΓΗΟ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΠΑΓΗΟΤ 
χλνιν ινγαξηαζκψλ θαζαξνχ παγίνπ 

Οκάδαο 1 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

 

ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Λνγαξηαζκνί απαηηήζεσλ κε θσδηθνχο 

30+ 31+33. 90 επηηαγέο εηζπξαθηέεο 

Απφ ηελ νκάδα 4, ινγαξηαζκφο 40 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Απφ ηελ νκάδα 4, ινγαξηαζκφο 45 

ΣΡΑΠΔΕΔ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
Απφ ηελ νκάδα 5, ινγαξηαζκφο 52 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Απφ ηελ νκάδα 5: ινγαξηαζκνί 50, 51, 

53.90 επηηαγέο πιεξσηέεο( εάλ 

ππάξρνπλ) 

ΛΟΗΠΔ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Απφ ηελ νκάδα 5:  ινγαξηαζκνί 53, 54, 

55( κείνλ 53.90 επηηαγέο πιεξσηέεο( εάλ 

ππάξρνπλ) 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ  
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ΠΧΛΖΔΗ 
Απφ ηελ νκάδα 7: ινγαξηαζκνί 70, 71, 

72, 73 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ Απφ ηελ νκάδα 6 ινγαξηαζκφο 65 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ/ 

ΠΧΛΖΔΗ 
 

ΖΜΔΡΔ ΡΔΤΣΟΠΟΗΖΖ 

ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 
 

 

 

7.2.1.1.1 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΜΔΓΔΘΖ  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ππνινγίδνληαη ηα κεγέζε κεηαβνιή πσιήζεσλ, ηακεηαθή ξνή, λεθξφ ζεκείν, 

πεξηζψξην αζθαιείαο θαη αξηζκνδείθηεο νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ ζην Κεθ. 8 ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.   

 

 

7.2.1.1.1.1 ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΠΧΛΖΔΧΝ  

 

Γείρλεη ηελ εμέιημε ησλ πσιήζεσλ αλάκεζα ζε δχν έηε θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ θιάδνπ, ηελ εμέιημε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηπρφλ επθαηξηαθνχο 

παξάγνληεο θηι.  

Μεηαβνιή Πσιήζεσλ=
 έηοςρ ορ παπελθόνηΠωλήζειρ

 έηοςρ ηορ  παπελθόνΠωλήζειρ  - έηοςρ  ηπέσονηορΠωλήζειρ
  

 

 

7.2.1.1.1.2 ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ 

 

ΟΛΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ  

Πιένλ Υξεσζηηθνί ηφθνη 

(+) ή (-) Μεηαβνιή απνζεκάησλ  

(+) ή (-) Μεηαβνιή απαηηήζεσλ θαη επηζθαιεηψλ  

(+) ή (-) Μεηαβνιή ρξεσζηψλ δηάθνξσλ 

(+) ή (-) Μεηαβνιή πξνκεζεπηψλ 

(+) ή (-) Μεηαβνιή ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 

ΚΑΘΑΡΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ  
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Μείνλ: θφξνη, ρξεσζηηθνί ηφθνη, κεξίζκαηα  

ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΔΟΝΑΜΑ/ ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΑΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ   

Δμεηάδεηαη ην θαηά πφζν ε θαζαξή ιεηηνπξγηθή ξνή επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ηακεηαθέο εθξνέο (πιεξσκέο)  ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ δειαδή ηηο πιεξσκέο θφξσλ, ρξεσζηηθψλ ηφθσλ θαη κεξηζκάησλ θαη 

ακνηβψλ Γ..  

Βαζκνιφγεζε θξηηεξίνπ: Δάλ ε θαζαξή ιεηηνπξγηθή ξνή θαιχπηεη ηηο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ηακεηαθέο εθξνέο, ηφηε ε εηαηξεία βαζκνινγείηαη κε 3 κνλάδεο, 

δηαθνξεηηθά κε 1 κνλάδα. 

 

 

7.2.1.1.1.3 ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ  

 

Νεθξφ ζεκείν είλαη ην χςνο εθείλν ησλ πσιήζεσλ ( θχθινπ εξγαζηψλ) κε ην 

νπνίν κηα επηρείξεζε θαιχπηεη αθξηβψο ηφζν ηα ζηαζεξά( έκκεζα) έμνδα, φζν θαη ηα 

κεηαβιεηά( άκεζα) έμνδά ηεο, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεί νχηε θέξδνο, νχηε δεκηά.  

Νεθξφ εκείν= 1- 
 Πωλήζειρ

έζοδα Λοιπά-Πιζη.ηόκοι -ν πωληθένηωΚόζηορ

Αποζβέζειρ ηόκοιΦπεωζηικοί έξοδα Γενικά

 

 

 

7.2.1.1.1.4 ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ  

 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ 

πσιήζεψλ ηεο ζην λεθξφ ζεκείν απνηειεί ην πεξηζψξην αζθαιείαο ηεο θαη δείρλεη 

θαηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ νη πσιήζεηο ηεο πξηλ ε επηρείξεζε αξρίζεη 

λα πξαγκαηνπνηεί δεκηέο. Ο δείθηεο Πεξηζσξίνπ Αζθαιείαο δείρλεη ην πνζνζηφ πνπ 

νη πσιήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ πξηλ ε επηρείξεζε αξρίζεη λα είλαη 

δεκηνγφλνο θαη εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε:  

Πεξηζψξην Αζθαιείαο= 
 Πωλήζειρ

ζημείο Νεκπό - Πωλήζειρ
Υ 100 

ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο ηφζν πην αζθαιήο είλαη ε ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο.  
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Ζ βαζκνιφγεζε ηνπ πεξηζσξίνπ αζθαιείαο γίλεηαη σο εμήο:  

ΣΗΜΖ 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟΤ 

ΑΦΑΛΔΗΑ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ  

Κάησ ηνπ 9% 1 

Μεηαμχ 9% έσο 

33% 
2 

Μεηαμχ 33% έσο 

50% 
3 

Άλσ ηνπ 50% 5 

 

 

7.2.1.2 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΤΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ  

 

- Έηε ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηξάπεδα  

Αλ ν πηζηνχρνο ζπλεξγάδεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηελ ηξάπεδα δελ παίξλεη βαζκνχο. 

Γηα  1 - 2 έηε ζπλεξγαζίαο παίξλεη 1 βαζκφ, απφ 3- 4 έηε 2 βαζκνχο, απφ 4- 5 έηε 

παίξλεη 3 βαζκνχο, απφ  6-10 έηε  4 βαζκνχο θαη απφ 10 έηε θαη πάλσ 5 βαζκνχο. 

- Γπζκελή ζηνηρεία επηρείξεζεο 

Δάλ δελ ππάξρνπλ δπζκελή ζηνηρεία ε εηαηξεία παίξλεη 5 βαζκνχο. Γηαθνξεηηθά ε 

βαζκνιφγεζε εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ην πιήζνο απηψλ. 

- Καζπζηεξήζεηο εμππεξέηεζεο ππνρξεψζεσλ 

Δάλ δελ ππάξρνπλ ε εηαηξεία παίξλεη 5 βαζκνχο. Δάλ ππάξρνπλ  ε βαζκνιφγεζε 

εμαξηάηαη θαη πάιη απφ ην είδνο θαη ην πιήζνο απηψλ. 

- Γπζκελή ζηνηρεία θνξέσλ/ κεηφρσλ 

Δάλ δελ ππάξρνπλ ε εηαηξεία παίξλεη 2 βαζκνχο.   

- Έλδεημε αδπλακίαο πιεξσκήο ηφθσλ 

Δάλ δελ ππάξρεη ε εηαηξεία παίξλεη 3 βαζκνχο  

- Πξνζπκία πξνζθνκίζεσο ζηνηρείσλ 

Αλαθέξεηαη ζηελ πξνζπκία ηεο επηρείξεζεο λα παξνπζηάζεη φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη ηε γεληθφηεξε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. Ζ εηαηξεία παίξλεη 2 βαζκνχο γηα ΝΑΗ θαη 1 βαζκφ γηα ΟΥΗ. Ζ 

έλδεημε απηή ζπκπιεξψλεηαη αλ ε εηαηξεία εκθαλίδεηαη ηδηαηηέξσο πξφζπκε ή 

ηδηαηηέξσο απξφζπκε λα πξνζθνκίζεη ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηεο 

δεηνχληαη.  
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7.2.1.3 ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ  

 

1. Έηε ιεηηνπξγίαο 

Απφ 3 - 5 έηε ιεηηνπξγίαο ν πηζηνχρνο παίξλεη 3 βαζκνχο, απφ  6-10 έηε  4 βαζκνχο 

θαη απφ 10 έηε θαη πάλσ 5 βαζκνχο. 

 

2. Πιήζνο πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ  

Ζ εηαηξεία παίξλεη 3 βαζκνχο αλ έρεη έσο 5 πξντφληα/ ππεξεζίεο θαη 5 βαζκνχο  αλ 

έρεη παξαπάλσ απφ 5  πξντφληα/ ππεξεζίεο.  

 

3. Γεσγξαθηθή θάιπςε 

Οη πηζαλέο ηηκέο θαη ε βαζκνινγία ηεο θάζε κίαο απφ απηέο είλαη:  

 Σνπηθή γεσγξαθηθή θάιπςε πνπ βαζκνινγείηαη κε 1 βαζκφ  

 Δπξχηεξε ηνπηθή κε 2 βαζκνχο  

 Οξηζκέλεο πεξηνρέο κε 3 βαζκνχο 

 Παλειιαδηθή θάιπςε κε 4 βαζκνχο  

 

3.1 Δμαγσγέο  

Τπάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο. Αλ ε εηαηξεία πνπ εμεηάδεηαη δελ πξαγκαηνπνηεί 

εμαγσγέο βαζκνινγείηαη κε 1 βαζκφ, αλ πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο κε 2 βαζκνχο.  

 

4. Αληαγσληζκφο 

Δθηίκεζε ηνπ αληαγσληζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ 

ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ δπλακηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπκκεηέρεη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε, ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ππφ ην πξίζκα πάληα ησλ 

γεσγξαθηθψλ/ ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ γεληθφηεξσλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ.   

Οη πηζαλέο ηηκέο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ε αληίζηνηρε βαζκνιφγεζή ηνπ έρνπλ σο 

εμήο:   

 Αδπλακία αληηκεηψπηζεο αληαγσληζκνχ 

Ζ εηαηξεία είλαη αλίθαλε λα αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε 

βαζκνιφγεζή ηεο είλαη 1 βαζκφο.  

 Δπεξεάδεηαη έληνλα απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

Ζ εηαηξεία επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ αληαγσληζηψλ 

ηεο θαη βαζκνινγείηαη κε  2 βαζκνχο.  
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 Αληηκεησπίδεη ζηαζεξά ηνλ αληαγσληζκφ 

Ζ εηαηξεία θαηέρεη αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ αγνξά φρη φκσο θπξίαξρε. Γηαζέηεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίδεη επηηπρψο ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηηκψλ θαη πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία παίξλεη 3 βαζκνχο.   

 Παξνπζηάδεη επεθηαηηθή πνιηηηθή ( δηεθδηθεηήο) 

Ζ εηαηξεία θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη αζθεί επηζεηηθή 

πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο. Αλ ε εηαηξεία είλαη 

δηεθδηθεηήο βαζκνινγείηαη κε 4.  

 Δπεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκφ ( εγέηεο) 

Ζ εηαηξεία θαηέρεη ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά θαη αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο marketing ησλ αληαγσληζηψλ. Δπηπιένλ, 

δηαζέηεη θαη δηαλέκεη άθξσο αλαγλσξίζηκα πξντφληα ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο πςειήο 

πνηφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά.  Μία εηαηξεία πνπ είλαη εγέηεο παίξλεη 

5 βαζκνχο.  

5. Κιάδνο  

Δμεηάδεηαη θαη απηφο κε  βάζε ηε γεσγξαθηθή θάιπςε θαηά πφζν ε δηαθχκαλζε ηνπ 

θιάδνπ επεξεάδεη ηνλ πηζηνχρν θαη βαζκνινγείηαη σο εμήο:   

ΠΗΣΟΤΥΟ 
ΚΛΑΓΟ  

ΑΝΟΓΟ  ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ  ΤΦΔΖ  

ΑΝΟΓΟ  5 3 2 

ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ  3 2 1 

ΤΦΔΖ  2 1 0 

 

 

6. Οξγάλσζε, δηνίθεζε, δηαδνρή 

6.1 Οξγαλφγξακκα  

Ζ χπαξμε νξγαλνγξάκκαηνο δίλεη 2 βαζκνχο ζηελ εηαηξεία θαη ε απνπζία ηνπ δίλεη 1 

βαζκφ. Αλ ππάξρεη νξγαλφγξακκα ζπκπιεξψλεηαη ην ζχλνιν ηνπ εξγαδνκέλσλ θαη 

πσο απηνί θαηαλέκνληαη ζε θάζε έλα απφ ηα ηκήκαηα παξαγσγήο, δηάζεζεο θαη 

δηνίθεζεο.  

6.2 Ηθαλφηεηεο ζηειερψλ 

Παξαηίζεηαη ε γεληθή εθηίκεζε ηνπ αλαιπηή ηεο ηξάπεδαο ζρεηηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ ηνπ πειάηε. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην θξηηήξην απηφ 

είλαη:  
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Μέηξηεο φηαλ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη ηθαλή λα ραξάμεη ζσζηή πνιηηηθή 

κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή εκθάληζε νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Γηα κέηξηεο 

ηθαλφηεηεο ζηειερψλ ε εηαηξεία παίξλεη 1 βαζκφ,  

Δπαξθείο φηαλ νη ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ θπκαίλνληαη ζε θαιφ επίπεδν θαη ε 

εηαηξεία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

εηαηξεία βαζκνινγείηαη κε 2 θαη   

Τςειέο φηαλ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην πςειφ επίπεδν 

εκπεηξίαο, γλψζεο, ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, αθνζίσζεο, κε ζπλέπεηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο. Ζ εηαηξεία πνπ έρεη ζηειέρε κε πςειέο ηθαλφηεηεο έρεη 3 βαζκνχο.  

 

6.3 Γηάδνρνο Καηάζηαζε 

Ζ απνπζία( αλεπαξθήο) δηαδνρήο είλαη 1 βαζκφο, επαξθήο 2 θαη πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ 3 βαζκνί  

7. Πξνγξακκαηηζκφο/ MIS  

Δάλ δελ ππάξρεη ε εηαηξεία παίξλεη 1 βαζκφ θαη εάλ ππάξρεη 2 βαζκνχο.  

8. Παξαγσγή/ εθκεηάιιεπζε 

Δμεηάδνληαη ηα παξαθάησ:  

8.1) ε θαηαιιειφηεηα θαη ε επάξθεηα θηηξίσλ, φπνπ ε κέηξηα θαηαιιειφηεηα θηηξίσλ 

δίλεη 1 βαζκφ, ε απνδεθηή 2 θαη ε άξηζηε 3.   

8.2) ε παιαηφηεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη  

8.3) ε ηερλνινγία ε νπνία αλ είλαη πεπαιαησκέλε δίλεη 1 βαζκφ , αλ είλαη ζπκβαηηθή 

2 θαη αλ είλαη πξνεγκέλε 3 βαζκνχο.  

 

9. Marketing  

Δμεηάδεηαη θαηά πφζν ν πηζηνχρνο γλσξίδεη ηνπο πειάηεο (ππάξρνληεο θαη 

ππνςήθηνπο), ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ. Ζ βαζκνινγία ηνπ 

θξηηεξίνπ είλαη 1 βαζκφο γηα νπδεκία πιεξνθφξεζε, ηθαλνπνηεηηθή γλψζε 2, θαιή 

γλψζε 3 , πνιχ θαιή γλψζε 4 βαζκνί. 

 

10. Πξντφληα/ ππεξεζίεο  

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο απφδνζεο ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ απφ ηελ αγνξά/ πειαηεία 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην after sales service.  

Πηζαλέο ηηκέο είλαη κέηξηα κε 1 βαζκφ, θαιή κε 2 θαη  εμαηξεηηθή κε 3 βαζκνχο. 
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 7.2.2 Ζ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ  

 

Ζ ηειηθή βαζκνινγία ησλ πηζηνχρσλ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ βηβιίσλ πνπ 

ηεξνχλ, θαζψο θαη απφ ην εάλ ειέγρνληαη ή φρη απφ νξθσηφ ινγηζηή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε βαζκνινγία ηνπ πηζηνχρνπ πνπ ηεξεί βηβιία Γ θαηεγνξίαο 

ειεγρφκελα απφ νξθσηφ ινγηζηή ππνινγίδεηαη σο εμήο:  

 

1) Οηθνλνκηθά ηνηρεία 

χλνιν βαζκψλ ρ πληειεζηήο Βαξχηεηαο 

Αρ 40 = Υ 

 

2) πλαιιαθηηθή πκπεξηθνξά 

Β ρ 40 = Τ 

 

3) Πνηνηηθά 

Γ ρ 20 = Ε 

 

Καηεγνξία θηλδχλνπ : Υ + Τ + Ε 

 

Οκνίσο ππνινγίδεηαη θαη ε θαηεγνξία θηλδχλνπ γηα πηζηνχρνπο κε  βηβιία Γ 

θαηεγνξίαο ρσξίο έιεγρν απφ νξθσηφ ινγηζηή, θαζψο θαη γηα πηζηνχρνπο πνπ 

ηεξνχλ βηβιία Α θαη Β θαηεγνξίαο κε ηε δηαθνξά φηη αιιάδεη ν ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

 Γ’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΑ .Ο.Δ. 

Γ’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΖ 

ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΑ .Ο.Δ. Ή 

Α’ ,Β’  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 40 30 

ΤΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

40 50 

ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 20 20 
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Ζ βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ γίλεηαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πηζηνχρν. ηαλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα λα αμηνινγεζεί έλα 

θξηηήξην, ηφηε δελ βαζκνινγείηαη.  

Γηα λα νινθιεξσζεί ν ππνινγηζκφο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ πηζηνχρνπ 

αζξνίδνληαη νη βαζκνί ησλ θξηηεξίσλ ηεο θάζε νκάδαο θαη ην άζξνηζκα πνπ 

πξνθχπηεη πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή ζηαζκίζεσο ηεο νκάδνο. Σν 

άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκψλ δίλεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ πηζηνχρνπ.  
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ΚΔΦ. 8 ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ- ΜΔΘΟΓΟ MOODY’S MRA 

(MOODY’S RISK ADVISOR)  

 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαβάζκηζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, πηζηνχρνη 

πθηζηάκελνη ή λένη κε φξηα άλσ ησλ € 5.000.000 θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα 

Δπηρεηξεκαηηθά Κέληξα ηεο ηξάπεδαο. 

Πξνθεηκέλνπ ηε δηαβάζκηζε ησλ πηζηνχρσλ ηεο ηξάπεδαο κε ηε κέζνδν απηή 

πξαγκαηνπνηνχληαη δχν εηδψλ αλαιχζεηο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ε επηρεηξεκαηηθή 

αλάιπζε. ε θάζε κία απφ απηέο ηηο αλαιχζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα κεγέζε 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:  

 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΚΑΛΤΦΖ ΟΦΔΗΛΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΛΑΓΟΤ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ  ΤΠΟΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΟΜΖ   

 

 

8.1 ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

Αλαιχεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

θάιπςε νθεηιψλ, ηε ιεηηνπξγία, ηε ξεπζηφηεηα θαη ηελ θεθαιαηαθή δνκή. Σα ζηνηρεία 

απηά ζρεκαηίδνπλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ δείθηε ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο 

επεξεάδεηαη θάζε θνξά ηφζν απφ πνζνηηθά ζηνηρεία (πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

ηζνινγηζκνχο) φζν θαη απφ ην ζπλδπαζκφ πνηνηηθψλ θαη ππνθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ. 

Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ νθεηιψλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη 

κφλν απφ ηελ πνζνηηθή απνηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ απνηίκεζε ηνπ 

θάζε ζηνηρείνπ γίλεηαη ζε κία βαζκίδα απφ ην 0 έσο ην 100.  

 

 

8.1.1 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

 

ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 Μηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο  
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 Πεξηζψξην εθκεηάιιεπζεο  

 % ΚΚΠΦ (Καζαξφ θέξδνο πξν θφξσλ)/ Κχθιν εξγαζηψλ  

 % ΚΚΠΦ/ χλνιν ελεξγεηηθνχ  

 % ΚΚΠΦ/ Καζαξή ζέζε 

 Καζαξή ζέζε/ χλνιν ελεξγεηηθνχ  

 % Αχμεζε θχθινπ εξγαζηψλ 

 

ΠΟΗΟΣΗΚΑ/ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Σα πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη:  

 Θέζε ζηελ αγνξά: Αζήκαληε κέηξηα, ηζρπξή, θπξίαξρε 

 Πεξηνρή δξαζηεξηνηήησλ: Μηθξή ηνπηθή, επξχηεξε, πεξηθεξεηαθή, εζληθή, 

δηεζλήο 

 ηαζεξφηεηα πειαηψλ: Πνιχ πςειή, πςειή, κέηξηα, ρακειή, πνιχ ρακειή 

 Αληαγσληζηηθή ππεξνρή: Μεηνλέθηεκα, θακία, κεξηθή, ηζρπξή, αδηαθηινλίθεηε 

 πλζήθεο αγνξάο: Πνιχ θαιέο, θαιέο, κέηξηεο, θάησ ηνπ κεηξίνπ, αδπλακίεο  

 Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα: αζήκαληε, ρακειή, κέηξηα, πςειή, πνιχ πςειή 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κέζσ ηεο εθαξκνγήο Moody’s MRA, γηα θάζε έλα απφ 

ηα πνζνηηθά ζηνηρεία, γίλεηαη ζχγθξηζε ηεο επηρείξεζεο κε ηηο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ. 

 

 

8.1.2 ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

ΠΟΟΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 Γεληθή ξεπζηφηεηα 

 Δηδηθή ξεπζηφηεηα 

 Ζκέξεο είζπξαμεο  

 Ζκέξεο αλαθχθισζεο απνζεκάησλ  

 Πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ 

 Κχθινο εξγαζηψλ/ Κεθάιαην θίλεζεο  

 

ΠΟΗΟΣΗΚΑ/ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Σα πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη:  
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 Πνηφηεηα πειαηψλ: πνιχ θαιή, θαιή, κέηξηα, ρακειή, πνιχ ρακειή 

 Λνγηζηηθνί θίλδπλνη: πςεινί, κέηξηνη, ρακεινί, άζρεηνη 

 Αμηνπηζηία απνγξαθήο: πνιχ πςειή, πςειή, κέηξηα, ρακειή, πνιχ ρακειή, 

ρσξίο ζεκαζία 

 πγθέληξσζε πειαηψλ: πνιχ ρακειή, ρακειή, κέηξηα, πςειή, πνιχ πςειή 

 Πηζησηηθή πνιηηηθή: πνιχ θαιή, θαιή, κέηξηα, κε ηθαλνπνηεηηθή, αδχλακε, 

ρσξίο ζεκαζία 

 Ρεπζηφηεηα απνζεκάησλ: πςειή, κέηξηα, ρακειή, ρσξίο ζεκαζία.  

 

Οκνίσο κε πξηλ κπνξνχκε λα δνχκε γηα ηα πνζνηηθά ζηνηρεία ηηο αληίζηνηρεο 

ηηκέο ησλ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

 

8.1.3 ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ ΓΟΜΖ 

 

Σν κφλν πνζνηηθφ ζηνηρείν πνπ κεηξάηαη είλαη:  

 Ξέλα Κεθάιαηα/ Ίδηα Κεθάιαηα  

 

Σν κφλν ζηνηρείν πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνθεηκεληθή γλψκε 

ηνπ ιεηηνπξγνχ είλαη ε:  

 Πξφζβαζε ζε θεθάιαηα πνπ κπνξεί λα είλαη πςειή, κέηξηα ή ρακειή 

Οκνίσο κε πξηλ κπνξνχκε λα δνχκε ηηο νκνεηδείο επηρεηξήζεηο. 

 

 

8.2 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

 Αλαιχεηαη ε επηρεηξεκαηηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν 

ηνπ θιάδνπ, ηελ πνηφηεηα ηεο δηνηθήζεσο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ππφζηαζε ηεο 

εηαηξείαο. 

 

 

8.2.1 ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΛΑΓΟΤ  

 

Έρνληαο επηιέμεη ζσζηά ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη ν πηζηνχρνο 

εκθαλίδεηαη κία βαζκνινγία ε νπνία παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ηε γεληθφηεξε 

επηθηλδπλφηεηα ηνπ θιάδνπ κε ζηνηρεία πνπ έρνπλ ήδε επηιεγεί ζε ζπλεξγαζία κε 
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ζηειέρε ησλ Γηεπζχλζεσλ Corporate Banking, Πίζηεσο Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Γηαρεηξίζεσο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζπληειείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ζπλεθηηκψληαο πειαηνιφγηα, ζπλζήθεο αγνξάο, γεληθφηεξε πνξεία ηεο 

νηθνλνκίαο, θαζψο θαη γεγνλφηα ηδηαίηεξα γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Οη 

παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θίλδπλν θιάδνπ είλαη:   

 

 Αληαγσληζηηθφηεηα 

 Δπηξξνή απφ θαλνληζηηθά 

ζέκαηα 

 Φξαγκνί εηζφδνπ  

 Δπηξξνή απφ πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα 

 Δμάξηεζε απφ δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή  

 Γηαξζξσηηθνί παξάγνληεο  

 Κπθιηθέο δηαθπκάλζεηο  

 Δπηξξνή απφ πιεζσξηζκφ  

 Δπηξξνή απφ ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο  

 Δπηξξνή απφ επηηφθηα  

 Μαθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο  

 Σάζε πσιήζεσλ θιάδνπ  

 Κεξδνθνξία θιάδνπ  

 

 ηάδην θιάδνπ  

 Γηείζδπζε εηζαγσγψλ 

 Πνζνζηφ πησρεχζεσλ θιάδνπ  

 Απνδνηηθφηεηα θιάδνπ  

 Έληαζε εξγαζίαο  

 Ηδηαηηεξφηεηα πξντφλησλ 

 Δμάξηεζε απφ ηερλνινγία  

 Παξάγνληεο παξαγσγήο  
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8.2.2 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΟΗΚΖΔΧ  

 

Σν επφκελν βήκα γηα ηελ εμαγσγή ηεο δηαβάζκηζεο ηνπ πηζηνχρνπ είλαη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. 

Γηα ηε ζσζηή απνηχπσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηνίθεζεο αμηνινγνχληαη ηα:  

α)Ζγεηηθά πξνζφληα:αθνξνχλ ηελ ηθαλφηεηα δηνίθεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη 

ε ηθαλφηεηα ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ λα ζθηαγξαθνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο, λα εκπλένπλ ηελ απνδνρή ησλ ζηφρσλ κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, λα ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα πνηνηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλσηάησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ ππαιιήισλ θαη ηέινο λα δηαθπιάηηνπλ ηελ ελαιιαγή 

εθείλσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε.  

Οη πξνηεηλφκελεο ηηκέο είλαη αλεπαξθή, κε ηθαλνπνηεηηθά, ηθαλνπνηεηηθά, πνιχ θαιά 

θαη εμαηξεηηθά.  

 β) Οξγαλσηηθή δηάξζξσζε: αλαθέξεηαη ζηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζεκεξηλήο 

νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο, κε άμνλα ηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, 

ηνπ κεγέζνπο ηεο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Καηά 

ηελ επηινγή ηεο αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη απαληήζεηο ζηα αθφινπζα 

εξσηήκαηα.  

Δίλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο νη αξκνδηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο; 

Απηέο νη αξκνδηφηεηεο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο εθείλσλ πνπ 

αλέιαβαλ;  

Μήπσο ε εηαηξεία έρεη αλαπηπρζεί ηφζν ψζηε λα κελ ηελ θαιχπηεη πιένλ ε 

νξγαλσηηθή ηεο δνκή;  

Μήπσο ν δηνηθεηήο ηεο εηαηξείαο έρεη αλαιάβεη ηφζεο πνιιέο αξκνδηφηεηεο ψζηε λα 

κελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα αζθεί απνηειεζκαηηθή επνπηεία;  

Έρεη γίλεη επαξθήο αλάζεζε εμνπζηψλ; 

Δίλαη επαξθψο ζηειερσκέλε ε δηεχζπλζε ησλ πσιήζεσλ, ησλ εξγαζηψλ, ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε γεληθή δηεχζπλζε; 

Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη αλεπαξθήο, κε ηθαλνπνηεηηθή, κέηξηα, πνιχ θαιή θαη εμαηξεηηθή. 

γ) Πξνγξακκαηηζκφο: αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα ζέηεη ζηφρνπο, 

ζθνπνχο θαη ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

επηβηψλεη θαη λα απνθνκίδεη θέξδε. Καηά ηε δηάξθεηα αμηνιφγεζεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ εμεηάδνληαη ηα παξαθάησ:  

-Πψο παξαθνινπζεί ε δηνίθεζε ηελ πξφνδφ ηεο θαη αλαπξνζαξκφδεη ην πξφγξακκά 

ηεο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επηηχρεη ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο ηεο.  
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-Καηά ην παξειζφλ πφζν θαιά αληαπνθξίζεθε ε εηαηξεία ζηα δηθά ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα. 

-Καηά ην παξειζφλ πφζν γξήγνξα αλαγλψξηζε ε εηαηξεία ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

ζηηο δηαξζξσηηθέο ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη  

Καηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλε ε δηνίθεζε λα αθηεξψζεη ρξφλν ζηελ πξνζεθηηθή 

κειέηε ηεο εθαξκνγήο λέσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

-Να εθηηκεζεί θαηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλε ε δηνίθεζε λα βαζηζηεί ζε εμσηεξηθέο 

πεγέο ππνζηήξημεο ησλ απνθάζεσλ, φπσο νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ηα 

ζρεηηδφκελα κε απηνχο πξντφληα θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί πξαγκαηηθά.  

Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη αλεπαξθήο, κε ηθαλνπνηεηηθφο, ηθαλνπνηεηηθφο, πνιχ θαιφο, 

εμαηξεηηθφο.   

δ) πλεξγαζηκφηεηα: αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο λα 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά σο νκάδα. Καηά ηελ επηινγή εθηηκψληαη ηα:  

-Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο ζπλεξγάδνληαη θαζψο θαη ην 

πνζνζηφ ησλ απνρσξήζεσλ θαη πξνζιήςεσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 

βαζηθέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο.  

-Ζ ζπλερήο ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο.  

-Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ φινη ζπκκεξίδνληαη.    

-Ζ επάξθεηα ηεο νκάδαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εηζαγσγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο απφθαζεο θαη ην βαζκφ δηαλνκήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ.  

Οη πηζαλέο επηινγέο είλαη αλεπαξθήο, θάησ ηνπ κεηξίνπ, κέηξηα, πνιχ θαιή θαη 

εμαηξεηηθή.  

ε) Πνηφηεηα πιεξνθνξίαο: αθνξά ζηελ επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη θαη απφ ηε δηνίθεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Καηά ηελ επηινγή ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο πιεξνθφξεζεο εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα: 

-Δάλ ππάξρεη ηππνπνηεκέλν ζχζηεκα αλαθνξψλ ή θαη κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα 

ππνβνιήο εξσηεκάησλ πνπ λα παξέρεη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ιήςε εκπεξηζηαησκέλσλ απνθάζεσλ. 

-Δάλ είλαη αμηφπηζηεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη έγθαηξα ζηε δηνίθεζε. 

-Δάλ παξέρνληαη κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ηεο δηνίθεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο παξαγσγήο, marketing θαη άιινπο ηνκείο πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ή ζηε κείσζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ.  

-ηαλ πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα, εάλ εληνπίδνληαη έγθαηξα απφ ηηο πεγέο 

πιεξνθνξηψλ. 
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-εάλ ε δηνίθεζε πξνβαίλεη ζε πξνυπνινγηζκφ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, 

πξνβιέςεηο ησλ πσιήζεσλ, ρξνλνιφγεζεο ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ 

εμαθξίβσζε ησλ απνδνηηθφηεξσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ζχληαμε αλαθνξψλ 

παξέθθιηζεο απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο.  

Οη πηζαλέο επηινγέο είλαη αλεπαξθήο, κε ηθαλνπνηεηηθή, ηθαλνπνηεηηθή, πνιχ θαιή, 

εμαηξεηηθή.   

ζη) Πξνεηνηκαζία δηαδφρσλ: αλαθέξεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ θαηψηεξσλ ζηειερψλ 

πνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ δηάδνρνη ηεο ζεκεξηλήο δηνίθεζεο. Δίλαη ζαθέο πσο πξηλ 

ηελ επηινγή εμεηάδνληαη ηα αθφινπζα:  

-Πφζν κεγάιν είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη δηάδνρνη ηεο δηνίθεζεο 

έρνπλ αζρνιεζεί κε παξφκνηεο εξγαζίεο. 

-Πνηεο νη δηνηθεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ επηθξαηνχζαο πησηηθέο 

ηάζεηο ή έληνλεο αιιαγέο, θαζψο θαη θαζνιηθή επηρεηξεκαηηθή σξηκφηεηα θαη πνηα ε 

δηνξαηηθφηεηα πνπ απέθηεζαλ κέζσ απηήο ηεο εκπεηξίαο. 

-Δάλ γλσξίδνπλε ζε βάζνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  

-Δάλ είλαη απνδεθηνί απφ πιεπξάο δηνηθεηηθήο επηδεμηφηεηαο θαη εκπεηξίαο. 

-εάλ είλαη δεθηηθνί ζηελ απφθηεζε ησλ ηερληθψλ επηδεμηνηήησλ, ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά 

κε ην πξντφλ θαη ησλ γεληθψλ δηνηθεηηθψο ηθαλνηήησλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξηλ ηηο 

ζέζνπλ ζε εθαξκνγή. 

Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη αλεπαξθήο, θάησ ηνπ κεηξίνπ, κέηξηα, πνιχ θαιή θαη εμαηξεηηθή.  

δ) Πξφγξακκα δηαδνρήο: αθνξά ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν έρνπλ ιεθζεί 

απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα πηζαλά πξνβιήκαηα δηαδνρήο ηεο 

ζεκεξηλήο δηνίθεζεο. Οξηζκέλνη παξάγνληεο φπσο ε ειηθία θαη θαηάζηαζε ηεο πγείαο 

ησλ βαζηθψλ ζηειερψλ κπνξεί λα θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ χπαξμε ελφο 

πξνγξάκκαηνο δηαδνρήο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαδνρήο ζα 

πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ηα αθφινπζα:  

-Δάλ ππάξρνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλνη ππνςήθηνη γηα ηελ θάιπςε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζέζεσλ ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή αληθαλφηεηαο ηεο ζεκεξηλήο δηνίθεζεο. 

-Δάλ είλαη ε εηαηξεία ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηφζν ηηο θαηεπείγνπζεο αλάγθεο φζν 

θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο αλάπηπμεο θαη ελαιιαγήο. 

-Δάλ έρεη θαζνξίζεη ε ζεκεξηλή δηνίθεζε ηα άηνκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ 

ηηο ζέζεηο ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή παξαίηεζεο.  

-Δάλ νη πξνθαζνξηζκέλνη δηάδνρνη δηαζέηνπλ φινη εκπεηξία ζε βάζνο ψζηε λα 

θαιχπηεηαη ηπρφλ ελαιιαγή κεηαμχ ηνπο.  
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-Δάλ είλαη ζσζηά νξγαλσκέλν ην ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ηεο δηνίθεζεο ψζηε λα 

επηηξέπεη ζε έλαλ αληηθαηαζηάηε λα αλαιάβεη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Οη πηζαλέο επηινγέο είλαη αλεπαξθήο, θάησ ηνπ κεηξίνπ, κέηξην, πνιχ θαιφ θαη 

εμαηξεηηθφ. 

ε) Ηθαλφηεηεο marketing: αλαθέξνληαη ζηελ θαηαλφεζε απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο, πψο πξνζαξκφδεη ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία ηεο γηα λα ηηο ηθαλνπνηήζεη θαη ην πψο ην πξνσζεί. Καηά ηελ επηινγή 

ιακβάλνληαη ππφςε:  

-Δάλ νη αλάγθεο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ γίλνληαη θαηαλνεηέο ιεπηνκεξψο. 

-Καηά πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη κέζνδνη πψιεζεο θαη δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο. 

-Δάλ ε επηρείξεζε έρεη δεζκεχζεη ηνπο απαξαίηεηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία πσιήζεσλ. 

-Δάλ ε δηνίθεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάγθε λα ηνπνζεηεζνχλ ζσζηά θαη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο ηεο θαη λα πξναρζεί ε πίζηε ησλ 

πειαηψλ ζε απηά. 

-Δάλ είλαη ε δηαρείξηζε πξφζπκε λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο πσιήζεσλ. 

-Δάλ ην δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ ζπκβάιιεη ζηνπο ζηφρνπο θαη ακείβεηαη 

θαηάιιεια φηαλ επηηπγράλνληαη απηνί. 

Οη πηζαλέο επηινγέο είλαη αλεπαξθήο, κε ηθαλνπνηεηηθέο, ηθαλνπνηεηηθέο, πνιχ θαιέο, 

εμαηξεηηθέο. 

ζ) Δπηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο: αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα ειέγρεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηνκέσλ αγνξάο, παξαγσγήο, δηαλνκήο θαζψο θαη ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο. Δμεηάδεηαη ε κέζνδνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα παξάγεη ην πξντφλ κε ζηαζεξφ 

ξπζκφ θαη κε ρακειφ θφζηνο ψζηε λα παξνπζηάδεη εχινγα θέξδε.  

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επηδεμηφηεηαο εμεηάδεηαη ην βάξνο πνπ 

απνδίδεη ε δηνίθεζε ζηελ αλάγθε λα απνθηά θαη λα ζπληεξεί κε ρακειφ θφζηνο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο, λα δεκηνπξγεί ζηαζεξνχο ηχπνπο ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο 

ησλ επελδχζεσλ θαηά ηελ απφθηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

εμνπιηζκνχ, λα εμαθξηβψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ θαη λα ζπλδέεη ηηο 

ακνηβέο κε ηε θηινζνθία ηεο επίηεπμεο δηνηθεηηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαη λα δηαηεξεί 

κία εχινγε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο επειημίαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο θαηά ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ηεο.    

Οη πηζαλέο επηινγέο είλαη αλεπαξθήο, κε ηθαλνπνηεηηθέο, ηθαλνπνηεηηθέο, πνιχ θαιέο, 

εμαηξεηηθέο. 
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η) Υξεκαηννηθνλνκηθέο ηθαλφηεηεο: αλαθέξνληαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηδεμηφηεηα 

ηεο δηνίθεζεο θαη ζην βαζκφ πνπ νη απνθάζεηο ζηεξίδνληαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζηνηρείν πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιήςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Καηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηθαλνηήησλ ε επηινγή βαζίδεηαη ζηα παξαθάησ:  

-Δάλ ε δηνίθεζε δίλεη κεγαιχηεξν βαζκφ ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα ή ζηελ 

επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο, ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο, θαζψο θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ απηέο 

θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο. 

-Ζ πνηφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

θαζψο θαη ν βαζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

-Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε εθαξκφδεη έλαλ πξνυπνινγηζκφ ηακείνπ θαη 

έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ δαπαλψλ θαη ειέγρνπ ησλ εμφδσλ.  

-Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν παξέρεηαη εμσηεξηθή  δηνηθεηηθή ππνζηήξημε π.ρ. φηαλ 

έλαο ινγηζηήο ή ζχκβνπινο παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη θαηεπζχλζεηο 

γηα ηε ιήςε εκπεξηζηαησκέλσλ απνθάζεσλ.  

Οη πηζαλέο επηινγέο είλαη αλεπαξθήο, κε ηθαλνπνηεηηθέο, ηθαλνπνηεηηθέο, πνιχ θαιέο, 

εμαηξεηηθέο. 

θ) Αθνζίσζε δηνηθνχλησλ: αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη δηαλνεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

πςειφβαζκσλ δηεπζπληψλ ζηελ επηρείξεζε. Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο αθνζίσζεο ησλ 

δηνηθνχλησλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα: 

-Σν βαζκφ ζπκκεηνρήο ηεο δηνίθεζεο ζηελ θαζεκεξηλή δνπιεηά ν νπνίνο παίδεη 

πξσηεχνληα ξφιν ζε ζπλδπαζκφ πάληα θαη κε ηνπο πξνζσπηθνχο δεζκνχο ηεο 

δηνίθεζεο κε ηελ  επηρείξεζε.  

- Σηο ρξεκαηηθέο απνδνρέο ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ην κεξίδην ηδηνθηεζίαο 

πνπ θαηέρνπλ νη αλψηεξνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζηελ επηρείξεζε.  

-Δάλ ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο δηαηεξνχλ κία αίζζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πέξα απφ ηελ 

κνλνκεξή αχμεζε ησλ απνδνρψλ ηνπο. 

-Δάλ ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο είλαη δηαηεζεηκέλα λα ζπζηάζνπλ ηα βξαρππξφζεζκα 

πξνζσπηθά ηνπο νθέιε γηα πην καθξνπξφζεζκα επηρεηξεζηαθά θέξδε.  

-Δάλ νη δηεπζπληέο αγαπνχλ πξαγκαηηθά απηφ πνπ θάλνπλ. 

 Ζ γθάκα ησλ επηινγψλ είλαη πνιχ ρακειή, ρακειή, κέηξηα, πςειή, πνιχ πςειή.  

ι) Αθεξαηφηεηα: αλαθέξεηαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ηνπ 

πηζηνχρνπ κε ηελ ηξάπεδα, ζπλεξγαζίαο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία, ηελ εηιηθξίλεηα θαη 

ηελ πξνζπκία λα κνηξάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη ακθηζβεηήζηκε, ηθαλνπνηεηηθή θαη εμαηξεηηθή. 
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8.2.3 ΤΠΟΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Οη παξάγνληεο πνπ νξηνζεηνχλ ηελ ππφζηαζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ε θήκε 

κεηαμχ ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ην status.  

 

α) Φήκε κεηαμχ ησλ πειαηψλ: αθνξά ζηε γεληθφηεξε ζηάζε πνπ ηεξνχλ έλαληη ηεο 

εηαηξείαο εθείλνη πνπ αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο. Ζ θήκε 

αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηελ αμία θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο.  

Οη πηζαλέο επηινγέο είλαη κε ηθαλνπνηεηηθή, ηθαλνπνηεηηθή θαη επλντθή. 

β) Φήκε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ: αλαθέξεηαη ζηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ απέλαληη ζηελ εηαηξεία. Ζ θήκε ηεο εηαηξείαο πεξί εληηκφηεηαο θαη 

θαιήο ππφιεςεο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα λα πξνζθέξνληαη ζηελ εηαηξεία απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο επλντθνί πηζησηηθνί φξνη, βνεζψληαο έηζη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

πξνκεζεηψλ. Δμεηάδνληαο ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, 

θαζψο θαη ηε ζηάζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θαιή ηήξεζε ησλ ζρέζεσλ νη επηινγέο είλαη 

κε ηθαλνπνηεηηθή, ηθαλνπνηεηηθή θαη επλντθή. 

γ) Φήκε κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ: αθνξά ζηελ εθηίκεζε πνπ ραίξεη ε εηαηξεία κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Ζ θήκε φηη ε εηαηξεία απνηειεί έλα θαιφ ρψξν εξγαζίαο σζεί 

εμεηδηθεπκέλα θαη αθνζησκέλα άηνκα λα αλαδεηνχλ απαζρφιεζε ζηελ εηαηξεία. Απηφ 

βνεζά ζηε δεκηνπξγία ελφο ηθαλφηεξνπ θαη ζηαζεξφηεξνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

νδεγεί ζε κία πην αληαγσληζηηθή ζέζε.  

Οη πηζαλέο επηινγέο είλαη κε ηθαλνπνηεηηθή, ηθαλνπνηεηηθή θαη επλντθή. 

δ) Αθνζίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ: ε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ 

θαηά ηνλ νπνίν νη ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ απηνπξνζψπσο ζηηο 

θαζεκεξηλέο ππνζέζεηο θαη κπνξνχλ λα ηηο επεξεάζνπλ. ζν πην ελεξγά 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο ηφζν κεγαιχηεξε αθνζίσζε θαη δηάζεζε 

παξνπζηάδνπλ γηα λα ζέζνπλ καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο.  

Οη πηζαλέο επηινγέο είλαη πνιχ πςειή, κεξηθή, πεξηνξηζκέλε, θακία. 

ε) Υξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο: ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βησζηκφηεηάο ηεο, 

ηδίσο εάλ έρεη αληεπεμέιζεη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο θξίζεσο.  

ζη) Πηζησηηθφ παξειζφλ: αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ πειάηε, 

ζηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ φξσλ θάπνηνπ δαλείνπ πνπ ρνξεγήζεθε απφ ηελ 

ηξάπεδα, θαζψο επίζεο θαη ζηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζηνπο 

ππφινηπνπο πηζησηέο ηνπ. 
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Σα πηζαλά πεδία ηηκψλ γηα ηε αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ παξειζφληνο ηνπ 

πηζηνχρνπ είλαη θαζαξφ παξειζφλ, λέα ζρέζε, ζπνξαδηθέο θαζπζηεξήζεηο, 

ρξενθνπία ζην παξειζφλ, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, πξφζθαηε ρξενθνπία. 

Καζαξφ παξειζφλ ζεκαίλεη ηε κε χπαξμε πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε, 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε πηζηνχρνο εηαηξεία ή ν θνξέαο δελ εκθαλίδνπλ δπζκελή 

ζηνηρεία ζηνλ Σεηξεζία ή έρεη απνδεηρζεί φηη απηά νθείινληαη ζε παξεμήγεζε. Νέα 

ζρέζε ζεκαίλεη λέα πηζηνδνηηθή ζρέζε ρσξίο πξνβιήκαηα ζηνλ Σεηξεζία. 

πνξαδηθέο θαζπζηεξήζεηο ζεκαίλεη ζπνξαδηθά εκθαληδφκελεο θαζπζηεξήζεηο ησλ 

νθεηιψλ είηε πζηέξεζε θαιπκκάησλ, ή δπζκελή ζηνηρεία πνπ θαηαρσξήζεθαλ πξν 

5εηίαο, ή δπζκελή ηα νπνία έρνπλ απνδεδεηγκέλα ηαθηνπνηεζεί. Υξενθνπία ζην 

παξειζφλ ή πξφζθαηε ρξενθνπία αλαθέξεηαη ζε ρξενθνπία παιαηφηεξα ή θαη πην 

πξφζθαηα. εκαληηθά πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηε ζρέζε ηεο ηξάπεδαο κε ηνλ πειάηε ή 

δπζκελή ζηνηρεία κε αμηνζεκείσηα ρξεκαηηθά πνζά εληφο ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο.  

δ) Κίλδπλνο δπζκελψλ γεγνλφησλ: κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε εηαηξεία είλαη επάισηε ζηελ εκθάληζε 

δπζκελψλ αιιαγψλ ή ηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ απεξγίεο, απφ ζνβαξέο 

ειιείςεηο πξνκεζεηψλ, απφ δηθαζηηθνχο αγψλεο, ιφγσ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ, 

απφ απφηνκεο αιιαγέο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, απφ αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο ηεο 

αγνξάο, ή απφ βιαβεξέο ζπλέπεηεο απφ ηε δηαθήκηζε ή ηα κέζα ελεκέξσζεο θιπ.  

Δπηιέγνληαο θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο ηηκέο, ρακειφηεξε θαηάηαμε αλαθέξεηαη ζε 

εηαηξείεο πνπ είλαη ειάρηζηα επάισηεο, ή αληίζηνηρα κπνξνχλ λα αληεπεμέιζνπλ ζε 

πνιχ δπζκελείο ζπλζήθεο. Ζ πςειφηεξε θαηάηαμε αθνξά ζηηο εηαηξείεο πνπ είλαη 

εμαηξεηηθά επάισηεο ζηηο δπζκελέζηαηεο ζπλζήθεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνβνχλ 

θαηαζηξνθηθέο ή πνιχ βιαπηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

Σέινο, ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα ζπλππνινγίδεηαη ηφζν ην 

ελδερφκελν κέγεζνο, φζν θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ βιαπηηθψλ αλαηαξαρψλ. 

Μία ηέηνηα πηζαλφηεηα είλαη κεγαιχηεξε γηα εηαηξείεο πνπ ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο 

ηεο επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ή ην πεξηβάιινλ.  

Οη πηζαλέο ηηκέο είλαη πνιχ πςειφο, πςειφο, κέηξηνο, ρακειφο, πνιχ ρακειφο.  
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ΚΔΦ.9 ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΟΗ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ  

 

Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, εθθξάδνπλ θπξίσο αλαινγίεο θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα ηελ εμαγσγή νξζφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηφζν ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία, φζν θαη νη αξηζκνδείθηεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη δηαρξνληθά ( γηα 

κηα ζεηξά 3 εηψλ), ελψ παξάιιεια είλαη ζθφπηκν λα ζπγθξίλνληαη θαη κε ηα 

αληίζηνηρα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδεη ν θιάδνο, ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

εμεηαδφκελε εηαηξεία. 

 

 

9.1 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ  

 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξνπζηάζνπλ ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο επηρείξεζεο θαη αλαθέξνληαη ζηε ζρέζε βξαρπρξφλησλ ππνρξεψζεσλ θαη 

θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο=
ρΥποσπεώζει ζμερΒπασςππόθε

 Δνεπγηηικό νΚςκλοθοπού
 

 

  Παξνπζηάδεη ην βαζκφ θάιπςεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

δαλεηζηψλ( πξνκεζεπηέο, επηηαγέο & γξακκάηηα πιεξσηέα, βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ζε ηξάπεδεο θιπ) κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ( απνζέκαηα, απαηηήζεηο, 

δηαζέζηκα) πνπ κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ άκεζα. Γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ, ιακβάλνληαη ππφςε  

 Ζ πνηφηεηα ησλ θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ( δελ ιακβάλνληαη ππφςε 

επηζθαιείο ή επίδηθεο απαηηήζεηο, απαμησκέλα απνζέκαηα θιπ. )  

 Ζ θχζε ησλ ππνρξεψζεσλ  

 Ο ξπζκφο ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 

Γείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο= 
 ρΥποσπεώζει ζμερΒπασςππόθε

Αποθέμαηα -Δνεπγηηικό νΚςκλοθοπού
 

Παξνπζηάδεη πφζεο θνξέο ηα ηαρέσο ξεπζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο ( απαηηήζεηο θαη δηαζέζηκα ) θαιχπηνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο 
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ππνρξεψζεηο ηεο. εκεηψλεηαη φηη ηα απνζέκαηα αθαηξνχληαη γηαηί ζεσξνχληαη ηα 

ιηγφηεξν εχθνια ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία.  

 

Κάιπςε Σφθσλ= 
Τόκοι  Φπεωζηικοί

Τόκοι Φπεωζηικοί Έζοδα άΛειηοςπγικ
 

 

Ο δείθηεο απηφο δειψλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ πηζηνχρνπ γηα ηελ έγθαηξε θαη 

επρεξή απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ πνπ έρεη ιάβεη.  

 

 

9.2 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  

 

Οη δείθηεο δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξνπζηάζνπλ ην 

βαζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο επηρείξεζεο. Μεηξνχλ δειαδή ηα 

θεθάιαηα πνπ έρνπλ εηζθέξεη νη ηδηνθηήηεο ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη 

νη πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξήζε μέλσλ θεθαιαίσλ, ηφζν 

πεξηζζφηεξν εκθαλίδεηαη ρξεσκέλε θαη ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη επηβαξχλζεηο γηα 

ηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Οη επηρεηξήζεηο κε ρακειφ  δείθηε δηάξζξσζεο 

θεθαιαίσλ έρνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δεκηέο ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ή εηδηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ.  

πλνιηθή Γαλεηαθή Δπηβάξπλζε= 
 ύΔνεπγηηικο Σύνολο

νΥποσπεώζεω Γανειακών Σύνολο
 

Ο δείθηεο καο δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ πνπ πξνήιζαλ 

απφ πηζησηέο. Γεληθά, νη πηζησηέο πξνηηκνχλ ρακεινχο δείθηεο δαλεηαθήο αθνχ φζν 

ρακειφηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ 

αλαιακβάλνπλ.  

 

Ξέλα Κεθάιαηα πξνο Ίδηα= 
Κεθάλαια Ίδια

 νΥποσπεώζεω Σύνολο
 

Δκθαλίδεη ην βαζκφ εμάξηεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο δαλεηζηέο ηεο. ζν 

πην κεγάινο είλαη ν δείθηεο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε αζθάιεηα ησλ πηζησηψλ.  
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9.3 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

 

Οη δείθηεο απηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

κεηαηξνπήο νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( απνζέκαηα, απαηηήζεηο). 

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απνζεκάησλ= 

 Πωληθένηων Κόζηορ

2

Έηοςρ Παπόνηορ ΑποθέμαηαΈηοςρ Τπέσονηορ Αποθέμαηα

Υ 365 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απνηειεί κία απφ ηηο νπζηαζηηθφηεξεο ελδείμεηο ζρεηηθά 

κε ηελ πνηφηεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ απνζεκάησλ. Υακειή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα 

απνζεκάησλ πηζαλά λα ζπλδέεηαη κε ππεξαπνζεκαηνπνίεζε ή κε δηαηήξεζε 

πξντφλησλ θαηεζηξακκέλσλ ή απαμησκέλσλ ή παιαηάο κφδαο. Γεληθά, νη ζσζηά 

νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ειαρίζηνπ χςνπο 

απνζεκάησλ γηα λα ειαρηζηνπνηνχλ ην χςνο ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, ην 

χςνο ησλ δαπαλψλ δηαηήξεζεο, απνζήθεπζεο, ηνλ θίλδπλν κε πψιεζεο θιπ.  

Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα Απαηηήζεσλ=  

365 Φ
 ν πωληθένηωΚόζηορ

2

ςρ παπελ.έηορΠπομηθεςηέέηοςρ  ηπέσονηορΑπαιηήζειρ

 

  Ο δείθηεο δείρλεη πφζεο θνξέο κέζα ζην έηνο νη απαηηήζεηο δεκηνπξγνχληαη 

θαη εμνθινχληαη. Μεηαβνιή ηνπ δείθηε απφ έηνο ζε έηνο, απφ επηρείξεζε  ζε άιιε 

νκνεηδή επηρείξεζε πηζαλά αληηθαηνπηξίδεη θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ αθνινπζνχκελε 

πηζησηηθή πνιηηηθή ή δείρλεη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.  

Κπθινθνξηαθά Σαρχηεηα Δμφθιεζεο Πξνκεζεπηψλ= 

 Πωληθένηων Κόζηορ

2

ςρ παπελ.έηορΠπομηθεςηέ  ηεσ.έηοςρρΠπομηθεςηέ

 Υ 365 

Δθθξάδεη ην κέζν ρξφλν εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ.  
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9.4 ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ  

 

Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο κεηξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ζε 

κία δεδνκέλε ζηηγκή θαη αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο θεξδψλ θαη απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο θεξδψλ θαη πσιήζεσλ.  

 

Πεξηζψξην Κέξδνπο πξν απνζβέζεσλ= 
Πωλήζειρ Καθαπέρ

Αποζβέζεων  πποΚέπδη
Υ 100 

Γείρλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο ηφζν 

πεξηζζφηεξν επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε.  

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο= 
 Πωλήζειρ

 Κέπδη Μικηά
Υ 100 

 

Γείρλεη ην πεξηζψξην πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πσιήζεηο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο ή αγνξάο εκπνξεπκάησλ.  

 

Πεξηζψξην Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπηβάξπλζεο= 
 Πωλήζειρ

 Γαπάνερ ονομικέρΦπημαηοοικ
 

Γείρλεη ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ πνπ απνξξνθνχλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δαπάλεο.  

 

 

9.5 ΠΗΝΑΚΔ ΓΔΗΚΣΧΝ  

 

 ΓΔΗΚΣΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

1 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 
ΠΧΛΖΔΧΝ(%) 

(ΠΧΛηξ- ΠΧΛπξ)/ ΠΧΛπξ 

2 ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΜΗΚΣΟΤ 
ΚΔΡΓΟΤ (%) 

ΜΗΚΣΑ ΚΔΡΓΖ/ ΠΧΛΖΔΗ 

3 ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΔΡΓΟΤ 
ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ (%) 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ 
ΑΠΟΒΔΔΧΝ/ ΠΧΛΖΔΗ 

4 ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
ΚΤΚΛ.ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ/ 

ΒΡ/ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

5 ΔΗΓΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 
(ΚΤΚΛ.ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ- 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ)/ ΒΡ/ΜΔ 
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

6 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 
[(ΑΠΟΘηξ+ ΑΠΟΘπξ)/ 2/ Κ. 

ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ] * 365 

7 ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
[(ΑΠηξ+ΑΠπξ)/ 2/ 
ΠΧΛΖΔΗ] * 365 
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8 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 
[(ΠΡηξ+ ΠΡπξ)/ 2/ Κ. 

ΠΧΛΖΘΔΝΣΧΝ] * 365 

9 ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΥΡΖΜ/ΚΖ 
ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

ΥΡ.ΣΟΚΟΗ & ΤΝΑΦΖ 
ΔΞΟΓΑ / ΠΧΛΖΔΗ 

10 ΓΔΗΚΣΖ ΓΑΝΔΗΑΚΖ 
ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

(BR/MES YP. + MAK/MES 
YP.)/ I.K. 

11 ΚΑΛΤΦΖ ΣΟΚΧΝ 
(ΛΔΗΣ.ΔΟΓΑ + 

ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ)/ 
ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ 

 

 

Γεπηεξεπφλησο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη παξαθάησ αξηζκνδείθηεο:  

 

 ΓΔΗΚΣΔ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ 
ΚΤΚΛ.ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ- 

ΒΡ/ΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

13 
ΔΛΛΔΗΜΜΑ/ 

ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΤΝΑΛ. 
ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ + 
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ απφ 

πειάηεο- ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ- 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ- 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ ζε 
πξνκεζεπηέο 

14 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΜΟΥΛΔΤΖ 

ΥΡΖΜ/ΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ/ 
(ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ + 

ΥΡΖΜ/ΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ) 

15 
ΓΑΝΔΗΜΟ ΠΡΟ 

ΠΧΛΖΔΗ 
ΥΡΖΜ/ΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ/ 

ΠΧΛΖΔΗ 

16 
ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ 

ΑΠΟΒΔΔΧΝ ΠΡΟ 
ΠΧΛΖΔΗ 

ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΑΠΟΒΔΔΧΝ/ 
ΠΧΛΖΔΗ 

17 
ΠΧΛΖΔΗ ΠΡΟ 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
ΠΧΛΖΔΗ/ ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

18 
ΔΛΔΤΘΔΡΔ ΡΟΔ Π 
ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ ΠΡΟ 

ΠΧΛΖΔΗ 

ΡΟΔ ΑΠΟ Π ΚΤΚΛΧΜΑ 
ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ/ 

ΠΧΛΖΔΗ 
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ΚΔΦ. 10 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

10.1 ΓΔΝΗΚΑ  

 

Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη θπξίσο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί ζέκα κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηηο ηξάπεδεο. Ζ 

εμέιημε ησλ ππνδεηγκάησλ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη κηα πξνζπάζεηα 

απφθηεζεο ελφο είδνπο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

ηξαπεδψλ, αιιά θαη πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππήξμε κηα επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο κέηξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Σα κνληέια απνδεηθλχνληαη έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ έγθαηξε πξφβιεςε ηεο πηζαλήο ρξενθνπίαο, θαζψο θαη γηα ηελ 

θαηάηαμε ησλ εηαηξεηψλ ζε θαηεγνξίεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ζθνπφ ηελ νξζφηεξε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο.  

 

 

10.2 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΜΟΝΣΔΛΧΝ  

 

Αμηνινγψληαο ηα κνληέια κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιχζεθαλ 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη  θαλέλα απφ ηα κνληέια δελ είλαη ηέιεην. Αλ θαη θάζε λέν 

κνληέιν αληηκεησπίδεη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ παιαηφηεξσλ θάζε έλα απφ 

απηά έρεη πνιιά κεηνλεθηήκαηα. 

Με ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, 

ζπλήζσο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο δαπαλψληαη ζηε πξν 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ, ελψ παξάιιεια 

πξνθαινχληαη πνιιά ιάζε ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθήο εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο, ηα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη ζπλήζσο ζηαηηθά θαη δελ είλαη εθηθηφ 

λα ελεκεξψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Απφ ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (rating systems) ε κελ 

ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε επλνεί ηηο κεγάιεο εηαηξίεο θαη θέξλεη ζε δεχηεξε κνίξα ηηο 

επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο, ε δε κέζνδνο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ιφγσ ηνπ φηη 

πξνθχπηεη κε βάζε ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο θάζε ηξάπεδαο κπνξεί 

λα γίλεη εμαηξεηηθά ππνθεηκεληθή, κηαο θαη είλαη πηζαλφ  ν πειάηεο αθνινπζψληαο 

νδεγίεο ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο ηξάπεδαο λα βειηηψζεη ηε βαζκνινγία ηνπ, ρσξίο απηφ 

λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μία άιιε αδπλακία ησλ ζπζηεκάησλ είλαη φηη 
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ηα ζπζηήκαηα εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιέο 

ηζηνξηθέο παξαηεξήζεηο απφ ην πξφζθαην παξειζφλ πνπ λα αλαθέξνληαη ζε θξίζεηο, 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εμάγνπλ αθξηβέζηεξεο κεηξήζεηο. Καηά ζπλέπεηα 

πεξηνξίδνληαη ζε δεδνκέλα 1 σο 3 εηψλ, πνπ φκσο έρεη απνδεηρηεί φηη δελ είλαη 

αξθεηά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξήζε δεδνκέλσλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ δελ 

εγγπάηαη ηε ιχζε ζην πξφβιεκα δεδνκέλσλ ησλ δξακαηηθψλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ 

πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ θεθαιαηαγνξψλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

Σα κνληέξλα ππνδείγκαηα απφ ηελ άιιε παξφιν πνπ είλαη βειηησκέλα ζε 

ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά επεηδή βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζεσξία έρνπλ θαη απηά πνιιά αξλεηηθά ζεκεία.  

Απφ ηα δνκηθά/ δηαξζξσηηθά ππνδείγκαηα, ν Merton βαζίδεηαη ζε ππνζέζεηο 

πνπ ζπρλά παξαβηάδνληαη ζηε πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζεη έλα ππφδεηγκα 

δνκηθήο πξνζέγγηζεο, ελψ ε εηαηξεία KMV θηλδπλεχεη λα επηιέμεη ιαλζαζκέλν 

ππφδεηγκα απνηίκεζεο ησλ εηαηξεηψλ κέζσ ηεο ζεσξίαο ησλ δηθαησκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ε KMV ρξεζηκνπνηεί ηελ απνηίκεζε κηαο 

εηαηξείαο ζην ρξεκαηηζηήξην πξνθεηκέλνπ λα ηελ αμηνινγήζεη θξχβεη ηνλ θίλδπλν 

ιάζνο αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξείαο, κηαο θαη ε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ 

πνιιέο θνξέο νθείιεηαη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ςπρνινγία ηεο αγνξάο  

θαη δελ νθείιεηαη ζε νξζνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία 

εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ηα δνκηθά/ δηαξζξσηηθά ππνδείγκαηα ππνινγίδνπλ ηελ 

αλακελφκελε εκθάληζε ηνπ ελδερνκέλνπ ηεο πηψρεπζεο γηα ην κέζν φξν, ελψ 

παξάιιεια δε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα κεηαβάιινπλ ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο πηψρεπζεο φπσο ηδηνζπγθξαηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ηε επηρείξεζε αιιά θαη γεληθνχο παξάγνληεο φπσο ε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ. κσο νη ηξάπεδεο είλαη ινγηθφ λα ελδηαθέξνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

εκθάληζε αθξαίσλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ε ζπρλφηεηα ησλ πησρεχζεσλ ππεξβαίλεη ην 

αλακελφκελν πνζνζηφ (δειαδή ηνλ κέζν φξν).  

ια ηα πξνεγνχκελα ππνδείγκαηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ππνδεηγκάησλ φπνπ ε δεκηά / θίλδπλνο ηαπηίδεηαη κε ηε πηψρεπζε ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή αλ δερηνχκε φηη ηα 

ζηνηρεία ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζα παξακείλνπλ ζηε θαηνρή ηνπ Πηζησηηθνχ 

Ηδξχκαηνο κέρξη ηε ιήμε ηνπο. κσο, ζηελ επνρή ηεο ηηηινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ 

είλαη πνιχ πηζαλφ «παθέηα» ρνξεγήζεσλ λα δηνρεηεπζνχλ ζηελ αγνξά. ’ απηή ηε 

πεξίπησζε ε ηξέρνπζα αμία πψιεζεο ησλ απαηηήζεσλ πξέπεη λα ππνινγηζζεί. Μηα 

απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηίκεζε απηή είλαη ε πηζηνιεπηηθή 
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αμηνπηζηία ηνπ δαλεηνιήπηε. Αλ δειαδή, απφ ηε ζηηγκή ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ ε 

αμηνπηζηία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ έρεη κεησζεί ηφηε ε απαίηεζε ηνπ Πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ζα έρεη ππνζηεί κηα απψιεηα, ζε φξνπο ηξέρνπζαο αμίαο.  

Σα ππνδείγκαηα ραξηνθπιαθίσλ απφ ηελ άιιε αλαπηχρζεθαλ γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ην παξαπάλσ ζέκα κηαο θαη επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ φρη κφλν ηεο 

αλακελφκελεο αιιά θαη ηεο κε αλακελφκελεο δεκηάο ζαλ απνηέιεζκα ηεο εθδήισζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ελψ παξάιιεια ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε κεηαβνιή ηεο 

πηζηνιεπηηθήο αμηνπηζηίαο ησλ δαλεηνιεπηψλ. Παξφια απηά φκσο, έρνπλ θάπνηα 

κεηνλεθηήκαηα. Έλα κεηνλέθηεκα ηνπ κνληέινπ CREDIT METRICS είλαη φηη ζπζρεηίδεη 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θηλδχλνπ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, 

κε ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν εηαηξείαο πνπ δελ έρεη εθδψζεη νκφινγα αιιά αλήθεη ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία. Απφ πνιινχο εξεπλεηέο έρεη ακθηζβεηεζεί ε ηαχηηζε εηαηξηθψλ 

νκνιφγσλ θαη ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ, θπξίσο δηφηη νη εγγπήζεηο δηαθέξνπλ, 

νπζηαζηηθά, ζηηο δπν απηέο κνξθέο ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο, θαη ηα δχν ππνδείγκαηα 

ραξηνθπιαθίσλ πνπ αλαιχζεθαλ ηφζν ην CREDIT METRICS, φζν θαη ην CREDIT 

RISK + βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία φζνλ αθνξά ην κέζν αξηζκφ ησλ 

πησρεχζεσλ θαη ζεσξνχλ φηη νη πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ κηα θαηεγνξία θηλδχλνπ 

ζε άιιε, πξνέξρνληαη απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ηε «κέζε εκπεηξία» ηνπ 

παξειζφληνο θαη φρη απαξαίηεηα ηε θαιχηεξε πξφβιεςε γηα ην κέιινλ.  

Αλαθεξφκελνη ζην ππφδεηγκα RAROC, κπνξνχκε λα πνχκε φηη παξφιν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην θξηηήξην ηνπ εζσηεξηθνχ ζπληειεζηή απφδνζεο (ΔΑ) πνπ απνηειεί 

αδηακθηζβήηεην κέηξν αμηνιφγεζεο ησλ επελδχζεσλ, έλα κεγάιν πξφβιεκα θαη 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ρξήζε ηνπ είλαη ε πνιππινθφηεηα ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ.  

Σέινο, ηα πβξηδηθά ππνδείγκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην ππφδεηγκα Moody’s 

KMV είλαη ίζσο ην θαιχηεξν απφ ηα ππνδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ κηαο θαη 

ζπλδπάδεη δπν πξνζεγγίζεηο ππνδεηγκάησλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, έλα δηαξζξσηηθφ 

ππφδεηγκα βαζηζκέλν ζηε ζεσξεηηθή άπνςε ηνπ Merton ζρεηηθά κε ηελ DD 

(απφζηαζε ζηελ αζέηεζε), θαη έλα ζηαηηζηηθφ ππφδεηγκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

εκπεηξηθή αλάιπζε πάλσ ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα (π.ρ ην z-score ηνπ Altman). Έλα 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο Moody’s KMV είλαη φηη δεκηνπξγεί  μερσξηζηέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ πηζησηηθήο έξεπλαο γηα κεκνλσκέλεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν κε 

απνηέιεζκα πνιιέο ρψξεο λα έρνπλ έλα μερσξηζηφ ππφδεηγκα πξνζαξκνζκέλν ζηα 

δηθά ηνπο δεδνκέλα. Παξάιιεια ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη ζρεδηάδνληαο θαηλνχξηα 

κνληέια κέηξεζεο ηεο πηζησηηθήο ηθαλφηεηαο θαη πξφβιεςεο αζεηήζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  
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 Θα κπνξνχζακε γεληθά λα πνχκε φηη ν ζπλδπαζκφο πξνζεγγίζεσλ δηαθφξσλ 

ππνδεηγκάησλ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ φπσο απηφο πνπ έθαλε ε Moody’s KMV  κπνξεί 

λα δψζεη ιχζεηο πνπ απνδίδνπλ θαιχηεξα, λα νδεγήζεη ζε πην αθξηβή απνηειέζκαηα 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη  λα δψζεη θαιχηεξα κέηξα 

αμηνιφγεζεο ησλ εηαηξεηψλ. Δίλαη ηέινο πνιχ ζεκαληηθφ ηα κνληέια απηά λα 

εμειίζζνληαη θαη λα αλαβαζκίδνληαη.  

 

 

10.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ  

 

Σα αδχλαηα ζεκεία ησλ ππνδεηγκάησλ κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

επεξεάδνπλ φπσο είλαη θπζηθφ θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

ησλ ηξαπεδψλ. Απφ ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη κία ηξάπεδα, γηα λα γλσξίδεη θαιχηεξα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ 

δηαηξέρεη, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα γηα ηελ εηαηξεία πνπ 

ζέιεη λα δαλείζεη. 

Με βάζε ην παξάδεηγκα ηεο ηξάπεδαο Alpha πνπ αλαιχζεθε ηα θχξηα 

θξηηήξηα πνπ ειέγρεη είλαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο  κε φξηα έσο € 150.000, ην πεξηβάιινλ,  

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ηα πνηνηηθά ηεο ζηνηρεία  θαη ηα δηνηθεηηθά ηεο 

ζηνηρεία, γηα ηνπο πηζηνχρνπο κε φξηα απφ € 150.000 έσο € 5.000.000, είλαη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα πνηνηηθά 

ζηνηρεία. Γηα ηε δηαβάζκηζε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, κε φξηα άλσ ησλ € 5.000.000, 

πξαγκαηνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή αλάιπζε.  

Άιιν έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο 

είλαη φηη αλεμάξηεηα απφ ηε κέζνδν κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζηνχρσλ παίδεη θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο.  

Λάζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζηνχρσλ ησλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα απνβνχλ 

κνηξαία φρη κφλν γηα ηνπο πηζηνχρνπο, αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηε βησζηκφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε κεγάιε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

μέζπαζε θαη είρε σο κία αηηία ηεο ηελ παξνρή δαλείσλ ζε πειάηεο κε ρακειή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, θαζψο θαη ηελ απνηπρία ησλ ζπζηεκάησλ δηαρεηξίζεσο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ λα αμηνινγήζνπλ ζσζηά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππνεθηηκάηαη ή ππεξεθηηκάηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

θάπνησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κε απνηέιεζκα ηελ παξνρή δαλείσλ ζε πειάηεο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ηα απνπιεξψζνπλ. Οη ιφγνη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ζπκβαίλεη απηφ είλαη 
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δηάθνξνη. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ησλ ιαλζαζκέλσλ δηαβαζκίζεσλ είλαη ε 

δήιψζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ. Μηα έξεπλα απφ 

ηελ Base Point θαηέδεημε φηη νη δαλεηνιήπηεο επηδίδνληαλ ζε ζπζηεκαηηθά ςεχδε 

απιήο κνξθήο δειψλνληαο αο πνχκε 5 θνξέο πςειφηεξα εηζνδήκαηα. Ζ εμαπάηεζε 

απμήζεθε θαηά 1411% κεηαμχ ηνπ 1997 θαη ηνπ 2005 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ US 

treasury.   

Άιινο έλαο ιφγνο εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ιάζνο 

ζπκπεξάζκαηα γηα έλαλ πηζηνχρν είλαη φηη ζπρλά γίλνληαη πξφρεηξεο βαζκνινγήζεηο. 

Δπίζεο, θάπνηεο θνξέο παξαηεξείηαη έιιεηςε δηαθάλεηαο ζηηο αμηνινγήζεηο. 

πρλά παξαηεξείηαη ιάζνο θαηαρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πηζηνχρσλ 

απφ ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο ηξάπεδαο ιφγσ ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο, κεησκέλνπ 

ρξφλνπ πνπ έρνπλ λα δηαζέζνπλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζηνχρσλ, αδηαθάλεηαο θαη 

αλεπάξθεηαο γλψζεσλ.  

ηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο 

ηξάπεδαο Alpha γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ δηάθνξα ζθάικαηα θαηά ηελ 

εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ιάζνο δηαβάζκηζε ηνπ 

πηζηνχρνπ. Τπάξρνπλ, ινηπφλ,  θξηηήξηα ζηα νπνία είλαη εμαηξεηηθά εχθνιν λα 

εηζαρζνχλ ιάζνο επηινγέο θαη επνκέλσο λα πξνθχςεη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε  

βαζκνιφγεζε.  

ζνλ αθνξά ηελ θαηαρψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη ζπάλην λα 

γίλνπλ ιάζε θαη αλ απηά γίλνπλ νθείινληαη θπξίσο ζηνλ κεησκέλν ρξφλν πνπ έρνπλ 

λα δηαζέζνπλ νη ιεηηνπξγνί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζηνχρσλ θαη ζε αλεπάξθεηα 

ησλ γλψζεψλ ηνπο.  

ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη πνιχ 

εχθνιε ε θαηαρψξεζε εζθαικέλσλ ηηκψλ απφ ηνπο ιεηηνπξγνχο. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη είηε απφ ιάζνο, είηε ιφγσ αλεπάξθεηαο ζηνηρείσλ. Μπνξεί επίζεο λα ζπκβεί 

εζειεκέλα πξνθεηκέλνπ λα επλνεζνχλ θάπνηνη πειάηεο θαη θάπνηνη άιινη φρη.  Ζ 

ππνθεηκεληθφηεηα ζηελ πεξίπησζε απηή θαη ε ζπκπάζεηα ή αληηπάζεηα ηνπ 

ιεηηνπξγνχ απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εληειψο 

ιάζνο βαζκνιφγεζε. Αθφκε, ε έληνλε πίεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδψλ γηα 

επίηεπμε εμαηξεηηθά πςειψλ ζηφρσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο ιεηηνπξγνχο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζην λα είλαη εμαηξεηηθά ειαζηηθνί θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε. Έηζη,  κπνξεί λα εμάγνπλ ηδηαίηεξα επλντθέο δηαβαζκίζεηο  θαη 

επνκέλσο λα παξέρνπλ πςειά φξηα δαλεηζκνχ ζε πηζηνχρνπο πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη πςεινχ θηλδχλνπ.  Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Alpha 

Bank παξάκεηξνη φπσο ε ζπγθέληξσζε πειαηείαο, ν αληαγσληζκφο, ε νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε, ε θαηαιιειφηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ θηηξίσλ, ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ/ 
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ππεξεζηψλ, ε πνηφηεηα ησλ πειαηψλ, ηα εγεηηθά πξνζφληα, νη επηρεηξεκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο, νη ηθαλφηεηεο ηνπ marketing θαη άιια πνηνηηθά δεδνκέλα κπνξεί εμαηηίαο 

ησλ παξαπάλσ ιφγσλ λα εηζαρζνχλ ιάζνο.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί σο αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ηξάπεδαο ην γεγνλφο φηη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αλαιχνληαη πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνινγεζνχλ νη πηζηνχρνη, δελ δεηείηαη αλάιπζε ησλ ηξηηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ 

ησλ ηζνδπγίσλ. Σα ηζνδχγηα πνπ δεηνχληαη γηα ηελ δηαβάζκηζε  είλαη απνηππσκέλα ζε 

πξσηνβάζκην επίπεδν (πιελ νξηζκέλσλ ινγαξηαζκψλ πνπ δεηνχληαη ζε 

δεπηεξνβάζκην).  

Σν ζεηηθφ ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη φηη ζηελ Alpha Bank ηα 

πνηνηηθά ζηνηρεία ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαβάζκηζε κφλν θαηά ην 20% ηνπ ζπλφινπ, ελψ 

ην 80% δηακνξθψλεηαη απφ ηα άιια ζηνηρεία ( νηθνλνκηθά θαη ζπλαιιαθηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο) ζε φιεο ηηο κεζφδνπο δηαβάζκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. ηελ 

πεξίπησζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ βηβιία Α, Β θαηεγνξίαο θαη βηβιία Γ θαηεγνξίαο 

αιιά ρσξίο έιεγρν απφ νξθσηφ ινγηζηή ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα ζπκκεηέρνπλ κφλν 

θαηά 30% ζηελ ηειηθή δηαβάζκηζε θαη ν ιφγνο είλαη φηη νη εηαηξείεο απηέο κπνξνχλ λα 

παξαπνηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ( Δ3, Δ1, Ηζνδχγηα θ.α.).   

Δπίζεο, άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ε ηξάπεδα αλαπξνζαξκφδεη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ βαξχηεηα πνπ 

δίλνπλ ζε θάζε έλα θξηηήξην ή δείθηε αλάινγα κε ηελ παγθφζκηα θαη εγρψξηα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, ηηο αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη γεγνλφηα ηδηαίηεξα γηα ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο.   

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη αλαγθαία ε δηεμαγσγή ηεο 

δένπζαο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ δαλεηνιεπηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο, ν 

εληνπηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αζηνρίαο ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ε βειηίσζε ησλ ππνδεηγκάησλ αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απζηεξφηεξνη έιεγρνη 

απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, αιιά θαη έιεγρνη εζσηεξηθά απφ ηελ θάζε ηξάπεδα 

μερσξηζηά.  

Αθφκε, επηβάιινληαη ζπρλέο αλαβαζκίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηηο ηξάπεδεο, αιιά θαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο νίθνπο 

αμηνιφγεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ζπρλέο αλαπξνζαξκνγέο ζηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο θαη ζηελ ζπκκεηνρή απηψλ ζηελ ηειηθή βαζκνιφγεζε ησλ δαλεηδφκελσλ. 

  Σέινο, είλαη ζεκαληηθή ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο 

ιεηηνπξγνχο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ αλάζεζε ζηα ζσζηά άηνκα κε ην θαηάιιειν γλσζηηθφ 

ππφβαζξν, ε δηαθάλεηα ησλ ππαιιήισλ θαη  ν έιεγρνο ησλ δηαβαζκίζεσλ απφ 
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πνιιά άηνκα κπνξεί λα  εμαζθαιίζεη αληηθεηκεληθφηεηα θαη αμηνπηζηία ζηα  

απνηειέζκαηα.  

 

 

10.4 ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ  

 

Πέξα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, πξνηείλεηαη θαη πεξαηηέξσ έξεπλα 

ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

 

1. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ 

2. Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ Ξέλσλ Σξαπεδψλ 

3. Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηξάπεδεο ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ θαη 

ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο.  

4. Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ζηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο θαη ζχγθξηζε κεηαμχ 

ηνπο.  

5. Ζ εθαξκνγή ησλ ππνδεηγκάησλ ζε δηάθνξεο εηαηξείεο  

6. Κίλδπλνο Αγνξάο, ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη κέηξεζή ηνπ απφ ηηο ηξάπεδεο  

7. Ζ πεξαηηέξσ παξακεηξνπνίεζε ησλ κνληέισλ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο 

εηαηξεηψλ (π. ρ. ηερληθέο-θαηαζθεπαζηηθέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο).   

8. Ζ ελζσκάησζε θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ ζηα κνληέια, κε βάζε ηελ δηεζλή 

ζπδήηεζε γηα ην λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο  

(Βαζηιεία III).  
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