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ύλνςε  
 

 

 ηηο απαηηεηηθέο εκέξεο ηεο επνρήο καο ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη πην αλαγθαία απφ 

πνηέ. Ο θίλδπλνο απνηειεί πιένλ αληηθείκελν κειέηεο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ 

επίπεδν. Γελ είλαη ηπραίν φηη ην ζχλνιν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζε φια ηα πξνεγκέλα θξάηε έρνπλ 

μερσξηζηά ηκήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Γηα λα γίλεη απνηειεζκαηηθή φκσο ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ 

ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ δχν πξνυπνζέζεηο. Ζ πξψηε είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ νη ελ δπλάκεη θίλδπλνη, 

θαη ε δεχηεξε είλαη λα βξεζνχλ νη θαηάιιεινη κέζνδνη πνπ ζα κπνξέζνπλ λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο απηνχο. 

 

 Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ίζσο ην δπζθνιφηεξν εγρείξεκα. Γηα λα 

πνζνηηθνπνηεζεί έλαο θίλδπλνο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηελ πξνέιεπζε θαη ην είδνο ηνπ. 

Δμαηηίαο ηεο πνηθηιίαο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πεγψλ απ’ φπνπ πξνέξρνληαη, ζπλήζσο νη θίλδπλνη 

νκαδνπνηνχληαη ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη κε εληαίν ηξφπν νη θίλδπλνη πνπ ε πξνέιεπζή ηνπο αλήθεη ζηελ 

ίδηα νκάδα. 

 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζηνλ Πηζησηηθφ Κίλδπλν. Ο Πηζησηηθφο 

Κίλδπλνο απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή κνξθή θηλδχλνπ θαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ Σξαπεδψλ είλαη ε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ. Ωο Πηζησηηθφο Κίλδπλνο νξίδεηαη ν 

θίλδπλνο δεκηάο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ελδερφκελε αδπλακία εθπιήξσζεο (αζέηεζε) ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ πξνο ηελ Σξάπεδα κε ζπλέπεηα απψιεηα 

θεθαιαίσλ θαη θέξδνπο.  

 

 Με ζηφρν ηελ δηαρείξηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ αλαπηχρζεθε κία 

δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε θαηάιιειν ππφδεηγκα κε ζθνπφ ηελ κέηξεζε θαη 

ηζηνξηθή θαηαγξαθή ηνπ Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ εθάζηνηε 

δηνίθεζε λα γλσξίδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην νπνίν έρεη έθζεζε ε Σξάπεδα. Απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν ηφζν γηα επνπηηθνχο ζθνπνχο φπσο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα αιιά θαη γηα ηε ράξαμε κειινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 
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Abstract 

 

 In this competitive economic environment, risk management is more essential than ever. Risk is 

being researched for both theoretical and practical purposes. All large Corporations of the advanced 

countries have their own risk management departments. Two requirements must exist in order 

to manage risks effectively. The first one is to recognize the potential risks, and the second to find out 

the appropriate methods in order to measure these risks. 

  

          Risk measurement is a very difficult procedure. In order to measure a risk, it is essential to know 

its source and its kind. Due to the variety of the risks and their sources, it’s very useful to group them 

in order to manage, in the same way risks that belong to the same group. 

  

          In this thesis a detailed reference to the Credit Risk Management has been performed. The 

Credit Risk Management is the most essential kind of risk, so the effective management and the 

systematic monitoring is the primary target of each bank. Credit Risk is the risk of loss of principal 

or loss of a financial reward stemming from a borrower's failure to repay a loan or otherwise meet a 

contractual obligation. Credit risk arises whenever a borrower is expecting to use future cash flows to 

pay a current debt. 

  

          To manage and minimize the Credit Risk, a web application was developed in which an 

appropriate algorithm was included in order to measure and historical record the Credit Risk.  This way 

the management of each bank knows the quality of it’s portfolio and it’ exposure. This is especially 

useful for regulatory purposes (such as the National Bank of Greece, the European Central Bank) as 

well as to organize the future strategies.  
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KΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Δηζαγσγή 

 

 Σν ζέκα «εθηίκεζε θηλδχλνπ» απνηειεί έλα ηεξάζηην πεδίν έξεπλαο, ελψ νη ζεσξίεο θαη νη 

εθαξκνγέο ηνπ βξίζθνπλ αληαπφθξηζε ζε πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. H εθηίκεζε θηλδχλνπ είλαη 

κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φπνπ ε ζεκαζία ηεο έρεη ζπλεηδεηνπνηεζεί πιήξσο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα απφ φινπο ηνπο θνξείο ζηηο παγθφζκηεο νηθνλνκίεο (θπβεξλήζεηο, κεγάιεο επηρεηξήζεηο, 

επηρεηξεκαηίεο, ηδηψηεο, θηι.) θαη γηα απηφ ην ζθνπφ έρνπλ αλαπηπρζεί έληνλα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

δηάθνξα ππνδείγκαηα κέηξεζεο εθηίκεζεο θαη γεληθφηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

 

 ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ιέμε «θίλδπλνο» απνδίδεηαη κε ηελ ιέμε “risk” φπνπ ζεσξείηαη φηη 

απνδίδεη θαιχηεξα ην λφεκα θαη ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ. Με ηελ ιέμε “risk” ππνλνείηαη φηη δελ γλσξίδεη 

θάπνηνο εθ ησλ πξνηέξσλ εάλ ζα έρεη επηηπρή θαηάιεμε κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα απηφ ιέκε 

φηη φπνηνο πξαγκαηνπνηεί κηα νηθνλνκηθή πξάμε αλαιακβάλεη θαη έλα «ξίζθν» ή έλα «θίλδπλν», ππφ 

ηελ έλλνηα φηη κπνξεί λα έρεη επλντθφ απνηέιεζκα, κπνξεί λα έρεη, φκσο θαη δπζκελέο απνηέιεζκα. 

Δπνκέλσο, ε ιέμε θίλδπλνο δελ είλαη ζπλπθαζκέλε κφλν κε ηελ πξννπηηθή ηεο απψιεηαο θαη ηνπ 

δπζκελνχο απνηειέζκαηνο (θίλδπλνο πξνο ηα θάησ – downside risk), αιιά θαη κε ηελ πξννπηηθή ηνπ 

θέξδνπο θαη γεληθά ελφο ζεηηθνχ, επλντθνχ απνηειέζκαηνο (θίλδπλνο πξνο ηα πάλσ – upside risk). 

 

  Ζ δεκηνπξγία επνκέλσο ελφο αμηφπηζηνπ ππνδείγκαηνο κεηξήζεσο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

απνηειεί ην πξψην βήκα ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Απφ κφλν ηνπ φκσο απηφ δελ είλαη αξθεηφ. 

Τπάξρεη ε αλάγθε ελζσκάησζεο ελφο ηέηνηνπ ππνδείγκαηνο ζε κία πιαηθφξκα/εθαξκνγή ε νπνία λα 

εμαζθαιίδεη ηζηνξηθή θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, αθξηβή θαη άκεζα απνηειέζκαηα, δπλαηφηαηα 

απνηξνπήο ιαζψλ απφ ηνπο ρξήζηεο, πξνζβαζηκφηεηα απφ κεγάιν πιήζνο ρξεζηψλ, ηαρχηεηα θαη 

βεβαίσο δπλαηφηεηα άληιεζεο αλαθνξψλ (reports on demand) φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Ζ 

αλάπηπμε κίαο ηέηνηαο πιαηθφξκαο πνπ πιένλ δηαζέηνπλ φιεο νη Σξάπεδεο είλαη θαη ην θχξην 

αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

 

1.2 Έλλνηα Κηλδύλνπ 

 

 Πάλσ ζηελ δηαρείξηζε θηλδχλσλ (Risk Management), ν θίλδπλνο είλαη κηα έλλνηα πνπ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο αβεβαηφηεηαο. Ζ έλλνηα, πάιη, ηεο αβεβαηφηεηαο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηφηεηαο (variation - variability) ή ηεο αζηάζεηαο (volatility). Οη 

έλλνηεο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γεγνλφο φηη φιεο νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεηαβιεηφηεηα ή αζηάζεηα φζν αθνξά ηηο πηζαλέο ηνπο ηηκέο ή ηηο πηζαλέο ηνπο κειινληηθέο εμειίμεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε κεηνρή κηαο επηρείξεζεο δηακνξθψλεη ηελ ηηκή ηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ,νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ κηα ζεηξά δηαθφξσλ παξαγφλησλ. Ζ 

ηηκή ηεο κεηνρήο δηακνξθψλεηαη ζε έλα επίπεδν ην νπνίν είλαη άγλσζην εθ ησλ πξνηέξσλ, κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ είλαη γλσζηφ πφζν αθξηβψο ζα θιείζεη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Δπνκέλσο, αθνχ ε ηηκή ηεο κεηνρήο είλαη άγλσζηε εθ ησλ πξνηέξσλ, ζεσξείηαη 

φηη ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή απηή. Δπηπιένλ, νη κειινληηθέο ηηκέο ηεο κεηνρήο είλαη θαη 

απηέο άγλσζηεο, εθθξάδνληαο ηελ αζηάζεηα πνπ ππάξρεη ζηελ ηηκή ηεο ζε κειινληηθά ρξνληθά ζεκεία. 

 

 πλεπψο ν νπνηνζδήπνηε πνπ ζα επηρεηξήζεη ζπλαιιαγέο κε αληηθείκελν ηηο κεηνρέο ζα ην 

θάλεη ζε έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο θαη κε ζπλπθαζκέλε ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ ζην φιν εγρείξεκα. Άιιν 

παξάδεηγκα είλαη ε αγνξά ρξήκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα επίπεδα ησλ επηηνθίσλ. Σν επηηφθην 

βάζεο γηα δηάθνξεο νηθνλνκίεο (π.ρ. ην Δπξσπατθφ επηηφθην, ην Ακεξηθάληθφ θηι) πνπ θαζνξίδεηαη απφ 
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ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ηξάπεδεο ζεσξείηαη φηη έρεη θαη απηφ αζηάζεηα, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ δηφηη 

δελ κεηαβάιιεηαη ηφζν ζπρλά. Αληίζεηα, ηα δηάθνξα επηηφθηα ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά, γηα δηάθνξεο 

ιήμεηο, κεηαβάιινληαη θάζε κέξα ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ρξήκαηνο. Άιιν παξάδεηγκα είλαη 

ε αγνξά ζπλαιιάγκαηνο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ε ηηκή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο γηα θάζε έλα λφκηζκα 

σο πξνο θάπνην άιιν κεηαβάιιεηαη θαζεκεξηλψο ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ αγνξψλ ζπλαιιάγκαηνο. 

Έηζη, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρεη αζηάζεηα σο πξνο ηελ ηηκή, φπσο θαη ζε έλα ζσξφ άιια 

παξαδείγκαηα αγνξψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 Δληνχηνηο, ν θίλδπλνο δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ δηάθνξσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο δηάθνξεο αγνξέο, θαζψο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηά γίλνληαη 

αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο, απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ηη θέξδνο ή ηη δεκία 

απνθνκίδεη θάπνηα νηθνλνκηθή κνλάδα (ηδηψηεο επελδπηήο, ζεζκηθφο επελδπηήο, επηρείξεζε θηι) φηαλ 

πξνβαίλεη ζε κηα αγνξαπσιεζία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Γειαδή απηφ πνπ ελδηαθέξεη 

παξάιιεια είλαη ε έθβαζε θαη ην απνηέιεζκα ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο αγνξαπσιεζίαο θαη ηεο αλάιεςεο 

θηλδχλνπ φπνπ επηρείξεζε ν ζπλαιιαζζφκελνο. Σν θέξδνο ή ε δεκηά απφ κηα αγνξνπσιεζία (ή 

ζπλαιιαγή ή επέλδπζε) ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε ιεγφκελε απφδνζε. Γηα παξάδεηγκα, ε 

αγνξά κηαο κεηνρήο ζην επίπεδν ησλ 10 Δπξψ θαη ε κεηέπεηηα πψιεζε ζε έλα επίπεδν π.ρ. 15 Δπξψ 

έρεη σο απνηέιεζκα θέξδνο 5 Δπξψ. Ζ αγνξά δνιαξίνπ ζηελ ηζνηηκία ησλ 0,82 Δπξψ /δνιάξην θαη ε 

πψιεζε ησλ δνιαξίσλ γηα 0,85 Δπξψ /δνιάξην έρεη σο απνηέιεζκα θέξδνο 0,03 Δπξψ /δνιάξην. Ο 

δαλεηζκφο ελφο πνζνχ κε επηηφθην 10% πξφθεηηαη λα απνθέξεη ζηνλ δαλεηζηή έλα πνζφ 

πξνζαπμεκέλν θαηά ηνλ ηφθν πνπ έρεη πξνθχςεη ζπλάξηεζε ηνπ επηηνθίνπ, δεδνκέλνπ, φκσο, φηη ν 

δαλεηδφκελνο επηζηξέςεη ην πνζφ ζην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα.  

 

 ε γεληθέο γξακκέο ε ζπλαιιαγή ή ε επέλδπζε ζε έλα νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα 

έρεη έλα κειινληηθφ απνηέιεζκα θάπνην θέξδνο ή θάπνηα δεκηά φπνπ ην επίπεδφ ηνπο ζα είλαη επίζεο 

άγλσζην εθ ησλ πξνηέξσλ. Δπνκέλσο, γίλεηαη ζαθέο φηη ε αζηάζεηα θαη ε κεηαβιεηφηεηα ζηηο ηηκέο 

ησλ δηάθνξσλ αγνξψλ πξνθαιεί αληίζηνηρε αζηάζεηα θαη κεηαβιεηφηεηα ζηηο απνδφζεηο, δειαδή ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ζπλαιιαγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

 Άξα, ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ην επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ζε δηάθνξεο αγνξέο, αιιά θαη κε ηηο απνδφζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη βάζεη ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κε βάζε ηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

 Αξθεηνί ζρεηίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ θαζαξά κε ηελ έλλνηα ηεο αβεβαηφηεηαο κε ηελ ινγηθή 

φηη δελ είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ εάλ ζα ππάξρεη θέξδνο ή δεκία θαη ην επίπεδν 

απηψλ. Γειαδή, νπζηαζηηθά, δηαρσξίδνπλ ην θίλδπλν ζε θίλδπλν πξνο ηα θάησ (downside risk) πνπ 

ππνδειψλεη πφζν είλαη πηζαλφ λα ράζεη θάπνηνο απφ κηα ζπλαιιαγή ζε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαη 

ζε θίλδπλν πξνο ηα πάλσ (upside risk) πνπ ππνδειψλεη πφζν είλαη πηζαλφ λα θεξδίζεη θάπνηνο απφ 

απηή ηε ζπλαιιαγή. 

 

Δληνχηνηο, άιινη κε ηελ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ ζεσξνχλ κφλν ηελ αξλεηηθή ηνπ ζεκαζία 

ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηε κία ηνπ δηάζηαζε (downside risk) θαη επνκέλσο ζην πιαίζην ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ ππνινγίδνπλ ηηο πηζαλέο απψιεηεο απφ κηα ζπλαιιαγή πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε κεηαβιεηφηεηα θαη αζηάζεηα ζηηο ηηκέο θαη ζηηο απνδφζεηο ησλ δηάθνξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ζεσξείηαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ. Γηα λα γίλεη, φκσο, απνηειεζκαηηθή θαη ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ ρψξα δχν πξάγκαηα. Σν έλα είλαη λα γίλεη θαηαλνεηφ ηη είδνπο θίλδπλνη εκπιέθνληαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή πξάμε. Σν άιιν είλαη λα βξεζνχλ επαξθείο θαη απνηειεζκαηηθνί κέζνδνη έηζη 

ψζηε λα κεηξεζνχλ νη θίλδπλνη απηνί. 
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Ζ κέηξεζε ησλ θηλδχλσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ. Δίλαη πιήξσο αληηιεπηφ 

θαη θαηαλνεηφ φηη δελ είλαη δπλαηφ λα κεηξεζεί, άξα θαη λα δηαρεηξηζηεί, ζσζηά θάπνηνο θίλδπλνο εάλ 

δελ μέξνπκε πνηα είλαη ε πεγή ηνπ θαη πνην ην είδνο ηνπ. ηελ πξάμε ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη θίλδπλνη 

πνπ πξνέξρνληαη απφ αλάινγεο πνιπάξηζκεο πεγέο. Δληνχηνηο, είλαη δπλαηφ λα νκαδνπνηεζνχλ κε 

θάπνηνλ ηξφπν δεκηνπξγψληαο «νκάδεο» θηλδχλσλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φζνη θίλδπλνη έρνπλ πεγή 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα νκάδα. 

 

1.3 Δίδε Κηλδύλσλ 

 

Οι άνθρωποι δεν επιδιώκοσν ούηε ηην εσηστία ούηε ηην  

                                                              Ελεσθερία ούηε ηη δικαιοζύνη, αλλά πρώηα και πάνω 

                απ’ όλα ηην αζθάλεια. 

 

Hobbes 

 Οη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ θεξδνθνξία, είλαη δηαηεζεηκέλεο λα αλαιάβνπλ 

δηαθφξσλ εηδψλ θηλδχλνπο. Γηα λα γίλεη απηφ, εληνπίδνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά. Ωζηφζν, θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκε λα αληηιακβάλεηαη 

ηνπο παξάγνληεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ δήηεζε, ηνλ αληαγσληζκφ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηνχλ. Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη δπλαηφ λα αλαδείμεη 

πνηθίιισλ εηδψλ θηλδχλνπο, εμαηηίαο ηεο ζχλζεζήο ηνπ. 

 

Οη θίλδπλνη δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. πλνπηηθά, νη θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ είλαη νη εμήο:  

 

i. Κίλδπλνο Αγνξάο,  

ii. Κίλδπλνο Γηαθαλνληζκνχ,  

iii. Κίλδπλνο Ρεπζηφηεηαο,  

iv. Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο,  

v. Ρπζκηζηηθφο θαη Ννκηθφο Κίλδπλνο θαη  

vi. Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

 

 Οη θίλδπλνη πνπ πεξηγξάθνληαη πην θάησ δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελνη θαη αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο.  

 

 

1.3.1 Κίλδπλνο Αγνξάο  

 

Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη ν θίλδπλνο, πνπ νθείιεηαη ζηελ απψιεηα, ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο 

ηεο αγνξάο. Οη θχξηνη θίλδπλνη αγνξάο, πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα, είλαη ν 

θίλδπλνο ησλ επηηνθίσλ, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη νη ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο επίδξαζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, απνηειεί ην απνηέιεζκα 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ θαη ηνπ λνκίζκαηνο ηεο Σατιάλδεο. Σν 1997, αξθεηέο 
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επηρεηξήζεηο ζηελ Σατιάλδε ρξενθφπεζαλ, επεηδή δε ζηάζεθε δπλαηφ λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Σν παξαπάλσ, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα 

θηλδχλνπ αγνξάο, δηφηη αθνξά κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο αγνξάο, ηελ εκθάληζε ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί 

λα επεξεάζεη κηα επηρείξεζε, σζηφζν νθείιεη λα δηαρεηξηζηεί θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δεκίεο πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη. 

  

Έλαο νξηζκφο πνπ κπνξεί λα δνζεί γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο, είλαη νη ελδερφκελεο απψιεηεο απφ 

δπζκελείο αιιαγέο ζηελ αγνξά. Σέηνηνπ είδνπο αιιαγέο κπνξεί λα είλαη κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα, ζηηο 

ηηκέο, ζηνπο δείθηεο θαη άιινπο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ησλ δηάθνξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ (Δηήζηα Αλαθνξά επηζεψξεζεο ησλ ηξαπεδψλ, 2004). χκθσλα κε 

ηελ Δπηηξνπή Βαζηιείαο, ν θίλδπλνο αγνξάο νξίδεηαη σο ν θίλδπλνο δεκηψλ ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, απφ ζέζεηο εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ θαη πξνέξρεηαη απφ κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηεο 

αγνξάο. πεξηιακβάλνληαο ηνλ θίλδπλν ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

 

Όζνλ αθνξά έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, ν θίλδπλνο αγνξάο, νξίδεηαη σο ε κεηαβνιή ζηελ 

θαζαξή ζέζε ηνπ, σο απνηέιεζκα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. Δπηγξακκαηηθά, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζε:  

 

 ρξεκαηηζηεξηαθφ θίλδπλν, 

 θίλδπλν ζπλαιιάγκαηνο, 

 θίλδπλν επηηνθίσλ,  

 θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ  

 θίλδπλν εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη ζε θίλδπλν ξεπζηνπνίεζεο ή θίλδπλν 

δηαθαλνληζκνχ θαη 

 ζηνπο ινηπνχο θίλδπλνπο αγνξάο, φπσο ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηηκψλ πξντφλησλ, ν 

θίλδπλνο παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θηι.  

 

    Οη πην ζεκαληηθνί απφ ηνπο θηλδχλνπο αγνξάο είλαη ν ρξεκαηηζηεξηαθφο θίλδπλνο, ν 

ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαη ν θίλδπλνο επηηνθίσλ. Ο ρξεκαηηζηεξηαθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δπζκελείο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ θαη άιισλ ρξενγξάθσλ, πνπ αλήθνπλ ζην 

ραξηνθπιάθην ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ θαη κεηαβάιινπλ ην αξλεηηθφ ή ζεηηθφ 

απνηέιεζκα, πνπ πξνθχπηεη, ζηελ θαζαξή ηνπ ζέζε. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο είλαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη, αξλεηηθφ ή ζεηηθφ, απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ο θίλδπλνο ησλ επηηνθίσλ είλαη νη κεηαβνιέο ζηηο απνδφζεηο, πνπ κπνξεί 

λα ππνζηνχλ νη επελδπηέο, εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο, αθνχ, επεξεάδνληαη ηα 

θέξδε, ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα θαη έμνδα, ην ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, φπσο θαη δηάθνξα εμψ-ινγηζηηθά ζηνηρεία. 

 

Ο θίλδπλνο αγνξάο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ θεξδνθνξία θαη 

ηελ βησζηκφηεηα ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηάο ηνπ. Όιεο νη κνξθέο ηνπ 

θηλδχλνπ αγνξάο, αθνξνχλ παξάγνληεο εμσηεξηθνχο κηαο ηξάπεδαο, πνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη θαη λα 

επεξεάζεη ηελ εκθάληζή ηνπο, κπνξεί, σζηφζν, λα ηνπο δηαρεηξηζηεί θαη λα ηνπο αληηκεησπίζεη, ψζηε 

λα έρεη ηε κηθξφηεξε δπλαηή δεκία.   

 

1.3.2 Κίλδπλνο Γηαθαλνληζκνύ  

 

ε πνιιά ρξεκαηηζηήξηα, ηελ εθπιήξσζε κηαο ζπλαιιαγήο κπνξεί «λα εγγπεζεί» ην 

ρξεκαηηζηήξην ή ν νίθνο εθθαζάξηζεο. πλήζσο, δελ ππάξρεη θάπνηνο νίθνο εθθαζάξηζεο γηα ηα εμψ-

ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα (OTC) (παξφιν πνπ νη κε θαηαρσξεκέλεο κεηαβηβάζηκεο θηλεηέο αμίεο 

κπνξνχλ λα εθθαζαξηζηνχλ κέζσ ελφο νίθνπ εθθαζάξηζεο). Ο θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ απμάλεηαη 
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φπνπ ε εθθαζάξηζε απφ ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηεο ζπλαιιαγήο γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο δψλεο 

ή ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα δηαθαλνληζκνχ φπνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ. Απηφο ν 

θίλδπλνο είλαη ηδηαίηεξα νμχο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηηο ζπκβάζεηο αληαιιαγήο 

λνκηζκάησλ.  

 

1.3.3 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο  

 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηηο αβέβαηεο 

ξεπζηφηεηαο δει. ηνπ πφζν γξήγνξα έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ κπνξεί λα πσιεζεί θαη λα 

κεηαηξαπεί ζε κεηξεηά (ην πην ξεπζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν) ρσξίο λα θαηαιήγεη ν πσιεηήο λα 

εηζπξάηηεη ζεκαληηθά κηθξφηεξν πνζφ απφ ην πνζφ ηεο αξρηθήο επέλδπζεο. Ζ ξεπζηφηεηα ελφο 

πξντφληνο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε πνπ ππάξρεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ θαη επίζεο έκκεζα απφ άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζαλψλ δηαηαξαρψλ 

ζηελ αγνξά, ή δεηεκάησλ ππνδνκήο φπσο δηαηαξαρήο ζηε δηαδηθαζία δηαθαλνληζκνχ ηίηισλ. Λφγσ 

ηεο ηάζεο ηνπ λα δηνγθψλεη θαη άιινπο θηλδχλνπο, είλαη δχζθνιν ή αδχλαην λα απνκνλσζεί ν θίλδπλνο 

ξεπζηφηεηαο.  

 

1.3.4 Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο  

 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, φπσο δηαθνπέο ή δπζιεηηνπξγίεο ζηα αλαγθαία ζπζηήκαηα θαη 

ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, κπνξεί λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε 

ζε φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα. Ο επηρεηξεζηαθφο θίλδπλνο, εηδηθά ν θίλδπλνο ε επηρείξεζε λα 

δηνηθείηαη αθαηάιιεια, ζα κπνξνχζε επίζεο λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηνπο κεηφρνπο, ή άιινπο 

επελδπηέο ζε κηα ηέηνηα επηρείξεζε. Σν πξνζσπηθφ θαη νη νξγαλσηηθέ αιιαγέο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεκαληηθά απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, θαη γεληθά, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα κελ 

γίλεηαη αληηιεπηφο εθηφο ηεο επηρείξεζεο.  

 

1.3.5 Ρπζκηζηηθόο θαη Ννκηθόο Κίλδπλνο  

 

Οη απνδφζεηο ζε φιεο, θαη ηδηαίηεξα ζε λέεο επελδχζεηο, δηαηξέρνπλ θίλδπλν απφ ξπζκηζηηθέο ή 

λνκηθέο ελέξγεηεο θαη αιιαγέο πνπ πηζαλφ λα αιιάμνπλ ηελ πξννπηηθή θέξδνπο κηαο επέλδπζεο. Οη 

λνκηθέο αιιαγέο ζα κπνξνχζαλ αθφκε θαη λα θαηαζηήζνπλ παξάλνκε κηα πξνεγνπκέλσο λφκηκε 

επέλδπζε. Αιιαγέο ζε ζρεηηθά δεηήκαηα φπσο ε θνξνινγία ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ θεξδνθνξία. Σέηνηνη θίλδπλνη είλαη απξφβιεπηνη θαη εμαξηψληαη απφ 

πνιπάξηζκνπο πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη άιινπο παξάγνληεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη θίλδπλνη απηνί 

είλαη κεγαιχηεξνη ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο φπνπ ππάξρεη γεληθά ιηγφηεξε θπβεξλεηηθή επίβιεςε θαη 

έιεγρνο ησλ πξαθηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο βηνκεραλίαο, ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ θαη ησλ εμψ-

ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ. Δπηπξφζζεηα, ε θχζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ κε ηελ νπνία 

είλαη εμνηθεησκέλνη νη επελδπηέο ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν πηζαλφ λα κελ ππάξρεη ζε κεξηθέο 

ρψξεο, θαη φπνπ ππάξρεη, κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε αζπκβίβαζηε ή απζαίξεηε εθαξκνγή ή εξκελεία θαη 

κπνξεί λα αιιάμεη κε αλαδξνκηθή ηζρχ. 

 

1.3.6 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο απψιεηαο κηαο ρξεκαηηθήο ακνηβήο ελφο επελδπηή, πνπ 

νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ελφο δαλεηζηή λα απνπιεξψζεη έλα δάλεην ή λα εθπιεξψζεη κία ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζή ηνπ. 

http://www.euretirio.com/2010/11/ependytis.html
http://www.euretirio.com/2010/06/ypoxreoseis-xena-kefalaia.html
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Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αλακελφκελε απφδνζε κηαο επέλδπζεο, κε ηα 

νκφινγα λα απνηεινχλ ην πην αμηνζεκείσην παξάδεηγκα. Όζν πςειφηεξνο είλαη ν αληηιεπηφο 

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

απνθαιείηαη θαη θίλδπλνο πηψρεπζεο. 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο εμήο δηαζηάζεηο: 

 

 Κίλδπλνο Αζέηεζεο (Default Risk) 

 Κίλδπλνο Έθζεζεο (Δxposure Risk) 

 Κίλδπλνο Αλάθηεζεο (Recovery Risk) 

 

 

Κίλδπλνο Αζέηεζεο 

 

Ο θίλδπλνο αζέηεζεο ζεσξείηαη φηη είλαη κηα ζεκαληηθή πεγή απψιεηαο. Ο θίλδπλνο απηφο 

νξίδεηαη ζαλ ν θίλδπλνο αζέηεζεο απφ ηελ κεξηά θάπνηνπ πνπ είλαη δαλεηνιήπηεο κε θάπνην ηξφπν 

(δάλεην απφ ηξάπεδα, έθδνζε νκνιφγνπ, θηι) θαη πξαγκαηεχεηαη ην ελδερφκελν απνηπρίαο ηνπ 

δαλεηνιήπηε ,κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, λα είλαη ζπλεπήο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη σο πξνο ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζρεηηθά κε ηηο δφζεηο θαη ηνπ ηφθνπο. Ο θίλδπλνο αζέηεζεο κεηξάηαη απφ 

ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο (Probability of Default - PD), φπνπ κεηξάεη ηελ πηζαλφηεηα λα αζεηήζεη 

θάπνηνο δαλεηνιήπηεο κηα ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή. Ο θίλδπλνο αζέηεζεο έρεη σο απνηέιεζκα κεξηθή ή 

νιηθή απψιεηα ηνπ πνζνχ πνπ εθείλε ηε ζηηγκή ν δαλεηνιήπηεο νθείιεη ζηνλ δαλεηζηή.  

 

Μηα άιιε δηάζηαζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αζέηεζεο ζεσξείηαη φηη είλαη ν θίλδπλνο λα κεησζεί 

ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θάπνηνπ ησξηλνχ ή ππνςήθηνπ δαλεηνιήπηε. Βέβαηα, κηα ηέηνηα κείσζε δελ 

ζεκαίλεη αζέηεζε πιεξσκήο, αιιά ζεκαίλεη φηη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο απμάλεη, θαη ε κείσζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πεξλάεη ζην θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ ην   νπνίν απμάλεη γηα λα αληηζηαζκίζεη 

απηήλ ηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα ηνλ δαλεηνιήπηε. ην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην, ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο είλαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαζψο ε αζέηεζε ελφο κηθξνχ αξηζκνχ ζεκαληηθψλ πειαηψλ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο απψιεηεο θαη ίζσο θαη λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε πξνβιήκαηα 

ρξεσθνπίαο κηα ηξάπεδα. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί φηη ππάξρνπλ δηάθνξα είδε 

αζεηήζεσλ: 

 

 Καζπζηέξεζε ζηελ πιεξσκή 

 Αλαζρεκαηηζκφο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ εμ’ αηηίαο ζεκαληηθήο πηψζεο ζηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 

 Υξεσθνπία 

 

χκθσλα κε απηά ηα είδε αζεηήζεσλ, απιέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ πιεξσκή δελ κεηαηξέπνληαη 

απαξαίηεηα ζε αζέηεζε, θαζψο ε αληθαλφηεηα γηα απνπιεξσκή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη 

πξφζθαηξε, ελψ πνιινί ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, βάζεη θαη ηεο λνκνζεζίαο, νξίδνπλ έλα 

δηάζηεκα 3-6 κελψλ πξνηνχ θηλεζνχλ δηθαζηηθά γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηα νθεηιφκελα. 

 

 Ο αλαζρεκαηηζκφο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ζεσξείηαη φηη είλαη πνιχ θνληά ζε απηφ πνπ 

νλνκάδεηαη νξηζηηθή θαζπζηέξεζε ησλ νθεηιψλ, θαζψο ζπλήζσο πξνέξρεηαη απφ νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε ζην λα αληηκεησπίζεη ηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Δληνχηνηο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, έλαο ηέηνηνο αλαζρεκαηηζκφο βνεζάεη ηνλ δαλεηνιήπηε λα κπνξεί 

λα απνπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηελ ηξάπεδα λα κελ ππνζηεί απψιεηεο ιφγσ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

http://www.euretirio.com/2010/11/apodosi-tis-ependysis.html
http://www.euretirio.com/2010/07/omologo-omologia.html
http://www.euretirio.com/2010/10/epitokio.html
http://www.euretirio.com/2010/07/kindynos-ptoxefsis.html
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Σέινο, ζε πεξίπησζε ρξεσθνπίαο, ν δαλεηζηήο θηλείηαη, βάζεη λφκνπ, γηα λα δηεθδηθήζεη ηα 

νθεηιφκελα κέζσ ηεο ξεπζηνπνίεζεο ησλ φπνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ν 

δαλεηνιήπηεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ην γεγνλφο ηεο αζέηεζεο είλαη δεδνκέλν θαη απφ εθεί θαη 

χζηεξα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο κεηαηίζεηαη ζε επίπεδα έθζεζεο (νθεηιφκελνπ πνζνχ) θαη απψιεηαο 

ιφγσ αζέηεζεο (πνζνζηφ πνζνχ πνπ ράλεη ε ηξάπεδα σο πξνο ηε ζπλνιηθή νθεηιή). 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηνλ φξν αζέηεζε (Default), ππνλνείηαη νπνηαδήπνηε άιιε 

ζνβαξή πεξίπησζε αζέηεζεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ εθηφο απφ κηα απιή θαζπζηέξεζε 

(Delinquency). ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία 

εκπεξηέρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγψλ (νκφινγα, έληνθα 

γξακκάηηα θηι), ζα πξέπεη αξρηθά λα ηνληζηεί φηη νη αγνξέο θεθαιαίνπ απνηηκνχλ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν ησλ εθδνηψλ θαη ησλ δαλεηνιεπηψλ γεληθφηεξα ζε ηηκέο. ε αληίζεζε κε ηα δάλεηα, πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ην ηξαπεδηθφ ραξηνθπιάθην, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

γίλνληαη αληηθείκελν ζπλαιιαγήο κεηξάηαη απφ ηα δηάθνξα εηδηθεπκέλα πξαθηνξεία (rating agencies) 

πνπ δίλνπλ δηαβαζκίζεηο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθδνηψλ εθηηκψληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ 

εθδηδνκέλνπ ρξένπο αθφκα θαη κέζσ ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ, αλ πξφθεηηαη γηα 

δαλεηνιήπηε πνπ είλαη εηζεγκέλε εηαηξεία. 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο θαίλεηαη επίζεο θαη απφ ηα πηζησηηθά πεξηζψξηα (Credit Spreads) πιένλ 

ησλ επηηνθίσλ ρσξίο θίλδπλν πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απαηηνχκελε απφδνζε ηνπ ρξένπο. ε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη έρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν, 

ζεσξείηαη φηη πηψζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ζηελ αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Έηζη, ε ηηκή ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα εμαξηάηαη θαη απφ 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πιένλ απφ ηνλ θίλδπλν αγνξάο. 

 

Έρνληαο νξίζεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, θαη ην πψο παξνπζηάδεηαη ζην 

ηξαπεδηθφ θαη ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη πσο κεηξάηαη ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, θαζψο ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο.  

 

Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ εάλ ζα έρνπλ ηνλ έλα ή 

ηνλ άιιν δαλεηνιήπηε, απμάλεη ηε ζεκαζία ηεο κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ κέηξεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη θαηά πξψην ιφγν ηελ κέηξεζε γηα ηελ θάζε ζπληζηψζα ηνπ: 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο, έθζεζε θαηά ηελ αζέηεζε, απψιεηα θαηά ηελ αζέηεζε, θαη θαηά δεχηεξν ιφγν 

πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ έιιεηςε επαξθψλ δεδνκέλσλ θάλεη ηελ 

εθηίκεζε απηψλ ησλ ζπληζησζψλ κηα αθφκα πξφθιεζε ζην πιαίζην εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 

Οη πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο ζεσξνχληαη παξαδνζηαθά κέηξα ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο ησλ 

δηάθνξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Οξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαβαζκίζεσλ είλαη θαη ηα παξαθάησ: 

 

 Οη δηαβαζκίζεηο ζεσξνχληαη φηη είλαη ηαθηηθά ή ζρεηηθά κέηξα θηλδχλνπ θαη φρη 

απφιπηα, φπσο νη πηζαλφηεηεο αζέηεζεο. 

 Οη εμσηεξηθέο δηαβαζκίζεηο πξνέξρνληαη απφ ηα δηάθνξα εηδηθεπκέλα πξαθηνξεία, 

φπσο είλαη νη Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, θηι. 
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Οη θιίκαθέο ηνπο απνηεινχληαη απφ 20 δηαβαζκίζεηο
1
  εθηφο απφ ηηο δηαβαζκίζεηο πνπ 

ζσξνχληαη φηη είλαη πνιχ θνληά ζηελ αζέηεζε. 

 

 Ζ δηαβάζκηζε, πάλησο, ελφο δαλεηνιήπηε θαζνξίδεη-εθηηκάεη θαη ηελ πηζαλφηεηα Αζέηεζεο 

 

 Οη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ θαη εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβάζκηζήο, θαζψο πνιινί 

δαλεηνιήπηεο δελ είλαη εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ δηαβαζκίδνληαη απφ ηα εμσηεξηθά 

πξαθηνξεία. 

 

 Θεσξείηαη φηη νη δηαβαζκίζεηο, ζαλ ηαθηηθά κέηξα, δελ είλαη επαξθείο ζην λα εθηηκήζνπλ θαη λα 

απνηηκήζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 

 Οη δηαβαζκίζεηο εθαξκφδνληαη κφλν ζε επίπεδν αηνκηθνχ δαλεηνιήπηε θαη δελ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ, απνηηκψληαο ηα νθέιε ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

 

 

Ζ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ζεσξείηαη φηη είλαη κηα αιεζηλή πξφθιεζε. Πξαγκαηηθά, 

κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα γηα εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

κέζσ ηεο εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. Ζ εθηίκεζε απηή, ζεσξείηαη πξφθιεζε, καδί κε ηελ 

εθηίκεζε ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηα πιαίζηα ελφο πηζησηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ. 

 

Δθηφο απφ ηηο δηαβαζκίζεηο, ππάξρνπλ θαη άιιεο κεζνδνινγίεο εθηίκεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ έρεη εθαξκνγή ζε δαλεηαθά πξντφληα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θπξίσο. Γειαδή ζε 

επηρεηξεκαηηθά δάλεηα κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε δάλεηα ζε ηδηψηεο (θαηαλαισηηθά, 

ζηεγαζηηθά θηι). Οη κεζνδνινγίεο απηέο είλαη ηα ζπζηήκαηα πηζησηηθήο βαζκνιφγεζεο (credit scoring 

systems). 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα λέαο γεληάο φπνπ εθηηκνχλ φρη κφλν ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, αιιά θαη άιιεο παξακέηξνπο φπσο ηελ κειινληηθή πηζησηηθή θαη 

ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηθαλφηεηα λα θέξλεη θέξδνο ζηελ ηξάπεδα θηι. ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν, ππάξρεη επηπιένλ έλαο θίλδπλνο ν νπνίνο κνηάδεη, κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Ο θίλδπλνο 

απηφο είλαη ν θίλδπλνο ρψξαο (Country Risk). 

 

Ο θίλδπλνο ρψξαο ζεσξείηαη φηη είλαη ν θίλδπλνο πνπ νθείιεηαη ζε κηα θξίζε πνπ ζπκβαίλεη ζε 

κηα ρψξα θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηεο ζε θαηφρνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηηκψληαη 

ζην λφκηζκα απηήο ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θίλδπλνο ρψξαο πεξηιακβάλεη: 

 

 Κίλδπλνο αζέηεζεο πιεξσκψλ ηνπ δεκνζίνπ ζε εμσηεξηθνχο δαλεηζηέο ιφγσ αχμεζεο ησλ 

ειιεηκκάησλ θηι 

 Γπζκελή κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνθαιεί πηψζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δηάθνξσλ ηνπηθψλ δαλεηνιεπηψλ 

 Μεγάιε πηψζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο αμίαο ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο 

 Αδπλακία κεηαθνξάο θεθαιαίσλ εθηφο ρψξαο 

 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν θίλδπλνο ρψξαο απνηειεί βάζε γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, φπσο 

κεηξάηαη απφ ηηο πηζησηηθέο δηαβαζκίζεηο, φισλ ησλ εγρψξησλ δαλεηνιεπηψλ. Έηζη, ν θάζε 

                                                           
1
 (πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating) 
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δαλεηνιήπηεο εθηηκάηαη σο πξνο ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη κέζσ ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο πνπ αλήθεη. 

 

Ο θίλδπλνο έθζεζεο 

 

ε γεληθέο γξακκέο ν θίλδπλνο έθζεζεο (Exposure at Default-EAD) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα 

εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ε ηξάπεδα κπνξεί λα βξεζεί εθηεζεηκέλε απφ θάπνηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν, π.ρ. δαλεηνιήπηε, ζε ρξνληθή ζηηγκή θαη γηα ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ νθείιεη ν 

αληηζπκβαιιφκελνο θαηά ηε ζηηγκή ηεο αζέηεζεο θαη νλνκάδεηαη «έθζεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

αζέηεζεο». 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θηλδχλνπ έθζεζεο δηαθέξεη αλ επηηεπρζεί κε ηε βαζηθή πξνζέγγηζε 

(foundation approach) ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγκέλε πξνζέγγηζε (advanced approach). ην πιαίζην ηεο 

βαζηθήο πξνζέγγηζεο ν ππνινγηζκφο ηεο έθζεζεο θηλδχλνπ δηέπεηαη απφ ξπζκηζηηθέο αξρέο ,ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ εμειηγκέλε πξνζέγγηζε (A-IRB) νη ηξάπεδεο έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζρεηηθά κε ην 

πνηα κέζνδν ζα εθαξκφζνπλ γηα λα ππνινγηζηεί ν θίλδπλνο έθζεζεο, βάζεη ηεο θχζεσο ηεο εθάζηνηε 

ζπλαιιαγήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Ο θίλδπλνο έθζεζεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηξαπεδηθφ ηνκέα. 

 

O θίλδπλνο αλάθηεζεο 

 

O θίλδπλνο αλάθηεζεο πεξηγξάθεη πνην κέξνο απφ ην πνζφ πνπ νθείιεηαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο 

αζέηεζεο θαηάθεξε ν δαλεηζηήο λα αλαθηήζεη απφ ηνλ δαλεηνιήπηε. Σν πνζνζηφ ηνπ πνζνχ πνπ 

θαηάθεξε λα αλαθηήζεη σο πξνο ηελ ζπλνιηθή νθεηιή νλνκάδεηαη πνζνζηφ αλάθηεζεο (Recovery 

Rate), ελψ ην πνζνζηφ ηνπ πνζνχ πνπ δελ θαηάθεξε λα αλαθηήζεη σο πξνο ηελ ζπλνιηθή νθεηιή 

νλνκάδεηαη «απψιεηα δεδνκέλεο ηεο αζέηεζεο» (Loss Given Default - LGD). 

 

1.4 Γηαρείξηζε ηνπ Κηλδύλνπ 

 

Ζ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ, έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία κηαο επηρείξεζεο απφ 

δεκίεο θαη αθνξά ζηε πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ. Έλα βαζηθφ ζεκείν ηεο έλλνηαο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί ε αλαγλψξηζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ θηλδχλσλ. ηφρνο είλαη λα 

πξνζηεζεί ε κέγηζηε δπλαηή αμία, λα απνκαθξπλζνχλ νη ελδερφκελεο απεηιέο θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ 

νη δεκίεο. Ζ δηαρείξηζε θηλδχλνπ πξέπεη λα απνηειεί κηα ζπλερή δηεξγαζία, πνπ ζα δηαηξέρεη ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θάζε νξγαληζκνχ. Με ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ είλαη 

δπλαηφ λα παξέρεηαη έλα πιαίζην ζηνλ νξγαληζκφ γηα θάζε κειινληηθή δξαζηεξηφηεηα κε ειεγρφκελν 

ηξφπν, λα βειηηψλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, κέζσ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, λα κεηψλεηαη ε κεηαβιεηφηεηα θαη ε αβεβαηφηεηα ζε ζεκαληηθέο 

επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη λα βειηηψλεηαη ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ αλαδπφκελσλ θηλδχλσλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα έλα ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα. Οη θίλδπλνη, πνπ αλαιακβάλνληαη, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη, λα ζηαζκίδνληαη, λα 

παξαθνινπζνχληαη θαη λα ξπζκίδνληαη εχθνια. Σα πξνζηαηεπηηθά κέηξα, πνπ κπνξεί λα ιάβεη κηα 

ηξάπεδα, φπσο νη φξνη ησλ δαλείσλ, ζα πξέπεη λα θηλνχληαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαη φξηα 

θηλδχλσλ, πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη, γηα λα κε ζέζεη ζε θίλδπλν ηε ζπλνιηθή θεξδνθνξία θαη 

επηβίσζή ηεο. 

 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, δεκηνπξγείηαη αλάγθε άζθεζεο 

επνπηείαο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, απφ επνπηηθέο αξρέο πνπ παξεκβαίλνπλ κε θαλφλεο, 
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λφκνπο θαη δηαδηθαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη λα 

εληζρχεηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ φιεο ηηο επηπηψζεηο απφ εμσγελείο παξάγνληεο, 

ζπκβάιινληαο ζηε δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Ζ επνπηεία θαη ν έιεγρνο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ αζθείηαη κέζσ αξκφδησλ αξρψλ. Γηα παξάδεηγκα γηα ηα ειιεληθά ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε βάζε λφκνπο θαη πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, ειέγρεη ηε 

θεξεγγπφηεηα, ηε ξεπζηφηεηα, ηε θεθαιαηαθή Δπάξθεηα θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ θηλδχλσλ, ηε 

επάξθεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ην επίπεδν θεθαιαίσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςή ηνπο έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ. ε επξσπατθφ επίπεδν, ε επνπηεία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ αζθείηαη κε νδεγίεο, φπσο 

ην χκθσλν ηεο Βαζηιείαο Η θαη ΗΗ θαη νη αληίζηνηρεο Οδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε 

ζεκαληηθφηεξεο ηηο Οδεγίεο πεξί Κεθαιαηαθψλ Απαηηήζεσλ. 

 

 ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην 2 γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην 

ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ θαη ζηνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο. Ο πξψηνο ππιψλαο αθνξά ηηο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ην ηξφπν πνπ απηέο ππνινγίδνληαη. ηνλ δεχηεξν ππιψλα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα δηαβαζκίζεσλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαβαζκίδνπλ ην ραξηνθπιάθην ηνπο. Έλα ηέηνην εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαβαζκίζεσλ είλαη θαη ε 

εθαξκνγή πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Σέινο ζηνλ ηξίην ππιψλα γίλεηαη αλαθνξά 

ηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ πξνο ην εμσηεξηθφ ζρεηηθά κε ηνπο 

αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο. ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε πιαηθφξκα (εζσηεξηθφ ζχζηεκα 

δηαβαζκίζεσλ) πνπ αλαπηχρζεθε, θαζψο επίζεο θαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή. Σέινο ζην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν αιγφξηζκνο πνπ 

αλαπηχρζεθε πξνθεηκέλνπ λα “παξάγεηαη” ε δηαβάζκηζε ζην ηέινο ηεο αμηνιφγεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Βαζηιεία ΙΙ 

 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο Η, αιιά θαη ε πίεζε ηεο 

αγνξάο νδήγεζε ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Σξαπεδηθήο 

Δπνπηείαο ηεο Βαζηιείαο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία φθεηιε λα αλαζεσξήζεη ηηο νδεγίεο 

πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, νη νπνίεο ζε αληίζεζε κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο 

είλαη ππνρξεσηηθέο. Σν 2001, ε Δπηηξνπή Βαζηιείαο εμέδσζε θαη λέν έγγξαθν, ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη κε ιεπηνκεξέζηεξν ηξφπν νη αλαζεσξεκέλεο πξνηάζεηο, κε πξνβιεπφκελν ρξφλν 

εθαξκνγήο ην 2004. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε ζεηξά ηεο εμέδσζε θείκελν πξνο ζρνιηαζκφ, ην νπνίν 

νπζηαζηηθά ζηήξηδε ην έγγξαθν ηεο Βαζηιείαο, αιιά εζηίαδε πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ 

απνθιεηζηηθά ηε Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαη απνηέιεζε βάζε γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο Βαζηιείαο  ζηα 

πιαίζηα ηεο Δπξσδψλεο. 

 

Έηζη, ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2004 εθδφζεθε ην αλαζεσξεκέλν επνπηηθφ πιαίζην ηεο Κεθαιαηαθήο 

Δπάξθεηαο, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο Βαζηιεία ΙΙ θαη πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί πιήξσο κέρξη ην 2015. 

Δζηηάδεη ζε ηξεηο θχξηεο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, 

ηνπ επνπηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο πεηζαξρίαο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ & Σξαπεδηθφ ζχζηεκα αγνξάο, νη νπνίεο 

είλαη γλσζηέο σο ηξεηο πσλώνες. θνπφο είλαη λα εληζρπζνχλ θαη λα επνπηεπζνχλ νη δηεζλείο 

ηξαπεδηθέο απαηηήζεηο. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ λένπ πκθψλνπ ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: 

 

 Να απνδνζεί έκθαζε ζηε δηαδηθαζία επνπηηθήο εμέηαζεο θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο αγνξάο. 

 Ζ επαξθήο θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη κε θηλδχλσλ. 

 Ζ ζηαδηαθή ζχγθιηζε ηνπ χςνπο ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην νηθνλνκηθφ 

θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο απνηίκεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ίδηεο νη ηξάπεδεο. 

 

Σν λέν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο απαξηίδεηαη απφ ηξεηο ππιψλεο: 

 

I. Ο πρώηος πσλώνας αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ θάιπςε 

ηνπ πηζησηηθνχ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 

II. Ο δεύηερος πσλώνας αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ ζηνλ νπνίν απνβιέπεη ε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηελ 

ζέζπηζε ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ ζα δηέπνπλ ηελ δηαδηθαζία απηή. 

 

III. Ο ηρίηος πσλώνας αθνξά ηελ ελίζρπζε ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Οη ηξεηο απηνί ππιψλεο ηνπ λένπ πκθψλνπ είλαη ακνηβαίσο αιιεινεληζρπφκελνη. Αλακθίβνια, 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλφλσλ ηνπ πξψηνπ ππιψλα εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ ηθαλφηεηα 

ησλ επνπηηθψλ αξρψλ λα ειέγρνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο κέζσ ησλ εμνπζηψλ ηνπ 2νπ ππιψλα. 

Δπίζεο, νη απμεκέλεο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηνπ 3νπ ππιψλα δηακνξθψλνπλ ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη 

ηξάπεδεο. 

 

Σέινο, ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, αληηπξνζσπεχεη ηελ αλαινγία κεηαμχ ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ), ηα 

νπνία έρνπλ αληηζηαζκηζηεί αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ έρεη απνθαζηζηεί φηη ηνπο αληηζηνηρεί. 
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χκθσλα κε ην λέν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΙΙ ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 

 

2.2 Πξώηνο ππιώλαο - 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. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ν πξψηνο ππιψλαο  ηνπ λένπ χκθσλνπ επηθέξεη ηηο εμήο αιιαγέο ζην ηζρχνλ 

πιαίζην: 

 

(α) Σξνπνπνηεί ηελ ηζρχνπζα ησποποιημένη μέθοδο (standardized approach) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Ζ λέα ηππνπνηεκέλε κέζνδνο δηαηεξεί ηε ινγηθή ηεο πθηζηάκελεο κεζφδνπ 

κε ηελ απφδνζε πξνθαζνξηζκέλσλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο θηλδχλνπ. Δληνχηνηο επηηπγράλεη 

κεγαιχηεξε επαηζζεζία σο πξνο ηνλ θίλδπλν, ζην κέηξν πνπ νη ζπληειεζηέο θηλδχλνπ πξνζδηνξίδνληαη 

αλάινγα κε ηε δηαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

 

(β) Αλαγλσξίδεη ηε μέθοδο σπολογιζμού βάζει εζωηερικών ζσζηημάηων διαβάθμιζης (internal ratings 

based approach - IRB), κέζνδν ε νπνία παξέρεη ζηηο ηξάπεδεο δχν ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

ππνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην βαζκφ εμέιημεο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο 

θηλδχλνπ: 

 

 ηε θεμελιώδη μέθοδο (foundation approach) θαη 

 ηελ προηγμένη μέθοδο (advanced approach). 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκίζεσλ ησλ θηλδχλσλ ρξεηάδεηαη ε εθηίκεζε ηεζζάξσλ 

παξακέηξσλ: 

 

 Ζ πξψηε παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ππνρξέσζεο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ (PD - Probability of Default) θαη απεηθνλίδεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα. Μεηξάεη ηελ πηζαλφηεηα αδπλακίαο θάιπςεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πειάηε εληφο 

δεδνκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

 

 Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο θηλδχλνπ (LDG - Loss Given Default) δίλεη 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. Σν κέγεζνο ηεο LDG 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην είδνο ησλ εμαζθαιίζεσλ θαη ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί. 
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 Ζ ηξίηε παξάκεηξνο, ε έθζεζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ηεο 

ππνρξέσζήο ηνπ (EAD - Exposure At Default) δίλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 

αλνίγκαηνο. 

 

 Σν κέγεζνο ηεο ελαπνκέλνπζαο δηάξθεηαο κέρξη ηε ιήμε ησλ απαηηήζεσλ (Μ - Maturity) 

κεηξάεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απνκέλεη σο ηε ιήμε ηνπ αλνίγκαηνο. 

 

Ζ πνζνηηθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ πξέπεη λα γίλεη πιήξσο ηεθκεξησκέλα θαη λα 

αλαλεψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε. Παξάιιεια απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ 

(calibration), έηζη ψζηε νη εθηηκήζεηο λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Γηαθνξεηηθά νη φπνηεο δηαθνξέο ζα πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη δελ νθείινληαη ζε ζπζηεκαηηθνχο 

παξάγνληεο, αιιά ζε ηπραίν ζφξπβν. ηελ Δμειηγκέλε κέζνδν ησλ Δζσηεξηθψλ πζηεκάησλ 

Γηαβάζκηζεο νη εθηηκήζεηο ησλ PD, LDG, EAD θαη Μ παξέρνληαη απφ ηελ ηξάπεδα βάζεη ησλ 

εθηηκήζεψλ ηεο θαη ησλ θαηάιιεισλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, ελψ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ Μ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εμαίξεζεο γηα θάπνηα ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα. Αληίζεηα, ζηε Θεκειηψδε πξνζέγγηζε 

κφλν ε ηηκή ηνπ PD παξέρεηαη απφ ην ππάξρνλ ραξηνθπιάθην ρνξεγήζεσλ, θαζψο νη ζηαζκίζεηο ησλ 

LDG, EAD θαη Μ ηίζεληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. ηνλ Πίνακα 2.1.1 βιέπνπκε ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο. 

 

Πίλαθαο 2.1.1 Οξηζκόο Παξακέηξσλ Μεζόδσλ Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ 

Παξάκεηξνη Μεζόδσλ Δζσηεξηθώλ Γηαβαζκίζεσλ 

 

PD 
Ζ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πιεξσκήο ελφο 

αληηζπκβαιινκέλνπ ζε πεξίνδν ελφο (1) έηνπο. 

LGD 
Ο ιφγνο ηεο δεκίαο απφ άλνηγκα, εμαηηίαο ηεο αζέηεζεο 
ππνρξεψζεσλ απφ κέξνπο ελφο αληηζπκβαιινκέλνπ πξνο ην 
πνζφ πνπ είλαη αλεμφθιεην θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αζέηεζεο. 

EAD Έθζεζε έλαληη ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ (Exposure at Default) 

M 
Γηάξθεηα κέρξη ηε ιήμε (Maturity - M) 

Γηάξθεηα αλνίγκαηνο 
Πεγή: ΠΓ.ΣΔ 2589/20.8.2007 

 

 

(γ) Γηακνξθψλεηαη αλαιπηηθφ πιαίζην γηα ηελ επνπηηθή κεηαρείξηζε ησλ ηηηινπνηεκέλσλ απαηηήζεσλ 

(πιαίζην πνπ εμέιηπε εληειψο απφ ην αξρηθφ χκθσλν). 

(δ) Οη ηξάπεδεο, πνπ πιεξνχλ πξνυπνζέζεηο, ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο άκβιπλζεο 

ηνπ θηλδχλνπ γηα λα κεηψζνπλ ηηο θεθαιαηαθέο επηβαξχλζεηο ηνπο, φπσο: 

 

 ηηο εμαζθαιίζεηο, 

 ηηο εγγπήζεηο θαη ηα πηζησηηθά παξάγσγα, θαη 

 ην ζπκςεθηζκφ ζηνηρείσλ εληφο ηζνινγηζκνχ. 

 

(ε) Σέινο, εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. ηελ 

έλλνηα ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ εκπίπηνπλ νη δεκίεο πνπ νθείινληαη: 

 

 ζηελ αλεπάξθεηα/αθαηαιιειφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, 

 ζε αλζξψπηλν παξάγνληα, ή 

 ζε εμσηεξηθά αίηηα. 
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2.3 Γεύηεξνο ππιώλαο - Γηαδηθαζία επνπηηθήο αμηνιόγεζεο (Supervisory Review 

Process) 

 

Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαζηιείαο ζηνρεχεη λα ελζαξξχλεη ηελ ηήξεζε πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ ζηε δηαθάλεηα θαη παξνπζίαζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ Βαζηιεία ΗΗ & Σξαπεδηθφ 

ζχζηεκα 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. 

 

Όζεο ηξάπεδεο εθηηκάηαη ζηελ αγνξά φηη αλήθνπλ ζε πςεινχ θηλδχλνπ ηδξχκαηα ή έρνπλ 

αλεπαξθέο ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζα ηνπο επηβάιινληαη θπξψζεηο κέζσ πςειφηεξσλ 

πεξηζσξίσλ επηηνθίνπ ζην δηαηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ζην εθδηδφκελν ρξένο. Ζ δηαθάλεηα ησλ 

ζηνηρείσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, νη νπνίνη αθνξνχλ θπξίσο 

ζηνηρεία γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηε ζχλζεζε ησλ επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ηελ αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ εθζέζεσλ ζε θίλδπλν αλά πξντφλ θαη ηελ δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 

 

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. 

 

πγθεθξηκέλα, ν δεχηεξνο ππιψλαο αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο: 

 

 Πξφβιεςε δηαδηθαζηψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο 

θεθαιαηαθήο ηνπο επάξθεηαο θαη ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ επηπέδνπ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

 

 Καζηέξσζε ηεο εμνπζίαο επνπηηθνχ ειέγρνπ ηεο αξηηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδψλ. 

 

  Γπλαηφηεηα επηβνιήο απφ ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή θεθαιαηαθήο απαίηεζεο γηα θάιπςε 

έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαζ’ ππέξβαζε ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ (8%) ζε ζπγθεθξηκέλα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

 Καζηέξσζε ηεο εμνπζίαο έγθαηξεο παξέκβαζεο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ ζε πεξίπησζε 

επηδείλσζεο ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο επνπηηθήο εμέηαζεο (supervisory review process) ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα 

απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ Νένπ πκθψλνπ. Αληαλαθιά ηε κεηαηφπηζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ απφ ην επίπεδν ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ζε εθείλν ηεο 

κηθξνπξνιεπηηθήο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα πξνζσπνπνηεκέλεο επνπηείαο ησλ ηδξπκάησλ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ελέρνπλ κεγαιχηεξν ζπζηεκηθφ θίλδπλν. 
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2.4 Σξίηνο ππιώλαο - 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. Αθνξά, επνκέλσο, ηελ ππνρξέσζε ησλ 

ηξαπεδψλ λα πξνβαίλνπλ ζε γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ, ηφζν πνηνηηθνχ φζν θαη πνζνηηθνχ ραξαθηήξα, 

κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο επηβαιιφκελεο απφ ηελ αγνξά πεηζαξρίαο πξνο ηνπο θαλφλεο νξζήο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. θνπφο ηνπ 3νπ ππιψλα είλαη λα παξέρνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

αγνξά νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζήο ηνπο. Οη ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο αθνξνχλ ζε γεληθέο 

γξακκέο: 

 

 ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

 ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζήο ηνπο, θαη 

 ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θηλδχλσλ. Οη ηερληθέο κεηαβηβάζεσο θαη νη πξαθηηθέο κεηξήζεσο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, φπσο είλαη ηα credit derivatives, 

swap options, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηηινπνηήζεηο ελεξγεηηθνχ. Παξάιιεια απμάλεηαη ην 

θάζκα ησλ εμαζθαιίζεσλ έλαληη θηλδχλσλ θαη νη εγγπήζεηο έλαληη απαηηήζεσλ. 

 

Οη επνπηηθέο αξρέο κπνξεί πιένλ λα κελ επηβάιινπλ εηδηθή θεθαιαηαθή απαίηεζε γηα ηνλ 

επηηνθηαθφ θίλδπλν ηνπ επελδπηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ 

θίλδπλν ιφγσ αλνηγκάησλ ξεπζηφηεηαο κεηαμχ παζεηηθνχ/ελεξγεηηθνχ, αιιά παξαθνινπζνχλ κε 

πξνζνρή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θάζε ηξάπεδαο. Σν ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ζρεηηθά κε ην λέν 

πιαίζην ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή, έρεη λα θάλεη κε εηδηθή 

θεθαιαηαθή απαίηεζε έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ην νπνίν ζέηεη ηνπο λένπο θαλφλεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εζληθνχο θνξείο θαη ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο. Μέζα απφ ην λέν πιαίζην 

πξνβιέπνληαη μερσξηζηέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο βάζεη αληίζηνηρσλ κεζνδνινγηψλ κέηξεζεο. Ζ 

δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν είλαη φηη δελ είλαη εχθνια κεηξήζηκνο 

θαη αλαθέξεηαη ζε φια ηα είδε θηλδχλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ είηε σο θίλδπλνη 

αγνξάο, είηε σο πηζησηηθνί θίλδπλνη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Αλαγθαηόηεηα ηεο Πιαηθόξκαο Γηαβαζκίζεσλ 

 

Όπσο αλαιχζεθε δηεμνδηθά ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο 

ζπζηεκάησλ δηαβαζκίζεσο πηζηνχρσλ είλαη επηβεβιεκέλε. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή έγθεηηαη θπξίσο ζε 

δχν βαζηθνχο παξάγνληεο: 

i. ζηελ ράξαμε ηεο κειινληηθήο πνιηηηθήο ηεο ηξάπεδαο 

ii. ζε επνπηηθνχο ζθνπνχο. 

Ζ χπαξμε δηαβαζκηζκέλσλ πηζηνχρσλ ζε κία ηξάπεδα απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα 

ηεο Γηνίθεζεο γηα ηελ ράξαμε ηεο κειινληηθήο πνιηηηθήο ηεο. Οη δηαβαζκίζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο. Σηο δηαβαζκίζεηο ρακεινχ ξίζθνπ, ηηο δηαβαζκίζεηο κεζαίνπ ξίζθνπ θαη ηηο 

δηαβαζκίζεηο πςεινχ ξίζθνπ. Γλσξίδνληαο ην επίπεδν ξίζθνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο κία ηξάπεδα, θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε δηάθνξεο θαηαλνκέο, λα πξνβιέςεη ηηο κειινληηθέο απνκεηψζεηο αιιά θαη ηηο 

αλακελφκελεο εηζξνέο θεθαιαίνπ πνπ ζα έρεη. Δπηπιένλ είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη αζθήζεηο 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress test).  

Ωο Stress Test [J.P. Morgan, 1999] νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αζπλήζηζηα κεγάιεο δεκίεο. ηα πιαίζηα ηνπ 

Stress Testing, νη παξάγνληεο θηλδχλνπ πθίζηαληαη ζρεηηθά κεγάιεο κεηαβνιέο θαη γίλεηαη ρξήζε κε 

γξακκηθψλ κνληέισλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα. Ζ δηακφξθσζε ησλ δπζκελψλ ζελαξίσλ κπνξεί λα γίλεη είηε κε βάζε θάπνηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα, είηε ζχκθσλα κε πηζαλέο πνιηηηθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο. 

Πνιχ πξφζθαηα, δηαπηζηψζεθε φηη ε κνξθή ησλ ζελαξίσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθάζηνηε ραξηνθπιαθίνπ. Θα πξέπεη, ζε πξψηε θάζε, λα εληνπίδνληαη νη 

παξάγνληεο θηλδχλνπ ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδεη επαηζζεζία ην ραξηνθπιάθην, θαη αθνινχζσο λα 

εθαξκφδνληαη ηζρπξέο δηαηαξαρέο ζηηο ηηκέο απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε 

αληίδξαζε ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Να ζεκεηψζνπκε φηη νη έμη κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

ππεβιήζεζαλ πξηλ ιίγν  θαηξφ ζε δηαδηθαζία stress testing.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο επνπηηθνχο ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ηε Βαζηιεία ΗΗ νη ηξάπεδεο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα δεζκεχνπλ θεθάιαηα γηα θάζε λέα ρνξήγεζε. Σν πνζφ ηνπ δεζκεπκέλνπ θεθαιαίνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο ρνξήγεζεο (Standardized approach). πλεπψο θαιήο πνηφηεηαο 

ραξηνθπιάθην ζπλεπάγεηαη κεησκέλα θεθάιαηα πνπ πξέπεη λα δεζκεχεη ε ηξάπεδα (ην νπνίν είλαη θαη 

ην δεηνχκελν θάζε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο), ελψ αληίζεηα θαθήο πνηφηεηαο ραξηνθπιάθην 

ζπλεπάγεηαη απμεκέλα θεθάιαηα πνπ πξέπεη λα δεζκεχνληαη απν ηελ ηξάπεδα.  

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φια ηα παξαπάλσ απαηηνχληαη εηδηθέο εθαξκνγέο (εζσηεξηθά 

ζπζηήκαηα δηαβαζκίζεσλ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΠΓΣΔ 2589 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ππιψλα ΗΗ) πνπ 

λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ηήξεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ δηαβαζκίζεσλ, θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ απφ 

ηνπο ρξήζηεο, χπαξμε κεγάινπ πιήζνπο ρξεζηψλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή θαη θπζηθά ηελ δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο δηαθνξεηηθψλ αλαθνξψλ (reports) ψζηε λα θαιχπηνληαη νη δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο 

αλάγθεο. Δθαξκνγέο ηέηνηνπ είδνπο δηαζέηνπλ φιεο νη κεγάιεο Διιεληθέο Σξάπεδεο (Δζληθή, Alpha 

Bank, Eurobank, Σξάπεδα Πεηξαηψο). Οξηζκέλεο απφ απηέο κάιηζηα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

εθαξκνγέο αλάινγά κε ην ραξηνθπιάθην πνπ επηζπκνχλ λα δηαβαζκίζνπλ. Έλα πνιχ δεκνθηιέο 

ζχζηεκα εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ πνπ δηαζέηνπλ νη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

(Δζληθή, Alpha Bank, Eurobank, Σξάπεδα Πεηξαηψο) είλαη ην RA (Risk Analyst) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαβάζκηζε πνιχ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έρεη 
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αλαπηπρζεί απφ ηελ Ακεξηθαληθή εηαηξεία Moody’s, θαη δηαηίζεηαη κε ελζσκαησκέλν ηνλ αιγφξηζκν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαβάζκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

3.2 Πεξηγξαθή Πιαηθόξκαο Γηαβαζκίζεσλ Πηζηνύρσλ 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη επηκέξνπο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο θαζψο 

θαη ν αιγφξηζκνο ππνινγηζκνχ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ππφ εμέηαζε εηαηξείαο. Να 

ζεκεησζεί φηη ε πιαηθφξκα είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή (web application) θαη γηα ηελ πινπνίεζή 

ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιψζζα xhtml, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο, ε γιψζζα javascript γηα 

ζθνπνχο validation ησλ πεδίσλ, ε γιψζζα php γηα scripting κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ, ελψ φια ηα 

δεδνκέλα απνζεθεχνληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ MySQL. 

 

3.3 Οζόλε Δηζόδνπ ζηελ Δθαξκνγή 

 

ηε θάησζη εηθφλα απεηθνλίδεηαη ε αξρηθή νζφλε ηεο εθαξκνγήο.  

Δηθόλα 3.1 Αξρηθή Οζόλε Δθαξκνγήο 

 

Ο ρξήζηεο πξνηξέπεηαη λα κπεη ζηελ εθαξκνγή θαηαρσξίδνληαο ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ 

θσδηθνχο. ε πεξίπησζε πνπ νη θσδηθνί πνπ ζα θαηαρσξίζεη είλαη ιαλζαζκέλνη εκθαλίδεηαη ε θάησζη 

νζφλε: 
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Δηθόλα 3.2 Οζόλε Λαλζαζκέλεο Καηαρώξηζεο Κσδηθώλ 

 

Γηαθνξεηηθά ζε πεξίπησζε νξζήο θαηαρψξεζεο κεηαβαίλεη ζηελ νζφλε αλαδήηεζεο. 

 

3.2 Οζόλε Αλαδήηεζεο Πηζηνύρνπ 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο λα αλαδεηνχλ 

πηζηνχρνπο πνπ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλνη ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε βάζε ην ΑΦΜ ή ηελ επσλπκία ηεο 

επηρείξεζεο. 

Δηθόλα 3.2.1 Οζόλε Αλαδήηεζεο Πηζηνύρσλ 

 

 

Γηα ιφγνπο ρξεζηηθφηεηαο ε αλαδήηεζε ιεηηνπξγεί σο εμήο: 

ε πεξίπησζε πνπ θαη ηα δχν πεδία (Tax ID θαη Companie’s Name) είλαη θελά επηιέγνληαο ην 

θνπκπί αλαδήηεζεο “Search” απεηθνλίδεηαη φιν ην πιήζνο ησλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ζηε βάζε δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη ζπκπιεξσκέλν κφλν ην έλα απ’ 

ηα δχν πεδία, επηιέγνληαο ην θνπκπί “Search” απεηθνλίδνληαη νη πηζηνχρνη πνπ ηθαλνπνηνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν κφλν θξηηήξην. Γηαθνξεηηθά ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ζπκπιεξσκέλα θαη ηα δχν πεδία 

απεηθνλίδνληαη νη εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Θα πξέπεη εδψ 
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λα ζεκεησζεί φηη επίζεο γηα ιφγνπο ρξεζηηθφηεηαο ζην πεδίν απφ ην πεδίν Companie’s Name 

απεηθνλίδνληαη νη εηαηξείεο πνπ ζηελ επσλπκία ηνπο ππάξρεη ε ιέμε πνπ θαηαρσξήζεθε ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν. Γηα παξάδεηγκα αλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζπκπιεξσζνχλ ηα γξάκκαηα ΑΒ θαη 

επηιεγεί ην θνπκπί “Search” εκθαλίδνληαη φιεο νη θαηαρσξεκέλεο εηαηξείεο πνπ πεξηέρνπλ ην ηκήκα 

ΑΒ ζηελ επσλπκία ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ρξήζηεο επηζπκεί λα ζβήζεη ηηο θαηαρσξήζεηο γηα ην 

ζχλνιν ησλ πεδίσλ κπνξεί λα ην θάλεη επηιέγνληαο ην θνπκπί “Clear Fields”. 

ηελ θάησζη εηθφλα απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ρξήζηεο επηιέμεη λα γξάςεη “soft” ζην πεδίν Companie’s Name. 

Δηθόλα 3.2.1 Δκθάληζε Απνηειεζκάησλ Αλαδήηεζεο 

 

 Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ε πινπνίεζε φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή ζε γιψζζα 

PHP. 

<?php 

$con = mysql_connect("localhost","root",""); 

if (!$con) 

  { 

  die('Could not connect: ' . mysql_error()); 

  } 

mysql_select_db("customers_db", $con); 
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$x = $_POST['afm']; 

$y = $_POST['company_name']; 

if ($x == "" && $y=="") 

$result = mysql_query("SELECT * FROM customers_info"); 

else 

$result = mysql_query("SELECT * FROM customers_info 

 WHERE tax_id = '$x' and customer_name = '$y'"); 

echo "<table align=\"center\" border= \"0\" style= \"border-collapse: 

collapse\" bgcolor=rgb(230,230,241)> 

<tr class=\"browseEntry\"> 

<th width = \"100\"> <font class = \"center3\" >Tax ID </font></th> 

<th width = \"200\"><font class = \"center3\" > Companie's Name 

</font></th> 

<th width = \"200\"><font class = \"center3\" > Industry Sector</font</th> 

<th width = \"200\"><font class = \"center3\" > Legal Entity</font></th> 

</tr>"; 

while($row = mysql_fetch_array($result)) 

  {  echo '<tr> 

<td align="center"><font class = "center4"><a href="customer main 

menu.php? id= '. $row['tax_id'] .'">'. $row['tax_id'] .'</a></font></td> 

<td align="center"><font class = "center4">'  . $row['customer_name'] . 

'</font></td> 

<td align="center"><font class = "center4">' . $row['industry_sector'] . 

'</font></td> 

<td align="center"><font class = "center4">' . $row['legal_entity'] . 

'</font></td> 

</tr>';  

  } 

echo "</table>"; 

mysql_close($con);      ?> 
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3.3 Καηαρώξεζε Νέαο Δπηρείξεζεο 

 

Μέζσ ηεο εθαξκνγήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα θαηαρσξνχλ λέεο επηρεηξήζεηο 

ψζηε κειινληηθά λα δηαβαζκηζηνχλ κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηνπ 

θνπκπηνχ “Create new Customer” πνπ βξίζθεηαη ζηελ νζφλε αλαδήηεζεο. Δπηιέγνληαο ην 

ζπγθεθξηκέλν θνπκπί κεηαβαίλνπκε ζηελ θάησζη νζφλε: 

 

Δηθόλα 3.3.1 Οζόλε Γεκηνπξγίαο Νένπ Πηζηνύρνπ 

 

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη θαηλνχξγηεο 

επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαο ην ζχλνιν ησλ πεδίσλ. Γηα λα είλαη επηηπρήο ε θαηαρψξηζε ζα πξέπεη 

λα κελ ππάξρνπλ θελά πεδία θαη επηπιένλ ην Tax ID λα είλαη έγθπξν (πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο 

ςεθίσλ απφ ηεο εθαξκνγή). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ην θάησζη κήλπκα θαη 

απνηξέπεηαη ε απνζήθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

Δηθόλα 3.3.2 Με Έγθπξν Tax ID 
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Δηθόλα 3.3.3 Με πκπιεξσκέλν Πεδίν 

 

 

 ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ πεδίσλ ζπκπιεξσζεί ζσζηά εκθαλίδεηαη ην θάησζη κήλπκα 

θαη ε θαηλνχξγηα επηρείξεζε απνζεθεχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 3.3.4 Μήλπκα Δπηβεβαίσζεο Οξζήο Καηαρώξηζεο Δπηρείξεζεο 

 

 

 Ζ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ εγθπξφηεηαο (validation test) ζε γιψζζα javascript φπσο 

πινπνηήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή, δίλνληαη παξαθάησ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<script type="text/javascript"> 

function validateForm() 

{ 
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var x=document.forms["myForm"]["Tax_ID"].value 

var y=document.forms["myForm"]["customer_name"].value 

var z=document.forms["myForm"]["Industry_Sector"].value 

var w=document.myForm.Legal_Entity.selectedIndex 

//var y=document.forms["myForm"]["lname"].value 

//if (x==null || x=="") 

 

if(isNaN(x) || x == "" || x%11 !=0 || x.length != 9) 

  {   myForm.Tax_ID.style.background = "rgb(255,255,180)" ; 

   myForm.Tax_ID.style.color = "RED" ; 

   alert ("The Tax ID is not valid. Please enter a valid Tax 

ID"); 

  return false; 

  } 

  

 else if(y == "") 

 

  { myForm.customer_name.style.background = 

"rgb(255,255,180)" ; 

   myForm.customer_name.style.color = "RED" ; 

   alert("The Companie's Name cannot be null"); 

  return false; 

  } 
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  else if(z == "") 

  { myForm.Industry_Sector.style.background = 

"rgb(255,255,180)" ; 

   myForm.Industry_Sector.style.color = "RED" ; 

   alert("The Industry Sector cannot be null"); 

  return false; 

  } 

else if(w == "") 

  { myForm.Legal_Entity.style.background = 

"rgb(255,255,180)" ; 

   myForm.Legal_Entity.style.color = "RED" ; 

   alert("The Legal Entity cannot be null"); 

  return false; 

  } 

 else return true 

} 

</script> 
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Αξρηθά ην πεδίν Tax ID (ΑΦΜ), ειέγρεηαη αλ είλαη θελφ, αλ πεξηέρεη κε αξηζκεηηθνχο 

ραξαθηήξεο, αλ είλαη πνιιαπιάζην ηνπ 11 θαη αλ έρεη κήθνο 9. ε πεξίπησζε πνπ ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα απφ απηά ηφηε ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη false, ην πεδίν γίλεηαη θίηξηλν, ε γξακκαηνζεηξά θφθθηλε 

θαη εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα. Γηαθνξεηηθά πξαγκαηνπνηνχληαη αληίζηνηρνη έιεγρνη ζηα 

ππφινηπα πεδία θαη αλ δελ βξεζεί θάπνην ιάζνο ζηηο θαηαρσξήζεηο ε επηρείξεζε απνζεθεχεηαη ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ.  

 Σα validation rules είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζε θάζε εθαξκνγή δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

απνθεχγνληαη ιαλζαζκέλεο εγγξαθέο ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

πνιιαπιά πξνβιήκαηα. 

 

3.4 Πξαγκαηνπνίεζε Νέαο Αμηνιόγεζεο/Γηαβάζκηζεο 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιαηθφξκαο είλαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο 

πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

Αξρηθά αλαδεηείηαη ε επηρείξεζε (νζφλε) αλαδήηεζεο κε βάζε ην Tax ID ή ηελ επσλπκία φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 3.2.  

Δηθόλα 3.4.1  

 

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηνλ ζχλδεζκν (link) θάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα Tax ID νπφηε θαη 

κεηαβαίλνπκε ζηελ επφκελε νζφλε.  
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Δηθόλα 3.4.2 Βαζηθή Οζόλε Πηζηνύρνπ

 

 

 

 

ηελ νζφλε απηή απεηθνλίδνληαη ηα αθφινπζα πιεξνθνξηαθά πεδία: 

 ΑΦΜ (Tax ID), 

  Δπσλπκία (Companie’s Name), 

 Industry Sector (Κιάδνο Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, 

 Legal Entity Type (Ννκηθή Μνξθή) 

 Most Recent Rating (Πην πξφζθαηε δηαβάζκηζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε), 

Δλψ αθξηβψο θάησ απφ ηα πιεξνθνξηθά ζηνηρεία βξίζθνληαη ηα θνπκπηά πξαγκαηνπνίεζεο 

θαηλνχξγηαο δηαβάζκηζεο θαη απεηθφληζεο ησλ πθηζηάκελσλ δηαβαζκίζεσλ. Δπηιέγνληαο ην θνπκπί 

“Create New Rating” ηεο νζφλεο “Customer’s Main Menu” κεηαβαίλνπκε ζηελ θφξκα ζπκπιήξσζεο 

(Δηθφλα 3.5.1) ησλ απαηηνχκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 

αμηνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο.  
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Δηθόλα 3.5.1 Οζόλε Καηαρώξηζεο Οηθνλνκηθώλ θαη Πνηνηηθώλ ηνηρείσλ 

 

  Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αμηφπηζηεο δηαβάζκηζεο είλαη απαξαίηεην λα 

ζπκπιεξσζνχλ νη δχν πην πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ 

θάπνην πεδίν δελ ζπκπιεξσζεί, δελ είλαη δπλαηή ε δηαβάζκηζε ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί 

απηφ, γηα φια ηα πεδία έρνπλ δεκηνπξγεζεί έιεγρνη εγθπξφηεηαο (validation test). Σα validation rules 

(πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κε javascript) ελεξγνπνηνχληαη φηαλ επηιερζεί ην θνπκπί “Produce Rating” ελψ 

αλ θάπνην πεδίν είλαη θελφ ή έρεη κε αξηζκεηηθή ηηκή. Σν κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή είλαη:  
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Δηθόλα 3.5.2 Μήλπκα Λαλζαζκέλεο Καηαρώξηζεο 

 

 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην πεδίν “Shareholders’ Equity” δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε απνηέιεζκα 

λα εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα θαη λα θηηξηλίδεη ην πεδίν. 

Δπηπιένλ ππάξρεη έιεγρνο νξζφηεηαο αλαθνξηθά πεδία “Fiscal Years”. Hαξηζηεξή ζηήιε πξέπεη λα 

είλαη ε κεηαγελέζηεξε νηθνλνκηθή ρξήζε, επνκέλσο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε: 

Μεηαγελέζηεξε Υξήζε = Πξνγελέζηεξε ρξήζε  + 1.  

 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ην θάησζη κήλπκα: 

Δηθόλα 3.5.3 Μήλπκα Λαλζαζκέλεο Καηαρώξηεο Οηθνλνκηθώλ Υξήζεσλ 

 

Παξαθάησ δίλεηαη ε πινπνίεζε ησλ δχν ειέγρσλ ζε γιψζζα javascript: 

 

 Έιεγρνο θελνχ ή κε αξηζκεηηθνχ πεδίνπ 
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 Ο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη αλ ην πεδίν είλαη κε αξηζκεηηθφ ή αλ είλαη θελφ. Αλ 

ζπκβαίλεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα δχν ηφηε εκθαλίδεηαη ην αληίζηνηρν κήλπκα θαη ε θαηαρψξεζε ησλ 

πεδίσλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη. Να ζεκεηψζνπκε φηη ν έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί αλ ην πεδίν έρεη κε αξηζκεηηθή ηηκή γίλεηαη κε ηελ ζπλάξηεζε NaN (Not a Number) ηεο 

javascript. 

 Έιεγρνο εκεξνκεληψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

else 

if(isNaN(document.forms["myForm"]["SHARE_CAPITAL_DUE_P"].val

ue) || document.forms["myForm"]["SHARE_CAPITAL_DUE_P"].value 

=="") 

  {

 myForm.SHARE_CAPITAL_DUE_P.style.background = 

"rgb(255,255,180)" ; 

   myForm.SHARE_CAPITAL_DUE_P.style.color = 

"RED" ; 

   alert ("The value of the 'SHARE CAPITAL DUE' is 

null or is not valid. Please enter a valid value."); 

  return false; 

  } 

 

<script type="text/javascript"> 

 

function validateForm() 

{ 

 

 if(document.myForm.year_1.selectedIndex - 

document.myForm.year_2.selectedIndex != -1) 

  {myForm.year_1.style.background = "rgb(255,255,180)" ; 

         myForm.year_2.style.background = "rgb(255,255,180)" ; 

   alert("The Fiscal Years have been completed incorrectly"); 

   return false; 
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Ο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο είλαη 

ζπλερφκελεο (δηαδνρηθέο) θαη επηπιένλ αλ ε αξηζηεξή ζηήιε πεξηέρεη ηελ λεφηεξε εκεξνκελία 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ππνδείγκαηνο. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί νξζά φια ηα πεδία ηφηε ελεξγνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο 

 πνπ παξάγεη ηελ δηαβάζκηζε θαη εκθαλίδεηαη ην εμήο κήλπκα: 

Δηθόλα 3.5.4 Μήλπκα Δπηβεβαίσζεο Πξαγκαηνπνίεζεο Γηαβάζκηζεο 

 

  

 Γηα λα εκθαληζηεί ε θαηεγνξία πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επηιέγνπκε ην θνπκπί “Historical Rating” 

νπφηε κεηαβαίλνπκε ζηελ αληίζηνηρε νζφλε. 

 

3.6 Ιζηνξηθό Γηαβαζκίζεσλ Δπηρείξεζεο 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε απεηθνλίδεηαη ην πιήζνο ησλ δηαβαζκίζεσλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ επηρείξεζε, κε ζθνπφ λα δηαηεξνχληαη ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα θάζε επηρείξεζε. 

ηελ νζφλε απηή κεηαβαίλεη ν ρξήζηεο είηε έπεηηα απφ θάζε λα δηαβάζκηζε (φπσο πεξηγξάθεθε ζηελ 

παξάγξαθν 3.5) είηε απφ ηελ νζφλε “Customer’s Main Menu” επηιέγνληαο ην αληίζηνηρν θνπκπί. Ζ 

νζφλε απηή απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 3.6. 

 

Δηθόλα 3.6 Οζόλε Ιζηνξηθνύ Γηαβαζκίζεσλ

 
 

 Ζ νζφλε απηή ρσξίδεηαη επίζεο ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο είλαη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

ηεο επηρείξεζεο (ΑΦΜ, Δπσλπκία Δπηρείξεζεο, Κιάδνο Οηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, Ννκηθή Μνξθή 

θαη πην πξφζθαηε δηαβάζκηζε). ην δεχηεξν θαη πην ζεκαληηθφ κέξνο απεηθνλίδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

δηαβαζκίζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε Δπηρείξεζε. Σα ζηνηρεία 

πνπ εκθαλίδνληαη είλαη ε Ζκεξνκελία θαη ψξα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαβάζκηζε, ην to score πνπ 

πξνέθπςε απφ ηνλ αιγφξηζκν θαη ε θαηεγνξία πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλήθεη ε επηρείξεζε. Να 
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ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνο ζηελ 

εθαξκνγή απνηειεί αληηθείκελν επφκελνπ θεθαιαίνπ.  

 ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εκθαληζηνχλ ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ 

απεηθνληδφκελσλ δηαβαζκίζεσλ, επηιέγνληαο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο δηαβάζκηζεο πνπ 

επηζπκνχκε. Οη δηαβαζκίζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νζφλεο ηαμηλνκνχληαη απφ ηελ πην πξφζθαηε ζηελ 

πην παιηά.  

ηελ πεξίπησζε απηή κεηαβαίλνπκε ζηελ επφκελε νζφλε. 

 

3.7 Οζόλε Αλαιπηηθήο Απεηθόληζεο Γηαβαζκίζεσλ Δπηρείξεζεο 

 

 Όπσο πεξηγξάθεθε θαη ζηελ παξάγξαθν 3.6, επηιέγνληαο κία ζπγθεθξηκέλε δηαβάζκηζε 

(επηιέγνληαο απφ ηελ ζηήιε Rating Date and Time ηελ δηαβάζκηζε πνπ επηζπκνχκε) κηαο επηρείξεζεο, 

απεηθνλίδνληαη ηα νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα ηεο δηαβάζκηζεο απηήο. Ζ νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη 

είλαη ε θάησζη: 

Δηθόλα 3.7 Οζόλε Απεηθόληζεο ηνηρείσλ Γηαβάζκηζεο
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 H νζφλε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη δηαηεξείηαη ε ηζηνξηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη 

επνκέλσο είλαη πνιχ εχθνιν λα γίλνληαη ζπγθξίζεηο κε άιια έηε αιιά θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

εθηηκήζεηο γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο ην θνπκπί “Customer Main Menu” κεηαβαίλνπκε ζηελ θεληξηθή νζφλε ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

3.8  Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο Δθαξκνγήο 

 

 Γηα επνπηηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ζθνπνχο είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαγξαθή ησλ δηαβαζκίζεσλ 

θαη δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξνχληαη απν ηνπο ρξήζηεο γηα ην ζχλνιν ησλ δηαβαζκίζεσλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί. Δπηπιένλ ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

παξαγσγή δηαβαζκίζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ (Quality Control) θαη γηα 

ζθνπνχο validation, θαη calibration (επηθχξσζε θαη βαζκνλφκεζε) ηνπ αιγνξίζκνπ.  

 Γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, δεκηνπξγήζεθε κίαο βάζε δεδνκέλσλ κε πέληε πίλαθεο ζε 

MySQL. Σα νλφκαηα ησλ πηλάθσλ θαζψο θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο είλαη ε εμήο: 

 Πίλαθαο “credentials” 

ηνλ πίλαθα credentials απνζεθεχνληαη ηα νλφκαηα ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 

εθαξκνγή, θαη ζπγθεθξηκέλα ην username, ην password, θαη ην φλνκα ηνπ ρξήζηε πνπ 

ζπλδέεηαη ζηελ εθαξκνγή. 

 Πίλαθαο “customers_info” 

ηνλ πίλαθα customers_info απνζεθεχνληαη νη εηαηξείεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηελ νζφλε 

“Create new Customer” ηεο εθαξκνγήο. Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα είλαη ην ΑΦΜ ηεο επηρείξεζεο, 

ε επσλπκία, ν θιάδνο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαη ε λνκηθή ηεο κνξθή. Γεδνκέλνπ φηη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε βάζε δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ δηπινθαηαρσξήζεηο, ην ΑΦΜ έρεη 

νξηζηεί σο κνλαδηθφ θιεηδί (primary key). 

 Πίλαθαο “financial_qual_data” 

ηνλ πίλαθα financial_qual_data απνζεθεχνληαη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία (νηθνλνκηθά θαη 

πνηνηηθά) πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα δηαβάζκηζεο. Σα δεδνκέλα πνπ 

απνζεθε’πνληαη είλαη ηα ηα πεδία πνπ βξίζθνληαη ζηελ νζφλε “Financial Statement and 

Qualitative Data”. 

 Πίλαθαο “financial_ratios”  

ηνλ πίλαθα financial_ratios ππνινγίδνληαη θαη απνζεθεχνληαη νη αξηζκνδείθηεο (νη 

αξηζκνδείθηεο απηνί αλαιχνληαη ζην επφκελν θεθάιαην) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ. 

 Πίλαθαο “scores” 

Σνλ πίλαθα scores ε ηειηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο (final value) φπσο νξίδεηαη ην επφκελν 

θεθάιαην. Δπηπιένλ απνζεθεχεηαη ην ηειηθφ score ηεο δηαβάζκηζεο θαη ε θαηεγνξία 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (κε βάζε ηελ ππάξρνπζα θιίκαθα) πνπ αλήθεη ε επηρείξεζε. 

 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο ηέζζεξηο ηειεπηαίνπο πίλαθεο πνπ αλαθέξζεθαλ, 

απνζεθεχεηαη ην ΑΦΜ (Tax ID) ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ηεο 

δηαβάζκηζεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ζχλδεζε (join) ησλ πηλάθσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 ην θεθάιαην 4 ζα γίλεη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ καζεκαηηθνχ ππνδείγκαηνο πνπ 

αλαπηχρζεθε κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ππφ εμέηαζε επηρείξεζεο.  

 

4.1 Οξηζκόο θαη εκαληηθόηεηα Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Γεηθηώλ 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο απνηεινχλ κία θαηάιιειε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία 

ζπλνςίδνπκε κεγάιν αξηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπκε θαη λα 

ζπγθξίλνπκε ηελ επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη δείθηεο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απφ ηνπο 

αλαιπηέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνκήο, ηεο ξεπζηφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ηδέα πίζσ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ είλαη φηη, ελψ ηα απφιπηα πνζά πνπ επελδχνληαη ζηα δηάθνξα ζηνηρεία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ πηζαλφλ λα κεηαβάιινληαη, νη ζρέζεηο φκσο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ζηαζεξέο. Έηζη, εάλ ζπκβνχλ αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο απηέο, νη δείθηεο ζα πξέπεη λα δίλνπλ 

ζηνλ αλαιπηή ηελ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε. 

Γηα ηε κειέηε ησλ δεηθηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο ηέζζεξηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο:  

 ε θαηάζηαζε εηζνδήκαηνο, δειαδή ε θαηάζηαζε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο,  

 ν ηζνινγηζκφο,  

 ε θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο  

 θαη ε θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ. 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε γίλεηαη γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηζρπξή θαη θεξδνθφξα ζε ζρέζε 

κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο θαη θαηά πφζν βειηηψλεηαη ή επηδεηλψλεηαη δηαρξνληθά ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη επνκέλσο πεξηζζφηεξν ρξήζηκνη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνπο 

εμήο ηξφπνπο.  

i. Μηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ελφο δείθηε ηεο ίδηαο επηρείξεζεο εμεηάδεηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε 

αιιαγή ηεο ηάζεο ηνπ. 

ii. Οη δείθηεο κηαο επηρείξεζεο ζπγθξίλνληαη κε ηνλ κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ γηα ην 

ζχλνιν ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε επηρείξεζε. 

iii. Οη ρξνλνινγηθέο ζεηξέο δεηθηψλ κηαο επηρείξεζεο ζπγθξίλνληαη κε φκνηεο ρξνλνινγηθέο 

ζεηξέο ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ ηεο επηρείξεζεο απηήο. 
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Οη επελδπηέο ρξεηάδνληαη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ηφζν ηηο 

κειινληηθέο ρξεκαηηθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλνχλ απηέο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πιήξσο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ ηηο αδπλακίεο ζε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα γηα 

βειηίσζε. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο πέληε θαηεγνξίεο: 

i. Γείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο θαη πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, 

ii. Γείθηεο ξεπζηφηεηαο, 

iii. Γείθηεο απφδνζεο ή απνηειέζκαηνο, 

iv. Γείθηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

λ. Γείθηεο αγνξαίαο αμίαο ή απνηίκεζεο. 

 

4.2 Πξνβιήκαηα ζηε Υξήζε Αξηζκνδεηθηώλ 

 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία, 

αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ θαηάιιεια, νδεγνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ παξαπιαλεηηθψλ ηηκψλ. Σα 

πξνβιήκαηα απηά ζπλήζσο νθείινληαη ζηηο πην θάησ αηηίεο: 

 

 Ύπαξμε αξλεηηθψλ παξαλνκαζηψλ ή αξηζκεηψλ, 

 Ύπαξμε αθξαίσλ ηηκψλ, νθεηιφκελσλ ζε ιαλζαζκέλε θαηαρψξεζε ή ζπγθπξηαθή επηθξάηεζε 

αζπλήζηζησλ ηηκψλ ησλ αληίζηνηρσλ παξακέηξσλ, 

 Υξεζηκνπνίεζε, σο παξαλνκαζηψλ, κεηαβιεηψλ κε ηηκέο πνπ ηείλνπλ ζην κεδέλ. (ε κηα 

ηέηνηα πεξίπησζε, νη ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ ηείλνπλ ζην άπεηξν, 

 Λαλζαζκέλεο ινγηζηηθέο ηαμηλνκήζεηο, 

 Γηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ή κεηαμχ ρξήζεσλ (π.ρ. ε απφθηεζε παγίσλ κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε – leasing – έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνπζίαζε κεησκέλσλ παγίσλ 

ζην ελεξγεηηθφ. Έηζη, ν δείθηεο παγηνπνίεζεο ηεο αληίζηνηρεο επηρείξεζεο ζα είλαη εμαηξεηηθά 

ρακειφο, ζπγθξηλφκελνο κε ηνλ ίδην δείθηε κηαο νκνεηδνχο επηρείξεζεο ε νπνία δελ έρεη 

θαηαθχγεη ζηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη κε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ δεηθηψλ (νη νπνίνη 

έρνπλ αληίζηνηρν πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν άιια ζπζρεηίδνπλ παξακέηξνπο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ 

αλάινγα πξνβιήκαηα) ή κε απαινηθή ησλ αθξαίσλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ ή κε απαινηθή ησλ 

δεηθηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ αθξαίεο ηηκέο. 

 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα. 

 

 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                    Γεκήηξεο  Βαηάκεο 
 

Αλάπηπμε  Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο θαη Μαζεκαηηθνχ Τπνδείγκαηνο γηα ηελ Αμηνιφγεζε Δπηρεηξήζεσλ 
                                        46 

 

4.3 Γείθηεο Ρεπζηόηεηαο 

 

ηελ θαηεγνξία απηή κπνξεί λα εληαρζεί κεγάινο αξηζκφο δεηθηψλ, δηφηη ε ξεπζηφηεηα επεξεάδεηαη 

απφ ηα πεξηζζφηεξα κεγέζε ηεο επηρείξεζεο. Οη βαζηθνί ζπζρεηηζκνί αθνξνχλ: 

 

 ηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ αληίζηνηρσλ ιήμεσλ 

 Δπηρεηξεζηαθά πιενλάζκαηα θαη ακνηβέο μέλσλ θεθαιαίσλ 

 Γηάξθεηα ρνξεγνχκελσλ θαη ιακβαλφκελσλ πηζηψζεσλ 

 

ηφρνο ησλ πην πάλσ ζπζρεηηζκψλ είλαη ε δηαπίζησζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο λα 

ηθαλνπνηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρσξίο πξνζθπγή ζε ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Έηζη 

εμεηάδεηαη θαηά πφζν: 

 

 Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ εηζξνέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, 

 Ζ απφθηεζε παγίσλ ζηνηρείσλ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα θεθάιαηα αληίζηνηρεο (καθξάο) 

δηάξθεηαο, 

 Σα πξν ηφθσλ θέξδε θαιχπηνπλ ηνπο (ρξεσζηηθνχο) ηφθνπο ηεο ρξήζεο, 

 Ζ δηάξθεηα ησλ ρνξεγνχκελσλ πηζηψζεσλ είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε ησλ ιακβαλφκελσλ 

πηζηψζεσλ. 

 

Οη δείθηεο ξεπζηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ππφδεηγκα είλαη νη εμήο: 

 

4.3.1 Γείθηεο Κάιπςεο Σόθσλ 

 

Ο Γείθηεο Κάιπςεο Σόθσλ (ΓΚΣ) θαλεξψλεη ηελ επρέξεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαιχςεη ηνπο 

(ρξεσζηηθνχο) ηφθνπο ησλ δαλείσλ ηεο απφ ιεηηνπξγηθά πιενλάζκαηα. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή 

ηνπ δείθηε απηνχ ηφζν κηθξφηεξνο ζεσξείηαη ν θίλδπλνο αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο 

ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο δαλεηζηέο ηεο. 

 

Βέβαηα, νη ηφθνη, ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο, φπσο π.ρ. απφ 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Όκσο, απηφ ζα ήηαλ αλνξζφδνμν δηφηη ζα ππνδήισλε αλεπαξθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα νπνία έρνπλ επελδπζεί ηα δαλεηαθά θεθάιαηα. 

Παξά ην γεγνλφο φηη δελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ελφο άξηζηνπ ΓΚΣ, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί 

φηη, πξαθηηθά, φηαλ απηφο παίξλεη ηηκέο αλψηεξεο ηνπ 3 ππαηλίζζεηαη επρέξεηα θάιπςεο ησλ 

ρξεσζηηθψλ ηφθσλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα λα εμαρζνχλ επξχηεξα ζπκπεξάζκαηα κέζσ ηνπ δείθηε απηνχ, π.ρ. γηα 

ηελ επάξθεηα ησλ ιεηηνπξγηθψλ πιενλαζκάησλ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ε θεθαιαηαθή δνκή ηεο 

επηρείξεζεο. ε ζπλζήθεο βεβαηφηεηαο, φζν ε ζπκκεηνρή ησλ 83 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηείλεη ζην κεδέλ, ηφζν ν δεηνχκελνο ΓΚΣ ηείλεη 

ζηε κνλάδα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε δεηνχκελε ηηκή ηνπ ΓΚΣ πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: 
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4.3.2 Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

 

Ο Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο θαλεξψλεη ηελ επρέξεηα αληαπφθξηζεο ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο, κε βάζε ηηο εηζξνέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ 

(πειάηεο, απνζέκαηα, δηαζέζηκα θαη ρξεψζηεο γεληθά). Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε (ΚΔ / ΒΤ), 

νπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη απαηηήζεηο θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ έρνπλ πξαθηηθά ίδην ρξφλν ξεπζηνπνίεζεο, ν νπνίνο είλαη αληίζηνηρνο κε 

εθείλν ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα, είλαη αξθεηά πνιππινθφηεξε 

θαη δελ είλαη εθηθηφ λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη απνθιίζεηο απφ ηελ πην πάλσ ππφζεζε 

ζπκςεθίδνληαη. Έηζη, γηα ηε ζπληεξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, ζεσξείηαη φηη είλαη αλαγθαία ε 

χπαξμε ελφο πεξηζσξίνπ ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη ηελ επηρείξεζε απφ ελδερφκελεο θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ πιεπξά ησλ εηζξνψλ. Με άιια ιφγηα, ηηκέο ηνπ ΓΓΡ θνληά ζηε κνλάδα θξίλνληαη σο κε 

ηθαλνπνηεηηθέο. Αλ θαη δελ ππάξρεη κηα γεληθά απνδεθηή ή επηζηεκνληθά ζεκειησκέλε άξηζηε ηηκή, 

κπνξεί λα ιερζεί φηη ηηκέο κεηαμχ 1,5 θαη 2,5 είλαη ελδεηθηηθέο πνιχ θαιήο ξεπζηφηεηαο. 

 

Οπζηαζηηθά, δειαδή, δεηείηαη ε χπαξμε ελφο πεξηζσξίνπ πνπ θπκαίλεηαη απφ 50% σο 150%, 

θπξίσο δηφηη ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είλαη πηζαλφ λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ξεπζηνπνίεζεο ή δελ ξεπζηνπνηνχληαη ζηε ινγηζηηθή ηνπο αμία. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα απνζέκαηα κπνξεί λα είλαη κεξηθψο απαμησκέλα, κέξνο ησλ απαηηήζεσλ λα είλαη 

επηζθαιέο, θάπνηεο ζπλαιιαγκαηηθέο λα δηακαξηπξεζνχλ θιπ. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ 

θεθαιαηαθψλ πφξσλ ή ππεξβνιηθή πηζησηηθή επέθηαζε ιφγσ χπαξμεο αληαγσληζηηθψλ 

κεηνλεθηεκάησλ θιπ. Μηα αλαπηπζζφκελε κνλάδα, ζα κπνξνχζε λα δηαζέζεη ηα πιενλάζκαηά ηεο γηα 

πξαγκαηνπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ, κηα θζίλνπζα γηα πιεξσκή απμεκέλσλ κεξηζκάησλ θαη κηα 

ψξηκε γηα εθζπγρξνληζκφ ή επέθηαζε ζε άιινπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, δειαδή, ππάξρεη θάπνηα ελαιιαθηηθή ιχζε ε νπνία είλαη 

πξνηηκφηεξε απφ ηε δηφγθσζε ησλ απαηηήζεσλ ή ησλ απνζεκάησλ ή ηε δηαθξάηεζε δηαζεζίκσλ. 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε γίλεηαη σο εμήο: 

 

 

 

 

4.3.3 Γηάξθεηα Απαηηήζεσλ θαη Γηάξθεηα Πηζηώζεσλ 

 

Ζ Γηάξθεηα Απαηηήζεσλ (ΓΑ) εθθξάδεη ην κέζν δηάζηεκα, ζε εκέξεο, θαηά ην νπνίν παξακέλεη 

αλείζπξαθηε ε αμία ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ. πλήζσο, ε δηάξθεηα ηεο πίζησζεο πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο πειάηεο επεξεάδεηαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ, νη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη 

εμήο: 

 

 Ζ θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ε πεξηφδνπο καξαζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα ζπξξηθλψλεηαη κε αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζηε δήηεζε. Ζ ηειεπηαία κπνξεί 

λα δηεπξπλζεί, ζε θάπνην βαζκφ, κέζσ ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ρξφλνπ πιεξσκήο ζην κέιινλ. Ζ 

αλάγθε παξνρήο δηεπθνιχλζεσλ πιεξσκήο, ζηελ πειαηεία είλαη κεγαιχηεξε ζηηο πεξηπηψζεηο 

επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα παξνπζηάδνπλ πςειή ειαζηηθφηεηα δήηεζεο θαη / ή 

ζεκαληηθή ππνθαηαζηαζηκφηεηα. 
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 Ζ θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Όζν ηζρπξφηεξε είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ αληαγσληζκφ 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε επρέξεηα ηεο γηα ηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο ησλ απαηηήζεψλ ηεο. ηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε, είλαη αλαγθαζκέλε λα πεξηνξίζεη ηηο εηζξνέο ηεο κέζσ κείσζεο ηηκψλ ή 

αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ ησλ παξερνκέλσλ πηζηψζεσλ. πλήζσο, κηα αζζελήο ζέζε νθείιεηαη ζε 

κε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ (απμεκέλεο αλαιψζεηο, θαηψηεξε 

πνηφηεηα θιπ), ζε κε ηθαλνπνηεηηθή νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πσιήζεσλ, ζε έιιεηςε 

ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαηαθψλ πφξσλ θιπ. 

 

 Οη επηινγέο ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε κεξίδα ηεο ζηελ αγνξά. Π.ρ., αλ επηδηψθεηαη ε 

απφθηεζε ζεκαληηθήο κεξίδαο ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη αλαγθαίν λα 

δεκηνπξγεζνχλ θίλεηξα ζηνπο πειάηεο γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ άιισλ 

πξνκεζεπηψλ απφ ηα δηθά ηεο. Ζ παξνρή πηζηψζεσλ ζεκαληηθήο δηάξθεηαο, ε κείσζε ησλ 

ηηκψλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ε βειηίσζε ησλ φξσλ παξάδνζεο, ε παξνρή δηεπξπκέλσλ 

εγγπήζεσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο (φπνπ απαηηνχληαη) θιπ, πεξηιακβάλνληαη ζηα θίλεηξα απηά. 

 

 

Ζ δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, γη’ απηφ ζα 

πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο. Πάλησο, ζηελ πξάμε, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηάξθεηαο ηεο πηζησηηθήο πεξηφδνπ απνηειεί έλα πξφβιεκα αξηζηνπνίεζεο κε πιήζνο πεξηνξηζκψλ, 

θπξηφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη νη πην θάησ: 

 

 Γηαηήξεζε ηνπ πειάηε 

 Γηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο είζπξαμεο απαηηήζεσλ κέζα ζε ινγηθά πιαίζηα 

 Γηαηήξεζε ηνπ βαζκνχ επηζθάιεηαο ησλ απαηηήζεσλ ζε ρακειά πιαίζηα 

 Γηαηήξεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ πξνθαιεί ε πίζησζε ζε αλεθηά επίπεδα 

 Γηαηήξεζε ηνπ βαζκνχ αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, δηφηη πξνζαπμάλεη ηηο δαλεηαθέο αλάγθεο ηεο θαη επνκέλσο ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηεο 

θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη 10%, νη πηζησηηθέο πσιήζεηο 2 δηο € θαη ε 

δηάξθεηα απαηηήζεσλ 180 εκέξεο, ηφηε ε ππνθαηάζηαζε (κε δαλεηζκφ) ηνπ πνζνχ πνπ παξακέλεη 

αλείζπξαθην, θνζηίδεη 50 εθ. € (2 δηο € x (180/360) x 10% x 0,5 έηε). 

 

Μηα απφ ηηο πεγέο θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη νη πηζηψζεηο πνπ ηεο παξέρνπλ νη 

πξνκεζεπηέο ηεο. Ζ δηάξθεηα ησλ πηζηψζεσλ απηψλ, φπσο θαη ην χςνο ηνπο, πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

έθηαζε ηεο εηζξνήο, γη’ απηφ ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηε ξεπζηφηεηα ηεο. Έηζη, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

δηάξθεηα ησλ απαηηήζεσλ απφ πξνκεζεπηέο, ηφζν θαιχηεξε ζεσξείηαη ε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

(θαη αληίζηξνθα). Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο δηάξθεηαο ησλ απαηηήζεσλ, ην κήθνο ηεο πηζησηηθήο 

πεξηφδνπ εμαξηάηαη απφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ην απφιπην 

κέγεζνο ησλ αγνξψλ θαη ηελ πξννπηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο θαηά πξνκεζεπηή, ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνκεζεπηή (νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ 

πηζησηηθή πνιηηηθή ηνπ) θιπ. 

 

 Αθφκε, ηα θεθάιαηα πνπ εμνηθνλνκνχληαη ιφγσ ησλ πηζησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρνπλ 

νη πξνκεζεπηέο, ππνθαζηζηνχλ αληίζηνηρν δαλεηζκφ ή επηηξέπνπλ ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα λα απνθέξνπλ νθέιε ηα νπνία βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηεο. 

 

Οη παξαπάλσ δείθηεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
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4.4 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο 

 

 Ωο απνδνηηθφηεηα, γεληθά ελλννχκε ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα, εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γη’ απηή. ηα πιαίζηα 

ηεο επηρείξεζεο, ε απνδνηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πφξσλ ηεο. 

Δπνκέλσο, νη αληίζηνηρνη δείθηεο εθθξάδνπλ ην ζχλζεην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ απηψλ ζε 

φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη παξέρνπλ έκκεζεο ελδείμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζπλδπαζκνχο ησλ κέζσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο κνλάδαο. 

 

Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην κνληέιν είλαη νη εμήο: 

 

 

 

4.4.1 Απνδνηηθόηεηα Απαζρνινύκελσλ Κεθαιαίσλ 

 

 Ζ Απνδνηηθφηεηα ησλ Απαζρνινπκέλσλ Κεθαιαίσλ (ΑΑΚ), κεηξηέηαη σο ε ζρέζε ηεο ακνηβήο 

ησλ ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ (θαζαξά θέξδε + ηφθνη) πξνο ηα ζπλνιηθά θεθαιαία: 

 

 

 

 Ο δείθηεο απηφο είλαη ζεκαληηθφο, δηφηη εμεηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο γηα αμηνπνίεζε 

ησλ θεθαιαίσλ πνπ ηεο έρνπλ ρνξεγήζεη νη κέηνρνη, νη δαλεηζηέο θαη γεληθφηεξα νη πηζησηέο (ζπλνιηθά 

θεθάιαηα). Ζ ακνηβή ησλ θεθαιαίσλ απηψλ είλαη ηα θαζαξά θέξδε θαη νη ηφθνη, γη’ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο αξηζκεηήο. 

 

 Σνλίδεηαη φηη, ν δείθηεο ΑΑΚ εθθξάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θεθαιαηαθή ηεο δνκή. Έηζη, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαληηθφηεηα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο κειινληηθήο δξάζεο 

ηεο κνλάδαο, ηελ εμαγνξά ηεο θιπ, θπξίσο φηαλ ππάξρεη επρέξεηα ρξεζηκνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ ζρεκάησλ. 

 

4.4.2 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 Ο Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαλεξψλεη ην βαζκφ απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ησλ κεηφρσλ, θαη νξίδεηαη σο εμήο: 
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 Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκεηήο δελ πεξηιακβάλεη ηνπο ηφθνπο, ε ΑΗΚ εθθξάδεη ην ζπλδπαζκέλν 

απνηέιεζκα ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ απαζρνιεκέλσλ θεθαιαίσλ, ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη 

ηνπ θφζηνπο (Κδ ) ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ (ΞΚ). Όζν κεγαιχηεξε ε δηαθνξά ΑΑΚ-Κδ θαη ε ζρέζε ΞΚ / ΗΚ, 

ηφζν κεγαιχηεξε ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε πνπ αθνινπζεί: 

 

ΑΗΚ = ΑΑΚ + (ΞΚ/ΗΚ) x (ΑΑΚ-Κδ )  

 

 Γειαδή, φηαλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη θαηψηεξν ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ απαζρνινχκελσλ 

θεθαιαίσλ, ηφηε ε απνδνηηθφηεηα ησλ Ηδίσλ θεθαιαίσλ απμάλεηαη κε ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ Ξέλσλ Κεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε. Όκσο, ν πεξηνξηζκφο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη πηζαλφ λα 

νδεγήζεη ζε ρακειφηεξν δείθηε ΑΑΚ, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη, αιιά 

θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ θηλδχλνπ ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ (Κδ). Γη’ απηφ δελ επηδηψθεηαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζρέζεο ΞΚ /ΗΚ, αιιά ε 

αξηζηνπνίεζή ηεο. 

 

 

4.4.3 Γείθηεο Γαλεηζκνύ Πξνο Πσιήζεηο 

 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο ρξεκαηννηθνλνκηθφο δείθηεο νξίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ ρξένπο ηεο επηρείξεζεο 

(καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο, δάλεηα ζε ηξάπεδεο) πξνο ηηο πσιήζεηο επηρείξεζεο. Ζ εξκελεία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε είλαη λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε επηρείξεζε είλαη ηθαλή λα εμππεξεηήζεη ην 

ρξένο ηεο κφλν απφ ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί. ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε γίλεηαη σο εμήο: 

 

 

 

 

4.4.4 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Πσιήζεσλ 

 

 O Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο ησλ Πσιήζεσλ εθθξάδεη ην θαζαξφ θέξδνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

αλά κνλάδα πσιήζεσλ. Ο δείθηεο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα απινπνηεκέλε εθηίκεζε ησλ 

κειινληηθψλ θεξδψλ, κε βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο πσιήζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη 

παξνπζηάδεη δηαρξνληθή ζηαζεξφηεηα. Οπζηαζηηθά, ν ΓΑΠ, ελζσκαηψλεη ην απνηέιεζκα πιήζνπο 

κεηαβνιψλ ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο, γη’ απηφ νη ηηκέο ηνπ είλαη δπλαηφ λα παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε επέθηαζε ησλ πσιήζεσλ πξνυπνζέηεη αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, ην ζηαζεξφ θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο δηαθνξνπνηείηαη, 

επεξεάδνληαο ην Μηθηφ Πεξηζψξην Κέξδνπο θαη ηειηθά ηα θαζαξά θέξδε. Ο ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε 

είλαη ν αθφινπζνο: 
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4.4.5 Γείθηεο Κπθινθνξηαθήο Σαρύηεηαο Δλεξγεηηθνύ 

 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δείρλεη ζε πνηφ βαζκφ ην ζχλνιν ησλ δεζκεπκέλσλ θεθαιαίσλ 

παξάγνπλ πσιήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Τςειή ή απμαλφκελε ηαρχηεηα είλαη ν επηζπκεηφο 

ζηφρνο, αιιά απηφ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζε ζχγθξηζε κε ην αληαγσληζκφ. 

 

 Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε γίλεηαη σο εμήο: 

 

 

 

4.5 Γείθηεο Αλάπηπμεο 

 

 Ζ γεληθή κνξθή ησλ δεηθηψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρεη σο εμήο: 

 

 Γείθηεο αλάπηπμεο κεγέζνπο Υ θαηά ην δηάζηεκα t – 1 σο t =  

 

 

 

Ζ ρξήζε ησλ δεηθηψλ αλάπηπμεο απνζθνπεί ζηε κέηξεζε ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη κέζσ απηψλ ζηε δηαπίζησζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηζκνχ ηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε αλάπηπμε ελφο κεγέζνπο ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζπξξίθλσζε ή ζρεηηθή 

ζηαζηκφηεηα θάπνηνπ άιινπ. Έηζη, ε ζρέζε κεηαμχ ξπζκψλ αλάπηπμεο θαη πξννπηηθψλ ηεο 

επηρείξεζεο δελ είλαη απαξαίηεηα ζεηηθή γηα φια ηα κεγέζε ηεο. Υξεηάδεηαη, επνκέλσο, πξνζνρή θαηά 

ηελ εξκελεία ησλ αληίζηνηρσλ δεηθηψλ, ψζηε λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν εμαγσγήο ιαλζαζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο 

δπλακηθφηεηάο ηεο, ηελ νπνία ρξεκαηνδνηεί θαηά θχξην ιφγν κε ίδηα θεθάιαηα, ιφγσ αδπλακίαο 

δαλεηζκνχ ηεο κε κεηαβιεηφ επηηφθην, ζε κηα πεξίνδν πνπ ππάξρεη πξνζδνθία πηψζεο ησλ επηηνθίσλ. 

 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε ξεπζηφηεηα ηεο Δ ζα κεησζεί, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηεί ε 

δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα επεθηείλεη ηηο πσιήζεηο ηεο κέζσ δηεχξπλζεο ησλ πηζηψζεσλ πξνο 

ηελ πειαηεία ηεο. Παξάιιεια, ρξεηάδεηαη θάπνην αμηφινγν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα απνηππσζεί ε 

απφδνζε ησλ λέσλ επελδχζεσλ ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο επέθηαζεο, ινηπφλ, είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα παξαηεξεζνχλ ρακειέο ηηκέο ζηνπο δείθηεο αλάπηπμεο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ 

θεξδψλ, παξάιιεια κε ηελ πςειή ηηκή ηνπ δείθηε αλάπηπμεο ελεξγεηηθνχ. Δίλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί, 

επίζεο, φηη πςεινί δείθηεο αλάπηπμεο δελ ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη νπσζδήπνηε ζεηηθά ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. Π.ρ., ζηελ πεξίπησζε παξαγσγήο πξντφλησλ ησλ νπνίσλ ε δήηεζε θζίλεη, δελ θαίλεηαη 

(θαηαξρήλ) ινγηθφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο γηα επέθηαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο. Δπίζεο, ε επέθηαζε ησλ πσιήζεσλ κε δηεχξπλζε ησλ πηζησηηθψλ νξίσλ ησλ 

πειαηψλ δελ είλαη βέβαην φηη βειηηψλεη ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο καο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ Γείθηε Αλάπηπμεο Πσιήζεσλ κε 

ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπκε ηελ πνξεία ησλ πσιήζεσλ γηα ηηο δχν πην πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 

ηεο Δπηρείξεζεο. 
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4.6 Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο 

 

Ζ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα, ηε ξεπζηφηεηα, ηελ 

αλάπηπμε, ην επίπεδν θηλδχλνπ ηεο θιπ, γη’ απηφ ε κειέηε ηεο έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θφζκνπ εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο. Μεγαιχηεξε πξνζνρή έρεη δνζεί 

ζηε ζρέζε κεηαμχ θεθαιαηαθήο δνκήο θαη αμίαο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ θπξηαξρνχλ ηξεηο βαζηθέο 

απφςεηο, νη νπνίεο φκσο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο: 

 

 Ζ άπνςε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηε βάζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (Net Income 

Approach), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ 

κεηψλεη ην κέζν θφζηνο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ θαη επνκέλσο απμάλεη ηελ αμία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 Ζ άπνςε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηε βάζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πξνζαπμεκέλσλ 

θαηά ηνπο ρξεσζηηθνχο ηφθνπο (Net Operating Income Approach), πνπ ζεσξεί φηη ε 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε δελ επεξεάδεη ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. πνπδαηφηεξνη ππνζηεξηθηέο 

απηήο ηεο άπνςεο είλαη νη Modigliani and Miller, νη νπνίνη βαζίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην γεγνλφο 

φηη νη ηφθνη εθπίπηνληαη απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζηνπο δαλεηζκνχ (π) θάησ απφ ην νλνκαζηηθφ επηηφθην. 

 

 Ζ “Παξαδνζηαθή άπνςε” (Traditional Approach), θαηά ηελ νπνία ππάξρεη κηα άξηζηε ζρέζε 

ηδίσλ θαη μέλσλ θεθαιαίσλ κε αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζηελ αμία ηεο. 

 

Αλ νη θεθαιαηαγνξέο ήηαλ ηέιεηεο, νη επελδπηέο ζα αμηνινγνχζαλ ηηο επηρεηξήζεηο κε θνηλά 

θξηηήξηα. Αθφκε, νη εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο δελ ζα δηέθεξαλ ζεκαληηθά, φπσο νη 

δπλαηφηεηεο δαλεηζκνχ θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ν επελδπηήο ζα κπνξνχζε 

λα επηιέμεη ην επίπεδν δαλεηαθήο επηβάξπλζήο ηνπ, επελδχνληαο ζε επηρεηξήζεηο κε αληίζηνηρε 

θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ή δαλεηδφκελνο ν ίδηνο, δηφηη ζα ππήξρε ηέιεηα ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ 

ηνπ δαλεηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ επελδπηή. Έηζη ε δνκή ησλ πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο δελ ζα επεξέαδε ηελ αμία ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, δηφηη δελ ζα δηαθνξνπνηνχζε ηε 

δαλεηαθή επηβάξπλζε ηνπ επελδπηή. 

 

Όκσο ε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή, νη δε απνθιίζεηο ηεο απφ ηελ πην 

πάλσ πεξηγξαθφκελε ηδεαηή θαηάζηαζε πνηθίινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Δηδηθφηεξα, νη θεθαιαηαγνξέο 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο, ε επρέξεηα πξφζβαζεο ζηηο πεγέο δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ δηαθέξεη κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, νη ηδηψηεο επελδπηέο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο (ζε ζρέζε κε ηηο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο κε δαλεηαθά θεθάιαηα, ε δηφγθσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ δεκηνπξγεί θηλδχλνπο ρξενθνπίαο κέζσ ηεο επηδείλσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο θιπ. 

 

Ζ πην πάλσ θαηάζηαζε νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ επηινγψλ, ηελ 

θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ θαη ηειηθά ζηελ αδπλακία νπζηαζηηθήο 

κεηαβνιήο ηεο θεθαιαηαθήο δηάζξσζεο ηεο επηρείξεζεο, ζε πξαθηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα 

ην ιφγν απηφ, ε ζρέζε ηδίσλ πξνο μέλα θεθάιαηα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζηε βάζε ησλ δηθψλ ηεο, θπξίσο, δεδνκέλσλ θαη 

ρξεκαηνδνηηθψλ επρεξεηψλ, κε ζπλεθηίκεζε ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο θεθαιαηαγνξάο. 

 

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ππφδεηγκα είλαη ν Γείθηεο Γαλεηαθήο 

Δπηβάξπλζεο. 
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4.6.1 Γείθηεο Γαλεηθήο Δπηβάξπλζεο 

 

 Ζ ηηκή ηνπ δείθηε απηνχ είλαη ίζε κε ην πειίθν ησλ μέλσλ θεθαιαίσλ πξνο ηα 

ζπλνιηθά θεθάιαηα: 

 

 

 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε μέλσλ θεθαιαίσλ εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην κέζν πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπο ππνιείπεηαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηφγθσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν ρξενθνπίαο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη αλαγθαίν, ινηπφλ, λα πξνζδηνξηζηεί θάπνηα 

αξκνληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, ε νπνία ζα εθθξάδεηαη κε αλάινγεο ηηκέο ηνπ ΓΓΔ. 

 

Ο ζεσξεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο άξηζηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο δελ είλαη δπλαηφο. Έηζη, 

αθήλεηαη ζην management ηεο επηρείξεζεο ε επηινγή ηεο πεξηνρήο απνδεθηψλ ή επηζπκεηψλ ηηκψλ 

ηνπ ΓΓΔ, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηεο αγνξάο. Γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κε βάζε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο / 

αδπλακίεο ηεο θεθαιαηαγνξάο, ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηηκέο αλψηεξεο ηνπ 

60 – 65 %. Πάλησο, ππάξρνπλ θιαδηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαη ζπγθπξίεο πνπ επηβάιιεηαη λα αμηνινγνχληαη. Σέινο, πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε εμέηαζε ηεο 

δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ ΓΓΔ, δηφηη απνθαιχπηεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε επηρείξεζε λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, αιιά θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Γηα ηε 

ζπλαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, ε κειέηε ηνπ ΓΓΔ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε 

παξάιιειε αλάιπζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ ηεο, ηεο 

πηζησηηθήο πνιηηηθή ηεο θαη γεληθφηεξα ησλ παξακέηξσλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ξεπζηφηεηά ηεο. 

 

 

4.7 Αλάιπζε Κιάδνπ 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη 

θάζε ζηαηηζηηθνχ ππνδείγκαηνο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην ή ζε 

νκνεηδνχο θιάδνπο εκθαλίδνπλ, φπσο αλακέλεηαη, πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ 

επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε αλνδηθνχο θιάδνπο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα λα ρξενθνπήζνπλ απφ άιιεο πνπ αλήθνπλ 

ζε θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο χθεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εθηίκεζε ηνπ θιάδνπ έρεη 

ιεθζεί ππφςε ζην καζεκαηηθφ ππφδεηγκα ηεο εθαξκνγήο. 

 

πγθεθξηκέλα ε αμηνιφγεζε ηνπ θιάδνπ απνηειεί κία πνηνηηθή κεηαβιεηή κε ηξεηο επηινγέο: 

 

 Αλνδηθή πνξεία θιάδνπ 

 ηαζηκφηεηα θιάδνπ 

 Κιάδνο ζε χθεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα δνζεί πξφθεηηαη λα αλαιπζεί ν αιγφξηζκνο πνπ έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ εθαξκνγή θαζψο θαη ε θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ψζηε λα ηαμηλνκεζνχλ νη 

ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο. 

 

5.1 Αλάιπζε Μαζεκαηηθνύ Τπνδείγκαηνο 

 

 Σν ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξφθεηηαη γηα έλα γξακκηθφ κνληέιν κε 13 κεηαβιεηέο. ηε 

πξάμε ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια είλαη θαηάιιεια φηαλ δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα ψζηε λα 

αλαπηπρζεί έλα ζηαηηζηηθφ κνληέιν. Δπηπιένλ είζηζηαη ηα κνληέια απηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθά δηάζηεκα, κέρξηο φηνπ παξαρζεί ζεκαληηθφ δείγκα αμηνινγήζεσλ, νπφηε ην 

ππφδεηγκα ππνβάιιεηαη ζε έιεγρν επηθχξσζεο (validation test) θαη ζηε ζπλέρεηα βαζκνλνκείηαη 

(calibration).  

 Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ validation πξαγκαηνπνηνχληαη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη ψζηε λα δηαπηζησζεί 

θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ δηαρσξηζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Δίλαη 

γλσζηφ απφ ηελ ζεσξία ηεο ζηαηηζηηθήο φηη φζν ιηγφηεξεο κεηαβιεηέο έρεη έλα κνληέιν ηφζν 

πξνηηκφηεξν είλαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ηεο ππεξπξνζαξκνηήηαο (over fitting). 

 

 ηε ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο ψζηε λα είλαη μεθάζαξνο ν 

ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ην κνληέιν. 

 

5.2 πλεηζθνξά Μεηαβιεηώλ ζην Τπόδεηγκα 

 

 Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα έλα γξακκηθφ κνληέιν, ε θάζε κεηαβιεηή ζπλεηζθέξεη ζε έλα 

πνζνζηφ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα (score). To ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ρσξίζηεθε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Μεηαβιεηέο πςειήο ζεκαληηθφηεηαο,  

 Μεηαβιεηέο κεζαίαο ζεκαληηθφηεηαο θαη  

 Μεηαβιεηέο κηθξήο ζεκαληηθφηεηαο.  

Δπηπιένλ θάζε κεηαβιεηή (αξηζκνδείθηεο ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε) αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ έρεη 

ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο φπσο απεηθνλίδεηαη ζην θάησζη δηάγξακκα: 

 

                                     Καιή ηηκή        Μέηξηα ηηκή          Καθή ηηκή 

                                    (Score = 1)           (Score = 0.5)          (Score = 0) 

 Σέινο νη κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζηελ πην πξφζθαηε νηθνλνκηθή ρξήζε ζπλεηζθέξνπλ 

θαηά 70% ζην κνληέιν ελψ νη κεηαβιεηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή ρξήζε 

ζπλεηζθέξνπλ ζην ππφινηπν 30%. 
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5.2.1 Γείθηεο Κάιπςεο Σόθσλ 

 

Ο Γείθηεο Κάιπςεο Σφθσλ ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ην ππφδεηγκα γη’απηφ θαη ην βάξνο 

γηα ηελ πην πξφζθαηε ρξήζε είλαη 11.1% ελψ γηα ηελ πξνεγνχκελε 14.2%. Οη άξηζηεο ηηκέο γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε είλαη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0.8 κέηξηεο ηηκέο ζεσξνχληαη απφ 0.4 έσο 0.8 ελψ 

ηηκέο κηθξφηεξεο απφ 0.4 εξκελεχνληαη ζαλ αδπλακία ηεο επηρείξεζεο λα θαιχςεη ηνπο ηφθνπο ησλ 

δαλείσλ ηεο κε απνηέιεζκα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο λα απμάλεηαη. ρεκαηηθά ηα παξαπάλσ 

παξνπζηάδνληαη σο εμήο: 

 

 

 

 Δλδεηθηηθά παξαθάησ παξαζέηνπκε ηελ πινπνίεζε ηνπ θψδηθα πνπ έρεη γξαθηεί ζε php θαη 

ππνινγίδεη ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνδείθηε ζην κνληέιν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// INTEREST COVERAGE 

 

if ($_POST['INTEREST_EXPENSES_AND_RELATIVE_EXPENSES_R'] == 

0) 

     $interest_coverage_R = 0; 

else 

  $interest_coverage_R = 

($_POST['EARNINGS_AFTER_TAX_R'] - $_POST['TAX_R'] + 

$_POST['INTEREST_EXPENSES_AND_RELATIVE_EXPENSES_R']) / 

$_POST['INTEREST_EXPENSES_AND_RELATIVE_EXPENSES_R']; 
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5.2.2 Πσιήζεηο πξνο ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 

  

Οη πσιήζεηο πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξνχληαη κεζαίαο ζεκαληηθφηεηα κε 

απνηέιεζκα λα ζπλεηζθέξνπλ 7.4% ζηελ πην πξφζθαηε ρξήζε θαη 9.5% ζηε πξνεγνχκελε. Αλαιπηηθά 

έρνπκε: 

 

 

if ($_POST['INTEREST_EXPENSES_AND_RELATIVE_EXPENSES_P'] == 

0) 

     $interest_coverage_P = 0; 

else 

  $interest_coverage_P = 

($_POST['EARNINGS_AFTER_TAX_P'] –  

$_POST['TAX_P'] + 

$_POST['INTEREST_EXPENSES_AND_RELATIVE_EXPENSES_P']) / 

$_POST['INTEREST_EXPENSES_AND_RELATIVE_EXPENSES_P']; 

 

function interest_cov_score($var1)          {  

  if ($var1 > 0.8) 

   $var1 = 1; 

  elseif ($var1 > 0.4 && $var1 <= 0.8) 

   $var1 = 0.5; 

  else $var1 = 0; 

  

 return $var1;                  } 

 

$interest_coverage_R_score = interest_cov_score($interest_coverage_R); 

$interest_coverage_P_score = interest_cov_score($interest_coverage_P); 
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5.2.3 Κέξδε πξν Φόξσλ θαη Σόθσλ πξνο Πσιήζεηο 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζεσξείηαη ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο θαη επνκέλσο ζπλεηζθέξεη 3.7% 

ζηελ πην πξφζθαηε ρξήζε θαη 4.8% ζηε πξνεγνχκελε. Αλαιπηηθφηεξα έρνπκε: 

 

 

 

5.2.4 Μεηαβνιή Πσιήζεσλ 

 

Οη πσιήζεηο ζεσξνχληαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ κίαο επηρείξεζεο. Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ επνκέλσο αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζέζε ηεο 

εηαηξείαο ζηνλ θιάδν θαη ηελ πίζηε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηή. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα ζεσξείηαη 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο ηνπ κνληέινπ καο κε βάξνο 11.1% θαη 14.2% γηα ηελ πην πξφζθαηε 

θαη ηελ πξνγελέζηεξε ρξήζε αληίζηνηρα. Σν βάξνο ηεο κεηαβιεηήο ζπλαξηήζεη ηεο ηηκήο ηεο είλαη: 

 

 

 

5.2.5 Γείθηεο Γαλεηαθήο επηβάξπλζεο 

 

Ο ΓΓΔ είλαη αθφκα έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθφο δείθηεο πνπ ζεσξείηαη πνχ ζεκαληηθφο γηα ην 

ππφδεηγκα θαζψο ππνινγίδεη ηελ αλαινγία ησλ Ξέλσλ πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα. Δπνκέλσο ην βάξνο 

ηνπ είλαη 11.1% γηα ηελ πην πξφζθαηε νηθνλνκηθή ρξήζε θαη 14.2% γηα ηελ πξνεγνχκελε.  

Δπηπιένλ: 

 

 

 

 

 

5.2.6 Γείθηεο Απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 
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 Ο Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ έρεη κηθξή ζπλεηζθνξά ζην ππφδεηγκα επνκέλσο ην 

βάξνο ηνπ είλαη 3.7% γηα ηελ λεφηεξε νηθνλνκηθή ρξήζε θαη 4.8 γηα ηελ πξνεγνχκελε. 

Δπηπιένλ: 

 

 

 

5.2.7 Γείθηεο Γαλείσλ πξνο Πσιήζεηο 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ην ππφδεηγκά καο θαζψο εξκελεχεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα εμππεξεηεί ηνλ δαλεηζκφ ηεο απφ ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί.  

Δπηπιένλ: 

 

 

 

5.2.8 Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

 

 Ο δείθηεο απηφο ζεσξείηαη κεζαίαο ζεκαληηθφηεηαο γηα ην ππφδεηγκα καο θαη επνκέλσο ην 

βάξνο ηνπ είλαη 7.4% γηα ηελ λεφηεξε νηθνλνκηθή ρξήζε θαη 9.5% γηα ηελ παιαηφηεξε. 

Δπηπιένλ: 

 

 

5.2.9 Γηάξθεηα Απαηηήζεσλ θαη Γηάξθεηα Πηζηώζεσλ 

 

 Οη δχν επφκελνη δείθηεο αλαιχνληαη καδί θαζψο κεκνλσκέλα δελ καο δίλνπλ ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία. Όπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζην θεθάιαην 4.3.3 ε Γηάξθεηα Απαηηήζεσλ εθθξάδεη ην κέζν 

δηάζηεκα, ζε εκέξεο, θαηά ην νπνίν παξακέλεη αλείζπξαθηε ε αμία ησλ πσιεζέλησλ αγαζψλ, ελψ ε 

Γηάξθεηα Πηζηψζεσλ εθθξάδεη ην κέζν δηάζηεκα ζε εκέξεο πνπ επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα πιεξψζεη 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο.  

 Απηφ πνπ επηδηψθεη θάζε επηρείξεζε είλαη ε δηάξθεηα απαηηήζεσλ λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε 

δηάξθεηα πηζηψζεσλ, δηφηη ζε απηή ηε πεξίπησζε δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα λα πιεξψζεη 
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ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα θαηαθχγεη ζε δαλεηζκφ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη κεζαίαο ζεκαληηθφηεηαο θαη επηπιένλ: 

 

 

 

ν θψδηθαο πνπ ππνινγίδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε είλαη ν θάησζη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Receivables 

 

if($_POST['SALES_R'] == 0) 

 $Receivables_R = 0; 

else 

 $Receivables_R = 365*($_POST['Receivables_R'] + 

$_POST['Other_Current_Assets_R']) / $_POST['SALES_R']; 

 

if($_POST['SALES_P'] == 0) 

 $Receivables_P = 0; 

else 

 $Receivables_P = 365*($_POST['Receivables_P'] + 

$_POST['Other_Current_Assets_P']) / $_POST['SALES_P']; 
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5.2.10 Διιεηκκα/Πιενλαζκα πλαιιαγκαηηθνύ Κπθιώκαηνο 

 

H ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή εθθξάδεη ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα πνπ έρεη ε επηρείξεζε εληφο ελφο 

έηνπο. πλεπψο ην έιιεηκκα/πιεφλαζκα ζπλαιιαγκαηηθνχ θπθιψκαηνο απεηθνλίδεη ηελ 

// Suppliers 

 

if($_POT['SALES_R'] == 0) 

 $Suppliers_R = 0; 

else 

 $Suppliers_R = 365*$_POST['Suppliers_R'] / $_POST['SALES_R']; 

 

if($_POST['SALES_P'] == 0) 

 $Suppliers_P = 0; 

else 

 $Suppliers_P = 365*$_POST['Suppliers_P'] / $_POST['SALES_P']; 

 

function ReceivablesSuppliers($var1, $var2)          {  

  if ($var1 < $var2) 

   $var3 = 1; 

   

  else $var3 = 0; 

  

 return $var3;                 } 

  

$Receivables_Suppliers_R_score = ReceivablesSuppliers($Receivables_R, 

$Suppliers_R); 

$Receivables_Suppliers_P_score = ReceivablesSuppliers($Receivables_P, 

$Suppliers_P); 
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ηθαλφηεηα/απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα δηαηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηεο κηθξφηεξεο απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζεσξείηαη φηη έρεη κεζαία ζεκαληηθφηεηα, 0.074 γηα ηελ 

λεφηεξε ρξήζε θαη 0.095 γηα ηελ πξνεγνχκελε. Δπηπιένλ: 

 

 

5.2.11 Καζαξά Κέξδε πξνο Πσιήζεηο 

 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο θαηαηάζζεηαη ζηνπο δείθηεο κεζαίαο ζεκαληηθφηεηαο. Ο δείθηεο απηφ 

καο απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ κεηαηξέπεηαη ηειηθά ζε θαζαξφ 

θέξδνο γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο. Οη ηηκέο πνπ παίξλεη ν δείθηεο είλαη νη θάησζη: 

 

 

 

5.2.12 Δθηίκεζε Κιάδνπ 

 

 Ζ εθηίκεζε ηνπ θιάδνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα ππνδείγκαηα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ ζεκαζία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη πνιχ ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ 

θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Δπνκέλσο  ην βάξνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο είλαη 0.11 θαη αθνξά κφλν ηελ πην πξφζθαηε νηθνλνκηθή ρξήζε.  

πγθεθξηκέλα έρνπκε: 

 

 

 

5.3 Τπνινγηζκόο ηνπ Score  

 

 Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θάζε κεηαβιεηή αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο ζπκβάιεη ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ηειηθνχ score ηεο επηρείξεζεο πνπ αμηνινγείηαη. Οη πεξηνρέο αλ ε ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ αλ ε κεηαβιεηή είλαη θαιή, κέηξηα ή θαθή νξίζηεθαλ κε εκπεηξηθφ ηξφπν.  

  

Σν ηειηθφ score ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ καζεκαηηθφ ηχπν: 

score = 70% (0.111 ∙ ΓΚΣ + 0.074 ∙ ΠπΔ + 0.037 ∙ ΚπΦθΣ +  
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             + 0.111 ∙ ΜΠ +  0.111 ∙ ΓΓΔ + 0.037 ∙ ΓΑΗΚ +  

        + 0.111 ∙ ΓΓπΠ + 0.074 ∙ ΓΓΡ + 0.074 ∙ ΓΑ/Π +  

  + 0.074 ∙ ΔΠΚ + 0.074 ∙ ΚΚπΠ) 

  + 70% ∙ 0.111 ∙ ΑΚ +  

 30% (0.143 ∙ ΓΚΣ + 0.095 ∙ ΠπΔ + 0.048 ∙ ΚπΦθΣ +  

          + 0.143 ∙ ΓΓΔ + 0.048 ∙ ΓΑΗΚ +  

        + 0.143 ∙ ΓΓπΠ + 0.095 ∙ ΓΓΡ + 0.095 ∙ ΓΑ/Π +  

  + 0.095 ∙ ΔΠΚ + 0.095 ∙ ΚΚπΠ) 

 

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ν θψδηθάο ζε γιψζζα PHP πνπ ππνινγίδεη ην παξαπάλσ score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε κέγηζηε βαζκνινγία (score) πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ππφδεηγκα είλαη ην 1 (εθφζνλ) ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ιάβνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή ηηκή ελψ ε 

ειάρηζηε ηηκή είλαη ην 0.  

 

 

 

// Define Score 

$score = 0.7*(0.111*$interest_coverage_R_score + 

0.074*$Sales_To_Assets_R_score + 0.037*$EBTDA_To_Sales_R_score + 

0.111*$Sales_Growth_score + 0.111*$Financial_Leverage_R_score + 

0.037*$Earnings_To_Equity_R_score + 0.111*$Debt_To_Sales_R_score + 

0.074*$Capital_Liquidity_R_score + 

0.074*$Receivables_Suppliers_R_score + 

0.074*$Ellima_Pleonasma_R_score + 0.074*$Earnings_To_Sales_R_score 

+ 0.111*$Peer_Assessment_score) + 

0.3*(0.143*$interest_coverage_P_score + 

0.095*$Sales_To_Assets_P_score + 0.048*$EBTDA_To_Sales_P_score + 

0.143*$Financial_Leverage_P_score + 

0.048*$Earnings_To_Equity_P_score + 0.143*$Debt_To_Sales_P_score + 

0.095*$Capital_Liquidity_P_score + 

0.095*$Receivables_Suppliers_P_score + 

0.095*$Ellima_Pleonasma_P_score + 

0.095*$Earnings_To_Sales_P_score); 
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5.4 Καηεγνξία Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

 ην πξνεγνχκελν θεθάιαην δείμακε ηνλ ηξφπν πνπ ππνινγίδεηαη ην ηειηθφ score ηεο 

επηρείξεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ θιάδνπ. Δπεηδή φκσο δελ είλαη ηδηαίηεξα ρξεζηηθφ λα ππάξρεη κηα ηηκή (score) 

αλά αμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε επηθηλδπλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, νη νίθνη 

αμηνιφγεζεο (φπσο ε Moody’s θαη ε Standards and Poor’s), έρνπλ δεκηνπξγήζεη θιίκαθεο 

αμηνιφγεζεο. ηηο θιίκαθεο απηέο θαηαηάζζεηαη ε επηρείξεζε αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο 

ηθαλφηεηα, δειαδή ην score πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε.  

 ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπλνπηηθή θιίκαθα ηεο Moody’s ε νπνία 

απνηειείηαη απφ 11 θαηεγνξίεο, απφ Aaa (πνπ απνηειεί ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε) έσο C (πνπ 

απνηειεί ηελ ρεηξφηεξε αμηνιφγεζε). Ζ αληηζηνηρία ηνπ score κε ηελ θιίκαθα απεηθνλίδεηαη παξαθάησ: 

Aaa     αλ 0.91 < score  

Aa       αλ 0.82 < score ≤ 0.91 

A         αλ  0.73 < score ≤ 0.82 

Baa     αλ 0.64 < score ≤ 0.73 

Ba       αλ 0.55 < score ≤ 0.64 

B1       αλ  0.45 < score ≤ 0.55 

B2       αλ  0.36 < score ≤ 0.45 

B3       αλ  0.27 < score ≤ 0.36 

Caa     αλ  0.18 < score ≤ 0.27 

Ca       αλ  0.09 < score ≤ 0.18 

C      αλ  score ≤ 0.09 

 

 Παξαθάησ δίλεηαη ε πινπνίεζε ηεο θαηεγνξίαο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε γιψζζα PHP. Όπσο 

γίλεηαη θαλεξφ έρεη δεκηνπξγεζεί ε ζπλάξηεζε Rating Category ε νπνία παίξλεη σο φξηζκα κία 

κεηαβιεηή, πνπ ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ην score πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ αιγφξηζκν. ηε 

ζπλέρεηα θαη αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ score ε επηρείξεζε θαηαηάζζεηαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. 
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function Rating Category($var1)  { 

 if ($var1 <= 0.09)   

  $Rating_Cat = 'C'; 

 elseif ($var1 > 0.09 && $var1 <= 0.18) 

  $Rating_Cat = 'Ca'; 

 elseif ($var1 > 0.18 && $var1 <= 0.27) 

  $Rating_Cat = 'Caa'; 

 elseif ($var1 > 0.27 && $var1 <= 0.36) 

  $Rating_Cat = 'B3'; 

 elseif ($var1 > 0.36 && $var1 <= 0.45) 

  $Rating_Cat = 'B2'; 

 elseif ($var1 > 0.45 && $var1 <= 0.55) 

  $Rating_Cat = 'B1'; 

 elseif ($var1 > 0.55 && $var1 <= 0.64) 

  $Rating_Cat = 'Ba'; 

 elseif ($var1 > 0.64 && $var1 <= 0.73) 

  $Rating_Cat = 'Baa'; 

 elseif ($var1 > 0.73 && $var1 <= 0.82) 

  $Rating_Cat = 'A'; 

 elseif ($var1 > 0.82 && $var1 <= 0.91) 

  $Rating_Cat = 'Aa'; 

 else $Rating_Cat = 'Aaa'; 

 

   return $Rating_Cat;   } 

 

$Rating_Category = RatingCategory($score); 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1 Πεξίιεςε 

 

 θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ήηαλ λα πεξηγξαθνχλ νη δηάθνξνη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, λα γίλεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ζπκθψλνπ ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ, θαη θπξίσο λα αλαπηπρζεί κία δηαδηθηπαθή εθαξκνγή φπσο απαηηεί ν δεχηεξνο ππιψλαο 

ηεο.  

 Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο έιαβε ρψξα απν ην πιαίζην ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ, απαηηεί νη ηξάπεδεο λα είλαη ζσξαθηζκέλεο κε επαξθή θεθάιαηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ 

λα αληαπεμέιζνπλ ζε αθξαίεο (αξλεηηθέο) θαηαζηάζεηο.  

 Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο (αλ φρη ν θπξηφηεξνο) θίλδπλνο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

ηξάπεδεο είλαη ν πηζησηηθφο. Ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν ηεο πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέπεη 

ηελ Διιάδα, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ πνηέ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα 

απαηηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πηφ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα δηαβαζκίζεσλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ 

νη ηξάπεδεο λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηε πνηφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπο θαη θαη’επέθηαζε ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ηνπο.  

 Δθηφο φκσο απφ ηελ αθξηβή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα ησλ αιγνξίζκσλ 

πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζηα ζπζηήκαηα, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. Σα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη ζε θαηάιιειεο βάζεηο δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνζεθεχεηαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη, ψζηε λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκα απφ 

εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Σα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο, είηε γηα ιφγνπο reporting πξνο ηνπο δηάθνξνπο ειεγθηέο ηεο Σξάπεδαο, είηε 

γηα εζσηεξηθνχο ζθνπνχο. Οη εζσηεξηθνί ζθνπνί ζρεηίδνληαη κε ηηο κειινληηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο 

δηνίθεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, φπσο επίζεο ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνο ψζηε λα δηαπηζηψλνληαη θαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα δηάθνξα ιάζε 

ησλ ρξεζηψλ, θαη ηελ επηθχξσζε ησλ αιγνξίζκσλ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ 

δηαβαζκίζεσλ.  Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε αζθάιεηα, ψζηε νη ρξήζηεο λα κελ 

κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα (manipulation) θαη θπζηθά λα κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ 

κεγάιν φγθν ρξεζηψλ.  

 Ζ εθαξκνγή πνπ δεκηνπξγήζεθε ηθαλνπνηεί φιεο ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο θαη κε θάπνηεο 

επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαβαζκίζεσλ. 

 

6.2 πκπεξάζκαηα θαη Μειινληηθέο Πξνεθηάζεηο 

 

 Ζ πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε απφ ηα ελππφζεθα δάλεηα κεησκέλεο 

εμαζθάιηζεο ζηηο Ζ.Π.Α., θαλέξσζε ηηο αδπλακίεο πνπ ππάξρνπλ ζε πνιινχο ηνκείο ηνπ παγθφζκηνπ 

ρξεκαησπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο πξέπεη λα παξζνχλ επηπιένλ δηνξζσηηθά κέηξα γηα ηελ 

απνθπγή παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ.  

 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη ην ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο 

ζρεδίνπ πνπ σζεί ζηελ εμπγίαλζε θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο 

αλεμέιεγθηεο αληαγσληζηηθέο ηάζεηο κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ. χκθσλα κε ηελ επηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο, ε Βαζηιεία ΗΗ δελ ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ηνπ δηεζλνχο επηπέδνπ θεθαιαίνπ ζηελ ηξαπεδηθή 
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βηνκεραλία αιιά ζηε δεκηνπξγία ελφο θηλήηξνπ πνπ ζα ελζαξξχλεη ηηο ηξάπεδεο λα πηνζεηήζνπλ 

θαιχηεξεο πξαθηηθέο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ.  

 

 ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ νη ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ πνιπ ζεκαληηθφ ξφιν. Ο 

θπξίαξρνο ξφινο ηνπο ζα είλαη ε ηφλσζε ησλ νηθνλνκηψλ ζηηο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, 

δηνρεηεχνληαο ηελ απαηηνχκελε ξεπηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά. Ζ παξνρή ηεο ξεπζηφηεηαο 

φκσο πιένλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε πην απζηεξά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Καη απηφ δηφηη έλα απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ νη ηξάπεδεο είλαη ε εθηίλαμε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ έρεη θηάζεη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. χκθσλα κε αλαιπηέο αιιά θαη 

παξάγνληεο ησλ ηξάπεδσλ ην θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, ζηελ αιφγηζηε ρνξήγεζε 

δαλείσλ ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά πνπ ηειηθά απνδείρηεθε πσο δελ πιεξνχζαλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνππνζέζεηο. 

 Έλαο ηξφπνο λα ακβιπλζεί ην θαηλφκελν απηφ, είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο. Σα ζπζηήκαηα εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ, εθφζoλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

νξζφ ηξφπν, κπνξνχλ λα απεηθνλίζνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάηαζε κηάο 

επηρείξεζεο. Σν κεγαιχηεξν φκσο πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη επηηξέπνπλ ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δεδνκέλσλ (νηθνλνκηθψλ θαη πνηνηηθψλ
.
 γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ, αζθήζεσλ αθξαίσλ ζελαξίσλ (stress tests) θαη ηνλ αθξηβέζηεξν ππνινγηζκφ ηεο 

πηζαλφηεηαο αζέηεζεο. 

 πλεπψο ε χπαξμε εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ Αμηνινγήζεσο ΠΚ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε 

ηξάπεδεο θαη ειεγθηέο λα γλσξίδνπλ ηηο αληνρέο θαη ηελ έθζεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ζπλεπψο ηηο αληνρέο ηνπο. Όια ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ ην γεγνλφο πσο απηή ε ηάζε ζα 

ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ.  

 

6.3 πκπεξάζκαηα 

 

 Ζ ελζσκάησζε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν 

εγρείξεκα, κε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηθήο ηνπο επάξθεηαο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε Βαζηιεία ΗΗ έρεη ελζσκαηψζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηηο βέιηηζηεο δηεζλείο ηξαπεδηθέο 

πξαθηηθέο ζε αληίζηνηρεο επνπηηθέο απαηηήζεηο, είλαη εθηθηφο, ππφ πξνυπνζέζεηο, ν κεηαζρεκαηηζκφο 

ηεο επνπηηθήο απαίηεζεο ζε πεγή πνιχπιεπξσλ επηρεηξεκαηηθψλ σθειεηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

δεκηνπξγία πξφζζεηεο αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ . Σα βαζηθφηεξα θέξδε ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ ελσκάησζε ηνπ θαλνληζκνχ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 Πεξηνξηζκφ δεκηψλ πξνεξρφκελεο απφ ηνλ  Πηζησηηθνχ Κίλδπλν, 

 Πεξηνξηζκφ δεκηψλ πξνεξρφκελεο απφ ηνλ  Λεηηνπξγηθφ Κίλδπλν, 

 Δλζσκάησζε παξακέηξσλ θηλδχλνπ ζηελ ηηκνιφγηζε ησλ ηξαπεδηθψλ πξνηφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, 

 Βειηίσζε ζηε πνιηηηθή δεκηνπξγίαο πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιή δάλεηα. 
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