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Κ Φ Λ ΙΟΝ1 

 

δ αΰπΰά 

 

Ϊ δΝ κυΝ τΰξλκθκυΝ κδεκθσηκ-πκζδ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ πθΝ αθαπ υΰηΫθπθΝ

ξπλυθ βΝ τλυγηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ εΪ κ Ν ελΪ κυμΝ πβλ Ϊα αδΝ Ϊη αΝ απσΝ βθΝ

απλσ εκπ βΝ εαδΝ κλγάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξλβηα κπδ π δευθΝ βμΝ δ λυηΪ πθέ Ν

πλσ φα βΝ παΰεσ ηδαΝ ξλβηα κπδ π δεάΝ ελέ βΝ Ϋφ λ Ν ζκδπσθΝ κΝ πλκ εάθδκΝ

θ κθσ λαΝ κΝ γΫηαΝ βμΝ κλγάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθ εαγβη λδθυθΝ λΰα δυθΝ πθ 

ξλβηα κπδ π δευθΝ δ λυηΪ πθΝ αθΪΝ κθΝ εσ ηκέ α δεσμΝ σξκμΝ Ϋγβε Ν βΝ

αθαΰθυλδ βΝ πθΝεδθ τθπθΝπκυΝ θΫξκυθΝκδΝ λΰα έ μΝ πθΝ θΝζσΰπΝδ λυηΪ πθΝη Ν εκπσΝ

βθΝηΫ λβ βΝ κυμ,Ν βθΝεκ κζσΰβ βΝ κυμΝεαδΝ θΝ Ϋζ δΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ κυμ,Νυ ΝθαΝ

η λδα έΝ άΝ εαδΝ θαΝ απκφ υξγ έΝ ηέαΝ εΝ θΫκυΝ ξλβηα κπδ π δεάΝ ελέ βΝ αθ έ κδξπθΝ

δα Ϊ πθέΝΝ  

Ν θΝ ζσΰπΝ η απ υξδαεάΝ λΰα έαΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν εκπσ βθΝ ίΫζ δ βΝ

πλκ Ϋΰΰδ β βμ Ϋθθκδαμ βμ δαξ έλδ βμΝεδθ τθκυΝεαδΝ πθΝ θθκδυθ πκυΝ έθαδΝΪλλβε α 

υθ ηΫθ μΝ η Ν αυ άθ. ΘαΝ δ λ υθά δΝ δμ η γσ κυμΝ δαξ έλδ βμΝ εδθ τθπθΝ o 

ξλβηα κπδ π δεσΝ εζΪ κ,Ν δσ δΝ βΝ τλυγηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξλβηα κπδ π δευθΝ

δ λυηΪ πθΝ πβλ Ϊα αδΝδ δαέ λαΝαπσΝ βθΝκλγάΝάΝηβΝκλγάΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝπκδεέζπθΝ

εδθ τθπθΝ πκυΝ αυ σμΝ αθ δη ππέα δ,Ν η Ν ία δεσ λκΝ κθΝ απκεαζκτη θκΝ πδ π δεσΝ

εέθ υθκ,Ν πκυΝ γ πλ έ αδΝ πλπ αλξδεάΝ απ δζάΝ ευλέπμΝ Ν π λδσ κυμΝ η ΰΪζβμΝ

κδεκθκηδεάμΝτφ βμέ 

θ δε έη θκΝ βμ απκ ζ έΝβΝ δ λ τθβ β εαδΝβΝπαλκυ έα βΝ κυ γ ηδεκτ πζαδ έκυ 

ζ δ κυλΰέαμ ίΪ δΝ κυΝκπκέκυ υπκξλ κτθ αδΝθαΝεδθκτθ αδ σζαΝ α ξλβηα κπδ π δεΪ 

δ λτηα αΝ βμ υλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν ά κδΝ κΝ πκπ δεσΝ πζαέ δκΝ βμ Κ φαζαδαεάμΝ

πΪλε δαμ,Ν κΝΰθπ σΝπμΝ α δζ έαΝΙΙ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαθαγ υλβ βΝαυ κτΝ κΝβί1ί,Ν κΝ

εαθκθδ δεσΝπζαέ δκΝ βμ α δζ έαμΝΙΙΙ,ΝπκυΝΫξκυθΝπμΝ εκπσΝ βθΝ θ υθΪηπ βΝεαδΝ βθΝ

ί ζ έπ βΝ βμ αγ λσ β αμΝ κυΝΣλαπ αδεκτΝ υ άηα κμέ 

Πλαΰηα κπκδ έ αδΝ αθαφκλΪ κυμ πΫθ Ν ία δεσ λκυμΝ εδθ τθκυμΝ πθΝ

ξλβηα κπδ π δευθΝ δ λυηΪ πθ,Ν ά κδΝ κυΝ πδ κεέκυ,Ν βμΝ λ υ σ β αμ,Ν βμΝ αΰκλΪμ,Ν

κυΝ υθαζζΪΰηα κμ ηίαγτθκθ αμΝπ λδ σ λκΝ κθΝπδ π δεσΝεέθ υθκ, εαγυμΝεαδΝ

Νσζ μΝ δμ π υξΫμΝπκυΝαπκλλΫκυθΝάΝ ηπζΫεκθ αδΝη Ναυ σθέ 
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ΚαέλδκΝ βη έκΝ βμ κηαζάμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝξλβηα κπδ π δευθΝδ λυηΪ πθΝ έθαδΝβΝ

υθα σ β αΝ αελδίάμΝ ηΫ λβ βμΝ κυΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυΝ πκυΝ απκλλΫ δΝ απσΝ δμ 

λΰα έ μΝ – ξλβηα κ κ ά δμΝ αυ υθ,Ν η Ν σξκ θαΝ έθαδ  γΫ βΝ θαΝ υπκζκΰέ κυθΝ κΝ

ια φαζδ δεσΝ Ϊθκδΰηα,Ν βθΝ πδγαθσ β αΝ αγΫ β βμΝ εαδΝ βΝ αβηέαΝ πκυΝ γαΝ πλκεζβγ έΝ

απσΝ δμ θΝζσΰπΝξκλβΰά δμέ 

πκ υπυθκθ αδΝ παλΪη λκδΝ υπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ ηΫγκ κδΝ ηΫ λβ βμΝ βμΝ

αθαη θση θβμΝ αβηέαμ, εαγυμΝ εαδΝ βμΝ ηβΝ αθαη θση θβμΝ αβηέαμΝ ηΫ πΝ βμΝ

η γκ κζκΰέαμΝCredit Var.        

 βΝ υθΫξ δαΝ παλκυ δΪα αδΝ βΝ Ϋθθκδα πθΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ δε υθ, εαγυμΝ

εαδΝ κδΝ εα βΰκλέ μΝ δμΝ κπκέ μΝ εα α Ϊ κθ αδ,Ν ά κδΝ λ υ σ β αμ,Ν δΪλγλπ βμΝ

ε φαζαέπθ,Ν απκ κ δεσ β αμ,Ν λα βλδσ β αμΝ εαδΝ απκ έηβ βμ,Ν η Ν εκπσΝ βθΝ

δαξ έλδ β κυΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυΝ εα ΪΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ αδ βηΪ πθΝ

ξλβηα κ σ β βμ πθΝ θΝ υθΪη δΝπδ κτξπθέ  

ΣΫζκμΝ κΝ πζαέ δκΝ π λδκλδ ηκτΝ κυΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυΝ απκ υπυθκθ αδΝ

α δ δεΫμΝ ξθδεΫμ, ηΫγκ κδΝ εαδΝ υ άηα αΝ πκυΝ βλέξ βεαθΝ η αιτΝ ΪζζπθΝ εαδΝ

βθΝαθΪζυ βΝΝ πθΝξλβηα κκδεκθκηδευθΝ δε υθ,Νυ ΝθαΝπλκίζ φγ έΝβΝκδεκθκηδεάΝ

εα Ϊ α βΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ η Ν εκπσ θαΝ απκφ υξγ έΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ ηβΝ

ίδυ δηυθΝ αδλ δυθ.  
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Κ Φ Λ ΙΟΝ2 

 

πκπ δεσΝΠζαέ δκΝΚ φαζαδαεάμΝ πΪλε δαμ 

 

 κΝ θΝ ζσΰπΝε φΪζαδκΝ παλκυ δΪα αδΝ κΝ τηφπθσΝ βμ α δζ έαμΝ ΙΙΝ εαδΝ κδΝ λ δμΝ

πυζυθ μΝ απσΝ κυμ κπκέκυμΝ απαλ έα αδΝ εαδΝ αφκλκτθΝ κΝ τοκμ πθΝ ζΪξδ πθΝ

ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθΝ (πλυ κμΝ πυζυθαμ),Ν βθΝ δα δεα έαΝ βμ πκπ δεάμΝ

αιδκζσΰβ βμΝ( τ λκμΝπυζυθαμ), εαγυμΝεαδΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμ π δγαλξέαμΝ βμ αΰκλΪμΝ

πκυΝπλκ παγ έΝθαΝ πδίΪζ δΝ( λέ κμΝπυζυθαμ)έΝ πέ βμ ΰέθ αδΝ έα β δμ η γσ κυμΝ

υπκζκΰδ ηκτΝ κυΝπδ π δεκτΝεαδΝζ δ κυλΰδεκτΝεδθ τθκυΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝυηφυθκυέ 

 

2.1 ΣκΝ τηφπθκΝ βμ α δζ έαμΝΙΙ 
 

 δμΝ βθΝ ΙκυθέκυΝ βίίζΝ παλκυ δΪ βε  κΝ αθαθ πηΫθκ πκπ δεσΝ πζαέ δκΝ βμ 

Κ φαζαδαεάμΝ πΪλε δαμ,Ν κΝ υλΫπμ ΰθπ σΝ πμΝ α δζ έαΝ ΙΙ, πκυ πλσε δ αδΝ θαΝ

φαληκ έΝ πζάλπμΝ ηΫξλδΝ κΝ βί1ηέΝ Ν α δζ έαΝ ΙΙΝ δΪα δΝ Ν λέα ετλδαΝ βη έα, 

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ ζΪξδ πθΝ ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθ,Ν κυΝ πκπ δεκτΝ

ζΫΰξκυΝ εαδΝ βμ π δγαλξέαμΝ βμ αΰκλΪμ,Ν π λδκξΫμΝ κδΝ κπκέ μΝ έθαδΝ ΰθπ ΫμΝ πμΝ λ δμΝ

πυζυθ μέΝ εκπσμΝ έθαδΝ θαΝ θδ ξυγκτθΝ εαδΝ θαΝ πκπ υγκτθΝ κδΝ δ γθ έμΝ λαπ αδεΫμΝ

απαδ ά δμέΝΟδΝία δεκέΝ σξκδ (Γεσλ κμΝ(βίίθ))Ν κυΝθΫκυΝυηφυθκυΝπ λδκλέακθ αδΝ

αΝεΪ πγδ: 

 ΝαΝ θ αγκτθΝ κδΝ θΫλΰ δ μ σ κθΝ αφκλΪΝ β δα δεα έαΝ πκπ δεάμΝ ιΫ α βμΝ εαδ 

δαφΪθ δαμ βμ αΰκλΪμέ 

 Ν α δαεάΝ πλκ αληκΰά κυΝτοκυμΝ πθΝ πκπ δευθΝ δ έπθΝε φαζαέπθΝ πλκμ κΝ

κδεκθκηδεσΝε φΪζαδκΝ πθΝ λαπ αυθ,ΝηΫ πΝ βμ αθαΰθυλδ βμΝαπσΝ δμ πκπ δεΫμΝ

αλξΫμΝ βμ απκ έηβ βμΝ κυΝεδθ τθκυΝπκυΝ δα λΫξκυθ κδΝέ δ μ λΪπ α μέ 

 Ν παλεάμΝ εΪζυοβΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ εδθ τθπθΝ εαδΝ

κπκδκυ άπκ ΝΪζζκυΝπδγαθκτΝεδθ τθκυέ 

ΣκΝ αθαγ πλβηΫθκ τηφπθκΝ βμ α δζ έαμΝ απαλ έα αδΝ απσΝ λ δμΝ πυζυθ μ 

(ΓεαλΰεΪθαμΝ(βίίγ)): 

i. ΟΝ πλυ κμΝ πυζυθαμΝ αφκλΪΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ κυΝ τοκυμΝ πθΝ ε φαζαδαευθΝ

απαδ ά πθΝ η Ν εκπσ βθΝ εΪζυοβΝ κυΝ πδ π δεκτΝ εαδΝ κυΝ ζ δ κυλΰδεκτΝ

εδθ τθκυέ 

ii. ΟΝ τ λκμΝ πυζυθαμΝ ξ έα αδΝ η  κθΝ εαγκλδ ησΝ κυΝ εκπκτΝ κθΝ κπκέκΝ

απκίζΫπ δΝ βΝ δα δεα έαΝ βμ αιδκζσΰβ βμΝ βμ ε φαζαδαεάμΝ πΪλε δαμΝ πθΝ
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λαπ αυθΝαπσΝ δμ πκπ δεΫμΝαλξΫμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝγΫ πδ βΝ πθΝΰ θδευθΝαλξυθΝ

εαδΝελδ βλέπθΝπκυΝγαΝ δΫπκυθΝ βθΝ δα δεα έαΝαυ άέ 

iii. ΟΝ λέ κμΝπυζυθαμΝαφκλΪΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμ π δγαλξέαμΝ βμ αΰκλΪμΝηΫ πΝ βμ 

βηκ δκπκέβ βμΝ υΰε ελδηΫθπθΝπκδκ δευθΝεαδΝπκ κ δευθΝ κδξ έπθέ 

 

ΟδΝ λ δμΝ αθπ Ϋλπ πυζυθ μΝ κυΝ αθαγ πλβηΫθκυ υηφυθκυΝ έθαδΝ αηκδίαέπμΝ

αζζβζκ θδ ξυση θκδέ 

δαηφδ ίά β α βΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ εαθσθπθΝ κυΝ πλυ κυΝ πυζυθαΝ έθαδΝ

Ϊλλβε αΝ υθ ηΫθβΝη  βθΝδεαθσ β αΝ πθΝ πκπ δευθΝαλξυθΝθαΝ ζΫΰξκυθΝ βθΝκλγάΝ

φαληκΰάΝ κυμ ηΫ πΝ πθΝ ικυ δυθΝ κυΝβκυ πυζυθαέΝ πδπλσ γ α βΝαυιβηΫθβΝπέ βΝ

πκυΝ α ε έ αδΝ π λέΝ βμ ΰθπ κπκέβ βμΝ κδξ έπθΝ κυΝ γκυ πυζυθαΝ δαηκλφυθκυθΝ αΝ

εα ΪζζβζαΝ εέθβ λαΝ ΰδαΝ β ί ζ έπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ δαξ έλδ βμΝ εδθ τθπθΝ πκυΝ

αθαπ τ κυθΝκδΝ λΪπ α μέ 

ΣΫζκμ,Ν κΝ έε βμΝ ε φαζαδαεάμΝ πΪλε δαμΝ πθΝ λαπ αυθΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ βθΝ

αθαζκΰέαΝ η αιτΝ πθΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθΝ βμ λΪπ ααμΝ εαδΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ

θ λΰβ δεκτ,Ν αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ αθ δ αγηδ έΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ εέθ υθκΝ πκυΝ Ϋξ δΝ

απκφα δ έΝ σ δΝ κυμ αθ δ κδξ έέΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ τηφπθκΝ βμ α δζ έαμΝ ΙΙΝ

υπκζκΰέα αδΝπμΝ ιάμμ 

 

� ��� ���� � � � ά � �� = Ε ά ά α αΠ σ ω ός ν ν ς +  ν ν ς Α άς + ός ν ν ς ≥ ων α α ων 8% 

(1) 

 

(ΣτπκμΝ1) 

 

2.2 Πλυ κμΝ πυζυθαμΝ – ζΪξδ μΝΚ φαζαδαεΫμΝ παδ ά δμΝ (Minimum Capital 

Requirements) 

 

ΟΝ πλυ κμΝ πυζυθαμΝ αφκλΪΝ κθΝ κλδ ησ πθΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθ,Ν δμ ζΪξδ μΝ

απαδ ά δμΝ κυΝκΣΝ πθΝδ έπθΝε φαζαέπθΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝ αγηδ ηΫθκΝ θ λΰβ δεσΝεαδΝ

δμ δα Ϊι δμΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ πκπ δεάΝ η αξ έλδ βΝ πθΝ εδθ τθπθ αΰκλΪμΝ πκυΝ

παλαηΫθκυθΝ αη Ϊίζβ μέΝ Ν ετλδαΝ δαφκλκπκέβ βΝ Ϋΰε δ αδΝ βΝ ηΫ λβ βΝ κυΝ

πδ π δεκτΝεδθ τθκυΝπ λδζαηίαθκηΫθβμΝεαδΝ βμ πκπ δεάμΝαθ δη υπδ βμΝ πθΝηΫ πθΝ

εαδΝ ξθδευθΝ η έπ βμΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ εδθ τθκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ εαγδΫλπ βΝ

πδπλσ γ πθΝε φαζαδαευθΝαπαδ ά πθΝ ξ δεΪΝη  κ ζ δ κυλΰδεσΝεέθ υθκέ 
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υΰε ελδηΫθα κΝ πλυ κμΝ πυζυθαμΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ υηφυθκυΝ πδφΫλ δΝ δμ ιάμΝ

η αίκζΫμ κΝυφδ Ϊη θκ πζαέ δκ (Γεσλ κμΝ(βίίη)): 

i. Σλκπκπκδ έΝ βθΝ δ ξτκυ αΝ υπκπκδβηΫθβΝηΫγκ κΝ (standardized approach) ΰδαΝ

κθΝ υπκζκΰδ ησΝ πθΝ ε φαζαδαευθΝαπαδ ά πθέΝ Ν θΫαΝ υπκπκδβηΫθβΝηΫγκ κμΝ

δα βλ έΝ βΝ ζκΰδεάΝ βμ υφδ αηΫθβμΝ η γσ κυΝ η Ν βθΝ απσ κ βΝ

πλκεαγκλδ ηΫθπθΝ υθ ζ υθΝ Ϊγηδ βμΝ εδθ τθκυέΝ θ κτ κδμΝ πδ υΰξΪθ δΝ

η ΰαζτ λβΝ υαδ γβ έαΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ εέθ υθκ,Ν κΝ ηΫ λκΝ πκυΝ κδΝ υθ ζ ΫμΝ

εδθ τθκυΝ πλκ δκλέακθ αδΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βΝ δαίΪγηδ βΝ βμ πδ κζβπ δεάμΝ

δεαθσ β αμΝ κυΝαθ δ υηίαζζκηΫθκυέ 

ii. θαΰθπλέα δΝ βΝ ηΫγκ κΝ υπκζκΰδ ηκτΝ ίΪ δΝ π λδευθΝ υ βηΪ πθΝ

δαίΪγηδ βμΝ (internal ratings based approach –IRB), ηΫγκ κΝ βΝ κπκέαΝ παλΫξ δΝ

δμ λΪπ α μΝ τκΝ θαζζαε δεκτμΝ λσπκυμΝυπκζκΰδ ηκτ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝίαγησΝ

ιΫζδιβμΝ πθΝ π λδευθΝ κυμ υ βηΪ πθΝ δαίΪγηδ βμΝεδθ τθκυμ 

 β γ η ζδυ β ηΫγκ κ (foundation approach) 

 βΝπλκβΰηΫθβΝηΫγκ κΝ(advanced approach). 

 

ΓδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ πθΝ αγηέ πθΝ πθΝ εδθ τθπθΝ ξλ δΪα αδΝ βΝ ε έηβ βΝ

ΪλπθΝπαλαηΫ λπθ ( κπκυθέ βμΝεαδΝΛδα Ϊεβ (2006)): 

 Νπλυ βΝπαλΪη λκμΝαφκλΪ βθΝπδγαθσ β αΝκΝαθ δ υηίαζζση θκμΝθαΝαγ ά δ 

βθ υπκξλΫπ β κυΝ (PD – Probability of Default) εαδΝ παλκυ δΪα δ βθΝ

πδ κζβπ δεάΝ κυΝ δεαθσ β αέΝ Τπκζκΰέα δ βθΝ πδγαθσ β αΝ α υθαηέαμΝ εΪζυοβμΝ

πθΝυπκξλ υ πθΝ κυΝπ ζΪ βΝ θ σμΝ υΰε ελδηΫθβμ ξλκθδεάμΝπ λδσ κυέ 

 Ν τ λβΝ παλΪη λκμΝ εδθ τθκυΝ (LGD – Loss Given Default) έθ δΝ ηδαΝ

ε έηβ βΝ βμ ηΫ βμΝ αθαη θση θβμΝ αβηέαμ, ά κδ κΝ πκ κ σΝ βμ 

ξλβηα κ σ β βμΝ κΝκπκέκΝ θΝγαΝ δ πλαξγ έ,Ν Νπ λέπ π βΝπκυΝκΝπ ζΪ βμΝ θΝ

επζβλυ δΝ βμ υπκξλ υ δμΝ κυέΝ ΣκΝ τοκμ βμ LGD ιαλ Ϊ αδΝ Ν η ΰΪζκΝ

ίαγησΝαπσΝ κΝ έ κμΝ πθΝ ια φαζέ πθ ( ηπλΪΰηα πθΝάΝηβ) εαδΝ πθΝ ΰΰυά πθΝ

πκυΝΫξκυθ ζβφγ έΝΰδαΝ βθΝ εΪ κ Νξλβηα κ σ β β. 

 ΝΣλέ βΝπαλΪη λκμ αφκλΪΝ βθ Ϋεγ βΝ κυΝαθ δ υηίαζζση θκυΝ Νπ λέπ π βΝ

αγΫ β βμΝ βμ υπκξλΫπ βμΝ κυΝ (EAD – Exposure At Default) εαδΝ έθ δΝ βθΝ

ε έηβ βΝ κυΝξλβηα κ κ δεκτΝαθκέΰηα κμέ 
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 ΣκΝηΫΰ γκμΝ βμ θαπκηΫθκυ αμΝ δΪλε δαμΝηΫξλδΝ βΝζάιβΝ πθΝαπαδ ά πθΝ(M – 

Maturity) η λΪ δΝ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ πκυΝ απκηΫθ δΝ πμΝ βΝ ζάιβΝ κυΝ

αθκέΰηα κμέ 

ΣαΝΣλαπ αδεΪΝδ λτηα αΝκφ έζκυθΝ βθ πκ κ δεκπκέβ βΝ πθΝαθπ ΫλπΝπαλαηΫ λπθΝ

θαΝ βθΝ υζκπκδκτθΝ πζάλπμΝ εηβλδπηΫθαΝ εαδΝ θαΝ βθΝ αθαθ υθκυθ κυζΪξδ κθΝ Ν

ά δαΝίΪ βέΝΠαλΪζζβζαΝαπαδ έ αδΝβΝπλκ αληκΰάΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ(calibration), 

Ϋ δΝ υ Ν κδΝ ε δηά δμΝ θαΝ αθ δεα κπ λέακυθΝ βθΝ αθαη θση θβΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμ. 

δαφκλ δεΪΝ κδΝ σπκδ μΝ δαφκλΫμΝ γαΝ πλΫπ δΝ Ν θαΝ απκ δξγ έΝ σ δΝ θΝ κφ έζκθ αδΝ Ν

υ βηα δεκτμΝπαλΪΰκθ μ αζζΪΝ Ν υξαέκΝγσλυίκέΝ 

 βθΝΠλκβΰηΫθβ ηΫγκ κΝ πθΝ π λδευθΝ υ βηΪ πθΝ δαίΪγηδ βμΝκδΝ ε δηά δμΝ

πθΝPD, LGD, EAD & M παλΫξκθ αδΝαπσΝ βθΝ λΪπ ααΝίΪ δΝ πθΝ ε δηά πθΝ βμ εαδΝ

πθΝεα ΪζζβζπθΝδ κλδευθΝ κηΫθπθ,Ν θυΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ ε έηβ βΝ κυΝΜΝ τθα αδΝ

βΝ υθα σ β αΝ ιαέλ βμΝ ΰδαΝ κλδ ηΫθα ια φαζδ δεΪ αθκέΰηα αέΝ θ έγ α,Ν βΝ

γ η ζδυ βΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ Ν ησθκΝ βΝ δηάΝ κυΝ PD παλΫξ αδΝ απσΝ κΝ υφδ Ϊη θκΝ

ξαλ κφυζΪεδκΝξκλβΰά πθ,ΝεαγυμΝκδΝ αγηέ δμΝ πθΝLGD, EAD & M έγ θ αδΝαπσΝ

βθΝ πδ λκπά ( κπκυθέ βμΝεαδΝΛδα ΪεβΝ(βίίθ)).  κθΝπαλαεΪ πΝπέθαεαΝ1. ζΫπκυη Ν

δμ παλαπΪθπΝπαλαηΫ λκυμέ 

 

ΠέθαεαμΝ1έΝ ΠαλΪη λκδΝη γσ πθΝ π λδευθΝαιδκζκΰά πθ (Γεσλ κμΝ(βίίι)) 
   

ΠαλΪη λκδΝη γσ πθΝ π λδευθΝαιδκζκΰά πθ 

PD Πδγαθσ β αΝ α υθαηέαμΝ επζάλπ βμΝ υπκξλΫπ βμΝ αθ δ υηίαζζση θκυΝ

(Probability of Default) 

LGD βηέαΝ Ν π λέπ π βΝ α υθαηέαμΝ επζάλπ βμΝ υπκξλΫπ βμΝ

αθ δ υηίαζζση θκυΝ(Loss Given Default) 

Πκ κ σΝαθΪε β βμΝ Νπ λέπ π βΝαγΫ β βμΝυπκξλΫπ βμ 

EAD Έεγ βΝΫθαθ δΝ κυΝαθ δ υηίαζζση θκυΝ(Exposure At Default) 

M δΪλε δαΝηΫξλδΝ βΝζάιβΝ(Maturity) 

δΪλε δαΝ θκέΰηα κμ 

  

iii. Ό κθ αφκλΪΝ δμ δ ζκπκδβηΫθ μΝαπαδ ά δμΝ δαηκλφυθ αδΝαθαζυ δεσΝπζαέ δκΝ

ΰδαΝ βθΝ πκπ δεάΝ η αξ έλδ βΝ κυμ (πζαέ δκΝ πκυΝ θΝ υφέ α αδΝ κΝ αλξδεσΝ

τηφπθκΝ– α δζ έαΝΙ)έ 
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iv. ΟδΝ λΪπ α μ,Ν πκυΝπζβλκτθΝ δμ πλκίζ πση θ μΝπλκςπκγΫ δμ,Ν γαΝηπκλκτθΝθαΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝ η γσ κυμΝ Ϊηίζυθ βμΝ κυΝ εδθ τθκυΝ υ Ν θαΝ η δυ κυθΝ δμ 

ε φαζαδαεΫμΝ πδίαλτθ δμΝ κυμ,Ν υΰε ελδηΫθα: 

 δμ ια φαζέ δμ, 

 δμ ΰΰυά δμΝεαδΝ αΝπδ π δεΪΝπαλΪΰπΰαΝεαδ 

 κΝ υηοβφδ ησΝ κδξ έπθΝ θ σμΝδ κζκΰδ ηκτέ 

v. ΓδαΝπλυ βΝφκλΪΝ δ Ϊΰ αδΝβΝΫθθκδαΝ πθΝε φαζαδαευθ απαδ ά πθ Ϋθαθ δΝ κυΝ

ζ δ κυλΰδεκτΝεδθ τθκυέΝ κθΝκλδ ησΝ κυΝ θΝζσΰπΝεδθ τθκυΝ ηπέπ κυθΝκδΝαβηέ μΝ

πκυΝκφ έζκθ αδμ 

 βθΝαθ πΪλε δαΝήΝαεα αζζβζσ β αΝ πθΝ π λδευθΝ δα δεα δυθΝεαδΝ

υ βηΪ πθ, 

 ΝαθγλυπδθκΝπαλΪΰκθ α,Νά 

 Ν ιπ λδεΪΝαέ δαέ 

 

2.3 τ λκμΝπυζυθαμΝ– δα δεα έαΝ πκπ δεάμΝαιδκζσΰβ βμΝ(Supervisory Review 

Process) 

 

ΟΝ τ λκμΝ πυζυθαμΝ κυΝ υηφυθκυΝ βμ α δζ έαμΝ κξ τ δΝ θαΝ θγαλλτθ δΝ βθΝ

άλβ βΝ υοβζυθΝ πλκ δαΰλαφυθΝ ξ δεΪΝ η Ν β δαφΪθ δαΝ εαδΝ βθΝ παλκυ έα βΝ πθΝ

αθαζαηίαθση θπθΝ εδθ τθπθέΝ θ σμΝ κυ αθαγ πλβηΫθκυΝ υηφυθκυ έθ αδΝ βΝ

υθα σ β αΝ αΝ λαπ αδεΪΝ δ λτηα αΝ η Ν βθΝ Ϋΰελδ βΝ πθΝ πκπ δευθΝ αλξυθ,Ν θαΝ

αθαπ τικυθΝ π λδεΪΝ υ άηα αΝαιδκζσΰβ βμΝ κυΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυΝ Ν δΪφκλαΝ

πέπ αΝ πκζυπζκεσ β αμ,Νυ Ν θαΝ πδ υξγ έ κΝαελδίΫ λκμ υθα σμΝ υπκζκΰδ ησμΝ

κυΝεδθ τθκυ (Π λΪεβμΝβίίι). 

φσ κθΝ βΝ αΰκλΪΝ ε δηΪΝ σ δΝ υφέ αθ αδΝ ΣλΪπ α μΝ πκυΝ αθάεκυθΝ Ν υοβζκτΝ

εδθ τθκυΝ δ λτηα αΝ άΝ ΫξκυθΝ αθ παλεΫμΝ τ βηαΝ δαξ έλδ βμΝ εδθ τθπθ,Ν γαΝ κυμ 

πδίΪζζκθ αδΝ ευλυ δμΝ ά κδΝ υοβζσ λαΝ π λδγυλδα πδ κεέκυΝ κΝ δα λαπ αδεσΝ

αθ δ ησΝεαδΝ κΝ ε δ ση θκΝξλΫκμέΝ α δεσΝηΫζβηαΝ έθαδΝβ δαφΪθ δαΝ πθΝ κδξ έπθΝ

βΝκπκέαΝθα πδε θ λυθ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθκυμΝ κη έμέΝυΰε ελδηΫθα,Ν κδξ έαΝΰδαΝ βθΝ

ε φαζαδαεάΝ πΪλε δαΝ εαδΝ βΝ τθγ βΝ πθΝ πκπ δευθΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθ,Ν βθΝ

αθαζυ δεάΝ παλκυ έα βΝ πθΝ εγΫ πθΝ εδθ τθκυ αθΪΝ πλκρσθΝ εαδΝ βθΝ δαφΪθ δαΝ πθΝ

δα δεα δυθΝ δαξ έλδ βμΝεδθ τθπθέ 

Ν ία δεάΝ πλκ γάεβΝ αυ κτΝ κυΝ πζαδ έκυ,Ν πΫλαθΝ πθΝ ηβξαθδ ηυθΝ κυΝ πλυ κυΝ

πυζυθα έθαδΝσ δ δ Ϊΰ δΝΰ θδεΫμΝαλξΫμΝ Ϋ κδ μ,Νυ ΝθαΝ δα φαζέα αδΝβΝε φαζαδαεάΝ
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πΪλε δαΝ πθΝπδ π δευθΝδ λυηΪ πθέΝΣαΝπδ π δεΪΝδ λτηα αΝκφ έζκυθΝεαδΝπλΫπ δ θαΝ

δαγΫ κυθΝ τ βηαΝ ε έηβ βμΝ ε φαζαδαεάμΝ πΪλε δαμΝ η Ν ετλδκΝ εκπσΝ θαΝ

εαγκλέακυθΝ αΝ ε φΪζαδαΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ εδθ τθπθΝ πκυΝ

αθαζαηίΪθκυθέΝ ΟδΝ πκπ δεΫμΝ αλξΫμΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ σπκυΝ θΝ υπΪλξ δΝ πζάλβμΝ

υηησλφπ βΝ η Ν δμ δα Ϊι δμΝ κυΝ πλυ κυΝ πυζυθαΝ άΝ υφέ αθ αδΝ εέθ υθκδ,Ν πκυΝ θΝ

αθ δη ππέακθ αδΝ απσΝ κΝ πζαέ δκΝ κυΝ πλυ κυΝ πυζυθαΝ εαδΝ θΝ ΫξκυθΝ εαζυφγ έΝ

παλευμΝη Νε φΪζαδαΝαπσΝ αΝπδ π δεΪΝ δ λτηα α,Ν τθαθ αδΝθαΝαιδκζκΰκτθΝ κυμ θΝ

ζσΰπ εδθ τθκυμ,ΝεαγυμΝεαδΝ δμ δα δεα έ μΝπαλαεκζκτγβ βμΝεαδΝηΫ λβ βμΝαυ υθΝεαδΝ

ΫξκυθΝ βθΝαληκ δσ β α θαΝαπαδ κτθΝπλσ γ μΝε φαζαδαεΫμΝαπαδ ά δμ,Ν 

υΰε ελδηΫθα,ΝκΝ τ λκμΝπυζυθαμΝία έα αδΝ βμ παλαεΪ π Ϋ λδμΝία δεΫμΝαλξΫμ 

(Γεσλ κμΝ(βίίη)): 

  ΣαΝπδ π δεΪΝδ λτηα α κφ έζκυθΝθαΝπλκίαέθκυθΝ Νπλσίζ οβΝ πθΝ

δα δεα δυθΝ κυμ η Ν εκπσ βθΝ π λδεάΝαιδκζσΰβ βΝ βμ ε φαζαδαεάμΝ κυμ 

πΪλε δαμΝεαδΝ βΝ δαησλφπ βΝ λα βΰδεάμΝΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝ πδπΫ κυΝ

δ έπθΝε φαζαέπθέ 

  ΚαγδΫλπ βΝ βμ ικυ έαμ κυΝ πκπ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ

αλ δσ β α πθΝ δα δεα δυθΝ δαξ έλδ βμΝεδθ τθπθΝ πθΝ λαπ αυθέΝ 

  Ναλησ δαΝ πκπ δεάΝαλξάΝθαΝΫξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ βμ πδίκζάμΝ

ε φαζαδαεάμΝαπαέ β βμΝεαγ’ΝυπΫλία βΝ κυΝ ζαξέ κυΝκλέκυΝ(κΣ), ΰδαΝεΪζυοβΝ

Ϋθαθ δΝ κυΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝπδ π δεΪΝδ λτηα αέ 

  ΚαγδΫλπ βΝ βμ ικυ έαμΝΫΰεαδλβμΝπαλΫηία βμΝ πθΝ πκπ δευθΝαλξυθΝ

Νπ λέπ π βΝ πδ έθπ βμΝ κυΝ έε βΝε φαζαδαεάμΝ πΪλε δαμΝ κυ πδ π δεκτΝ

δ λτηα κμέ 

Ν δα δεα έαΝ βμ πκπ δεάμΝ ιΫ α βμΝ(supervisory review process) κυΝ τ λκυ 

πυζυθαΝαπκ ζ έΝηδαΝαπσΝ βμ ία δεΫμΝεαδθκ κηέ μΝ κυΝθΫκυΝυηφυθκυέΝ θ αθαεζΪΝ

βΝ η α σπδ βΝ κυΝ θ δαφΫλκθ κμΝ πθΝ πκπ δευθΝ αλξυθΝ απσΝ κΝ πέπ κΝ βμ 

ηαελκπλκζβπ δεάμΝ πκπ έαμΝ Ν ε έθκΝ βμ ηδελκπλκζβπ δεάμ,Ν παλΫξκθ αμΝ βΝ

υθα σ β αΝ πλκ ππκπκδβηΫθβμΝ πκπ έαμΝ πθΝ δ λυηΪ πθ,Ν κδΝ λα βλδσ β μΝ πθΝ

κπκέπθΝ θΫξκυθΝη ΰαζτ λκΝ υ βηδεσΝεέθ υθκέ 

 

2.4 Σλέ κμΝπυζυθαμΝ– Π δγαλξέαΝ βμ ΰκλΪμΝ(Market Discipline) 

 

ΟΝ λέ κμΝπυζυθαμΝ δ Ϊΰ δΝ δα Ϊι δμΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝπαλ ξση θβΝπζβλκφσλβ βΝ

απσΝ αΝπδ π δεΪΝ δ λτηα αΝπλκμ κΝ ιπ λδεσ π λδίΪζζκθ ξ δεΪΝη  κΝτοκμΝ πθΝ
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αθαζαηίαθση θπθΝ εδθ τθπθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ ηΫ πΝ βμ δαφΪθ δαμΝ θαΝ θδ ξυγ έΝ βΝ

π δγαλξέαΝαΰκλΪμέΝ πκηΫθπμΝ πέΝ βμΝκυ έαμΝαφκλΪΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ πθΝ λαπ αυθΝθαΝ

πλκίαέθκυθΝ Ν ΰθπ κπκέβ βΝ σ κΝ πκδκ δευθΝ σ κΝ εαδΝ πκ κ δευθΝ κδξ έπθ,Ν η Ν

εκπσΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ πδίαζζση θβμΝ απσΝ βθΝ αΰκλΪΝ π δγαλξέαμΝ κυμΝ εαθσθ μΝ

κλγάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝεδθ τθπθέΝεκπσμΝ κυΝ λέ κυΝπυζυθαΝ έθαδΝκδΝ υηη Ϋξκθ μΝ

βθΝ αΰκλΪΝ θαΝ ζαηίΪθκυθΝ δμ αθαΰεαέ μΝ πζβλκφκλέ μΝ ΰδαΝ κυμ εδθ τθκυμΝ κυμ 

κπκέκυμΝ ε έγ θ αδΝ αΝπδ π δεΪΝ δ λτηα αΝεαδΝ ΰδαΝ δμ δα δεα έ μΝ δαξ έλδ βμΝ κυμ. 

ΟδΝυπκξλ υ δμΝ βηκ δκπκέβ βμ (Γεσλ κμΝ(βίίη)) ηπκλκτθΝθαΝεα βΰκλδκπκδβγκτθΝ

πμΝ ιάμ: 

 κυμ εδθ τθκυμΝ κυμ κπκέκυμΝ ε έγ θ αδΝ αΝπδ π δεΪΝδ λτηα α, 

 δμ δα δεα έ μΝ δαξ έλδ βμΝ κυμ,ΝεαδΝ 

 βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ κδξ έπθΝ πθΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθ πκυΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝ θΝζσΰπΝεδθ τθπθέ 

 

ΠζΫκθΝ υφέ αθ αδΝ τθγ αΝ ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ λΰαζ έα,Ν σππμ έθαδΝ αΝ credit 

derivatives, swap options, εαγυμΝ πέ βμ εαδΝ δ ζκπκδά δμΝ θ λΰβ δεκτ,Ν αΝκπκέαΝ κΝ

τθκζκ κυμ παλΫξκυθ ξθδεΫμΝ η αίδίΪ πμΝ εαδΝ πλαε δεΫμΝ η λά πμΝ πθΝ

πδ π δευθΝεδθ τθπθΝπκυΝαπκ υπυθκθ αδ πζβλΫ λαΝεαδΝη Νη ΰαζτ λβΝπλκ κξάέΝ

ΠαλΪζζβζαΝαυιΪθ αδΝ κΝφΪ ηαΝ πθΝ ια φαζέ πθΝΫθαθ δΝεδθ τθπθΝεαδΝκδΝ ΰΰυά δμΝ

Ϋθαθ δΝαπαδ ά πθέ 

ΟδΝ πκπ δεΫμΝαλξΫμ, παλσζκΝπκυΝ θ πδίΪζζκυθΝ δ δεάΝε φαζαδαεάΝαπαέ β βΝΰδαΝ

κθΝ πδ κεδαεσΝ εέθ υθκΝ κυΝ π θ υ δεκτΝ ξαλ κφυζαεέκυΝ ΰδαΝ δμ λΪπ α μΝ πκυΝ

παλκυ δΪακυθΝ βηαθ δεσΝεέθ υθκΝζσΰπΝαθκδΰηΪ πθΝλ υ σ β αμΝη αιτΝπαγβ δεκτΝήΝ

θ λΰβ δεκτ,Ν παλαεκζκυγκτθΝ η Ν πλκ κξάΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ εα Ϊ α βΝ βμ εΪγ Ν

λΪπ ααμέΝ ΣκΝ βηαθ δεσ λκΝ ΰ ΰκθσμΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ θΫκΝ πζαέ δκΝ υπκζκΰδ ηκτΝ

ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθΝ πκυΝ πλκ έθ δΝ βΝ πδ λκπά Ϋξ δΝ θαΝ εΪθ δΝ η Ν δ δεάΝ

ε φαζαδαεάΝαπαέ β βΝΫθαθ δΝ κυΝζ δ κυλΰδεκτΝεδθ τθκυ,Ν κΝκπκέκΝγΫ δΝ κυμ θΫκυμΝ

εαθσθ μΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κυμ γθδεκτμΝ φκλ έμΝ εαδΝ δμ ε θ λδεΫμΝ λΪπ α μέΝ θ σμΝ

κυΝ θΫκυΝ πζαδ έκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ ι ξπλδ ΫμΝ ε φαζαδαεΫμΝ απαδ ά δμΝ ίΪ δΝ

αθ έ κδξπθΝη γκ κζκΰδυθΝηΫ λβ βμέΝ Ν υ εκζέαΝπκυΝπαλκυ δΪα αδΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝ

ζ δ κυλΰδεσΝεέθ υθκΝ έθαδΝσ δΝ θΝ έθαδΝ τεκζα η λά δηκμΝεαδΝαθαφΫλ αδΝ ΝσζαΝ αΝ

έ βΝεδθ τθπθΝπκυΝ θΝηπκλκτθΝθαΝξαλαε βλδ κτθΝ έ ΝπμΝεέθ υθκδΝαΰκλΪμΝ έ  πμΝ

πδ π δεκέΝεέθ υθκδ (Π λΪεβμΝ(βίίι)).    
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2.5 Τπκζκΰδ ησμΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυ 

 

ξ δεΪΝ η Ν κθΝ πδ π δεσΝ εέθ υθκ,Ν εαγδ λυθκθ αδΝ λ δμΝ θαζζαε δεΫμΝ ηΫγκ κδΝ

υπκζκΰδ ηκτ (Randal εαδΝπαγαλΪεβμΝ(βίίλ)):  

i. Ν ΣυπκπκδβηΫθβΝ Πλκ Ϋΰΰδ β απκ ζ έΝ πέΝ βμ κυ έαμΝ υθΫξδ β βμ 

υφδ Ϊη θβμΝη γκ κζκΰέαμ,ΝαζζΪΝ δαφκλκπκδ έ αδΝευλέπμΝσ κθΝαφκλΪ: α)Ν βθΝ

ατιβ βΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝεα βΰκλδυθΝεα Ϊ αιβμΝ ξ δεΪΝη   βθΝ Ϊγηδ βΝ πθΝ

ξλβηα κ κ δευθΝ αθκδΰηΪ πθ,Ν ί)Ν κΝ λσζκ πθ δαίαγηέ πθΝ απσΝ

αθαΰθπλδ ηΫθ μΝ αδλ έ μΝ πδ κζβπ δεάμ αιδκζσΰβ βμΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊ αιβΝ πθΝ

αθ έπθΝ εαδΝ θΝ υθ ξ έα πθΝ πδ κ κ ά πθΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ εα βΰκλέαΝ

Ϊγηδ βμΝεαδΝΰ)Ν βΝ δ τλυθ βΝ πθΝηΫ πθΝεαδΝ πθΝ ξθδευθ,ΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ

πμΝαθ δ Ϊγηδ ηαΝΰδαΝ βΝη έπ βΝ κυΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυΝπκυΝαθαζαηίΪθκυθΝ

κδΝ λΪπ α μΝ( ΰΰυά δμΝε ζ)έ 

ii. Ν τ λβΝηΫγκ κμ,ΝβΝαπκεαζκτη θβΝΘ η ζδυ βμΝΠλκ Ϋΰΰδ βΝ π λδευθΝ

δαίαγηέ πθ απκ ζ έΝεαδθκ κηέαΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝαθαγ πλβηΫθκΝτηφπθκ,Ν

εαγσ δΝ βλέα αδΝ Ν βηαθ δεσΝίαγησΝ αΝ υ άηα αΝπκυΝΫξκυθΝαθαπ τι δΝκδΝ

έ δ μΝ ΣλΪπ α μ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊ αιβΝ πθΝ π ζα υθΝ κυμ Ν δαελδ Ϋμ εα βΰκλέ μΝ

πδ π δεκτΝ εδθ τθκυ η Ν ίΪ βΝ βθΝ ε δηυη θβΝ πδγαθσ β αΝ αγΫ β βμΝ πθΝ

υπκξλ υ πθΝ κυμέΝ Ν πδγαθσ β αΝαγΫ β βμΝ (PD)ΝπλΫπ δΝ θα υηπ λδζαηίΪθ δΝ

εαδΝ θαΝ υθυπκζκΰέα δΝ εαδΝ α δ κλδεΪ,Ν α δ δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ λαπ αυθΝ άΝ

υΰελέ δηαΝ κδξ έαΝ φκλΫπθ,Ν σππμ κδΝ αδλ έ μΝ πδ κζβπ δεάμΝ αιδκζσΰβ βμέΝ

Πλσ γ μΝ δ δεΫμΝπαλΪη λκδ,Νσππμ βΝπδγαθάΝαβηέαΝ Νπ λδπ υ δμΝαγΫ β βμΝ

(LGD),ΝγαΝεαγκλέακθ αδΝαπσΝ δμ δα Ϊι δμΝ κυΝυηφυθκυ,Ν βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝβΝηΫγκ κμΝαυ άέ 

iii.  βθΝ Σλέ βΝ ηΫγκ κ,Ν βθΝ απκεαζκτη θβΝ ΠλκβΰηΫθβΝ Πλκ Ϋΰΰδ βΝ

π λδευθΝ δαίαγηέ πθ πκυΝ απκ ζ έΝ πλκΫε α βΝ βμ τ λβμ,Ν σζ μΝ κδΝ

παλΪη λκδΝ εαγκλέακθ αδΝ απσΝ δμΝ έ δ μΝ δμ λΪπ α μέΝ ΟΝ υοβζσμΝ ίαγησμΝ

ι δ έε υ βμΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πδ υξάΝ φαληκΰάΝ βμ υΰε ελδηΫθβμΝ

η γσ κυΝκ βΰ έΝ βθΝ ε έηβ β,Νσ δΝ Νπλυ βΝφΪ βΝγαΝυδκγ βγ έΝευλέπμΝαπσΝ

δμ η ΰΪζ μΝ εαδΝ πλκβΰηΫθ μΝ λΪπ α μ η Ν εκπσΝ βθΝ ζΪφλυθ βΝ πθΝ

απαδ κτη θπθΝ πκπ δευθΝε φαζαέπθ,ΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝεΪζυοβΝ κυΝπδ π δεκτΝ

εδθ τθκυέΝ θαηΫθ αδΝσηπμ σ δΝ βΝ υθΫξ δαΝσζκΝεαδΝπ λδ σ λ μΝ λΪπ α μΝγαΝ

πλκξπλά κυθΝ βθΝυδκγΫ β βΝ βμ πλκβΰηΫθβμΝη γσ κυΝΰδαΝθαΝ εη αζζ υ κτθΝ

αΝπζ κθ ε άηα αΝπκυΝπλκ φΫλ δέ 
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βη δυθκυη Ν σ δΝ βΝ ξλά βΝ βμ τ λβμΝ εαδΝ ευλέπμ βμ λέ βμΝ η γσ κυΝ ΰδαΝ κθΝ

υπκζκΰδ ησ πθΝε φαζαδαευθΝαπαδ ά πθΝΫθαθ δΝ κυΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυ, γαΝ έθαδΝ

φδε ά ησθκΝ φσ κθΝ πζβλκτθ αδΝ εΪπκδ μΝ πλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ ελδ άλδα,Ν Ϋ δΝ υ  αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ απσΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ η γσ πθΝ αυ υθΝ θαΝ δαγΫ κυθΝ βθΝ Ν απαδ κτη θβΝ

αιδκπδ έαέΝ θαΰθπλέακθ αμΝ αΝ δ δαέ λαΝ κδξ έα κλδ ηΫθπθΝ εα βΰκλδυθΝ

ξλβηα κ κ δευθΝ αθκδΰηΪ πθ,Ν κΝ ξΫ δκΝ κυΝ θΫκυΝ υηφυθκυΝ πλκίζΫπ δΝ

δαφκλκπκέβ βΝ πθΝ υθ ζ υθΝ Ϊγηδ βμΝ κλδ ηΫθπθΝ δ δευθΝ εα βΰκλδυθ,Ν σππμ 

ΰα δεΪΝ Ϊθ δα,Νεα αθαζπ δεΪΝ Ϊθ δα,Ν κπκγ ά δμΝ Νη κξδεκτμΝ έ ζκυμΝεζπ,Ν

θυΝπ λδΫξ δΝ δ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ βθΝ δ ζκπκέβ βΝ κδξ έπθΝ θ λΰβ δεκτέ         

 

2.6 Τπκζκΰδ ησμΝζ δ κυλΰδεκτΝεδθ τθκυ 

 

 ΫθθκδαΝ κυΝ ζ δ κυλΰδεκτΝ εδθ τθκυΝ θΝ έθαδΝ εΪ δΝ εαδθκτλΰδκΝ κθΝ

ξλβηα κπδ π δεσΝξυλκΝεαδΝ κΝξυλκΝ κυΝ πδξ δλ έθΝΰ θδεσ λαέΝΤφέ α αδΝ ΝεΪγ Ν

λα βλδσ β αΝαπσΝ βθΝαλξάΝαυ άμ εαδΝβΝηκθα δεάΝηΫγκ κμΝ ιΪζ δοβμΝ βμΝ θΝ έθαδΝ

παλΪΝκΝ ληα δ ησμΝ βμΝ λα βλδσ β αμέΝ ΝυθγάεβΝ βμ α δζ έαμΝ ΙΙΝ σλδ Ν εαδΝ βΝ

υλππαρεάΝ Έθπ βΝ υδκγΫ β  κθΝ ζ δ κυλΰδεσΝ εέθ υθκΝ πμΝ κθΝ εέθ υθκΝ πλσεζβ βμΝ

αβηδΪμΝ πκυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ βθΝ αθ πΪλε δαΝ άΝ βθΝ απκ υξέαΝ πθΝ π λδευθΝ

δα δεα δυθ,Ν αθγλυππθΝεαδΝ υ βηΪ πθΝάΝ ιπ λδεΪΝΰ ΰκθσ α,Νπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ

κυΝθκηδεκτΝεδθ τθκυΝεαδΝ ιαδλκτη θκυΝ κυΝ λα βΰδεκτΝεδθ τθκυΝεαδΝ κυΝεδθ τθκυΝ

φάηβμΝ εαδΝ π ζα έαμέΝ Ν πζ δκοβφέαΝ πθΝ λαπ αδευθΝ δ λυηΪ πθΝ εα αζάΰ δ βθΝ

υδκγΫ β βΝ θαζζαε δευθΝ κλδ ηυθΝ κυΝ ζ δ κυλΰδεκτΝ εδθ τθκυ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν δμ 

π λδεΫμΝ κυμ κηΫμΝ εαδΝ δμ αθΪΰε μ κυμ εαδΝ αυ σΝ πλκ δκλέα αδ Ν η ΰΪζκΝ

ίαγησΝαπσΝ βθΝέ δαΝ βθΝεκυζ κτλαΝ κυμέΝ δαπδ υθκυη Ν υθ πυμ, σ δΝ Ναθ έγ βΝη Ν

κθΝπδ π δεσΝεέθ υθκΝεαδΝ κθΝεέθ υθκΝ βμ αΰκλΪμ κΝζ δ κυλΰδεσμΝεέθ υθκμΝ θΝΫξ δΝ

αεσηβΝΫθαθΝηκθα δεσΝεαδΝ υηφπθβηΫθκΝκλδ ησέ 

Έθαμ απσΝ κυμ θαζζαε δεκτμΝ κλδ ηκτμΝ π λδΰλΪφ δΝ κ ζ δ κυλΰδεσΝ εέθ υθκΝ εαδΝ

κθΝεέθ υθκΝΰ θδεσ λαΝπμΝ βθΝπδγαθσ β αΝθαΝ υηί έΝεΪ δΝ κΝκπκέκΝγαΝΫξ δΝ πέπ π βΝ

κυμΝ αλξδεκτμΝ σξκυμέΝ θ έ κδξαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εδθ τθκυΝ (risk management) 

κλέα αδΝπμΝβΝεκυζ κτλα,ΝκδΝ δα δεα έ μΝ ΝεαδΝκδΝ κηΫμΝπκυΝεα υγτθκθ αδΝπλκμ βθΝ

αυ κπκέβ βΝπδγαθυθΝ υεαδλδυθΝεα ΪΝ βΝ δαξ έλδ βΝ υ η θυθΝαπκ ζ ηΪ πθέΝΚα ΪΝ

βθΝ παλα κ δαεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ κδΝ πδξ δλά δμΝ εαδΝ εα ’Ν πΫε α βΝ κδΝ λΪπ α μΝ

αθΫξκθ αδΝ κ ζ δ κυλΰδεσΝεέθ υθκ,Ν κθΝγ πλκτθΝ αθΝ κΝεσ κμΝ κυΝ πδξ δλ έθΝ(cost of 

doing business). θ έ κδξα,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ εδθ τθκυΝ ΰέθ αδΝ εΝ πθΝ θσθ πθΝ

δΪακθ αμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ βθΝ εΝ πθΝυ ΫλπθΝ πέζυ βΝπλκίζβηΪ πθΝαθ έΝ βθΝ
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εΝ πθΝπλκ ΫλπθΝ αυ κπκέβ βΝα υθαηδυθΝ πθΝ ζΫΰξπθΝεαδΝ πέζυ βμΝ κυμ (Καλυ δΪμΝ

(2006)). 

 

ΣκΝ θΫκΝ πζαέ δκΝ π λέΝ ε φαζαδαεάμΝ πΪλε δαμ,Ν Ϋ δΝ σππμ κλέα αδΝ κθΝ πλυ κΝ

πυζυθαΝ κυΝ ξ έκυΝ βμ υθγάεβμΝ βμ α δζ έαμΝ ΙΙ,Ν δ Ϊΰ δΝ λ δμΝ πλκ ΰΰδ δεΫμΝ

η γσ κυμΝ υπκζκΰδ ηκτΝ αυ υθΝ πθΝ ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθ (ΠέθαεαμΝ 2)έΝ ΟδΝ

πλκ ΰΰέ δμΝαυ ΫμΝαφκλκτθ ( εεδαέ βμΝεαδΝΚαζτίαμΝ(βίίη)): 

i. βΝΜΫγκ κΝ κυΝ α δεκτΝ έε βΝ(Basic Indicator Approach),  

ii. βθΝ υπκπκδβηΫθβΝ ΜΫγκ κΝ (Standardized Approach) άΝ βθΝ θαζζαε δεάΝ

ΣυπκπκδβηΫθβΝΜΫγκ κΝ(ASA) εαδ 

iii. βθΝ ι ζδΰηΫθβΝΜΫγκ κΝΜΫ λβ βμΝ(Advanced Measurement Approach). 

 

ΟδΝ ε φαζαδαεΫμΝ απαδ ά δμΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ δμ τκΝ πλυ μΝ πλκ ΰΰέ δμΝ

ία έακθ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθκυμΝ υθ ζ Ϋμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ πλκΫευοαθ απσΝ αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ δ λ υθβ δευθΝ πκ κ δευθΝ η ζ υθΝ πκυΝ δ θάλΰβ Ν βΝ πδ λκπάΝ

βμ α δζ έαμέΝ ΟδΝ τκΝ πλυ μΝ ηΫγκ κδΝ απκ ζκτθΝ ΰ θδε υηΫθ μΝ απ δεκθέ δμΝ βμ 

λαπ αδεάμΝπλαΰηα δεσ β αμ εαδΝ πθΝ λαπ αδευθΝ λΰα δυθ εαδΝ ΝεαηδΪΝπ λέπ π βΝ

θΝ απ δεκθέακυθΝ κυμ πλαΰηα δεκτμΝ ζ δ κυλΰδεκτμΝ εδθ τθκυμΝ κυΝ εΪ κ  

πδ π δεκτΝδ λτηα κμέΝΟΝζσΰκμΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝαπσΝ αΝ υλππαρεΪΝ λαπ αδεΪΝ

δ λτηα α έθαδΝβΝΫζζ δοβΝ παλευθΝ δ κλδευθΝάΝ λ ξκυ υθΝ κδξ έπθΝΰδαΝ δμ αβηέ μΝ

πκυΝΫξ δΝυπκ έΝβΝεΪγ Ν λΪπ ααΝ ιαδ έαμΝ κυΝζ δ κυλΰδεκτΝεδθ τθκυέΝτηφπθαΝη Ν βΝ

πλυ βΝηΫγκ κ,Ν αΝπδ π δεΪΝδ λτηα αΝπλΫπ δΝθαΝ δαελα κτθΝ κΝ1ηΣΝ κυΝηΫ κυΝσλκυΝ

κυΝ ετεζκυΝ λΰα δυθΝ πθΝ ζ υ αέπθΝ γΝ υθ,Ν πμΝ πκπ δεΪΝ ε φΪζαδαΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ

ζ δ κυλΰδεκτΝεδθ τθκυέΝ θ έ κδξα βΝ υπκπκδβηΫθβΝΜΫγκ κμΝ πλκςπκγΫ δΝ κθΝ εα ’Ν

αλξάθΝ δαξπλδ ησΝ πθΝ λΰα δυθΝ πθΝπδ π δευθΝδ λυηΪ πθΝ Νκε υΝ πδξ δλβ δαεΫμΝ

ΰλαηηΫμέΝ ΟΝ υπκζκΰδ ησμΝ πθΝ ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ ζ δ κυλΰδεκτΝ

εδθ τθκυΝΰέθ αδΝη Ν βΝ Ϊγηδ βΝ κυΝετεζκυΝ λΰα δυθΝ πθΝαθπ ΫλπΝ πδξ δλβ δαευθΝ

ΰλαηηυθΝη Νπκ κ ΪΝπκυΝευηαέθκθ αδΝη αιτΝ1βΣΝεαδΝ1κΣέΝ Ν ι ζδΰηΫθβΝηΫγκ κμΝ

ηΫ λβ βμΝ έθαδΝ π λδ σ λκΝ πδε θ λπηΫθβΝ δμ αθΪΰε μΝ εαδΝ κθ ξαλαε άλαΝ κυ 

εΪ κ  πδ π δεκτΝδ λτηα κμ,ΝεαγυμΝία έα αδΝευλέπμ βΝξλά βΝ π λδευθΝεαδΝ

ιπ λδευθΝίΪ πθΝ κηΫθπθΝδ κλδευθΝαβηδυθέ 
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ΠέθαεαμΝ2. ΜΫγκ κδΝυπκζκΰδ ηκτΝε φαζαδαευθΝαπαδ ά πθ (Γεσλ κμΝβίίι))έ 
 

Μ ΘΟ ΟΙΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤΝΚ Φ Λ ΙΚΩΝΝ Π ΙΣ  ΩΝ 

ΙΛ Ι ΝΙΙ 

αγησμΝ υαδ γβ έαμΝ κθΝ

εέθ υθκ 

ΠΙΣΩΣΙΚΟΝΚΙΝ ΤΝΟ Λ ΙΣΟΤΡΓΙΚΟΝ

ΚΙΝ ΤΝΟ 

Χαηβζσμ ΣυπκπκδβηΫθβΝ(Standardised) α δεκτΝ έε βΝ(Basic 

Indicator) 

ΜΫ λδκμ Θ η ζδυ βμΝ π λδευθΝ

δαίαγηέ πθΝ(IRB 

Foundation) 

ΣυπκπκδβηΫθβΝ(Standardised) 

θαζζαε δεάΝΣυπκπκδβηΫθβ 

Τοβζσμ ΠλκβΰηΫθβΝίΪ δΝ π λδευθΝ

δαίαγηέ πθΝ(IRB 

Advanced) 

ΠλκβΰηΫθβΝ(Advanced 

Measurement Approaches)  
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Κ Φ Λ ΙΟΝ3 

 

θαγ υλβ βΝΚαθκθδ δεκτΝΠζαδ έκυΝΚ φαζαδαεάμΝ πΪλε δαμ 

 

 κΝ θΝ ζσΰπΝ ε φΪζαδκ παλκυ δΪακθ αδ κΝ τηφπθκΝ βμ α δζ έαμΝ ΙΙΙΝ πκυΝ

πλκΫευο ΝαπσΝ βθΝ πλσ φα βΝ ξλβηα κπδ π δεάΝελέ β, κδΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ πδφΫλκυθΝ

λκπκπκδά δμΝ πέΝ κυΝυφδ Ϊη θκυΝεαθκθδ δεκτΝπζαδ έκυ, εαγυμΝεαδΝ αΝεαδθκ σηαΝ

κδξ έαΝπκυΝ δ Ϊΰκθ αδΝη Ν εκπσΝ βθΝλυγηδ δεάΝπαλΫηία βΝ βθΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ

λαπ αυθέ 

 

3.1 Ναθαγ υλβ βΝ κυΝ λΫξκθ κμΝεαθκθδ δεκτΝπζαδ έκυ,Ν α δζ έαΝΙΙΙέ 

 

 δμ 1θΝ ε ηίλέκυΝ βί1ί,Ν βΝ πδ λκπάΝ βμ α δζ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ Σλαπ αδεάΝ πκπ έα,Ν

υδκγΫ β  εαδΝ βηκ έ υ Ν τκΝ βηαθ δεΫμΝ εγΫ δμΝη Ν έ ζκμ 

 

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

 Basel III: International framework for liquidity risk measurements, standards and 

monitoring. 

ΟδΝ θΝζσΰπΝ εγΫ δμΝαπκ ζκτθΝ κΝπλκρσθΝ ε θυθΝ δαίκυζ τ πθΝπκυΝΫζαίαθΝξυλαΝ

απσΝ κΝβίίκ,Νεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμ πλσ φα βμΝ δ γθκτμΝξλβηα κπδ π δεάμΝελέ βμέΝ

ΟδΝ εγΫ δμΝαυ ΫμΝσλδ αθΝ κΝεαθκθδ δεσΝπζαέ δκΝ βμ α δζ έαμΝΙΙΙέ Μ Ν δμ δα Ϊι δμΝ

βμ εαγδ λυθ αδΝ πζΫκθΝ ΫθαΝ πδκΝ εζβλσΝ εαθκθδ δεσΝ πζαέ δκ η Ν εκπσΝ βθΝ

θ υθΪηπ βΝεαδΝ β ί ζ έπ βΝ βμ αγ λσ β αμΝ κυΝ λαπ αδεκτΝ υ άηα κμέΝ 

 

3.2 δΪελδ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμ α δζ έαμΝΙΙΙ 

 

ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμ α δζ έαμΝΙΙΙ,ΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝεα α αΰκτθΝ Ν τκΝεα βΰκλέ μμ 

i.  βθΝ πλυ βΝ εα βΰκλέαΝ θ Ϊ κθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ λκπκπκδκτθΝ δμ 

δα Ϊι δμΝ κυΝ δ ξτκθ κμΝ εαθκθδ δεκτΝ πζαδ έκυΝ εαδΝ πκυΝ δΫπκυθΝ βθΝ

ε φαζαδαεάΝ πΪλε δαΝ πθΝ λαπ αυθέ 

ii.  βθΝ τ λβΝ εα βΰκλέαΝ θ Ϊ κθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ η Ν δμ κπκέ μΝ

εαγδ λυθκθ αδΝ εαδθκ σηαΝ κδξ έα,Ν ευλέπμΝ λυγηδ δεάμΝ παλΫηία βμΝ βΝ

ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ λαπ αυθέ 

Όζ μ κδΝ δα Ϊι δμΝ βμ α δζ έαμΝΙΙΙ,ΝγαΝαλξέ κυθΝθαΝ φαλησακθ αδΝ α δαεΪΝαπσΝ βθΝ

1
βΝΙαθκυαλέκυΝβί1γΝη Νεα αζυ δεάΝβη λκηβθέαΝ βθΝ1β ΙαθκυαλέκυΝβί1λέ 
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3.3 ΟδΝ λκπκπκδά δμΝπκυΝ πδφΫλ δΝβΝ α δζ έαΝΙΙΙέ 

3.3έ1Ν δα Ϊι δμΝπκυΝκλέακυθΝ αΝ ζΪξδ αΝέ δαΝε φΪζαδαΝ πθΝ λαπ αυθ. 

 

ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθΝ πθΝ λαπ αυθΝ εα ΪΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ πθΝ

ε φαζαδαευθΝ κυμ απαδ ά πθ,Ν αΝκπκέαΝεαζκτθ αδΝ ζΪξδ α,Ναπκ ζκτθ αδΝαπσΝ κΝ

Ϊγλκδ ηα (ΠέθαεαμΝ3) : 

 

i. πθΝία δευθΝδ έπθΝε φαζαέπθΝ(Tier 1 Capital), 

ii. πθΝ υηπζβλπηα δευθΝδ έπθΝε φαζαέπθΝ(Tier 2 Capital). 

 

α δεΪΝΚ φΪζαδα 

τηφπθαΝ η Ν βΝ α δζ έαΝ ΙΙΙ,Ν αΝ ία δεΪΝ έ δαΝ ε φΪζαδαΝ πθΝ λαπ αυθΝ γαΝ

απκ ζκτθ αδΝαπσΝ τκΝεα βΰκλέ μΝ κδξ έπθμ 

1) α ετλδα κδξ έα (common equity Tier 1 capital), 

2) αΝπλσ γ αΝ κδξ έαΝ(additional Tier 1 capital). 

 

1)  αΝ ετλδαΝ κδξ έαΝ πθΝ ία δευθ δ έπθ ε φαζαέπθ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμΝ

κδξ έαμ 

 

i. ΝαιέαΝ κυΝεα αί ίζβηΫθκυΝη κξδεκτΝε φαζαέκυΝ Ν πέπ κΝεκδθυθΝη κξυθΝ

(η Ν άΝ ξπλέμΝ δεαέπηαΝ οάφκυ),Ν απκεζ δση θπθΝ σζπθΝ πθΝ εα βΰκλδυθΝ

πλκθκηδκτξπθΝη κξυθ,Ν φσ κθΝπζβλκτθ αδΝ υΰε ελδηΫθ μΝπλκςπκγΫ δμ, 

ii. ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ δμΝθΫκθ,Νπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝπλκ πλδθυθ, 

iii. ΣαΝ ηφαθάΝαπκγ ηα δεΪ, 

iv. ΤπσΝ υΰε ελδηΫθ μΝπλκςπκγΫ δμ,ΝκδΝεκδθΫμΝη κξΫμ, κδΝκπκέ μΝΫξκυθΝ ε κγ έΝ

απσΝ γυΰα λδεΫμΝ πδξ δλά δμΝ πθΝ λαπ αυθΝ πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ βθΝ θκπκδβηΫθβΝ

πκπ έαΝ κυμ εαδΝεα Ϋξκθ αδΝαπσΝ λέ κυμ 

v. Ν δαφκλΪΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝαθπ ΫλπΝεα βΰκλδυθΝεκδθυθΝη σξπθΝυπΫλΝ

κΝΪλ δκέΝ 
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2)  αΝπλσ γ αΝ κδξ έαΝ πθΝία δευθ δ έπθΝε φαζαέπθΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμΝ

κδξ έαμ 

 

i. Πλκθκηδκτξ μΝ η κξΫμΝ εαδΝ κηκζκΰδαεκέΝ έ ζκδΝ πκυΝ πζβλκτθΝ κυμ παλαεΪ πΝ

σλκυμ 

 έθαδΝηβΝεαγκλδ ηΫθβμΝ δΪλε δαμ, 

 ΫξκυθΝ ε κγ έΝεαδΝ κΝπκ σΝ βμ Ϋε κ βμΝΫξ δΝεα αίζβγ έΝπζάλπμ, 

 έθαδΝη δπηΫθβμΝ ια φΪζδ βμΝΫθαθ δΝ πθΝεα αγ υθΝεαδΝσζπθΝ πθΝ θΝ

ΰΫθ δΝπδ π υθ, 

 θΝ π λδΫξκυθΝ λά λαΝ πλκ ατιβ βμΝ βμ πλκεαγκλδ ηΫθβμΝ απσ κ βμΝ      

κυμ Νπ λέπ π βΝηβΝΪ εβ βμΝ κυΝ δεαδυηα κμΝαθΪεζβ βμΝ κυμ άΝπαλ ηφ λάΝ

λά λα, 

 ηπκλκτθΝ θαΝ αθαεζβγκτθΝ απσΝ κθΝ ε σ βΝ κυμ ησθκΝ η ΪΝ βθΝ

παλΫζ υ βΝπ θ α έαμΝεαδΝ φσ κθΝπζβλκτθ αδΝ υΰε ελδηΫθ μΝπλκςπκγΫ δμέ 

ii. ΤπσΝ υΰε ελδηΫθ μΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν έ ζκδΝ η Ν αΝ πμΝ ΪθπΝ ξαλαε βλδ δεΪ, κδΝ

κπκέκδΝΫξκυθΝ ε κγ έΝαπσΝγυΰα λδεΫμΝ πδξ δλά δμΝ πθΝ λαπ αυθΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ

βθΝ θκπκδβηΫθβΝ πκπ έαΝ κυμ,Ν εα Ϋξκθ αδΝ απσΝ λέ κυμΝ εαδΝ θΝ

π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝετλδαΝ κδξ έαΝ πθΝία δευθΝδ έπθΝε φαζαέπθέ 

iii. Ν δαφκλΪΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝπλκθκηδκτξπθΝη κξυθΝπκυΝ θ Ϊ κθ αδΝ βθΝ θΝ

ζσΰπΝεα βΰκλέαΝυπΫλΝ κΝΪλ δκέ 

Κα ΪΝ υθΫπ δαΝη αιτΝ πθΝυπκζκέππθΝαζζαΰυθΝπκυΝ πΫλξκθ αδΝΝΫξκυθΝθαΝεΪθκυθΝ

η Ν κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ πλκθκηδκτξ μΝ η κξΫμΝ ηβΝ εαγκλδ ηΫθβμΝ δΪλε δαμΝ πκυΝ θΝ

παλΫξκυθΝ δεαέπηαΝ πλ υ δεκτΝη λέ ηα κμΝΰδαΝπαλ ζγκτ μΝξλά δμ υθ ξέακυθΝη θΝ

θαΝ θ Ϊ κθ αδΝ αΝ ία δεΪΝ ε φΪζαδαΝ πθΝ λαπ αυθ,Ν η Ν πκ κ δεκτμΝ σηπμ 

π λδκλδ ηκτμ, εαγυμΝ πέ βμ κδΝεαδθκ σηκδΝ έ ζκδΝπκυΝ θ Ϊ κθ αθΝΫπμΝ άη λαΝ αΝ

ία δεΪΝε φΪζαδαΝηΫξλδΝ κυΝπκ κ κτΝ1ηΣ,ΝπατκυθΝθαΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ Ναυ ΪέΝ 

 

υηπζβλπηα δεΪΝε φΪζαδα 

 βθΝ εα βΰκλέαΝ πθΝ υηπζβλπηα δευθΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθΝ θ Ϊ κθ αδΝ αΝ

αεσζκυγαΝ κδξ έαμ 

i. Πλκθκηδκτξ μΝ η κξΫμΝ εαδΝ κηκζκΰδαεκέΝ έ ζκδΝ πκυΝ αθαφΫλγβεαθΝ εαδΝ αΝ

‘πλσ γ αΝ κδξ έα’,ΝαζζΪΝ έθαδΝκλδ ηΫθβμΝ δΪλε δαμ,Ν κυζΪξδ κθΝπ θ α έαμέ 
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ii. ΤπσΝ υΰε ελδηΫθ μΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν έ ζκδΝ η Ν αΝ πμΝ ΪθπΝ ξαλαε βλδ δεΪ, κδΝ

κπκέκδΝΫξκυθΝ ε κγ έΝαπσΝγυΰα λδεΫμΝ πδξ δλά δμΝ πθΝ λαπ αυθΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ

βθΝ θκπκδβηΫθβΝ πκπ έαΝ κυμ,Ν εα Ϋξκθ αδΝ απσΝ λέ κυμΝ εαδΝ θΝ

π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝία δεΪΝέ δαΝε φΪζαδαέ 

iii. Ν δαφκλΪΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝπλκθκηδκτξπθΝη κξυθΝπκυΝ θ Ϊ κθ αδΝ βθΝ θΝ

ζσΰπΝεα βΰκλέαΝυπΫλΝ κΝΪλ δκέ 

iv. Ολδ ηΫθαΝ ε φΪζαδαΝ ΰδαΝ ΰ θδεκτμΝ λαπ αδεκτμΝ εδθ τθκυμ,Ν φσ κθΝ εα ΪΝ κθΝ

υπκζκΰδ ησΝ βμ ε φαζαδαεάμΝ απαέ β βμΝ ΰδαΝ εΪζυοβΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ πδ π δεκτΝ

εδθ τθκυΝ αεκζκυγ έ αδΝ βΝ υπκπκδβηΫθβΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ βλκτθ αδΝ πδπζΫκθΝ

υΰε ελδηΫθ μΝπλκςπκγΫ δμέ 

 

Κα ΪΝ υθΫπ δαΝ αΝ αφαθάΝ απκγ ηα δεΪ, εαγυμΝ εαδΝ αΝ απκγ ηα δεΪΝ απσΝ βθΝ

αθαπλκ αληκΰάΝ πθΝ πΪΰδπθΝ κδξ έπθΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ εαδΝ κδΝ δκλγυ δμΝ αιέαμΝ

ξλβηα κπδ π δευθΝ ηΫ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ ΫπμΝ άη λαΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αθΝ αΝ

υηπζβλπηα δεΪΝε φΪζαδα,ΝπατκυθΝθαΝ θ Ϊ κθ αδέΝΝ 

 

Πέθαεαμ 3. ΟδΝ υθκζδεΫμΝε φαζαδαεΫμΝαπαδ ά δμΝ– α δζ έαΝΙΙΙ 
 
 ΚτλδαΝ κδξ έαΝ

ία δευθΝδ έπθΝ

ε φαζαέπθ 

τθκζκΝία δευθΝ

δ έπθΝε φαζαέπθ 

υθκζδεάΝ

ε φαζαδαεάΝ

απαέ β βΝ(ία δεΪΝ

εαδΝ υηπζβλπηα δεΪΝ

έ δαΝε φΪζαδα) 

1) ζΪξδ αΝέ δαΝ

ε φΪζαδαΝαπσΝ

1.1.2015 

ζ,ηΣΝ(απσΝβΣ) θ,ίΣΝ(απσΝζ,ίΣ) κ,ίΣΝ(αη Ϊίζβ κ) 

β)Κ φαζαδαεσΝ

απσγ ηαΝΰδαΝζσΰκυμΝ

υθ άλβ βμΝ

απσ1έ1έβί1λ 

β,ηΣΝ(θΫκ)   

Άγλκδ ηαΝ1ΝεαδΝβΝ

απσΝ1έ1έβί1λ 

7,0% 8,5% 10,5% 

θ δευεζδεσΝ

ε φαζαδαεσΝαπσγ ηαΝ

απσΝ1έ1έβί1λΝ 

0-β,ηΣΝ(θΫκ)   
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3.3έβΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝ λαπ αυθΝΫθαθ δΝ κυΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυ 

 

ιαδ έαμΝ βηαθ δευθΝ αβηδυθΝ πκυΝ υπΫ β αθΝ κδΝ λΪπ α μΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμ 

πλσ φα βμΝ κδεκθκηδεάμΝ ελέ βμ,Ν πκυΝ πλκΫλξκθ αθΝ απσΝ κθΝ πδ π δεσΝ εέθ υθκ,Ν

πδ δυξγβε Ν βΝ θέ ξυ βΝ κυΝ εαθκθδ δεκτΝ πζαδ έκυΝ η Ν εκπσΝ βθΝ πλκ α έαΝ κυμ 

απσΝ κδξ έα,Ν σππμ αΝ ιπ-ξλβηα δ βλδαεΪΝ παλΪΰπΰα,Ν υηφπθέ μΝ πυζβ βμΝ εαδΝ

παθαΰκλΪμΝεαδΝ Ϊθ δαΝΰδαΝ βθΝαΰκλΪΝεδθβ υθΝαιδυθΝεαδΝγΫ πθΝ ΝπαλΪΰπΰαΝηΫ αέ 

 

Καγδ λυγβεαθΝζκδπσθΝ πδπλσ γ αΝκδΝπαλαεΪ πΝ δα Ϊι δμμ 

 

i. Κα ΪΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ πθΝε φαζαδαευθΝαπαδ ά πθΝΰδαΝεΪζυοβΝΫθαθ δΝ κυΝ

πδ π δεκτΝεδθ τθκυ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ υπκπκδβηΫθβΝπλκ Ϋΰΰδ β,ΝκδΝ λΪπ α μΝ

κφ έζκυθΝ θαΝ αιδκζκΰκτθΝ κθΝ πδ π δεσΝ εέθ υθκΝ πθΝ αθκδΰηΪ πθΝ κυμ, 

αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κ αθΝ υπΪλξ δΝ άΝ σξδΝ πδ κζβπ δεάΝ αιδκζσΰβ βΝ απσΝ κέεκυμΝ

αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ θαΝ ζΫΰξκυθΝ εα ΪΝ πσ κΝ κδΝ υθ ζ ΫμΝ Ϊγηδ βμΝ πκυΝ

φαλησακθ αδΝΰδαΝ αΝ θΝζσΰπΝαθκέΰηα αΝ έθαδΝεα ΪζζβζαΝάΝσξδέΝ 

ii. ΟδΝ γθδεΫμΝ πκπ δεΫμΝαλξΫμΝκφ έζκυθΝθαΝ ζΫΰξκυθΝ υθ ξυμ, αθΝκδΝ πδζΫιδηκδΝ

κέεκδΝαιδκζσΰβ βμΝπδ κζβπ δεάμΝαιδκζσΰβ βμΝπζβλκτθΝ αΝεα ΪζζβζαΝελδ άλδαΝ

ίΪ δΝ κυ ευ δεαΝ βμ IOSCO 2008. 

 

3.4  ΣαΝεαδθκ σηαΝ κδξ έαΝ βμ α δζ έαμΝΙΙΙ 
 

1) υθ ζ ΫμΝησξζ υ βμ  

 

έθαδΝ ΰθπ σΝ σ δΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ ία δεΪΝ αέ δαΝ βμ πλσ φα βμΝ ξλβηα κπδ π δεάμΝ

ελέ βμΝ έθαδΝ βΝ υπ λίκζδεάΝ ησξζ υ βΝ πθΝ λαπ αυθέΝ ιαδ έαμΝ ζκδπσθΝ αυ κτΝ κυΝ

ΰ ΰκθσ κμΝ εαγδ λυθ αδΝ πζΫκθΝ ΫθαμΝ απζσμΝ υθ ζ άμΝ ησξζ υ βμ,Ν πκυΝ θΝ

ία έα αδΝ κθΝ εέθ υθκΝ εαδΝ γαΝ φαλησα αδΝ υηπζβλπηα δεΪΝ πλκμΝ δμΝ απαδ ά δμΝ

ε φαζαδαεάμΝ πΪλε δαμέΝΣκΝτοκμΝ κυΝ θΝζσΰπΝ υθ ζ άΝγαΝαθΫλξ αδΝ ΝγΣΝεαδΝ

Ϋξ δΝ ξ δα έΝπμΝεΪ πγδμ 

 

 λδγηβ άμΝΣαΝία δεΪΝέ δαΝε φΪζαδαΝ πθΝ λαπ αυθ 

 Παλαθκηα άμΝΣαΝαθκέΰηα αΝπκυΝΫξκυθΝ ( θ σμΝεαδΝ ε σμΝ δ κζκΰδ ηκτ),ΝίΪ δΝ

βμ ζκΰδ δεάμΝ κυμ αιέαμ,Ν ξπλέμΝ Ϊγηδ βΝ εα ΪΝ κθΝ εέθ υθκΝ εαδΝ ξπλέμΝ

δεαέπηαΝ υηοβφδ ηκτΝαπαδ ά πθΝεαδΝυπκξλ υ πθέΝ 
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2) υθ ζ ΫμΝλ υ σ β αμ 

 

Μ Ν βθΝ α δζ έαΝ ΙΙΙΝ εαγδ λυθκθ αδΝ πζΫκθΝ τκΝ υθ ζ ΫμΝ λ υ σ β αμΝ πθΝ

λαπ αυθΝ(liquidity ratios): 

 

 Ϋθαμ ίλαξυξλσθδκμ,ΝκΝ πκθκηααση θκμΝ‘ υθ ζ άμΝεΪζυοβμΝλ υ σ β αμ’, 

 Ϋθαμ ηαελκξλσθδκμ,ΝκΝ πκθκηααση θκμΝ‘ υθ ζ άμΝεαγαλάμΝ αγ λάμΝ

ξλβηα κ σ β βμ’έ 

 

) Ο υ ή  ά υ  υ ό α   

Μ Ν βθΝ γΫ πδ βΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ υθ ζ άΝ ια φαζέα αδΝ βΝ τπαλιβΝ παλευθΝ εαδΝ

υοβζάμΝπκδσ β αμΝλ υ κπκδά δηπθΝ κδξ έπθΝ κυΝ θ λΰβ δεκτ,Νυ ΝθαΝεαζυφγκτθΝ

υξσθΝζβιδπλσγ η μΝυπκξλ υ δμέ ΣκΝτοκμΝ κυΝ υθ ζ άΝπλΫπ δΝθαΝδ κτ αδΝάΝθαΝ

υπ λίαέθ δΝ κΝ1ίίΣΝεαδΝκλέα αδΝπμΝ ιάμμ 

 

 λδγηβ άμμΝ ΣκΝ απσγ ηαΝ πθΝ υοβζάμΝ πκδσ β αμΝ λ υ κπκδά δηπθΝ κδξ έπθΝ

κυΝ θ λΰβ δεκτ 

 Παλαθκηα άμμΝ ΣκΝ τθκζκΝ Ν πθΝ εαγαλυθΝ αη δαευθΝ ελκυθΝ εα ΪΝ βθΝ

δΪλε δαΝ πθΝ πση θπθΝγίΝβη λκζκΰδαευθΝβη λυθέ 

 

) Ο υ ή  α α ή  α ή  α ο ό  

ΟΝ θΝζσΰπΝ υθ ζ άμΝΫξ δΝ εκπσΝ βθμ 

 

i. θ δη υπδ βΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ πκυΝ απκλλΫ δΝ απσΝ κθΝ λκξλκθδ ησΝ πκυΝ

υφέ α αδΝ η αιτΝ πθΝ λ υ κπκδά δηπθΝ κδξ έπθΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ εαδΝ κυΝ

παγβ δεκτΝ θσμ δ κζκΰδ ηκτΝ λΪπ ααμέ 

ii. βηδκυλΰέαΝεδθά λπθΝ δμ λΪπ α μΝθαΝξλβ δηκπκδκτθΝ αγ λΫμΝπβΰΫμΝΰδαΝ βθΝ

ξλβηα κ σ β βΝ πθΝπ λδκυ δαευθΝ κυμ κδξ έπθ,ΝβΝ δΪλε δαΝ πθΝκπκέπθΝθαΝ

υπ λίαέθ δΝ κΝΫ κμέ 

 

ΣκΝτοκμΝ κυΝ θΝζσΰπΝ υθ ζ άΝπλΫπ δΝθαΝυπ λίαέθ δΝ κΝ1ίίΣΝεαδΝκλέα αδΝπμΝ ιάμμ 

 λδγηβ άμμΝ Ν δαγΫ δηβΝπκ σ β αΝ αγ λάμΝξλβηα κ σ β βμΝ 

 Παλαθκηα άμμΝ Ναπαδ κτη θβΝπκ σ β αΝ αγ λάμΝξλβηα κ σ β βμέ 
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3)  λΰαζ έαΝ παλαεκζκτγβ βμΝ κυΝ εδθ τθκυΝ λ υ σ β αμΝ απσΝ δμ πκπ δεΫμΝ
αλξΫμ 

 

Μ Ν εκπσΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝεδθ τθκυΝλ υ σ β αμ,ΝβΝ

α δζ έαΝΙΙΙΝγ πέα δΝ αΝπαλαεΪ πΝ λΰαζ έαΝπαλαεκζκτγβ βμμ 

 

 βΝ υηία δεάΝαθαθ δ κδξέαΝζβε κ ά πθ, 

 βΝ υΰεΫθ λπ βΝ βμ ξλβηα κ σ β βμ, 

 αΝ δαγΫ δηαΝηβΝί ίαλβηΫθαΝ κδξ έαΝ κυΝ θ λΰβ δεκτ, 

 κθΝ υθ ζ άΝεΪζυοβμΝλ υ σ β αμΝαθΪΝ βηαθ δεσΝθσηδ ηα, 

 αΝ λΰαζ έαΝπαλαεκζκτγβ βμΝ ι ζέι πθΝ βθΝαΰκλΪέ 

 

ΣαΝ αθπ ΫλπΝ λΰαζ έαΝ κΝ λαπ αδεσΝ τ βηαΝ κφ έζ δΝ θαΝ αΝ ξλβ δηκπκδ έΝ δαλευμΝ

υ ΝθαΝαθαΰθπλέα δΝ δμ υθγάε μΝλ υ σ β αμΝπκυΝ πδελα κτθΝ Ναυ σέ 

 

4) Κ φαζαδαεσΝαπσγ ηαΝΰδαΝζσΰκυμΝ υθ άλβ βμ 

 

Ϊ δΝ κυΝ πζαδ έκυΝ βμ α δζ έαμΝ ΙΙΙ,Ν κδΝ λΪπ α μΝ κφ έζκυθΝ θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ

ΫθαΝε φαζαδαεσΝαπσγ ηαΝΰδαΝζσΰκυμ υθ άλβ βμ,Ν ε σμΝ πθΝ ζΪξδ πθΝε φαζαδαευθΝ

απαδ ά πθΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ βλκτθέΝ Ν βηδκυλΰέαΝ αυ κτΝ κυΝ απκγΫηα κμΝ γαΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδΝ Ν κηαζκτμΝ π λδσ κυμΝ η Ν εκπσΝ βθΝ απκλλσφβ βΝ υξσθΝ αβηδυθΝ

πκυΝηπκλ έΝθαΝ βηδκυλΰβγκτθΝ Νπ λδσ κυμΝκδεκθκηδεάμΝξλβηα κπδ π δεάμΝελέ βμ 

εαδΝθαΝαπκφ τΰ αδΝ Νπλυ βΝφΪ βΝβΝπλκ φυΰάΝ αΝ ζΪξδ αΝέ δαΝε φΪζαδαΝΰδαΝ βθΝ

απκλλσφβ βΝ κυμ. 

ΣκΝ τοκμ αυ κτΝ κυΝ απκγΫηα κμΝ γαΝ αθΫλξ αδΝ Ν β,ηΣΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ

αγηδ ηΫθπθΝ κδξ έπθΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ πθΝ λαπ αυθΝ εαδΝ γαΝ απκ ζ έ αδΝ

απκεζ δ δεΪΝαπσΝετλδαΝ κδξ έαΝ πθΝία δευθΝδ έπθΝε φαζαέπθέ 

φσ κθΝκπκδα άπκ Ν λΪπ ααΝεΪθ δΝ ξλά βΝ κυΝ θΝζσΰπΝαπκγΫηα κμ κφ έζ δΝΪη αΝ

θαΝ κΝαθαε ά δΝηΫ πΝπ λδκλδ ηκτΝ βμ δαθκηάμΝ πθΝε λ υθΝΰδαΝ βθΝεα αίκζάΝ πθΝ

η λδ ηΪ πθΝάΝκπκδα άπκ ΝΪζζκΝ λσπκΝελέθ δΝκλγσΝβΝ δκέεβ βΝ βμ λΪπ ααμέ 

 

5) θ δευεζδεσΝε φαζαδαεσΝαπσγ ηα 

 

 Μ Ν βΝ α δζ έαΝ ΙΙΙ εαγδ λυθ αδΝ πδπλσ γ αΝεαδΝ Ν ιαδλ δεΫμΝπ λδπ υ δμΝβΝ

βηδκυλΰέαΝ θσμ απκγΫηα κμ,Ν κυΝ πκθκηααση θκυΝ ‘αθ δευεζδεκτΝε φαζαδαεκτ’,Νη Ν

κΝ κπκέκΝ δα φαζέα αδΝ σ δΝ εα ΪΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ πθΝ υθκζδευθΝ ε φαζαδαευθΝ
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απαδ ά πθΝ κυμ,Ν γαΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ κΝ ηΫ λκΝ κυΝ υθα κτΝ κδΝ υθγάε μΝ κυΝ

ηαελκ-κδεκθκηδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝ κΝκπκέκΝζ δ κυλΰκτθέΝ 

ΣκΝ τοκμΝ κυΝ αθ δευεζδεκτΝ απκγΫηα κμΝ γαΝ δαηκλφυθ αδ,Ν εα ΪΝ βθΝ ελέ βΝ πθΝ

αλησ δπθΝαλξυθ,ΝαπσΝίΣΝΫπμΝβ,ηΣΝ πέΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ αγηδ ηΫθπθΝ κδξ έπθΝ

κυΝ θ λΰβ δεκτΝ πθΝ λαπ αυθέΝΣκΝ θΝζσΰπΝαπσγ ηαΝγαΝ βηδκυλΰ έ αδ η Ν πΫε α βΝ

κυΝ ε φαζαδαεκτΝ απκγΫηα κμΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ υθ άλβ βμΝ εαδΝ γαΝ απκ ζ έ αδΝ αλξδεΪΝ

απκεζ δ δεΪΝ απσΝ ετλδαΝ κδξ έαΝ πθΝ ία δευθΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθΝ πθΝ λαπ αυθ 

(Γεσλ κμΝ(βί11)).    
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Κ Φ Λ ΙΟΝζ 

 

Κέθ υθκδΝΧλβηα κπδ π δευθΝδ λυηΪ πθ 

 

ΣαΝ ξλβηα κπδ π δεΪΝ δ λτηα αΝ αθ δη ππέακυθΝ δμ εαγβη λδθΫμΝ κυμ λΰα έ μ 

εδθ τθκυμ, κλδ ηΫθκδΝαπσΝ κυμ κπκέκυμΝ έθαδΝ δ δαέ λβμΝίαλτ β αμ, σππμΝαυ σμΝ κυΝ

πδ κεέκυ, βμ λ υ σ β αμ,Ν κυΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυ,Ν κυ εδθ τθκυ βμ αΰκλΪμΝεαδΝ

κυΝ  υθαζζαΰηα δεκτΝ εδθ τθκυέ ΣαΝ θΝ ζσΰπΝ δ λτηα αΝ κφ έζκυθΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ

ηβξαθδ ηκτμΝπ λδκλδ ηκτΝεαδΝΫΰευλβμΝπλσίζ οβμΝαυ υθΝυ ΝθαΝ ια φαζέ κυθΝ βθΝ

απλσ εκπ βΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμ. 

 

4.1 Κέθ υθκμΝ πδ κεέκυ 

 

Κέθ υθκμΝ πδ κεέκυΝ(interest rate risk) κθκηΪα αδΝβΝπδγαθσ β αΝθαΝη δπγ έΝβΝαιέαΝ

θσμ ξλ κΰλΪφκυΝ ζσΰπΝ η αίκζάμΝ κυΝ πδπΫ κυΝ πδ κεέπθέΝ ΜέαΝ απσΝ δμ ία δεΫμ 

ζ δ κυλΰέ μ πθΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ δ λυηΪ πθΝ έθαδΝ βΝ η α λκπάΝ κδξ έπθΝ

θ λΰβ δεκτΝ Ν κδξ έαΝ παγβ δεκτ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ξλβηα κ κ βγκτθΝ π λαδ ΫλπΝ

αΰκλΫμέΝ  βθΝ πλκ πΪγ δαΝ αυ ά,Ν π λδζαηίΪθ αδΝ βΝ αΰκλΪΝ ξλ κΰλΪφπθΝ άΝ ΪζζπθΝ

κδξ έπθΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝ θΝ υθ ξ έα βΝΫε κ β θΫπθΝξλ κΰλΪφπθΝάΝβΝ βηδκυλΰέαΝ

κδξ έπθΝπαγβ δεκτέΝΣαΝαλξδεΪ ξλ σΰλαφαΝπκυΝαΰκλΪακθ αδΝΫξκυθΝ υθάγπμΝπ λέκ κΝ

πλέηαθ βμΝεαδΝξαλαε βλδ δεΪΝλ υ κπκέβ βμΝ δαφκλ δεΪΝαπσΝσ δΝ αΝ τ λαΝπκυΝ

ε έ κθ αδΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ αΝ ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ δ λτηα αΝ θαΝ ε έγ θ αδΝ Ν

πδ κεδαεσΝεέθ υθκέ 

Πλκε δηΫθκυΝθαΝαπκφ υξγ έΝάΝθαΝπ λδκλδ έΝκΝ πδ κεδαεσμΝεέθ υθκμ,Ν αΝ θΝζσΰπΝ

δ λτηα αΝ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β α θαΝ αδλδΪικυθΝ δμ π λδσ κυμΝ ζάι πμΝ πθΝ κδξ έπθΝ

κυΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝπαγβ δεκτέ Ναθπ ΫλπΝηΫγκ κμ πλκετπ δΝππμΝ έθαδΝβΝεαζτ λβΝ

πκζδ δεάΝΰδαΝαθ δ Ϊγηδ βΝ κυΝεδθ τθκυΝΰδαΝ αΝξλβηα κκδεκθκηδεΪΝδ λτηα α πκυΝ θΝ

πδ δυεκυθΝ κθΝ εέθ υθκέΝΣαΝ λαπ αδεΪΝ δ λτηα αΝη δυθκθ αμΝ βθΝ Ϋεγ βΝ κυμ κθΝ

πδ κεδαεσ εέθ υθκΝαπκ Ϋξκθ αδΝ κΝ θ ξση θκΝθαΝη δπγκτθΝ αΝεΫλ βΝ κυΝδ λτηα κμ 

κυμ,ΝαφκτΝαυ ΪΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝΫεγ βΝ Ναυ σθέΝΓδ’Ναυ σΝ κΝζσΰκΝκδΝ λΪπ α μΝ

ΫξκυθΝ π λδ σ λκΝ ηαελκπλσγ ηαΝ κδξ έαΝ θ λΰβ δεκτΝ απσΝ σ δΝ παγβ δεκτΝ Ν

αθ έγ βΝη Ν δμ α φαζδ δεΫμΝ αδλ έ μΝπκυΝ έθκυθΝθαΝ αδλδΪακυθΝ κΝηαελκπλσγ ηκΝ

παγβ δεσΝ κυμ η Ν αΝαθ έ κδξαΝ κδξ έαΝ κυΝ θ λΰβ δεκτέ 

ΠαλσζκΝ αυ ΪΝ βΝ αθ δ Ϊγηδ βΝ κυΝ πδ κεδαεκτΝ εδθ τθκυΝ θΝ ηΫλ δ ησθκΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδ η Ν κΝ αέλδα ηαΝ πθΝ π λδσ πθΝ ζάι πμέΝ ΟδΝ ζσΰκδΝ έθαδΝ ευλέπμΝ
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ξθδεκέΝ εαδΝ ΫξκυθΝθαΝεΪθκυθΝαφ θσμΝη Ν βΝ δαφκλΪΝη αιτΝ κυΝ ξλσθκυΝ απάμΝ θσμ 

κδξ έκυΝ θ λΰβ δεκτΝάΝπαγβ δεκτΝεαδΝ κυΝξλσθκυΝπλέηαθ βμΝαυ κτ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝ

εαδΝη Ν κΝ ΪθΝ κΝξλβηα κκδεκθκηδεσΝέ λυηαΝξλβηα κ κ έΝ κΝ θ λΰβ δεσΝ κυΝεαδΝη Ν

κΝ η κξδεσΝ ε φΪζαδκΝ (Ϋ πΝ θΝ ηΫλ δ)Ν εαδΝ σξδΝ απκεζ δ δεΪΝ η Ν κδξ έαΝ κυΝ

παγβ δεκτέΝ  α παλα έΰηα αΝ 1έ1Ν εαδΝ 1έβ, πκυΝ αεκζκυγκτθ,Ν παλκυ δΪακθ αδΝ αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ βμ η αίκζάμΝ πθΝ πδ κεέπθΝ σ αθΝ κδΝ π λέκ κδΝ πλέηαθ βμΝ πθΝ

κδξ έπθΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ εαδΝ παγβ δεκτΝ θΝ αυ έακθ αδέΝ βη δυθκυη Ν σ δΝ Ν

εαθΫθαΝ απσΝ αΝ τκΝ παλα έΰηα αΝ Ν ΰέθ αδΝ ξλά βΝ κυΝ η κξδεκτΝ ε φαζαέκυ,Ν εΪ δ 

σηπμ πκυΝ υηίαέθ δΝ υθάγπμΝ βθΝ πλΪιβέΝ υΰε ελδηΫθαΝ κΝ παλΪ δΰηαΝ 1έ1Ν

ι Ϊα αδΝ βΝ πέ λα βΝ βμ ατιβ βμΝ πθΝ πδ κεέπθΝ αΝ εΫλ βΝ θσμ 

ξλβηα κκδεκθκηδεκτΝ δ λτηα κμ,Ν σ αθΝ βΝ π λέκ κμΝ πλέηαθ βμΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ

θ λΰβ δεκτΝ υπ λίαέθ δΝ βθΝ π λέκ κΝπλέηαθ βμΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ παγβ δεκτ,Ν θυΝ

κΝ παλΪ δΰηαΝ 1έβΝ η ζ Ϊ αδΝ βΝ πέ λα βΝ βμ η έπ βμΝ πθΝ πδ κεέπθ,Ν σ αθΝ βΝ

π λέκ κμΝ πλέηαθ βμΝ κυΝ παγβ δεκτΝ υπ λίαέθ δΝ βθΝ π λέκ κΝ πλέηα βμΝ κυΝ

θ λΰβ δεκτέ 

 

ΠαλΪ δΰηαΝ1έ1 

 

μ γ πλβγ έΝ ΫθαΝ ξλβηα κκδεκθκηδεσΝ έ λυηαΝ πκυΝ ε έ δΝ κδξ έαΝ παγβ δεκτΝ η Ν

π λέκ κΝζάι πμΝ κΝΫθαΝ Ϋ κμΝεαδΝαιέαμΝ€1ίίm, πλκε έη θκυΝθαΝξλβηα κ κ ά δΝ βθΝ

αΰκλΪΝ θ λΰβ δεκτΝ έ βμΝ αιέαμΝ αζζΪΝ η Ν π λέκ κΝ ζάι πμΝ αΝ τκΝ Ϋ β,Ν σππμ αυ σΝ

ηφαθέα αδΝ κΝ δΪΰλαηηαΝ1έ 

 

 

 

 0         Παγβ δεσ (€1ίίm)          1 Έ κμ 

 

 

 

      ίΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ θ λΰβ δεσΝ(€1ίίm)                                      βΝΈ β 
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μ υπκ γ έΝ πέ βμ ππμΝ κΝ εσ κμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ έθαδΝ λΣΝ αθΪΝ Ϋ κμΝ εαδΝ ππμΝ βΝ

απσ κ βΝ βμ πΫθ υ βμΝ έθαδΝ 1ίΣΝ κΝ Ϋ κμέΝ ΣκΝ πλυ κΝ Ϋ κμ,Ν κΝ ξλβηα κκδεκθκηδεσΝ

έ λυηαΝγαΝ βη δυ δΝεΫλ κμΝέ κΝη Ν βθΝαπσ κ βΝ βμ πΫθ υ βμΝπκζζαπζα δααση θβΝ

πέΝ βμ αιέαμΝπκυΝ π θ τγβε ,Ν βζα άΝ€1m (1% x €1ίίm). ΣκΝ τ λκΝΫ κμΝ θΝ έθαδΝ

έΰκυλκΝππμΝγαΝπλκετοκυθΝεΫλ β, θΝ κΝ πέπ κΝ πθΝ πδ κεέπθΝ θΝαζζΪι δ,Ν σ Ν κΝ

έ λυηαΝηπκλ έΝθαΝαθαξλβηα κ κ ά δΝ κΝπαγβ δεσΝ κυΝ κΝλΣΝεαδΝθαΝ ια φαζέ δΝ αΝ

έ δαΝ εΫλ βέΝ θΝ σηπμ αΝ πδ σεδαΝ αυιβγκτθΝ εαδΝ κΝ εσ κμΝ αθ δ ηκτΝ αθΫλγ δΝ κΝ

11Σ,Ν σ ΝγαΝυπΪλξ δΝαβηέαΝΰδαΝ κΝ τ λκΝΫ κμΝ δ σπκ βΝη Ν κΝεΫλ κμΝ κυΝπλυ κυΝ

Ϋ κυμΝέΝ φσ κθΝ κΝεσ κμΝ αθ δ ηκτΝι π λΪ δΝ κΝ πέπ κΝ κυΝ11Σ,Ν σ Ν κΝ τθκζκΝ

βμ πΫθ υ βμΝ γαΝ έθαδΝ αβηδκΰσθκέΝ πκηΫθπμΝ σ αθΝ ΫθαΝ ξλβηα κκδεκθκηδεσΝ έ λυηαΝ

Ϋξ δΝ κδξ έαΝ θ λΰβ δεκτΝ πκυΝ Ν π λέκ κΝ ζάι πμΝ κυμ ι π λθκτθΝ αΝ αθ έ κδξαΝ

κδξ έαΝ κυΝπαγβ δεκτ,Ν σ Ν κΝ θΝζσΰπΝέ λυηαΝ ε έγ αδΝ Νεέθ υθκΝ παθ πΫθ υ βμέΝ

ΟΝ εέθ υθκμΝ πδ κεέκυΝ αθαφΫλ αδΝ βθΝ π λέπ π βΝ σπκυΝ κΝ εσ κμΝ βμ εΝ θΫκυΝ

ξλβηα κ σ β βμΝηπκλ έΝθαΝυπ λί έΝ βθΝαπσ κ βΝ βμ πΫθ υ βμΝ κυΝ θ λΰβ δεκτ 

 

ΠαλΪ δΰηαΝ1έβ 

 

ΈθαΝ αθ έ κδξκΝ θΪλδκΝ ΰδαΝ αΝ κηΫθαΝ κυΝ Παλα έΰηα κμΝ 1έ1,Ν γαΝ ά αθΝ κΝ

αθ δ ησμΝ κυΝπκ κτΝ πθΝ€1ίίm πκυΝπλκκλέα αδΝΰδαΝ πΫθ υ βΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝ

ΰδαΝ η ΰαζτ λκΝ δΪ βηαΝ απσΝ σ δΝ απαδ έΝ βΝ πΫθ υ βέΝ μ υπκ γ έΝ ππμΝ κΝ εσ κμΝ

αθ δ ηκτΝ έθαδΝλΣΝΰδαΝ κΝ δΪ βηαΝ πθΝ τκΝ υθΝεαδΝππμΝβΝαπσ κ βΝ βμ πΫθ υ βμΝ

έθαδΝ1ίΣΝΰδαΝ κΝπλυ κΝΫ κμ,Ν βμ παλκυ δΪα αδΝ κΝ δΪΰλαηηαΝ2. 

 

 

 

 0                                         Παγβ δεσΝ(€1ίίm)ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝβΝΈ βΝ 

 

    

 

0          θ λΰβ δεσΝ(€100m)ΝΝΝΝΝΝΝΝ1ΝΈ κμ 
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 Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π β,Ν κΝξλβηα κκδεκθκηδεσΝέ λυηαΝ έθαδΝεαδΝπΪζδΝ ε γ δηΫθκΝ Ν

εέθ υθκΝ πδ κεέκυέΝ ΤπΪλξ δΝ αί ίαδσ β αΝ ΰδαΝ βθΝ απσ κ βΝ βμ πΫθ υ βμΝ κυΝ

τ λκυΝΫ κυμέΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝπλυ κυΝΫ κυμΝγαΝυπΪλξ δΝεΫλ κμΝ βμ ΪιβμΝ κυΝ€1m 

εαδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ παθα π θ υγ έΝ κΝπκ σέΝ ΪθΝβΝαπσ κ βΝπκυΝ έθ αδΝΫξ δΝπΫ δΝ κΝ

πέπ κΝ κυΝκΣ,Ν σ Ν κΝέ λυηαΝγαΝΫξ δΝαπυζ δ μΝ€1mΝ(1% x €1ίίm),ΝεαδΝ κΝ τθκζκΝ

βμ πΫθ υ βμΝ ΝγαΝ έθαδΝε λ κφσλκέΝ φσ κθΝηΪζδ αΝβΝαπσ κ βΝπΫ δΝεΪ πΝ κυΝ

8%, σ ΝβΝ υθκζδεάΝ πΫθ υ βΝγαΝ έθαδΝαβηδκΰσθα (Saunders and Cornett (2003)). 

 

4.2 Κέθ υθκμΝΡ υ σ β αμ 

 

ΟΝ εέθ υθκμΝ λ υ σ β αμΝ (liquidity risk) πλκετπ δ, σ αθΝ κδ εΪ κξκδΝ κδξ έπθΝ

θ λΰβ δεκτ,Νσππμ ΰδαΝπαλΪ δΰηαΝκδΝεα αγΫ μ αβ ά κυθΝΪη βΝλ υ κπκέβ βΝ πθΝ

ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ κυμ απαδ ά πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ απσΝ κΝ έ λυηαέΝ ΟΝ ία δεσ λκμ 

ζσΰκμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηί έΝ αυ σΝ έθαδΝ ηδαΝ θ ξση θβΝ ιαφθδεάΝ απυζ δαΝ

ηπδ κ τθβμΝπλκμ κΝέ λυηαΝάΝαεσηαΝηέαΝαπσ κηβΝη ΰΪζβΝαθΪΰεβΝλ υ σ β αμΝαπσΝ

βθΝ πζ υλΪΝ κυΝ δ λτηα κμέΝ φσ κθΝ δ ξτ δΝ ΫθαΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ θΪλδκ,Ν σ Ν κΝ

πδπλσ γ κΝ εσ κμΝ ΰδαΝ βθΝ απαδ κτη θβΝ λ υ σ β α,Ν έθαδΝ απαΰκλ υ δεσέΝ

πκ Ϋζ ηαΝ πθΝαθπ ΫλπΝ έθαδΝ αΝδ λτηα αΝθαΝ ιαθαΰεΪακθ αδΝθαΝπκυζά κυθΝ αΝπδκΝ

τεκζαΝ λ υ κπκδά δηαΝ κδξ έαΝ κυμ η Ν εκπσΝ βθΝ τλ βΝ Ν βμ απαδ κτη θβμΝ

λ υ σ β αμ,Ν ΰ ΰκθσμΝ κΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθ δ ιέ κυΝ κίαλσΝ εέθ υθκ,Ν εαγυμΝ

κλδ ηΫθαΝαπσΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝαθάεκυθΝ ΝπδκΝπ λδκλδ ηΫθ μΝαΰκλΫμΝεαδΝ

θ Ϋξ αδΝθαΝπκυζβγκτθΝ Ναλε ΪΝξαηβζσ λ μΝαιέ μΝαπσΝ βθΝπλαΰηα δεάΝ κυμ. 

ΟΝεέθ υθκμΝ λ υ σ β αμΝηπκλ έΝ θαΝ ζ ΰξγ έ άΝ θαΝπ λδκλδ έ η Ν κθΝ εα ΪζζβζκΝ

ξ δα ησΝ πθΝ αθαΰευθΝ Ν αη δαεΫμΝ λκΫμΝ εαδΝ η Ν βΝ η ζΫ βΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ θΫπθΝ

πβΰυθΝ ξλβηα κ σ β βμΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ αθαΰευθΝ Ν η λβ Ϊ (Jorion 

(2001)). 

 

4.3 Πδ π δεσμΝΚέθ υθκμ 

 

ΟΝπδ π δεσμΝεέθ υθκμΝ(credit risk) ΰδαΝ αΝξλβηα κκδεκθκηδεΪΝδ λτηα αΝπλκετπ δΝ

απσΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ θαΝ ηβθΝ απκπζβλπγκτθΝ κΝ τθκζκΝ κυμ κδΝ πλκ κευη θ μΝ

αη δαεΫμΝλκΫμΝαπσΝ ξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝαπαδ ά δμ,Ν σππμ έθαδΝ αΝκησζκΰαΝεαδΝ αΝ

Ϊθ δαέ ΠλκφαθυμΝ ζκδπσθ, σ αθΝ αΰκλΪακυθΝ κησζκΰαΝ άΝ ξκλβΰκτθΝ Ϊθ δαΝ

ηαελκπλσγ ηβμΝ δΪλε δαμ,Ν αΝδ λτηα αΝ δα λΫξκυθΝη ΰαζτ λκΝεέθ υθκΝαπσΝσ δΝ πθΝ

πλκρσθ πθΝίλαξυπλσγ ηβμΝ δΪλε δαμέΝΟΝζσΰκμΝπκυΝ αΝδ λτηα αΝαθαζαηίΪθκυθΝ κθΝ
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θΝ ζσΰπΝ εέθ υθκΝ έθαδΝ βΝ απσ κ βΝ ( αΝ Ϋ κ α)Ν πκυΝ γαΝ απκεκηέ κυθΝ απσΝ κθΝ σεκΝ

αυ υθΝ πθΝ πλκρσθ πθ,Ν φσ κθΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ απκπζβλπγ έΝ φυ δκζκΰδεΪέΝ  Ν

αθ έγ βΝ π λέπ π βΝ ΰθπλέακυθΝ σ δΝ γαΝ ξΪ κυθΝ κ τθκζκΝ βμ ξλβηα κ σ β βμΝ άΝ

ηΫλκμΝ αυ άμ εαδΝ δ ε δεκτθΝ κΝ εαζτ λκΝ υθα σΝ απκ Ϋζ ηαΝ ηΫ πΝ θκηδευθΝ πζΫκθΝ

δα δεα δυθέ 

πκηΫθπμΝ πλπ αλξδεσμΝ λσζκμΝ πθΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ δ λυηΪ πθΝ έθαδΝ θαΝ

πδγ πλκτθΝ εαδΝ θαΝ ζΫΰξκυθΝ κυμ θΝ υθΪη δΝ πδ κτξκυμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θα 

ξλβηα κ κ κτθ αδΝκδΝπζΫκθΝαιδσπδ κδέ 

 

 

  
 

 

δΪΰλαηηαΝ3 

Κα αθκηάΝΠδγαθσ β αμΝ βμ Χλβηα δεάμΝ πσ κ βμ 

αθ έπθΝη ΝΚέθ υθκ 

 

ΣκΝ δΪΰλαηηαΝ γΝ έξθ δΝ βθΝ εα αθκηάΝ πδγαθκ ά πθΝ απσ κ βμΝ ΰδαΝ εΪπκδκθΝ πκυΝ

π θ τ δΝ Ν Ϊθ δαΝ άΝ κησζκΰαΝ η Ν η ΰΪζκΝ εέθ υθκέΝ ΣκΝ βη έκΝ Ν έξθ δΝ βθΝ

υοβζσ λβΝπδγαθσ β αΝπζάλκυμΝαπκπζβλπηάμΝαλξδεκτΝπκ κτΝεαδΝ σεπθέΝ θαζσΰπμΝ

ζκδπσθΝ αΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ πδγαθσθΝ θαΝ πλκετοκυθΝ δμ αη δαεΫμΝ λκΫμΝ κυΝ

πδ κτξκυ,Νυφέ αθ αδΝπκζζκέΝίαγηκέΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυέΝ Νπ λδκξάΝη αιτΝ -  

αφκλΪΝσζ μΝ δμ δαευηΪθ δμ, απσΝ βθΝη λδεάΝΫπμΝεαδ πζάλβΝαπκπζβλπηάΝ πθΝ σεπθΝ

εαγυμΝ εαδΝ βθΝ π λδκξάΝ -C βΝ κπκέαΝ αθ δεα κπ λέα δ σζ μ δμ π λδπ υ δμΝ απσΝ βθΝ

η λδεάΝΫπμΝ βθΝπζάλβΝαπκπζβλπηάΝ κυΝε φαζαέκυ (Saunders and Cornett (2003)).  

Ϊ δΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ αΝ δ λτηα αΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υπκζκΰέ κυθΝ κθΝ εέθ υθκΝ πκυΝ

υθ πΪΰ αδΝβΝξκλάΰβ βΝεΪγ Ν αθ έκυΝάΝκηκζσΰκυΝεαδΝθαΝκλέ κυθΝΫθαΝα φΪζδ λκΝ

εδθ τθκυΝ(risk premium) πΪθπΝ Ναυ ΪέΝ ΝπδγαθάΝαπυζ δαΝξλβηΪ πθΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ
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Ϋξ δΝ ΫθαΝξλβηα κκδεκθκηδεσΝ έ λυηαΝαπσΝ βθΝπαλκξάΝ θσμ αθ έκυ,Ν κυΝ πδίΪζ δ θαΝ

υζζΫΰ δΝπζβλκφκλέ μΝΰδαΝσζκυμΝ κυμ π ζΪ μΝ κυ (Hull (1993)). 

 

4.4 Κέθ υθκμΝ ΰκλΪμ 

 

ΟΝεέθ υθκμΝ βμ αΰκλΪμΝ(market risk) αθαφΫλ αδΝ κθΝεέθ υθκΝπκυΝ ε έγ αδΝΫθαΝ

ξλβηα κκδεκθκηδεσΝέ λυηαΝεα ΪΝ βθΝ ηπκλδεάΝ υθαζζαΰά κδξ έπθΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝ

παγβ δεκτέΝΟ εέθ υθκμΝαυ σμ πλκετπ δΝσ αθΝΫθαΝξλβηα κκδεκθκηδεσΝ έ λυηαΝεΪθ δΝ

θ α δεΪΝ ηπσλδκΝ κδξ έπθΝ θ λΰβ δεκτΝ εαδΝ παγβ δεκτΝ αζζΪΝ εαδΝ παλαΰυΰπθΝ

πλκρσθ πθΝαυ υθΝΰδαΝ εκπκτμΝξλβηα κ σ β βμΝάΝαθ δ Ϊγηδ βμΝεδθ τθκυ,Ναθ έΝθαΝ αΝ

ξλβ δηκπκδ έΝ ΰδαΝηαελκξλσθδ μΝ π θ τ δμέΝΟΝεέθ υθκμΝ αΰκλΪμΝαθ δπλκ ππ τ δΝ εαδΝ

αθ αθαεζΪΝ βΝ ΰ θδεάΝ εα Ϊ α βΝ βμ κδεκθκηέαμ,Ν δμ πζβγπλδ δεΫμΝ Ϊ δμΝ πκυΝ

υπΪλξκυθ,Ν δμ λα βλδσ β μΝ πθΝ αδλ δυθΝΰ θδεσ λα,Ν αΝ πέπ αΝ πθΝ πδ κεέπθΝ

εαδΝ βΝ φκλκζκΰέαέΝ πδπλσ γ α,Ν κΝ εέθ υθκμΝ αυ σμ ξ έα αδΝ η Ν κυμ εδθ τθκυμΝ

πδ κεέκυΝ εαδΝ υθαζζΪΰηα κμΝ η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ σ δΝ εαγυμΝ κδΝ εέθ υθκδΝ αυ κέΝ

η αίΪζζκθ αδ,Ν πβλ Ϊα αδΝ εαδΝ κΝ υθκζδεσμΝ εέθ υθκμΝ πκυΝ δα λΫξ δΝ ΫθαΝ

ξλβηα κκδεκθκηδεσΝέ λυηαέΝΓδαΝ δμ η ΰΪζ μΝ ηπκλδεΫμΝ λΪπ α μ βΝπ υ βΝ αΝΫ κ αΝ

απσΝ δμ παλα κ δαεΫμΝ λΰα έ μ,Ν ά κδΝ εα αγΫ δμ,Ν αθαζάο δμΝ εαδΝ ξλβηα κ κ ά δμ,Ν

αθ δ αγηέακθ αδΝαπσΝ αΝΫ κ αΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ κΝ ηπσλδκ (Jorion (2001)). 

υηπ λα ηα δεΪ,Ν κΝ εέθ υθκμΝ αΰκλΪμΝ παλκυ δΪα αδΝ κπκ άπκ Ν ΫθαΝ

ξλβηα κκδεκθκηδεσΝέ λυηαΝΫξ δΝηδαΝαθκδξ άΝγΫ βΝ Νκησζκΰα,Νη κξΫμ,Ν υθΪζζαΰηαΝ

εαδΝ κδΝ δηΫμΝ η αίζβγκτθΝ Ν εα τγυθ βΝ αθ έγ βΝ απσΝ αυ άΝ πκυΝ αθαηΫθ αδέΝ

υΰε ελδηΫθαΝσ κΝπδκΝ υη Ϊίζβ μΝ έθαδΝκδΝ δηΫμΝ πθΝυπκε έη θπθΝπλκρσθ πθΝηΫ αΝ

δμ αΰκλΫμΝ πκυΝ αυ ΪΝ εδθκτθ αδ,Ν σ κΝ η ΰαζτ λκμΝ κΝ εέθ υθκμΝ πκυΝ δα λΫξκυθΝ αΝ

ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝδ λτηα αΝπκυΝΫξκυθΝαθκδξ ΫμΝγΫ δμΝ αΝπλκρσθ αΝαυ Ϊέ 

ΓδαΝ αυ σΝ κΝ ζσΰκΝ απαδ έ αδΝ θαΝ υπΪλξκυθΝ εαθκθδ ηκέΝ πκυΝ θαΝ π λδκλέακυθΝ δμ 

εδθά δμΝ πθΝ δαπλαΰηα υ δευθΝ κδξ έπθΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝπαγβ δεκτ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ

γΫ πδ βΝ ηκθ Ϋζπθ,Ν πκυΝ θαΝ η λκτθΝ κθΝ εέθ υθκΝ Ν εαγβη λδθάΝ ίΪ βέΝ ΤπΪλξκυθΝ

ηΪζδ αΝ λ δμΝ δαφκλ δεΫμΝ πλκ ΰΰέ δμΝ ΰδαΝ βΝ ηΫ λβ βΝ κυΝ εδθ τθκυΝ αΰκλΪμ,Ν κδΝ

κπκέ μΝ αθαφΫλκθ αδΝ πμΝ βΝ ηΫγκ κμΝ Risk Metrics, βΝ δ κλδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ βΝ

πλκ κηκέπ βΝMonte Carlo (Hull (1993)). 
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4.5 Κέθ υθκμΝυθαζζΪΰηα κμ 

 

ΟΝεέθ υθκμΝ υθαζζΪΰηα κμΝ(foreign exchange risk) πλκετπ δΝαπσΝ δμ η αίκζΫμΝ

δμ υθαζζαΰηα δεΫμΝ δ κ δηέ μέΝ ΩμΝ εέθ υθκμΝ υθαζζΪΰηα κμΝ ξαλαε βλέα αδΝ κΝ

φαδθση θκΝ πκυΝ κδΝ η αίκζΫμΝ δμ δ κ δηέ μΝ ιΫθπθΝ θκηδ ηΪ πθΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

πβλ Ϊ κυθΝ βθΝ αιέαΝ πθΝ κδξ έπθΝ θ λΰβ δεκτΝ εαδΝ παγβ δεκτΝ θσμ 

ξλβηα κκδεκθκηδεκτΝ δ λτηα κμ,Ν φσ κθΝ αυ ΪΝ αΝ κδξ έαΝ έθαδΝ κπκγ βηΫθαΝ Ν

ξυλ μΝ κυΝ ιπ λδεκτέΝΟΝ υθαζζαΰηα δεσμΝεέθ υθκμΝΫεαθ ΝΫθ κθαΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ κυΝ

εα σπδθΝ βμ αθαΰθυλδ βμΝ σ δΝ κδΝ π θ τ δμΝ εαδΝ αΝ ξαλ κφυζΪεδαΝ βμ ΰξυλδαμΝ

αΰκλΪμΝ θΝ έθαδΝ σ κΝε λ κφσλαΝσ κΝ έθαδΝ αΝζ δ κυλΰδεΪΝεαδΝξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ

κφΫζβΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ δμ υηφπθέ μΝ ΝιΫθκΝθσηδ ηαέ 

ΈθαΝία δεσΝσφ ζκμΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝΫθαΝέ λυηαΝπλκ γΫ δΝ κΝ

ξαλ κφυζΪεδκΝ βμ εαδΝ ξλ σΰλαφαΝ απσΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν ε σμΝ κυΝ σ δΝ δ υλτθ δ βθΝ

λα βλδσ β α βμ Ν ηδαΝ παΰεσ ηδαΝ αΰκλΪΝ η Ν απΫλαθ μΝ υθα σ β μ,Ν έθαδΝ σ δΝ

βηδκυλΰ έΝ δα πκλΪΝ κΝ ξαλ κφυζΪεδκΝ βμ εαδΝ δ ξυλκπκδ έ αδΝ Ν π λέπ π βΝ

κπκδα άπκ ΝιαφθδεάμΝαλθβ δεάμΝη αίκζάμΝ βμ ΰξυλδαμΝαΰκλΪμέ 

ΓδαΝ θαΝ εα αθκβγ έΝ εαζτ λαΝ κΝ υπσΝ ιΫ α βΝ εέθ υθκμΝ αμ υπκ γ έΝ ππμΝ ηδαΝ

ίλ αθδεάΝ λΪπ ααΝξλβηα κ κ έ ηδαΝ υλππαρεάΝ αδλ έαΝ Ν υλυέΝ ΪθΝ κΝ υλυΝ(€)Ν

υπκ δηβγ έΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ λζέθα,Ν κΝ τθκζκΝ κυΝ πκ κτΝ πκυΝ γαΝ απκπζβλπγ έΝ

(ε φΪζαδκΝ εαδ σεκδ)Ν βθΝ αθ έ λδαΝ λΪπ ααΝ γαΝ έθαδΝ ηδελσ λκΝ Ν σλκυμΝ

λζέθαμ (Saunders and Cornett (2003)). 

ΓδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ κυΝεδθ τθκυΝ υθαζζΪΰηα κμΝυπΪλξκυθΝ δΪφκλ μΝηΫγκ κδ,Ν

σππμ κΝ ΪθκδΰηαΝ ηδαμΝ αθ έγ βμΝ γΫ βμΝ πμΝ αθ δ Ϊγηδ βΝ βμ πΫθ υ βμΝ πκυΝ

πλαΰηα κπκδάγβε έΝ πδπλσ γ αΝβΝαθ δ Ϊγηδ βΝ κυΝ θΝζσΰπΝεδθ τθκυΝΰέθ αδΝη Ν βΝ

ίκάγ δαΝ πθΝ υηίκζαέπθΝ η ζζκθ δεάμΝ επζάλπ βμ, εαγυμΝ εαδΝ η Ν βθΝ

δαφκλκπκέβ βΝ κυΝξαλ κφυζαεέκυΝη Ν κδξ έαΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝπαγβ δεκτΝ ΝιΫθκΝ

θσηδ ηα (Hull (1993)).     
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Κ Φ Λ ΙΟΝ5 

 

Τπκζκΰδ ησμΝ βηέαμΝΠδ π δεκτΝΚδθ τθκυ 

 

α δεσΝ κδξ έκΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμ λα βλδσ β αμΝ απκ ζ έΝ βΝ αθαη θση θβΝ

αβηέαΝ πκυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυέΝ  κΝ θΝ ζσΰπΝ

ε φΪζαδκΝπαλκυ δΪακθ αδΝκδΝία δεκέΝ παλΪη λκδΝυπκζκΰδ ηκτΝ βμΝ θΝζσΰπΝαβηέαμ, 

εαγυμΝεαδΝβΝη γκ κζκΰέαΝ βμΝ εΪ κ ΝπαλαηΫ λκυέ   

 

5.1 α δεκέΝΠαλΪη λκδΝΠδ π δεκτΝΚδθ τθκυ 

 

Όππμ πλκαθαφΫλαη Ν εαδΝ κΝ πλυ κΝ ε φΪζαδκ,Ν αΝ ξλβηα κπδ π δεΪΝ δ λτηα αΝ

κφ έζκυθΝθαΝπλκίζΫπκυθΝ δμ αβηέ μΝπκυΝγαΝυπκ κτθ,Νεα ΪΝηΫ κΝσλκ,Ν ΝηδαΝξλκθδεάΝ

π λέκ κΝαπσΝ βθΝπδ π δεάΝπκζδ δεάΝπκυΝαεκζκυγκτθέΝ Ν θΝζσΰπΝαβηέαΝκθκηΪα αδΝ

αθαη θση θβΝ αβηέαΝ (EL). Ν αθαη θση θβΝ αβηέαΝ έθαδΝ αθαπσφ υε βΝ εαδΝ

υηπ λδζαηίΪθ αδΝ κΝ εσ κμΝ βμ πδξ δλβηα δεάμΝ κυμ λα βλδσ β αμέΝ Ν

δαξ έλδ βΝεαδΝκΝπ λδκλδ ησμΝ βμ πλαΰηα κπκδ έ αδΝη αιτΝΪζζπθΝη Ν βθΝ δηκζσΰβ βΝ

κυΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυΝ εαδΝ βθΝ η αετζβ βΝ κυΝ εσ κυμΝ ηΫ πΝ βμ πδ κεδαεάμΝ

πκζδ δεάμΝ κθΝ εΪ κ Ν θΝ υθΪη δΝπδ κτξκέ 

 

Ν αθαη θση θβΝ αβηέαΝ κυΝ πδ κτξκυΝ έθ αδΝ απσΝ βθΝ ιάμΝ ιέ π βμ 

 

EL = EAD X PD X LGD 

 

(ΣτπκμΝβ) 

EADμΝ Ν ε έηβ βΝ κυΝξλβηα κ κ δεκτΝαθκέΰηα κμΝ κυΝπδ κτξκυΝ(€) 

PDμΝ Νπδγαθσ β αΝα υθαηέαμΝεΪζυοβμΝ πθΝ λαπ αδευθΝ κυΝυπκξλ υ πθΝ(Σ) 

LGDμΝ ΝηΫ βΝαθαη θση θβΝαβηέαΝαπσΝ βθΝαγΫ β βΝ(Σ) 

 

θΝ υπκγΫ κυη Ν σ δΝ Ϋθαμ πδ κτξκμΝ Ϋξ δΝ ζΪί δΝ ξλβηα κ σ β βΝ τοκυμΝ βίί€,Ν η Ν

πδγαθσ β αΝαγΫ β βμΝ1ίΣΝεαδΝαβηέαΝπκυΝγαΝπλκετο δΝαπσΝ βθΝαγΫ β βΝηίΣ,Ν σ ΝβΝ

αθαη θση θβΝαβηέαΝγαΝαθΫλξ αδΝ Ν1ί€έ 
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5έβΝΧλβηα κ κ δεσΝΪθκδΰηαΝ(EAD) 

 

τηφπθαΝ η Ν βθΝ Σ  (Π Σ Ν βηκλήβίέκέβίίι)Ν πμΝ ‘Χλβηα κ κ δεσΝ Άθκδΰηα’Ν

κλέα αδΝ κΝ κδξ έκ,Ν θ σμΝ άΝ ε σμΝ δ κζκΰδ ηκτ,Ν πκυΝ βηδκυλΰ έΝ άΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ

βηδκυλΰά δΝαπαέ β βΝ κυΝπδ π δεκτΝδ λτηα κμέ 

Ό κθΝαφκλΪΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κθΝδ κζκΰδ ησ,Ν σ Ν κΝEAD 

έθαδΝ δ σπκ κΝ κυΝ εΪ κ Ν ζκΰδ δεκτΝ υπκζκέπκυΝ βμ ξλβηα κ σ β βμΝ κυΝ

πδ κτξκυέΝ φσ κθΝ κΝυπσΝ ιΫ α βΝ κδξ έκΝαφκλΪΝαθκδε σΝαζζβζσξλ κΝζκΰαλδα ησ,Ν

σ Νκφ έζκυη ΝθαΝζΪίκυη Νυπσοβ,Νεα ΪΝ κθΝυπκζκΰδ ησ κυΝEAD,Ν κ υθ ζ άΝ

CCF (Credit Conversion Factor), κΝ κπκέκμΝ υθυπκζκΰέα δΝ κΝ υπσζκδπκΝ εαδΝ κΝ

δαγΫ δηκΝσλδκΝ κυΝπ ζΪ βέ Ό κθΝαφκλΪΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝ θΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κθΝ

δ κζκΰδ ησΝ(πξέΝ ΰΰυβ δεΫμ)Ν,Νυφέ α αδ ΫθαμΝ υθ ζ άμΝπκυΝπκζζαπζα δΪα αδΝη Ν

κΝΪθκδΰηαΝαθαζσΰπμΝ βθΝεα βΰκλέαΝεδθ τθκυέΝ 

Ϊ δΝ βμ λΰα έαμΝ πθΝ Araten (Araten and Jacobs (2001)),Ν π λδΰλΪφ αδΝ ηδαΝ

ηΫγκ κμΝ υπκζκΰδ ηκτΝ ηΫλκυμΝ κυΝ δαγΫ δηκυΝ κλέκυΝ θσμ πδ κτξκυΝ (LEQ-  Loan 

equivalent exposure), κΝ κπκέκΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ ΰέθ δΝ ξλά βΝ απσΝ κθΝ πδ κτξκΝ

αυ κηΪ πμΝ δαηκλφυθ δΝ Ν υοβζσ λαΝ πέπ αΝ κΝ ξλβηα κ κ δεσΝ Ϊθκδΰηα,Ν η Ν

απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ πλΫπ δΝ θαΝ η υ κτθΝ η ΰαζτ λαΝ ε φΪζαδαΝ πλκμ εΪζυοβΝ κυΝ

πδ π δεκτΝεδθ τθκυέΝΝ   

 

5έγΝΠδγαθσ β αΝ γΫ β βμ (PD) 

 

τηφπθαΝ η Ν βθΝ Σ  (Π Σ Ν βηκλήβίέκέβίίι) ‘ γΫ β βΝ ΤπκξλΫπ βμ’Ν θσμ 

πδ κτξκυΝκλέα αδΝβΝεα Ϊ α βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ επζβλυθ αδΝΫθαΝ εΝ πθΝ τκΝάΝεαδΝ

αΝ τκΝπαλαεΪ πΝΰ ΰκθσ αμΝ 

 

 ΣκΝ πδ π δεσΝ έ λυηαΝ ελέθ δΝ σ δΝ κΝ πδ κτξκμΝ θΝ γαΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ

απκπζβλυ δΝ κΝ τθκζκΝ βμ αθ δαεάμΝ κυΝ υπκξλΫπ βμΝ πλκμ αυ σΝ άΝ Ν

κπκδα άπκ ΝΪζζβΝ αδλ έαΝ κυΝκηέζκυέ 

 Ν ξλβηα κ σ β βΝ κυΝ πδ κτξκυΝ ηφαθέα δΝ εαγυ Ϋλβ βΝ πμΝ πλκμ βθΝ

πζβλπηάΝ κφ δζυθΝ πκυΝ απκλλΫκυθΝ απσΝ αυ άΝ πλκμ κΝ πδ π δεσΝ έ λυηα,Ν ΪθπΝ

πθΝλίΝβη λυθέ 

 

Ν πδγαθσ β αΝ αγΫ β βμΝ υθ Ϋ αδΝ Ϊλλβε αΝ η Ν βθΝ πδ κζβπ δεάΝ δεαθσ β αΝ εαδΝ

δαίΪγηδ βΝ κυΝ εΪ κ Ν πδ κτξκυέΝ βηαθ δεσΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ βμ 
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κπκδα άπκ Ν πδγαθσ β αμΝ αγΫ β βμ έθαδΝ αΝ ratings πκυΝ ζαηίΪθκυθΝ αΝ πδ π δεΪΝ

δ λτηα αΝ έ Ν απσΝ δμ αιδκζκΰά δμΝ δ γθυθΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ κέεπθ,Ν έ Ν απσΝ δεΪΝ

κυμΝ π λδεΪΝ υ άηα αΝ αιδκζσΰβ βμέΝ εκπσμΝ έθαδΝ αλξδεΪ κΝ τθκζκΝ πθΝ

πδ κτξπθΝ θαΝ έθαδΝ αιδκζκΰβηΫθκδΝ εαδΝ δαίαγηδ ηΫθκδΝ υ Ν θαΝ έθαδΝ υΰελέ δηκδΝ

η αιτΝ κυμ εαδΝ θΝ υθ ξ έαΝθαΝ ΫξκυθΝ βΝ δΪγ βΝ κυμ βθΝπδγαθσ β αΝαγΫ β βμ,Ν

υ Ν θαΝ έθαδΝ υθα σθΝ βΝ ηΫ λβ βΝ κυΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυΝ ΰδαΝ κθΝ εΪ κ Ν

πδ κτξκέ Ν εζέηαεαΝ ΰδαΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ αγΫ β βμΝ κλέα αδΝ απσΝ κΝ ί-1,Ν σπκυΝ δμ 

δηΫμΝεκθ ΪΝ κΝίΝ δμ ζαηίΪθκυθΝπδ κτξκδΝπκυΝβΝπδγαθσ β αΝθαΝηβθΝαπκπζβλυ κυθΝ

βθΝ ξλβηα κ σ β βμΝ κυμ έθαδΝ ξ σθΝ ηβ θδεάΝ εαδΝ αθ έ κδξαΝ βθΝ δηάΝ 1Ν κδΝ

πδ κτξκδΝπκυΝά βΝΫξκυθΝπλκί έΝ ΝαγΫ β βΝ βμ υπκξλΫπ βμΝ κυμ. 

βη δυθκυη Ν σ δΝ υφέ αθ αδΝ υ άηα αΝ ratings πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ δΪφκλ μΝ

ίαγηέ μΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝπδ κτξπθ,ΝαθαζσΰπμΝ κΝτοκμΝ κυΝετεζκυΝ λΰα δυθΝ κυμ, 

αΝκδεκθκηδεΪΝ κυμ η ΰΫγβ,Ν κΝτοκμΝ πθΝξκλβΰά πθΝ κυμ εέαέΝΜ Ναυ σΝ κθΝ λσπκΝ

πδ υΰξΪθκυθΝ εαζτ λβΝ εα αθκηάΝ εαδΝ αελδίΫ λβΝ ηΫ λβ βΝ βμ πδ κζβπ δεάμΝ

δεαθσ β αμΝ κυΝπδ κτξκυέΝΤφέ αθ αδΝπδ π δεΪΝ δ λτηα αΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθΝαπσΝ

9-1ίΝίαγηέ μΝάΝεαδΝββΝίαγηέ μέΝΓ θδεσμΝεαθσθαμΝ έθαδΝθαΝυπΪλξκυθΝ σ μΝίαγηέ μ, 

υ Ν θαΝ βηδκυλΰ έ αδΝ δα πκλΪΝ πθΝ πδ κτξπθΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ υηπέπ κυθΝ Ν ηδαΝ

ίαγηέ αΝπαλαπΪθπΝαπσΝ κΝβίΣ-βηΣΝ πθΝπδ κτξπθέΝ 

Όππμ πλκαθαφΫλαη Ν υφέ αθ αδΝ δΪφκλαΝ υ άηα αΝ ratings αΝ κπκέαΝ

υπκζκΰέακυθΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ αγΫ β βμ,Ν αΝ κπκέαΝ σηπμ βλέακθ αδΝ ευλέπμΝ Ν τκΝ

δα κηΫθ μΝπλκ ΰΰέ δμΝπκυΝ έθαδΝεαδΝκδΝπδκΝεκδθΪΝαπκ ε Ϋμμ 

 

 βθ ‘Through-the-ωycle’Νπλκ Ϋΰΰδ β 

 βθ ‘Point-in-Time’Νπλκ Ϋΰΰδ β. 

 

Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ 1β πλκ Ϋΰΰδ β,Ν αυ άΝ ζαηίΪθ δΝ υπσοβΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ

πδ κτξκυΝ βθΝ ζ υ αέαΝη έα,Ν θυΝβΝββ  ησθκΝ βθΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝπδ κτξκυΝ κΝ

ζ υ αέκΝΫ κμέΝ θαζσΰπμΝ βθΝπλκ Ϋΰΰδ βΝπκυΝγαΝαεκζκυγβγ έΝη αίΪζζ αδΝεαδΝβΝ

πδγαθσ β αΝ αγΫ β βμΝ κυΝ πδ κτξκυέ εσηαΝ ηδαΝ δαφκλΪΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ

πλκ ΰΰέ πθΝ έθαδΝσ δΝβΝ1β ζαηίΪθ δΝυπσοβΝεα ΪΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ βμ αγΫ β βμΝεαδΝ

πδγαθΫμΝ η αίκζΫμΝ πθΝ ηαελκκδεκθκηδευθΝ υθγβευθ,Ν θυΝ βΝ ββ υπκζκΰέα δΝ βθΝ

πδ κζβπ δεάΝδεαθσ β αΝ θσμ πδ κτξκυΝ θ σμΝ θσμ κλδ ηΫθκυΝξλκθδεκτΝκλέακθ αέ 

ΟδΝ αθπ ΫλπΝ πλκ ΰΰέ δμΝ αθ δεα κπ λέακυθΝ δμ τκΝ αελαέ μΝ η γκ κζκΰέ μΝ

υπκζκΰδ ηκτΝ βμ πδ κζβπ δεάμΝ δαίΪγηδ βμΝ πθΝ πδ κτξπθέΝ ΠζΫκθΝ αΝ θ σ λαΝ
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υ άηα αΝυπκζκΰδ ηκτΝ βμ πδ κζβπ δεάμΝδεαθσ β αμΝξλβ δηκπκδκτθΝπλκ ΰΰέ δμΝ

πκυΝίλέ εκθ αδΝπμΝφδζκ κφέαΝ θ δΪη αΝαυ υθΝ πθΝ τκέ ΠΪθ πμΝκΝζσΰκμΝ πδζκΰάμΝ

πλκ Ϋΰΰδ βμΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ δκλέα αδΝ ι’Ν αλξάμ, δσ δΝ πβλ Ϊα δΝ βηαθ δεΪΝ κθΝ

εαγκλδ ησΝ πθΝ πδ κζβπ δευθΝ δαίαγηέ πθΝ εαδΝ κυΝ PD (Trueck and Rachev 

(2009)). 

πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ Ν π λδσ κυμΝ τφ βμ κΝ PD πδ δθυθ αδΝ εαδΝ παλΪζζβζαΝ

πβλ Ϊα αδΝ εαδΝ κΝ LGD,Ν φσ κθΝ βΝ αιέαΝ πθΝ ια φαζέ πθΝ η δυθ αδ,Ν η Ν

απκ Ϋζ ηαΝ θα αυιΪθ αδΝ δ δαέ λαΝ κΝ τοκμΝ πθΝ ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθΝ ΰδαΝ αΝ

πδ π δεΪΝδ λτηα α (Frey (2000)).  

 

5.4 βηέαΝεα ΪΝ βθΝ γΫ β βΝ(LGD) 

 

τηφπθαΝη Ν βθΝΣ  (Π Σ Νβηκλήβίέκέβίίι),ΝβΝ‘Πκ κ δαέαΝαβηέαΝ Νπ λέπ π βΝ

αγΫ β βμ’Νκλέα αδΝπμΝκΝζσΰκμΝ βμ αβηέαμΝπκυΝπλκεζάγβε ΝαπσΝ κΝΪθκδΰηα,ΝζσΰπΝ βμ 

ηβΝπζβλπηάμΝ βμ υπκξλΫπ βμΝαπσΝ κθΝπδ κτξκ,Ν πλκμ κΝ θαπκη έθαθΝαθ ισφζβ κΝ

πκ σΝεα ΪΝ βθΝξλκθδεάΝ δΰηάΝ βμ αγΫ β βμέΝ Νπκ κ δαέαΝαβηέαΝυπκζκΰέα αδΝαπσΝ

κΝ πκ κ σΝ αθΪε β βμΝ βμ αιέαμΝ κυΝ αθκέΰηα κμΝ εα ΪΝ βθΝ δΰηάΝ βμ αγΫ β βμέΝΝΝ 

 βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ εα ΪΝ βθΝ ε έηβ βΝ κυΝ LGD ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ βΝ τπαλιβΝ

ια φΪζδ βμ,Ν σ Ν Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π βΝβΝ ε έηβ βΝ θΝγαΝία έα αδΝησθκΝ βθΝ

ηπκλδεάΝ αιέαΝ βμ ια φΪζδ βμΝ Ν π λέπ π βΝ λ υ κπκέβ βμ, αζζΪΝ κφ έζ δΝ θαΝ

υθυπκζκΰέ δΝεαδΝ κΝ θ ξση θκΝα υθαηέαμΝ εΝηΫλκυμΝ κυΝπδ π δεκτΝδ λτηα κμΝθαΝ

λ υ κπκδά δΝΪη αΝ βθΝ θΝζσΰπΝ ια φΪζδ βέ 

ΣκΝ λαπ αδεσΝέ λυηαΝ τθα αδΝθαΝεΪθ δΝξλά βΝ κυΝ πκπ δεκτΝLGD εαδ Ναθ έγ βΝ

π λέπ π βΝ ηπκλ έΝ θαΝ κΝ ε δηά δΝ η Ν δεΪΝ βμ δ κλδεΪΝ κδξ έαέΝ  Ν αυ άΝ βθΝ

π λέπ π βΝαπαδ έ αδΝδ κλδεσΝίΪγκυμΝ π ΪΝ υθέΝΌ κθΝαφκλΪΝ βθΝ θΝζσΰπΝπ λέκ κΝ

βΝ λΪπ ααΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰθπλέα δΝ δμ υξσθΝ αθαε ά δμΝ κυΝ π ζΪ β, εαγυμΝ εαδΝ δμ 

απΪθ μΝ κυΝ( σεκυμ,Νπλκηάγ δ μ)έΝΟδΝαθαε ά δμΝπκυΝπδγαθσθΝθαΝπλαΰηα κπκδβγκτθΝ

ία έακθ αδΝ έ Ν βθΝλ υ κπκέβ βΝ πθΝ ια φαζέ πθ,Ν έ ΝαπσΝ υξσθΝαπκπζβλπηΫμΝ

κυΝπδ κτξκυέΝ 

ΟδΝ ζΪξδ μΝπλκςπκγΫ δμ, υ ΝκδΝ ια φαζέ δμΝθαΝΰέθκθ αδΝαπκ ε ΫμΝεα ΪΝ κθΝ

υπκζκΰδ ησΝ πθΝ ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθ,Ν έθαδΝ βΝ θκηδεάΝ εα κξτλπ βΝ πθΝ

ια φαζέ πθ,Ν βΝ ξαηβζάΝ υ ξΫ δ βΝ βμ ηπκλδεάμΝ κυμ αιέαμΝ υΰελδ δεΪΝ η Ν βθΝ

απαέ β βΝ πκυΝ εαζτπ κυθ, εαγυμΝ εαδΝ βΝ τπαλιβΝ απκ ζ ηα δευθΝ δα δεα δυθΝ

δαξ έλδ βμΝεδθ τθπθ (Χαλαζαηπέ βμΝβίί1)). 
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ΣκΝ LGD θσμ πδ κτξκυΝ (g) ηέαΝ υΰε ελδηΫθβΝ δΰηά (t) υπκζκΰέα αδΝ απσΝ κθΝ

παλαεΪ πΝ τπκμ 

LGDg(tDF) = EADg(tDF) – NPV (RECg(t), t  ≥ΝtDF) + NPV (Costsg(t), t  ≥ΝtDF) / 

EADg(tDF)  

(ΣτπκμΝγ) 

Όπκυ, 

NPVμΝβΝπαλκτ αΝαιέα 

REC: κδΝαθαε ά δμ, 

COSTS: αΝ δΪφκλαΝΪη αΝάΝΫηη αΝΫικ αΝΤ 

DFμΝκΝξλσθκμΝαγΫ β βμ 

 

Κα ΪΝ βθΝ ε έηβ βΝ κυΝ πκ κ κτΝ αθΪε β βμΝ κδΝ αη δαεΫμΝ λκΫμΝ πκυΝ γαΝ

πλκετοκυθΝ απσΝ β δα δεα έαΝ λ υ κπκέβ βμΝ πθΝ απαδ ά πθΝ εαδΝ πθΝ δΪφκλπθΝ

ισ πθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ ικφζβγκτθ,Νυ ΝβΝπαλκτ αΝ κυμ αιέαΝθαΝηβθΝυπκζκΰδ έΝ

βΝ υθκζεάΝκφ δζάΝ βΝ δΰηάΝ βμ αγΫ β βμΝ βμ υπκξλΫπ βμέΝ 

Ναθπ ΫλπΝπλκ Ϋΰΰδ βΝυπκζκΰέα δΝ κΝ‘Workout LGD’ΝπκυΝ έθαδΝβΝ πδελα Ϋ λβΝ

ηΫγκ κμΝ υπκζκΰδ ηκτΝ κυ LGD εαδΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ απσΝ βθ πζ δκοβφέαΝ πθΝ

πδ π δευθΝδ λυηΪ πθέΝΓδαΝ βθΝκλγάΝ δ θΫλΰ δαΝ βμ αθπ ΫλπΝ δα δεα έαμΝαπαδ έ αδΝ

αιδσζκΰκΝηβξαθκΰλαφδεσΝ τ βηαΝπκυΝθαΝπαλΫξ δΝ δμ απαλαέ β μΝπζβλκφκλέ μΝ κθΝ

αθαζυ άέ ΣκΝ θ ξση θκΝαπσεζδ βμΝαπσΝ βθΝπλαΰηα δεάΝ δηάΝ κυΝLGD γαΝ πβλ Ϊ δΝ

βηαθ δεΪΝ κΝ τοκμΝ βμ αθαη θση θβμΝ αβηέαμ,Ν πθΝ πλκίζΫο πθΝ εαδΝ θΝ Ϋζ δΝ πθΝ

ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθΝ κυΝ πδ π δεκτΝ δ λτηα κμ (Engelmann and Rauhmeier 

(2006)). 

πδπλσ γ αΝ κΝ LGD πβλ Ϊα δΝ π λδ σ λκΝ δμ ε φαζαδαεΫμΝ απαδ ά δμΝ

υΰελδ δεΪΝη Ν κΝPD,ΝεαδΝαυ άΝ έθαδΝβΝαδ έαΝπκυΝ αΝπδ π δεΪΝδ λτηα αΝπλκ δηκτθΝθαΝ

ξλβηα κ κ ά κυθ πδ κτξκυμΝη Ν ια φαζέ δμΝπαλΪΝξπλέμΝ ια φαζέ δμέΝ πκηΫθπμΝ

εαδΝ αΝ φΪζηα αΝ κυΝLGD / EAD έθαδΝπδκΝ‘αελδίΪ’ΝαπσΝ κΝαθ έ κδξκΝ κυΝPD. 

βη δυθ αδΝσ δΝυφέ α αδΝ υ ξΫ δ βΝη αιτΝ κυΝPD εαδΝ κυΝLGD. υΰε ελδηΫθαΝ Ν

π λέκ κΝτφ βμΝ κΝPD κυΝπδ κτξκυΝαυιΪθ αδ,ΝπαλΪζζβζαΝσηπμ κδΝαιέ μΝ πθΝυπσΝ

λ υ κπκέβ βΝ ια φαζέ πθΝ η δυθκθ αδ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βΝ αθαε ά δηβΝ αιέαΝ θαΝ

η δυθ αδΝεαδΝαυ άΝη Ν βθΝ δλΪΝ βμ εαδΝ θΝ Ϋζ δΝΝβΝαβηέαΝπκυΝπλκεαζ έ αδΝαπσΝ βθΝ

αγΫ β βΝθαΝ έθαδΝη ΰαζτ λβέ 
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ΠαλσζκΝ αυ ΪΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ πθΝ ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθΝ βμ 

α δζ έαμΝΙΙ,ΝκδΝαθπ ΫλπΝπαλΪη λκδΝζαηίΪθκθ αδΝπμΝαθ ιΪλ β κδέ 

Ου δα δεΪΝ σ αθΝ αυιΪθ αδΝ βΝ θΝ ζσΰπΝ υ ξΫ δ βΝ αυιΪθ αδΝ εαδΝ κΝ πδ π δεσμΝ

εέθ υθκμ (Leslie and Avramova (2012)).  
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Κ Φ Λ ΙΟΝ6 

 

Μ γκ κζκΰέαΝCredit VaR 

 

 κΝ θΝζσΰπΝε φΪζαδκΝπαλκυ δΪα αδΝβΝΫθθκδαΝ βμ ‘ηβΝαθαη θση θβμΝαβηέαμ’,ΝβΝ

η γκ κζκΰέαΝ Credit Var πκυΝ έθ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ απκ τππ βμΝ κυΝ πδ π δεκτΝ

εδθ τθκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝπζ κθ ε άηα αΝ– η δκθ ε άηα αΝ πθΝπλκ κηκδυ πθΝMonte 

Carlo  ηΫ πΝ πθΝκπκέπθΝυπκζκΰέα αδΝ κΝαπαλαέ β κΝκδεκθκηδεσΝε φαζαέκΝ ΰδαΝ βθΝ

εΪζυοβΝ κυΝ θΝζσΰπΝεδθ τθκυέΝΝ   

 

6.1  VaR (Value at Risk) η γκ κζκΰέα 

 

ΟδΝ αβηέ μΝ πθΝ πδ π δευθΝ δ λυηΪ πθΝ πκυΝ αθΫλξκθ αδΝ ΪθπΝ πθΝ αθαη θση θπθΝ

πδπΫ πθΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ πμΝ ‘ηβΝ αθαη θση θ μΝ αβηέ μ’Ν (UL). ΣαΝ πδ π δεΪΝ

δ λτηα αΝ ΰθπλέακυθΝ εΝ πθΝ πλκ ΫλπθΝ σ δΝ γαΝ υηίκτθΝ αζζΪΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ δμ 

κπκγ ά κυθΝ Ν ξλκθδεσΝ κλέακθ αΝ άΝ θαΝ αιδκζκΰά κυθΝ βθΝ κίαλσ β αΝ κυμέΝ  κΝ

θ ξση θκΝ ζκδπσθΝ πκυΝ κδΝ θΝ ζσΰπΝ αβηέ μΝ υπ λίκτθΝ βθΝ αθαη θση θβΝ αβηέαΝ (EL) 

εαγυμΝεαδΝ βθΝηβΝαθαη θση θβΝαβηέαΝ(UL),Ν σ Ν κΝ εΪ κ Ν λαπ αδεσΝέ λυηαΝ θΝ

Ϋξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝεαζτο δΝ κΝτοκμΝ κυμ απσΝ αΝεΫλ βΝ κυμ άΝαπσΝ αΝέ δαΝ κυμ 

ε φΪζαδαέΝ Ν δαφκλΪ,Νά κδΝ1ίίΣΝη έκθΝ βθΝπδγαθσ β αΝηβΝ υθα σ β αμΝεΪζυοβμΝ πθΝ

αβηδυθ, κθκηΪα αδΝ πέπ κΝ ηπδ κ τθβμΝεαδΝ κΝαθΪζκΰκΝσλδκΝκθκηΪα αδΝValue-at-

Risk (Var) κΝ θΝζσΰπΝ πέπ κΝ ηπδ κ τθβμέΝΝ 

 

6.2 ΣκΝCredit VaR πμΝηΫ λκΝηΫ λβ βμΝεδθ τθκυέ 
 

ΣκΝ Credit Var παλΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ κυμ ξλά μΝ θαΝ υπκζκΰέ κυθΝ δμ ηβΝ

αθαη θση θ μΝ αβηέ μΝ θ σμΝ θσμ υΰε ελδηΫθκυΝ πέπ κυΝ ηπδ κ τθβμ,Ν ηΫ λβ βΝβΝ

κπκέαΝ απκ υπυθ δΝ κθΝ πδ π δεσΝ εέθ υθκΝ κυΝ ξκλβΰβ δεκτΝ ξαλ κφυζαεέκυ,Ν εαγυμΝ

πέ βμ εαδΝ κΝ απαλαέ β κΝ κδεκθκηδεσΝ ε φΪζαδκΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ

εδθ τθκυέ 

ΩμΝ κδεκθκηδεσΝ ε φΪζαδκΝ (Repullo and Elizable (2007)) κλέα αδΝ κΝ τοκμΝ κυΝ

ε φαζαέκυΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ θαΝ δαγΫ δΝ κΝ εΪ κ Ν πδ π δεσΝ έ λυηαΝ πμΝ

αθ δ Ϊγηδ ηαΝ Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝ πκπ δεκτΝε φαζαέκυέΝΣκΝ πκπ δεσΝε φΪζαδκΝ

κλέα αδΝπμΝ κΝ ζΪξδ κΝε φΪζαδκΝπκυΝαπαδ έ αδΝυ ΝθαΝεα κξυλυθ αδΝβΝ τλυγηβΝ

ζ δ κυλΰέαΝ θσμ πδ π δεκτΝδ λτηα κμέ 
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ΣκΝκδεκθκηδεσΝε φΪζαδκΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝ κΝεσ κμΝε φαζαέκυΝ πθΝ λαπ αυθΝ θυΝ κΝ

πκπ δεσΝε φΪζαδκΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κΝ πέπ κΝ ηπδ κ τθβμΝπκυΝΫξ δΝκλδ έΝαπσΝ βθΝ

πκπ δεάΝ αλξάέΝ πδπλσ γ αΝ α τκΝ έ βΝ ε φαζαέπθΝ θΝ πβλ Ϊακθ αδΝ ιέ κυΝ απσΝ

αζζαΰΫμΝ δμ εκδθΫμΝη αίζβ ΫμΝ κυμ, σππμ έθαδΝβΝπδγαθσ β αΝαγΫ β βμΝάΝβΝαβηέαΝ

πκυΝπλκΫλξ αδΝαπσΝαυ άέΝ πέ βμ Ϋξ δΝ δαπδ πγ έΝσ δΝ κΝκδεκθκηδεσΝε φΪζαδκΝ έθαδΝ

υοβζσ λκΝαπσΝ κΝ πκπ δεσΝσ αθΝ κΝεσ κμΝε φαζαέκυΝ έθαδΝξαηβζσ,Ν θυΝδ ξτ δΝεαδΝ

κΝαθ έ λκφκέΝΝΝΝΝ 

ΣκΝVar θσμ αθ δαεκτΝξαλ κφυζαεέκυΝ(Rau-Bredow (2002)) υπκζκΰέα αδΝίΪ δΝ

ηκθ ΫζπθΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυΝ σππμ κΝCredit Metrics απσΝ βθΝ JP Morgan εαδΝ κΝ

Credit+ απσΝ βθΝ Credit Suisse First Boston. βη δυθκυη Ν σ δΝ βΝ πδ λκπάΝ βμ 

α δζ έαμΝΰδαΝ βθΝΣλαπ αδεάΝ πκπ έαΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝπζΫκθΝ κΝVar κΝπζαέ δκΝ

υπκζκΰδ ηκτΝ ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθΝ βμ α δζ έαμΝ ΙΙέΝ πδ βηαέθκυη Ν σ δΝ αΝ

αθπ ΫλπΝ υ άηα αΝυπκζκΰέακυθΝ κΝτοκμΝ πθΝαπαλαέ β πθΝκδεκθκηδευθΝε φαζαέπθΝ

Ναθ έγ βΝη Ν βθΝ α δζ έαΝΙΙΝπκυΝυπκζκΰέα δΝ δμ ζΪξδ μΝαπαδ ά δμΝ Ν πκπ δεΪΝ

ε φΪζαδαέΝ 

Ου δα δεΪΝ κΝCredit Var (Gourieroux and Laurent and Scaillet 2000)) έθαδΝΫθαΝ

ία δεσΝ λΰαζ έκΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυΝ απσΝ αΝ πδ π δεΪΝ

δ λτηα αέΝΈθαΝαπσΝ αΝπκζζΪΝπζ κθ ε άηα αΝ κυΝ έθαδΝσ δΝ έθ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ κθΝ

ξλά βΝ θαΝ πλαΰηα κπκδά δΝ πκ κ δεΫμΝ εαδΝ π λέπζκεΫμΝ η γσ κυμΝ ηΫ λβ βμΝ κυΝ

πδ π δεκτΝεδθ τθκυ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝηπκλ έΝθαΝζΪί δΝυπσοβΝ αΝ δΪφκλαΝ έ βΝ βμ 

πκζζαπζάμΝ ιΪλ β βμΝ η αιτΝ πθΝ απκ σ πθΝ πθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ εαδΝ αΝ

απκ ζΫ ηα αΝ βμ ηβΝεαθκθδεσ β αμ,ΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ κθΝεέθ υθκΝαγΫ β βμέΝ 

ΠαλΪζζβζαΝ η Ν αΝ ηκθ ΫζαΝ Var υφέ αθ αδΝ εαδΝ πδπλσ γ αΝ π λδεΪΝ

υπκ έΰηα αΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυ, εαγυμΝ εαδΝ κδΝ πλκ κηκδυ δμΝMonte Carlo πκυΝ

ΫξκυθΝ πμΝ εκπσΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ κυΝ κδεκθκηδεκτΝ ε φαζαέκυέΝ ΠαλσζκΝ αυ ΪΝ

πδ βηαέθκυη Νσ δΝκΝΰ θδεσμΝεαθσθαμΝ έθαδΝβΝαθαη θση θβΝαβηέαΝθαΝεαζτπ αδΝαπσΝ

δμ πλκίζΫο δμΝεαδΝ αΝαπκγ ηα δεΪ, θυΝβΝηβΝαθαη θση θβΝαβηέαΝαπσΝ αΝε φΪζαδαΝ

κυΝπδ π δεκτΝδ λτηα κμ (Chorafas 2004)).  
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 κΝπαλαεΪ πΝ δΪΰλαηηα 4 παλα βλκτη Ν βθΝεα αθκηάΝαβηέαμΝ θσμ ξαλ κφυζαεέκυμ 

 

 
  

 

 

δΪΰλαηηαΝ4 

Κα αθκηάΝΠδγαθσ β αμ 

Πδ π δεκτΝΚδθ τθκυ 

 

 

Ν αθπ ΫλπΝ εα αθκηάΝ απκλλΫ δΝ απσΝ ΫθαθΝ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ θαλέπθΝ αππζ δυθΝ κδΝ

κπκέ μΝ υθυπκζκΰέακυθΝ κΝ ΪθκδΰηαΝ κυΝ πδ κτξκυΝ εα ΪΝ βθΝ αγΫ β βΝ EAD, βθΝ

πδγαθσ β αΝ αγΫ β βμΝ PD,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ αβηέαΝ εα ΪΝ βθΝ αγΫ β βΝ LGD κυΝ

πδ κτξκυέΝ πέ βμ υφέ α αδΝηδαΝπαλΪη λκμ υ ξΫ δ βμΝπκυΝαπκ υπυθ δΝ β ξΫ βΝ

κυΝ ξαλ κφυζαεέκυΝ η Ν ΫθαθΝ ηαελκκδεκθκηδεσΝ παλΪΰκθ αΝ πκυΝ υγτθ αδΝ ΰδαΝ κθΝ

υ βηδεσΝ εέθ υθκέΝ ΣαΝ θΪλδαΝ αυ ΪΝ υπκζκΰέακθ αδΝ η Ν ικηκέπ βΝ τπκυΝ Monte 

Carlo. Ν θΝζσΰπΝ ικηκέπ βΝία δαση θβΝ Νπλκεαγκλδ ηΫθκΝ δΪ βηαΝ ηπδ κ τθβμΝ

πκυΝεαγκλέα δΝ βθΝκυλΪΝ βμ εα αθκηάμ,ΝεαγυμΝεαδΝ β βηδκυλΰέαΝαλε υθΝ θαλέπθ,Ν

υπκζκΰέα δΝ υθ ξυμΝ δμ απυζ δ μΝ ξλβ δηκπκδυθ αμΝ εΪγ Ν φκλΪΝ δαφκλ δεσΝ τθκζκΝ

υξαέπθΝ δηυθΝ απσΝ δμ υθαλ ά δμΝ πδγαθκ ά πθέΝ πσΝ βθΝ αθπ ΫλπΝ δα δεα έαΝ

πλκετπ δΝηδαΝεα αθκηά, βΝκπκέαΝπζβ δΪα δΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝπλαΰηα δεάΝαζζΪΝ

ηβΝ ΰθπ άΝ εα αθκηάΝ πκυΝ απκ υπυθ δΝ β ηβΝ αθαη θση θβΝ αβηέαΝ (UL) κυΝ

ξαλ κφυζαεέκυ. 
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Κα ΪΝ β δα δεα έαΝ υπκζκΰδ ηκτΝ κυΝCredit Var θσμ ξαλ κφυζαεέκυ ζαηίΪθ αδΝ

υπσοβΝ βΝ υ ξΫ δ βΝ R η αιτΝ τκΝ πδ κτξπθέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ βηδκυλΰ έΝ κΝ

‘Portfolio Effect’,Ν βζα άΝ κΝUL κυΝ υθκζδεκτΝξαλ κφυζαεέκυΝθαΝ έθαδΝηδελσ λκΝ

απσΝ κΝΪγλκδ ηαΝ πθΝUL πθΝ πδηΫλκυμΝπδ κτξπθέΝΠαλσζκΝαυ ΪΝ θΝ τθα αδΝ κΝUL 

κυΝξαλ κφυζαεέκυΝθαΝ πδη λδ έΝεαδΝθα αιδκζκΰβγ έΝ Ν πέπ κΝπδ κτξκυ (Vasicek 

2002)). 

 

Οδ πλκ κηκδυ δμΝ Monte Carlo ΫξκυθΝ ηδαΝ δλΪΝ απσΝ πζ κθ ε άηα αΝ εαδΝ

η δκθ ε άηα αΝ αΝκπκέαΝπαλκυ δΪακθ αδΝ υθκπ δεΪΝπαλαεΪ π (Chong (2004)) (Resti 

and Sironi (2007)): 

 

Πζ κθ ε άηα α    

 

 φσ κθΝ έθαδΝ Ϋ κδηαΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ ηΫ πΝ πκζζυθΝ δαγΫ δηπθΝ ζκΰδ ηδευθ,Ν

έθαδΝ τεκζκΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθέ 

 Σλκπκπκδκτθ αδΝξπλέμΝδ δαέ λβΝ υ εκζέαέ 

 Κα ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμ δα δεα έαμΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ δαΰλΪηηα αΝ πκυΝ

απκ υπυθκυθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ δμ πδγαθσ β μΝ ηφΪθδ βμ,Ν υ Ν αΝ

κδξ έαΝ θαΝ έθαδΝ πδκΝ εα αθκβ ΪΝ εαδΝ τεκζαΝ παλκυ δΪ δηαΝ αΝ ηπζ εση θαΝ

ηΫζβέΝ 

 θ κπέακυθ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμ ηβΝΰλαηηδεσ β αμέ 

 τθα αδΝθαΝ φαληκ κτθΝ Νκπκδα άπκ ΝηκλφάμΝξαλ κφυζΪεδκΝαθ ιαλ ά κυΝ

υθγΫ πμΝεαδΝπκζυπζκεσ β αμέ 

 πδ λΫπκυθΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ κυΝ Credit Var Ν δΪφκλαΝ δα άηα αΝ

ηπδ κ τθβμέ 

 θΝυπΪλξκυθΝπαλα κξΫμΝεαθκθδεάμΝεα αθκηάμέ 

 

Μ δκθ ε άηα α 

 

 ΣαΝ υ άηα αΝ εαδΝ κΝ απαδ κτη θκΝ ζκΰδ ηδεσΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ κηκέπ βΝ Monte 

Carlo έθαδΝ αλε ΪΝ π λέπζκεαΝ εαδΝ αελδίΪ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ απαδ κτθ αδΝ

ι δ δε υηΫθκδΝξλά μέ 

 Χλκθκίσλ μΝζσΰπΝ κυΝη ΰΪζκυΝαλδγηκτΝ παθαζάο πθΝάΝ κυΝη ΰΪζκυΝαλδγηκτΝ

παλαηΫ λπθΝεδθ τθκυέΝΝ 
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 ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ θΝηπκλκτθΝπ λαδ ΫλπΝθαΝ πδη λδ κτθΝεαδ θαΝαθαζυγκτθ,Ν

η  απκ Ϋζ ηαΝ ησθκΝ αΝ υΰε θ λπ δεΪΝ υλάηα αΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδβγκτθΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ ηβθΝ ΫξκυθΝ θ πηα υ δΝ δμ 

αελαέ μΝ δηΫμΝ βθΝ ζδεάΝεα αθκηάέ 

  ΣκΝCredit Var βμ ξαλ κφυζαεέκυΝ Ν δΪ βηαΝ ηπδ κ τθβμΝ έθ αδΝαπσΝ κθΝ θΝ

ζσΰπΝ τπκμ 

 

CrVar = EL+UL 

 

(ΣτπκμΝζ) 
 

Ϊ δΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ τπκυΝ πλκετπ δΝ σ δΝ βΝ ηβΝαθαη θση θβΝ αβηέαΝ έθ αδΝ απσΝ κθΝ

παλαεΪ πΝ τπκμΝ 

 

 � ���� ����  – AvgPD 

 

(ΣτπκμΝη) 
   

σπκυ, 

AvgPDμΝΣκΝηΫ κΝ αγηδεσΝPD  

TotalLossμΝ Ν υθκζδεάΝαβηέαΝ κυΝξαλ κφυζαεέκυέ 

 

 Ν ηέαΝ πλκ πΪγ δαΝ υ ξΫ δ βμΝ κυΝCredit Var η Ν κΝ ηΫΰ γκμΝ βμ αδλ έαμΝ πκυΝ

ξκλβΰ έ αδΝ κΝ Ϊθ δκ, εαγυμΝ εαδΝ κθΝ λσζκΝ βμ υΰεΫθ λπ βμΝ κυΝ ξαλ κφυζαεέκυ,Ν

απκ έξγβε Ν σ δΝ ΰδαΝ η ΰΪζκυΝ η ΰΫγκυμΝ ξαλ κφυζΪεδαΝ κΝ δ δεσμΝ εέθ υθκμΝ έθαδΝ

π λδκλδ ηΫθβμΝ βηα έαμ,Ν θυΝ αθ έγ αΝ κΝ Credit Var αυιΪθ αδΝ δ δαέ λαΝ Ν

ηδελσ λαΝξαλ κφυζΪεδαέΝ πκηΫθπμΝ αΝ λαπ αδεΪΝδ λτηα αΝη Νηδελσ λκυΝη ΰΫγκυμΝ

ξαλ κφυζΪεδαΝπλΫπ δΝθαΝ δαξ δλέακθ αδΝεαζτ λαΝ δμ υΰε θ λυ δμΝ πθ πδ κτξπθ,Ν

άΝ αζζδυμΝ κφ έζκυθΝ θαΝ δα βλκτθΝ π λδ σ λαΝ ε φΪζαδαΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ κυΝ

εδθ τθκυέΝβη δυθκυη Νσ δΝβΝηΫ βΝ υθ δ φκλΪΝ κυΝ υ βηδεκτΝεδθ τθκυΝ κΝCredit 

Var έθαδΝ παθκηκδσ υπβΝ έ Ν Ν η ΰΪζαΝ έ Ν Ν ηδελΪΝ ξαλ κφυζΪεδα (Heitfield and 

Burton and Chomsisengphet (2006)).  
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Κ Φ Λ ΙΟΝ7 

 

Χλβηα κκδεκθκηδεκέΝ λδγηκ έε μ 

 

 κΝ θΝζσΰπΝε φΪζαδκΝπαλκυ δΪα αδΝβΝΫθθκδαΝ πθΝαλδγηκ δε υθ,ΝβΝξλβ δησ β αΝ

κυμΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝεαδΝπ λδκλδ ησΝ κυΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυΝεα ΪΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ

πθΝαδ βηΪ πθΝξλβηα κ σ β βμ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝεα βΰκλέ μΝ δμΝκπκέ μΝεα α Ϊ κθ αδΝ

ίΪ δΝ κυΝ δΝ πλκ δκλέακυθ,Ν ά κδΝ αλδγηκ έε μΝ λ υ σ β αμ,Ν δΪλγλπ βμΝ

ε φαζαέπθ,Ναπκ κ δεσ β αμ,Ν λα βλδσ β αμΝεαδΝαπκ έηβ βμέ  

      

7.1 θΪζυ βΝξλβηα κκδεκθκηδευθΝ δε υθ 

       

ΣαΝπδ π δεΪΝδ λτηα αΝη Ν εκπσΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝξλβηα κ κ δευθΝαδ βηΪ πθΝαπσΝ

θΝ υθΪη δΝπδ κτξκυμ,Νπλκίαέθκυθ Νξλά βΝ πθΝαλδγηκ δε υθΝ(ratio analysis). ΟδΝ

αλδγηκ έε μΝ έθαδΝ κΝία δεσΝ λΰαζ έκΝαιδκζσΰβ βμΝεαδΝπ λδκλδ ηκτΝ κυΝπδ π δεκτΝ

εδθ τθκυΝπκυΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ δμ ξλβηα κ κ ά δμέΝΝ 

ΟδΝ αλδγηκ έε μΝ έθαδΝ έε μΝ πκυΝ απκ υπυθκυθΝ δμ υ ξ έ δμΝ η αιτΝ πθΝ

ία δευθΝ κδεκθκηδευθΝ η ΰ γυθΝ πθΝ αδλ δυθ,Ν η Ν εκπσΝ εα ΪΝ βθΝ δα δεα έαΝ

αιδκζσΰβ βμΝηδαμΝ θΝ υθΪη δΝπδ κτξκυΝ αδλ έαμ,ΝθαΝηαμ πλκ υ κυθΝ βθΝεαζτ λβΝ

υθα άΝ απκ έηβ βΝ εαδΝ απκ κ δεσ β αΝ αυ άμ. ΣαΝ απαλαέ β αΝ πλκμ αιδκζσΰβ βΝ

κδξ έαΝ ζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ δμ κδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ βμ πδξ έλβ βμ,Ν ά κδΝ

δ κζκΰδ ησμ,Ναπκ ζΫ ηα αΝξλά πμ,Ν δΪγ βΝαπκ ζ ηΪ πθΝξλά πμΝεαδΝδ κατΰδαέΝ  

Νξλά βΝ πθΝαλδγηκ δε υθΝηαμ έθ δΝ βθΝ υθα σ β αΝθαΝαιδκζκΰά κυη Ν βθΝ ιΫζδιβΝ

βμ αδλ έαμ,Ν σ κΝ δαξλκθδεΪ σ κΝ εαδΝ υΰελδ δεΪ,Ν φσ κθΝ κυμ υ ξ έ κυη Ν η Ν

αυ κτμ πθΝυπκζκέππθΝ αδλ δυθΝ κυΝεζΪ κυέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝ υΰελέ πθΝ αΝ

τκΝ αυ ΪΝ πέπ α,Ν απκ υπυθκυθΝ πζβλΫ λαΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ βμ υπσΝ ιΫ α βΝ

αδλ έαμέ πκηΫθπμΝβΝ τΰελδ βΝ πθΝαλδγηκ δε υθΝπλΫπ δΝθα ι Ϊα αδΝ κΝξλσθκΝ

εαδΝθαΝαθαφΫλ αδΝ έ Ν κΝπαλ ζγσθΝάΝεαδΝ κΝηΫζζκθέΝΟδΝ λΫξκθ μ έε μΝζκδπσθΝ

βμ εΪ κ Ν αδλ έαμΝ τθα αδΝθαΝ υΰελδγκτθΝη Ναθ έ κδξκυμΝ κυΝπαλ ζγσθ κμΝάΝη Ν

πλκ κευη θκυμΝ κΝηΫζζκθέΝ πέ βμ, τΰελδ βΝηπκλ έΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝη αιτΝ

πθΝαλδγηκ δε υθΝηδαμΝ αδλ έαμΝη Ν κυμ ηΫ κυμΝ έε μΝ κυΝεζΪ κυέΝ 

βη δυθ αδΝσ δΝαελδίυμΝ π δ άΝβΝαθΪζυ βΝ πθΝαλδγηκ δε υθΝαπκ ζ έΝία δεσΝ

λΰαζ έκΝαιδκζσΰβ βμ,Νκφ έζκυη ΝΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ υηπ λα ηΪ πθΝθαΝηβθΝεΪθκυη Ν

ξλά βΝηδελκτΝαλδγηκτΝαλδγηκ δε υθέΝ θ έγ αΝΰδαΝκλγσ λαΝαπκ ζΫ ηα αΝπλΫπ δΝ

θαΝ ΰέθ αδΝ ξλά βΝ η ΰΪζκυΝ αλδγηκτΝ αλδγηκ δε υθΝ δαξλκθδεΪΝ εαδΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν



 44 

αυ κτμ κυΝ αθ έ κδξκυΝ εζΪ κυ,Ν εαγυμΝ πέ βμ θαΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ εαδΝ αΝ

πκδκ δεΪΝ κδξ έαΝ (management εέα)Ν βμ αδλ έαμΝ υ Ν θαΝ ζΪίκυη Ν πζβλΫ λβΝ

δεσθαΝ ΰδ’Ν αυ άθέ πδπλσ γ αΝ πδ βηαέθκυη Ν σ δΝ εα ΪΝ βθΝ τΰελδ βΝ πθΝ

κδεκθκηδευθΝη ΰ γυθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζαηίΪθκυη ΝυπσοβΝ αΝ λπ άηα αΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ

αθαηΫθκυη Ναπαθ ά δμΝεαδΝθαΝ δΪ κυη Ν κυμ εα ΪζζβζκυμΝαλδγηκ έε μέ 

υΰε ελδηΫθαΝ εα ΪΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ αδ άηα κμΝ ξκλάΰβ βμΝ ίλαξυπλσγ ηκυΝ

αθ έκυΝ ΝηδαΝ αδλ έα,Νκφ έζκυη ΝθαΝ δΪ κυη Ν κυμ αλδγηκ έε μΝ ξ δεΪΝη Ν

βθΝ λ υ σ β αμΝ βμ αδλ έαμΝ εαδΝ βθΝ ΰ θδεσ λβΝίλαξυπλσγ ηβΝ εα Ϊ α βΝ βμ. 

θ έγ αΝσ αθΝαιδκζκΰ έ αδΝηαελκπλσγ ηβΝξκλάΰβ β,ΝπλΫπ δΝθαΝ έθ αδΝίΪλκμΝ βθΝ

ηαελκπλσγ ηβΝ εα Ϊ α βΝ βμ αδλ έαμ,Ν αΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ βμ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ

βθΝ υθα σ β αΝ βμ θαΝπλαΰηα κπκδ έΝ εΫλ βέΝΣκΝαθπ ΫλπΝ έθαδΝαπαλαέ β κ δσ δ, 

αθΝ βΝ αδλ έαΝ πλαΰηα κπκδ έΝ αβηέ μΝ ΰδαΝ υθ ξση θ μΝ ξλά δμ,Ν έθαδΝ πδγαθσΝ αΝ έ δαΝ

ε φΪζαδαΝ θαΝ ιαθ ηδ κτθΝ εαδΝ θαΝ ΰυλέ κυθΝ Ν αλθβ δεΪ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ηβθΝ

υφέ α αδΝπζΫκθΝβΝ υθα σ β α ισφζβ βμΝηδαμΝηαελκπλσγ ηβμΝξκλάΰβ βμέ   

 

7.2 Κα βΰκλέ μΝξλβηα κκδεκθκηδευθΝ δε υθ 

 

Μ Ν ίΪ βΝ αυ σΝ πκυΝ πλκ δκλέακυθΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ ηπκλκτη Ν θαΝ αθ ζά κυη Ν

κδξ έα,ΝκδΝαλδγηκ έε μΝεα α Ϊ κθ αδΝ δμ ιάμΝεα βΰκλέ μμ 

 

1) Ρ υ σ β αμΝ(liquidityΝratios) 

2) δΪλγλπ βμ ε φαζαέπθ εαδ ίδπ δησ β αμ (financial structure and viability 

ratios) 

3) πκ κ δεσ β αμΝ(profitability ratios) 

4) λα βλδσ β αμΝάΝ ιΫζδιβμ (activity ratios) 

5) πκ έηβ βμΝάΝ πΫθ υ βμΝ(investment ratios) 

 

1) έε μΝλ υ σ β αμ 

 

ΟδΝ έε μΝ αυ κέΝ η λκτθΝ β υθα σ β α βμ αδλ έαμ θαΝ αε κπκδ έ δμ 

ίλαξυπλσγ η μΝυπκξλ υ δμΝ βμ. ΝαθΪζυ βΝ πθΝπαλαεΪ πΝ δε υθΝηαμ απκ έ δ 

ηδαΝ ΰλάΰκλβΝ εαδΝ τξλβ βΝ ηΫ λβ βΝ βμ λ υ σ β αμ υΰελέθκθ αμ κΝ τοκμΝ πθΝ

αη δαευθΝ δαγ έηπθΝ εαδΝ πθΝ ΪζζπθΝ κδξ έπθΝ κυΝ ευεζκφκλκτθ κμΝ θ λΰβ δεκτ  

η Ν δμ ίλαξυπλσγ η μΝυπκξλ υ δμέ 
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 λδγηκ έε βμΝΰ θδεάμΝ– ευεζκφκλδαεάμΝλ υ σ β αμΝΝ(current ratio) 

 

( δαγΫ δηαΝ+Ν παδ ά δμ +Ν πκγΫηα α)ΝήΝ λαξυπλσγ η μΝΤπκξλ υ δμ 

 

ΟΝ έε βμΝαυ σμ έθαδΝκΝπδκΝεκδθσμΝπαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝαπκ ζ έΝηδαΝΰ θδε υηΫθβΝ

ηΫ λβ βέΝ ΣκΝ ία δεσΝ λυ βηαΝ πκυΝ απαθ Ϊ αδΝ η Ν κθΝ θΝ ζσΰπ έε βΝ έθαδ, ΪθΝ βΝ

πδξ έλβ βΝΫξ δΝ β υθα σ β αΝθαΝαθ απκελδγ έΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝίλαξυπλσγ ηπθΝ

υπκξλ υ πθ βμ ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝεαδΝ ΫθαΝ π λδγυλδκΝα φαζ έαμΝ Ν π λέπ π β 

η έπ βΝ βμ αιέαμΝ κλδ ηΫθπθΝ κδξ έπθΝ κυΝ ευεζκφκλκτθ κμΝ θ λΰβ δεκτέΝ

βη δυθκυη Νσ δΝκΝ έε βμΝαυ σμ έθαδΝ α δεσμ,Ν θθκυθ αμ σ δΝ θΝζαηίΪθ δΝυπσοβ 

κυΝ βΝ δαλεάΝαθαθΫπ βΝ κυΝευεζκφκλκτθ κμΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝ πθΝίλαξυπλσγ ηπθΝ

υπκξλ υ πθ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ ηβθΝ ίζΫπ δΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ πμΝ ΫθαΝ υθ ξΫμΝ

η αίαζζση θκΝπ λδίΪζζκθ. 

Ν ΰ θδεάΝ θ τππ βΝ Ν σ δΝαφκλΪΝ κθΝ έε β έθαδΝσ δΝσ κΝη ΰαζτ λκμΝ σ κΝ κΝ

εαζτ λκΝαπσΝπζ υλΪμΝλ υ σ β αμΝΰδαΝ βθ εΪ κ ΝυπσΝ ιΫ α βΝ πδξ έλβ βέ 

ΠαλσζκΝαυ ΪΝυφέ αθ αδΝ θ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝκλγσ β αΝηδαμΝΝδ δαέ λβμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ

ευεζκφκλκτθ πθΝ κδξ έπθ,Ν ευλέπμΝ Ν π λέπ π βΝ α λαθυθΝ δαγ έηπθΝ άΝ

απκγ ηΪ πθ αλε ΪΝυοβζσ λπθΝαπσΝσ δΝξλ δΪα αδΝβΝ αδλ έαΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝ

αη δαευθΝ βμ αθαΰευθέ ΓδαΝ β π άΝ ληβθ έαΝ κυΝ έε βΝπλΫπ δΝθαΝ κγ έΝδ δαέ λβΝ

πλκ κξάΝ αΝ υ α δεΪΝ κυΝ κδξ έα,Ν κθΝξαλαε άλαΝ βμ αδλ έαμΝεαδΝ κυΝεζΪ κυΝ

κθΝκπκέκΝαυ άΝαθάε δέΝ 

 

 λδγηκ έε βμΝΪη βμΝάΝ δ δεάμ λ υ σ β αμΝ(acid ratio)  

 

( παδ ά δμ +Ν δαγΫ δηα)ΝήΝ λαξυπλσγ η μΝΤπκξλ υ δμ 

 

ΟΝ υΰε ελδηΫθκμΝ έε βμΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝέ δαΝαθΪΰεβΝηΫ λβ βμΝ βμ δεαθσ β αμΝ

βμ πδξ έλβ βμΝ θαΝ αθ δη ππέα δΝ δμ λΫξκυ μΝ υπκξλ υ δμΝ βμ ηΫ π κυΝ

ευεζκφκλκτθ κμΝ θ λΰβ δεκτ, ιαζ έφκθ αμΝ κλδ ηΫθαΝ απσΝ αΝ η δκθ ε άηα αΝ κυΝ

πλκβΰκτη θκυΝ έε β, η Ν β υΰεΫθ λπ βΝ κυΝ θ δαφΫλκθ κμΝ αΝεαγαλυμΝλ υ ΪΝ

κδξ έαΝ κυΝ θ λΰβ δεκτέΝ Όππμ εαδΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ π λέπ π β, εα ΪΝ βθΝ

εα Ϊλ δ βΝ κυΝ έε βΝαΰθκκτθ αδΝκδΝη ζζκθ δεΫμΝλκΫμΝε φαζαέπθέ 
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 λδγηκ έε βμΝαηυθ δεκτΝξλκθδεκτΝ δα άηα κμΝ 

 

( δαγΫ δηαΝ+Ν παδ ά δμ) /Πλκίζ πση θ μΝ η λά δ μΝΛ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μέ 

 

ΟΝ αλδγηκ έε βμΝ αηυθ δεκτΝ ξλκθδεκτΝ δα άηα κμΝ Ϋξ δΝ πμΝ ίΪ β α αξΫπμΝ

λ υ κπκδά δηαΝ κδξ έαΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμ,Ν πκυΝ απκ ζκτθΝ αθΪΝ πΪ αΝ δΰηάΝ βΝ

ία δεάΝ πβΰάΝ λ υ σ β αμ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβ πθΝ λ ξκυ υθΝ εαδΝ πλκίζ πση θπθ 

βη λβ έπθΝ αθαΰευθΝ Ν ξλβηα δεΪΝ δαγΫ δηαέΝ ΟΝ έε βμΝ αυ σμ απκ ζ έΝ ΫθαΝ πκζτΝ

υθ βλβ δεσΝ Ν ηΫ λκΝ κυΝ ίαγηκτΝ δεαθσ β αμΝ βμ πδξ έλβ βμΝ θαΝ εα αίΪζ δΝ δμ 

ζ δ κυλΰδεΫμΝ βμ απΪθ μΝ απσΝ αΝ αηυθ δεΪΝ βμ κδξ έαΝ ξπλέμΝ θαΝ ία έα αδΝ αΝ

ζ δ κυλΰδεΪΝ βμ Ϋ κ αΝΜ Ν κθΝσλκΝπλκίζ πση θ μΝβη λά δ μΝΝζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μΝ

θκκτθ αδΝ σ κΝκδΝ λΫξκυ μΝσ κΝεαδΝκδΝη ζζκθ δεΫμ απΪθ μΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝ

κηαζάΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμ πδξ έλβ βμΝ εαδΝ ίλέ εκθ αδΝ ΪθΝ δαδλΫ κυη Ν κΝ τθκζκΝ πθΝ

ζ δ κυλΰδευθΝ απαθυθΝ (εσ κμΝ ππζβγΫθ πθΝ +Ν απΪθ μΝ δκέεβ βμΝ +Ν απΪθ μΝ

δαγΫ πμΝ+Ν δΪφκλ μΝεαγβη λδθΫμΝπζβλπηΫμ)Νη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝβη λυθΝ κυΝΫ κυμέΝ

ΟΝ αλδγηκ έε βμΝ αηυθ δεκτΝ ξλκθδεκτΝ δα άηα κμΝ απκ υπυθ δ,Ν Ν αλδγησΝ βη λυθ,Ν

κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ πκυΝ ηδαΝ αδλ έαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ εΪθκθ αμΝ ξλά β πθΝ

αηυθ δευθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ, ξπλέμΝ θαΝ εα αζάι δ βΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ πθΝ

ζ δ κυλΰδευθΝ βμ σ πθέ 

 

 λδγηκ έε βμΝ αη δαεάμΝλ υ σ β αμΝ 

 

δαγΫ δηκΝ θ λΰβ δεσΝήΝΛβιδπλσγ η μΝΤπκξλ υ δμέ 

 

ΟΝαλδγηκ έε βμ αυ σμΝηαμ έθ δΝ βθΝ δεσθαΝ βμ πΪλε δαμΝάΝσξδΝ πθΝξλβηα δευθΝ

δαγ έηπθ βθΝ πδξ έλβ β, Ν ξΫ βΝη Ν δμ λΫξκυ μΝζ δ κυλΰδεΫμΝ βμ αθΪΰε μέΝ Ν

αη δαεάΝ λ υ σ β αΝ εφλΪα δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ βμ πδξ έλβ βμΝ ΰδαΝ ισφζβ βΝ πθΝ

λ ξκυ υθΝ εαδΝ ζβιδπλσγ ηπθΝ υπκξλ υ πθΝ βμ η Ν η λβ ΪΝ πκυΝ δαγΫ δ. 

υΰε ελδηΫθαΝ έξθ δΝ πσ μΝ φκλΫμΝ αΝ δαγΫ δηαΝ κδξ έα κυΝ θ λΰβ δεκτΝ βμ 

εαζτπ κυθΝ δμ ζβιδπλσγ η μΝυπκξλ υ δμΝ βμ πδξ έλβ βμέ 

 

2) έε μΝ δΪλγλπ βμΝε φαζαέπθ 

 

ΟδΝ έε μΝ δΪλγλπ βμΝε φαζαέπθΝυπκζκΰέακυθ αΝε φΪζαδαΝπκυΝΫξκυθΝ δ φΫλ δΝ

κδΝηΫ κξκδΝ βθΝ αδλ έαΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝξλβηα κ σ β βΝπκυΝ βμ ΫξκυθΝξκλβΰά δΝκδΝ
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πδ π ΫμΝ βμ πδξ έλβ βμέΝ πσΝ βθΝ πζ υλΪ πθΝ πδ π υθΝ αΝ ε φΪζαδαΝ πκυΝ

κπκγ κτθΝ κδΝ ηΫ κξκδ (η κξδεσΝ ε φΪζαδκ) ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ ΫθαΝ π λδγυλδκΝ

α φαζ έαμέΝ έθαδΝ ηφαθΫμ σ δΝ φσ κθΝ αΝεΫλ βΝπκυΝπλαΰηα κπκδ έΝβΝ αδλ έα απσΝ β 

ξλά βΝ πθΝ ιΫθπθΝ ε φαζαέπθ έθαδΝ η ΰαζτ λα απσΝ κυμ ξλ π δεκτμΝ σεκυμ πθΝ

ξλβηα κ κ ά πθ,Ν σ Ν ί ζ δυθ αδ βΝ απσ κ βΝ πθΝ ε φαζαέπθΝ πθΝ η σξπθέΝ ΟδΝ

παλαπΪθπΝ έε μΝ η λΪθ  κ λέ εκέΝ Ό κΝ ξαηβζσ λκμΝ έθαδΝ κΝ έε βμ, σ κΝΝ

η ΰαζτ λκΝ έθαδΝ κΝ π θ υ δεσΝ λέ εκΝ απσΝ βθΝ πζ υλΪΝ κυΝ πδ π άέΝ Ω σ κΝ κδ 

πδξ δλά δμΝη ΝηδελσΝ έε βΝ δΪλγλπ βμΝε φαζαέκυΝΫξκυθΝπ λδκλδ ηΫθκ εέθ υθκΝθαΝ

πλαΰηα κπκδά κυθΝαβηέ μ, σ αθΝβΝκδεκθκηέαΝ έθαδΝ Ντφ β, αζζΪΝ αυ σξλκθα ΫξκυθΝ

εαδΝηδελσ λ μΝαθαη θση θ μΝαπκ σ δμΝ Νπ λδσ κυμΝκδεκθκηδεάμΝαεηάμέΝ θ έγ α, 

κδΝ πδξ δλά δμ η Ν υοβζκτμΝ έε μΝ δΪλγλπ βμΝ ε φαζαέπθΝ δα λΫξκυθΝ η θΝ κθΝ

εέθ υθκΝ αυιβηΫθπθ αβηδυθ, αζζΪΝ ΫξκυθΝ εαδΝ βθΝ πδγαθσ β α θαΝ πλαΰηα κπκδά κυθΝ

υοβζΪΝεΫλ βέ 

πκηΫθπμΝ κΝγΫηαΝ βμ δΪλγλπ βμ ε φαζαέπθ πλΫπ δΝ θαΝπλκ ΰΰέα αδΝαπσΝ τκΝ

εκπδΫμέΝ Ν ηέαΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ θαΝ αφκλΪΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ δ κζκΰδ ηκτΝ εαδ θα 

πλκ δκλέα δΝ κΝτοκμ ξλβηα κ σ β βμΝ βμ πδξ έλβ βμΝη ΝιΫθα ε φΪζαδαΝεαδΝβΝΪζζβΝ

πλκ Ϋΰΰδ βΝθαΝυπκζκΰέα δ κΝεέθ υθκΝπκυΝ βηδκυλΰκτθΝ αΝ αθ δαεΪΝε φΪζαδαΝηΫ αΝ

απσΝ έε μΝ κυΝζκΰαλδα ηκτΝ πθΝ‘απκ ζ ηΪ πθΝξλά βμ’ πκυΝΫξκυθΝ ξ δα έΝη Ν

εκπσΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ κυΝίαγηκτΝεΪζυοβμΝ πθΝ αγ λυθΝ απαθυθΝαπσΝ αΝεΫλ βΝ

εη Ϊζζ υ βμέΝΟδΝ τκΝαυ ΫμΝκηΪ μΝ δε υθΝ έθαδΝαζζβζΫθ μΝεαδΝ υηπζβλυθ δΝβΝ

ηέαΝ βθΝΪζζβ,Ν πκηΫθπμ πλΫπ δΝθαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αυ σξλκθαέ 

 

 αγησμΝεΪζυοβμΝπαΰέπθΝαπσΝ δαλεάΝε φΪζαδαΝ 

 

(Ί δαΝΚ φΪζαδαΝ+ΝΜαελή ηαΝΚ φΪζαδα)ΝήΝτθκζκΝΠαΰέπθΝ 

 

ΟΝ έε βμΝαπκ έ δ κΝίαγησΝξλβηα κ σ β βμΝ πθΝπαΰέπθΝ βμ αδλ έαμ απσΝέ δαΝ

εαδΝ ηαελκπλσγ ηαΝ ε φΪζαδαΝ ( αθ δ ησ)έΝ Ό αθΝ κΝ έε βμΝ ηφαθέα αδΝ ηδελσ λκμΝ

βμ ηκθΪ αμ, βηαέθ δΝσ δΝβΝ πδξ έλβ βΝΫξ δΝξλβηα κ κ ά δΝηΫλκμΝ πθΝπαΰέπθΝ βμ 

η Νίλαξυπλσγ ηαΝε φΪζαδαΝ( αθ δ ησ)έΝ 
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 λδγηκ έε βμΝ υθκζδεάμΝ πδίΪλυθ βμΝ(debt ratio) 

 

τθκζκΝ αθ δαευθΝΤπκξλ υ πθ ήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 

ΟΝ θΝ ζσΰπΝ έε βμΝ υπκζκΰέα δ κΝ πκ κ σΝ πθΝ υθκζδεΪΝ απα ξκζκτη θπθΝ

ε φαζαέπθΝπκυΝπλκάζγαθΝαπσΝ κυμ πδ π Ϋμ (ιΫθαΝε φΪζαδα). 

 

 αγησμΝ εΪζυοβμΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ απαθυθΝ (times-interest-earned 

ratio)  

 

ΚΫλ βΝπλκΝΦσλπθΝεαδΝΣσεπθΝήΝ ά δαΝΧλβηα κκδεκθκηδεάΝ απΪθβ 

 

ΟΝ έε βμΝ ηαμ έξθ δΝ κΝ ίαγησΝ κθΝ κπκέκΝ βΝ αδλ έα τθα αδ θαΝ εαζτπ δΝ αΝ

ά δαΝ ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ Ϋικ αέΝ φσ κθΝ πδγυηκτη  θαΝ πλκ δκλέ κυη Ν εαδΝ κΝ

ίαγησΝ ηΫξλδΝ κθΝ κπκέκΝ ηπκλκτθΝ θαΝ η δπγκτθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ ξλά πμΝ (εΫλ β) 

ξπλέμΝαλθβ δεΫμΝ υθΫπ δ μ ΰδαΝ βθΝ πδξ έλβ β ζσΰπΝ βμ α υθαηέαμΝ βμ θαΝεαζτο δΝ δμ 

ά δ μΝ ξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝ απΪθ μΝ βμ,Ν ξλβ δηκπκδκτη Ν κθΝ αθ έ κδξκΝ έε βΝ

υαδ γβ έαμμΝ 

( αγησΝεΪζυοβμΝξλβηήευθΝ απαθυθΝ-1)ΝήΝ αγησΝεΪζυοβμΝξλβηήευθΝ απαθυθ. 

  

 αγησμΝηαελκπλσγ ηβμΝ αθ δαεάμΝ πδίΪλυθ βμΝ(debt equity ratio) 

 

Μαελκπλσγ η μΝΤπκξλ υ δμΝήΝΚαγαλάΝΘΫ β 

 

ΟΝ έε βμΝ πλκ δκλέα δΝ κΝ πκ κ σΝ πθΝ ηαελκπλσγ ηπθΝ ιΫθπθΝ ε φαζαέπθΝ Ν

ξΫ βΝη Ν αΝέ δαΝε φΪζαδαέ 

 

 αγησμΝ υθκζδεάμΝ εΪζυοβμΝ αγ λυθΝ απαθυθΝ (Ν total debt coverage 

ratio) 

 

ΚΫλ βΝπλκΝφσλπθΝεαδΝ σεπθΝήΝΣκΝΪγλκδ ηαΝ πθΝεα αίαζζση θπθΝ σεπθ,Ν  

πθΝ σ πθΝε φαζαέκυ,Ν πθΝ σ πθΝleasing εαδΝ πθΝ κεκη λδ έπθέ 
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3) έε μΝαπκ κ δεσ β αμ 

 

Ν απκ κ δεσ β αΝ έθαδΝ απκ Ϋζ ηαΝ θσμ η ΰΪζκυΝ αλδγηκτΝ παλαηΫ λπθΝ πκυΝ

ξ έακθ αδΝη Ν βθΝπκζδ δεά εαδΝ δμ απκφΪ δμΝπκυΝβΝ εΪ κ Ν πδξ έλβ βΝζαηίΪθ δέΝ

ΟδΝ έε μΝ πκυΝ ι Ϊ βεαθΝ αθπ ΫλπΝ ηαμ έθκυθΝ ηδαΝ αφάΝ δεσθαΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝΝ

λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ δκδε έ αδΝ βΝ πδξ έλβ β,Ν θυΝ κδΝ έε μΝ βμ απκ κ δεσ β αμΝ

έθκυθΝ δμ κλδ δεΫμΝαπαθ ά δμΝΰδαΝ κΝπκ σΝαπκ ζ ηα δεΪΝ δκδε έ αδΝβΝ πδξ έλβ βέ 

 

 λδγηκ έε βμΝ εαγαλκτΝ π λδγπλέκυΝ άΝ εαγαλκτΝ εΫλ κυμΝ (Net profit 

margin) 

 

(ΚαγαλσΝΚΫλ κμΝήΝΠπζά δμ) ΧΝ1ίί 

 

ΣκΝεαγαλσΝπ λδγυλδκΝεΫλ κυμΝ έξθ δΝ βθΝαπκ κ δεσ β αΝ πθΝππζά πθ, εαγυμΝ

εαδΝ βμ δαξ έλδ βμΝ πθΝ απαθυθΝ βμ αδλ έαμέ πέΝ βμ κυ έαμΝ έθαδΝ κΝπκ κ σΝ κυΝ

εαγαλκτΝ εΫλ κυμΝ πκυΝ πδ υΰξΪθ δΝ βΝ πδξ έλβ βΝ απσΝ δμ ππζά δμΝ βμ. α δεσΝ

η δκθΫε βηαΝ κυΝ έε βΝαπκ ζ έΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ αΝεαγαλΪΝεΫλ βΝ ηπ λδΫξκθ αδΝεαδΝ

ηβΝζ δ κυλΰδεΪΝεΫλ β, αΝκπκέαΝπδγαθσθΝθαΝηβθΝ παθαζβφγκτθΝ βθΝ πση θβΝξλά βΝ

εαδΝ υθ πυμΝηπκλ έΝθαΝκ βΰά κυθΝεΪπκδκθΝ ΝηβΝαθ δπλκ ππ υ δεΪΝ υηπ λΪ ηα αέΝ

ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθκθ αδΝ κδΝ εα Ϊζζβζ μΝ πλκ αληκΰΫμ,Ν θυΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ παλΪζζβζαΝ εαδΝ κδΝ υηπζβλπηα δεκέΝ έε μΝ Π λδγπλέκυΝ

ζ δ κυλΰδεκτΝεΫλ κυμΝεαδΝΠ λδγπλέκυΝΜδε κτΝεΫλ κυμέ  

 

 λδγηκ έε βμΝκδεκθκηδεάμΝησξζ υ βμΝ(financial leverage ratio)  

 

            πκ κ δεσ β αΝ Ι έπθΝ Κ φαζαέπθΝ ήΝ πκ κ δεσ β αΝ υθκζδεΪΝ

πα ξκζκτη θπθΝΚ φαζαέπθ 

 

Ό αθΝ βΝ απκ κ δεσ β αΝ πθΝ υθκζδευθΝ ε φαζαέπθΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμΝ έθαδΝ

η ΰαζτ λβΝαπσΝ κΝεσ κμΝ πθΝ αθ δαευθΝ βμ ε φαζαέπθ,Ν σ ΝβΝπλκ φυΰάΝ βμ κΝ

αθ δ ησΝ έθαδΝ πδε λ άμέΝ Ν πέ λα βΝ αυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ η λβγ έΝ ηΫ πΝ κυΝ έε βΝ

κδεκθκηδεάμΝ ησξζ υ βμέΝ Ό αθΝ κΝ έε βμΝ έθαδΝ η ΰαζτ λκμΝ βμ ηκθΪ αμ,Ν σ Ν βΝ

ξλά βΝ πθΝιΫθπθΝε φαζαέπθΝ έθαδΝ ππφ ζάμΝΰδαΝ αΝεΫλ βΝ βμ πδξ έλβ βμέΝ θ έγ αΝ

σ αθΝκΝ έε βμΝ έθαδΝηδελσ λκμΝ βμ ηκθΪ αμ,Ν σ ΝβΝ πέ λα βΝ πθΝιΫθπθΝε φαζαέπθΝ
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αΝ εΫλ βΝ βμ πδξ έλβ βμΝ έθαδΝ αλθβ δεάΝ εαδΝ βΝ πδξ έλβ βΝ αθ έα αδΝ η Ν ηβΝ

υθκρεκτμΝσλκυμέΝ 

 

 λδγηκ έε βμΝΠ λδγπλέκυΝζ δ κυλΰδεκτΝεΫλ κυμΝ 

 

Λ δ κυλΰδεΪΝΚΫλ βΝΝήΝΠπζά δμ 

 

 λδγηκ έε βμΝαπκ κ δεσ β αμΝ π θ υηΫθπθΝε φαζαέπθΝ(Return on  

Investments) ά πκ κ δεσ β αμ θ λΰβ δεκτ (Return on total assets)  

 

       ΚαγαλΪΝΚΫλ βΝήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 

ΟΝ έε βμΝ απκ κ δεσ β αμΝ π θ υηΫθπθΝ ε φαζαέπθΝ (ROI) άΝ έε βμ 

πκ κ δεσ β αμΝ θ λΰβ δεκτΝ(ROA) ηαμ έξθ δΝ βθΝαπκ κ δεσ β αΝ κυΝ υθσζκυΝ κυΝ

θ λΰβ δεκτΝάΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝε φαζαέπθΝ βμ πδξ έλβ βμέ 

 

 λδγηκ έε βμΝ πκ κ δεσ β αμΝδ έπθΝε φαζαέπθΝ(Return on equity)  

 

ΚαγαλΪΝΚΫλ βΝήΝΊ δαΝΚ φΪζαδα 

 

ΟΝ έε βμΝROE ηαμ έξθ δΝπσ κΝαπκ ζ ηα δεΪΝξλβ δηκπκδ έΝβΝ πδξ έλβ βΝ αΝ

έ δαΝ βμ ε φΪζαδα. ΠαλσζκΝαυ ΪΝπκζζΫμ φκλΫμ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμ ξλά βμ έθαδΝ

πδγαθσθ θαΝ Ϋξκυη Ν ατιβ βΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθΝ βμ πδξ έλβ βμ έ Ν η Ν ατιβ βΝ κυΝ

η κξδεκτΝ ε φαζαέκυΝ βμ η Ν η λβ ΪΝ έ Ν απσΝ δΪφκλκυμΝ Ϊζζκυμ ζσΰκυμέΝ  βθΝ

π λέπ π βΝαυ άΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝυπκζκΰδ έΝ κΝτοκμΝ πθΝδ έπθΝε φαζαέπθΝπκυΝ

πλΪΰηα δΝαπα ξκζάγβεαθΝ ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμ ξλά βμ,Ν έ Ν ξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝ

ηΫ κΝ σλκΝ πθΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθ, έ Ν υπκζκΰέακθ αμΝ κΝ πλαΰηα δεσΝ τοκμΝ πθΝ δ έπθΝ

ε φαζαέπθέ 

 

 λδγηκ έε βμΝ Μδε κτΝ Π λδγπλέκυΝ Ν άΝ Μδε κτΝ ΚΫλ κυμΝ (Gross profit 

margin)  

 

(Μδε ΪΝΚΫλ βΝ εη Ϊζζ υ βμΝήΝΚαγαλΫμΝΠπζά δμ)ΝΧ 100. 

 

 ΟΝ παλαπΪθπΝ έε βμΝ απ δεκθέα δ βΝ ζ δ κυλΰδεάΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ ηδαμΝ

πδξ έλβ βμ, εαγυμΝ εαδΝ βθΝ πκζδ δεάΝ δηυθ αυ άμέΝ υΰε ελδηΫθαΝ παλκυ δΪα δ κΝ
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ηδε σΝεΫλ κμΝ πκυΝ απκζαηίΪθ δΝ βΝ πδξ έλβ βΝ απσΝ βθΝ πυζβ βΝ πλκρσθ πθΝ βμέΝΌ κΝ

η ΰαζτ λκμΝ έθαδΝ κΝ έε βμΝ ηδε κτΝ εΫλ κυμ,Ν σ κΝ θδ ξυηΫθβΝ απσΝ ΪπκοβΝ ε λ υθΝ

έθαδΝβΝγΫ βΝ βμ πδξ έλβ βμ,Ν δσ δΝηπκλ έΝθαΝαθ δη ππέα δΝξπλέμΝ υ εκζέαΝατιβ βΝ

κυΝ εσ κυμΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ πκυΝ πκυζΪ δ (εσ κμΝ ππζβγΫθ πθ)έΝ Ω σ κΝ έθαδΝ

υθα σθΝηδαΝ πδξ έλβ βΝ θαΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ ΰδαΝζσΰκυμΝ λα βΰδεάμΝ εσπδηαΝ ΫθαΝξαηβζσΝ

π λδγυλδκΝ εΫλ κυμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ π τξ δΝ ατιβ βΝ κυΝ σΰεκυΝ ππζά πθΝ βμ άΝ

ατιβ βΝ πθΝ ππζά πθΝ θσμ θΫκυΝ πλκρσθ κμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ δ υλτθ δΝ βΝ

υθαηδεάΝ παλκυ έαΝ βμ βθΝ αΰκλΪΝ εαδΝ θαΝ απκε ά δΝ η ΰαζτ λκΝ η λέ δκΝ αΰκλΪμέ 

πκηΫθπμ, ηκζκθσ δ, Ϋθαμ υοβζσμΝ έε βμΝ ηδε κτΝ εΫλ κυμΝ εΝ πλυ βμΝ σο πμΝ έθαδΝ

πλκ δησ λκμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζβφγκτθΝ υπσοβΝ εαδΝ ΪζζκδΝ παλΪΰκθ μ,Ν σππμ βΝ

λα βΰδεάΝαθΪπ υιβμΝ βμ αδλ έαμέΝ 

 

 υθ υα ηΫθκμΝαλδγηκ έε βμΝαπκ κ δεσ β αμΝ θ λΰβ δεκτΝ(The du pont 

equation)  

 

(ΚαγαλΪΝΚΫλ β πλκΝΣσεπθΝήΝΚαγαλΫμΝΠπζά δμ)ΝΧΝ(ΚαγαλΫμΝΠπζά δμΝ

ήΝΝΜΫ κΝΎοκμΝ θ λΰβ δεκτ) ΧΝ1ίί 

 

ΓδαΝ βθΝ τλ βΝ βμ απκ κ δεσ β αμΝ κυΝ θ λΰβ δεκτ,Νπμ υθ υα ησΝαφ θσμΝ βμ 

απκ κ δεσ β αμΝ πθΝ ππζά πθΝ εαδΝ αφ ΫλκυΝ κυΝ αλδγηκ έε βΝ αξτ β αμΝ

ευεζκφκλέαμΝ κυΝ θ λΰβ δεκτ,Νξλβ δηκπκδκτη Ν βθΝπαλαπΪθπΝ ξΫ βέ Ν ξΫ βΝαυ άΝ

έθαδΝδ δαέ λαΝ βηαθ δεά, δσ δΝ ηφαθέα δΝ βΝ υθ δ φκλΪΝ βμ αξτ β αμΝευεζκφκλέαμΝ

κυΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝ κυΝεαγαλκτΝπ λδγπλέκυΝεαδΝίκβγΪΝ κθΝ θ κπδ ησΝ λσππθΝη Ν

κυμ κπκέκυμΝηπκλκτθΝθαΝαυιβγκτθΝ αΝζ δ κυλΰδεΪΝεΫλ βΝ βμ πδξ έλβ βμ Ν ξΫ βΝ

η Ν κΝτοκμΝ πθΝαπα ξκζκτη θπθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθέΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθαΝηΫ πΝ

βμ ιέ π βμΝ Du pont πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ βΝ ατιβ βΝ βμ απκ κ δεσ β αμΝ κυΝ

θ λΰβ δεκτΝηδαμΝ πδξ έλβ βμΝηπκλ έΝθαΝ πδ υξγ έΝη Ν τκΝ λσπκυμμ 

 

i. Μ Ν ατιβ β κυΝ εαγαλκτΝ εΫλ κυμΝ απσΝ δμ ππζά δμΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ βμ, 

βζα άΝ έ Ν η Ν η έπ βΝ κυΝ εσ κυμΝ ππζβγΫθ πθ έ Ν η Ν ατιβ βΝ βμ δηάμΝ

πυζβ βμέ 

ii. Μ Ν ατιβ βΝ βμ αξτ β αμΝ ευεζκφκλέαμΝ κυΝ θ λΰβ δεκτ,Ν βζα άΝ έ Ν η Ν

ατιβ βΝ κυΝ σΰεκυΝ ππζά πθΝ έ Ν η Ν η έπ βΝ πθΝ απα ξκζκτη θπθΝ

π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ βμ πδξ έλβ βμέ 



 52 

4) έε μΝ λα βλδσ β αμ 
 

ΟδΝ υΰε ελδηΫθκδΝ έε μΝη λκτθΝ κΝίαγησΝαπκ ζ ηα δεάμΝξλά βμ πθΝπσλπθΝ

βμ πδξ έλβ βμέ 

 

 ΜΫ βΝ δΪλε δαΝ παλαηκθάμΝ πθΝ ίλαξυπλσγ ηπθΝ υπκξλ υ πθΝ βθΝ

πδξ έλβ β 

 

       (ΜΫ κΝ ΎοκμΝ λαξυπλσγ ηπθΝ Τπκξλ υ πθΝ ήΝ Κσ κμΝ ΠπζβγΫθ πθ άΝ

ΰκλΫμ)ΝΧΝγθη 

 

Νπαλαεκζκτγβ βΝ κυΝ θΝζσΰπΝαλδγηκ έε βΝ πέ δλΪΝ υθΝ έξθ δΝ βθΝπκζδ δεάΝ

εαδΝ βΝ λα βΰδεάΝ βμ πδξ έλβ βμΝ πμΝ πλκμ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ αΰκλυθΝ βμ. 

Οπκδκ άπκ Ν έ κυμΝη αίκζάΝ κυΝ θΝζσΰπΝ έε β δαξλκθδεΪΝ έξθ δΝσ δΝβΝ αδλ έαΝ

αζζΪα δΝ βθΝ πδ κζβπ δεάΝ βμ πκζδ δεάέΝ φσ κθ παλα βλβγ έΝ ηδαΝ αζζαΰάΝ βθΝ

υηπ λδφκλΪΝ πθΝπλκηβγ υ υθΝαπΫθαθ δΝ βθΝ πδξ έλβ β,ΝπκυΝ ε βζυθ αδΝη Ν βθΝ

δ αε δεσ β αΝ κυμ θαΝαυιά κυθΝ δμ παλ ξση θ μΝ Ναυ άθΝπδ υ δμ,Ν σ Ν κΝγΫηα 

πδγαθσθΝθαΝ ηπθΫ δΝαθβ υξέ μΝεαδΝπλΫπ δΝθαΝ δ λ υθβγ έέΝ 

θΝ υΰελέθκυη Ν βθΝ αξτ β αΝ δ πλΪι πμΝαπαδ ά πθΝη Ν βθΝ αξτ β α πζβλπηάμ 

ίλαξυπλσγ ηπθΝυπκξλ υ πθΝεαδΝβΝπλυ βΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ βΝ τ λβ, αυ σΝ

έξθ δ σ δΝκδΝυπκξλ υ δμΝ βμ πδξ έλβ βμΝ ικφζκτθ αδΝη Νίλα τ λκΝλυγησΝαπσΝσ δΝ

δ πλΪ κθ αδΝκδΝαπαδ ά δμΝεαδΝ ικδεκθκη έ αδΝλ υ σ β αΝΰδαΝ βθΝ αδλ έαέ ΩμΝ εΝ

κτ κυ βΝ πδξ έλβ βΝ θΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ δα βλ έΝ η ΰΪζαΝ πκ ΪΝ Ν ευεζκφκλδαεΪΝ

κδξ έαΝ κηΫθκυΝσ δΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ θΝηΫλ δΝ ξλβηα κ σ β βΝ αυ υθ απσΝ κυμ 

πδ π ΫμΝ βμ. 

Ν ηΫ βΝ δΪλε δαΝ παλαηκθάμΝ πθΝ υπκξλ υ πθΝ βθΝ πδξ έλβ β,Ν σππμ 

υπκζκΰέα αδΝ παλαπΪθπ, θ Ϋξ αδΝ θαΝηβθΝ αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝεαδΝ

αυ σΝ δσ δΝκλδ ηΫθ μΝυπκξλ υ δμΝ ικφζκτθ αδΝπκζτΝΰλάΰκλαΝεαδΝΪζζ μ ικφζκτθ αδΝ

η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ η ΰΪζκυΝ ξλκθδεκτΝ δα άηα κμέΝ υθ πυμΝ κΝ υπκζκΰδ ησμΝ κυΝ έε βΝ

πβλ Ϊα αδΝ απσΝ δμ αελαέ μΝ αυ ΫμΝ δηΫμΝ εαδΝ θΝ αθ δεα κπ λέα δΝ βθΝ πλαΰηα δεάΝ

υφδ Ϊη θβΝεα Ϊ α βΝ βθΝ πδξ έλβ βέΝΟΝεαζτ λκμΝ λσπκμ, ΰδαΝθαΝίλ γ έΝβΝηΫ βΝ

δΪλε δαΝπαλαηκθάμΝ πθΝυπκξλ υ πθΝ βθΝ πδξ έλβ β, έθαδΝβΝδ λΪλξβ β αυ υθΝη Ν

ίΪ βΝ κΝξλσθκΝζάιβμΝ κυμέΝΘαΝπλΫπ δ, σηπμ, θαΝ κθδ έΝσ δΝκδΝ ιπ λδεκέΝαθαζυ ΫμΝ

θΝΫξκυθΝπκ ΫΝ βΝ δΪγ βΝ κυμ Ϋ κδαΝ κδξ έα. 
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 έε μΝ αξτ β αμΝ δ πλΪι πθΝ απαδ ά πθΝ (Receivable turnover 

ratio) 

 

ΚαγαλΫμΝΠπζά δμΝήΝΜΫ κΝΌλκΝ παδ ά πθ 

 

ΟΝ αλδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ δ πλΪι πθΝ απαδ ά πθΝ βζυθ δΝ πσ μΝ φκλΫμΝ εα Ϊ 

ηΫ κΝσλκΝ δ πλΪ κθ αδΝεα ΪΝ β δΪλε δαΝ βμ ζκΰδ δεάμΝ ξλά βμΝκδΝαπαδ ά δμΝ βμ 

πδξ έλβ βμέ ΟΝ υΰε ελδηΫθκμΝαλδγηκ έε βμΝίλέ ε αδ, αθΝ δαδλΫ κυη Ν βθΝαιέαΝ πθΝ

ππζά πθΝ βμ πδξ έλβ βμ πέΝ πδ υ δ ηΫ αΝ βΝ ξλά β η Ν κΝ ηΫ κΝ σλκΝ πθΝ

απαδ ά πθΝ βμέΝ κηΫθκυΝ σ δΝ θΝ υπΪλξκυθΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ δμ ππζά δμ πκυΝ

πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ η Ν πέ π β, εαγυμΝεαδΝ κδξ έαΝ πκυΝ θαΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝηΫ κΝ

σλκΝ πθΝξκλβΰκτη θπθΝπδ υ πθΝ βμ πδξ έλβ βμ,Ν υθάγπμΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝκδΝ

εαγαλΫμΝ ππζά δμΝ βμ ξλά πμΝ εαδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ απαδ ά πθΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ

κθΝδ κζκΰδ ησέΝ δ δεσ λα, ΰδαΝ βθΝπ λέπ π βΝ πθΝαπαδ ά πθ έθαδΝπλκ δησ λκΝ

θαΝ πΪλκυη Ν κΝ ηΫ κΝ σλκΝ πθΝ απαδ ά πθΝ βμ αλξάμΝ εαδΝ κυΝ ΫζκυμΝ βμ ξλά πμ,Ν

δσ δΝ κδΝ απαδ ά δμΝ σππμ ηφαθέακθ αδΝ κθΝ δ κζκΰδ ησΝ θΝ έθκυθΝ υθάγπμΝ

αθ δπλκ ππ υ δεάΝ δεσθαΝΰδαΝ κΝτοκμΝαυ υθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝΫ κυμέ  

 

 ΜΫ βΝ δΪλε δαΝπαλαηκθάμΝ πθΝαπαδ ά πθΝ βθΝ πδξ έλβ β 

 

(ΜΫ κΝΎοκμΝ παδ ά πθΝήΝΚαγαλΫμΝΠπζά δμ) ΧΝγθη 

 

Ν ηΫ βΝ δΪλε δαΝ παλαηκθάμΝ πθΝ απαδ ά πθΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ απ δεκθέα δΝ κΝ

ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ πκυΝ βΝ πδξ έλβ βΝ π λδηΫθ δΝ θαΝ δ πλΪι δΝ δμ απαδ ά δμΝ βμ απσΝ

βθΝ δΰηάΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν βΝ πυζβ βΝ ηΫξλδΝ βθΝ δΰηάΝ πκυΝ αυ άΝ γαΝ

η α λαπ έΝ Νη λβ ΪέΝΣκΝξλκθδεσΝαυ σΝ δΪ βηαΝαπκ ζ έΝαφ θσμΝηδαΝΫθ διβΝ βμ 

απκ ζ ηα δεσ β αμΝ βμ δκέεβ βμΝ βθΝ έ πλαιβΝ πθΝ απαδ ά πθΝ βμ εαδΝ

αφ ΫλκυΝ εφλΪα δΝ βθ πδ π δεάμΝ βμ πκζδ δεάέΝ Ν ηΫ βΝ δΪλε δαΝ παλαηκθάμΝ πθΝ

απαδ ά πθΝ βθΝ πδξ έλβ βΝπλΫπ δΝθαΝ δα βλ έ αδΝσ κθΝ κΝ υθα σθΝηδελσ λβ,ΝσξδΝ

ησθκΝζσΰπΝ βμ λ υ σ β αμ πκυΝ η τ δΝβΝ πδξ έλβ βΝαζζΪΝεαδΝζσΰπΝ κυΝεσ κυμΝ

υεαδλέαμΝ πκυΝ υφέ α αδΝ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ αΝ ε φΪζαδαΝ αυ ΪΝ έξαθΝ π θ υγ έΝ

απκ κ δεΪΝ εΪπκυΝ αζζκτέΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πκδσ β αΝ πθΝ απαδ ά πθ, γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

παλαεκζκυγ έ αδΝεαδΝβΝ ξΫ βΝη αιτΝ κυΝτοκυμΝ πθΝ πδ φαζυθ απαδ ά πθ εαδΝ κυΝ

τοκυμΝ πθ υθκζδευθΝ απαδ ά πθέΝ ΜδαΝ ατιβ βΝ βμ ξΫ πμΝ αυ άμ δαξλκθδεΪΝ

παλΫξ δΝΫθ διβΝπλκκ υ δευθΝ υ εκζδυθΝ βθΝ έ πλαιβΝ πθΝαπαδ ά πθ. 
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 λδγηκ έε βμΝπλκίζΫο πθΝΰδαΝαβηδΫμΝήΝτθκζκΝαπαδ ά πθΝ 

 

(ΠλκίζΫο δμΝ ΰδαΝ ΚΪζυοβΝ βηδυθΝ πδ φαζυθ παδ ά πθΝ ήΝ τθκζκΝΝ

παδ ά πθ) Χ1ίί 

 

Ν παλαεκζκτγβ βΝ βμ Ϊ πμΝ κυΝ αλδγηκ έε βΝ αυ κτΝ δαξλκθδεΪΝ έθαδΝ πκζτΝ

ξλά δηβΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ βμ πκδσ β αμΝ εαδΝ βμ λ υ σ β αμΝ πθΝ απαδ ά πθέΝ

τιβ βΝ αυ κτΝ κυΝ αλδγηκ έε βΝ παλΫξ δΝ Ϋθ διβΝ πδ έθπ βμΝ βμ υθα σ β αμΝ

δ πλΪι πθΝ πθΝ απαδ ά πθέΝ θ έγ α,Ν η έπ βΝ αυ κτΝ δαξλκθδεΪ παλΫξ δΝ Ϋθ διβΝ

ί ζ έπ βμΝ βμ υθα σ β αμΝ δ πλΪι πμΝ πθΝαπαδ ά πθΝεαδΝηπκλ έΝθαΝκ βΰά δΝ βθΝ

δκέεβ βΝ βμ πδξ έλβ βμΝ βθΝ παθ ε έηβ βΝ βμ γΫ πμΝ βμ πμΝπλκμ κΝτοκμΝ πθΝ

ά δπθΝ πλκίζΫο πθΝ πκυΝ ηφαθέα δΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ αβηδυθΝ απσΝ πδ φαζ έμΝ

απαδ ά δμέ 

 

 λδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ ικφζά πμΝίλαξυπλσγ ηπθΝυπκξλ υ πθ 

(trade creditors to purchases ratio) 

 

            ΰκλΫμ άΝ Κσ κμΝ ΠπζβγΫθ πθ / ΜΫ κ Ύοκμ λαξυπλσγ ηπθ 

Τπκξλ υ πθέ 

 

ΟΝαλδγηκ έε βμΝ αυ σμ ίλέ ε αδ, ΪθΝ δαδλΫ κυη Ν κΝ τθκζκΝ πθΝ αΰκλυθΝ ηδαμΝ

ξλά βμΝη Ν κΝηΫ κΝτοκμΝ πθΝίλαξυπλσγ ηπθΝυπκξλ υ πθΝ βμ πδξ έλβ βμ πλκμ 

κυμ πλκηβγ υ ΫμΝ βμ (αθκδε κέΝζκΰήηκδ πλκηβγ υ υθΝεαδΝΰλαηηΪ δαΝπζβλπ Ϋα),Νη Ν

βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝσζ μ κδΝαΰκλΫμΝΰέθκθ αδΝη Νπέ π βέΝυΰε ελδηΫθαΝαπ δεκθέα δΝ

πσ μΝφκλΫμΝηΫ αΝ β ξλά βΝαθαευεζυγβεαθΝκδΝπδ υ δμΝαπσΝ βθΝ πδξ έλβ βέ 

 

 ΜΫ κμΝσλκμΝπαλαηκθάμΝαπκγ ηΪ πθ 

 

     γθηΝήΝ λδγηκ έε βμ Σαξτ β αμΝΚυεζκφκλέαμΝ πκγ ηΪ πθ 

 

θΝ δαδλΫ κυη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝβη λυθΝ κυΝΫ κυμΝη Ν κθΝαλδγηκ έε βΝ αξτ β αμΝ

ευεζκφκλέαμΝ απκγ ηΪ πθ,Ν σ Ν γαΝ Ϋξκυη Ν Ν αλδγησΝ βη λυθΝ αΝ απκγΫηα αΝ πκυΝ

παλΫη δθαθΝ βθΝ πδξ έλβ β, ΫπμΝσ κυΝππζβγκτθΝάΝαζζδυμΝ κθΝαλδγησΝβη λυθΝπκυΝ

απαδ κτθ αδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝαθαθ πγκτθΝ αΝαπκγΫηα αΝ βμ πδξ έλβ βμέΝΓ θδεΪΝσ κΝ

η ΰαζτ λκμΝ έθαδΝ κΝ αλδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ ευεζκφκλέαμΝ απκγ ηΪ πθ, σ κΝ πδκΝ
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απκ ζ ηα δεΪΝ ζ δ κυλΰ έΝ βΝ πδξ έλβ βέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ κδΝ εαζΪΝ κλΰαθπηΫθ μΝ

πδξ δλά δμ,Ν ε σμ αθΝ αθαηΫθκυθΝ βθΝ ατιβ βΝ βμ δηάμΝ πθΝ πλκρσθ πθΝ βμ, 

πλκ παγκτθΝθαΝ δα βλκτθΝ κΝ ζΪξδ σΝ υθα σΝαπσγ ηαΝπκυΝξλ δΪακθ αδΝη Ν εκπσΝθαΝ

ζαξδ κπκδά κυθΝ κΝτοκμΝ πθΝ σεπθΝ πθΝε φαζαέπθΝπκυΝ η τκυθΝ αΝαπκγΫηα α,Ν

θαΝ ικδεκθκηκτθΝ απΪθ μΝαπκγβε τ πμΝεαδΝθαΝη δυθκυθΝ κθΝεέθ υθκΝηβΝππζά πμΝ

ζσΰπΝ αζζκέπ βμΝ άΝ αζζαΰάμΝ πθΝ πλκ δηά πθΝ πθΝ εα αθαζπ υθέΝ ΜΫ πΝ κυΝ

αλδγηκ έε βΝαυ κτΝ ζΫΰξ αδΝ αθΝ υπΪλξ δΝ εΪπκδαΝ υπΫλ’Ν απκγ ηα κπκέβ β,Ν βΝ κπκέαΝ

ηπκλ έΝθαΝ ΰευηκθ έΝεδθ τθκυμΝΰδαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ ιΫζδιβΝ βμ πδξ έλβ βμέΝΩ σ κ 

πκζζΫμ φκλΫμΝ έθαδΝ υθα σθΝηδαΝη ΰΪζβΝ αξτ β αΝευεζκφκλέαμΝαπκγ ηΪ πθΝΰδαΝ βθΝ

πδξ έλβ βΝ θαΝ υθκ τ αδΝ απσΝ ηδαΝ υ αθΪζκΰβΝ ατιβ βΝ ισ πθΝ ππζά πθΝ εαδΝ

δαξ δλέ πμ,ΝΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝξαηβζυθΝε λ υθέ 

ιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝ θΝυπΪλξ δΝα φαζάμΝκ βΰσμΝΰδαΝ βθΝδ αθδεάΝευεζκφκλέαΝ

απκγ ηΪ πθΝηδαμΝ πδξ έλβ βμέΝυΰελέ δμΝπλΫπ δΝπΪθ αΝθαΝΰέθκθ αδΝη αιτΝκηκ δ υθΝ

αδλ δυθ, κδΝκπκέ μΝξλβ δηκπκδκτθΝ βθΝέ δαΝηΫγκ κΝαπκΰλαφάμΝ πθΝαπκγ ηΪ πθ 

κυμέΝΠκζζκέΝπδ τκυθΝσ δΝβΝη ΰαζτ λβΝευεζκφκλδαεάΝ αξτ β αΝ πθΝαπκγ ηΪ πθΝ

βηαέθ δΝεαζτ λβΝ δαξ έλδ βΝ πθΝαπκγ ηΪ πθέΝ υ σΝ έθαδΝαζβγΫμΝ θΝηΫλ δ,ΝαφκτΝΰδαΝ

θαΝ αυιβγ έΝ βΝ ευεζκφκλδαεάΝ αξτ β αΝ πθΝ απκγ ηΪ πθΝ πλΫπ δΝ βΝ πδξ έλβ βΝ θαΝ

πλκηβγ τ αδΝεαδΝθαΝ δα βλ έΝηδελΪΝαπκγΫηα αέΝΚΪ δΝ Ϋ κδκΝηπκλ έΝθαΝ υθ πΪΰ αδΝ

α υθαηέαΝ ε Ϋζ βμΝ παλαΰΰ ζδυθ,ΝζσΰπΝΫζζ δοβμΝαπκγ ηΪ πθ απσΝ βθΝπζ υλΪΝ βμ 

πδξ έλβ βμΝ εαδΝ ΪλαΝ απυζ δαΝ ππζά πθέΝ Ν πκζδ δεάΝ δαξ έλδ βμΝ απκγ ηΪ πθΝ πκυΝ

αεκζκυγ έΝβΝεΪγ Ν πδξ έλβ βΝ πβλ Ϊα δΝ βηαθ δεΪΝ βθΝσζβΝπκλ έαΝ βμ εαδΝαπκ ζ έΝ

δ δαέ λαΝπκζτπζκεκΝαθ δε έη θκέΝΩ σ κΝπλκε δηΫθκυΝθαΝεαγκλδ έ ΫθαΝ ζΪξδ κΝ

τοκμΝ απκγ ηΪ πθΝ –minimum inventory- πκυΝ θαΝ γ πλ έ αδΝ δεαθκπκδβ δεσΝ ΰδαΝ βθΝ

πδξ έλβ βΝηπκλκτη ΝθαΝξλβ δηκπκδκτη Ν βθΝ ιάμΝ ξΫ βμΝEconomic Order Quantity 

= 2 OS/C,ΝσπκυΝO=αλδγησμΝηκθΪ πθΝ Ν ά δαΝίΪ β, SοΝεσ κμΝπαλαΰΰ ζέαμΝ(Ϋικ αΝ

πδεκδθπθέαμ,Νη αφκλδεΪΝεέα)ΝεαδΝCοΝεσ κμΝ δα άλβ βμΝηκθΪ αμέ 

Νπλαΰηα δεάΝαιέαΝ πθΝαλδγηκ δε υθΝηπκλ έΝθαΝφαθ έΝηκθσΝαπσΝ β η ζΫ βΝ βμ 

ι ζέι πμΝ κυμ δαξλκθδεΪ,Ν σππμ εαδΝ απσΝ βΝ τΰελδ βΝ κυμ η Ν Ϊζζκυμ κηκ δ υθΝ

πδξ δλά πθ άΝη Ν κυμ αθ έ κδξκυμΝαλδγηκ έε μΝ κυΝεζΪ κυΝ κθΝκπκέκΝαθάε δΝβΝ

πδξ έλβ βέΝΘαΝπλΫπ δΝσηπμΝθα ιαθΪΝ κθδ έΝσ δΝ δμ π λδπ υ δμΝαυ ΫμΝκφ έζκυη Ν

θαΝΫξκυη Ν υΰελέ δηαΝ κδξ έαΝπκυΝθαΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βΝξλβ δηκπκέβ βΝ βμΝέ δαμ 

η γσ κυΝαπκ δηά πμΝ πθΝαπκγ ηΪ πθέΝ 

ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ βη λυθΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πυζβ βΝ

πθΝ απκγ ηΪ πθΝ (η Ν ίΪ βΝ κθΝ αλδγηκ έε βΝ αξτ β αμΝ ευεζκφκλέαμΝ πθΝ
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απκγ ηΪ πθ)Ν εαδΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ βη λυθΝ πκυΝ παλαηΫθκυθΝ αθ έ πλαε μΝ κδΝ

απαδ ά δμΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ (η Ν ίΪ δΝ κθΝ αλδγηκ έε βΝ αξτ β αμΝ δ πλΪι πμΝ

απαδ ά πθ)Νηπκλ έΝ θαΝ πλκ δκλδ έΝβΝ υθκζδεάΝπ λέκ κμΝπκυΝαπαδ έ αδΝαπσΝ βθΝ

δΰηάΝ πκυΝ δ Ϋλξκθ αδΝ αΝ απκγΫηα αΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ ηΫξλδΝ βθΝ δΰηάΝ πκυΝ γαΝ

δ πλαξγκτθΝ κδΝ απαδ ά δμΝ απσΝ βθΝ πυζβ βΝ κυμέΝ Ν υθκζδεάΝ αυ άΝ π λέκ κμΝ

ίλέ ε αδ, ΪθΝ πλκ γΫ κυη Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ βη λυθΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ

ππζβγκτθΝ αΝ απκγΫηα αΝ η Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ βη λυθΝ πκυΝ απαδ κτθ αδ, ΰδαΝ θαΝ

δ πλαξγκτθΝ κδΝ απαδ ά δμΝ απσΝ αυ ΪέΝ  δμ π λδπ υ δμΝ πκυΝ βΝ ηΫ βΝ π λέκ κμ 

πέ π βμΝπκυΝξκλβΰ έΝβΝ πδξ έλβ β κυμ π ζΪ μΝ έθαδΝ βηαθ δεΪΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ

αυ άθ πκυΝ ξκλβΰκτθΝ κδΝ πλκηβγ υ ΫμΝ βθΝ πδξ έλβ β,Ν βηδκυλΰ έ αδΝ πδπζΫκθΝ

αθΪΰεβΝ ι τλ βμΝ ε φαζαέπθΝ εέθβ βμΝ απσΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ ΰδαΝ θαΝ εαζυφγ έΝ βΝ

δαφκλΪέΝ πδπζΫκθΝ υξσθΝ Ν η έπ βΝ πθΝ πδ υ πθΝ πθΝ πλκηβγ υ υθΝ πλκμ βθΝ

πδξ έλβ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ ζ έΝ Ϋθ διβΝ πδ έθπ βμΝ βμ κδεκθκηδεάμΝ γΫ βμΝ βμ 

ζ υ αέαμέ 

πκηΫθπμΝξλβ δηκπκδυθ αμΝ κυμ παλαπΪθπΝαλδγηκ έε μ,Νπαλαεκζκυγυθ αμΝ βθΝ

ιΫζδιβΝ κυμ δαξλκθδεΪΝ εαδΝ υΰελέθκθ αμΝ κυμ η Ν κΝ ηΫ κΝ σλκΝ πθΝ δε υθΝ πκυΝ

παλα βλκτθ αδΝ Ν αθ έ κδξκυμΝ εζΪ κυμ ηπκλκτη Ν θαΝ αιδκζκΰά κυη Ν βθΝ

απκ ζ ηα δεσ β αΝ βμ δκέεβ βμ πμΝπλκμΝ δμΝππζά δμ,Ν βθΝπδ π δεάΝ βμ πκζδ δεάΝ

εαδΝ βθΝπκζδ δεάΝ δ πλΪι πμΝ πθΝαπαδ ά πθΝ βμ.   

 

 λδγηκ έε βμΝπζβλπ ΫπθΝζκΰαλδα ηυθΝήΝ πκγΫηα αΝ 

 

(Πδ π δεΫμ ΰκλΫμΝήΝΎοκμΝ πκγ ηΪ πθ) ΧΝ1ίί 

 

ΟΝ αλδγηκ έε βμΝ αυ σμ απ δεκθέα δΝ κΝ πκ κ σΝ πθΝ απκγ ηΪ πθΝ πκυΝ

ξλβηα κ κ κτθ αδ απσΝ κυμ πλκηβγ υ ΫμΝ βμ πδξ έλβ βμέΝ Νπαλαεκζκτγβ βΝ κυΝ θΝ

ζσΰπΝαλδγηκ έε βΝ πέΝ δλΪΝ υθΝ έξθ δΝ βθΝπκζδ δεάΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝπμΝπλκμΝ δμΝ

αΰκλΫμΝ βμΝ εαδΝ έθαδΝ δ δαέ λκυΝ θ δαφΫλκθ κμΝ ΰδαΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ δαλευθΝ

εα αθαζπ δευθΝαΰαγυθέ 
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 λδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ ευεζκφκλέαμΝ θ λΰβ δεκτΝ (asset turnover 

ratio)  

 

ΚαγαλΫμΝΠπζά δμΝήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 

ΟΝαλδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ θ λΰβ δεκτΝ εφλΪα δΝ κΝίαγησΝξλβ δηκπκέβ βμΝ κυΝ

θ λΰβ δεκτΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν δμ ππζά δμΝ βμ. Έθαμ υοβζσμΝ

αλδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ ευεζκφκλέαμΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ βηαέθ δΝ σ δΝ βΝ πδξ έλβ βΝ

ξλβ δηκπκδ έΝ θ α δεΪΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ βμ κδξ έαΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλαΰηα κπκδ έΝ

δμ ππζά δμΝ βμέΝΜ ΝΪζζαΝ ζσΰδαΝ κΝ θΝ ζσΰπΝ αλδγηκ έε βμΝ ηαμΝ έξθ δΝ αθΝ υπΪλξ δΝ

υπ λ πΫθ υ βΝε φαζαέπθΝ βθΝ πδξ έλβ β Ν ξΫ βΝη Ν κΝτοκμΝ πθΝππζά πθΝπκυΝ

πλαΰηα κπκδ έέΝ Ν αθκ δεάΝ πκλ έαΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ έε βΝ δαξλκθδεΪΝ παλΫξ δΝ Ϋθ διβΝ

ηδαμΝπδκΝ θ α δεάμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝ κτ κ, δσ δΝβΝ

Ϊθκ κμΝ κυΝ υθκ τ αδΝ έ Ν η Ν ατιβ βΝ πθΝ ππζά πθΝ έ Ν η Ν αθαζκΰδεΪΝ

η ΰαζτ λβΝ ατιβ βΝ πθΝ ππζά πθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ ατιβ βΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ βμ 

πδξ έλβ βμέΝ Ν ληβθ έαΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ αλδγηκ έε βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ αδΝ η Ν

η ΰΪζβΝπλκ κξάΝζσΰπΝ κυΝΰ ΰκθσ κμΝσ δΝκδΝ ππζά δμΝ βμ πδξ έλβ βμΝαθαφΫλκθ αδΝ

Ν λΫξκυ μΝ δηΫμ, θυΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ Ν δηΫμΝ ε ά πμ, κδΝ κπκέ μΝ

ηφαθέακθ αδΝ βηαθ δεΪΝ ξαηβζσ λ μΝ πθΝ πλαΰηα δευθΝ ε σμΝ ΪθΝ Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ

αθαπλκ αληκΰάΝ βμ αιέαμΝ κυμ Ν λΫξκυ μΝ δηΫμέΝ πέ βμ κΝ αλδγηκ έε βμΝ αυ σμ 

πβλ Ϊα αδΝ απσΝ βΝ ηΫγκ κΝ απσ ί βμΝ πκυΝ αεκζκυγ έΝ εΪγ Ν πδξ έλβ βέΝ ΜδαΝ

πδξ έλβ βΝ πκυΝ φαλησα δΝ βΝ ηΫγκ κΝ βμ αυιαθση θβμΝ απσ ί βμΝ γαΝ παλκυ δΪα δΝ

υοβζσ λκΝ αλδγηκ έε βΝ απσΝ ηδαΝ ΪζζβΝ πκυΝ φαλησα δΝ βΝ ηΫγκ κΝ βμ αγ λάμΝ

απσ ί βμ,Ν η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ κδΝ ΪζζκδΝ παλΪΰκθ μΝ παλαηΫθκυθΝ έ δκδέΝ ΣΫζκμ, 

αιέα δΝ θαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ κΝ υΰε ελδηΫθκμΝ αλδγηκ έε βμ, ΰδαΝ θαΝ απκε ά δΝ πδκΝ

κυ δα δεάΝ αιέα,Ν πλΫπ δΝ θαΝ υθ ι Ϊα αδΝ η Ν κυμ αλδγηκ έε μΝ ‘ζ δ κυλΰδευθΝ

ε λ υθΝπλκμ ππζά δμ’ εαδΝ‘ζ δ κυλΰδευθΝε λ υθΝπλκμ κΝ τθκζκΝ κυΝ θ λΰβ δεκτ’. 

 

 λδγηκ έε βμΝαπαδ ά πθΝήΝΠζβλπ ΫκυμΝζκΰαλδα ηκτμΝπλκηβγ υ υθ 

 

(τθκζκΝ παδ ά πθ ήΝτθκζκΝΠζβλπ ΫπθΝΛκΰαλδα ηυθ) ΧΝ1ίί 

 

ΚΪ πΝαπσΝεαθκθδεΫμΝ υθγάε μΝβΝ ξΫ βΝαυ άΝ έθ δΝθαΝ έθαδΝ δαξλκθδεΪΝ αγ λά,Ν

θυΝαπσ κη μΝη αίκζΫμΝπλκμ κπκδα άπκ Νεα τγυθ βΝαπκ ζκτθΝπλκ δ κπκδβ δεσΝ

κδξ έκΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝΫλ υθαέ Νδεαθσ β αΝ βμ πδξ έλβ βμΝθαΝππζ έΝ αΝαπκγΫηα αΝ
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βμ ΰλάΰκλαΝ απκ ζ έΝ ΫθαΝ πδπζΫκθΝ ηΫ λκΝ κυΝ ίαγηκτΝ ξλβ δηκπκέβ βμΝ πθΝ

π λδκυ δαευθΝ βμ κδξ έπθέΝ        

 

 λδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ ευεζκφκλέαμΝ απκγ ηΪ πθΝ (inventory 

turnover ratio) 

 

Κσ κμΝ ΠπζβγΫθ πθ άΝ ΚαγαλΫμΝ Ππζά δμ ήΝ ΜΫ κΝ πσγ ηαΝ

Πλκρσθ πθ 

 

ΟΝ αλδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ ευεζκφκλέαμΝ απκγ ηΪ πθΝ έξθ δΝ πσ μΝ φκλΫμΝ

αθαθ υγβεαθΝ αΝαπκγΫηα αΝ βμ πδξ έλβ βμΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμ ππζά δμΝ βμ ηΫ αΝ βθΝ

ξλά βέΝ ΪθΝ θΝ έθαδΝΰθπ σΝ κθΝ ιπ λδεσΝαθαζυ άΝ κΝεσ κμΝππζβγΫθ πθ, σ Ν

ΰδαΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ κυΝπαλαπΪθπΝ έε βΝξλβ δηκπκδ έ αδΝβΝαιέαΝ πθΝππζά πθΝπκυΝ

πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ ΝηδαΝξλκθδεάΝπ λέκ κέΝΩμ ηΫ κΝαπσγ ηαΝζαηίΪθ αδΝ κΝηΫ κΝ

ηβθδαέκΝαπσγ ηα,Ν θυΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝΫθαμ Ϋ κδκμΝυπκζκΰδ ησμΝ έθαδΝ τ εκζκμ, 

σ ΝζαηίΪθ αδΝκΝηΫ κμΝσλκμΝ πθΝαπκγ ηΪ πθΝαλξάμΝεαδΝ ΫζκυμΝξλά πμέΝ 

 

 λδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝεαγαλκτΝε φαζαέκυΝεδθά πμΝ (Net working 

capital turnover ratio) 

 

ΚαγαλΫμΝΠπζά δμΝήΝΚαγαλσΝΚ φΪζαδκΝΚδθά πμ 

 

ΤπΪλξ δΝ θάΝ ξΫ βΝ η αιτΝ ππζά πθΝ εαδΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ εδθά πμΝ ηδαμΝ

πδξ έλβ βμ,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ σ κΝ αυιΪθκθ αδΝ κδΝ ππζά δμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ σ κΝ

π λδ σ λαΝ ε φΪζαδαΝ εδθά πμΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ απκγΫηα αΝ εαδΝ ΰδαΝ αυιβηΫθ μΝ

θ ξκηΫθπμΝ πδ υ δμΝ κυμΝ π ζΪ μΝ βμ. ΟΝ αλδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ εαγαλκτΝ

ε φαζαέκυΝεδθά πμΝ έξθ δΝπδκΝ έθαδΝ κΝτοκμΝ πθΝππζά πθΝπκυΝ πδ τξγβε ΝαπσΝ

εΪγ Ν ηκθΪ αΝ ε φαζαέκυΝ εδθά πμ, εαδΝ αθΝ βΝ πδξ έλβ βΝ δα βλ έΝ η ΰΪζαΝ ε φΪζαδαΝ

εδθά πμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν δμ ππζά δμΝ βμ. υθ πυμΝ η ΰαζτ λ μΝ δηΫμΝ έθαδΝ

πλκ δησ λ μΝ απσΝ δμΝ ηδελΫμέΝ ΠαλσζκΝ αυ ΪΝ Ϋθαμ υοβζσμΝ αλδγηκ έε βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ

παλΫξ δΝ βθΝ Ϋθ διβΝ αθ πΪλε δαμΝ ε φαζαέπθΝ εέθβ βμΝ εαδΝ ξαηβζάμ αξτ β αμ 

αθαθΫπ βμΝ πθΝ απκγ ηΪ πθΝ άΝ βμ αξτ β αμΝ δ πλΪι πμΝ απαδ ά πθέ ΟΝ

πλαΰηα δεσμΝ εέθ υθκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πΫζγ δΝ απσΝ ηδαΝ ηβΝ αθαη θση θβΝ η έπ βΝ πθΝ

ππζά πθΝ βμ πδξ έλβ βμ,Ν κπσ Ν αΝ απκγΫηα α θα υ πλ τκθ αδέΝ  Ν ηδαΝ Ϋ κδαΝ
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π λέπ π βΝκδΝ υπκξλ υ δμΝ βμ πδξ έλβ βμΝαυιΪθκθ αδ,Ν αφκτΝ θΝ δ λΫκυθΝ παλεάΝ

ε φΪζαδαΝαπσΝ δμ ππζά δμΝΰδαΝ βθΝΫΰεαδλβΝ ισφζβ βΝ κυμ. 

 

 λδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝευεζκφκλέαμΝπαΰέπθΝ(asset turnover ratio) 

 

ΚαγαλΫμΝΠπζά δμΝήΝΚαγαλσΝΠΪΰδκΝ θ λΰβ δεσ 

 

ΟΝ αλδγηκ έε βμΝ αυ σμ έξθ δΝ κΝ ίαγησΝ ξλβ δηκπκέβ βμΝ πθΝ πΪΰδπθΝ

π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμ Ν ξΫ βΝ η Ν δμ ππζά δμΝ βμέΝ ΠαλΫξ δΝ

βζα άΝΫθ διβ, ΪθΝυπΪλξ δΝυπ λ πΫθ υ β ΝπΪΰδαΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμ ππζά δμέ 

 

 λδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ ευεζκφκλέαμΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθΝ (owner’s 

equity turnover ratio)  

 

ΚαγαλΫμΝΠπζά δμΝΝήΝτθκζκΝΙ έπθΝΚ φαζαέπθ 

 

ΟΝαλδγηκ έε βμΝηαμ έξθ δΝ κΝίαγησΝξλβ δηκπκέβ βμΝ πθΝδ έπθΝε φαζαέπθΝ βμ 

πδξ έλβ βμΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμ ππζά δμΝ βμέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδαΝ έξθ δΝ δμ ππζά δμΝπκυΝ

πλαΰηα κπκέβ ΝβΝ πδξ έλβ βΝη Ν εΪγ ΝηκθΪ αΝ δ έπθΝε φαζαέπθέΝΌ κΝη ΰαζτ λκμΝ

έθαδΝκΝαλδγηκ έε βμΝαυ σμ,Ν σ κΝεαζτ λβ έθαδΝβΝγΫ βΝ βμ πδξ έλβ βμ,Ν δσ δΝη Ν

ξ δεΪΝηδελσΝτοκμΝδ έπθΝε φαζαέπθΝπλαΰηα κπκδ έΝη ΰΪζ μΝππζά δμέΝ πσΝπζ υλΪμΝ

α φαζ έαμΝσηπμ σ κΝη ΰαζτ λκμΝ έθαδΝκΝαλδγηκ έε βμΝ σ κΝζδΰσ λκΝ υθκρεάΝ έθαδΝ

βΝ γΫ βΝ βμ πδξ έλβ βμ,Ν ΰδα έΝ ζ δ κυλΰ έΝ ία δαση θβΝ ευλέπμΝ Ν ιΫθαΝ ε φΪζαδαέΝ ΟΝ

αλδγηκ έε βμΝ αξτ β αμΝ ευεζκφκλέαμΝ δ έπθΝ ε φαζαέπθΝ Ϋξ δΝ π λδκλδ ηΫθβΝ αιέαΝπμΝ

πλκμ βθΝαιδκπδ έαΝεαδΝ βΝ πκυ αδσ β αΝ πθΝπζβλκφκλδυθΝπκυΝ έθ δ,Ν κηΫθκυΝσ δΝ

Ν π λέπ π βΝ πκυΝ αΝ έ δαΝ ε φΪζαδαΝ βμ πδξ έλβ βμΝ έθαδΝ κπκγ βηΫθαΝ Ν

ηαελκξλσθδ μΝ π θ τ δμΝ άΝ Ν ΪζζαΝ κδξ έαΝ πκυΝ θΝ υηη ΫξκυθΝ Ϊη αΝ δμ 

ππζά δμ κΝ έε βμΝ θΝ Ϋξ δΝ εαηέαΝ ξΫ βΝ η Ν δμ ππζά δμΝ πκυΝ πδ υΰξΪθ δΝ βΝ

πδξ έλβ βέΝ 
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5) έε μΝαπκ έηβ βμ 

 

ΟδΝ έε μΝ αυ κέΝ έξθκυθΝ β ηΫγκ κΝ πκυΝ κδΝ π θ υ ΫμΝ απκ δηκτθΝ βθΝ αδλ έαΝ

υθκζδεΪ υ ξ έακθ αμ βθΝ λΫξκυ αΝ (ξλβηα δ βλδαεά)Ν δηάΝ βμ η κξάμΝ η Ν αΝ

κδεκθκηδεΪΝ η ΰΫγβΝ βμ ι ααση θβμΝ αδλ έαμέΝ Θ πλβ δεΪΝ βΝ αΰκλΪΝ απκ δηΪΝ εαδΝ

πλκ ικφζ έΝ δμ πλκκπ δεΫμΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ β η ζζκθ δεάΝ πκλ έαΝ πθΝ αδλ δυθ,Ν

ΰ ΰκθσμΝπκυΝαθ αθαεζΪ αδΝεαγβη λδθΪΝ βθΝξλβηα δ βλδαεάΝ δηάΝ βμ η κξάμΝ κυμ. 

θΪζκΰαΝ βζα άΝ η Ν βθΝ πκλ έαΝ βμ αδλ έαμ βΝ αΰκλΪΝ έθ δΝ θαΝ δκλγυθ δΝ Ν

ηαελκξλσθδαΝίΪ βΝ δμ σπκδ μΝυπ λίκζΫμΝ(υπ λ δηά δμΝάΝυπκ δηά δμ) εαγκλέακθ αμΝ

ηδαΝζκΰδεά δηάΝΰδαΝεΪγ Νη κξάέ 

 

 ΚΫλ β αθΪ η κξά (Earnings per share)  

 

ΚαγαλΪΝΚΫλ βΝήΝ λδγησΝΜ κξυθΝ ΝΚυεζκφκλέα 

 

ΟΝαλδγηκ έε βμΝαυ σμ έξθ δΝ κΝτοκμΝ πθΝεαγαλυθΝε λ υθΝπκυΝαθ δ κδξ έΝ Ν

εΪγ Ν η κξάΝ βμ αδλ έαμέΝ ΣκΝ τοκμΝ πθΝ ε λ υθΝ αθ αθαεζΪΝ βθΝ ε λ κφσλαΝ

υθαηδεσ β αΝ βμ πδξ έλβ βμΝεαδΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ υλτ α αέ 

 

 έε βμΝπζβλπηάμΝη λέ ηα κμΝ(dividend pay out ratio) 

 

υθκζδεσΝΜΫλδ ηαΝήΝΚΫλ βΝΰδαΝ δαθκηά 

 

ΟΝ παλαπΪθπΝ έε βμΝ πλκετπ δ, ΪθΝ δαδλΫ κυη Ν κΝ υθκζδεσΝ ηΫλδ ηαΝ πκυΝ

δαθΫη δΝβΝ αδλ έαΝ κυμ η σξκυμΝη Ν αΝπλκμΝ δαθκηάΝεΫλ βΝ βμΝ βΝ δΪλε δαΝηδαμΝ

αδλδεάμΝξλά βμέΝ 

 

 έε βμ αιέα αδλ έαμ / ΚΫλ β πλκ Φσλπθ Σσεπθ εαδ πκ ίΫ πθ 

(Enterprise Value / Earnings before Interests Taxes Depreciation and 

Amortization). 

 

Ν αιέαΝ βμ πδξ έλβ βμΝ υπκζκΰέα αδΝ πλκ γΫ κθ αμΝ βθΝ λΫξκυ αΝ

ε φαζαδκπκέβ βΝ βμ αδλ έαμΝ κθΝ λαπ αδεσΝ αθ δ ησΝ εαδΝ αφαδλυθ αμΝ αΝ αηδαεΪΝ

δαγΫ δηαέ 
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 έε βμΝΣδηάμΝΜ κξάμΝ(Price) ήΝΚΫλ βΝ(Earning) αθΪΝΜ κξάΝ(P/E) 

 

ΟΝ έε βμΝ(P/E) (πκζζαπζα δα άμΝε λ υθ)Ν έθαδΝκΝ έε βμΝπκυΝΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ

π λδ σ λκΝ βθΝαθΪζυ βΝη κξυθΝεαδΝπλκετπ δΝαπσ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμ δαέλ βμΝ

βμ ξλβηα δ βλδαεάμΝ δηάμΝ βμ η κξάμΝη Ν αΝεΫλ βΝαθΪΝη κξάέ Σκ P/E απκ ζ έΝ

ΫθαΝ έε βΝ πλκ κεδυθ,Ν εαγυμΝ πλκ ικφζ έΝ υθάγπμΝ σ κΝ αΝ αδλδεΪΝ σ κΝ εαδΝ αΝ

ηαελκκδεκθκηδεΪΝ ΰ ΰκθσ αέΝ αθΝ ΰ θδεσΝ εαθσθαΝ γαΝ ζΫΰαη Ν σ δΝ σ κΝ ηδελσ λκμΝ

ηφαθέα αδΝ κΝ υΰε ελδηΫθκμΝ έε βμΝ σ κΝ φγβθσ λβΝ ελέθ αδ βΝ η κξάΝ βμ 

αδλ έαμέΝ ΫίαδαΝ Ν αξΫπμΝ αθαπ υ ση θκυμΝ εζΪ κυμΝ κδΝ π θ υ ΫμΝ ΫξκυθΝ

υοβζσ λ μΝπλκ κεέ μΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝβΝ δηάΝ βμ η κξάμΝθαΝαθ ίαέθ δΝεαδΝζκΰδεΪΝκδΝ

αδλ έ μΝαυ ΫμΝθαΝΫξκυθΝυοβζσ λκυμΝ έε μΝP/E. 

ιέα δΝθαΝ βη δπγ έΝσ δΝδ δαέ λβΝ βηα έαΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝηδαμΝ αδλ έαμΝ θΝΫξ δΝ

κΝυπκζκΰδ ησμΝ κυΝδ κλδεκτΝP/E, αζζΪΝ κυΝπλκίζ πση θκυΝP/E πκυΝ βλέα αδΝ δμ 

πλκίζΫο δμΝ ε λ κφκλέαμΝ βμ πση θβμΝ ξλά βμΝ ΰδαΝ βθΝ αδλ έαέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ

αυ άΝ αΝ εΫλ βΝ βμ πλκβΰκτη θβμΝ ξλά βμΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πμ ίΪ βΝ ΰδαΝ θαΝ

ε δηβγ έ, ΪθΝ κδΝ πλκίζΫο δμΝ ε λ κφκλέαμΝ ΰδαΝ βθΝ αδλ έαΝ (εαδ η Ν ίΪ βΝ αΝ θΫαΝ

κηΫθα)Νελέθκθ αδΝ φδε ΫμέΝ α δεσΝη δκθΫε βηαΝ κυΝ έε βΝαπκ ζ έΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ

έθαδΝ α δεσμ,Νεαζτπ δΝ βζα άΝηδαΝηΫ κ-ίλαξυξλσθδαΝπ λέκ κέ 

 

 έε βμΝ PEG = P/E / EPS Growth (ΡυγησμΝΜ αίκζάμΝ πθΝΚ λ υθΝ

αθΪΝΜ κξά) 

 

ΟΝ υΰε ελδηΫθκμΝ έε βμΝ αθ αθαεζΪΝ β έεαδβΝ απκ έηβ βΝ βμ η κξάμΝ

θ πηα υθκθ αμΝ κυμ λυγηκτμΝ ιΫζδιβμΝ εαδΝ η ΰΫγυθ βμέΝ Ολγσ λκΝ έθαδΝ θαΝ

υπκζκΰέα αδΝ κΝ ηΫ κμΝ σλκμΝ ατιβ βμΝ πθΝ ε λ υθΝ αθΪΝ η κξάΝ ( υθάγπμΝ πθΝ

ζ υ αέπθΝγΝ υθΝάΝηΝ υθ)Ν υηπ λδζαηίΪθκθ αμΝεαδΝ δμ ε δηά δμΝΰδαΝ βθΝ πση θβΝ

ξλκθδΪΝάΝΰδαΝ δμ πση θ μΝβΝξλκθδΫμέΝΩμ ΰ θδεσΝεαθσθαΝγαΝζΫΰαη Νσ δΝβΝη κξάΝηδαμΝ

αδλ έαμΝ γ πλ έ αδΝ ζευ δεάΝ σ κΝ κΝ υΰε ελδηΫθκμΝ έε βμΝ έθαδΝ έ κμΝ άΝ

ξαηβζσ λκμΝ βμ ηκθΪ αμέΝ ΟΝ έε βμΝ αυ σμ έθαδΝ υθαηδεσμΝ κηΫθκυΝ σ δΝ

αθ αθαεζΪΝ βθΝαθαπ υιδαεάΝπκλ έαΝ βμ αδλ έαμέΝΜ κξΫμΝη Ν ξαηβζσΝ έε βΝPEG 

ηπκλκτθΝθαΝ ηφαθέακυθΝυοβζσΝP/E, φσ κθΝκΝλυγησμΝατιβ βμΝ βμ ε λ κφκλέαμΝ κυμ 

κΝ δεαδκζκΰ έέ 
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 Λκΰδ δεάΝά π λδεάΝαιέαΝη κξάμΝ(Book Value per Share) 

 

τθκζκΝΙ έπθΝΚ φαζαέπθΝήΝ λδγησΝΜ κξυθΝ ΝΚυεζκφκλέαέ 

 

 ΛσΰκμΝ δηάμΝ η κξάμΝ ήΝ ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ η κξάμΝ (Price / Book Value 

ratio) 

 

Χλβηα δ βλδαεάΝΣδηάΝΜ κξάμΝήΝΛκΰδ δεάΝ ιέαΝΜ κξάμ 

 

ΟΝ έε βμΝ P/BV απ δεκθέα δΝ βΝ ξΫ βΝ η αιτΝ βμ ξλβηα δ βλδαεάμΝ δηάμΝ βμ 

η κξάμΝεαδΝ βμ ζκΰδ δεάμΝ βμ αιέαμέΝυΰε ελδηΫθαΝ έξθ δΝπσ μΝφκλΫμΝυοβζσ λαΝ

απκ δηΪΝ βΝ αΰκλΪΝ βθΝ αδλ έαΝ Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ έ δαΝ βμ ε φΪζαδαέΝ Ν απκ έηβ βΝη Ν

ίΪ βΝ βΝζκΰδ δεάΝαιέαΝπλΫπ δΝθαΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝεαδΝ βθΝαπκ κ δεσ β αΝ πθΝδ έπθΝ

ε φαζαέπθΝ βμ αδλ έαμέΝ Ό κΝ η ΰαζτ λβΝ έθαδΝ β απκ κ δεσ β αΝ πθΝ δ έπθΝ

ε φαζαέπθΝ βμ αδλ έαμ,Ν σ κΝυοβζσ λβΝ ξΫ βΝP/BV δεαδκζκΰ έ αδ,Ν κηΫθκυΝσ δΝ

βΝαΰκλΪΝ βθΝαπκ δηΪΝυοβζσ λα,ΝεαγυμΝαπσΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ πθΝε φαζαέπθΝ βμ Ν

απκ κ δεΫμΝ π θ τ δμΝαθαηΫθ δΝαυιβηΫθβΝε λ κφκλέαΝΰδαΝ βθΝ αδλ έαΝη ζζκθ δεΪέ 

 

 έε βμΝη λδ ηα δεάμΝαπσ κ βμ 

 

ΜΫλδ ηαΝαθΪΝΜ κξάΝήΝΣδηάΝΜ κξάμ 

 

 έε βμΝ δηάμΝη κξάμΝ/ αεαγΪλδ βΝ αη δαεάΝλκάΝαθΪΝη κξάΝ(Price / 

Cash Flow per Share) 

 

Μ Ν κθΝ σλκΝ αεαγΪλδ βΝ αη δαεάΝ λκάΝ θθκκτη Ν κΝ πκ σΝ πθΝ ξλβηΪ πθΝ πκυΝ

δ λΫκυθΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ αθΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμ λα βλδσ β αμΝ βμ η ΪΝ βθΝ

αφαέλ βΝ σζπθΝ πθΝ εα αίζβγ δ υθΝ απαθυθέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ

εφλΪα δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ βμ πδξ έλβ βμΝθαΝεαζτπ δΝ δμ λΫξκυ μΝαθΪΰε μΝ βμ η Ν

λ υ ΪΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ β λα βλδσ β αΝ βμέΝ ΟΝ πλκ δκλδ ησμΝ βμ 

αεαγΪλδ βμΝ αη δαεάμΝλκάμΝΰδαΝηδαΝ αδλδεάΝξλά βΝ έθαδΝηδαΝ δ δαέ λαΝπκζτπζκεβΝ

λΰα έα,Νΰδ’Ναυ σΝεαδΝπκζζΫμ φκλΫμΝ έθαδΝδ δαέ λαΝ υ ξ λάμέ 

Ό κΝη ΰαζτ λ μΝ έθαδΝκδΝ αη δαεΫμΝλκΫμΝαπσΝξλά βΝ Νξλά βΝ σ κΝεαζτ λκΝΰδαΝ

βθΝ αδλ έαΝ κηΫθκυΝ σ δΝ κδΝ αη δαεΫμΝ λκΫμΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βΝ υθα σ β αΝ

αυ κξλβηα κ σ β βμΝ βμ αδλ έαμέΝΚα ΪΝ υθΫπ δαΝσ κΝηδελσ λκμΝ έθαδΝκΝ έε βμΝ
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σ κΝ πδκΝ ζευ δεάΝ ελέθ αδΝ βΝ απκ έηβ βΝ βμ αδλ έαμέΝ ΟΝ έε βμΝ P/CF έθαδΝ

δ δαέ λαΝ ξλά δηκμΝ ΰδαΝ υΰελέ δμ,Ν δσ δΝ βΝ αη δαεάΝλκάΝαθΪΝη κξάΝ έθαδΝ κδξ έκΝ

π λδ σ λκΝ υΰελέ δηκΝ η αιτΝ δαφκλ δευθΝ πδξ δλά πθέΝ ΟΝ υΰε ελδηΫθκμΝ

έε βμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμ υηπζάλπηαΝ κυΝ έε βΝ Ρή , δσ δΝ Ϋ δΝ

ζαηίΪθκυη ΝυπσοβΝ βθΝη ζΫ βΝηαμ σξδΝησθκΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμ αδλ έαμ αζζΪΝ

εαδΝ κΝηΫΰ γκμΝ πθΝαπκ ίΫ πθέ 

 

7.3 Π λδκλδ ηκέΝ βθΝαθΪζυ βΝ πθΝαλδγηκ δε υθ 

 

ΛαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ βθΝαθπ ΫλπΝαθΪζυ βΝ δαπδ υθκυη Νσ δΝ κδΝ αλδγηκ έε μΝ

έθαδΝ ιαδλ δεΪΝξλά δηαΝ λΰαζ έα,ΝπαλσζκΝαυ ΪΝυπσε δθ αδΝεαδΝαυ κέΝ ΝηδαΝ δλΪΝ

απσΝ π λδκλδ ηκτμΝ εαδΝ ξλ δΪα αδΝ δ δαέ λβΝ πλκ κξάΝ εα ΪΝ β ξλά βΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ κυμ.  

ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ δε υθ απκλλΫκυθ ίΪ δΝ ζκΰδ δευθΝ κδξ έπθ πκυΝ

υπσε δθ αδΝ Ν δΪφκλ μΝ ληβθ έ μ,Ν αεσηβΝ εαδΝ ‘ηαΰ δλΫηα α’έΝ Τφέ αθ αδΝ αλε ΫμΝ

π λδπ υ δμΝ πκυΝκδΝ πδξ δλά δμΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ δαφκλ δεΫμΝη γσ κυμΝαπκ έηβ βμΝ

απκγ ηΪ πθΝάΝαπσ ί βμέΝ πκηΫθπμΝαθΪζκΰαΝη Ν δμ δα δεα έ μΝπκυΝαεκζκυγκτθ αδ, 

αΝεΫλ βΝηπκλ έ θαΝ ηφαθέακθ αδΝαυιβηΫθαΝάΝη δπηΫθαέΝΠαλσηκδ μΝ δαφκλΫμΝηπκλ έΝ

θαΝ θ κπδ κτθΝ εαδΝ Ν ΪζζκυμΝ ζκΰαλδα ηκτμ σππμ δμΝ απΪθ μΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ

αθΪπ υιβμ,Ν κυΝεσ κυμΝ πθΝ υθ αιδκ κ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν πθΝπλκίζΫο πθΝΰδαΝ

πδ φαζ έμΝαπαδ ά δμ,Ν πθΝ υΰξπθ τ πθΝ πθΝ αδλ δυθέ 

πέ βμ βΝ υΰελδ δησ β αΝ πθΝ δε υθΝηπκλ έΝθαΝ πβλ α έΝεαδΝαπσΝ δαφκλΫμΝ κΝ

ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝπκυΝεαζτπ κυθΝκδΝξλά δμ πθΝ αδλ δυθΝάΝαπσΝ κΝπσ κΝ βηαθ δεσΝ

λσζκΝ παέακυθΝ παλΪΰκθ μΝ σππμ βΝ πκξδεσ β αέΝ υθ πυμΝ αθΝ πλσε δ αδΝ θαΝ

υΰελέθκυη Ν κυμ έε μΝ τκΝ πδξ δλά πθΝπκυΝαθάεκυθΝαεσηαΝεαδΝ κθΝέ δκΝεζΪ κ,Ν

έθαδΝ απαλαέ β κΝ θαΝ αθαζτ κυη Ν αΝ ία δεΪΝ ζκΰδ δεΪΝ η ΰΫγβΝ πΪθπΝ αΝ κπκέαΝ

βλέακθ αδΝκδΝ έε μΝεαδΝθαΝ ικηαζτθκυη ΝεΪγ Ν βηαθ δεάΝ δαφκλΪέ 

πέ βμ κφ έζκυη  θαΝ έηα Νδ δαέ λαΝπλκ ε δεκέΝ βΝ δα τππ βΝελέ πθΝπκυΝ

πλκετπ κυθΝ απσ Ϋθαθ υΰε ελδηΫθκΝ έε β, εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ δαησλφπ βΝ

υθκζδευθΝ απσο πθΝ ΰδαΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ η Ν ίΪ βΝ εΪπκδαΝ κηΪ αΝ δε υθ. 

υΰε ελδηΫθαΝΫθαμ υοβζσμ έε βμΝευεζκφκλδαεάμΝ αξτ β αμΝαπκγ ηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝ

βηαέθ δΝ έ Ν απκ ζ ηα δεάΝ δαξ έλδ βΝ απκγ ηΪ πθΝ άΝ εαδΝ κίαλάΝ αθ πΪλε δαΝ

απκγ ηΪ πθέΝΌ αθΝ βΝ ξλβηα κκδεκθκηδεάΝ αθΪζυ βΝ πθΝ δε υθΝ υπκ κυζυθ δΝ σ δΝ βΝ

Ϊ βΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμΝ απκεζέθ δΝ απσΝ αΝ πλσ υπαΝ κυΝ εζΪ κυ,Ν αυ σΝ θΝ απκ ζ έΝ



 64 

ίΫίαδαΝαπσ διβΝσ δΝεΪ δΝ θΝπΪ δΝεαζΪΝη Ν βθ πδξ έλβ βέΝΣΫ κδκυΝ έ κυμ απκεζέ δμΝ

κ βΰκτθΝ βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ πλσ γ βΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ αθΪζυ βέΝ ΟδΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ γαΝ

υζζΫικυη Ν απσΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝ Ϋλ υθαΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πδξ έλβ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ ηαμ 

υ κυθΝζκΰδεΫμ ιβΰά δμΝΰδαΝ δμ απκεζέ δμ πκυΝπαλα βλκτθ αδΝάΝθα απκεαζτοκυθΝ

ηκλφΫμΝ εαεκ δκέεβ βμΝ εαδΝ εαεκ δαξ έλδ βμ απσΝ πζ υλΪμΝ βμ πδξ έλβ βμέΝ

θ έ κδξα η Ν αΝπαλαπΪθπΝβΝεκδθάΝπκλ έα πθΝαλδγηκ δε υθΝηδαμΝ πδξ έλβ βμΝη Ν

κυμ ηΫ κυμΝ έε μΝ κυΝ εζΪ κυΝ θΝ λαδυθ δΝ βθΝ π πκέγβ βΝ σ δΝ βΝ πέ κ βΝ βμ 

πδξ έλβ βμΝ έθαδΝ εαθκθδεάΝ εαδΝ βΝ δκέεβ βΝ βμ απκ ζ ηα δεά εαδΝ απκ κ δεάέΝ ΟΝ

αθαζυ άμΝπλΫπ δΝθαΝαπκε ά δΝΪη βΝΰθυ βΝ πθΝζ δ κυλΰδυθΝεαδΝ βμ δκέεβ βμΝ βμ 

πδξ έλβ βμ, ΰδαΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζΫΰι δΝ κυμ ξλβηα κκδεκθκηδεκτμΝ έε μέΝ

Καγκλδ δεσΝ λσζκΝ βθΝ ΪπκοβΝ πκυΝ γαΝ ξβηα έ δ κΝ εΪ κ Ν αθαζυ άμΝ ΰδαΝ βθΝ

πκλ έαΝ βμ αδλ έαμΝηΫ πΝ βμ αθΪζυ βμΝ πθΝαλδγηκ δε υθ παέα δΝβΝ ηπ δλέα πκυΝ

Ϋξ δΝ απκεκηέ δΝ δαξλκθδεΪΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ αθ δε έη θκΝ λα βλδσ β αμΝ εαδΝ κθΝ

εζΪ κ, υ ΝκδΝ υ ξ έ δμΝπκυΝγαΝεΪθ δΝθαΝ κθΝκ βΰά κυθΝ ΝκλγάΝελέ βέΝ 

ΟδΝ έε μ, πκηΫθπμ, αθαηφέίκζαΝ απκ ζκτθΝ δ δαέ λαΝ ξλά δηαΝ λΰαζ έαΝ βμ 

ξλβηα κκδεκθκηδεάμΝ αθΪζυ βμέΝ ΠλΫπ δΝ σηπμ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ η Ν ελέ βΝ εαδΝ

πλκ κξάΝεαδΝσξδΝαπ λέ ε π αΝεαδΝη ΝηβξαθδεσΝ λσπκέΝ ΝαθΪζυ βΝ πθΝαλδγηκ δε υθΝ

απκ ζ έΝΫθαΝξλά δηκΝ ηάηαΝηδαμΝκζσεζβλβμΝ δ λ υθβ δεάμΝ δα δεα έαμέΝ πσΝησθκδΝ

κυμ κδΝ αλδγηκ έε μΝ θΝ απκ ζκτθΝ βθΝ πζάλβΝ απΪθ β βΝ Ν λπ ά δμΝ πκυΝ

αφκλκτθΝ βθΝ πέ κ βΝ βμ πδξ έλβ βμΝ εαδΝ εα ΪΝ υθΫπ δαΝ κτ Ν βθΝ απΪθ β βΝ Ν

απκφΪ δμΝξλβηα κ κ ά πθ (ΝδΪλξκμΝ(1λλ7)).   
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Κ Φ Λ ΙΟΝ8 

 

 α δ δεΫμΝΣ ξθδεΫμΝΠ λδκλδ ηκτΝ κυΝΠδ π δεκτΝΚδθ τθκυ 

 

 κΝ θΝ ζσΰπΝ ε φΪζαδκΝ παλκυ δΪα αδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ α δ δευθΝ

ξθδευθΝ η Ν σξκΝ βθΝ πλσζβοβΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ απκ υξέαμΝ πθΝ πδξ δλά πθέΝ

θαζτ αδΝ βΝ εΪ κ Ν η γκ κζκΰέαΝ απκ υπυθκθ αμΝ η αιτΝ ΪζζπθΝ αΝ

πζ κθ ε άηα α-η δκθ ε άηα αΝ αυ υθ,Ν κδΝ η αίζβ ΫμΝ πκυΝ πδελα κτθΝ Ν εΪγ Ν

ξθδεά, εαγυμΝεαδΝ αΝ υΰελδ δεΪΝπζ κθ ε άηα αΝ– η δκθ ε άηα αΝη αιτΝαυ υθΝ πθΝ

π λδπ υ πθέ  

 

8.1 υθκπ δεΪ 

 

ΣαΝ ζ υ αέαΝ ηίΝ Ϋ βΝ Ϋθαμ απσΝ κυμ ία δεκτμΝ σξκυμΝ βμ κδεκθκηδεάμΝ

αεα βηαρεάμΝ εκδθσ β αμΝ έθαδΝ βΝ τλ βΝ αυ υθΝ πθΝ η αίζβ υθΝ

(ξλβηα κκδεκθκηδεκέΝ έε μ)Ν εαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ αθΪζκΰπθΝ υ βηΪ πθΝ η Ν Ϊη κΝ

σξκΝ βθΝαπκ λκπάΝ βμ κδεκθκηδεάμΝαπκ υξέαμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝΫηη κΝ εκπσΝ

κθΝ π λδκλδ ησΝ κυΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυΝ πθΝ ξλβηα κπδ π δευθΝ δ λυηΪ πθέΝ  κΝ

δΪ βηαΝαυ σΝΫξκυθΝ επκθβγ έΝπκζζΫμ η ζΫ μΝη Ν εκπσΝ βθΝί ζ δ κπκέβ βΝ πθΝ θΝ

ζσΰπΝηκθ ΫζπθΝΰδαΝ βθΝπλσίζ οβΝ βμ π υξ υ βμΝ πδξ δλά πθέΝΟδΝ βηαθ δεσ λ μΝ

α δ δεΫμΝ ξθδεΫμΝπκυ ΫξκυθΝξλβ δηκπκδβγ έΝ έθαδΝκδΝ ιάμμΝ 

 

 Νηκθκη αίζβ άΝαθΪζυ βΝ(Univariate Analysis) 

 ΟδΝ πκζυη αίζβ ΫμΝ ξθδεΫμΝ η Ν ετλδαΝ βθΝ αθΪζυ βΝ δαξπλδ ηκτΝ

(Discriminant Analysis) 

 ΣαΝυπκ έΰηα αΝπδγαθσ β αμΝυπσΝ υθγάεβΝ(Logit-Probit Analysis) 

 

ΝαλξάΝπλαΰηα κπκδάγβε Νη Ν κθΝBeaver κΝ1λθι, κΝ ΝκπκέκμΝ ΝηδαΝπλκ πΪγ δαΝ

αθΪπ υιβμΝ θσμ ηκθ ΫζκυΝ π λέΝ π υξ υ βμΝ αδλ δυθ αθΫζυ Ν ΫθαΝ υλτΝ έΰηαΝ απσΝ

πδξ δλά δμΝπκυΝαπΫ υξαθΝεαδΝ υθΫελδθ Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝη Νυΰδ έμΝ πδξ δλά δμέΝΟ 

Beaver εα Ϋζβι Ν Ν γίΝ η αίζβ ΫμΝ απσΝ δμ κπκέ μΝ βΝ βηαθ δεσ λβΝ γ πλ έ αδΝ κΝ

ξλβηα κκδεκθκηδεσμΝ έε βμΝ‘ΝΣαη δαεάΝΡκάΝήΝυθκζδεσΝΧλΫκμ’ (Altman (1983)).   
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 βΝ υθΫξ δαΝκΝAltman κΝ1λθκΝξλβ δηκπκέβ Ν βθΝ ξθδεάΝπκζυη αίζβ άΝαθΪζυ βΝ

δαξπλδ ηκτΝ(MDA) ΰδαΝ κθΝέ δκΝ εκπσέΝΟ Altman εα Ϋζβι Ν κΝ υηπΫλα ηαΝσ δΝκδΝ

ευλδσ λ μΝη αίζβ ΫμΝ έθαδΝκδΝ ιάμμΝ 

 

     ΣλΫξκθΝε φΪζαδκΝήΝυθκζδεΪΝΚ φΪζαδα 

     πα ξκζκτη θκΝΚ φΪζαδκΝήΝυθκζδεΪΝΚ φΪζαδα 

     ΚΫλ βΝπλκΝ σεπθΝεαδΝφσλπθΝΝήΝυθκζδεΪΝΚ φΪζαδα 

     ΰκλα δεάΝ ιέαΝΜ κξάμΝήΝΛκΰδ δεάΝ ιέαΝΜ κξάμ 

     Ππζά δμΝήΝυθκζδεΪΝΚ φΪζαδα 

 

 αΝ πση θαΝ Ϋ βΝ αεκζκτγβ αθΝ εαδΝ Ϊζζ μ πλκ πΪγ δ μΝ τλ βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ

Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ ηκθ ΫζπθΝ η Ν ία δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κθΝ εζΪ κΝ πθΝ υπσΝ ιΫ α βΝ

πδξ δλά πθ,Ν κΝ κδεκθκηδεσΝ ηΫΰ γκμ, δμ ξλκθδεΫμΝ π λδσ κυμΝ εαδ κθ αθγλυπδθκΝ

παλΪΰκθ αΝ(δεαθσ β αΝ πθΝυπαζζάζπθΝθαΝαιδκπκδκτθΝκλγΪΝ βμ ξλβηα κκδεκθκηδεκτμΝ

έε μ)έ πέ βμ δ δαέ λβΝίαλτ β αΝ σγβε Ν βθΝλ υ σ β α πθΝ πδξ δλά πθ,Ν βΝ

λα βλδσ β α,Ν βθΝε λ κφκλέα,Ν βθΝξλβηα κκδεκθκηδεάΝησξζ υ βΝεαδΝ βθΝ αη δαεάΝ

λκάέ 

ΣκΝ1λιι,ΝκΝAltman Ν υθ λΰα έαΝη Ν κυμ Haldeman εαδΝNarayanan αθαπ τ κυθΝ

ΫθαΝ θΫκΝ ηκθ ΫζκΝ ΰδαΝ κθΝ δαξπλδ ησΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ Ν υΰδ έμΝ εαδΝ ηβ,Ν κΝ

πκθκηααση θκΝZeta Model. ΝMDA πκυΝαλξδεΪΝευλδαλξκτ ΝπζΫκθΝαθ δεαγέ αθ αδΝ

απσΝη γσ κυμΝπκυΝ έθαδΝζδΰσ λκ α δ δεΪΝαπαδ β δεΫμ,Νσππμ βΝΝLogit εαδΝβΝProbit 

(Altman (1983)).   

 

8.2 Μκθκη αίζβ ά θΪζυ βΝ(Univariate Analysis) 

 

ΜέαΝ εΝ πθΝ αλξδευθΝ η γσ πθΝ πκυ ξλβ δηκπκδάγβε Ν ΰδαΝ κθΝ δαξπλδ ησΝ πθΝ

πδξ δλά πθΝ Ν ίδυ δη μΝ εαδΝ ηβ, ά αθΝ βΝ ηκθκη αίζβ άΝ αθΪζυ βέΝ εκπσμΝ βμ θΝ

ζσΰπΝ η γσ κυΝ ά αθΝ κΝ θ κπδ ησμΝ κυΝ έε βΝ πκυΝ γαΝ έξ Ν βθΝ υθα σ β αΝ θαΝ

πλκίζΫο δΝ κΝηΫ λκΝ κυΝ υθα κτΝ βθΝη ζζκθ δεάΝεα Ϊ α βΝηδαμΝ πδξ έλβ βμέ 

ΟΝ Beaver αλξδεΪΝ πλαΰηα κπκέβ Ν ηδαΝ Ϋλ υθαΝ πκυΝ αφκλκτ Ν βθΝ παλκυ έα βΝ

ζκΰδ δευθΝ η ΰ γυθΝ εαγυμΝ εαδΝ ππμΝ κΝ υθ υα ησμΝ αυ υθΝ Ν αλδγηκ έε μΝ γαΝ

ηπκλκτ αθΝ θ ξκηΫθπμΝ θαΝ απκ υπυ κυθΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ εα Ϊ α βΝ ηδαμΝ

πδξ έλβ βμΝ Ν δΪφκλ μΝφΪ δμΝ βμ ζ δ κυλΰέαμΝ βμ. 
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Κα ΪΝ βθΝΫλ υθαΝαυ άΝβΝαθΪζυ βΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν δμ πδξ δλά δμΝΫΰδθ ΝαθΪΝ

α τΰκμ,Ν ά κδΝ ηδαΝ ίδυ δηβΝ πδξ έλβ βΝ η Ν ηέαΝ πλκίζβηα δεάέΝ ΣαΝ ελδ άλδαΝ πκυΝ

ζάφγβεαθΝ υπσοβΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊ αιβΝ πθΝ υπσΝ ιΫ α βΝ πδξ δλά πθΝ ά αθΝ κΝ

ίδκηβξαθδεσμΝ εζΪ κμ, εαγυμΝ εαδΝ κΝ ηΫΰ γκμΝ κυΝ θ λΰβ δεκτέΝ ΣαΝ τκΝ αθπ ΫλπΝ

ελδ άλδαΝ πδζΫΰβεαθΝη Ν εκπσΝ βθΝαπκφυΰάΝ πθΝζαθγα ηΫθπθΝαπκ ζ ηΪ πθ,Ν δσ δΝ

Ϋθαμ αλδγηκ έε βμΝ θ Ϋξ αδΝθαΝ άηαδθ Ν δαφκλ δεΪΝπλΪΰηα αΝΰδαΝ πδξ δλά δμΝπκυΝ

αθάεκυθΝ Ν δαφκλ δεκτμΝεζΪ κυμέ 

λ υθάγβεαθΝ εαδΝ αθαζτγβεαθΝ ίΪ δΝ πθΝ ελδ βλέπθΝ πκυΝ αθαφΫλαη Ν παλαπΪθπ,ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

κδεκθκηδεΪΝ κηΫθαΝ απσΝ 1ηκΝ πδξ δλά δμΝ απσΝ δμ κπκέ μΝ ιλΝ π πξ τ αθ Ν εαδΝ ιλΝ

παλΫη δθαθΝυΰδ έμέΝ ΝηΫγκ κμΝ πδζκΰάμΝ πθΝαλδγηκ δε υθΝ κυμ κπκέκυμΝ βλέξ βε Ν

βΝαθΪζυ β ά αθΝ θΝπλυ βμΝβΝ υξθσ β αΝ ηφΪθδ βμΝ κυμ, εαγυμΝεαδΝξλά βμΝ κυμ Ν

αθ έ κδξ μΝ Ϋλ υθ μ,Ν παλσζκΝ πκυΝ υπάλξ Ν βΝ πδγαθσ β αΝ παλαπκέβ βμΝ πθΝ θΝ ζσΰπΝ

δε υθΝ απσΝ βθΝ εΪ κ Ν πδξ έλβ βέΝ πδπλσ γ κΝ ελδ άλδκΝ πδζκΰάμΝ ά αθΝ βΝ

απκ ζ ηα δεσ β αΝ πθΝ δε υθΝ Νπαλσηκδ μΝη ζΫ μ, εαγυμΝεαδΝβΝ υ ξΫ δ βΝ κυμ 

η Ν κθΝετεζκΝ πθΝ αη δαευθΝλκυθΝ βμ πδξ έλβ βμ (Wilcox (1971)). 

Ν η ζΫ βΝ κυΝBeaver εα Ϋζβι Ν σ δΝ κδΝ πδκΝ αθ δπλκ ππ υ δεκέΝ αλδγηκ έε μΝ ΰδαΝ

βθΝ δΪελδ βΝ πθΝ πδξ δλά πθΝά αθΝκδΝ ιάμ (Zopounidis and Dimitras (1998)): 

 

    Σαη δαεάΝΡκάΝΝήΝυθκζδεΫμΝΤπκξλ υ δμ 

    ΚαγαλσΝ δ σ βηα ήΝυθκζδεΪΝΠ λδκυ δαεΪΝ κδξ έα 

    υθκζδεΫμΝΤπκξλ υ δμΝήΝυθκζδεΪΝΠ λδκυ δαεΪΝ κδξ έα 

 

θΝ Ϋζ δΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμ Ϋλ υθαμΝαπΫ διαθΝσ δΝκδΝαλδγηκ έε μΝ θΝ τθα αδΝθαΝ

εα α ΪικυθΝη Ναελέί δαΝηδαΝ πδξ έλβ βΝαθΝ έθαδΝίδυ δηβΝάΝηβέΝΠαλσζκΝαυ ΪΝκδΝ θΝ

ζσΰπΝ αλδγηκ έε μΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ εα α ΪικυθΝ αελδίΫ λαΝ δμ ίδυ δη μΝ

πδξ δλά δμΝ η αιτΝ κυμ (Altman (1983)). ΣαΝ Ν πζ κθ ε άηα αΝ αυ άμΝ βμΝ η ζΫ βμΝ

ά αθΝβΝαπζσ β αΝ κυΝηκθ Ϋζκυ,ΝκδΝηβΝδ δαέ λ μΝ α δ δεΫμΝΰθυ δμΝπκυΝαπαδ κτ ΝβΝ

υζκπκέβ βΝ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ τπαλιβΝ βμΝ ΰλαηηδεάμΝ ξΫ βμΝ η αιτΝ πθΝ

αλδγηκ δε υθΝπκυΝφαθΫλπθ Νδ ξυλσΝ υ ξ δ ησΝη αιτΝ κυμέ 
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8έγΝ θΪζυ βΝ δαξπλδ ηκτΝ(Discrimination Analysis) 

 

 ΝαθΪζυ βΝ δαξπλδ ηκτΝ έθαδΝηέαΝπκζυη αίζβ άΝηΫγκ κμΝαθΪζυ βμ κηΫθπθέΝ

Ν θΝ ζσΰπΝ ηΫγκ κμΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν η Ν εκπσΝ θαΝ πλκίζ φγ έΝ βΝ απκ υξέαΝ πθΝ

πδξ δλά πθΝ ΝΫθαΝ υλτΝαλδγησΝη ζ υθέΝ λξδεΪΝκΝπλυ κμΝπκυΝ βθΝξλβ δηκπκέβ Ν

ά αθΝκΝAltman to 1968, εαδΝεα σπδθΝαπκ Ϋζ Ν βΝίΪ βΝΰδαΝηδαΝ δλΪΝαπσΝη ζΫ μέΝ

τηφπθαΝ η Ν κθΝ Altman βΝ MDA απκ ζ έΝ α δ δεάΝ ξθδεά, ΰδαΝ θαΝ

εα βΰκλδκπκδά δΝηδαΝπαλα άλβ βΝαθΪη αΝ Ν υκΝάΝπ λδ σ λ μΝκηΪ μΝκδΝκπκέ μΝ

ΫξκυθΝΝ εΝ πθΝπλκ ΫλπθΝκλδ έΝη ΝίΪ δΝεκδθΪΝξαλαε βλδ δεΪέ 

Ό κθΝαφκλΪΝ βθΝ θΝζσΰπΝηΫγκ κΝζαηίΪθκυη ΝπμΝ κηΫθκΝεα ΪΝ βθΝαθΪζυ βΝ πθΝ

α υΰυθΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ (ίδυ δηβΝ ΤΝ ηβ) σ δΝ βΝ εα αθκηάΝ πθΝ αθ ιΪλ β πθΝ

η αίζβ υθΝ αεκζκυγ έΝ βθΝ πκζυη αίζβ άΝ εαθκθδεάΝ Ν εα αθκηά η Ν δαφκλ δεκτμΝ

ηΫ κυμΝαζζΪΝη Νέ δ μ ηά λ μΝ δα πκλΪμέΝ Ν‘αθΪζυ βΝ δαξπλδ ηκτ’ΝΫξ δΝπμΝ σξκΝθαΝ

θ κπέ δΝ βθΝ ΰλαηηδεάΝ υ ξΫ δ βΝ πθΝ αθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθΝ πκυΝ η ΰδ κπκδ έΝ

βΝ δαετηαθ βΝαυ υθ θ σμΝ θσμ υθσζκυέΝ Νΰ θδεάΝηκλφάΝ βμ έθαδΝβΝ ιάμμ 

 

   Zi = a0 + a1Xi1 +  a2Xi2 + a3Xi3 +Ν…+ΝanXin, 

 

                                 (ΣτπκμΝθ) 

Όπκυ, 

μΝυθκζδεσΝ εκλΝ δαξπλδ ηκτΝΰδαΝηδαΝ πδξ έλβ β, 

i,ΝΧ1, Χ2,..,ΧnμΝ θ ιΪλ β κδΝη αίζβ Ϋμ, 

a0, a1, aβ,Ν…,an: Οδ ΰλαηηδεκέΝ υθ ζ ΫμΝ δαξπλδ ηκτέ 

 

8.3.1 Altman Z-Score 

 

H πλκ πΪγ δαΝ κυΝAltman κΝ1λθκΝθαΝ υ ξ έ δΝηΫ π αυ άμ βμΝη γσ κυΝ(MDA) 

βθΝαπκ υξέαΝηδαμΝ πδξ έλβ βμΝη ΝπαλαπΪθπΝαπσΝηδαΝη αίζβ ΫμΝά αθΝπλπ κφαθάμΝ

εαδΝ πλπ κπκλδαεάέ ΟΝAltman Ϋζαί ΝπμΝ έΰηαΝ ΰδαΝ β η ζΫ βΝ κυΝ γγΝ ίδυ δη μΝ εαδΝ

υΰδ έμΝ πδξ δλά δμΝεαδΝ δμ υθΫελδθ  η Νδ σπκ μΝπλκίζβηα δεΫμ,Νη Νία δεΪΝελδ άλδαΝ

τΰελδ βμΝ κΝηΫΰ γκμΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ πθΝ πδξ δλά πθ, εαγυμΝεαδΝ κθΝεζΪ κΝπκυΝ

ΪθβεαθΝ(εκδθσμ)Ν(Zopounidis and Dimitras (1998)). 
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Σκυμ αλδγηκ έε μΝπκυΝξλβ δηκπκέβ Ν Ναυ άθ βθΝπλκ πΪγ δαΝ κυμ εα Ϋ αι Ν ΝηΝ

εα βΰκλέ μμ 

 

1. Ρ υ σ β αμ 

2. πκ κ δεσ β αμ 

3. Μσξζ υ βμ 

4. Φ λ ΰΰυσ β αμ 

5. λα βλδσ β αμ 

 

ΟΝAltman εα Ϋζβι Ν κΝ υηπΫλα ηαΝΝσ δΝκδΝαθπ ΫλπΝηΝεα βΰκλέ μΝ δε υθΝαπσΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝ ββΝ δε υθΝ πλκ Ϋΰΰδααθ η Ν η ΰαζτ λβΝ αελέί δαΝ κΝ πδγυηβ σΝ

απκ Ϋζ ηαέΝ 

Ν ζδεάΝ υθΪλ β βΝ δαξπλδ ηκτΝπκυΝπλκ Ϊγβε Νά αθΝβΝ ιάμμ 

 

ΝοΝί,ββ1Χ1 +Νί,ί1ζΧ2 +Νί,ίγγΧ3 +Νί,ίίθΧ4 +Νί,λλλΧ5   

 

                                          (ΣτπκμΝι) 

Όπκυ, 

 

Χ1 οΝΚ φΪζαδκΝΚέθβ βμΝήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 

Χ2 οΝΠαλαελα βγΫθ αΝΚΫλ βΝήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 

Χ3 οΝΚΫλ βΝπλκΝΣσεπθΝεαδΝΦσλπθΝήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 

Χ4= ΣλΫξκυ αΝ ιέαΝΜ κξυθΝήΝΛκΰδ δεάΝ ιέαΝυθκζδευθΝΤπκξλ υ πθ 

 

Χ5 οΝΠπζά δμΝήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 

Κλέθκυη Ν θ δαφΫλκθΝ θαΝ βη δυ κυη Ν σ δΝ κδΝ η αίζβ ΫμΝ πκυΝ γ πλάγβεαθΝ

βηαθ δεκέΝ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ κυΝ εαζτ λκυΝ απκ ζΫ ηα κμΝ βθΝ πκζυη αίζβ άΝ

αθΪζυ βΝ κηΫθπθΝ θΝ έξαθΝγ πλβγ έΝ βηαθ δεκέΝ βθΝηκθκη αίζβ άΝαθΪζυ βέ    
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ΜΪζδ αΝ κΝ αλδγηκ έε βμΝ ‘Ν Σαη δαεάΝ ΡκάΝ ήΝ υθκζδεΫμΝ Τπκξλ υ δμ’Ν πκυΝ ά αθΝ κΝ

βηαθ δεσ λκμΝ βθΝη ζΫ βΝ Ν κυΝBeaver θΝξλβ δηκπκδάγβε ΝεαγσζκυΝαπσΝ κΝZ-

Score κυΝAltman. 

ΟΝAltman πλκ πΪγβ ΝθαΝ πδε θ λπγ έΝ Ν ε έθκυμΝ κυμ έε μΝπκυΝπλκ έ κυθΝ

βΝη ΰαζτ λβΝ υθα άΝαθκηκδκΰΫθ δαΝη αιτΝ πθΝκηΪ πθΝαζζΪΝπαλΪζζβζαΝεαδΝ βθΝ

η ΰαζτ λβΝκηκδκΰΫθ δαΝ θ σμΝ βμ εΪ κ ΝκηΪ αμέΝ πκ Ϋζ ηαΝ βμ Ϋλ υθαμΝά αθΝ

θαΝ αιδθκηβγ έΝ κΝληΣΝ πθΝ αδλ δυθΝ κυΝ έΰηα κμΝη Ν ζαξδ κπκέβ βΝ πθΝζαγυθΝ

τπκυΝ ΙΝ εαδΝ ΙΙέΝ ΟδΝ αδλ έ μΝ πκυΝ εα α ΪξγβεαθΝ η Ν z-score ΪθπΝ κυΝ β,θιΝ θΝ

αθ δη υπδααθΝ πλσίζβηαΝ π λέΝ ίδπ δησ β αμΝ ( κυζΪξδ κθΝ θ σμΝ κυΝ λΫξκθ κμΝ

Ϋ κυμ)έΝ πδξ δλά δμΝη Νz-score εΪ πΝ κυΝ1,κ1Νεδθ τθ υαθΝΪη αΝη Νξλ κεκπέα,Ν θυΝ

αυ ΫμΝπκυΝεα αθ ηάγβεαθΝ κΝ θ δΪη κΝπ λδγυλδκ,Νά κδΝ1,κ1ΝξΝ -Score ξΝβ,θι,Ν θΝ

τθα αδΝθαΝαιδκζκΰβγκτθΝη Ναελέί δαέ 

Νη ζΫ βΝ κυΝAltman παλαεέθβ Νπ λαδ ΫλπΝ κυμ η ζ β ΫμΝθαΝεΪθκυθΝξλά βΝ βμ 

MDA, σππμ κΝDeakin κΝ1λιβ κΝκπκέκμΝεα Ϋζβι Νσ δΝκδΝ αδλ έ μΝπκυΝ άη λαΝ έθαδΝ

αΝ πλσγυλαΝ βμ π υξ υ βμ,Ν πλδθΝ γ-ζΝ Ϋ βΝ πλκΫίβ αθΝ Ν πκζδ δεάΝ πΫε α βμΝ πθΝ

λΰα δυθΝ κυμέΝΚκδθσΝ ζΪγκμΝ πθΝ αδλ δυθΝαυ υθΝά αθΝσ δΝ ατιβ αθΝεα ΪΝπκζτΝ αΝ

ιΫθαΝε φΪζαδαΝ κυμ, εαγυμΝ πέ βμΝεαδΝσ δ ιΫ π αθΝπλκθκηδκτξ μΝη κξΫμ, εαδΝ βΝ

υθΫξ δαΝ κΝ ε φΪζαδκΝ πκυΝ πλκΫευο Ν αθ έΝ θαΝ κΝ ξλβ δηκπκδά κυθΝ ΰδαΝ ατιβ βΝ κυΝ

ευεζκφκλκτθ κμΝ θ λΰβ δεκτΝ πκυΝ γαΝ κυμ πλκ Ϋφ λ Ν π λαδ ΫλπΝ λ υ σ β α,Ν κΝ

πΫθ υ αθΝ ΝπΪΰδκΝ θ λΰβ δεσ,Νά κδΝε βλδαεΪΝεαδΝ ικπζδ ησέ 

πέ βμ θΝ υθ ξ έαΝ κδΝNorton εαδΝ Smith ξλβ δηκπκδυθ αμΝ βθΝ έ δαΝ ηΫγκ κΝ εαδΝ

ία δ ηΫθκδΝ κΝ Γ θδεσΝ πέπ κΝ ΣδηυθΝ (GPL) εαδΝ κΝ Ι κλδεσΝ Κσ κμΝ (HC) 

πλκ πΪγβ αθΝθαΝπλκίζΫοκυθΝ βθΝαπκ υξέαΝ πθΝ αδλ δυθέΝ θΝ Ϋζ δΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ

βμ Ϋλ υθαμΝ απκ έεθυαθΝ σ δΝ εαδΝ κδΝ τκΝ έε μΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ πλκίζΫοκυθΝ βθΝ

π υξ υ βΝηδαμΝ αδλ έαμέ 

ξ δεΪΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμ η ζΫ βμΝυπάλιαθΝαθ δπαλαγΫ δμΝπκυΝία έακθ αθΝ Ν

γΝετλδαΝ βη έαέ 

 

1) ΟΝ έε βμΝ πζβγπλδ ηκτΝ βθΝ υπσΝ ιΫ α βΝ π λέκ κΝ ά αθΝ υοβζσμ,Ν αζζΪΝ Ϋθαμ 

υοβζσ λκμΝ έε βμΝπδγαθσθΝθαΝαπκ έεθυ Νκλγσ λαΝ αΝGPL data. 

2) ΣκΝ τλκμΝ κυΝ έΰηα κμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ ά αθΝ αθαΰεα δεΪΝ ηδελσΝ εαδΝ

θ ξκηΫθπμΝη ΰαζτ λκΝ έΰηαΝθαΝΫ δθ Ν δαφκλ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αέ 

3)  Ν ξλβ δησ β αΝ κυΝ ηκθ ΫζκυΝ ά αθΝ θαΝ πλκίζΫο δΝ ηδαΝ υξσθΝ π υξ υ βΝ

αδλ έαμέΝΠλκ κτΝσηπμ ηδαμΝΰ θδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝγαΝά αθΝεαζτ λκΝθαΝ έξαθΝ
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ζβφγ έΝυπσοβΝΝεαδΝΪζζκδΝπαλΪΰκθ μ,Νά κδΝβΝδεαθσ β αΝ κυΝmanagement εαδΝβΝ

πλσίζ οβΝΰδαΝ υξσθΝη ζζκθ δεΫμΝ αη δαεΫμΝλκΫμ (Norton and Smith (1979)). 

 

8έγέβΝΤπσ δΰηαΝZeta 

 

To 1977 ΫθαΝ αθαγ πλβηΫθκΝ ηκθ ΫζκΝ πκυΝ ία έ βε Ν βθΝ πκζυη αίζβ άΝ

αθΪζυ βΝ δαξπλδ ηκτΝπαλκυ δΪ βε ΝαπσΝ κυμ Altman, Haldeman εαδΝNarayanan, 

κΝ πκθκηααση θκΝZeta. ΟΝία δεσμΝζσΰκμ πκυΝκδΝαθπ ΫλπΝπλκΫίβ αθΝ Ν θα ξσζβ βΝ

κυμ η Ν κΝυπσΝ ιΫ α βΝηκθ Ϋζκ ά αθΝσ δΝπαλα βλάγβε Ν αΝΫ βΝπκυΝη κζΪίβ αθΝ

αδλ έ μΝη ΝυοβζσΝ θ λΰβ δεσΝθαΝκ βΰκτθ αδΝ Νπ υξ υ βέ πδπλσ γ αΝγ υλβ αθΝ

σ δΝΫπλ π ΝθαΝεΪθκυθΝξλά βΝθΫπθΝ κηΫθπθ,ΝπδκΝπλσ φα πθ,ΝεαγυμΝθαΝ φαλησ κυθΝ

κΝ ηκθ ΫζκΝ εαδΝ Ν Ϊζζκυμ εζΪ κυμΝ πΫλαθΝ κυΝ ίδκηβξαθδεκτέΝ εσηαΝ γ υλβ αθΝ σ δΝ

πλΫπ δΝ θαΝ ζΪίκυθΝ υπσοβΝ εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ αθ έ κδξπθΝ λ υθυθΝ πκυΝ

η κζΪίβ αθΝεαδΝθαΝ υηπ λδζΪίκυθΝ κΝηκθ ΫζκΝ αΝθΫαΝκδεκθκηδεΪΝπλσ υπαΝεαδΝ δμ 

ζκΰδ δεΫμΝη γσ κυμέ 

ΣκΝαθαγ πλβηΫθκΝηκθ ΫζκΝία έ βε Ν βΝη ζΫ βΝηγΝπ πξ υηΫθ μΝ αδλ έ μΝεαδΝ θΝ

υθ ξ έαΝαθ δ κδξάγβεαθΝη ΝηκΝίδυ δηΫμΝ πδξ δλά δμΝ(ζσΰπΝαθ παλευθΝ κηΫθπθ)Ν

η Ν ελδ άλδαΝ κθΝ εζΪ κΝ κυμ εαδΝ βθΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ πθΝ κηΫθπθέΝ ΟδΝ θΝ ζσΰπΝ

η ζ β ΫμΝπλκΫίβ αθΝ Νξλά βΝβιΝη αίζβ υθΝ δαελέθκθ αμΝαυ Ϋμ ΝθΝκηΪ μ,ΝκδΝ

κπκέ μΝά αθμ 

 

 πκ κ δεσ β α 

 Μσξζ υ β 

 Ρ υ σ β α 

 Κ φαζαδκπκέβ β 

 Μ αίζβ σ β αΝε λ υθ 

 ΜέαΝκηΪ αΝη ΝηδαΝπζ δΪ αΝ δε υθέ 

 

πέ βμ δα άλβ αθΝ βθΝ υπσγ β πθΝ έ πθΝ πδθΪεπθΝ δα πκλΪμ, εαγυμΝ πέ βμ 

ξλβ δηκπκέβ αθΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ αθΪζυ βΝ δαξπλδ ηκτΝ εαδΝ σξδΝ βθΝ ΰλαηηδεά 

(Zopounidis and Dimitras (1998)). 
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ΟδΝη αίζβ ΫμΝ κυΝηκθ ΫζκυΝά αθμ 

 

Χ1μΝΚΫλ βΝπλκΝΣσεπθΝήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 

Χ2μΝ αγ λσ β αΝΚ λ υθ 

 

Χ3μΝΚΫλ βΝπλκΝΣσεπθΝεαδΝΦσλπθΝήΝΧλβηα κκδεκθκηδεΪΝΈικ α 

 

Χ4μΝΠαλαελα βγΫθ αΝΚΫλ βΝήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 

Χ5μΝΚυεζκφκλκτθΝ θ λΰβ δεσΝήΝ λαξυπλσγ η μΝΤπκξλ υ δμ 

 

Χ6:  ΣλΫξκυ αΝ ιέαΝΙ έπθΝΚ φαζαέπθΝήΝυθκζδεΪΝΚ φΪζαδα 

 

Χ7μΝΜ αίκζάΝ θ λΰβ δεκτ   

 

8.3.3 τΰελδ βΝZ-Score εαδΝZeta 

 

φσ κθΝπλκίκτη Ν ΝηδαΝ τΰελδ βΝη αιτΝ πθΝβΝηκθ ΫζπθΝγαΝ δαπδ υ κυη Νσ δΝ

κΝ αθαγ πλβηΫθκΝ ηκθ ΫζκΝ πλκίζΫπ δΝ ιέ κυΝ εαζΪΝ βθΝ π υξ υ βΝηδαμΝ αδλ έαμΝ κΝ

ζ υ αέκΝ Ϋ κμΝ πλδθΝ απσΝ αυ άθέΝ υΰε ελδηΫθα δαπδ υγβε  λθΣΝ υ κξέαΝ ΰδαΝ κΝ

Zeta εαδΝ λζΣΝ ΰδαΝ κΝ Z-Score. Ό κθΝ αφκλΪΝ σηπμ βθΝ π λέκ κΝ 2-ηΝ Ϋ β, πλδθΝ βθΝ

π υξ υ β,Ν κΝ αθαγ πλβηΫθκΝ ηκθ Ϋζκ Zeta έθαδΝ πκζτΝ π λδ σ λκΝ αελδίΫμΝ η Ν

πκ κ ΪΝ πδ υξέαμΝπκυΝαθάλγαθΝ ΝιίΣΝ υΰελδ δεΪΝη Ν κΝZ-Score πκυΝαθάλγαθΝ Ν

36%. 

ΠαλσζκΝ αυ ΪΝ εαθΫθαΝ απσΝ αΝ αθπ ΫλπΝ ηκθ ΫζαΝ θΝ ηπκλ έ θαΝ αιδθκηά δ δμ 

αδλ έ μΝ παελδίυμέΝ ξ δεΪΝ η Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ εαδΝ πζΫκθΝ

κδεκθκηδεΫμΝ ξλά δμ, κΝ εαζτ λκΝ ηκθ ΫζκΝ έθαδΝ αυ σΝ βμ αη δαεάμΝ λκάμ,Ν θυΝ κΝ

ηκθ ΫζκΝ πθΝαλδγηκ δε υθΝ έθ δΝ αΝαελδίΫ λαΝαπκ ζΫ ηα αΝΰδαΝ κΝΫ κμΝπλδθΝ βθΝ

π υξ υ βέΝ πκηΫθπμΝΰδαΝεΪγ Νπ λέπ π βΝξλβ δηκπκδκτη ΝεαδΝ κΝαθΪζκΰκΝηκθ ΫζκέΝ

φσ κθΝζκδπσθΝκδΝηΫ κξκδΝ πδγυηκτθΝθαΝ θβη λπγκτθΝΰδαΝ κΝ θ ξση θκΝξλ κεκπέαμΝ

βμ αδλ έαμΝπκυΝΫξκυθΝ π θ τ δΝγαΝαθα λΫικυθΝ κΝηκθ ΫζκΝ βμ αη δαεάμΝλκάμ,Ν

δσ δΝ κυμ έθ δΝ βθΝπζβλκφσλβ βΝαλε ΪΝθπλέ λαΝπλκ κτΝαυ άΝπδγαθσθΝθαΝ υηί έ 

(Mossman and Bell and Swartz and Turtle (1998)). 
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8έγέζΝΠζ κθ ε άηα αΝεαδΝΜ δκθ ε άηα αΝ βμ Μ γσ κυ 

 

α δεσΝ πζ κθΫε βηαΝ βμ DA έθαδΝ σ δΝ ηπκλ έΝ κπκδκ άπκ Ν θαΝ αθαζτ δΝ

απκεζ δ δεΪΝ κΝ υθ υα δεσΝZ-Score εαδΝ θαΝαπκφτΰ δΝ βθΝαθΪζυ βΝ πθΝ εΪ κ Ν

αλδγηκ δε υθΝυ ΝθαΝζΪί δΝ αΝ πδγυηβ ΪΝαπκ ζΫ ηα αέ 

ΠαλσζκΝ αυ ΪΝ έθαδΝ απαλαέ β κΝ θαΝ αθαφΫλκυη Ν ιΝ βη έαΝ πλκίζβηα δ ηκτ πκυΝ

πδ άηαθ ΝκΝEisenbeis κΝ1λιι (Zopounidis and Dimitras (1998)). 

 

1) Κα απΪ β βΝ βμ υπσγ βμΝ ΰδαΝ βθΝ πκζυη αίζβ άΝ εαθκθδεάΝ εα αθκηάΝ πθΝ

η αίζβ υθέΝ 

2) Σβ ξλά βΝ βμ ΰλαηηδεάμΝ εαδΝ σξδΝ βμ υ λκίΪγηδαμΝ αθΪζυ βμΝ δαξπλδ ηκτΝ

βθΝπ λέπ π βΝπκυΝκδΝπέθαε μΝ δα πκλΪμΝ θΝ έθαδΝέ κδέ 

3) εα ΪζζβζβΝ ληβθ έαΝ πθΝαθ ιΪλ β πθΝη αίζβ υθέ 

4) Μ έπ βΝ πθΝη ΰ γυθ πθΝ κηΫθπθέ 

5) Ολδ ησμΝ πθΝκηΪ πθέ 

6) εα ΪζζβζβΝ πδζκΰάΝ πθΝ a priori πδγαθκ ά πθΝ εαγυμΝ εαδΝ κυΝ εσ κυμΝ βμ 

ζΪγκυμΝεα Ϊ αιβμέ 

7) Πλκίζάηα αΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝ φαζηΪ πθΝ βμ ζΪγκυμΝεα Ϊ αιβμΝ τπκυΝ ΙΝεαδΝ

ΙΙέΝ 

 

8.4 Τπκ έΰηα αΝΠδγαθσ β αμΝΤπσΝυθγάεβ 

 

 βθΝ θΝζσΰπΝεα βΰκλέαΝαθάεκυθΝβΝΛκΰαλδγηδεάΝ θΪζυ βΝ(Logit) εαδΝβΝ θΪζυ βΝ

Probit. ΟδΝαθπ ΫλπΝηΫγκ κδΝ βλέακθ αδΝ βθΝαγλκδ δεάΝπδγαθσ β αΝεαδΝπλκπγκτθΝ

κΝ θ ξση θκΝ εΪπκδαΝ πδξ έλβ βΝ θαΝ αθάε δΝ Ν ηδαΝ απσΝ δμ τκΝ εα βΰκλέ μ,Ν

κηΫθκυΝ πθΝξλβηα κκδεκθκηδευθΝξαλαε βλδ δευθΝ βμ.  

 

8έζέ1ΝΛκΰαλδγηδεάΝ θΪζυ βΝ(Logit) 

 

Κα ΪΝ βθΝηΫγκ κΝαυ ά,ΝβΝπδγαθσ β αΝηδαΝ πδξ έλβ βΝ i θαΝκ βΰβγ έΝ Νπ υξ υ β,Ν

κηΫθκυΝ κυΝ δαθτ ηα κμΝ πθΝη αίζβ υθΝxi έθαδμΝ 

P(Xi, ί)ΝοΝF (αΝ+Ν xi) 

 

          (ΣτπκμΝκ) 
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Όπκυ, 

F( αΝ +Ν ξi) μΝ Ν αγλκδ δεάΝ πδγαθσ β αΝ π υξ υ βμΝ ηδαμΝ αδλ έαμΝ εαδΝ βΝ κπκέαΝ

εα αθΫη αδΝζκΰαλδγηδεΪΝ[F( αΝ+Ν ξi) = 1/1+e
-(a+ίΧi)

]. 

 

Ν αθπ ΫλπΝ αθΪζυ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ υ δΝ βθΝ πδγαθσ β αΝ ηδαμΝ αδλ έαμΝ θαΝ

π πξ τ δέΝ Ϊ δΝ βμ θΝζσΰπΝπδγαθσ β αμΝβΝ αδλ έαΝ τθα αδΝθαΝεα α αξγ έΝ ΝηέαΝ

απσΝ δμ τκΝεα βΰκλέ μΝεΪθκθ αμΝξλά βΝ θσμΝ βη έκυΝπλσελδ βμ,Νπλκ παγυθ αμΝθαΝ

ζαξδ κπκδά δΝ κΝ φΪζηαΝ τπκυΝΙΝ(π πξ υηΫθ μΝ αδλ έ μΝθαΝγ πλβγκτθΝίδυ δη μ)Ν

εαδΝαθ έ κδξαΝ κΝ φΪζηαΝ τπκυΝΙΙΝ(ίδυ δη μΝ πδξ δλά δμΝθαΝγ πλβγκτθΝπμΝυΰδ έμ)έ 

Ν υπσΝ ιΫ α βΝαθΪζυ βΝαλξδεΪΝ ξλβ δηκπκδάγβε ΝαπσΝ κθΝMartin κΝ1λιιΝεαδΝ βΝ

υθΫξ δαΝ κΝ 1λκίΝ κΝOhlson ία έ βε Ν Ν αυ άθ, ΰδαΝ θαΝ αιδκζκΰά δΝ 1ίηΝ αδλ έ μΝ

πκυΝ π υξ υ αθΝ απσΝ κΝ 1λιίΝ ΫπμΝ κΝ 1λιθέΝ ΚκδθσΝ ξαλαε βλδ δεσΝ αυ υθΝ πθΝ

αδλ δυθΝ έθαδΝ βΝ δ αΰπΰάΝ κυμ κΝ ξλβηα δ άλδκΝ κυζΪξδ κθΝ γΝ Ϋ βΝ πλδθΝ βθΝ

π υξ υ β,Ν θυΝκδΝίδυ δη μΝ πδξ δλά δμΝ πδζΫξγβεαθΝ υξαέαέ θ δε δη θδεσμΝ σξκμΝ

βμ θΝζσΰπΝη ζΫ βμΝ έθαδΝβΝ βηδκυλΰέαΝ λδυθΝηκθ ΫζπθΝπκυΝγαΝπλκίζΫπκυθΝΫΰεαδλα,Ν

κυζΪξδ κθΝγΝΫ βΝθπλέ λα,Ν βθΝπ υξ υ βΝ πθΝ αδλ δυθ (Zopounidis and Dimitras 

(1998)). 

ΟδΝη αίζβ ΫμΝπΪθπΝ δμ κπκέ μΝία έ βεαθΝ αΝ λέαΝηκθ ΫζαΝ κυΝOhlson έθαδΝκδΝ

ιάμμ 

 

 Χ1 = Log (τθκζκΝ θ λΰβ δεκτΝήΝ εαγΪλδ κΝ γθδεσΝΠλκρσθ) 

 Χ2 οΝυθκζδεΫμΝΤπκξλ υ δμΝΝήΝΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 Χ3 οΝΚ φΪζαδκΝΚέθβ βμΝήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 Χ4 οΝ λαξυπλσγ η μΝΤπκξλ υ δμΝήΝΚυεζκφκλκτθΝ θ λΰβ δεσ 

 Χ5 = 1,Ν φσ κθΝυθκζδεΫμΝΤπκξλ υ δμΝΝρΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝί,Ν Ν

αθ έγ βΝπ λέπ π βέ 

 Χ6 οΝΚαγαλΪΝΚΫλ βΝήΝτθκζκΝ θ λΰβ δεκτ 

 Χ7 οΝΚ φΪζαδαΝαπσΝ υ κξλβηα κ σ β βΝΝήΝτθκζκΝΤπκξλ υ πθ 

 Χ8 οΝ1,Ν φσ κθΝΚαγαλΪΝΚΫλ βΝΝξΝίΝΰδαΝ αΝ ζ υ αέαΝβΝΫ βΝεαδΝί,Ν ΝΪζζβΝ

π λέπ π β 

 Χ9 = (NIt – NIt-1) / (|NIt| + |NIt-1|), σπκυΝΝΙΝ αΝεαγαλΪΝΚΫλ βΝ(Net Income)ΝΰδαΝ

βθΝπδκΝπλσ φα βΝξλκθδεάΝπ λέκ κέ 
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8.4έβΝτΰελδ βΝLogit η Ν βθΝ θΪζυ βΝ δαξπλδ ηκτ 

 

λξδεΪΝ βΝ Logit πλκ δηάγβε Ν π λδ σ λκΝ υΰελδ δεΪΝ η Ν βθΝ αθΪζυ βΝ

δαξπλδ ηκτΝζσΰπΝ πθΝαλε υθΝπ λδκλδ ηυθΝπκυΝ έξ ΝβΝ ζ υ αέαέΝΠαλσζκΝαυ ΪΝ θΝ

Ϋζ δΝ γ πλάγβε Ν σ δΝ εαηέαΝ απσΝ δμ αθπ ΫλπΝ η ζΫ μΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ εα α Ϊι δΝ δμ 

αδλ έ μΝη Νη ΰαζτ λβΝαελέί δαΝ Νίδυ δη μΝεαδΝηβέΝ θΝζΪίκυη ΝπμΝ κηΫθκΝσ δΝ

κδΝ αθ ιΪλ β μΝ η αίζβ ΫμΝ αεκζκυγκτθΝ βθΝ εαθκθδεΪΝ εα αθκηά,Ν σ Ν αελδίΫ λβΝ

ηΫγκ κμΝ έθαδΝ βΝ αθΪζυ βΝ δαξπλδ ηκτ,Ν θυΝ Ν αθ έγ βΝ π λέπ π βΝ πδκΝ

απκ ζ ηα δεάΝ έθαδΝ βΝ ηΫγκ κμΝ Logit. θ κτ κδμΝ απσΝ κΝ 1λκ1Ν εαδΝ Ϋε κ Ν βΝ

ΛκΰαλδγηδεάΝ θΪζυ βΝά αθΝβΝπδκΝ δα κηΫθβΝηΫγκ κμ. 

 

8έζέγΝΜΫγκ κμΝProbit 

 

ΣαΝηκθ ΫζαΝ βμ η γσ κυΝProbit έθαδΝ πέΝ βμ κυ έαμΝέ δαΝη Ναυ ΪΝ βμ ζκΰαλδγηδεάμΝ

αθΪζυ βμ,Νη Ν βθΝία δεάΝ κυμ δαφκλΪΝθαΝΫΰε δ αδΝ κΝσ δΝ αΝηκθ ΫζαΝ βμ θΝζσΰπΝ

η γσ κυΝ υπκ βλέακυθΝ σ δΝ βΝ αγλκδ δεάΝ πδγαθσ β αΝ βμ ξλ κεκπέαμΝ ηδαμΝ αδλ έαμΝ

αεκζκυγ έΝ εαθκθδεάΝ εαδΝ σξδΝ ζκΰαλδγηδεάΝ εα αθκηάέΝ υΰελδ δεΪΝ πΪθ πμΝ η Ν βθΝ

ΛκΰαλδγηδεάΝ θΪζυ βΝ βΝ ηΫγκ κμΝ Probit θΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν δ δαέ λαΝ ζσΰπΝ

απαδ ά πθΝΰδαΝ τθγ κυμΝυπκζκΰδ ηκτμΝεαδΝ ι δ δε υηΫθ μΝΰθυ δμέ 
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Κ Φ Λ ΙΟΝλΝ 

 

τθκοβΝ– υηπ λΪ ηα α 

 

 βθΝ θΝζσΰπΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝπαλα Ϋγβε Ν κΝγΫηαΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝεδθ τθκυΝ

κΝ ξλβηα κπδ π δεσΝ τ βηαΝ η Ν ηέαΝ πδπλσ γ βΝ ι δ έε υ βΝ κθΝ Πδ π δεσΝ

Κέθ υθκέΝΟΝπδ π δεσμΝεέθ υθκμΝγ πλ έ αδΝσ δΝ έθαδΝκΝία δεσ λκμΝ πθΝεδθ τθπθΝπκυΝ

δα λΫξ δΝ κΝ εΪ κ Ν πδ π δεσΝ έ λυηαΝ εαδ έθαδΝ Ϊη αΝ υθυφα ηΫθκμΝ η Ν δμ 

εαγβη λδθΫμΝ λΰα έ μΝ κυμέΝ υΰε ελδηΫθαΝ απκλλΫ δΝ πμΝ πέΝ κ πζ έ κθΝ απσΝ δμΝ

ξλβηα κ κ ά δμΝ Ν πδξ δλά δμΝ εαδΝ δ δυ μέΝ ΛσΰπΝ κυΝ κίαλκτΝ αθ έε υπκυΝ πκυΝ

θ Ϋξ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ κΝ λαπ αδεσΝ τ βηαΝ Ν παΰεσ ηδκΝ πέπ κΝ ΫξκυθΝ αθαπ υξγ έΝ

ηκθ Ϋζα,Ν υ άηα αΝεαδΝ η γκ κζκΰέ μΝ ηΫ λβ βμΝ κυΝη Ν εκπσΝ κθΝ π λδκλδ ησΝ κυΝ

εαδΝπδγαθσθΝ βθΝ ιΪζ δοβΝ κυέ  

πέ βμΝ ι Ϊ βε Ν κΝ λσζκμΝ εαδΝ βΝ αιέαΝ κυΝ πκπ δεκτΝ εαθκθδ δεκτΝ πζαδ έκυΝ

( α δζ έα), εαγυμΝεαδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυ,Νη Ν εκπσΝ β γΫ πδ βΝεαθσθπθΝζ δ κυλΰέαμΝ

πθΝ πδ π δευθΝ δ λυηΪ πθΝ εαδΝ η ΰαζτ λβμΝ π δγαλξέαμΝ βμΝ αΰκλΪμέ Πλπ αλξδεσμΝ

σξκμΝ κυΝ θΝζσΰπΝπζαδ έκυΝ έθαδΝκΝυπκζκΰδ ησμΝ κυΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυ, εαγυμΝ

εαδΝ βΝ πδίκζάΝ ζΪξδ πθΝ ε φαζαδαευθΝ απαδ ά πθΝ αΝ πδ π δεΪΝ δ λτηα αΝ η Ν

εκπσΝ βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ ξλβηα κπδ π δεκτΝ υ άηα κμέ Πλαΰηα κπκδάγβε Ν ηδαΝ

πλκ πΪγ δα, ζκδπσθ, δ λ τθβ βμΝ κυΝ πδ π δεκτΝ εδθ τθκυ,Ν ά κδΝ αθαΰθυλδ βμΝ κυ,Ν

ηΫ λβ βμΝ κυ,Ν πκπ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ κυΝεαδΝ θΝ Ϋζ δΝπ λδκλδ ηκτΝ κυΝαπσΝ τκΝκπ δεΫμΝ

ΰπθέ μέΝ λξδεΪΝ απσΝ δμΝ ε θ λδεΫμΝ πκπ δεΫμΝ υπβλ έ μΝ πλκμΝ κΝ ξλβηα κπδ π δεσΝ

τ βηαΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ αΝ πδ π δεΪΝ δ λτηα α εα ΪΝ βθΝ ξκλάΰβ βΝ

ξλβηα κ κ ά πθΝ έ Ν Ν πδξ δλά δμΝ έ Ν Νδ δυ μέΝ 

Ν δαπέ π βΝ πκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ βθΝ αθπ ΫλπΝ αθΪζυ β, αζζΪΝ εαδΝ ίΪ δΝ βμΝ

πλσ φα βμΝ παΰεσ ηδαμΝ ξλβηα κπδ π δεάμΝ ελέ βμ, έθαδΝ σ δΝ παλσζκΝ πθΝ υθ ξυθΝ

πλκ παγ δυθΝΰδαΝί ζ έπ βΝ κυΝεαθκθδ δεκτΝ πκπ δεκτΝπζαδ έκυΝεαδΝ πθΝαυ βλυθΝ

δα Ϊι πθΝ κυΝ πκυΝ δΫπκυθΝ βθΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ πδ π δευθΝ δ λυηΪ πθΝ υφέ αθ αδΝ

η ΰΪζαΝ π λδγυλδαΝ ί ζ έπ βμΝ αΝ υ άηα αΝ ηΫ λβ βμ,Ν ευλέπμΝ κυΝ πδ π δεκτΝ

εδθ τθκυ,Ν πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ ζδεάΝ απσφα βΝ ξλβηα κ σ β βμΝ άΝ ηβΝ

εΪπκδκυΝ θΝ υθΪη δΝπδ κτξκυέΝ 

ΣαΝ θΝζσΰπΝ υ άηα αΝεαδΝηκθ ΫζαΝηΫ λβ βμΝ τθα αδΝθαΝ ι ζδξγκτθΝπ λαδ Ϋλπ, 

ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβ βθΝ εΪ κ Ν παΰεσ ηδαΝ κδεκθκηδεάΝ εα Ϊ α β,Ν βθΝ

πδ κζβπ δεάΝδεαθσ β αΝ πθΝελα υθΝπκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ αΝ εΪ κ Νπδ π δεΪΝ
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δ λτηα α,Ν βηδκυλΰυθ αμΝπδκΝ τθγ μΝη αίζβ ΫμΝεαδΝξλβηα κκδεκθκηδεκτμΝ έε μΝ

πκυΝγαΝπ λδζαηίΪθκυθ πΫλαθΝ πθΝΪζζπθΝεαδΝπκδκ δεΪΝ κδξ έα κυΝξαλ κφυζαεέκυέ             
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δίζδκΰλαφέα 

 

ζζβθδεά 

1) εεδαέ βμ, Γέ, and ΚαζυίΪμ, Λέ, (βίίη)ΝΠυμΝαθ δη ππέα αδΝκΝζ δ κυλΰδεσμΝ

εέθ υθκμ. 

δαγΫ δηκμΝ βθΝhttp:// www.kathimerini.gr 

2) ΓεαλΰεΪθαμ, Νέ, (βίίγ)έΝ ΟηδζέαΝ κυΝ πλυβθΝ δκδεβ άΝ βμΝ ΣλΪπ ααμΝ βμΝ

ζζΪ αμ. 

δαγΫ δηκμΝ βθΝhttp:// www.bankofgreece.gr 

3) Γεσλ κμ, Χέ, (βίίθ)έΝ ΣκΝ δ γθΫμΝ εαδΝ υλππαρεσΝ εαθκθδ δεσΝ πζαέ δκΝ βμΝ

ε φαζαδαεάμΝ πΪλε δαμέΝ 

δαγΫ δηκμΝ βθΝhttp:// www.economia.gr 

4) Γεσλ κμ, Χέ, (βίίι)έΝ ΟηδζέαΝ Ν ε άζπ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ Ιθ δ κτ κυΝ

π λδευθΝ ζ ΰε υθ,Ν η Ν γΫηαΝ ‘ΣκΝ θΫκΝ πκπ δεσΝ πζαέ δκΝ βμΝ α δζ έαμΝ ΙΙΝ

εαδΝκΝλσζκμΝ πθΝ π λδευθΝ ζ ΰε υθέ 

δαγΫ δηκ βθμΝhttp://www.hba.gr 

5) Γεσλ κμ, Χέ, (βίίη)έΝ α δζ έαΝΙΙΝεαδΝε φαζαδαεάΝ πθΝ λαπ αυθ.    

δαγΫ δηκμΝ βθΝhttp:// www.economia.gr 

6) Γεσλ κμΝ ΧέΝ (βί11)έΝ ΆλγλκΝ η Ν γΫηαμΝ α δζ έαΝ ΙΙΙ,Ν βΝ αθαγ υλβ βΝ κυΝ

δ ξτκθ κμΝ εαθκθδ δεκτΝ πζαδ έκυΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ α δζ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ

Σλαπ αδεάΝ πκπ έαΝ η Ν σξκΝ βθΝ θ υθΪηπ βΝ βμΝ αγ λσ β αμΝ κυΝ

δ γθκτμΝ λαπ αδεκτΝ υ άηα κμ.  

7) κπκυθέ βμ,ΝΚ., εαδΝΛδα Ϊεβ,Ν έ,Ν (βίίθ)έΝΚ φαζαδαεάΝ πΪλε δαΝ εαδΝ κΝ θΫκΝ

πζαέ δκΝ πκπ έαμΝ πθΝ λαπ αυθέ 

δαγΫ δηκμΝ βθΝhttp:// www.morax.gr 

8) Καλυ δΪμ,Ν Κέ,Ν (βίίθ)έΝ Λ δ κυλΰδεσμΝ εέθ υθκμΝ – Ξαθα δαίΪακθ αμΝ παζδΫμΝ

Ϋθθκδ μέΝΝ 

δαγΫ δηκμΝ βθΝhttp:// www.economia.gr 

http://www.kathimerini.gr/
http://www.bankofgreece.gr/
http://www.economia.gr/
http://www.hba.gr/
http://www.economia.gr/
http://www.morax.gr/
http://www.economia.gr/
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9) ΝδΪλξκμ, Νέ, (1997). Χλβηα κκδεκθκηδεά αθΪζυ β ζκΰδ δευθ εα α Ϊ πθ. 

ΠΫηπ β Ϋε κ β, ε .  αηκτζβ. 

10) Π λΪεβμ,ΝΠέ,Ν(βίίι)έ τηφπθκΝ βμΝ α δζ δαμΝΙΝ& II. 

δαγΫ δηκΝ βθμΝhttp://www.elearn.elke.uoa.gr 

11) Σ  (Π Σ  2589/20.8.2007) 

12) Χαλαζαηπέ βμ,ΝΜέ,Ν(βίί1)έΝ ΝθΫαΝ υθγάεβΝ βμΝ α δζ έαμΝΰδαΝ βθΝε φαζαδαεάΝ

πΪλε δαέΝΟδΝε φαζαδαεΫμΝαπαδ ά δμΝΫθαθ δΝ κυΝπδ π δεκτΝεδθ τθκυΝεαδΝκδΝ

ξθδεΫμΝη έπ βμΝ κυΝ– ΣυπκπκδβηΫθβΝπλκ Ϋΰΰδ βέ   

13) Randal, p., and παγαλΪεβμ, ., (2009). α δζ έαΝΙΙ,ΝκΝΰλάΰκλκμΝ λσηκμΝΰδαΝ

ηδαΝθΫαΝ πκξάΝ κθΝ λαπ αδεσΝξυλκέ 

δαγΫ δηκΝ βθμΝhttp://www.experian-scorex.com 
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