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Πεξίιεςε 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα , νη απεηιέο θαηά ηεο δσήο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

αλζξψπσλ- φπσο ε ηξνκνθξαηία, ν παληθφο γηα θάπνηα αζζέλεηα, νη θαηαζηξνθέο-  

αιιά θαη ε αβεβαηφηεηα ζην νηθνλνκηθφ ηνπίν ηεο θάζε ρψξαο, έρνπλ νδεγήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ θαη κεζφδσλ δηαθχιαμήο ηνπο απφ απηφ ην 

πεξηβάιινλ θηλδχλνπ πνπ αλαπηχζζεηαη νιφγπξά ηνπο. Ζ αβεβαηφηεηα, ην ξίζθν θαη ν 

θίλδπλνο είλαη θαζεκεξηλά ζπζηαηηθά ηεο δσήο καο. 

Ζ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζηηο κέξεο καο είλαη ζαθψο πην 

εχθνιε ππφζεζε, θαζψο ε ζπλδξνκή ηεο ηερλνινγίαο είλαη ζεκαληηθή ζηελ 

δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπσλ απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά. Οη θνηλσλίεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ αηζζεηά 

ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ελδερφκελσλ κειινληηθψλ θξίζεσλ, ζπλδπάδνληαο ηελ 

κέζνδν ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ κε ηελ ηερλνινγία. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα ζεσξεηηθή αιιά θαη εκπεηξηθή δηεξεχλεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ ηζνξξνπία 

θαη ηελ πξφνδν ζην ζχζηεκα ηεο θάζε ρψξαο θαη ησλ ηξφπσλ πξνζδηνξηζκνχ, 

εμέηαζεο θαη πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζήο ηνπο. Μειεηψληαη, επίζεο, ηα πην εμειηγκέλα 

θαη επξέσο δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηά ηνπο, ψζηε λα γίλεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ηνπο, ν 

νπνίνο ζα επηηειέζεη ζηελ αλάινγε νξζή ρξήζε ηνπο. 

Οη εθαξκνγέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζπλέβαιιαλ ζηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ 

έρεη επηηεπρζεί ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ζπλ ησ ρξφλσ, εθηηκάηαη φηη 

ζα αιιάμνπλ ηελ εηθφλα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 Αληηθείκελν θαη ζθνπόο ηεο έξεπλαο 

 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε νπνία 

είλαη έλαο επξέσο εθηεηλφκελνο θιάδνο θαη απνηειεί κηα ζεσξία ηεο ζχγρξνλεο 

δηνίθεζεο πνπ έρεη ζαλ αληηθείκελν λα εληνπίζεη, λα κεηξήζεη θαη λα αλαιχζεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε επηρείξεζε, νξγαληζκφο, θαη γεληθφηεξα ε θάζε 

ρψξα. θνπφο ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ είλαη λα πξνζηαηέςεη απφ απψιεηεο θαη 

θαηαζηξνθέο πνπ απεηινχλ ηελ δπλαηφηεηα θεξδνθνξίαο θαη αλάπηπμεο. Οη θίλδπλνη 

εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά ζηε δσή καο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη αλάινγεο αιιαγέο 

ψζηε απηνί λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα θαη λα απνθεχγνληαη επηηπρψο. 

Κξίζε είλαη ε αιιαγή –αηθλίδηα ε εμειηζζφκελε- πνπ απνιήγεη ζε θάπνην 

επείγνλ πξφβιεκα ηνπ νπνίνπ θάπνηνο πξέπεη λα επηιεθζεί. ηελ πεξίπησζε κηαο 

επηρείξεζεο, θξίζε είλαη νηηδήπνηε ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αηθλίδηα θαη ζνβαξή 

δεκηά ζηνπο ππαιιήινπο ,ζηε θήκε ή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. 

Μηα ζνβαξή θξίζε ζα επεξεάζεη νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ ,ελψ ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο ENRON θαη ηεο Barings Bank, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε. Οη δηεπζπληέο ησλ νξγαληζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν κηαο θξίζεο πξέπεη λα εληνπίζνπλ γξήγνξα ηελ αηηία, λ α ηελ πεξηνξίζνπλ 

θαη ηειηθψο λα ηελ επηιχζνπλ κε ηελ ειάρηζηε δεκηά. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ απνηειεί κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο νξγαλσζηαθήο 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ αζθάιηζε. 

Ζ δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη κηα πξαγκαηηθά δχζθνιε θαη πεξίπινθε εξγαζία 

αθξηβψο επεηδή δελ επηδέρεηαη πξνβιέςεηο ή ζρεδηαζκνχο αιιά απαηηεί απφ ηνπο 

αλζξψπνπο λα εμεηάδνπλ φιεο ηηο εθδνρέο. Δίλαη κηα δχζθνιε ππφζεζε επεηδή ν 

θαζέλαο καο έρεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηνλ θίλδπλν θαη ην ξίζθν θαη εθηηκά 

δηαθνξεηηθά ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαη επηπηψζεηο ηνπο. Δπηπρψο φκσο, 

ππάξρνπλ εξγαιεία, ηα νπνία ζπζηεκαηνπνηνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ θαη δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αλζξψπνπο λα απνθεχγνπλ ηα πεξηηηά 

ξίζθα. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πάληα αλνηρηά πεδία δξάζεο, θαζψο ν θίλδπλνο δελ 

εμαιείθεηαη πνηέ αιιά απιψο αληηκεησπίδεηαη. Αθφκε θαη ε πην απνηειεζκαηηθή 

κέζνδνο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ δελ αξθεί, θαζψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη 

θίλδπλνη πνιιαπιαζηάδνληαη. 
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Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαη ηηο πην επηθίλδπλεο απνθάζεηο γηα ην 

κέιινλ ηνπο θαη απνδείμεηο γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο βξίζθνληαη νιφγπξά καο: απφ ηηο 

επελδχζεηο ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην κέρξη ην πψο δηεπζχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. 

Παξά ηελ δηαλνεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, ν άλζξσπνο κνηάδεη εληειψο αλίθαλνο φηαλ 

έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ αβεβαηφηεηα, ππνηηκά νξηζκέλα είδε θηλδχλσλ θαη 

ππεξηηκά άιια. Παξφια απηά ζα πξέπεη ,νπσζδήπνηε, λα ππάξρεη θαιχηεξνο ηξφπνο 

απφ ηε ρξήζε ηεο δηαίζζεζεο θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Ζ θιαζηθή ζπκβνπιή πξνο ηνπο κάλαηδεξ ηνπ θηλδχλνπ θαη φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά θηλδχλνπο είλαη απιή : πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο. Να ηνπο παξαθνινπζήζνπλ φζν εμειίζζνληαη, λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα θαζέλα απφ απηνχο μερσξηζηά, αιιά θαη λα ιάβνπλ ππ‟ φςηλ ηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ φινη καδί ζηελ ίδηα ζηηγκή θαη ηέινο λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ 

άκεζα. 

ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα είδε θηλδχλσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο.  Ο θφβνο ηεο απνηπρίαο 

είλαη ηζρπξφ αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ θαη γη „απηφ ίζσο νη άλζξσπνη ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηηο δεκίεο παξά γηα ηα θέξδε. Απηφ αθξηβψο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

αλζξψπνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεγάιεο απψιεηεο θαη απεηιέο πνπ εκθαλίδνληαη 

θαζεκεξηλά, πξνθάιεζαλ ηελ εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην ζέκα ηεο κέηξεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ. Ζ αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε θχξηα ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε πξφηαζε 

θάπνησλ κεζφδσλ, ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη 

πηνζέηεζεο κεζφδσλ δηαρείξηζήο ηνπο. 

 

 

1.2  Πεγέο ησλ ζηνηρείσλ θαη κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

 

Οη εθαξκνγέο, νη ηξφπνη αλάιπζεο, αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

θηλδχλσλ, νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπκβάιινπλ απεξηφξηζηα 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο ησλ αηφκσλ αιιά θαη ζηελ βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπίνπ. Οη βάζεηο 

δεδνκέλσλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε ηνπο λα κεηξάεη 

θαη λα ζπγθξίλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηινγή 
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θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηαδηνδξνκίαο θη επνκέλσο ηνλ βνεζνχλ λα πξνζηαηεπζεί 

απφ ιαλζαζκέλεο κειινληηθέο απνθάζεηο ηνπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ηεο δηαρείξηζήο ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία, φπσο αξρεία, εθζέζεηο, κειέηεο,  

νηθνλνκηθά δειηία θαη αλαθνηλψζεηο ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, αξρεία θαη δεκνζηεχκαηα 

μέλσλ θαη ειιεληθψλ νηθνλνκηθψλ πεξηνδηθψλ, ζηαηηζηηθέο ζεηξέο ηξαπεδψλ, ειιεληθά 

θαη μέλα άξζξα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο πνπ αληιήζεθαλ απφ ην δηαδίθηπν, 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ (IMF) θαη Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ. 

 

 

1.3  Δπηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο – αξζξνγξαθίαο 

 

Ζ αξζξνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ειιεληθήο θαη μέλεο πξνέιεπζεο 

θαη έδσζε ζηελ παξνχζα έξεπλα κηα επξεία εηθφλα ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ, ην νπνίν άιισζηε απνηειεί δεηνχκελν γηα φιεο ηηο ρψξεο. Αληιήζεθαλ 

άξζξα απφ ην δηαδίθηπν, θαζψο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ δηεζλή ηχπν: 

παξνπζηάζηεθαλ αλαθνξέο ησλ “Risk Magazine”, “European Business Journal”, 

“Economist”, “European “Journal of Βanking and Finance”, “Financial Times”, “Journal 

of Political Economy”, “Journal of Credit Risk”, “Journal of Investment Management”, 

“Econometrica”  θαη απφ ηνλ ειιεληθφ ησλ: «Καζεκεξηλή», «Σα λέα», 

«Ναπηεκπνξηθή», «Σν βήκα». 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, δφζεθε βαξχηεηα ζηηο παξαθάησ δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη 

κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο : ηεο Σ. Κσζηηλνχ, Διατείριζη ηραπεζικών κινδύνων, ηεο 

Μ.Λαβάζα, Σύζηημα διατείριζης κινδύνοσ ζε μια επιτείρηζη, ηεο Β.Μπάθα Διατείριζη 

κινδύνων με ηην προζέγγιζη Value At Risk, ηνπ . Σδηάθα Διατείριζη κινδύνοσ ζηις 

ελληνικές επιτειρήζεις, ηνπ Ν.Παπαηξηαληαθχιινπ Διατείριζη κινδύνοσ 

ταρηοθσλακίοσ με ηην προζέγγιζη Value At Risk ζε ταρηοθσλάκια ελληνικών 

ηραπεζών, ηεο Δ. Σζερειίδνπ Διατείριζη τρημαηοοικονομικού κινδύνοσ,  ηνπ Δ. 

Υαξαιάκπνπο, Το θεζμικό πλαίζιο διατείριζης κινδύνοσ και η διαδικαζία απεικόνιζης 

ηων VAR επενδσηικών θέζεων, ηνπ Δ. Υαξίηνπ, Επιτειρηζιακοί κίνδσνοι, διατείριζη 

κινδύνων και οργανιζμοί διατείριζης κεθαλαίοσ και αναταίηιζης κινδύνων : 

ζτεδιαζμός και ηετνικές διατείριζης οικονομικών κινδύνων, ηεο Ο. Καξαδήκνπ, 

Διατείριζη ηραπεζικών κινδύνων θαη ηεο Μ. Σνχιηα, Φερεγγσόηηηα Τραπεζών: 

αναγνώριζη ηων κινδύνων και μεθοδολογία διατείριζης. 
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1.4  Γνκή ηεο εξγαζίαο  

 

Ζ εξγαζία απαξηίδεηαη απφ ηελ εηζαγσγή, ην θπξίσο κέξνο θαη ηνλ επίινγν. 

ηελ εηζαγσγή παξνπζηάδνληαη ην ζέκα θαη αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ν 

ζθνπφο θαη ε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη ε δνκή απηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Πεξηγξάθνληαη, 

αθφκε, ζπλνπηηθά νη πεγέο ησλ ζηνηρείσλ θαη γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο - αξζξνγξαθίαο. 

Σν θπξίσο κέξνο απαξηίδεηαη απφ 4 θεθάιαηα (δειαδή ηα θεθάιαηα 2,3,4,5) 

ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη νη εξκελείεο βαζηθψλ ελλνηψλ ρξήζηκσλ γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ, νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ θηλδχλσλ θαη γεληθφηεξα ζηνηρεία 

πεξηγξαθήο ηνπο, νη ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ ζε έλα ζεσξεηηθφ επίπεδν θη 

έπεηηα νη δηαδηθαζίεο, ηα ππνδείγκαηα θαη ηα κνληέια γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην Κεθάιαην 2 γίλνληαη θάπνηεο αλαθνξέο ζε έλλνηεο ζεκειηψδεηο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη αλαθέξνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπο. ην 

Κεθάιαην 3 αλαγλσξίδνληαη θαη αλαιχνληαη νη θαηεγνξίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπο. ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη 

αθξηβνχο κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ζην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη 

ηα ππνδείγκαηα θαη κνληέια δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 

Σέινο, ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο απνηειείηαη απφ ην Κεθάιαην 6, ζην νπνίν 

παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη γεληθέο δηαπηζηψζεηο ηεο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία 

νινθιεξψλεηαη κε ην παξάξηεκα θαη ηελ βηβιηνγξαθία – αξζξνγξαθία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Ο θίλδπλνο θαη νη ζεκειηψδεηο έλλνηεο 
 
 

 

2.1 Σν ξίζθν θαη ν θίλδπλνο ζηε δσή 

 

Μεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2001, φινη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη κε ηνλ πιένλ 

ηξαγηθφ ηξφπν φηη νιφθιεξνο ν θφζκνο έρεη κεηαβιεζεί ζε κηα «επηθίλδπλε πεξηνρή». 

κσο, αθφκα θαη πξηλ απφ απηφ ην γεγνλφο ηεο ηξνκνθξαηηθήο αγξηφηεηαο, ν θφζκνο 

καο είρε πάςεη λα είλαη αζθαιήο γηα αξθεηνχο απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηδηαηηέξσο γηα 

φινπο εθείλνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία. Σν ηέινο ηεο 

«ηξέιαο» κε ηηο κεηνρέο ηεο Νέαο Οηθνλνκίαο θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο «θνχζθαο» 

πνπ ηελ ζπλφδεπε είραλ ήδε ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ην πέξαζκα ζηελ επνρή ηεο 

αβεβαηφηεηαο. Αιιά απηά είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα πην πξφζθαηα παξαδείγκαηα 

απξνζδφθεησλ γεγνλφησλ πνπ θαηάθεξαλ λα γθξεκίζνπλ ηα φλεηξα εθαηνκκπξίσλ 

αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ πιαλήηε. 

 Ο κνλαδηθφο δξάζηεο γη‟ απηήλ ηελ εμέιημε φπνπ θπξηαξρεί ε αίζζεζε ηνπ 

απμεκέλνπ θηλδχλνπ δελ είλαη βεβαίσο νη ηξνκνθξάηεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε γηα 

παξάδεηγκα έρεη ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξφπν ηεο θαη κάιηζηα ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε 

απηήλ ηελ εμέιημε. 

 Οη θπζηθέο αιιά θαη πξνεξρφκελεο απφ ηνλ άλζξσπν θαηαζηξνθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππξθαγηψλ ζηα δάζε, ησλ ζεηζκψλ, ησλ κεγάισλ 

βηνκεραληθψλ αηπρεκάησλ ή θαη ησλ ηξαγσδηψλ ζε κέζα κεηαθνξάο, έρνπλ θαη 

εθείλεο ζπκβάιιεη απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζηελ ελίζρπζε θαη εκπέδσζε ηνπ 

αηζζήκαηνο φηη ν θφζκνο θαη νη πνιίηεο βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο πνιηνξθίαο. Κάηη 

πνπ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη πξφζθαηε κειέηε ηελ νπνία αλέιαβαλ απφ θνηλνχ ην 

Κέληξν Δξεπλψλ επί ηεο Δπηδεκηνινγίαο ησλ Καηαζηξνθψλ ηνπ Βειγίνπ θαη ε 

εηαηξεία ζπκβνχισλ A.I. Kearney.1 Απφ ηε κειέηε απηή πξνέθπςε φηη ε «έληαζε» ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έηπρε λα ζπκπέζεη ρξνληθά κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο κεγάισλ θαηαζηξνθψλ, γεγνλφο ην νπνίν, φπσο ήηαλ θπζηθφ, 

επηβάξπλε ην θιίκα αβεβαηφηεηαο ην νπνίν είρε αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη. 

                                                 
1
 International Monetary Fund, (2004), Financial Risk in the Fund and the Level of Precautionary 

Balances, Finance Department, http: //www.imf.org 
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ε ηδαληθέο ζπλζήθεο ε δηαρείξηζε θξίζεσλ μεθηλά πξνηνχ πξνθχςεη κηα θξίζε- 

ζε έλα ήξεκν θαη αληηθεηκεληθφ πεξηβάιινλ. Αξρίδεη κε έλαλ ελδειερή έιεγρν ησλ 

θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθείλσλ πνπ κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα.  

Σν θιίκα αβεβαηφηεηαο θέξλεη καδί θαη ηνλ θφβν. Κη απηφ είλαη παξάινγν λα 

ζπκβαίλεη. πσο εχθνια κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο, νη ζεηζκνί δελ έρνπλ θακία 

απνιχησο ζρέζε κε ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλφξσλ. Δθείλν πνπ έρεη ζπκβεί ζηηο κέξεο καο είλαη φηη ράξε ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ΜΜΔ, ε είδεζε γηα κηα θαηαζηξνθή νπνπδήπνηε θαη αλ έρεη 

ζπκβεί ζα γίλεη άκεζα γλσζηή ζε φινλ ηνλ πιαλήηε. Ωζηφζν, έλα κέξνο ηεο 

αίζζεζεο ηνπ απμεκέλνπ θηλδχλνπ είλαη δηθαηνινγεκέλν θαη ζε απηφ έρεη ζπκβάιιεη 

θαη ε ηερλνινγία κε ηα επηηεχγκαηά ηεο. Ζ έλλνηα ηεο απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο 

βξίζθεηαη ζήκεξα παληνχ, ζε θάζε βήκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ. Απφ ηα 

γελεηηθψο κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα πνπ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία 

εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ έσο ηηο θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο πνπ κε ηελ εμάπισζε 

πνπ έρνπλ απεηινχλ λα ζέζνπλ εθ πνδψλ θαζηεξσκέλεο βηνκεραλίεο. 

Οη κεγαιχηεξνη θίλδπλνη γηα ηνπο απινχο αλζξψπνπο δελ έρνπλ λα θάλνπλ 

νχηε κε ηελ ηζνηηκία επξψ/ δνιαξίνπ, αιιά νχηε θαη κε ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. 

Αληίζεηα, ζνβαξφηαηνη θίλδπλνη ειινρεχνπλ ζηνπο κηζζνχο ηνπο θαη ζην ελδερφκελν 

λα δηαθνπνχλ ή λα κεησζνχλ, αιιά θαη ζηελ αμία ησλ αθηλήησλ ηνπο. Δχθνια κπνξεί 

λα αληηιεθζεί θαλείο φηη ζηα ρξφληα πνπ έξρνληαη, ηα απιά πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα γηα λα ειέγρνπκε ηνλ πξνζσπηθφ καο πξνυπνινγηζκφ, 

κε ηελ βνήζεηα είηε ελφο επαγγεικαηία δηαρεηξηζηή είηε ελφο επαγγεικαηηθνχ 

ζσκαηείνπ, ζα κπνξνχλ λα καο βνεζνχλ λα βξίζθνπκε ηξφπνπο λα ειαρηζηνπνηνχκε 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηφο καο. 

 Σα «θαλφληα» ησλ εηαηξεηψλ ή ε θαηάξξεπζε επηκέξνπο αγνξψλ είλαη πιένλ 

έλα ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν. Σν ίδην θαη ε ηξνκνθξαηία θαη αθφκε ρεηξφηεξν ε 

εκθάληζε κηαο λέαο επηδεκίαο, φπσο ζπλέβε κε ηνλ «ηφ ηεο άηππεο πλεπκνλίαο» 

(SARS) ή ηελ γξίπε ησλ πνπιεξηθψλ, νη νπνίεο φρη κφλν αλαζηάησζαλ ηε δσή 

εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, αιιά απείιεζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αθαληζκφ ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Ωο Γηαρείξηζε ή Υεηξηζκφο θξίζεο [Crisis Management] ραξαθηεξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία πξφιεςεο, πεξηνξηζκνχ ή /θαη επίιπζεο-εθηφλσζεο θξίζεσλ.  

Γηαρείξηζε Κξίζεο θαιείηαη ε ηερληθή κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο κε ζθνπφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο.  

ηηο δηεζλείο θξίζεηο, νξίδνπκε ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ , ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζην 

πεξηνξηζκφ θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ, φπσο ηεο ζχγθξνπζεο-
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πξνθιήζεσλ θαη ηεο θιηκάθσζεο. Με άιια ιφγηα ν ρεηξηζκφο ηεο θξίζεο είλαη θαη‟ 

εμνρήλ κία δηπισκαηηθή πξνζπάζεηα, ε νπνία κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ 

ζηξαηησηηθά κέζα . Δπίζεο ν ρεηξηζκφο θξίζεο αλαθέξεηαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία κε 

ηελ νπνία νη αληίπαινη πξνζβιέπνπλ λα ζπκθηιηψζνπλ ηνπο αληαγσληζηηθνχο ηνπο 

ζηφρνπο. Σν πξσηεχνλ έξγν ηνπ ρεηξηζκνχ κηαο θξίζεο είλαη λα δηακελπζνχλ απφ ηε 

θάζε πιεπξά ηα ζπκθέξνληα ηεο θαη νη απαηηήζεηο ηεο, φζν γίλεηαη πην θαζαξά, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζζνχλ ιαλζαζκέλνη ππνινγηζκνί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

Έηζη ν αληίπαινο, είηε ζα απνθχγεη ηηο πεξαηηέξσ πξνθιήζεηο (νπφηε ηειεηψλεη ε 

θξίζε), είηε ζα επηδείμεη πξνζπκία γηα θιηκάθσζε ηεο θαηάζηαζεο.  

Ο ρεηξηζκφο κηαο θξίζεο δελ πξέπεη λα εθιεθζεί φηη έρεη πάληνηε σο επηζπκεηφ 

ζηφρν ησλ δπν πιεπξψλ ηελ απνθιηκάθσζε. Πξαγκαηηθφο ζηφρνο ρεηξηζκνχ είλαη ε 

επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο θάζε πιεπξάο.  

Ο ρεηξηζκφο κηαο θξίζεο απνηειεί κηα ιεπηή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη 

δχζθνιεο απνθάζεηο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ππφ ζπλζήθεο πίεζεο ρξφλνπ θαη 

δπλακηθψλ εμειίμεσλ, απφ αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ νκίριε ησλ ακθηβνιηψλ. 

Με ηνλ φξν αξρέο λννχληαη εδψ απαηηήζεηο νη νπνίεο, εάλ ηθαλνπνηεζνχλ, είλαη 

πηζαλφ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ζηε δηάξθεηα κηαο 

θξίζεο, ρσξίο λα ππάξμεη θιηκάθσζε.  

Κάζε ππεξεζία, Οξγαληζκφο ή νηθνλνκηθή κνλάδα, φζν κηθξέο θαη αλ είλαη 

νθείινπλ λα έρνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ Μλεκφλην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, ην νπνίν ζα 

πξνθαζνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο κεζνδηθέο δηαδηθαζίεο, ελέξγεηεο θαη δξάζεηο γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ έμνδν απφ ηε θξίζε.  

 

Έλα απνηειεζκαηηθό Μλεκόλην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ: 

 

1. Πξνθαζνξίδεη ηηο ζηαζεξέο [ζηάληαξη] ελέξγεηεο θαη απνθάζεηο θαη έηζη αθήλεη 

γηα ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο λα αζρνιεζνχλ θπξίσο, νη εκπιεθφκελνη, κε ηα 

εηδηθά ζέκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί [κεηαβιεηέο], 

θαζψο ε πίεζε ρξφλνπ είλαη δεδνκέλε γη‟ απηφ πεξηνξίδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. 

2. Πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο θξίζεσλ απφ ηηο νπνίεο εμάγνληαη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα, πνπ εθφζνλ αμηνπνηεζνχλ, βνεζνχλ ζην ρεηξηζκφ ηεο 

ηξέρνπζαο θξίζεο. Ο εληνπηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ ζθαικάησλ ρεηξηζκνχ 

ηεο θξίζεο δηδάζθνπλ θαη κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηα ιάζε ζε επφκελεο θξίζεηο. 

3. Πεξηέρεη ηα αληηθείκελα αλάιπζεο ηνπ ρεηξηζκνχ κηαο θξίζεο, ηα νπνία 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ην «χζηεκα» πνπ έρεη εκπιαθεί ζε θξίζε. 
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4. Καηαζηξψλεη ην ρέδην ή Πιάλν Υεηξηζκνχ Κξίζεσλ ή Αληηκεηψπηζεο 

Δθηάθησλ Κηλδχλσλ πνπ πεξηιακβάλεη, θαηάινγν κε ηελ επηζήκαλζε 

θηλδχλσλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ λα ζπκβνχλ, φπσο θαη πηζαλψλ 

ηχπσλ/ κνξθψλ θξίζεσλ κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπο.  

 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ Υεηξηζκνύ Κξίζεσλ [ζρεδίνπ 

αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ θηλδύλσλ] ζα πξέπεη λα ππάξρεη: 

 

1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ηνπ 

θηλδχλνπ κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ.  

2. Αλάπηπμε ελφο ξεαιηζηηθνχ πιάλνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ζα ειέγρεη ηηο 

πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο, φζν άκεζα γίλεηαη.  

3. ρεδηαζκφο θαη αζθήζεηο αληηκεηψπηζεο ελδερφκελσλ έθηαθησλ θξίζεσλ.  

4. πγθεθξηκέλνο άλζξσπνο, ν νπνίνο ζα επσκηζζεί φιν ην βάξνο ηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηα ΜΜΔ .  

5. Έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα Γεκφζησλ ρέζεσλ ή ρέδην Γξάζεο, πνπ 

ζα δίλεη απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα, φπσο:  

i. Πνηα θξίζε ζα κπνξνχζε λα πιήμεη ην «χζηεκα» ; 

ii. Πνην είλαη ην θνηλφ πνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί; 

iii. Πνηνο είλαη ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο; 

iv. Πνηα ζα είλαη ηα κελχκαηα; 

v. Πνηα ζα είλαη ε νκάδα δξάζεο θαη πνηνο ν ππεχζπλνο;  

vi. Δίλαη ε νκάδα θαη ν ππεχζπλνο γηα ηηο δειψζεηο εθπαηδεπκέλνο; 

vii. Πνηα κέηξα έρνπλ ιεθζεί πξνιεπηηθά θαη πνηεο νη γέθπξεο επηθνηλσλίαο 

κε ην θνηλφ (πξηλ ηελ θξίζε βέβαηα). 

6. Πξφβιεςε δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο κε φια ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο νκάδεο θαη φρη κφλν [ηειέθσλα, δηεπζχλζεηο, θιπ] 

7. Καηάζηαζε κε ηηο πηζαλέο πεγέο πιεξνθνξηψλ.[αξρεία, ζπλεξγαδφκελεο 

ππεξεζίεο, αλνηθηέο πεγέο, θιπ]. 

8. Οξγαλσκέλν ζχζηεκα πνπ ζα ηξνθνδνηεί κε πιεξνθνξίεο ηελ νκάδα 

δηαρείξηζεο Κξίζεσλ. 

 

Πξηλ ηε θαηάξηηζε ηνπ Μλεκνλίνπ, πξέπεη λα ζπγθξνηεζνχλ απφ ηνλ έρνληα 

ηε ηειηθή επζχλε ηεο Λήςεσο Απνθάζεσο [Πνιηηηθφ Ζγέηε, Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο 

κνλάδαο, Τπεξεζίαο ή Οξγαληζκνχ], ηα εμήο ξγαλα-Οκάδεο : 

 



 15 

 

1. Ο Ππξήλαο ή Κεληξηθό πκβνύιην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ [Κ..Γ.Κ.], ην 

νπνίν ζα έρεη ηελ επζχλε Λήςεσο Απνθάζεσλ θαη πιαηζηψλεηαη απφ ηηο 

επηκέξνπο Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ. Σν Κ..Γ.Κ. πξέπεη λα είλαη νιηγνκειήο 

νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν Πνιηηηθφο Αξρεγφο ή Γεληθφο Γηεπζπληήο, θιπ 

θαη νη αλψηαηνη ιεηηνπξγνί/ Τπεχζπλνη Σκεκάησλ ή αληηπξφζσπνί ηνπο . 

 

2. Οη Οκάδεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, νη νπνίεο ζα θιεζνχλ λα ιάβνπλ 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζεσλ. Ζ θάζε νκάδα ζα 

ζηειερψλεηαη θπξίσο απφ άηνκα - ζηειέρε πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία θαη εηδίθεπζε 

ζε ζέκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ πηζαλνχο θηλδχλνπο πξφθιεζεο θξίζεο. [Γηα θάζε 

θξίζε απαηηείηαη θαη ε αληίζηνηρε νκάδα ρεηξηζκνχ ηεο]. Ζ νκάδα είηε ζπιιέγεη θαη 

δηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο, δηαηππψλεη ζπζηάζεηο θαη παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε 

ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο πξνο ην Κεληξηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο, είηε αθνχ ραξάμεη ηελ πνιηηηθή ρεηξηζκνχ ηεο θξίζεο δίλεη ηηο 

νδεγίεο εθαξκνγήο ηεο. Γειαδή ηα άηνκα απηά ζα θιεζνχλ λα δηαρεηξηζζνχλ ηε 

θξίζε, ζα αλαιάβνπλ ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο, Τπεξεζίαο, εηαηξείαο θαη ηα 

κέζα ελεκέξσζεο ζε πεξίπησζε θξίζεο. 

 

3. Οκάδα Δθηάθησλ Μειώλ πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ην πκβνχιην αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία (κνξθή) ηεο θξίζεο.  

 

4. Αλαπιεξσηέο γηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ θαη ηδηαίηεξα εθείλεο ησλ εθηάθησλ 

κειψλ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη εθηηκήζεηο, εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο ησλ 

κειψλ ηεο Οκάδαο Υεηξηζκνχ Κξίζεσλ, αλακθηζβήηεηα επεξεάδνληαη απφ ηα 

πξνζσπηθά πηζηεχσ , ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο γλψζεηο , ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ 

αληίιεςε ηνπο. Κάζε άηνκν έρεη δηθφ ηνπ, φπσο ιέγεηαη, θψδηθα ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

θφπσζε θαη ην άγρνο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, πξνζηίζεηαη ζηα πξνεγνχκελα πνπ 

δξνπλ απνθαζηζηηθά ζην βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο.  

 

 

2.2  Δπελδπηέο θαη θξίζεηο 

 

Οη αγνξέο, πεξηζζφηεξν απφ ηηο θπβεξλήζεηο, αλαιακβάλνπλ φιν θαη 

κεγαιχηεξα πνζνζηά θηλδχλσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. πγρξφλσο, πνιιέο αγνξέο, 

ηφζν εθείλεο ησλ κεηνρψλ φζν θαη ησλ δαλείσλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ, έρνπλ γίλεη, 

ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, πην αζηαζείο.  
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Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο εξγάδεηαη απφ ην 1970 γηα λα βνεζήζεη ηηο 

ηξάπεδεο λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνπο θηλδχλνπο ηεο ρξενθνπίαο, ψζηε λα απνθχγνπλ 

ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο απηήο ηεο αζηάζεηαο2. 

 Οη επελδπηέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ έρνπλ κάζεη λα κε βάδνπλ φια ηα ρξήκαηά 

ηνπο «ζε έλα θαιάζη». Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θάζε είδνπο έρνπλ 

πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζνπλ δηθιίδεο αζθάιεηαο γηα λα ειέγμνπλ ηηο ζπειιψδεηο 

δπλάκεηο ησλ αγνξψλ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ήηαλ επηηπρείο. Ζ 

πξφζθαηε χθεζε γηα παξάδεηγκα, πέξαζε ρσξίο λα πξνθαιέζεη κεγάιεο θιίκαθαο 

πησρεχζεηο ηξαπεδψλ, ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νπνίσλ 

ήηαλ νη ηξαπεδηθέο θξίζεηο θαη ε θαηάξξεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εηαηξεηψλ.  

 Σα πξψηα ζεκάδηα ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο εκθαλίζηεθαλ ην 

1973. πξηλ απφ εθείλε ηελ επνρή, ην λφκηζκα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ είρε ζηαζεξή 

αμία, κεηά ηε πκθσλία ηνπ Bretton Woods- φπνπ γελλήζεθε ε κεηαπνιεκηθή 

νηθνλνκηθή ηάμε. Ζ θίλεζε θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ πινχζησλ νηθνλνκηψλ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε. Ο ρξπζφο, απηφ ην αξραίν απφζεκα πινχηνπ εμαθνινπζνχζε λα είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ην δνιάξην θαη λα ην ζηαζεξνπνηεί ζηα 35 δνιάξηα αλά νπγγηά.3 

 Έπεηηα ε Ακεξηθή απνθάζηζε λα απνδεζκεχζεη ην δνιάξηφ ηεο απφ ην ρξπζφ, 

γεγνλφο πνπ ζήκαηλε φηη ηα λνκίζκαηα έγηλαλ πην εππαζή ζηηο ηδηνηξνπίεο ηεο 

αγνξάο. Αζρέησο κε απηφ, θαη άιιεο ηηκέο απνζηαζεξνπνηήζεθαλ ηελ ίδηα πεξίπνπ 

επνρή. Οη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ εθηηλάρζεθαλ ζηα χςε, ζπκβάιινληαο ζην λα γίλεη ε 

δεθαεηία ηνπ ‟70 κηα πεξίνδνο πςεινχ πιεζσξηζκνχ θαη πνιιέο πινχζηεο ρψξεο 

αλέβαζαλ ηα επηηφθηά ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηνλ ζπγθξαηήζνπλ (φηαλ νη ξπζκνί 

αλάπηπμεο ην επηηξέπνπλ, κηα ρψξα πξνρσξά ζε απμήζεηο επηηνθίσλ, ψζηε λα 

θξελάξεη ηε ξνή ρξήκαηνο πνπ ηξνθνδνηεί ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο). 

 Φπζηθά ηα ρξεκαηηζηήξηα ήηαλ πάληνηε αζηαζή θαη εππαζή. Σν θαηλνχξην 

ήηαλ φηη θαη άιιεο ηηκέο άξρηζαλ λα αλεβνθαηεβαίλνπλ. Οη αθαδεκατθνί νηθνλνκνιφγνη 

ηεο Ακεξηθήο είραλ θαηνξζψζεη λα ζπκππθλψζνπλ ηε δσληάληα ηεο αγνξάο ζε δχν 

κφλν αξηζκνχο. Ο πξψηνο ήηαλ ε κέζε απφδνζε νπνηαζδήπνηε επέλδπζεο. 

 Ο δεχηεξνο ήηαλ ε κεηαβιεηφηεηα ή ε αζηάζεηα ηεο επέλδπζεο, έλα κέηξν ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο ηαρχηεηαο ησλ αιιαγψλ ησλ ηηκψλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα κεηνρή ε 

αμία ηεο νπνίαο αλεβαίλεη ή θαηεβαίλεη θαηά κέζν φξν 2% θάζε εκέξα είλαη δπν 

θνξέο πην αζηαζήο απφ κηα κεηνρή ε ηηκή ηεο νπνίαο θηλείηαη θαηά 1% ηελ εκέξα. Ζ 

ζνθία ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο θάλεθε λα επηβεβαηψλεηαη ην 1973, φηαλ δχν 

                                                 
2
 Κσζηηλνύ T. , (2005), Δηαρείξηζε ηξαπεδηθώλ θηλδύλωλ, Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο. 
3
 International Monetary Fund, (2004), Financial Risk in the Fund and the Level of Precautionary 

Balances, Finance Department, http: //www.imf.org 
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θαζεγεηέο πνπ εξγάδνληαλ ζηελ Ακεξηθή, ν Μάηξνλ θνιο θαη ν Φίζεξ Μπιάθ 

δεκνζίεπζαλ κηα κειέηε ζην Journal of Political Economy4, ζηελ νπνία ηζρπξίδνληαλ 

φηη ε ηηκή κηαο option κπνξνχζε λα ππνινγηζζεί ζρεδφλ απνιχησο κε ηε ρξήζε κηαο 

καζεκαηηθήο εμίζσζεο. Γηα ηνπο επελδπηέο, ε αζηάζεηα είρε γίλεη ζπλψλπκε κε ην 

ξίζθν. 

ζν κεγαιχηεξεο είλαη νη δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο κηαο κεηνρήο, ηφζν 

κεγαιχηεξν ζεσξείηαη ην ξίζθν ηεο. Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη παξάμελν, αθνχ δελ 

έρεη ζεκαζία γηα ηνλ παίθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ην εχξνο ηεο δηαθχκαλζεο, αιιά ην 

πνπ θαηαιήγεη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπ. Έζησ θη έηζη φκσο, ε αζηάζεηα είλαη ζπρλά 

ζεκάδη θάπνηαο πξαγκαηηθήο αιιαγήο ηνπ θηλδχλνπ. ηαλ ηα ρξεκαηηζηήξηα φινπ 

ηνπ θφζκνπ έπεζαλ θαηά 15% πεξίπνπ ηηο κέξεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ 11ε 

επηεκβξίνπ, κάιινλ αληαλαθινχζαλ αιεζηλέο αλεζπρίεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

 Γελ νθείινληαη φκσο φιεο νη δηαθπκάλζεηο ηεο αγνξάο ζε ηέηνηεο εηδήζεηο. Σν 

1987 ζεκεηψλεη έλα πξνεγνχκελν νξφζεκν ζηελ πνξεία ηεο αζηάζεηαο θαζψο νη 

αγνξέο έπεζαλ θαηά 10%-20% κέζα ζε κηα κφλν κέξα, ελψ ηίπνηα δελ θαηλφηαλ λα 

ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν. Απηή ε πηψζε πξνβιεκάηηζε ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, αιιά θαη 

ηνπο επελδπηέο πνπ πνχιεζαλ εθείλε ηελ εκέξα θη έραζαλ κηα πεξηνπζία. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ππνηίζεηαη φηη ζπγθεληξψλνπλ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο. Δάλ θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο (δειαδή αλ αληαλαθινχλ ηε 

ζπγθεληξσηηθή θαιχηεξε πξφβιεςε γηα κειινληηθά θέξδε), ηφηε νη δηαθπκάλζεηο ησλ 

ηηκψλ ζα έπξεπε λα αληαλαθινχλ πξαγκαηηθά γεγνλφηα. 

 Σν Κξαρ ηνπ 1987 έβιαςε ζνβαξά απηή ηελ ζεσξία. ιεο νη πξνζπάζεηεο λα 

εμεγεζεί απηή ε θαηάξξεπζε δελ κπφξεζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ηθαλνπνηεηηθή 

απάληεζε. Δθείλν πνπ έρεη θαηεγνξεζεί πξαγκαηηθά πεξηζζφηεξν είλαη φηη ε 

«αζθάιεηα ραξηνθπιαθίνπ»- ζηελ νπνία νη επελδπηέο πξνγξακκαηίδνπλ ηνπο 

ππνινγηζηέο ηνπο λα αγνξάδνπλ θαη λα πσινχλ ζχκθσλα κε δηαγεγξακκέλνπο 

θαλφλεο- δεκηνπξγεί ηνλ θίλδπλν κηαο αληίδξαζεο «αγέιεο» φηαλ ε αγνξά πέθηεη.5 

Απηφ πνπ κάιινλ ζπλέβε ήηαλ φηη κηα ζρεηηθά κέηξηα πηψζε ησλ κεηνρψλ 

παξαθίλεζε έλαλ αξηζκφ επελδπηψλ λα πνπιήζνπλ, ξίρλνληαο αθφκε ρακειφηεξα ηηο 

ηηκέο.    

 

                                                 
4
 Black F., and M. Scholes, (1973), “The pricing of options and corporate liabilities”, Journal of 

Political Economy, 81, pp. 637-59. 

 
5
 Kloman F.H., (2000), An iconoclastic view of Risk, In: AIRMIC convention 2000, Gleneagles, 

Scotland. 
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Έηζη «μχπλεζαλ» ηα πξνγξάκκαηα ησλ ππνινγηζηψλ θαη άξρηζαλ λα πσινχλ 

αθφκα πεξηζζφηεξεο κεηνρέο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν 

λα κείλνπλ «αθάιππηνη» νη επελδπηέο απφ ηελ θαηαηγηζηηθή πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηνρψλ. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ κηα θαζνδηθή πεξηδίλεζε πνπ νδήγεζε 

πνιινχο επελδπηέο ζηελ «πηψρεπζε». 

 Ο δηαρεηξηζηήο θεθαιαίσλ Α. Πεξζφ ηνπ GAM ,κε έδξα ην Λνλδίλν, έρεη 

δηαπηζηψζεη φηη νη ζχειιεο πνπ έθαλαλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα ηξία κεγάια 

ρξεκαηηζηήξηα (S&P 500, FTSE 100, Nikkei 225) λα παξαπαίεη ηφηε, ζήκεξα δελ ηα 

θινλίδνπλ ηδηαίηεξα. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αζηάζεηα ησλ αγνξψλ ίζσο λα 

δηαδξακάηηζαλ νη θαηαηγηζηηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. ήκεξα φκσο νη θαηεγνξίεο 

βαξαίλνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο επελδπηέο θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

κεηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο απέλαληη ζην ξίζθν θαη ζηελ «πηψρεπζε». Γεγνλφο ην νπνίν 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί «ηξαγηθή εηξσλεία», θαζψο απηνί ήηαλ (ηξάπεδεο θαη 

επελδπηέο) πνπ πηνζέηεζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα λα 

πξνζηαηεπζνχλ απφ ηηο ηδηνηξνπίεο ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ. Ζ ηερληθή πνπ είλαη ζρεδφλ 

παληαρνχ παξνχζα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νλνκάδεηαη VAR (value at risk) θαη ζα 

παξνπζηαζηεί ζε επφκελν θεθάιαην. 

 

 

2.3  Οξηζκόο βαζηθώλ ελλνηώλ 

 

Ζ αλάιπζε θηλδχλνπ απνηειεί καδί κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ζηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζε φιεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο 

πνπ πξέπεη λα ιάβεη κηα επηρείξεζε. Ο θίλδπλνο είλαη κηα έλλνηα ζηελά ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ αβεβαηφηεηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά κε ηελ ίδηα ζεκαζία. Κίλδπλνο 

είλαη ε έθζεζε ζηελ αβεβαηφηεηα θαη ζπλψλπκν ηεο αβεβαηφηεηαο είλαη ε άγλνηα. 

Ωζηφζν, σο θίλδπλνο νξίδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απφθαζεο δελ είλαη πιήξσο γλσζηά, αιιά πηζαλνινγείηαη φηη ζα θπκαλζνχλ κέζα ζε 

έλα εχξνο απνηειεζκάησλ.  

Κίλδπλνη εκθαλίδνληαη θαζεκεξηλά ζε κηα επηρείξεζε θαη ε δηαρείξηζή ηνπο 

ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη αλάινγεο αιιαγέο ψζηε απηνί λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα θαη 

λα απνθεχγνληαη επηηπρψο. Τπάξρνπλ φκσο ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ 

θίλδπλν πνπ θιεξνλνκνχκε, εθείλνλ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπκε λα δνχκε θαη ,βεβαίσο, 

ζηνλ επηζηεκνληθά ππνινγηδφκελν θίλδπλν.  
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Ζ επνρή καο αζθαιψο απαηηεί πξνζεθηηθή θαη, ηειηθψο, πεξίπινθε θαη 

ηερλνθξαηηθή πξνζέγγηζε. Σν ζχζηεκα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο πνπ δηαζέηεη ε ρψξα 

είλαη, ηψξα, θαιχηεξν. Σν επξσπατθφ πεξηβάιινλ πξνζέζεζε εξγαιεία, πφξνπο θαη 

θαλφλεο. Σν απνδεηθλχνπλ ην παξάδεηγκα ηεο αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξεη ε 

Δπξσδψλε έλαληη ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αληηκεηψπηδε ε δξαρκή, ηα 

αγξνηηθά ηακεία θαη άιια παξφκνηα. 

Γίπια φκσο ζην ζπιινγηθφ ππάξρεη, πνιχ πεξηζζφηεξν ζήκεξα, ην αηνκηθφ. Ο 

θαζέλαο απφ εκάο είλαη κηα κνλάδα δηαρείξηζεο θξίζεο. ε θάζε βήκα ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνινγίδεη θφζηνο θαη απνδφζεηο θαη 

,επνκέλσο, λα εθηηκά ηνπο θηλδχλνπο. Δθείλνπο πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη, φζνπο 

κπνξεί λα θαιχςεη θαη ηνπο άιινπο, πνπ νθείιεη λα απνθχγεη. 

Μεηά απφ κηα πεξίνδν αλάιεςεο ζπλερψο κεγαιχηεξσλ θηλδχλσλ, νη 

θνηλσλίεο καο επηζηξέθνπλ ζε πην «ζνθέο» πξνζεγγίζεηο. Σα εξγαιεία δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ επαλεμεηάδνληαη θαη ,θαηά θαλφλα, απινπνηνχληαη. ε θάζε πεξίπησζε, 

εηαηξείεο, δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, ζηειέρε θαη νξγαληζκνί, φπσο αθξηβψο θαη νη 

ηδηψηεο, πξνηηκνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ έθζεζε ζηνπο πνιινχο θηλδχλνπο, αθφκε θη 

αλ απηφ πεξηνξίδεη ηε δπλακηθή κεγαιχηεξνπ θέξδνπο.6 

Ωο αβεβαηφηεηα νξίδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην δηνηθεηηθφ ζηέιερνο έρεη 

δπζθνιία λα θαζνξίζεη πηζαλφηεηα ζηα απνηειέζκαηα κηαο επελδπηηθήο απφθαζεο, 

είηε γηαηί ππάξρεη έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, είηε γηαηί ππάξρεη έιιεηςε γλψζεο ζρεηηθά 

κε ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλακέλνληαη.  

Σα παξάγσγα  είλαη κηα αθφκε βαζηθή έλλνηα πνπ ρξίδεη ζεκαληηθφηεηαο ζην 

πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ. Σα 

παξάγσγα έρνπλ γίλεη ζπλψλπκα ηνπ νηθνλνκηθνχ ξίζθνπ ζηε ζπλείδεζε πνιιψλ 

αλζξψπσλ. Κάηη πνπ θαίλεηαη παξάινγν αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ζθνπφο ηνπο είλαη 

λα κεηαθέξνπλ ην ξίζθν κε αθξίβεηα απφ ην έλα κέξνο ζε άιιν. 

Σα παξάγσγα βξέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο ην 1990 φηαλ ε γλσζηή 

ζε φινπο Procter & Gamble θαη ε Gibson Greetings, κηα εηαηξεία επρεηήξησλ θαξηψλ 

απφ ηελ θεληξνδπηηθή πεξηνρή ησλ Ζ.Π.Α., ππέζηεζαλ ζνβαξέο δεκίεο απφ απηά. Οη 

θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξάγσγα θπξίσο γηα ηε δηάζεζε θζελνχ θεθαιαίνπ, 

σζηφζν, φια εμαξηψληαη απφ ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπο, γη‟ απηφ θαη ε ρξήζε ηνπο 

ελέρεη θηλδχλνπο. 

Σα παξάγσγα δελ είλαη αθξηβψο θάηη θαηλνχξην, ην ζχγρξνλν κνληέιν ηνπο 

σζηφζν πεξηέρεη futures θαη forwards (ζπκθσλία αγνξάο ελφο πξντφληνο ζην κέιινλ 

ζε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή), options (ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα, αιιά φρη ηελ 

                                                 
6
 Σζερειίδνπ Δ., (1999), Δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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ππνρξέσζε αγνξάο ελφο ελεξγεηηθνχ, κηαο κεηνρήο ή ελφο πνζνχ ζε μέλν 

ζπλάιιαγκα ζην κέιινλ, ζε κηα θαζνξηζκέλε ηηκή) θαη swaps (κε ην νπνίν κπνξεί 

θαλείο λα αληαιιάμεη κηα κειινληηθή δφζε πιεξσκψλ ζε έλα λφκηζκα, γηα κηα δφζε 

ζε έλα άιιν). 

Σέηνηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, αιιά θαη ζπλδπαζκνί απηψλ, βξίζθνληαη 

ζε δχν ηχπνπο. Ο πξψηνο αθνξά ζηελ θαηεγνξία ησλ δηθαησκάησλ αγνξάο (call 

options) θαη ησλ δηθαησκάησλ πψιεζεο (put options), πνπ αλαθέξνληαη ζε κεηνρέο 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηα ρξεκαηηζηήξηα. Καη ν δεχηεξνο θαη πιένλ 

δεκνθηιήο ηχπνο είλαη ηα OTC (over the counter) παξάγσγα, ηα νπνία 

δηαπξαγκαηεχνληαη εθηφο αγνξάο έπεηηα απφ απεπζείαο ζπκθσλία δχν κεξψλ. Απηά 

πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα απνηεινχλ κηθξφ κφλν κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο αγνξάο. Πξφθεηηαη γηα ηα exotic options, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα 

πνιιέο απφ ηηο θαηαζηξνθέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. 

Απηφ πνπ θάλεη ηα παξάγσγα ρξήζηκα, παξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ, 

είλαη ην φηη επηηξέπνπλ ζε έλαλ αθφκε πην επξχ αξηζκφ θηλδχλσλ λα γίλνληαη 

«δηαπξαγκαηεχζηκνη». Έλα πηζησηηθφ παξάγσγν είλαη έλα εηαηξηθφ ζπκβφιαην κε ηελ 

εηαηξεία ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πιεξψζεη ηνπο θαηφρνπο ηνπ εάλ 

ρξενθνπήζεη. Σα πηζησηηθά παξάγσγα, σζηφζν, δελ θαιχπηνληαη απφ θάπνηα 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζε έλα κεγάιν κέξνο ηνπο, νπφηε θαλείο δελ γλσξίδεη ηη ζα 

ζπκβεί αλ ππάξμνπλ αζεηήζεηο.7 

Ζ ειεγθηηθή αξρή ηεο Ακεξηθήο, ε Financial Accounting Standards Board 

(FASB) έρεη θαζηεξψζεη έλα λέν θαλνληζκφ πνπ απαηηεί απφ ηηο εηαηξείεο λα 

γλσζηνπνηνχλ αλ ρξεζηκνπνηνχλ παξάγσγα ψζηε λα απνκαθξχλνπλ θηλδχλνπο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ή απιψο παίξλνπλ έλα ξίζθν. 

 

2.4 Οξηζκόο ηεο θξίζεο  

Σν νπνηνδήπνηε εγρείξεκα ελφο «νξηζκνχ» ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

επηθαλεηαθέο ή εζθαικέλεο πξνζεγγίζεηο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ρξεζηκνπνηνχκελε 

γηα ηελ πξνζέγγηζε κεζνδνινγία, δελ ζα ήηαλ απφιπηα ζπκβαηή κε ηελ πθή ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ζην νπνίν ν νξηζκφο ζα αλαθεξφηαλ.” 

Δλ ηνχηνηο ε έλλνηα ηεο θξίζεο, σο πνιπδηάζηαηε πνπ είλαη, έρεη απνδνζεί 

πνηθηινηξφπσο,  κε κηα ιέμε φηη είλαη έλα δχζθνιν πξφβιεκα, πεξίνδνο αλσκαιίαο ή 

θξίζηκε θάζε.  

                                                 
7
 Χαξίηνπ Δ., (2001), Επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη, δηαρείξηζε θηλδύλωλ θαη νξγαληζκνί δηαρείξηζεο 

θεθαιαίωλ θαη αλαραίηηζεο θηλδύλωλ: ζρεδηαζκόο θαη ηερληθέο δηαρείξηζεο νηθνλνκηθώλ θηλδύλωλ, 

Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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Με ηνλ φξν «θξίζε», πεξηγξάθεηαη ζπλήζσο κηα απξφβιεπηε θαηάζηαζε, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληαζε θαη αλαζθάιεηα κπνξεί δε λα αθνξά ζηνλ εαπηφ 

καο, ζηελ νηθνγέλεηα , ζηελ επηρείξεζε, ζηνλ Οξγαληζκφ , ζηελ θνηλσλία, ζηνπο 

ζεζκνχο , ή ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ε νπνία πηζαλνινγείηαη φηη ζα επηθέξεη 

δπζκελή απνηειέζκαηα.         

 Καηά ηελ θξίζε, κεηαβάιιεηαη ε ζπλήζεο ξνή ησλ πξαγκάησλ θαη 

εηζεξρφκαζηε ζε κηα θακπή, ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν κε δπζρέξεηεο θαη θηλδχλνπο. 

Κάζε θξίζε ιεηηνπξγεί σο δνθηκή ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ ρσξίζνπκε 

ηε θξίζε ζε κηθξφηεξα δηαρεηξήζηκα ηκήκαηα πνπ ηα νξίζνπκε, κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο. Με ηε πξνζέγγηζε απηή θαη ην ΓΔΔΘΑ ησλ 

ΖΠΑ νξίδεη ηε θξίζε σο: «Μηα θαηάζηαζε πνπ πεξηθιείεη απεηιή γηα ηηο ΖΠΑ, ηα 

εδάθε ηεο, ηνπο πνιίηεο, ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θαη ηα δσηηθά ζπκθέξνληα, ε 

νπνία αλαπηχζζεηαη πνιχ γξήγνξα θαη δεκηνπξγεί κηα ζπλζήθε ηέηνηαο 

δηπισκαηηθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο ή ζηξαηησηηθήο ζπνπδαηφηεηαο, ψζηε λα 

αληηκεησπίδεηαη ην ελδερφκελν ρξήζεο ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη εζληθνί ζηφρνη» .      

 Έλαο νξηζκφο πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ C. McClelland, πξσηνπφξν ζηελ 

κειέηε ησλ δηεζλψλ θξίζεσλ είλαη: «Ζ θξίζε παξηζηά κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηε 

πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα ή ηελ έθηαζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δχν θξαηψλ » . 

χκθσλα κε κηα άιιε πξνζέγγηζε, κε ηελ νπνία εζηηαδφκαζηε ζηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ παξά ζην ζχζηεκα, «κηα θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη σο θξίζε φηαλ 

έηζη νξίδεηαη απφ εθείλνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη λα ηε ρεηξηζζνχλ». Ο θαζεγεηήο 

Charles Hermann έδσζε ηνλ νξηζκφ: «Κξίζε είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ αηθληδηαζκφ, πςειφ θίλδπλν γηα ηηο ζνβαξέο αμίεο θαη κηθξφ ρξφλν αληίδξαζεο».  

Γεληθά πάλησο, ε ιέμε θξίζε ζε εζληθφ επίπεδν, αθνξά νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε, 

ζηελ νπνία θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ νη έλνπιεο δπλάκεηο κηαο ρψξαο. 

Αλάινγα ηνπ ηχπνπ ηεο θξίζεο μερσξίδνπκε ζηξαηησηηθή ππνζηήξημε πξνο ηηο 

πνιηηηθέο αξρέο, αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ 

ππνζηήξημε εηξελεπηηθήο πξνζπάζεηαο, έλνπιε παξέκβαζε θιπ. 

 

2.5 Αλαθνξά ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλδύλσλ 

 

Ζ έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαιεί ν θίλδπλνο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Οη θαηεγνξίεο είλαη νη παξαθάησ: 
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 Απιφο ή ηαηηθφο θίλδπλνο. Ο απιφο θίλδπλνο πεξηιακβάλεη κφλν έλα 

ξίζθν δεκίαο. ε απηφ ην είδνο θηλδχλνπ ππάξρεη ε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην εάλ ε 

θαηαζηξνθή ελφο αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηεζεί. Σν είδνο απηνχ ηνπ θηλδχλνπ έρεη 

δπν πηζαλέο εθβάζεηο : δεκία ή κε δεκία. 

 Κεξδνζθνπηθφο ή Γπλακηθφο θίλδπλνο. Απηφ ην είδνο θηλδχλνπ 

αλαθέξεηαη ζε εθηηζέκελεο ζε θίλδπλν θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ 

σο απνηέιεζκα έλα πηζαλφ θέξδνο ή κηα πηζαλή δεκία. Οη απινί θίλδπλνη είλαη ζπρλά 

δχζθνιν λα απνθεπρζνχλ. Παξφια απηά, νη θίλδπλνη απηήο ηεο κνξθήο είλαη δπλαηφλ 

λα αλαιεθζνχλ απφ απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν ή λα κεηαθεξζνχλ ζε 

ηξίηνπο, νη νπνίνη ζα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ θίλδπλν. Αληίζεηα, νη θεξδνζθνπηθνί θίλδπλνη 

γεληθά δελ κπνξνχλ λα αζθαιηζηνχλ, κπνξνχλ φκσο λα κεηαθεξζνχλ ζε άιινπο κε 

ηε κέζνδν ηεο αληηζηάζκηζεο (hedging). 

 

Ο θεξδνζθνπηθφο θίλδπλνο, ζηα πιαίζηα κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα δηαθξηζεί 

ζε δπν θαηεγνξίεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

 Δπηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο. Ο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο κεηξάηαη απφ ηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην κειινληηθφ πνζνζηφ 

απφδνζεο επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Δμαξηάηαη απφ έλαλ 

αξηζκφ παξαγφλησλ, φπσο: κεηαβιεηφηεηα δήηεζεο, κεηαβιεηφηεηα ηηκήο πψιεζεο, 

κεηαβιεηφηεηα θφζηνπο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηηκψλ 

πξντφλησλ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά θαη έθηαζε ζηελ νπνία ηα θφζηε είλαη 

ζηαζεξά. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο. Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο είλαη ν 

επηπξφζζεηνο θίλδπλνο πνπ πθίζηαληαη νη θάηνρνη ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, σο 

απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο λα ρξεκαηνδνηεζεί ε επηρείξεζε κε δαλεηθά θεθάιαηα θαη/ 

ή κε πξνλνκηνχρεο κεηνρέο. 

 

Σν αξρηθφ ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη ν εληνπηζκφο ηνπο θαη ζε 

απηφ ην θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνπο θηλδχλνπο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ζα είλαη ην επφκελν ζηάδην. 

 

 

 

 

 



 23 

2.6 Αηηίεο ελδερόκελσλ θξίζεσλ 

 

Ζ θαηαλφεζε θάπνησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ θξίζεσλ ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 

ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ηχπσλ ησλ θξίζεσλ θαη γηα πνηνο ζα πξέπεη κηα επηρείξεζε λα 

είλαη πξνεηνηκαζκέλε. Πνιινί θίλδπλνη θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

Γηα παξάδεηγκα, έλαο θαηαζθεπαζηήο ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνο ζε αγσγέο αζηηθήο επζχλεο γηα ηα πξντφληα πνπ παξάγεη , νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηξαπκαηηζκνχο ή παξελέξγεηεο πνπ πθίζηαληαη νη ρξήζηεο 

απηψλ ησλ κεραλεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Robbins , θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ 

Dalkin Shield, ηεο ελδνκήηξηαο κεζφδνπ αληηζχιιεςεο δελ ππάξρεη πηα. Έλαο 

ηεξάζηηνο αξηζκφο αγσγψλ ,ιφγσ ηξαπκαηηζκψλ ,ηελ νδήγεζε ζε ρξενθνπία.  

Πνιιέο εηαηξίεο έρνπλ κάζεη κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο λα πξνζέρνπλ ηνπο 

παξάγνληεο ησλ θηλδχλσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν , θαη λα 

αλαπηχζζνπλ ζρέδηα γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα : 

 Μεγάιεο αεξνγξακκέο . βάζεη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ , έλαο επηβάηεο πνπ 

ηαμηδεχεη κε έλα κεγάιν  αεξνκεηαθνξέα είλαη πην αζθαιήο απφ φηη αλ 

ρξεζηκνπνηνχζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν. Παξ‟ φι‟ απηά ,κηα θαη κφλν 

ζπληξηβή είλαη θαηαζηξνθηθή. Αλαγλσξίδνληαο ηελ επάισηε ζέζε ηνπο , νη 

κεγάιεο αεξνγξακκέο εζηηάδνπλ ζηελ πηζαλφηεηα ησλ ζπληξηβψλ, ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ηηο απνηξέςνπλ θαη ζην πψο λα 

αληαπεμέιζνπλ κεηά απφ έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ. Οη πεξηζζφηεξεο επίζεο 

είλαη θαιά πξνεηνηκαζκέλεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηηο αεξνπεηξαηείεο.  

 Δηαηξίεο ρεκηθψλ θαη πεηξειαηνεηδψλ. Απηέο νη εηαηξίεο πξέπεη πάληνηε λα 

βξίζθνληαη ζε επηθπιαθή γηα ην ελδερφκελν εθξήμεσλ θαη δηαξξνή 

ξππνγφλσλ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ. Οπνηνδήπνηε ηέηνην 

πεξηζηαηηθφ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξή θξίζε. 

 Δηαηξίεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη ρξεκαηηζηέο έρνπλ καθξά 

ηζηνξία φζνλ αθνξά πξνβιήκαηα ζηηο δεκφζηεο ζρέζεηο θαη θξίζεηο 

εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Οη πην πνιιέο απφ απηέο πξνθαινχληαη 

απφ άζηνρεο εηζεγήζεηο κεκνλσκέλσλ ρξεκαηηζηψλ. Απηέο δηεπζεηνχληαη 

γεληθφηεξα κέζσ δηαηηεζίαο. Οη πην δεκηνγφλεο πεξηπηψζεηο απνξξένπλ απφ 

ηελ απνηπρία ησλ ρξεκαηηζηψλ λα αζθήζνπλ ηελ απαηηνχκελε επηκέιεηα ζηηο 

επελδχζεηο ηηο νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο λα ζπζηήλνπλ 

ζηνπο πειάηεο ηνπο. Σε δεθαεηία ηνπ ‟80 ,γηα παξάδεηγκα, δεθάδεο 

δηαβηβαζηέο εληνιψλ ζηηο Ζ.Π.Α. πξνσζνχζαλ ηνθνθφξα νκφινγα πνπ είραλ 
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εθδνζεί απφ θάπνηα αζθαιηζηηθή εηαηξία ε νπνία αξγφηεξα αδπλαηνχζε λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Σν γεγνλφο φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

δηαβηβαζηέο εληνιψλ πξνσζνχζαλ ηα νκφινγα απηά σο αζθαιή επέλδπζε 

,θαηάιιεια γηα ζπληαμηνχρνπο θαη πειάηεο πνπ δελ ήζειαλ λα 

δηαθηλδπλεχνπλ, ηνπο νδήγεζε ηειηθά ζην λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο 

εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηνπο δεκησζέληεο πειάηεο. 

 

ε γεληθέο γξακκέο , αηπρήκαηα θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πεξηβαιινληηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη πξνβιήκαηα πγείαο, ηερληθέο βιάβεο ,δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο θαη αλεμέιεγθηνη ππάιιεινη ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ 

ελδερφκελσλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο. Καζψο γίλεηαη ν έιεγρνο 

γηα ελδερφκελεο θξίζεηο, είλαη θξφληκν λα αλαδεηεζεί κηα επξχηεξε βάζε απφςεσλ, 

θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ηδέεο είλαη θαιχηεξεο απφ ιίγεο. πλήζσο νη άλζξσπνη πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θάζε κνλάδαο είλαη νη θαηαιιειφηεξνη α 

εληνπίζνπλ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ θξίζεηο, σζηφζν θάπνηνη θίλδπλνη 

ρξήδνπλ ηεο πξνζνρήο ηεο δηνίθεζεο πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνπο άιινπο.     

 

 

2.7 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ θξίζεσλ 

 

Ζ θάζε θξίζε, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηεο θαη ηελ Τπεξεζία, ηελ εηαηξεία ή ηνλ 

Οξγαληζκφ ζην νπνίν αλαθχπηεη, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο : 

 

1. Δίλαη θιηκαθνύκελε ζε έληαζε. 

Ζ θαηάζηαζε ζε κηα θξίζε είλαη δπλακηθή. ζν παξέξρεηαη ν ρξφλνο πιεζαίλνπλ νη 

πιεξνθνξίεο, απμάλεηαη ε γλψζε. Έηζη νη εκθαληδφκελεο θξίζεηο ζπλήζσο δελ 

εθδειψλνληαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κε ηελ κεγαιχηεξε ηνπο έληαζε αιιά θιηκαθσηά 

θαη ηφηε:  

2. Δπηθξαηεί πςειό αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη θηλδύλνπ.  

Καηά ηε πεξίνδν πνπ κηα θξίζε αλαθχπηεη νη εκπιεθφκελνη δηαθαηέρνληαη απφ άγρνο, 

λνηψζνπλ αλαζθαιείο θαη πσο θηλδπλεχνπλ γηα ην ρεηξφηεξν, κε απνηέιεζκα λα : 

 

3. Δπεξεάδνληαη νη ζπλήζεηο ιεηηνπξγίεο θαη ξπζκνί. 

Ζ έληαζε θαη ε αλεζπρία γηα ηελ ρεηξφηεξε εθδνρή αλαζηαηψλνπλ , δηαηαξάζζνπλ θαη 

κεηαβάιινπλ ηε ζπλήζε ξνή ησλ πξαγκάησλ θαζψο :  
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4. Γηαθηλδπλεύεη λα πιεγεί ε δεκόζηα /δηεζλήο εηθόλα ηεο κνλάδαο/ ρώξαο. 

Κάζε εκθαληδφκελε θξίζε πνπ ελδερνκέλσο νδεγήζεη ζε αξλεηηθέο επηπηψζεηο, είλαη 

επφκελν φηη ζα επηθέξεη πιήγκα ζηελ «εηθφλα», ηδίσο εάλ:  

5. Θα θαηαιήμεη ζε έιεγρν από ηα αξκόδηα θξαηηθά- δηαθξαηηθά όξγαλα ή /θαη 

ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο [Μ.Μ.Δ] 

Πάληνηε ε εθδήισζε κηαο θξίζεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιέζεη ηελ παξέκβαζε 

νξηζκέλσλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ή ηνπ δηεζλή παξάγνληα θαη ησλ Μ.Μ.Δ, γεγνλφο πνπ 

αλαπφθεπθηα : 

6. Πξνθαιεί πνηθίιεο βιάβεο θαη πιηθέο δεκηέο. 

«Υξεηάδεζαη 20 ρξφληα λα θηίζεηο ηε θήκε ζνπ θαη 5 ιεπηά γηα λα ηε γθξεκίζεηο». 

Πξνθαιείηαη ζπλήζσο εζηθή βιάβε, ε νπνία δεκηψλεη ηελ ηζρχ ηεο ρψξαο, ην πξνθίι 

ηεο ππεξεζίαο, ηεο εηαηξείαο/ Οξγαληζκνχ θαη ηξαπκαηίδεη κε θάζε ηξφπν ηε δηάζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ [πξντφλησλ] ηεο. 

 

 ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΖ ΚΡΗΖ 

 

Ο ζπλήζεο θχθινο δσήο κηαο θξίζεο αθνινπζεί ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

1. ηάδην Γηακόξθσζεο ηεο θαηάζηαζεο ή Πξνδξόκσλ ζπκπησκάησλ 

[Prodromal crisis stage.] 

πλήζσο, πξηλ νδεγεζνχκε ζηε θξίζε, νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο ή επηζεκάλζεηο, γηα 

ηηο νπνίεο δελ ιεθζνχλ κέηξα, ελέξγεηεο/ πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαη κηα αζπλήζεο 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ. Σν ζηάδην απηφ ηειεηψλεη κε έθδνζε εθηίκεζεο 

θαηάζηαζεο απφ ην Κέληξν Υεηξηζκνχ Κξίζεσλ. ια ηα παξαπάλσ πνπ ελδερφκελα 

νδεγνχλ ζε εθδήισζε θξίζεο θαινχληαη Πξφδξνκα ζπκπηψκαηα. Κάζε 

δξαζηεξηφηεηα έρεη ηα δηθά ηεο πξφδξνκα ζπκπηψκαηα. «Κάζε ζηηγκή πνπ δελ 

ππάξρεη θξίζε, δηαλχεηαη κηα θαηάζηαζε πξν- θξίζεο» 

 

2. ηάδην εθδήισζεο-θνξύθσζεο ηεο θξίζεο [Acute crisis stage]. 

Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία εθδειψλεηαη θαη θνξπθψλεηαη κηα θξίζε. Γηαξθεί φζν 

ρξφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο εθδειψλνληαη. 

 

3. ηάδην επηπηώζεσλ [Chronic crisis stage]. 

Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη επηπηψζεηο απφ ηελ θξίζε εθδειψλνληαη θαη νη 

ζπλέπεηεο είλαη νξαηέο.  
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4. ηάδην επίιπζεο-νκαινπνίεζεο [Crisis resolution stage]. 

Ζ ηειεπηαία θάζε ηεο θξίζεο θαηά ηελ νπνία ην «ζχζηεκα» αξρίδεη λα αλαθηά ηνπο 

θαλνληθνχο πξν ηεο θξίζεο ξπζκνχο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ 

 

3.1  Δπηρεηξεκαηηθόο θίλδπλνο 

 

ινη νη νξγαληζκνί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπνζέηεζε θεθαιαίσλ θάησ 

απφ ζπλζήθεο πςεινχ θηλδχλνπ, ζηελ επηδίσμε εγρεηξεκάησλ πνπ είλαη αβέβαηα. ‟ 

απηνχο πεξηιακβάλνληαη νηθνλνκηθά ηδξχκαηα, θπβεξλεηηθά ζψκαηα, εηαηξείεο, θαζψο 

θαη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί. ινη ζέηνπλ ζηφρνπο θαη θαηαλέκνπλ ηνπο πφξνπο 

ηνπο έηζη ψζηε απηνί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Δπεηδή φινη νη νξγαληζκνί 

αληηκεησπίδνπλ αβεβαηφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, φινη αληηκεησπίδνπλ 

θίλδπλν. 

 ηελ επνρή καο ε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ απνηειεί έλα θξίζηκν 

δήηεκα, θαζψο θαη νη νξγαληζκνί εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δεκίεο εμαηηίαο θηλδχλσλ, νη 

νπνίνη δελ ιακβάλνληαη αξρηθά ππ‟ φςε. 8Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ αθνξά ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαδηθαζηψλ 

θάησ απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη ε αλάιεςε θηλδχλνπ. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ πεξηπηψζεσλ, 

φπνπ πξνέθπςαλ κεγάιεο απψιεηεο απφ θαθή επέλδπζε θεθαιαίσλ ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα ( futures, options), ζε θξαηηθά νκνινγηαθά δάλεηα 

πξνθχπηνπλ δπν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά : νη δεκίεο πξνέθπςαλ άκεζα απφ ηηο 

ελέξγεηεο ελφο θαη κφλν αηφκνπ (ζηειέρνπο) θαη νη δεκίεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

πξνιεθζεί κέζσ ηεο θαηάιιειεο επίβιεςεο. 

 Σέηνηνπ είδνπο απψιεηεο δελ ζπλέβαηλαλ παιηφηεξα. ην παξειζφλ, νη 

εηαηξείεο ρξεσθνπνχζαλ ή εκθαλίδνληαλ δεκίεο, αιιά νη δπλάκεηο πνπ πξνθαινχζαλ 

απηά ηα θαηλφκελα ήηαλ καθξνζθνπηθέο, φπσο ν αληαγσληζκφο, ε θαθή δηαρείξηζε ή 

νη αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, δπλάκεηο πνπ απνκπδνχζαλ ηε δσηηθφηεηα κηα 

εηαηξίαο. ήκεξα, έλα άηνκν κπνξεί λα ζεθψζεη ην αθνπζηηθφ θαη λα ηνπνζεηήζεη 

δηζεθαηνκκχξηα ζε θεθάιαηα πςεινχ θηλδχλνπ. Απηφ είλαη θάηη θαηλνχξην. Αλ 

ξσηήζεηε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα θνζηνινγνχλ ηνπο 

θηλδχλνπο, ζα ζαο δείμνπλ ηηο απμήζεηο ζηα αληίζηνηρα ηηκνιφγηά ηνπο. Αλ ξσηήζεηε 

ηελ θπβέξλεζε, ζα ζαο απαληήζεη ζηελ εληειψο αληίζεηε θαηεχζπλζε. Αλ ξσηήζεηε 

ηνλ ηξαπεδίηε ζαο, ζα ζαο επηζηξέςεη ηελ εξψηεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη ηνλ 

δηθφ ζαο «ηχπν επελδπηή», ηελ θαηαλαισηηθή ζαο ζπκπεξηθνξά, ηα φλεηξα θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ζαο θαη πξνθαλψο ηελ πξνδηάζεζή ζαο ζηελ αλάιεςε ξίζθνπ. 

                                                 
8
 Σδηάθαο . , (1998), Δηαρείξηζε θηλδύλνπ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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 Ο θίλδπλνο δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. 

Πξνέξρεηαη απφ πεγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ : ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα, θξαηηθά 

νκνινγηαθά δάλεηα, ρξεφγξαθα.9 Απηά ηα εξγαιεία έρνπλ απμεκέλε δπλαηφηεηα 

ξεπζηνπνίεζεο ζηηο αγνξέο θαη δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ έθζεζή ηνπο ζε πνιιά είδε θηλδχλσλ. 

 Σν ζέκα δελ είλαη κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία αιιά θαη ηα άηνκα ηα 

νπνία ηα ρεηξίδνληαη. Οη θίλδπλνη, δπζηπρψο, δηέπνληαη απφ δηαδηθαζίεο κφριεπζεο 

επνκέλσο νη απψιεηεο πνιιαπιαζηάδνληαη, θαζψο ε κφριεπζε δελ κεγεζχλεη κφλν 

ηνλ θίλδπλν ηεο αγνξάο αιιά απμάλνληαη θαη άιινη θίλδπλνη (φπσο ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο, ν λνκηθφο θίλδπλνο, νη 

νπνίνη ζα αλαιπζνχλ εθηελέζηεξα παξαθάησ). Μέζσ ηεο δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ νη νξγαληζκνί αλαδεηνχλ ιχζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο θαη νη 

λνκνζέηεο δίλνπλ θίλεηξα γηα κηα δηαδηθαζία αιιαγήο. 

 Οη λνκνζέηεο έρνληαο ηελ επίγλσζε ηεο απεηιήο ηνπ κνριεπφκελνπ θηλδχλνπ, 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο: πξνάγνπλ ηελ απνθάιπςε θηλδχλσλ πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, δηαζθαιίδνπλ φηη νη νξγαληζκνί έρνπλ ηα 

απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ, κεηψλνπλ ηνλ 

ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν θαη γεληθφηεξα πξνσζνχλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 

θάζε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, αλ θαη ε δηαδηθαζία ζαθψο κπνξεί λα δηαθέξεη 

ζε θάζε νξγαληζκφ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη : 

 

 Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα  

 Οη δηαδηθαζίεο 

 Ζ ηερλνινγία 

 

Παξαθάησ ζην επφκελν θεθάιαην ζα εμεηαζζνχλ ηα ηξία απηά ζηνηρεία ηεο 

δηαρείξεζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

 

 

 

                                                 
9
 Gupton G.M., Finger C.C., and M. Bhatia, (1997), CreditMetrics – Technical Document, J.P. Morgan 

& Co. Incorporated, http:// www.riskmetrics.com 
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3.2  Υξεκαηννηθνλνκηθόο θίλδπλνο 

 

Παξαθάησ εκθαλίδνληαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε, δίλνληαη νη νξηζκνί ηνπο θαη νη θχξηεο ελέξγεηεο ηνπ 

δηαρεηξηζηή θηλδχλσλ. Οη θίλδπλνη ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο.   

Σα θχξηα είδε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ είλαη ηα εμήο : 

 Κίλδπλνο αγνξάο.  

Δίλαη ν θίλδπλνο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηεη 

απφ αληίζεηεο θηλήζεηο ζην επίπεδν ή ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. Ο 

δηαρεηξηζηήο θηλδχλνπ ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο 

θηλδχλνπο αγνξάο ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη ζε φια ηα επίπεδα.10 Τπνινγίδεη ηηο 

κεηξήζεηο θηλδχλνπ, νξίδεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη ειέγρεη ηα φξηα ηνπ θηλδχλνπ 

θαηαλνψληαο απφ πνχ πξνέξρεηαη ν θίλδπλνο. 

  Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

Δίλαη ν θίλδπλνο φηαλ έλα αληηζπκβαιιφκελνο ζα απνηχρεη λα εθηειέζεη κηα 

ππνρξέσζε πνπ έρεη αλαιάβεη ε εηαηξία, δειαδή ε ελδερφκελε κε έγθαηξε 

απνπιεξσκή πξνο ηελ ηξάπεδα ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κε 

ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία δεκίαο. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηελ έθζεζε 

ζηνλ θίλδπλν ζρεηηθά κε ηα φξηα θαη λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηα φξηα ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Σέινο ρξεηάδεηαη λα αλαιχεη ηα δηάθνξα ζελάξηα. 

 Κίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ 

Ο θίλδπλνο φηη ε εηαηξία δελ ζα ιάβεη ρξήκαηα ή άιια αληαιιάγκαηα απφ ηνπο 

αληηζπκβαιιφκελνπο ζηνλ αλακελφκελν ρξφλν. Ο δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα εμεηάδεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ θαη ησλ νξίσλ δηαθαλνληζκνχ. 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. 

Μηα επηρείξεζε αληηκεησπίδεη δχν ηχπνπο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο: ν έλαο 

ζρεηίδεηαη κε εηδηθά πξντφληα ή αγνξέο, ν άιινο κε ηελ γεληθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ο πξψηνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο ππφζεζεο φηη ε επηρείξεζε 

κπνξεί ή δελ κπνξεί λα εμηζνξξνπήζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή θνληά ζηελ 

πξνεγνχκελε ηηκή αγνξάο ιφγσ ηνπ αλεπαξθνχο βάζνπο ηεο αγνξάο ή εμαηηίαο 

δηάζπαζεο ηεο αγνξάο. Ο θίλδπλνο ρξεκαηνδφηεζεο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο φηη 

ε επηρείξεζε δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ηηο εκέξεο 

πνπ έρεη δεζκεπηεί. 

                                                 
10

 Black F., and M. Scholes, (1973), “The pricing of options and corporate liabilities”, Journal of 

Political Economy, 81, pp. 637-59. 
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 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

Δίλαη ν θίλδπλνο φηη νη ειιείςεηο ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ή εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζα νδεγήζεη ζε αλαπάληερε απψιεηα. Απηφο ν θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ην 

αλζξψπηλν ιάζνο, ηελ απνηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο αλεπαξθείο δηαδηθαζίεο θαη 

ειέγρνπο. Ο δηαρεηξηζηήο ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζσζηή πξφβιεςε θαη δηαρσξηζκφ ησλ 

επζπλψλ, λα ειέγρεη φια ηα ζπζηήκαηα κε ηξφπν αληαγσληζηηθφ.11 Φξνληίδεη λα 

ππάξρεη πιήξεο ζπκθσλία αλάκεζα ζηα εζσηεξηθά θαη ζηα εμσηεξηθά ζπζηήκαηα, 

δεκηνπξγψληαο ζπζηήκαηα back-up. 

 Ννκηθφο θίλδπλνο 

Δίλαη ν θίλδπλνο φηη ηα ζπκβφιαηα δελ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ λνκηθά ή λα 

απνδεηρζνχλ ζσζηά. Ο δηαρεηξηζηήο θηλδχλνπ πξνζέρεη ζηηο ζπλαιιαγέο κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηα λνκηθά ζπζηήκαηα. 

 

 

3.2.1  Κίλδπλνο ηεο αγνξάο (market risk) 

 

Ο νιηθφο θίλδπλνο πνπ ζπλεπάγεηαη κηα επέλδπζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δπν 

κέξε. Σν έλα κέξνο νθείιεηαη ζε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ κφλν ηελ επηρείξεζε, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη απεξγίεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα επηηπρή ή κε επηηπρή 

πξνγξάκκαηα πξνσζήζεσο ησλ πσιήζεσλ, ε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ 

αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο, φπνπ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο, ε κεηαβνιή 

ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζε άιια ηπραία, κε πξνβιέςηκα γεγνλφηα 

πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Απηφ ην κέξνο ηνπ νιηθνχ θηλδχλνπ 

νλνκάδεηαη εηδηθφο θίλδπλνο ηεο επηρείξεζεο. Σν άιιν κέξνο ηνπ νιηθνχ θηλδχλνπ 

νθείιεηαη ζε παξάγνληεο ηεο αγνξάο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

ηαπηφρξνλα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη πφιεκνη, ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, ν 

πιεζσξηζκφο, ηα πςειά ή ρακειά επηηφθηα θαη γεληθφηεξα νη εμειίμεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο. Απηφ ην κέξνο ηνπ νιηθνχ θηλδχλνπ νλνκάδεηαη 

θίλδπλνο ηεο αγνξάο. 

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο εθηφο απφ ηηο ζπκπηψζεηο θαη αιιεινεπηθαιχςεηο κε 

άιιεο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ, φπσο ηελ ξεπζηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν απφ επελδχζεηο, απνηειείηαη απφ ηνλ θίλδπλν ησλ κεηαβνιψλ ησλ 

επηηνθίσλ, ηνλ θίλδπλν κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ, φπσο ησλ ηηκψλ νκνιφγσλ, ηνλ 

θίλδπλν απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηζνηηκηψλ ησλ λνκηζκάησλ, ελψ ε κέηξεζή ηνπ 
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 Σζερειίδνπ Δ., (1999), Δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ, Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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επηηπγράλεηαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ κεζφδσλ κέηξεζεο, απφ ηηο νπνίεο 

μερσξίδεη ε VAR (value at risk)12. 

Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο είλαη νπζηαζηηθά ε έθζεζε ηεο εηαηξίαο ζηελ 

επαηζζεζία ηεο ηηκήο ελφο νηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ ή ραξηνθπιαθίνπ θαη ζηηο αιιαγέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο παξακέηξνπο ηεο αγνξάο. Οη παξάκεηξνη απηνί πεξηιακβάλνπλ 

ηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, ηα επηηφθηα, ηηο αγνξέο κεηνρψλ, ππνηηζέκελεο αζηάζεηεο θαη 

ηηκέο πξντφλησλ. Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο αληαλαθιά ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, ηηο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο, ηε θνξνινγία πνπ 

αλαγθαζηηθά επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηηο θηλεηέο αμίεο. 

 

 

3.2.1.1  Κίλδπλνο δηαρείξηζεο επηηνθίσλ (interest rate risk management) 

 

Κάζε επηρείξεζε εθηίζεηαη ζε θίλδπλν επηηνθίσλ επεηδή δαλείδεηαη θεθάιαηα ηα 

νπνία θέξνπλ θάπνην επηηφθην, θάλεη επελδχζεηο κε θάπνηα απφδνζε, δαλείδεη ή 

παξέρεη δηεπθνιχλζεηο ζηελ πειαηεία ηεο κε έλα επηηφθην. Δίλαη νπζηαζηηθά ν θίλδπλνο 

δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ησλ θαζαξψλ εζφδσλ 

απφ ηφθνπο ηεο ηξάπεδαο εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ζηα επηηφθηα αγνξάο. 

Οη κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ θαη ε ξεπζηφηεηα απνηεινχλ δχν απφ ηα 

κεγαιχηεξα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

13(asset and liability management).  

Αλάινγα κε ην αλ νη ζπλαιιαγέο ηεο θάζε επηρείξεζεο γίλνληαη κε ζηαζεξφ ή 

θπκαηλφκελν επηηφθην ηφηε επεξεάδεηαη ην θφζηνο ησλ θεθαιαίσλ, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ε ξεπζηφηεηά ηεο θαη κεηαβάιινληαη ηα ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ παζεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο. 

Σα επηηφθηα επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο ηελ λνκηζκαηηθή θαη 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο  ζπλζήθεο, φπσο ν 

πιεζσξηζκφο. Οη απνδφζεηο ησλ επηηνθίσλ πνηθίινπλ απφ λφκηζκα ζε λφκηζκα. 

Ο θίλδπλνο ησλ επηηνθίσλ εκθαλίδεηαη φηαλ ελφο νξγαληζκνχ ην ηνθνθφξν 

θεθάιαην (principal) θαη νη ηακεηαθέο ξνέο απφ ηφθνπο (interest cash flows) θαη 

νκφινγα ή γξακκάηηα πνπ έρνπλ ιήμεη έρνπλ αζπκθσλίεο ζηελ εκεξνκελία 

αλαηίκεζεο ησλ ηηκψλ ησλ επηηνθίσλ. 
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 Μπάθα Β., (2002), Δηαρείξηζε θηλδύλωλ κε ηελ πξνζέγγηζε Value-at-risk, Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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 Σνύιηα Μ., (2006), Φεξεγγπόηεηα Τξαπεδώλ: αλαγλώξηζε ηωλ θηλδύλωλ θαη κεζνδνινγία δηαρείξηζεο, 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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Έλα αξλεηηθφ θελφ ζηελ ηηκή ηνπ επηηνθίνπ ζπκβαίλεη φηαλ νη ππνρξεψζεηο θαη 

ην παζεηηθφ μεπεξλνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ην ελεξγεηηθφ ζε κηα θαζνξηζκέλε 

ρξνληθή ιήμε, φηαλ δειαδή νη ππνρξεψζεηο αλαηηκψληαη πξηλ απφ ηα ηνθνθφξα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, γηα παξάδεηγκα, απμάλεηαη ην επηηφθην δαλεηζκνχ, ελψ 

παξακέλεη ζηαζεξφ ην επηηφθην απνδφζεσο ησλ θαηαζέζεσλ. 

Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ ηα θέξδε απφ ηα ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ππεξβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο απφ ρξεσζηηθνχο ηφθνπο ζε κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή 

ιήμε, φηαλ δειαδή νη ππνρξεψζεηο αλαηηκψληαη κεηά ηα ηνθνθφξα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. 

Πνιινί ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ κεηαβνιψλ 

ησλ επηηνθίσλ είλαη :   

 Ζ ζπρλφηεηα ησλ κεηαβνιψλ 

 Ζ κεηαβιεηφηεηα 

 Ζ θαηεχζπλζε ησλ αιιαγψλ ησλ επηηνθίσλ 

 Σν κέγεζνο ησλ ζέζεσλ θαη ηα νηθνλνκηθά πνζά ζε θίλδπλν πνπ επεξεάδνληαη 

άκεζα απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπο , θαη 

 Ζ βάζε γηα ηελ αλαηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο 

 

Μηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ησλ επηηνθίσλ ζα πξέπεη λα 

απαξηίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο φπσο ηελ θαζηέξσζε θαη ηελ εθαξκνγή 

κηαο βαζηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ. Ο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

επηηνθίνπ δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηελ νιηθή απαινηθή ηεο έθζεζεο ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, αιιά πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ δηαρείξηζε ηεο επίδξαζεο ησλ 

κεηαβνιψλ ηνπ επηηνθίνπ, κέζα ζε θάπνηα απηνεπηβαιιφκελα φξηα ηα νπνία ηίζεληαη 

κεηά απφ πξνζεθηηθή ζεψξεζε φισλ ησλ πηζαλψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα επηηφθηα. 

ξηα ζηνλ θίλδπλν απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, πξέπεη λα ηεζνχλ ζην 

πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ θάζε νξγαληζκνχ, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηα, ηελ ξεπζηφηεηα, ηελ πνηφηεηα πίζησζεο, ηνλ θίλδπλν επέλδπζεο, ηνλ 

θίλδπλν ζπλαιιάγκαηνο αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ζεζπίζεη ηα 

ξπζκηζηηθά φξγαλα. Ζ νξηνζέηεζε ηνπ θηλδχλνπ ζπλήζσο νξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηα 

θέξδε (δειαδή ηα θαζαξά εηζνδήκαηα πξηλ απφ θφξνπο) ή ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα 

αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θίλδπλν. Δθθξάδεηαη ζε επηηξεπηά 

επίπεδα πνζψλ γηα ζέζεηο πνπ δελ ζπκθσλνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ιήμεο. 
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Οη κεηαβνιέο ζηα επηηφθηα επεξεάδνπλ ηα θέξδε επηδξψληαο ζηα έζνδα απφ 

ηφθνπο, ζηα έμνδα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ζηελ αμία 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ επηηνθίσλ απαηηεί ηελ επίγλσζε ηνπ πνζνχ 

πνπ είλαη ζε θίλδπλν θαη ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ ζηηο 

επελδπηηθέο ζέζεηο πνπ είλαη ζε θίλδπλν. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν κία άιιε δηαδηθαζία πνπ 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

ησλ επηηνθίσλ είλαη ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ κέηξεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ ησλ επηηνθίσλ.  

Σερληθέο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο, φπσο ε VAR, Gap, Simulation, 

Duration, παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο κεηξήζεηο ή θαζεκηά κε δηαθνξεηηθή θηινζνθία, κε 

δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη κε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία.14 Ζ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηελ κέηξεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ πξέπεη λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηελ ελδερφκελε κεηαβιεηφηεηα 

ησλ επηηνθίσλ θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα ππάξρνπλ άκεζεο 

αληηδξάζεηο γηα θάζε πηζαλφ ελδερφκελν θιείζηκν ησλ ζέζεσλ. 

Γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θηλδχλνπ απφ ηα επηηφθηα ρξεηάδεηαη θαη 

ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ θαη θαηαλνεηψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.15 Ζ ρξήζε ηερληθψλ αλαραίηηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

(hedging) είλαη έλα κέζν δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θηλδχλνπ απφ κεηαβνιέο ζε 

επηηφθηα. Βάζε απηήο ηεο αληίιεςεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιά δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά 

πξντφληα θαη θπξίσο ηα παξάγσγα. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ηα ζπκβφιαηα futures, 

options, swaps ζε μέλν ζπλάιιαγκα θαη ζε επηηφθηα. 

Σν hedging είλαη κηα ηερληθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ε νπνία ειαηηψλεη ή 

κεδελίδεη ηελ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ησλ ηηκψλ ησλ επηηνθίσλ αιιά θαη ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξάμε δηαθφξσλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ζέζεηο αληηζηάζκηζεο ηνπ θηλδχλνπ. 

Ζ ηερληθή απηή ζπλίζηαηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κέζσ αλάιεςεο 

λέσλ ζπλαιιαγψλ θαη ζέζεσλ, νη νπνίεο ζα απνδεκηψλνπλ απφ ηηο πηζαλέο δεκίεο 

ησλ εθζέζεσλ ζηνλ θίλδπλν θαη νπζηαζηηθά ιεηηνπξγνχλ σο «θξάγκα». Αλ ην hedge, 

θξάγκα, είλαη νπζηαζηηθφ, νπνηαδήπνηε δεκία απφ ηηο αλνηρηέο ζέζεηο πνπ δηαηξέρνπλ 

θίλδπλν ζα απνδεκησζεί θαη ζα αληηζηαζκηζηεί απφ ην θέξδνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ 

ην ίδην ην hedge. 

                                                 
14Μπάθα Β., (2002), Δηαρείξηζε θηλδύλωλ κε ηελ πξνζέγγηζε Value-at-risk, 

Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
15

 Χαιαιάκπνπο Δ., (2002), Τν ζεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδύλνπ θαη ε δηαδηθαζία απεηθόληζεο ηωλ 

vAR επελδπηηθώλ ζέζεωλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 



 34 

 Κίλδπλνο ησλ επηηνθίσλ εκθαλίδεηαη θαη ζηελ αγνξά νκνιφγσλ, θπξίσο ζηα 

νκφινγα καθξάο δηάξθεηαο, ησλ νπνίσλ νη ηηκέο επεξεάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ ηηο αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ. Οη ηηκέο θαη νη απνδφζεηο ησλ νκνιφγσλ καθξάο 

δηάξθεηαο είλαη πην επκεηάβιεηεο απφ φηη απηψλ κε κηθξή δηάξθεηα θαη νη αιιαγέο ζηα 

επηηφθηα θάλνπλ ηηο επελδχζεηο ζηα νκφινγα καθξάο δηαξθείαο πνιχ επηθίλδπλεο κε 

απμεκέλε ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ. 

 

3.2.1.2  Κίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ 

 

Οη αιιαγέο ζηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πξνθαινχλ επηδξάζεηο ζε 

επηρεηξήζεηο θαη νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο επεηδή πνιιά απφ ηα πεξηνπζηαθά ηνπο 

ζηνηρεία έρνπλ θαηαινγίζεη ηελ αμία ηνπο ζε μέλα λνκίζκαηα. πλεπψο, φηαλ ε αμία 

ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ αιιάδεη, ε ηηκή πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ αγνξά γηα απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο αιιάδεη.16 Οη κεηαβνιέο ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ κεηαβάιινπλ, δειαδή, ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα απνηειέζκαηα κηαο επηρείξεζεο.  

Ζ ζηξαηεγηθή πξνζηαζίαο ηεο επηρείξεζεο απφ ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο 

πξέπεη λα αξρίζεη πξηλ λα δεκηνπξγεζεί ε έθζεζε ηεο επηρείξεζεο ζ‟ απηφλ ηνλ 

θίλδπλν. Ζ ηερληθή ηεο πξνζηαζίαο έλαληη ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ πινπνηείηαη κε 

θηλήζεηο είηε ζην εζσηεξηθφ είηε κε ρξεζηκνπνίεζεο πξντφλησλ ηεο αγνξάο. 

ε γεληθέο γξακκέο ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο 

επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ ηελ νηθνλνκηθή πνξεία κηαο ρψξαο θαη ηα 

καθξννηθνλνκηθά ηεο κεγέζε. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά είλαη ε εθηίλαμε ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Ζιεθηξνληθή Γεπηεξνγελή 

αγνξά ηίηισλ (ΖΓΑΣ, κε βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο, 6,4 ηξηο. 

Γξαρκέο ηνλ Ηαλνπάξην θαη 5,2 ηξηο. Γξαρκέο ηνλ Φεβξνπάξην)17 ζηνπο πξψηνπο 

κήλεο ηνπ 2001, ε νπνία πξνηηκήζεθε απφ ηα μέλα θεθάιαηα, θαζψο δελ πθίζηαληαη 

πιένλ ν νπνηνζδήπνηε ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο γηαηί ην ειιεληθφ δεκφζην αλήθεη 

ζηελ ηζρπξή νκάδα ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκηθήο έλσζεο. 

 

 

                                                 
16

 International Monetary Fund, (2004), Financial Risk in the Fund and the Level of 

Precautionary Balances, Finance Department, http: //www.imf.org 
 
17

 Σδηάθαο . , (1998), Δηαρείξηζε θηλδύλνπ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, Μεηαπηπρηαθή 

Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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3.2.2 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

ηνλ ηνκέα ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ, πνπ απνηειεί θαη ην ζεκαληηθφηεξν 

είδνο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο, ρσξίο 

θπζηθά λα έρεη πηνζεηεζεί κία κφλν κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο θαη απηφ επεηδή ε παξαδνζηαθή πιεπξά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

πεξηνξηδφηαλ ζηνλ θίλδπλν ηεο ζπλνιηθήο αζέηεζεο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Οη 

ηξάπεδεο θξαηνχζαλ ηα δάλεηα ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή αμία θαη 

έγξαθαλ κφλν ηελ αμία κε ηελ κνξθή παξνρήο, φηαλ ν δαλεηζηήο άξρηδε λα αζεηεί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο θίλδπλνο αζέηεζεο ελφο δαλεηζηή ζεσξείην έλα ηπραίν γεγνλφο. 

Ωζηφζν, ε επξχηεξε εξκελεία ηεο θχζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ βαζίδεηαη 

ζην φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα εηδσζεί κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο 

απψιεηαο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο σο απνηέιεζκα 

αιιαγήο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ ηεο εηαηξίαο λα εθηειέζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Ο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δελ είλαη αλ θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο 

αληηζπκβαιιφκελνο ζα αζεηήζεη ζην άκεζν κέιινλ, αιιά αλ ππάξρεη αιιαγή ζηελ 

πηζαλφηεηα ηεο αζέηεζεο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ.  

Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εζσηεξηθψλ κνληέισλ δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ είλαη ίζσο ην ππ‟ αξηζκφλ έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηα ηκήκαηα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδψλ. Οη κέζνδνη ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην. 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο δηαθξίλεηαη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ αζεηήζεηο ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ θαη ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν απφ ηηο επελδχζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ αγνξάο θαη πψιεζεο ελφο επελδπηηθνχ πξντφληνο, πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο, κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο αγνξάο. 

ΟΗ βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη δχν : A) ν πηζησηηθφο 

θίλδπλνο ησλ δηαθνξψλ θαη Β) ν πηζησηηθφο θίλδπλνο απφ αζεηήζεηο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

Α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ δηαθνξψλ 

 Ο θίλδπλνο απηφο εκθαλίδεηαη ζε ραξηνθπιάθηα ησλ νπνίσλ ε πηζησηηθή 

δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ηηκήο αγνξάο ή πξνζθνξάο θαη ηεο ηηκήο 

πψιεζεο ή δήηεζεο (credit spread) εκπνξεχεηαη θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο.18 Οη κεηαβνιέο ζηα ήδε ηζρχνληα credit spreads, επηδξνχλ 

ζηελ ηηκή θαη απνηίκεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ. 

                                                 
18

 Crouhy M., Galai D., and R. Mark, (2000), “A Comparative analysis of Credit Risk 

Models”, Journal of Banking and Finance, 24, pp.59-117. 
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Μηα ελδερφκελε κεηαβνιή ζηελ αληίιεςε ηεο αγνξάο γηα ηελ πηζαλφηεηα κηαο 

αζέηεζεο ή απνηπρίαο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο ησλ εμνθιήζεσλ ησλ 

ηφθσλ ή ηνπ αξρηθνχ νλνκαζηηθνχ ηνθνθφξνπ θεθαιαίνπ ππξνδνηεί ην άλνηγκα κηαο 

δηαθνξάο (spread) κεηαμχ δπν ηηκψλ, ηζνηηκηψλ, δεηθηψλ ή απνδφζεσλ. 

Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη είλαη ε επηπιένλ απφδνζε πνπ απαηηείηαη απφ ηελ 

αγνξά, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ κηα ζπγθεθξηκέλε πηζησηηθή έθζεζε ζηνλ θίλδπλν 

(credit exposure). Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ δηαθνξψλ είλαη ν θίλδπλνο κηαο 

νηθνλνκηθήο δεκίαο, ε νπνία νθείιεηαη ζε αιιαγέο ην επίπεδν ησλ αιιαγψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθηίκεζε ελφο πξντφληνο απφ ηελ αγνξά 

επνκέλσο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ δηαθνξψλ ηαηξηάδεη πην θπζηθά κε ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο. 

 Ζ πξνζέγγηζε πνπ ζεσξείηαη πην θαηάιιειε γηα ηελ κέηξεζε απηνχ ηνπ 

θηλδχλνπ είλαη ε Ηζηνξηθή Πξνζνκνίσζε ( Historical Simulation), ε νπνία δελ ζέηεη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαλνκή. (Ζ κέζνδνο απηή αλαιχεηαη ζην επφκελν θεθάιαην). 

 Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ δηαθνξψλ πθίζηαηαη κφλν φηαλ εθαξκφδεηαη 

πνιηηηθή κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο αγνξάο, φπσο ζηα ραξηνθπιάθηα κε ηα νκφινγα 

θαη ηα παξάγσγα. Κπξηνιεθηηθά, πξντφληα φπσο ηα επηρεηξεζηαθά ή θαηαλαισηηθά 

δάλεηα  δελ αθνινπζνχλ πνιηηηθή κε βάζε ηελ εθηίκεζή ηεο, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

αδχλαηε ε αλαγλψξηζε θαη ε εθηίκεζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. 

 

Β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο αζέηεζεο 

Δίλαη ν θίλδπλνο κε βάζε ηνλ νπνίν ν πηζηψκελνο, απηφο πνπ πήξε ηελ 

πίζησζε θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε, δελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο αζεηψληαο ηνπο φξνπο ηεο πίζησζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη 

αθεξέγγπνο. 

Ο πηζησκέλνο κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν, κηα νκάδα αηφκσλ, κηα εηαηξία, κηα 

επηρείξεζε, έλαο νξγαληζκφο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα παίξλεη ηελ κνξθή κηαο 

ηξάπεδαο πνπ πνχιεζε νκφινγα ζην θνηλφ ή ζε επηρεηξήζεηο θαη νθείιεη λα αλαιάβεη 

ηηο επζχλεο απνπιεξσκήο ηνπ θνππνληνχ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηνπ νκνιφγνπ.19 

Αθφκε, κπνξεί λα είλαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα πνπ εμέδσζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

νκφινγα ηα νπνία αγνξάζηεθαλ απφ εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ν θφζκνο ή νη επηρεηξήζεηο 

πνπ δαλείζηεθαλ απφ ηξάπεδεο θαη ηέινο, κπνξεί λα είλαη, κηα επηρείξεζε πνπ 

εμέδσζε νκνινγηαθφ δάλεην. 

                                                 
19

 Crouhy M., Galai D., and R. Mark, (2000), “A Comparative analysis of Credit Risk 

Models”, Journal of Banking and Finance, 24, pp.59-117. 
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 Ζ δηαθνξά ησλ επηηνθίσλ κεηαμχ ησλ νκνιφγσλ κε θίλδπλν αζέηεζεο θαη 

εθείλσλ ρσξίο θίλδπλν, νλνκάδεηαη αζθάιηζηξν θηλδχλνπ (risk premium), θαη 

ππνδειψλεη πφζν παξαπάλσ ηφθν επηδηψθνπλ λα θεξδίζνπλ νη άλζξσπνη, έηζη ψζηε 

λα είλαη πξφζπκνη λα θξαηήζνπλ έλα νκφινγν κε θίλδπλν. ζν πην πςειφο είλαη ν 

θίλδπλνο αζέηεζεο, ηφζν πην κεγάιν πξέπεη λα είλαη θαη ην αζθάιηζηξν θηλδχλνπ, γηα 

λα είλαη ζε ζέζε ν ηίηινο ή αμηφγξαθν λα δηαηεξήζεη ηελ δήηεζε ηνπ θαη λα 

ηζνξξνπήζεη ε αγνξά. 

 ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πηζησκέλνπ, ν πηζησηήο είηε είλαη επηρείξεζε ή ηξάπεδα θαηαγξάθεη δεκία ίζε κε ην 

πνζφ πνπ νθείιεη ν πηζησκέλνο κείνλ έλα πνζφ αλάθηεζεο, πνπ επηζηξέθεη πίζσ 

ζηνλ πηζησηή κεηά απφ ηελ πηψρεπζε θαη ξεπζηνπνίεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πηζησκέλνπ. 

 Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αζέηεζεο, ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε εθζέζεηο ζηνλ 

θίλδπλν πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ιήμε θάπνησλ ηίηισλ φπσο ηα επηρεηξεζηαθά θαη 

θαηαλαισηηθά δάλεηα θαζψο επίζεο εθζέζεηο ζηνλ θίλδπλν πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ραξηνθπιάθηα παξαγψγσλ. 

 Ζ αγνξά ησλ νκνιφγσλ, δηαθξίλεηαη απφ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 

ξεπζηνπνίεζεο απφ φηη ε αγνξά ησλ δαλείσλ θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν νη ηπρφλ ζέζεηο ζε 

νκφινγα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ νξίδνληα θαη ζρεδφλ άκεζα, 

ζε αληίζεζε κε ηα δάλεηα. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο αζέηεζεο, π.ρ. ζηα νκφινγα θαη 

ηηο κεηνρέο, θαζνξίδεηαη απφ ηηο απφςεηο ησλ επελδπηψλ γηα ηηο κειινληηθέο 

νηθνλνκηθέο θαη αλαπηπμηαθέο εμειίμεηο ελφο πηζησκέλνπ, π.ρ. εκπνξηθήο ηξάπεδαο 

ζηα νκφινγα, εηζεγκέλεο επηρείξεζεο ζηηο κεηνρέο, θξαηηθήο θεληξηθήο ηξάπεδαο ζηα 

νκφινγα φηαλ δαλείδεη ζε εκπνξηθέο. Έηζη νη ηηκέο ηεο αγνξάο γηα απηνχο, 

ελζσκαηψλνπλ ηφζν ηελ πνηφηεηα ηεο πίζησζεο ηνπ πηζησκέλνπ, φζν θαη ηηο 

ελδερφκελεο αιιαγέο ζην credit quality ηνπ πηζησκέλνπ.20 

 Ο βαζκφο ή πνζνζηφ αζέηεζεο ελφο νξγαληζκνχ πνπ πήξε πίζησζε, 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο, πνηθίιεη ζε ζπλερφκελε θιίκαθα θαη κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο ζπλερφκελε ηπραία κεηαβιεηή. Γηα λα κεηξεζεί θαη λα κπεη ζε κηα 

θφξκα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη πηζαλέο κειινληηθέο 

απνδφζεηο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα. Καηά ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ππάξρνπλ αξθεηέο κεηξήζεηο ηνπ θηλδχλνπ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ φπσο : 

                                                 
20

 Hull C.J., Nelken I., and D.A. White, (2004), “Merton’s model, credit risk and volatility 

skews”, Journal of Credit Risk, Volune 1, No.1, Winter 2004/05. 
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 Ζ θαηαλνκή ησλ δεκηψλ , φπνπ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θηλδχλνπ, 

ελδηαθέξεηαη λα απνθηήζεη θαηαλνκέο ησλ δεκηψλ νη νπνίεο ζπλέβεζαλ ζην παξφλ 

ραξηνθπιάθην, γηα λα απαληήζεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην κέγεζνο ησλ δεκηψλ ζε 

έλα πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο. 

 Ζ αλαγλψξηζε αθξαίσλ απνηειεζκάησλ, πνπ κπνξεί λα είλαη πνιχ 

ζεηηθά αιιά θαη θαηαζηξνθηθά. Απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη δχζθνιν λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα κνληέιν κε ζηαηηζηηθά κέζα, αιιά κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ 

βάζε ζελαξίσλ.  

 

 

3.2.3 Κίλδπλνο δηαθαλνληζκνύ 

 

Αλ θαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θξίζεηο ζηα δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά, ε 

πηψζε ηνπ Bankhaus Herstatt ην 1974 ήηαλ ην απνηέιεζκα θηλδχλνπ δηαθαλνληζκνχ, 

ν θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ δελ έρεη ηχρεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. 

Ο θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ είλαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ  μέλσλ αγνξψλ 

ζπλαιιάγκαηνο  (κνινλφηη απαληάηαη ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο φπνπ νη εηαηξίεο 

αληαιιάζζνπλ κεηξεηά γηα αζθάιεηεο ή γηα λα ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κε ηηο 

εκπνξηθέο ζπκβάζεηο) επεηδή ζην εκπφξην λνκίζκαηνο ε πιεξσκή γίλεηαη ζε έλα 

λφκηζκα πνιχ πξηλ εηζπξαρζνχλ ηα ρξήκαηα ζην άιιν λφκηζκα. 

Ο θίλδπλνο δηαθαλνληζκνχ κπνξεί λα θαηαλνεζεί πεξαηηέξσ κέζσ ηεο 

παξαθάησ πξαθηηθήο πξνζέγγηζεο : 

ηηο 26 Ηνπλίνπ ηνπ 1974 ε Bundesaufsichtsamt fur da Kreditwesen απέζπξε 

ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο σο ηξάπεδα απφ ηελ Bankhaus Herstatt, κηα κηθξή ηξάπεδα 

ζηελ Κνισλία ε νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ αγνξά ζπλαιιάγκαηνο (FX market), 

θαη δηέηαμε ηε δηάιπζε – εθθαζάξηζή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ηξάπεδαο εθείλε ηελ εκέξα αιιά κεηά ην θιείζηκν ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο 

πιεξσκψλ ηεο Γεξκαλίαο. Πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο Herstatt, 

πνιινί απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, κέζσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο θαη ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηεο, πιήξσζαλ κε ακεηάθιεηεο εληνιέο ζε γεξκαληθά κάξθα ζηελ 

Herstatt κέζσ ηνπ γεξκαληθνχ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ, πξνζδνθψληαο απνδείμεηο ζε 

ακεξηθαληθά δνιάξηα αξγφηεξα ηελ ίδηα κέξα ζηελ Νέα Τφξθε ηεξψληαο ηε ιήμε ησλ 

πιεξσκψλ ζηελ ηξέρνπζα θαη ζηε πξνζεζκηαθή δηαδηθαζία. 
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Με ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Herstatt ην πξσί ζηε Νέα Τφξθε ν 

αληηπξφζσπνο ηεο ηξάπεδαο αλέζηεηιε φιεο ηηο πιεξσκέο ζε δνιάξηα Ακεξηθήο απφ 

ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Herstatt.21 Απηή ε ελέξγεηα άθεζε αθάιππηνπο φινπο ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηεο Herstatt γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ γεξκαληθψλ κάξθσλ πνπ 

έζηεηιαλ (πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο). Δπίζεο, νη ηξάπεδεο πνπ 

είραλ ζπλάςεη πξνζεζκηαθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Herstatt θαη νη νπνίεο δελ είραλ ιήμεη 

αθφκε, έραζαλ ρξήκαηα αιιάδνληαο απηέο ηηο ζπκθσλίεο (θίλδπλνο αληηθαηάζηαζεο) 

θαη άιιεο νη νπνίεο είραλ θαηαζέζεηο ζηελ herstatt (παξαδνζηαθφο πηζησηηθφο 

θίλδπλνο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ). 

 

 

3.2.4 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εκθαλίδεη ξεπζηφηεηα αλ κε εχθνιν, γξήγνξν θαη 

θζελφ ηξφπν κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ρξήκαηα αλ παξαζηεί αλαγθαίν. ζν πην 

ρακειή είλαη ε ξεπζηφηεηα ελφο επηρεηξεζηαθνχ ηίηινπ, ζε ζρέζε κε ηνπο θξαηηθνχο 

ηίηινπο, ηφζν πην πνιχ απμάλεηαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα επηηφθηα ησλ δχν ηίηισλ. 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο εηαηξίεο 

είλαη βαζηθά, φηη ην θελφ κεηαμχ ησλ επηηνθίσλ ησλ δπν ηίηισλ απμάλεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο ξεπζηφηεηαο, κε απνηέιεζκα ην ηειηθφ αζθάιηζηξν θηλδχλνπ 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ, λα πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, επνκέλσο λα απνδίδεη κεγαιχηεξν επηηφθην απφδνζεο απφ 

έλαλ θξαηηθφ ηίηιν, ελζσκαηψλνληαο θπζηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ θηλδχλνπ. 

Κάηη αλάινγν θάλεθε ζαθέζηεξα κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο Drexel Burnham 

Lambert ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1990. ν ιφγνο θαηάξξεπζήο ηεο είλαη φηη ζπλάληεζε 

δπζθνιίεο επεηδή είρε δεκηνπξγήζεη κία ζεκαληηθά κεγάιε παξαθαηαζήθε ζε πςειήο 

απφδνζεο κε ξεπζηνπνηήζηκα νκφινγα, πνπ δελ κπνξνχζε λα πνπιήζεη ζηελ αγνξά 

φηαλ ρξεηάζηεθε λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 22Ωζηφζν, ην ηειηθφ 

ρηχπεκα νθεηιφηαλ ζηελ εμάληιεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζήο ηεο. Έηζη, παξά ην 

γεγνλφο φηη ην πξσί ηεο ίδηαο κέξαο ηεο θαηάξξεπζήο ηεο, ε ακεξηθαληθή επηηξνπή 

αζθαιεηψλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε νκνζπνλδηαθή ηξάπεδα απνζεκάησλ ηεο Νέαο 

Τφξθεο επηβεβαίσζε ηελ θεξεγγπφηεηα ηεο Drexel ζηελ αγνξά, ε εηαηξία κέρξη ην 

                                                 
21

 Λαβάζα Μ., (1998), Σύζηεκα δηαρείξηζεο θηλδύλνπ ζε κηα επηρείξεζε,  Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
22

 Χαξίηνπ Δ., (2001), Επηρεηξεζηαθνί θίλδπλνη, δηαρείξηζε θηλδύλωλ θαη νξγαληζκνί 

δηαρείξηζεο θεθαιαίωλ θαη αλαραίηηζεο θηλδύλωλ: ζρεδηαζκόο θαη ηερληθέο δηαρείξηζεο 

νηθνλνκηθώλ θηλδύλωλ, Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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ηέινο ηεο εκέξαο δελ κπφξεζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο 

φπσο πίζηεπε φηη ζα έθαλε. 

Αληίζεηα φηαλ ε Salomon αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ 

αγνξά ην 1991 ιφγσ πξνβιεκάησλ εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ νκνιφγσλ, ηελ έζσζε 

ε πνιχ θαιή πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο, πνπ είρε θξνληίζεη λα έρεη 

καθξνρξφληεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή αθνχ κπφξεζε λα 

κεηψζεη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο θαη λα απνηξέςεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αξρηθή θξίζε. 

Απηφ έδσζε ηελ ειπίδα φηη ζα κπνξνχζε λα επηβηψζεη, ην νπνίν ζήκαηλε φηη ζα 

έπξεπε λα δπλακψζεη ηελ πξνζπέιαζε ηεο ζε άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 

 

3.2.5 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο πθίζηαηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξίαο θαη δελ είρε 

ηχρεη επξείαο πξνζνρήο ίζσο γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν. Ωζηφζν ,αμίδεη λα αλαθεξζεί κηα 

πξαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ θαλεξψλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο ξήμεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ γηα κηα επηρείξεζε. 

Ζ Toshihide Iguchi, κηα επηηπρεκέλε δηαπξαγκαηεπηήο νκνιφγσλ ζηελ 

ηξάπεδα Daiwa ηεο Νέαο Τφξθεο, δεκηνχξγεζε απψιεηεο άλσ ηνπ ελφο δηο 

ακεξηθαληθψλ δνιαξίσλ γηα ηελ ηξάπεδα, ζε δηάζηεκα 10 εηψλ, επεηδή είρε ηελ 

δπλαηφηεηα λα θαιχπηεη ηηο απψιεηεο απφ ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ νκνιφγσλ 

αθαηξψληαο ηηο αζθάιεηεο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θχιαμεο ησλ πειαηψλ. 

ηε ζεκεξηλή επνρή, νη εηαηξίεο ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί απφ ηελ 

αδπλακία ειέγρνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, έρνπλ 

επαηζζεηνπνηεζεί πξνο απηή ηελ κνξθή θηλδχλνπ. 

 

 

3.2.6 Ννκηθόο θίλδπλνο 

 

Ο θίλδπλνο απηφο δελ αθνξά κφλν ην ζέκα ηνπ αλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ηζρχνπλ θαη ππαθνχνπλ ηνλ λφκν, αιιά επίζεο αλ ε εηαηξία έρεη απαιιαγεί απφ ηηο 

λνκηθέο ηηο επζχλεο έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο. Σν θφζηνο γηα κία εηαηξία ζηελ 

πεξίπησζε κηαο ηέηνηαο απνηπρίαο, αθφκε θαη φηαλ δελ ππάξρεη επίζεκε λνκηθή 

αμίσζε ελαληίνλ ηεο, είλαη ζεκαληηθφ. 
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Γηα παξάδεηγκα, ε Banker Trust, αλέθεξε φηη πιήξσζε πεξίπνπ 150 εθ. 

δνιάξηα ην 1996 γηα λα δηεπζεηήζεη ππνζέζεηο θαθψλ πσιήζεσλ ζε πειάηεο φπσο ε 

Procter & Gamble θαη Gibson Greetings. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Σξφπνη δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

 

4.1 Πξόγλσζε ησλ θξίζεσλ 

Ζ αλαγλψξηζε θηλδχλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ελφο 

«πζηήκαηνο» είλαη ζήκεξα βαζηθή δηνηθεηηθή αλάγθε . Ζ αλάπηπμε, ε επεκεξία θαη 

αζθάιεηα ελφο θξάηνπο, ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε απνθνκηδή ζθνππηδηψλ, ε πξνζηαζία ηεο εηαηξίαο, ε δηαζθάιηζε 

ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο επξσζηίαο, είλαη 

κεξηθά απφ ηα ζέκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη ζαθείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαζεκεξηλή 

δηνίθεζε ησλ παξαπάλσ.Οη επηπηψζεηο κηαο θξίζεο είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξηζζνχλ 

αλ πξηλ ηε θξίζε ελεξγήζνπκε φπσο ζα ππνρξεσζνχκε λα ελεξγήζνπκε κεηά ηελ 

εκθάληζε ηεο. Γη‟ απηφ απαηηείηαη θαηαξηηζκφο ζρεδίσλ αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ 

θξίζεσλ θαη πξαθηηθή εμάζθεζε κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα ελδερνκέλσλ 

θξίζεσλ κε έκθαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο ρεηξηζκνχ θξίζεσλ, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζε 

άιινπο θξίζηκνπο ηνκείο.         

 Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο καο απηφο, απαηηείηαη φπσο φια ηα επίπεδα 

ηεξαξρίαο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν θαζψο ζα θιεζνχλ λα ιάβνπλ ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξίζεο.Αλ κηα θξίζε ζα επηθέξεη ή φρη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηνλ ηνκέα /ρψξν πνπ ζα εθδεισζεί θαη πφζν έληνλεο ζα είλαη απηέο, 

κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε ηνλ Γείθηε Δπηπηψζεσλ Κξίζεο [Crisis Impact Value – 

CIV]. Ο Γείθηεο απηφο ραξαθηεξίδεηαη κε έλα αξηζκφ θιίκαθαο απφ 0-10 θαη 

απεηθνλίδεη ην κέγεζνο δεκηψλ πνπ ζα επηθέξεη ε θξίζε, φηαλ θαλέλα κέηξν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δελ ιεθζεί.        

 Ζ πηζαλφηεηα λα εθδεισζεί κηα θξίζε κεηξάηαη κε ηνλ Γείθηε Πηζαλνηήησλ 

[Probability Factor], ζε πηζαλφηεηεο επί ηνηο εθαηφ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ν Γείθηεο 

απηφο απαηηείηαη λα ηεζεί εξσηεκαηνιφγην κε ηνπο πηζαλνχο γηα ην «χζηεκα» 

θηλδχλνπο. Ο θάζε εξσηψκελνο θαιείηαη λα απαληήζεη πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα 

εθδήισζεο θξίζεο απφ ηνπο επί κέξνπο θηλδχλνπο.  
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4.2 Γηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλσλ 

 

Ζ εθαξκνγή κηαο ελεξγνχο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ δελ είλαη εχθνιν πξάγκα, θαη γηα θάζε νξγαληζκφ είλαη δηαθνξεηηθή. Παξφια 

απηά, ππάξρνπλ ηξία βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 

θάζε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ, ηα νπνία είλαη ηα εμήο : ε εηαηξηθή 

θνπιηνχξα, νη δηαδηθαζίεο θαη ε ηερλνινγία.23 Ζ ζεκαζία θαζελφο απφ ηα ζηνηρεία 

απηά εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ θαη είλαη ζεκαληηθφ ζε θάπνην 

βαζκφ. Παξαθάησ εμεηάδνληαη ηα ηξία απηά ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

4.2.1  Η εηαηξηθή θνπιηνύξα  

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη κφλν αλ ηα κέιε ηνπ είλαη πξφζπκα λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελ δηαρείξηζή 

ηνπ. Οη λνκνζέηεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε απηφ ην ζέκα θάζε κέξα, θαζψο κπνξνχλ 

λα ππνρξεψζνπλ κηα ηξάπεδα λα εθαξκφζεη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη αθξηβφ ζχζηεκα 

απνηίκεζεο θηλδχλνπ, φπσο θαη λα αλαγθάζνπλ κηα αζθαιηζηηθή εηαηξία λα 

εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ εκθαλίδεηαη. 

Ωζηφζν, δελ κπνξνχλ λα ππνρξεψζνπλ κηα επηρείξεζε λα δηαρεηξηζηεί 

απνηειεζκαηηθά ηνλ θίλδπλν. Οη νξγαληζκνί, δειαδή, έρνπλ κηα εηαηξηθή θνπιηνχξα 

πνπ δελ είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη ηελ αλεχζπλε ζπκπεξηθνξά. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ είλαη έλα ζέκα πνπ εμαξηάηαη 

απφιπηα απφ ηηο δηαζέζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ εκπιέθνληαη. Ίζσο είλαη πξφζπκνη λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ, ππάξρνπλ φκσο πνιιέο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ππάξρεη κεγάιν θίλεηξν γηα απηνχο λα επηιέμνπλ λα κελ ην θάλνπλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ηα δηάθνξα είδε ζπκπεξηθνξάο πνπ κεηψλνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θίλδπλν, ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθφ πξνζσπηθφ θίλδπλν. Καλείο δελ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν εάλ δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ξηςνθηλδπλέςεη. 

 Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα πξνζδηνξίδεη πνηα ζπκπεξηθνξά επηιέγνπλ ηα κέιε ηεο 

εηαηξίαο θαη πνηα απνθεχγνπλ, αλ θαη ε αηνκηθή πξσηνβνπιία είλαη ζεκαληηθή. Ζ 

θνπιηνχξα ηεο εηαηξίαο παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν, γηαηί θαζνξίδεη πνηνπο θηλδχλνπο 

πξέπεη λα αλαιακβάλεη πξνζσπηθά ην θάζε άηνκν, ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ 

                                                 
23Kloman F.H., (2000), An iconoclastic view of Risk, In: AIRMIC convention 2000, 

Gleneagles, Scotland. 
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 ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζεηηθήο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία πξνσζεί ηελ 

πξνζσπηθή επζχλε, πεξηιακβάλνληαη ε εμέηαζε φισλ ησλ δεηεκάησλ, ηα άηνκα πνπ 

παίξλνπλ απνθάζεηο θαη ε παξαδνρή ηεο άγλνηαο. 

 Αλαιπηηθά, ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεηηθήο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, ηα άηνκα 

εμεηάδνπλ ηα πάληα. Απηφ δελ νδεγεί απιά ζηνλ θαζνξηζκφ θαιχηεξσλ ηξφπσλ γηα 

λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα, αιιά εμαζθαιίδεη φηη ηα άηνκα θαηαιαβαίλνπλ θαη εθηηκνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, ε νκαδηθή ιήςε απνθάζεσλ δελ είλαη εγθεθξηκέλε ηαθηηθή 

ζηελ πεξίπησζε ηεο αληηκεηψπηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, θαη απηφ επεηδή 

θαλείο δελ αηζζάλεηαη απφιπηα ππεχζπλνο θαη ππφινγνο γηα ηελ απφθαζή ηνπ, 

επνκέλσο είλαη εχθνιν λα πξνβεί ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη λα αλαιάβεη 

αθαηάιιειεο απνθάζεηο πνπ ζα επηθέξνπλ δεκία ζηελ επηρείξεζε. Αληηζέησο, φηαλ 

κφλν έλα άηνκν παίξλεη κηα απφθαζε (πηζαλφλ κε ηελ βνήζεηα θαη ηελ έγθξηζε 

άιισλ), απηφ ην άηνκν είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλν, δηφηη κηα κηα ιάζνο πξφηαζε 

κπνξεί λα δηαθπβεπηεί ε ππφιεςή ηνπ, θη έηζη αλαιχεη πξνζεθηηθά φια ηα δεηήκαηα, 

πξηλ λα πξνηείλεη έλα ζρέδην δξάζεο. Σέινο, ε παξαδνρή ηεο άγλνηαο, δειαδή ε 

παξαδνρή θάπνηνπ φηη δελ μέξεη, ζπλεπάγεηαη πξνζσπηθφ θίλδπλν. Ζ ζεηηθή εηαηξηθή 

θνπιηνχξα, φκσο, ελζαξξχλεη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εηιηθξίλεηα ζε φια ηα επίπεδα 

ελφο νξγαληζκνχ. 

 Αζθαιψο, θακία θνπιηνχξα δελ είλαη ηέιεηα, θη επηπρψο είλαη ιίγεο απηέο πνπ 

δελ επηδέρνληαη  βειηίσζε. Ζ πξφθιεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

είλαη ε εηιηθξηλήο απνηίκεζε ηεο θνπιηνχξαο ελφο νξγαληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

πξνζπάζεηα γηα βειηίσζή ηεο. 

 

 

4.2.2  Γηαδηθαζίεο 

 

       Ο ζθνπφο ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη λα ελδπλακψζεη ηνλ ξφιν ησλ αηφκσλ θη 

απηφ γηαηί πξνζδηνξίδνπλ απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη. Μφλν φηαλ νη δηαδηθαζίεο 

αγλννχληαη ε δηαζηξεβιψλνληαη κπνξεί λα γίλνπλ εκπφδην. 

 Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζσζηά νη δηαδηθαζίεο, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, κνινλφηη, ν φξνο 

δηαδηθαζίεο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζεσξείηαη ζπλψλπκνο, δπζηπρψο θαη 

ιαλζαζκέλα, κε ηνλ φξν γξαθεηνθξαηία. 

 Οη δηαδηθαζίεο θαη απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο εμαξηψληαη απφ ηνλ πξνζσπηθφ 

παξάγνληα, ν νπνίνο δίλεη ζε απηέο δσή θαη ηηο θαζηζηά επηηπρεκέλεο ή 

απνηπρεκέλεο, δειαδή εμαξηψληαη απφ ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα.  
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Δίλαη απηνλφεην πσο έλα ζχλνιν απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα 

αρξεζηεπηεί αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί νξζά απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη, 

ελψ αθφκε θαη έλα απιφ ζχλνιν δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα θάλεη ηελ δηαθνξά γηα έλαλ 

νξγαληζκφ, αλ ηα άηνκα πηζηεχνπλ ζε απηέο θαη αλαιάβνπλ κε ππεπζπλφηεηα λα ηηο 

θέξνπλ εηο πέξαο. 

 Ζ έιιεηςε δηαδηθαζηψλ απμάλεη ηνλ πξνζσπηθφ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ 

ηα άηνκα θαηά ηελ δηαρείξηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, κε απνηέιεζκα λα 

πξνάγεηαη ε απξαμία.24 Με ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ, ν θίλδπλνο ζπζηεκαηνπνηείηαη 

θαη γίλεηαη ζαθέο ην θάζε ηκήκα ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Οη 

απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο ελδπλακψλνπλ ηα άηνκα, θαζψο κεηψλνληαο ηελ 

αβεβαηφηεηα, πξνάγνπλ ηελ δξάζε. ηαλ δελ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο, ππάξρεη 

απμεκέλε πηζαλφηεηα γηα δηαθσλίεο, παξαλνήζεηο θαη ζπγθξνχζεηο. 

 Κάζε νξγαληζκφο, είλαη ινγηθφ πσο, ζα πξέπεη λα έρεη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

ζα αιιάδνπλ ηηο ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο. Δπεηδή νη δηαδηθαζίεο απαξραηψλνληαη κε 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, είλαη εχθνιν γηα ηηο εηαηξίεο λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ρσξίο λα αλαγλσξίζνπλ επίζεκα φηη ζπκβαίλεη κηα αιιαγή. Οη 

πεξίνδνη αιιαγήο απνηεινχλ, ζπρλά, δηαζηήκαηα απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα έλαλ 

νξγαληζκφ. Οη δηαδηθαζίεο αιιαγήο ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη έλαο εμαηξεηηθφο 

κεραληζκφο πνπ ελζαξξχλεη ηα άηνκα λα αλαγλσξίζνπλ ηηο αιιαγέο θαηά ηελ δηάξθεηα 

α πνπ απηέο ιακβάλνπλ ρψξα, θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβνπλ. 

Παξαδείγκαηα δηαδηθαζηψλ είλαη : ην νξγαλφγξακκα, νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ηα 

φξηα ηνπ θηλδχλνπ. 

 Οξγαλφγξακκα. Σν νξγαλφγξακκα νξγαλψλεη νπζηαζηηθά ηηο 

δηθαηνδνζίεο ηνπ θάζε αηφκνπ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηηο ππνρξεψζεηο 

θαη ηα θαζήθνληά ηνπ. Καζέλαο ζε έλα νξγαληζκφ ζα πξέπεη λα ινγνδνηεί ζε έλα 

κφλν πξφζσπν θαη λα έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ πξνζψπνπ. 

 Γηαδηθαζίεο δηνίθεζεο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, ην νπνίν ζα ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ππφινηπσλ κειψλ, ζα δηεπζεηεί ηηο ζπγθξνχζεηο, ζα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ θαζελφο θαη ζα ιχλεη ηηο δπζθνιίεο, 

δηεπθνιχλνληαο ηηο δηαδηθαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

 ξηα ηνπ θηλδχλνπ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θάζε επηρείξεζεο, νη νπνίεο ζα επαιεζεχνπλ ηα φξηα ηνπ θηλδχλνπ, 

ψζηε ην ζχζηεκα αληηκεηψπηζήο ηνπο λα παξακέλεη απνηειεζκαηηθφ. 

                                                 
24

 Black F., and M. Scholes, (1973), “The pricing of options and corporate liabilities”, 

Journal of Political Economy, 81, pp. 637-59. 
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 Σα φξηα ησλ θηλδχλσλ (φπσο ηνπ πηζησηηθνχ θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο αγνξάο), 

απνηεινχλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

ζεζπηζηνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ξπζκηζηηθφ ξφιν. 

 Οη ξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ζαλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα κεηψζνπλ ηνλ 

θίλδπλν θαη πεξηιακβάλνπλ κηα δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ, θαηά ηελ 

νπνία, πξνζηαηεχνπλ ηα ηξίηα κέιε θαη ειέγρνπλ ηνλ ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν. 

 

4.2.3 Σερλνινγία 

 

Ζ ηερλνινγία είλαη έλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ θάζε πξνζπάζεηαο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ γηα πνιινχο νξγαληζκνχο (φπσο ηξάπεδεο, εηαηξίεο δηαρείξηζεο 

επελδχζεσλ ή αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο νξγαληζκνχο ε 

ηερλνινγία δελ ιακβάλεη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν. Γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ βαζίδνληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηερλνινγία, ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο ιαλζαζκέλεο ρξήζεο 

ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο ε ηερλνινγία απνηειεί απιψο έλα 

εξγαιείν, ην νπνίν ζηα ζσζηά ρέξηα κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ νξγαληζκφ λα 

αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη. 

Τπάξρνπλ ηξφπνη απνθπγήο ησλ απξνφπησλ, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Δίλαη δπλαηφλ λα γίλεη 

ζρεδηαζκφο ρσξίο λα πεξηιακβάλεη ζηελ αξρή θαζφινπ ηερλνινγία. Απηφ κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα άζθεζε εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ, θαζψο αλαγθάδεη απηνχο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ ηξφπν δξάζεο θαη ζε 

ζέκαηα θνπιηνχξαο πνπ άπηνληαη ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Αθνχ απνθαζηζηεί ε 

ζηξαηεγηθή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί  πνχ πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ε ηερλνινγία. 

Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν δνπιεηάο ησλ αηφκσλ θαη ηηο 

ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο θαη παίδεη αθφκε ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζε έλα 

πεξηβάιινλ ζπλαιιαγψλ, φπνπ ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο ηερλνινγηθέο απαηηήζεηο. Ζ 

απηνκαηνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη σο εξγαιείν ε ηερλνινγία κπνξεί λα κεηψζεη ηελ 

δπλαηφηεηα αλζξψπηλσλ επεκβάζεσλ ζε δηαδηθαζίεο φπσο ε ζχλαςε ζπκθσληψλ, νη 

επηβεβαηψζεηο, νη αλαθνξέο θαη νη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ. Απηφ απνηειεί κεγάιν 

φθεινο, θαζψο ππάξρεη ε παξαδνρή πσο νξηζκέλα κεκνλσκέλα άηνκα ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα δηαζηξεβιψζνπλ ή λα ππνλνκεχζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. 
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Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία ζήκεξα θάλεη εθηθηή ηελ δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο 

αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ 

πιεξνθνξία κπνξεί λα θαηαρσξείηαη ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη, πξνσζψληαο ηφζν 

ηηο δηαδηθαζίεο, φζν θαη απνθεχγνληαο ιάζε θαη απάηεο. 

 

 

4.3  Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 

 

 ΟΗ κεγάιεο απψιεηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, πξνθάιεζαλ ηελ εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην ζέκα ηεο κέηξεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ θαη πεξαηηέξσ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ.25 Οπζηαζηηθά, ην βαζηθφ κέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ είλαη ε κέηξεζή ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα πιήζνο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ, 

ψζηε λα θξαηνχλ ελήκεξα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνπο 

κεηφρνπο ηνπο, θαη λα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα ηκήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ κε πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ηνλ θίλδπλν. 

Κάζε κέζνδνο είλαη θπζηθφ λα έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο 

θαη ε θαζεκηά ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε επηρείξεζεο, 

επνκέλσο κηα εηαηξία ζα πξέπεη λα δηαιέμεη πξνζεθηηθά ηελ κέζνδν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Μηα αθξηβήο κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ έρεη ζαλ ζθνπφ λα βνεζήζεη ηελ 

εηαηξία λα πξνβιέςεη ηελ πηζαλή δεκία θαη λα αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ. 

ηηο νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πνζνηηθά κνληέια 

πξνζπαζψληαο λα δψζνπλ αληηθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ηνπ θηλδχλνπ (γηα παξάδεηγκα ηα 

κνληέια VAR πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ).26 Αλ θαη απηά ηα κνληέια είλαη 

εμαηξεηηθά ρξήζηκα, δελ απνηεινχλ παξά κφλν αληηθεηκεληθέο εθηηκήζεηο βαζηζκέλεο 

ζηηο ππνθεηκεληθέο παξαδνρέο ηνπ κνληέινπ. Απηέο νη παξαδνρέο, ζρεηηθέο κε ηελ 

κνξθή ησλ θαηαλνκψλ ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηηο ηηκέο ησλ δηάθνξσλ ζηαηηζηηθψλ 

κεγεζψλ, κπνξεί λα είλαη ινγηθέο ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή, σζηφζν δελ παχνπλ λα 

είλαη ππνθεηκεληθέο. Απηφ ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν πνπ ππάξρεη γηα θάζε αληηθεηκεληθή 

κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ νλνκάδεηαη θίλδπλνο ηνπ κνληέινπ. 

                                                 
25

 Καξαδήκνπ Ο., (2004), Δηαρείξηζε ηξαπεδηθώλ θηλδύλωλ,  Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο. 
26

 Μπάθα Β., (2002), Δηαρείξηζε θηλδύλωλ κε ηελ πξνζέγγηζε Value-at-risk, Μεηαπηπρηαθή 

εξγαζία, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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Οξηζκέλνη θίλδπλνη κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ή λα πνζνηηθνπνηεζνχλ, ελψ 

άιινη, θαη κάιηζηα ζεκαληηθνί θίλδπλνη, δελ κπνξνχλ. Σειηθά φινη νη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδεη έλαο νξγαληζκφο θαηαιήγνπλ ζηα άηνκα (κεηφρνπο, πηζησηέο, 

ππαιιήινπο, πειάηεο, κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θ.η.ι.). Γελ ζα πξέπεη λα 

μερλάκε πσο φινη νη κέζνδνη κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλνπ βαζίδνληαη ζε 

κνληέια ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπ κνληέινπ. 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ κπνξεί λα είλαη είηε 

Α)κέζνδνη ζελαξίσλ είηε κε Β)ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο. Ζ θάζε κέζνδνο εθαξκφδεηαη 

αλάινγα κε ηελ θαηαιιειφηεηά ηεο ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ. 

 

Α)Μέζνδνο ζελαξίσλ 

 

Σα ζελάξηα ρξεζηκνπνηνχληαη κε κηα πνηθηιία ηξφπσλ, ππάξρνπλ κεηξήζεηο 

βαζηζκέλεο ζε ιίγα ζελάξηα θαζνξηζκέλα απφ ηνλ ρξήζηε, ελψ ππάξρνπλ θαη άιιεο 

βαζηζκέλεο ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ηπραία  δεκηνπξγεκέλσλ ζελαξίσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε αλάιπζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ 

πξνβνιή ζελαξίσλ γηα έλα ζχλνιν παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Σν θάζε ζελάξην κπνξεί 

λα απνηειείηαη απφ κηα παξαδνρή γηα ηελ ηηκή ηνπ θάζε παξάγνληα θηλδχλνπ γηα κηα 

εβδνκάδα ζην κέιινλ. Ζ αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ 

πξνβνιή ζελαξίσλ γηα πηζαλή αζέηεζε ππνρξεψζεσλ απφ ηα ζπλαιιαζζφκελα κε 

ηελ επηρείξεζε κέξε. Σν θάζε ζελάξην κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ζπλαιιαζζφκελν, πνπ αζεηεί ηελ ππνρξέσζή ηνπ κηα νξηζκέλε εκεξνκελία. Μπνξεί 

αθφκε λα πξνζδηνξίδεη ηηκέο γη‟ απηήλ ηελ εκεξνκελία γηα ηνπο δηάθνξνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο 

ησλ ζπκβνιαίσλ κε απηφλ ηνλ ζπλαιιαζζφκελν. Αθφκε, έλα εξγαιείν 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ κπνξεί λα εθηηκεζεί πξνβάιινληαο ζελάξηα γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά κηαο κεηαβιεηήο. 

 Ζ επηινγή ησλ ζελαξίσλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ηφζν ζην κέγεζνο ησλ 

θηλήζεσλ, φζν θαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ θηλήζεσλ. Ζ πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε 

αλάιπζεο ζελαξίσλ είλαη απηή θαηά ηελ νπνία εμεηάδνπκε ηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο ππφ ην πξίζκα ησλ πην πηζαλψλ, αηζηφδνμσλ θαη απαηζηφδνμσλ 

ζελαξίσλ. 
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Β) ηαηηζηηθέο κεηξήζεηο 

 

Οη ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο ηνπ θηλδχλνπ έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη ζπλνςίδνπλ 

κηα νιφθιεξε θαηαλνκή πηζαλφηεηαο, θαη επνκέλσο πεξηθιείνπλ φια ηα δπλαηά 

απνηειέζκαηα. Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπο είλαη φηη είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ. Σν 

πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αλάγθε λα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε απφ ηελ 

αβεβαηφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

ππεηζέξρνληαη ζηελ εθηίκεζε ησλ εηήζησλ θαζαξψλ ρξεκαηνξξνψλ.27 Ο βαζκφο 

αβεβαηφηεηαο ζηελ πξφβιεςε θάζε πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα κπνξεί λα νξηζζεί 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηξεζεί κε κηα θαηαλνκή πηζαλνηήησλ. Οη ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο 

ηνπ θηλδχλνπ εθηηκνχλ ηνλ θίλδπλν δεκηνπξγψληαο κηα θαηαλνκή πηζαλφηεηαο γηα έλα 

αβέβαην γεγνλφο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδπάδνπλ ηελ θαηαλνκή απηή κε έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζηαηηζηηθά κεγέζε. 

 Αξθεηέο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα αλαιπζνχλ 

ζε επφκελε παξάγξαθν. 

 

4.3.1 Αληηκεηώπηζε ηνπ ξίζθνπ ηεο αγνξάο 

 

Ζ κέζνδνο επηκεξηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ ( asset allocation approach) είλαη κία 

κέζνδνο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ, πνπ εθαξκφδεηαη ζην ρψξν δηαρείξηζεο ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο. Ζ κέζνδνο απηή παξέρεη: ηελ 

αλακελφκελε απφδνζε ηεο επέλδπζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ηνλ θίλδπλν ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ εθθξαζκέλν ζε απφθιηζε θαη ηελ κέγηζηε απφδνζε γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν (efficiency frontier). 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ επηκεξηζκνχ ηνπ θεθαιαίνπ δείρλεη ηειηθά πσο ε 

επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ θξίλεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο 

επηδησθφκελεο απφδνζεο θαη ηνπ απνδεθηνχ θηλδχλνπ. 

Γηα λα ππνινγηζηεί ε κέγηζηε απφδνζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν 

απαηηείηαη ε αλακελφκελε ή κέζε απφδνζε φισλ ησλ ζέζεσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

ζηελ αγνξά, ε αλακελφκελε απφθιηζε ησλ ζέζεσλ απφ ηελ κέζε απφδνζε θαη ε 

αλακελφκελε ζπλκεηαβιεηφηεηα κεηαμχ  απηψλ ησλ ζέζεσλ. 

Ζ νινθιεξσηηθή εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ θαζίζηαηαη αλέθηθηε, δηφηη γηα 

λα παξαρζνχλ νη παξαπάλσ ππνινγηζκνί, απαηηνχληαη 500 δηζεθαηνκκχξηα 

ζπλκεηαβιεηέο γηα έλα εθαηνκκχξην θηλήζεηο. 

                                                 
27

 International Monetary Fund, (2004), Financial Risk in the Fund and the Level of 

Precautionary Balances, Finance Department, http: //www.imf.org 
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Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ηεο ηακεηαθήο ξνήο, ηελ ρξνληθή ζηηγκή αιιά θαη ην επηηφθην. Δθαξκφδεηαη 

θπξίσο ζηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, ζηνλ θίλδπλν λνκηζκαηηθψλ 

κεηαβνιψλ αιιά θαη ζηνλ θίλδπλν ησλ ηηκψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν απφ 

κεηαβνιέο ζηνλ δείθηε θαηαλαισηή. 

Με απηή ηελ κέζνδν δελ ζεσξείηαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηεί ε απφδνζε, ε 

δηαθχκαλζε θαη ε ζπλ- κεηαβιεηφηεηα θάζε ζέζεο, αιιά είλαη απαξαίηεην λα 

θαζνξηζηεί ε κεηαβιεηφηεηα θαη ε ζπλ- κεηαβιεηφηεηα κφλν γηα ηα επηηφθηα, ηελ 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο 

ηεο κεζφδνπ είλαη ε κε- επζπγξάκκηζε κεηαμχ ησλ αιιαγψλ ζηα επηηφθηα θαη ηηο ηηκέο 

ηνπο. 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνβιεθζνχλ απφ έλαλ νξγαληζκφ νη αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα επεξεάζνπλ θαη ζα αιιάμνπλ ηελ εηθφλα ησλ νξγαληζκψλ, 

φπσο νη αιιαγέο ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ησλ επηηνθίσλ 

αιιά θαη νη ηπρφλ αιιαγέο απφ ηα ξπζκηζηηθά φξγαλα, ηελ αγνξά, ηνπο κεηφρνπο ή ηελ 

δηνίθεζε. 

Τπάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

επηηνθίσλ, φπσο ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο θελνχ (ράζκαηνο, gap analysis), ε 

αλάιπζε ηεο δηάξθεηαο (duration analysis) θαη ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο (simulation 

model)28. 

Ζ κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ηνπ θελνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κεηξήζεη 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά φξηα. ε θάζε 

ρξνληθφ φξην νη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ, 

γηα παξάδεηγκα, νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ επηηνθίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο επεξεάδνπλ αλάινγα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο. 

Μηα απιή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο θελνχ γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

θηλδχλνπ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ, κεηξάεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ηφθνπο ησλ θεξδνθφξσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπο 

ηφθνπο απφ ηηο ππνρξεψζεηο, νη νπνίνη ηφθνη αλαηηκψληαη κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. 

Δπνκέλσο, φηαλ ηα ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία μεπεξλνχλ ηνπο ηφθνπο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο (φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη) γηα κηα 

ζπγεθξηκέλε πεξίνδν ιήμεο, ε κείσζε ζηα επηηφθηα κεηαθξάδεηαη είηε ζε κηα απηφκαηε 

κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο, είηε ζε κεγαιχηεξε κείσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

                                                 
28

 Black F., and M. Scholes, (1973), “The pricing of options and corporate liabilities”, 

Journal of Political Economy, 81, pp. 637-59. 
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ζηνηρείσλ απφ φηη ησλ ππνρξεψζεσλ, είηε ζε κείσζε ηνπ θαζαξνχ αλνίγκαηνο ησλ 

επηηνθίσλ, αθνχ κεηψλνληαη πξψηα ηα επηηφθηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ηνθνθφξνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ θέξλνπλ έζνδα θαη θαηφπηλ αθνινπζνχλ νη κεηψζεηο ζηα επηηφθηα 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο νθεηιέο θαη ηνπο ηφθνπο ησλ ππνρξεψζεσλ. 

Με απηή ηελ κέζνδν, κεηξψληαη νη αζπκθσλίεο εμαηηίαο κηαο αλαηίκεζεο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, κεηαμχ ησλ ηνθνθφξσλ θεθαιαίσλ ελφο 

νξγαληζκνχ, ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ηφθνπο θαη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ απφ 

ηφθνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηίηισλ πνπ ιήγνπλ. Οη κεηξήζεηο απηέο 

παξνπζηάδνπλ ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν ζηα θέξδε απφ αιιαγέο ζηα επηηφθηα πνπ 

πξνθαινχλ θελά αλαηηκήζεσλ, δειαδή ρξνληθέο πζηεξήζεηο ζηελ αλαηίκεζε ησλ 

επηηνθίσλ. 

Ζ κέζνδνο απηή σζηφζν, παξνπζηάδεη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα φπσο :  

 δελ θαιχπηεη ηνλ θίλδπλν ησλ επελδχζεσλ, δειαδή ηνλ θίλδπλν ηεο 

εθηίκεζεο ηεο αγνξάο  

 δελ ελζσκαηψλεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε θαη αιιαγέο ζηελ ζχλζεζε 

κηαο επηρείξεζεο 

 δελ ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο 

 ππνζέηεη φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην πνζφ, φηαλ ιήγνπλ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο, είλαη ζηαζεξφ θαη πξνθαζνξηζκέλν 

αγλνψληαο πηζαλέο πξνπιεξσκέο ή εμαγνξέο θαη απνπιεξσκέο δαλείσλ, ππνζεθψλ 

θαη γεληθφηεξσλ ππνρξεψζεσλ. 

 

Ζ δεχηεξε κέζνδνο, δειαδή ε κέζνδνο αλάιπζεο ηεο δηάξθεηαο, ζπκπιεξψλεη 

ηα θελά ηεο αλάιπζεο ηνπ θελνχ, ελζσκαηψλνληαο έλα ζχζηεκα επαηζζεζίαο σο 

πξνο ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο. Ζ δηάξθεηα είλαη κηα κέηξεζεο γηα ηελ έθηαζε 

ζηελ νπνία κηα κεηαβνιή ζηνλ εζσηεξηθφ ξπζκφ απφδνζεο ελφο ηίηινπ επεξεάδεη ηελ 

ηηκή ηνπ. Δίλαη ε κέζε ρξνληθή ιήμε ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ. 

 Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κέηξεζε θάζε ζέζεο ε ραξηνθπιαθίνπ ην 

νπνίν έρεη αλαγλσξίζηκεο ηακηαθέο ξνέο. Τπνινγίδεη ηελ ζρεηηθή επαηζζεζία ησλ 

ζέζεσλ, σο πξνο ηελ κέζε ηηκή ηεο αλαηίκεζεο απφ ηηο αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ θαη 

θαηαγξάθεη ηηο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αμία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ παξνχζα 

αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 
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 ηελ αλάιπζε ηεο δηάξθεηαο ε ιήμε κηαο επέλδπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

παξνρή ησλ ελδείμεσλ απφ ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ29. Έηζη, φζν πην κεγάιε είλαη ε 

πεξίνδνο ιήμεο ελφο ηίηινπ ή επέλδπζεο, ηφζν πην κεγάιε είλαη ε πηζαλφηεηα 

δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαη , θαηά ζπλέπεηα, νη αιιαγέο ζηηο ηηκέο θαη νη 

αλαηηκήζεηο. 

 Ζ αλάιπζε δηάξθεηαο ρξεζηκνπνηεί έλαλ δείθηε, έλαλ αξηζκφ, δειαδή, γηα λα 

θαηαηάμεη ηνλ νξγαληζκφ κε βάζε ηνλ θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Ο δείθηεο 

απηφο αληηπξνζσπεχεη ηνλ κέζν φξν ιήμεο ησλ ηακηαθψλ ξνψλ. 

 Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο αλάιπζεο δηάξθεηαο είλαη ηα εμήο : 

 αληαλαθιά κηα γξακκηθή πξνζέγγηζε ζηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ νη νπνίεο 

ζπλνδεχνπλ ηνλ θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Οη αιιαγέο ζηηο ηηκέο θαη ηηο 

απνδφζεηο δελ αιιάδνπλ γξακκηθά, δειαδή, έλα ραξηνθπιάθην ή επέλδπζε πνπ δελ 

αληηδξά θαη παξακέλεη νπδέηεξν ζηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ ζε έλα επίπεδν, δελ 

είλαη απαξαίηεην λα εμαθνινπζεί λα κέλεη νπδέηεξν ζηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ ζε 

έλα άιιν επίπεδν. 

 Ζ ζπκθσλία ζηελ κέζε ρξνληθή ιήμε ή δηάξθεηα ησλ ηακηαθψλ ξνψλ 

απφ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο δελ απαινίθεη ηνλ θίλδπλν απφ ηηο 

κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. 

 

 Ζ Σξίηε κέζνδνο, ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο, ζπκπιεξψλεη ηηο δπν 

πξνεγνχκελεο κεζφδνπο. Δίλαη κηα κέηξεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα δεκηνπξγεζεί δεκία ή 

θέξδνο απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο νη κεηαβνιέο ζηηο 

ηηκέο ησλ επηηνθίσλ, ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ή ζηηο ηηκέο επελδπηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 Ζ βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο είλαη λα 

πάξεη έλα ζπζηαηηθφ δείγκα ηηκψλ, θπξίσο ηα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ, θαη λα 

εθαξκφζεη πάλσ ηνπο ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, θάζε θνξά θαη γηα κηα 

δηαθνξεηηθή αιιαγή, παξνπζηάδνληαο ζην ηέινο κηα θαηαλνκή κε κέζν φξν θαη 

απφθιηζε, πνπ ζα επηθέξεη ε κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ζηελ αμία ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 

κεηφρσλ. 

Ζ κέζνδνο ηεο πξνζνκνίσζεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηξήζεη ηνλ 

θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ, εθηηκψληαο ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη κηα αιιαγή ζηα επηηφθηα.  

                                                 
29

 Καξαδήκνπ Ο., (2004), Δηαρείξηζε ηξαπεδηθώλ θηλδύλωλ,  Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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Υξεζηκνπνηείηαη, αθφκε, γηα λα ππνινγίζεη ηελ παξνχζα αμία θαη ηε κέζε 

ρξνληθή ιήμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Οη πξνβιέςεηο ηνπ 

κνληέινπ πξνζνκνίσζεο βαζίδνληαη ζε πξνυπνζέζεηο φπσο: ηα κειινληηθά επίπεδα 

θαη αιιαγέο ησλ επηηνθίσλ, νη ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ ιήμε ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε, ηνλ φγθν θαη ηελ 

ζχλζεζε ησλ κειινληηθψλ εξγαζηψλ θαη επελδχζεσλ. 

 

 

4.3.2 Γηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ επηηνθίσλ 

 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν 

επηηνθίσλ έρνπλ δχν κνξθέο: 

 

 Οη εληφο ηζνινγηζκνχ κέζνδνη, θαη 

 Οη εθηφο ηζνινγηζκνχ κέζνδνη 

 

ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ νη κέζνδνη εθηφο ηζνινγηζκνχ, δειαδή 

ε κέζνδνη ρξήζεο παξαγψγσλ. Σα επηηνθηαθά παξάγσγα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία πνπ νη απνδεκηψζεηο ηνπο εμαξηψληαη θαηά θάπνην ηξφπν απφ ην επίπεδν 

ησλ επηηνθίσλ. 

 

4.3.3 Πνζνηηθνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

 

 Ηζηνξηθά, ηα πξψηα κνληέια ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ βαζίζηεθαλ ζηελ δνκηθή πξνζέγγηζε (δνκηθφ κνληέιν) π.ρ. ην κνληέιν 

ηνπ Merton30. Με ηελ νπηηθή απηή επηβάιινληαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο 

αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξίαο. Ζ δνκή ησλ ππνρξεψζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζνξίδνπλ ηελ εκθάληζε 

ηεο αζέηεζε θαζψο θαη ηηο απνπιεξσκέο (πνζνζηφ αλάθηεζεο). Πξνεθηάζεηο ησλ 

κνληέισλ απηψλ αλαπηχρζεθαλ ππνζέηνληαο εμσγελή πνζνζηά αλάθηεζεο αιιά θαη 

πνζνζηά ηπραία θπκαηλφκελα. ε αληηδηαζηνιή αλαπηχρζεθαλ ηα κνληέια κεησκέλεο 

δνκήο, ηα νπνία είλαη νπζηαζηηθά εθαξκνγέο νηθνλνκηθήο κεραληθήο31. 

                                                 
30

 Merton R.C., (1974), “On the pricing of Corporate Dept : The Risk Structure of Interest Rates”, 

Journal of Finance, Vol.29, pp.449-470. Co. Incorporated, http://www.riskmetrics.com 
31

 Sundaram K.R., (2001), “The Merton/ KMV Approach to Pricing Credit Risk”, Extra Credit, 

January/February 2001. 
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 ηελ πξνζέγγηζε απηή νη ππνζέζεηο επηβάιινληαη απ‟ επζείαο επί ησλ ηηκψλ 

ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο (θπξίσο ηνπ ρξένπο) θαη επί ηεο 

δνκήο ησλ επηηνθίσλ ζε φξνπο κε αζέηεζεο. Δπηπιένλ εμσγελείο ππνζέζεηο 

επηβάιινληαη επί ησλ δηαδηθαζηψλ πηψρεπζεο θαη πνζνζηψλ αλάθηεζεο απ‟ επζείαο, 

νπφηε δίλεηαη ζηα κνληέια κεησκέλεο δνκήο πξφζζεηε επθακςία ψζηε λα 

εθαξκφδνληαη ζε αγνξέο παξαγψγσλ θαη άιισλ αμηψλ. Δπηζεκαίλνληαη δχν βαζηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν πξνζεγγίζεσλ: 

Α) ην δνκηθφ κνληέιν ζεσξείηαη ζαθψο φηη ην αξηζκεηηθφ χςνο ηεο 

εμσηεξηθήο δαλεηνδφηεζεο ηεο εηαηξίαο παξακέλεη ζηαζεξφ, κε δνκή ππνρξεψζεσλ 

ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε. 

 ην κνληέιν ηνπ Merton γηα παξάδεηγκα, ην νπνίν είλαη ραξαθηεξηζηηθφο 

εθπξφζσπνο ηεο πξνζέγγηζεο, ζεσξείηαη φηη ε δηνίθεζε θαζνξίδεη κηα δνκή 

ππνρξεψζεσλ θαη ηελ αθήλεη ακεηάβιεηε αθφκε θη αλ νη απαηηήζεηο δηπιαζηαζηνχλ. 

Σν γεγνλφο απηφ ππνλνεί φηη ν δείθηεο: αγνξαία αμία ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο αγνξαία 

αμία ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο ζα κεηαβάιιεηαη κε ηελ κεηαβνιή ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ίζσο ζεκαληηθά. ηα κνληέια κεησκέλεο δνκήο δελ πθίζηαηαη αλάινγε παξαδνρή, 

θαζψο δελ γίλνληαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ θεθαιαηαθή δνκή ηνπ δαλεηδφκελνπ. 

Θεσξείηαη φηη ε δηνίθεζε αλαπξνζαξκφδεη δηαξθψο ηελ θεθαιαηαθή δνκή ψζηε ν 

παξαπάλσ δείθηεο (αγνξαία αμία ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο αγνξαία αμία ππνρξεψζεσλ 

ηεο εηαηξίαο) λα παξακείλεη ζηαζεξφο. 

Β) Οη ζπλήζεηο εθαξκνγέο ησλ δνκηθψλ ππνδεηγκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ηηκέο κεηνρψλ γηα λα ππνινγίζνπλ ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο 

ελψ ηα κνληέια κεησκέλεο δνκήο ρξεζηκνπνηνχλ ηηκέο εηαηξηθψλ ρξεψλ ή 

παξαγψγσλ πξντφλησλ. 

 Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ηα δπν κνληέια, δνκηθφ θαη κεησκέλεο δνκήο, 

παξνπζηάδνληαη αληαγσληζηηθά. Ωζηφζν, πξφζθαηεο εξγαζίεο ησλ Duffie et. Al.32 

Jarrow et al.33 θαη Guo et al.34 ππνδεηθλχνπλ φηη πθίζηαηαη νπζηαζηηθή ζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ. Πξάγκαηη, ζηηο παξαπάλσ εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη 

παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηξφπν κεηακφξθσζεο δνκήο κε απξνζδηφξηζην ρξφλν 

αζέηεζεο κεηαβάιινληαο αλάινγα ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ππνδείγκαηνο. 

 

                                                 
32

 Duffie D. and D. Lando (2001), “Term structures and credit spreads with incomplete 

accounting information” Econometrica, 69, pp.633-664 
33

 Jarrow A.R. and Ph. Protter, (2004), “Structural versus reduced form models: a New 

information based perspective”, Journal of Investment Management, Vol.2, No.2, pp.1-10 
34

 Guo X. Jarrow A.R., and Y. Zeng, (2005), Information Reduction in Credit Risk Models, Kamakura 

Working Papers, Kamakura Corporaion. 
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4.3.4 Γηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ κέζσ ραξηνθπιαθίνπ 

(portfolio approach) 

 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ 

δηαθνξνπνίεζεο ή δηαπίθιηζεο (diversification), επεηδή ν αξηζκφο ησλ κεκνλνκέλσλ 

θηλδχλσλ γηα έλα ραξηνθπιάθην πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν είλαη ζπλήζσο 

κεγάινο. 

 πλήζσο, ε βαζηθή ηερληθή ειέγρνπ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, είλαη ε ρξήζε 

ελφο ζπζηήκαηνο νξίσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: φξηα γηα λα ειεγρζεί ην κέγεζνο ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν κε θάζε πηζησκέλν, φξηα γηα λα 

ειεγρζεί ν κέγηζηνο ρξφλνο ιήμεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζηνλ θίλδπλν 

απφ ηνπο πηζησκέλνπο, φξηα ζε πνζνζηά έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν γηα λα ειεγρζεί ην 

πνζφ έθζεζεο ζε θάζε πηζησκέλν κε βάζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη φξηα 

ζηελ ζπγθέληξσζε γηα λα ειεγρζεί ε ζπγθέληξσζε ησλ επελδπηηθψλ επηινγψλ γηα 

δηάθνξεο ρψξεο, βηνκεραληθνχο ή επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο. 

 Ο θίλδπλνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε έθζεζε ζηνλ θίλδπλν, 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Σν κέγεζνο ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν 

 Σε ρξνληθή ιήμε ηεο έθζεζεο  

 Σελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο απφ ηνλ πηζησκέλν 

 Σνλ ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν απφ ηνλ πηζησκέλν 

Σα πηζησηηθά φξηα, έρνπλ σο ζηφρν λα ειέγμνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηνπο ηέζζεξηο παξαπάλσ παξάγνληεο.35 Ζ γεληθφηεξε επίδξαζε ηεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, κε ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ησλ νξίσλ, είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη ινγηθά ραξηνθπιάθηα κε δηαθνξνπνίεζε επελδπηηθψλ ζηφρσλ. 

Ωζηφζν, ηα πηζησηηθά φξηα δελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηξφπνπο γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Χαιαιάκπνπο Δ., (2002), Τν ζεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδύλνπ θαη ε δηαδηθαζία 

απεηθόληζεο ηωλ vAR επελδπηηθώλ ζέζεωλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο. 
 



 56 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Τπνδείγκαηα δηαρείξηζεο θξίζεσλ 
 
 

5.1 VAR (Value at Risk) γηα ππνινγηζκό ηνπ θηλδύλνπ ηεο αγνξάο 

 

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε λα κεηξεζεί θαη λα ειεγρζεί ν θίλδπλνο ζε φιε 

ηνπ ηελ δηάζηαζε ζε κηα επηρείξεζε, ππεξζέξκαλε ηελ ηάζε γηα κεγαιχηεξε πξνζνρή 

ζε κεζφδνπο φπσο ε VAR.36 

Ζ Αμία ζε Κίλδπλν είλαη έλα ζσξεπηηθφ κέηξν θηλδχλνπ. Μέζα ζε έλαλ αξηζκφ 

πξνζπαζνχκε λα πεξηιάβνπκε ην ζπλνιηθφ θίλδπλν αγνξάο πνπ αληηκεησπίδνπκε 

απφ έλα ραξηνθπιάθην πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Πξννξίδεηαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο Σξάπεδαο. Τπάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο γηα ηελ κέηξεζε ηεο VAR, νη 

νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

 Ζ κέζνδνο ηεο ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο, θαη  

 Ζ model-building approach (κέζνδνο δεκηνπξγίαο κνληέινπ). 

 

Γελ ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία γηα ην πνηα είλαη ε θαιχηεξε. Δλαιιαθηηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo. 

Ζ VAR είλαη ζπλάξηεζε δχν παξακέηξσλ. Σνπ ρξνληθνχ νξίδνληα (Ν εκέξεο) 

θαη ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο (πηζαλφηεηα ρ%). Οξίδεηαη σο ην πνζφ ησλ 

ρξεκάησλ, ιηγφηεξν απφ ην νπνίν αλακέλεηαη λα ράζεη έλα ραξηνθπιάθην 99 κέξεο 

απφ ηηο 100. Τπάξρεη, δειαδή κηα ζπγθεθξηκέλε πνζνζηηαία πηζαλφηεηα (π.ρ. 99%) 

γηα λα κε ράζεη ε εηαηξία παξαπάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ (π.ρ. 1.000.000 $) 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. ελφο κήλα). Ζ αιιηψο : 

« είκαζηε 95% ζίγνπξνη φηη νη απψιεηέο καο δελ ζα ππεξβνχλ ην πνζφ V ζηηο 

επφκελεο Ν εκέξεο»37 

  

 

                                                 
36

 Gupton G.M., Finger C.C., and M. Bhatia, (1997), CreditMetrics – Technical Document, 

J.P. Morgan & Co. Incorporated, http:// www.riskmetrics.com 
 
37

 Hull C.J., Nelken I., and D.A. White, (2004), “Merton’s model, credit risk and volatility 

skews”, Journal of Credit Risk, Volune 1, No.1, Winter 2004/05. 
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Ζ κεηαβιεηή V απνηειεί ηελ αμία ζε θίλδπλν. Δίλαη δειαδή ε κέγηζηε απψιεηά 

καο γηα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εκεξψλ. Αλ σο 

δP νξίζνπκε ηελ κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ καο, ηφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ε VAR είλαη ε απψιεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην (100-Υ)- νζηφ πνζνζηεκφξην 

ηεο θαηαλνκήο ηεο κεηαβιεηήο δP γηα ηηο επφκελεο Ν εκέξεο, φπσο δείρλεη ην 

παξαθάησ ζρήκα : 

 

 

        

   value at risk    
 

 
 

       

        

        

        

        

        

 (100-x)%       

        

        

        

       δP 

        

 

 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

θίλδπλν αγνξάο πνπ αληηκεησπίδεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, νη επνπηηθέο αξρέο ( π.ρ. ε 

θεληξηθή ηξάπεδα) ρξεζηκνπνηνχλ N=10 εκέξεο θαη Υ= 99. δειαδή εζηηάδνπλ ζην 

χςνο ηεο απψιεηαο πνπ αλακέλεηαη λα ππεξβεί ε ηξάπεδα κφλν θαηά ην 1% ηνπ 

ρξφλνπ κέζα ζε δηάζηεκα 10 εκεξψλ. Σν απαηηνχκελν θεθάιαην ππνινγίδεηαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ κεηαβιεηή VAR κε έλαλ πνιιαπιαζηαζηή k πνπ είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε 3. 

ηελ πξάμε, νη αλαιπηέο ηεο ηξάπεδαο ζέηνπλ Ν=1 επεηδή δελ ππάξρνπλ 

αξθεηά δεδνκέλα γηα λα ππνινγηζηεί άκεζα ε ζπκπεξηθνξά ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

αγνξάο γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε απφ κία εκέξα, θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε πξνζεγγηζηηθή 

ζρέζε: 

(N- day VAR) = ( 1- day VAR) x N  
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Οπφηε, αλ γηα παξάδεηγκα ππνζέζνπκε φηη νη επνπηηθέο αξρέο εθαξκφδνπλ 

πνιιαπιαζηαζηή θ=3 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ, ηφηε απηά 

ππνινγίδνληαη απφ ηε ζρέζε 3 x 10 x (1- day 99% VAR). 

Καη ελψ απηφο ν νξηζκφο ηεο VAR είλαη επξχο θαη ελζσκαηψλεη ζεσξεηηθά 

φιεο ηηο πεγέο ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο γηα έλα ραξηνθπιάθην, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ε εθηίκεζε ηεο VAR κπνξεί λα είλαη κηα πξφθιεζε.  

Γεληθά ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ελφο νξγαληζκνχ είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ έρεη σο εμήο : 

 

I. Κίλδπλνο : Κίλδπλνο ηεο αγνξάο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ραξηνθπιάθην. 

II. Μνληέιν θηλδχλνπ : νη κεηαβιεηέο ηεο αγνξάο ζεσξνχληαη φηη είλαη 

θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο κε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηφηεηεο θαη ζπζρεηίζεηο. 

III. Μέηξεζε θηλδχλνπ : 90% VAR κηαο κέξαο (1-day) 

IV. Δθηίκεζε θηλδχλνπ : Δπηηπγράλεηαη κε πξνζνκνίσζε Monte Carlo 

ρξεζηκνπνηψληαο 5.000 εκη- ηπραία δεκηνπξγεκέλα ζελάξηα. 

 

 

Απηφ πνπ είλαη θξίζηκν είλαη ην δεχηεξν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο γηαηί είλαη ην 

ζεκείν εθείλν, πνπ ε ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ θηλδχλνπ πεξηγξάθεηαη κε έλαλ 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν. Παξφια απηά, κηα νκάδα αηφκσλ κπνξεί λα ζπκθσλήζνπλ ζε 

έλα κνληέιν, αιιά λα δηαηεξήζνπλ ηηο ππνθεηκεληθέο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν. 

Τπφ ηελ έλλνηα απηή, ην κνληέιν δελ κεηαηξέπεη ηνλ θίλδπλν ζε κηα αληηθεηκεληθή 

έλλνηα, πεξηζζφηεξν κεηαηξέπεη ηελ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ζε αληηθεηκεληθή έλλνηα. 

Έλα κνληέιν VAR είλαη παξφια απηά πεξηνξηζκέλν γηαηί είλαη αληηθεηκεληθφ, 

ελψ ε αληίιεςε θηλδχλνπ είλαη ππνθεηκεληθή.38 Αλ αξλεζνχκε απηή ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα, αξλνχκαζηε ηνλ ξφιν ηεο αλζξψπηλεο θξίζεο. Πεξηζζφηεξν απφ 

ραξηνθπιάθηα βαζηζκέλα ζε έλα κνληέιν, βαζηδφκαζηε ζε ρξεκαηηζηέο γηαηί 

πηζηεχνπκε φηη θαηαιαβαίλνπλ πξάγκαηα πνπ ην κνληέιν δελ κπνξεί. 

Απηφ καο αθήλεη κε δπν δηαθνξεηηθέο απφςεηο ηεο αγνξάο, απηή ηνπ κνληέινπ 

θαη απηή ησλ ρξεκαηηζηψλ. Ζ εξψηεζε είλαη πσο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

αληηθεηκεληθφ κνληέιν VAR γηα λα δηαρεηξηζηνχκε ηελ δηαδηθαζία αλάιεςεο θηλδχλνπ, 

αιιά λα κελ ζέζνπκε απζαίξεηνπο ή αθφκε θαη επηθίλδπλνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. 

                                                 
38

 Guo X. Jarrow A.R., and Y. Zeng, (2005), Information Reduction in Credit Risk Models, 

Kamakura Working Papers, Kamakura Corporaηion. 
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Ζ απάληεζε είλαη ηα φξηα ηνπ θηλδχλνπ. Απηά παξνπζηάδνπλ ζαθή 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο λα αλαιακβάλνπλ ζέζεηο πνπ δηαθέξνπλ 

απφ ηελ αληίιεςε ηνπ κνληέινπ γηα ηηο αγνξέο. Σα φξηα ηνπ θηλδχλνπ δίλνπλ ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηελ δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ θίλδπλν, πεξηνξίδνληαο ηνπο 

ρξεκαηηζηέο ηνπο λα θηλεζνχλ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εχξνο. Ο ξφινο ηνπ 

κνληέινπ VAR είλαη λα πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά πνην είλαη απηφ ην εχξνο, ελψ ν 

ξφινο ηνπ ρξεκαηηζηή είλαη λα επηιέμεη ηελ βέιηηζηε ζέζε κέζα ζ‟ απηφ ην εχξνο. 

‟ απηφ ην πιαίζην ε VAR είλαη απιά έλα εξγαιείν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο 

ζπλφινπ απνδεθηψλ ραξηνθπιαθίσλ. πσο φια ηα εξγαιεία, έηζη θαη ε VAR κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί κφλν ζε θάπνηνπο ηνκείο, φπσο: πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ζε 

θεθάιαην, θαηαλνκή θεθαιαίνπ θαη απνδεκίσζε βαζηζκέλε ζηελ απφδνζε. 

Ζ VAR κέζνδνο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη ε πην πνιπζπδεηεκέλε, αιιά 

επίζεο ε ιηγφηεξν θαηαλνεκέλε απφ φιεο ηηο ζρεηηθέο κεζφδνπο.39 Ζ κέηξεζε 

αλαπηχρζεθε ζηα γξαθεία ζπλαιιαγψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, κε ζθνπφ λα 

παξάζρεη κηα εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ δεκηψλ γηα νιφθιεξε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ζπλαιιαγήο. ρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ηνλ ρεηξηζκφ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζπληειεζηψλ 

θηλδχλνπ, ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη ζε κηα 

θαη κφλν κέηξεζε ηνλ ζπλνιηθφ θίλδπλν ηεο εηαηξίαο. 

Πξηλ ππνινγηζηεί ην VAR, πξέπεη λα ιεθζνχλ θάπνηεο απνθάζεηο φζνλ 

αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ επηινγή ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ 

ηνπο: 

 

 ηφρνπο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

 Σελ ξεπζηφηεηα ησλ ζέζεψλ ηνπ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαη 

 Σελ πξνζδνθψκελε πεξίνδν δηαθξάηεζεο ησλ ζέζεσλ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο θαη γηα ηηο εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζηελ αγνξά, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο πεξίνδνη κηαο κέξαο ή κηαο κε δπν 

εβδνκάδσλ. Δπηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ ηίηινπο ή αμηφγξαθα κε πςειή ξεπζηφηεηα 

π.ρ. swaps, γηα ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ρξεζηκνπνηνχλ VAR κε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, π.ρ. αθίλεηα, ηα νπνία έρνπλ ρακειή 

                                                 
39

 Μπάθα Β., (2002), Δηαρείξηζε θηλδύλωλ κε ηελ πξνζέγγηζε Value-at-risk, Μεηαπηπρηαθή 

εξγαζία, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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ξεπζηφηεηα θαη κεγάιε δηαθξάηεζε , ρξεζηκνπνηνχλ VAR κε καθξχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα.40 

Πξηλ ππνινγηζηεί ην VAR πξέπεη λα ιεθζνχλ, αθφκε απνθάζεηο φζνλ αθνξά 

ηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο, ην νπνίν θαζνξίδεη ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ (φηαλ βέβαηα 

έρεη νξηζηεί απφ πξηλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα), φπνπ ε επηρείξεζε δελ ζα ράζεη 

κεγαιχηεξε αμία ρξεκάησλ απφ ην VAR πνζφ, δειαδή ην επελδπηηθφ θεθάιαην ζε 

θίλδπλν. H BIS (Bank of International Settlements) θαη ε νκάδα θαζνξηζκνχ ησλ 

παξαγψγσλ (Derivatives Policy Group) πξνηείλνπλ δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 99%. 

πλήζσο φκσο, ε ππφζεζε πνπ γίλεηαη φηη νη απνδφζεηο ηεο αγνξάο 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή δελ είλαη αιεζήο, αθνχ έρνπκε ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο θαηαλνκέο κε “fat tails”, φπνπ ην VAR είλαη πνιχ πην αξηζηεξά απφ απηφ ηεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο, δειαδή κε ην κνληέιν ηεο θαηαλνκήο κπνξεί λα πηάζεη κέρξη 

5%, 5 αθξαία γεγνλφηα ή 5 απξνζδφθεηεο απνδφζεηο ζηηο 100. 

Σα δεδνκέλα είλαη έλα άιιν ζέκα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί πξηλ ππνινγηζηεί ην 

VAR. Σν δήηεκα είλαη πφζα ηζηνξηθά δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, δειαδή 

κεγαιχηεξεο ρξνληθνί πεξίνδνη, έρνπλ πην πινχζηα θαηαλνκή απνδφζεσλ, ελψ 

κηθξφηεξνη ρξνληθνί πεξίνδνη επηηξέπνπλ ζην VAR λα αληηδξά πνπ γξήγνξα ζε 

γεγνλφηα αιιαγψλ ηεο αγνξά. Σξία κε πέληε ρξφληα ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ παξέρνπλ 

κηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε. 

Πνιινί πηζηεχνπλ πσο ηα πνιχ αθξαία γεγνλφηα (outliers), γηα παξάδεηγκα ν 

πφιεκνο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ ζηελ θαηαλνκή, πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ, δηφηη 

απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή απεηθφληζε ησλ γεγνλφησλ θαη πξνζζέηνπλ δεδνκέλα 

ζηελ “fat tailed” θαηαλνκή. 

Άιινη πηζηεχνπλ φηη δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ, δηφηη αιινηψλνπλ ηελ 

ηηκή ηνπ VAR. Μηα κέζνδνο πινπνίεζεο, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ε ηζηνξηθή 

πξνζνκνίσζε είλαη ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ (exponentially weighting), πςσκέλα ζε 

έλαλ εθζέηε κε βάζε ηελ βαξχηεηα πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί, κε ηα πην πξφζθαηα 

ζηνηρεία λα έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα, επηηξέπνληαο ηελ VAR λα αληηδξά άκεζα ζε 

ζπλζήθεο αιιαγψλ ηεο αγνξάο. 

Πξέπεη, επίζεο, λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ, πξηλ ππνινγηζηεί ην VAR, ε επηινγή ησλ 

ζρεηηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ν ππνινγηζκφο ησλ options, φπνπ κεζνδνινγίεο 

φπσο ε δηαθχκαλζε- ζπλδηαθχκαλζε, δελ είλαη πνιχ θαιέο ζην λα θαηαγξάςνπλ ηελ 

κε- γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ options, ππνηηκψληαο ή ππεξηηκψληαο ηελ 

πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ VAR.   

                                                 
40

 Crouchy M., Galai D., and R.Mark, (2000), “A Comparative analysis of Credit Risk 

Models”, Journal of Banking & Finance, 24, pp.59-117. 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο VAR ρξεζηκνπνηνχληαη έλα πιήζνο ελαιιαθηηθψλ 

κεζφδσλ θαη ε θαζεκηά έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. 

 

 

5.1.1 Γηαθύκαλζε/ πλδηαθύκαλζε 

 

Ζ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε VAR κέζνδνο, ε νπνία θέξδηζε ηελ απνδνρή 

ηεο αγνξάο, φηαλ ν JP Morgan ηελ αλέιπζε δηεμνδηθά ζην ηερληθφ έληππν RiskMetrics. 

Ολνκάδεηαη αιιηψο κέζνδνο model building.41 Ζ κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ρξεκαηνξξνψλ βάζεη θαζνξηζκέλσλ εθζέζεσλ ζε θίλδπλν θαη 

ρξνληθψλ πιαηζίσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλα option ζηνλ δείθηε Nikkei δελ είλαη 

ππνινγηζκέλν ζαλ μερσξηζηφ εξγαιείν, αιιά αληηζηνηρίδεηαη ζε κηα έθζεζε Nikkei θαη 

ζε κηα έθζεζε ζε γηαπσλέδηθν γηελ, θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη απηέο νη 

ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο. 

Ζ ηηκή ηεο VAR παξάγεηαη κέζσ ελφο καζεκαηηθνχ ηχπνπ, πνπ ζπλδπάδεη ηα 

πνζά ησλ εθζέζεσλ, ηηο κεηαβιεηφηεηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο γηα λα δψζεη ηελ 

δηαθχκαλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Δπεηδή απηή ε κέζνδνο ζεσξεί φηη νη απνδφζεηο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, ε VAR κπνξεί λα ππνινγηζηεί γηα 

νπνηνδήπνηε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο βάζεη απηήο ηεο ηηκήο ηεο δηαθχκαλζεο. 

Δθηφο απφ ηελ πιεξνθνξία ηεο έθζεζεο, ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη δπν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ζηαηηζηηθψλ ζρέζεσλ γηα ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο VAR ελφο ραξηνθπιαθίνπ: ηηο κεηαβιεηφηεηεο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο. Ζ 

βάζε δεδνκέλσλ RiskMetrics ηνπ JP Morgan ππνινγίδεη απηά ηα κεγέζε 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ εθζεηηθά ζηαζκηζκέλν κέζν ησλ ηειεπηαίσλ 75 εκεξψλ. 

Βέβαηα, ππάξρεη κεγάιε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε πεξίνδν δεηγκαηνιεςίαο 

θαη ηελ κέζνδν ππνινγηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Αλ θαη ε κέζνδνο απηή απαηηεί κηθξφηεξε ππνινγηζηηθή δχλακε θαη είλαη 

γξεγνξφηεξε απφ ηηο κεζφδνπο πξνζνκνίσζεο βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

πξνζνκνίσζεο Monte Carlo, έρεη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα. 

Γελ είλαη ηθαλή λα ρεηξηζηεί κε γξακκηθά εξγαιεία, φπσο ηα options. Μπνξεί 

λα ζεσξήζνπκε φηη ηα options έρνπλ γξακκηθέο απνδφζεηο γηα κηα λχρηα, αιιά απηφ 

δελ ηζρχεη γηα κεγαιχηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ηηο 

εηαηξίεο. Γη‟ απηφ θαη ζηελ πξάμε, ε κέζνδνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηξήζεηο πάλσ 

απφ δηάζηεκα ελφο κήλα, επεηδή απηέο δελ είλαη αθξηβείο. 
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 Hull C.J., Nelken I., and D.A. White, (2004), “Merton’s model, credit risk and volatility 

skews”, Journal of Credit Risk, Volune 1, No.1, Winter 2004/05. 
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ηελ πην απιή ηεο κνξθή ππνινγίδεη ηελ πξνζδνθψκελε κεηαβιεηφηεηα δχν 

ηίηισλ ζε έλα ραξηνθπιάθην θαη θαηφπηλ πνιιαπιαζηάδεη κε έλα παξάγνληα, ν νπνίνο 

επηιέγεηαη κε βάζε ηελ επηινγή ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο. Έηζη, γηα δχν ηίηινπο 

ην VAR είλαη : 

 

VAR = 

 Mv  x Factor x square root = Wt1
2 x Vol1

2 + Wt2
2 x Vol2

2 + 2 x Corr12 x Wt1 x 

Wt2 x Vol1 x Vol2) 

 

Wt1 + Wt2 = 1 

 

Mv = ζπλνιηθή αμία (market Value) ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

 

Factor = είλαη ν παξάγνληαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 

ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο (cumulative normal distribution). 

 

Wt1 = βαξχηεηα (weight) ηνπ πξψηνπ ηίηινπ, πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην 

ραξηνθπιάθην   

Wt2 = βαξχηεηα ηνπ δεχηεξνπ ηίηινπ 

 

Vol1 = κεηαβιεηφηεηα (volatility) ηνπ πξψηνπ ηίηινπ, είλαη ε ηππηθή απφθιηζε 

(ην standard deviation) 

Vol2 = κεηαβιεηφηεηα ηνπ δεχηεξνπ ηίηινπ 

 

Corr12 = ζπζρεηηζκφο (correlation) κεηαμχ ησλ δχν ηίηισλ 

 

Με κηα πην αλαιπηηθή καηηά: φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν δηαθχκαλζεο – 

ζπλδηαθχκαλζεο θάλνπκε δχν ππνζέζεηο : φηη ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ  είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε ησλ πνζνζηηαίσλ κεηαβνιψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη φηη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ησλ κεηαβιεηψλ αθνινπζνχλ ηελ 

πνιπκεηαβιεηή θαλνληθή θαηαλνκή.42 Οπφηε ε κεηαβιεηή ηεο κεηαβνιήο ηεο αμίαο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή θαη ζπλεπψο, ππάξρνπλ αλαιπηηθνί 

ηχπνη πνπ ζπλδένπλ ηελ ηππηθή απφθιηζε ηεο κε ηηο κεηαβιεηφηεηεο θαη ηηο 

ζπζρεηίζεηο ησλ ππνθείκελσλ κεηαβιεηψλ.43 
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Οπζηαζηηθά, ην πξψην βήκα ππνινγηζκνχ ησλ δηαθπκάλζεσλ- 

ζπλδηαθπκάλζεσλ VAR, είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ volatilities θαη ησλ correlations, 

φισλ ησλ επηιεγκέλσλ ηίηισλ. 

 Οη κεγάιεο αδπλακίεο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ππνζέηεη φηη φιεο νη 

απνδφζεηο ησλ ηίηισλ γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο ηνπ θηλδχλνπ, είλαη ζε θαλνληθή 

θαηαλνκή δεκηνπξγψληαο ηνπ πξφβιεκα κε ηα “fat tails”. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ην 

πξφβιεκα ησλ “fat tails” δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%, 

αιιά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην 99%. 

 Έλα άιιν πξφβιεκα, είλαη φηη ζεσξεί φηη ην ραξηνθπιάθην είλαη θαζψο επίζεο 

ην φηη δελ κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαιά “non- linear securities”, φπσο ηα options θαη 

ηα κεηαηξέςηκα νκφινγα (callable bonds). 

 

 

5.1.2 Πξνζνκνίσζε βάζεη ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ 

 

 Απηή ε κέζνδνο VAR δελ βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ φισλ ησλ correlations 

θαη volatilities γηα φινπο ηνπο ηίηινπο. Αληί γηα ηα παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηεί ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ησλ πξαγκαηηθψλ θηλήζεσλ ησλ ηηκψλ, γηα λα θαζνξίζεη ηελ θαηαλνκή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 

 Απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί ηηο ηζηνξηθέο θηλήζεηο ζηηο ζρέζεηο ηεο αγνξάο 

θαη ηηο εθαξκφδεη ζε κηα κειινληηθή βάζε, γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνλ δπλεηηθφ θίλδπλν. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα εηαηξία ζέιεη λα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν ελφο κήλα, ζα πξέπεη 

λα ππνινγίζεη ηελ πνζνζηηαία θίλεζε γηα έλα κήλα ησλ απαηηνχκελσλ παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ γηα θάζε κηα κέξα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ ρξφλσλ (ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

νξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε). Απηά ηα πνζνζηά εθαξκφδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζηα ηξέρνληα 

επηηφθηα θαη ηηκέο ηεο αγνξάο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε θαη δεκίεο ησλ ζέζεσλ 

ππνινγίδνληαη γηα θαζεκηά απφ ηηο δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο. Απφ ηελ θαηάηαμε ησλ 

πνζψλ ησλ θεξδψλ θαη ησλ δεκηψλ, κπνξεί λα επηιεγεί ην επηζπκεηφ δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο. 

 Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ, είλαη ε θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ηνπ “fat- tail”, 44θαη έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα, φηη βαζίδεηαη πάξα πνιχ 

ζε δεδνκέλα θαη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία. Αλαιπηηθφηεξα, ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη δελ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη νη θηλήζεηο ηεο αγνξάο 

αθνινπζνχλ κηα θαλνληθή θαηαλνκή, νχηε θαη φηη νη απνδφζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή, φπσο ππνζέηεη ε κέζνδνο δηαθχκαλζεο- 

ζπλδηαθχκαλζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ 

θηλήζεθαλ ηζηνξηθά νη αγνξέο. 

Σα θέξδε θαη νη δεκίεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γηα θάζε κέξα απαξηζκνχληαη ζηελ 

ζεηξά, θαη ε απφδνζε κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% επηιέγεηαη ζαλ ην VAR. Αλ 

δειαδή έρνπκε 1000 ζεκεία γηα ηξία πεξίπνπ ρξφληα θαη 95%, ζα επηιέγακε σο VAR 

ην ζεκείν 50 (ηελ πεληεθνζηή δειαδή ρακειφηεξε απφδνζε) απφ ην ηέινο.  

 Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηελ 1-day 99% VAR απφ 

ηα δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ 500 εκεξψλ. Πξψηα απ‟ φια πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε 

ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ην ραξηνθπιάθηφ καο (π.ρ. ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο κεηνρψλ θηι). πιιέγνπκε δεδνκέλα γηα απηέο ηηο κεηαβιεηέο 

απφ ηηο ηειεπηαίεο 500 εκέξεο θαη ηα παξνπζηάδνπκε ζε πίλαθα φπσο ν παξαθάησ: 

 

 

 

 

Γεδνκέλα 

Ζκέξα Μεηαβιεη

ή 1 

Μεηαβιεη

ή 2 

… Μεηαβ

ιεηή Ν 

0 20,33 0,1132 … 65,37 

1 20,78 0,1159 … 64,91 

2 21,44 0,1162 … 65,02 

3 20,97 0,1184 … 64,9 

… … … … … 

498 25,72 0,1312 … 62,22 

499 25,75 0,1323 … 61,99 

500 25,85 0,1343 … 62,10 

 

Ζ ηειεπηαία γξακκή παξνπζηάδεη ηηο ζεκεξηλέο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ. 

Μεηά, ππνζέηνπκε φηη ππάξρνπλ 500 δηαθνξεηηθά ζελάξηα, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ νη κεηαβιεηέο. Γεληθά, ην I ζελάξην ππνζέηεη φηη ε 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο θάζε κεηαβιεηήο «αχξην» είλαη ίζε κε ηελ πνζνζηηαία 

κεηαβνιή πνπ παξνπζίαζε κεηαμχ ησλ εκεξψλ i θαη  i-1, δειαδή ε ηηκή ηεο 

κεηαβιεηήο i αχξην ζα ηζνχηαη κε :  
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Vm    Vi 

       Vi-1 

 

πνπ Vm είλαη ε ζεκεξηλή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε ζεκεξηλή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 1 είλαη 25,85, νπφηε ε 

απξηαλή ηεο ηηκή ζα είλαη : 

25,85 x 
33.20

78.20
 = 26.42 

 

Υξεζηκνπνηψληαο απηή ηε ζπιινγηζηηθή γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο θαη γηα φια ηα 

ζελάξηα πξνθχπηεη ν επφκελνο πίλαθαο: 

 

 

 

 

 

 

 ελάξηα γηα ηηο απξηαλέο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ 

 

Ζ ηειεπηαία ζηήιε εθθξάδεη ηελ αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ην θάζε ζελάξην ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Καηαηάζζνπκε απηέο ηηο ηηκέο θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά. Ζ 5ε ρεηξφηεξε απψιεηα (5 = 1% x 500), δειαδή ην (100-99)- νζηφ 

πνζνζηεκφξην ησλ 500 παξαηεξήζεσλ, είλαη ε 1-day 99% VAR. πσο είπακε πξηλ, 

γηα λα πξνθχςεη ε N-day VAR πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ 1-day VAR κε ην N . Κάζε 

κέξα ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη, δειαδή αλαλεψλνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο VAR. 

ζελάξην Μεηαβιεηή 1 Μεηαβιεηή 2 … Μεηαβιεηή Ν Αμία 

ραξηνθπιαθίνπ 

1 26,42 0,1375 … 61,66 23,71 

2 26,67 0,1346 … 62,21 23,12 

3 25,82 0,1368 … 61,99 22,94 

. . . … . . 

. . . … . . 

. . . … . . 

499 25,88 0,1354 … 61,87 23,63 

500 25,99 0,1363 … 62,21 22,87 
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Γηα παξάδεηγκα, ηελ επφκελε κέξα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δεδνκέλα γηα ηηο εκέξεο 1 

έσο 501. 

Απφ ηελ άπνςε ηεο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, ε κέζνδνο απηή είλαη ε πην 

απαηηεηηθή γηαηί ρξεηάδεηαη κηα εθηελή βάζε δεδνκέλσλ ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο. 

Δπίζεο, δελ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζεί ε επαηζζεζία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κεηαβάιινληαο 

ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο ζπζρέηηζεο. Πάλησο, πέξα απφ ηα αξλεηηθά ηεο 

ζεκεία, ε κέζνδνο απηή πξνηηκάηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ  κέζνδν ηεο 

δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθχκαλζεο. 

 

 

5.1.3 Πξνζνκνίσζε Monte Carlo 

 

Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο ζηηο δπν πξνεγνχκελεο είλαη ε πξνζνκνίσζε Monte 

Carlo, ε νπνία αθνινπζεί παξφκνηα βήκαηα κε ηελ κέζνδν δηαθχκαλζεο – 

ζπλδηαθχκαλζεο. Απηή ε κέζνδνο είλαη ε πην αθξηβήο απφ ηηο ηξεηο θαη ε πην 

θαηάιιειε γηα εθαξκνγή απφ κηα εηαηξία, αιιά απαηηεί θαη ηελ κεγαιχηεξε 

ππνινγηζηηθή δχλακε. Απαηηεί ηνλ ίδην πίλαθα κεηαβιεηφηεηαο θαη ζπζρέηηζεο, φπσο 

ε κέζνδνο δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθχκαλζεο, αιιά ηνλ ρξεζηκνπνηεί κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. 

 Ζ πξνζνκνίσζε Monte Carlo μεθηλά κε ηελ δεκηνπξγία ελφο ηπραίνπ 

κνλνπαηηνχ ζην κέιινλ γηα θάζε κηα ζρέζε ηεο αγνξάο. Παξφια απηά, ηα κνλνπάηηα 

απηά είλαη ηπραία ζην βαζκφ πνπ ην επηηξέπνπλ νη κεηαβιεηφηεηεο θαη νη ζπζρεηίζεηο 

ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ45. 

Αθνχ επηιεγεί ην κνλνπάηη γηα ηνλ θάζε παξάγνληα ηεο αγνξάο , 

ππνινγίδνληαη ηα θέξδε θαη νη δεκίεο γηα ηελ θάζε ζέζε θαη ζπγθεληξψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα. ηαλ ηειεηψζεη ην πξψην κνλνπάηη, επηιέγεηαη έλα άιιν ζχλνιν 

κνλνπαηηψλ θαη ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη πνιιέο θνξέο, ζπρλά 10.000 θνξέο. 

Ζ αλάγθε γηα ηελ επηινγή ηφζσλ πνιιψλ ζπλδπαζκψλ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία, φηη αλ 

δεκηνπξγεζνχλ αξθεηά ηπραία κνλνπάηηα, ζα πάξνπκε ηελ θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ 

θηλήζεψλ ηεο αγνξάο. Αθνχ ηειεηψζνπλ φια ηα κνλνπάηηα, ηα απνηειέζκαηα 

ηαμηλνκνχληαη, ε θαηαλνκή απεηθνλίδεηαη κε έλα ηζηφγξακκα θαη κπνξνχκε λα 

επηιέμνπκε ην επηζπκεηφ δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο. 

Σν κεγαιχηεξν φθεινο απφ απηή ηελ κέζνδν είλαη φηη πξνζεγγίδεη θαιχηεξα ηα 

“non-linear securities”, φπσο ηα options. Απφ ηε ζηηγκή πνπ απηή ε κέζνδνο 

πξνζθέξεη πνιιά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο βάζεη ηζηνξηθψλ 

                                                 
45

 Yeager G., “The best Method for accurate Risk Measurement”, Corporate Finance, November 1996, 

pp 32-34. 
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ζηνηρείσλ (δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ κε- γξακκηθψλ εξγαιείσλ θαη σξίκαλζε ησλ 

εθζέζεσλ), ζπρλά πξνηηκάηαη γηα άιινπο ιφγνπο. Ο πξψηνο είλαη φηη δελ επαθίεηαη ζε 

παξειζνληηθέο θηλήζεηο γηα λα παξάζρεη ηελ θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ κειινληηθψλ 

απνηειεζκάησλ: γηαηί αλ νη αγνξέο είλαη ζρεηηθά κε ελεξγέο, ή αλ νη θηλήζεηο είλαη 

κνλφπιεπξεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ δελ 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηθαλνπνηεηηθά ην κέιινλ. ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo 

επνκέλσο, δελ έρεη αλάγθε απφ κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ, επηηξέπνληαο ηελ ρξήζε 

ηεο αλάιπζεο επαηζζεζίαο κέζσ ξπζκίζεσλ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο 

ζπζρέηηζεο. Παξφια απηά, ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε 

ηεξάζηηα ππνινγηζηηθή δχλακε πνπ απαηηεί. Έλα αθφκε πξφβιεκα κε απηή ηελ 

κέζνδν είλαη ηα ιάζε ζηα δείγκαηα, φπνπ ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο εθηέιεζεο ιίγσλ 

πξνζνκνηψζεσλ, γηα ηελ πιήξε απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο. 

Ζ πξνζνκνίσζε Monte Carlo είλαη κηα καζεκαηηθή ηερληθή γηα ηελ αξηζκεηηθή 

επίιπζε δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα νηθνλνκηθά γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ ή γηα ηελ εθηίκεζε ηεο VAR ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ. Ζ ηερληθή απαηηεί ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ, κε πνιιά πξνβιήκαηα λα 

ρξεηάδνληαη ιεπηά ή ψξεο λα επηιπζνχλ ζε ππνινγηζηέο πςειήο ηαρχηεηαο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo απνθεχγεηαη φηαλ ππάξρεη ε θιεηζηή κνξθή ή 

άιιε απιή ιχζε γηα έλα πξφβιεκα. ηαλ φκσο δελ ππάξρεη θακία άιιε ιχζε, ε 

πξνζνκνίσζε Monte Carlo είλαη ε κφλε πνπ κπνξεί λα δψζεη ιχζε ζε ζχλζεηα 

πξνβιήκαηα. 

Ζ κέζνδνο Monte Carlo είλαη κηα κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο VAR 

ζχλζεησλ ραξηνθπιαθίσλ. Δλψ ε θιεηζηή κνξθή ηεο VAR παξάγεη αθξηβή 

απνηειέζκαηα γηα ηε VAR απιψλ γξακκηθψλ ραξηνθπιαθίσλ, δίλεη ιάζνο 

απνηειέζκαηα, φηαλ εθαξκφδεηαη ζε πην ζχλζεηα ραξηνθπιάθηα πνπ έρνπλ ζεκαληηθφ 

γάκα ή θακππιφηεηα. Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε κφλν κέζνδνο πνπ δίλεη αθξηβή 

απνηειέζκαηα γηα ηέηνηα ραξηνθπιάθηα. 

Ζ κέζνδνο πεξηνξίδεη εηθνληθά ηνλ θίλδπλν ηνπ κνληέινπ, πνπ ζπλδέεηαη κε 

άιιεο κεζφδνπο εθηίκεζεο ηεο VAR.46 Γπζηπρψο, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί θαη 

παίξλεη πνιχ ρξφλν γηα λα εθηειεζηεί, αθφκε θαη ζε έλαλ ππνινγηζηή πςειήο 

ηαρχηεηαο. Ζ πξνζνκνίσζε ηππηθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

πνπ απαηηνχλ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ. Γηα παξάδεηγκα: ε ηηκή ελφο option είλαη ν πξνεμνθιεκέλνο 

                                                 
46

 Χαιαιάκπνπο Δ., (2002), Τν ζεζκηθό πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδύλνπ θαη ε δηαδηθαζία 

απεηθόληζεο ηωλ vAR επελδπηηθώλ ζέζεωλ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο. 
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κέζνο ηεο θαηαλνκήο ηεο πηζαλφηεηαο γηα ηελ ηηκή ηνπ option ζηε ιήμε ηνπ. 

Δπηπιένλ,  ε VAR είλαη ην άλσ φξην ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ηελ θαηαλνκή 

πηζαλφηεηαο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο, πνπ πξαγκαηνπνηεί έλα ραξηνθπιάθην ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα. 

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο, αο ζεσξήζνπκε έλα παξάδεηγκα γηα ην 

πψο κπνξεί λα ηηκνινγεζεί έλα ζχλζεην option. Αο ππνζέζνπκε φηη ε ηηκή ηνπ option 

εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο: έλα δείθηε κεηνρψλ θαη ην επηηφθην ζπλαιιαγψλ. Ζ 

πξνζνκνίσζε Monte Carlo κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εμήο: 

 Αξρηθά δεκηνπξγεί «ηπραία» 10.000 ζελάξηα γηα ηελ ηηκή ησλ δχν 

απηψλ παξαγφλησλ ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ option. Απηφ γίλεηαη κε έλαλ ηξφπν 

πνπ είλαη ζπλεπήο κε κηα παξαδεθηή θνηλή θαηαλνκή πηζαλφηεηαο γηα ηηο δπν 

κεηαβιεηέο. Γηα παξάδεηγκα, νη δπν παξάγνληεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη 

αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ζπζρέηηζε ππνινγηζκέλα 

απφ ηζηνξηθά δεδνκέλα. 

 ηε ζπλέρεηα θαζνξίδεη πνηα ζα είλαη ε ηηκή ηνπ option ζηε ιήμε ηνπ 

γηα θάζε έλα απφ ηα 10.000 ζελάξηα. 

 Σέινο, δεκηνπξγεί έλα ηζηφγξακκα απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ. Απηφ 

αληηπξνζσπεχεη κηα δηαθξηηή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαλνκή πηζαλφηεηαο ηεο ηηκήο ηνπ 

option ζηε ιήμε ηνπ. Ο πξνεμνθιεκέλνο κέζνο ηνπ ηζηνγξάκκαηνο είλαη ε εθηηκεζείζα 

ηηκή ηνπ option. 

 

Ζ ιχζε απηή βέβαηα, δίλεη κφλν κηα πξνζεγγηζηηθή ηηκή. Υξεζηκνπνηψληαο 

πεξηζζφηεξα ζελάξηα, έζησ 20.000 αληί γηα 10.000, ε αθξίβεηα ηνπ απνηειέζκαηνο 

κπνξεί λα βειηησζεί. Σππηθά, ε αθξίβεηα ηεο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo είλαη 

αλάινγε κε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζελαξίσλ. 

Καζψο νη ππνινγηζηέο γίλνληαη νινέλα ηζρπξφηεξνη, είλαη δπλαηφλ λα εθηειεζηνχλ 

πξνζνκνηψζεηο Monte Carlo κε πνιχ πεξηζζφηεξα ζελάξηα ή λα εθαξκνζηεί ε 

κεζνδνινγία ζε πνιχ πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα. Οη παξαπάλσ ππνινγηζκνί 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νδεγήζνπλ έλαλ, γηα λα ππνινγίζεη αιιαγέο ζηνπο ηίηινπο 

γηα ηνπο επηιεγκέλνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Οη ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηηο ηηκέο ηνπ θάζε ραξηνθπιαθίνπ θαη λα 

θαζνξίζνπλ ηελ δεκία ή ην θέξδνο. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε 

ηπραία αξηζκνγελλήηξηα «random number generation» θαη γίλεηαη αλαπξνζαξκνγή γηα 

θάζε πξνζπάζεηα. ήκεξα, γίλεηαη πνιχ έξεπλα πάλσ ζηηο απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο 

γηα ηελ δεκηνπξγία ζελαξίσλ. Απηέο νη «ζρεδφλ ηπραίεο» ηερληθέο πξνζπαζνχλ λα 
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ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζελαξίσλ, πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ επίπεδν αθξίβεηαο. 

 
 

5.2 Τπνδείγκαηα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ ησλ επηηνθίσλ 

 

             5.2.1 Forward Rate Agreements (FRAs) 

 Σα FRAs είλαη ζπκθσλίεο κε ηηο νπνίεο «θιεηδψλνπκε» απφ ζήκεξα έλα 

κειινληηθφ επηηφθην (κε ην νπνίν ζα επελδχζνπκε ή ζα δαλεηζηνχκε έλα πνζφ). Αλ 

θνβφκαζηε άλνδν επηηνθίσλ ηφηε αγνξάδνπκε έλα FRA.47 Γειαδή, ζπκθσλνχκε κε 

ηνλ αληηζπκβαιιφκελν (πσιεηή) λα πιεξψλνπκε έλα πξνθαζνξηζκέλν (θιεηδσκέλν) 

επηηφθην (FRA rate) θαη λα εηζπξάηηνπκε ην ηφηε επηηφθην ηεο αγνξάο επί ελφο λνεηνχ 

θεθαιαίνπ (notional principal) γηα ην κειινληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ 

ρξνληθψλ ζηηγκψλ Σ1 θαη Σ2. Σν FRA νπζηαζηηθά είλαη κηα ρξεκαηνξξνή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή T2 θαη είλαη ίζε κε: 

L ( R- Rk) (T2 – T1) 

 

πνπ: 

L=  λνεηφ θεθάιαην (notional principal) 

R= ην επηηφθην ηεο αγνξάο πνπ ζα ηζρχεη γηα εθείλν ην δηάζηεκα 

Rk= ην πξνθαζνξηζκέλν επηηφθην (FRA rate) 

 Αλ φλησο αλέβνπλ ηα επηηφθηα ν αγνξαζηήο ζα έρεη θέξδνο, φπσο απεηθνλίδεη 

ην παξαθάησ δηάγξακκα. Φπζηθά ηα αληίζεηα ηζρχνπλ γηα ηνλ πσιεηή, ν νπνίνο έρεη 

αληίζεηεο πξνζδνθίεο απφ εκάο (δειαδή θνβάηαη πηψζε επηηνθίσλ). 

 

 

 
 

        

         

 Δπηηφθην R       

         

   Απψιηεο αγνξαζηή     

       FRA rate (Rk) 

         

         

         

   Απψιηεο πσιεηή     

         

        Υξφλνο 

                                                 
47

 Σνύιηα Μ., (2006), Φεξεγγπόηεηα Τξαπεδώλ: αλαγλώξηζε ηωλ θηλδύλωλ θαη κεζνδνινγία 

δηαρείξηζεο, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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5.2.2   Interest Rate Futures (IRFs) 

  

 Σα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures) είλαη ζπκθσλίεο κε ηηο νπνίεο 

«θιεηδψλνπκε» κηα κειινληηθή ηηκή αγνξάο ή πψιεζεο κηαο ππνθείκελεο αμίαο. Αο 

ππνζέζνπκε φηη είκαζηε θάηνρνη ελφο νκνιφγνπ πνπ δίλεη ζηαζεξφ ηνθνκεξίδην θαη 

θνβφκαζηε φηη ζα αλεβνχλ ηα επηηφθηα, πξάγκα πνπ ζα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο ηηκήο 

ηνπ νκνιφγνπ. Γηα λα πξνζηαηεπηνχκε παίξλνπκε ζέζε πσιεηή (short position) ζε 

ζπκβφιαην πνπ έρεη σο ππνθείκελε αμία ην νκφινγν. Έηζη, νπζηαζηηθά «θιεηδψλνπκε» 

κηα κειινληηθή ηηκή πψιεζήο ηνπ. 

 Αλ δελ θαηέρνπκε ην νκφινγν θαη επηζπκνχκε λα ην αγνξάζνπκε θάπνηα ζηηγκή 

ζην κέιινλ, δειαδή θνβφκαζηε άλνδν ηεο ηηκήο ηνπ (κείσζε επηηνθίσλ), ηφηε 

παίξλνπκε ζέζε αγνξαζηή (long position) ζε ζπκβφιαην πνπ έρεη σο ππνθείκελε αμία 

ην νκφινγν, δειαδή «θιεηδψλνπκε» ηελ κειινληηθή ηηκή ηεο αγνξάο ηνπ. 

 Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο παξαγψγσλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ, ρσξίο λα ζρεηίδνληαη απαξαίηεηα 

κε νκφινγα. 

 

 

5.2.3   Interest Rate Caps/ Floors 

 

 Έζησ φηη έρνπκε δαλεηζηεί κε θπκαηλφκελν επηηφθην, ην νπνίν 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, γηα παξάδεηγκα θάζε ηξίκελν. Ο 

ηφθνο πνπ πιεξψλνπκε ζην ηέινο ηνπ θάζε ηξηκήλνπ ππνινγίδεηαη κε ην επηηφθην πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηελ αξρή ηνπ ηξηκήλνπ. Σν Interest rate cap είλαη έλα παξάγσγν ην 

νπνίν καο πιεξψλεη ηελ δηαθνξά, αλ ην θπκαηλφκελν επηηφθην μεπεξάζεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν φξην. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ην φξην απηφ είλαη 8%, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ην επηηφθην ηεο αξρήο ηνπ ηξηκήλνπ είλαη 9%, ζα πιεξψζνπκε ηελ δηαθνξά ηεο κηαο 

πνζνζηηαίαο κνλάδαο απφ ην cap. 

 Σν Interest rate floor είλαη θάηη αληίζηνηρν, φηαλ έρνπκε επελδχζεη έλα πνζφ κε 

θπκαηλφκελν επηηφθην. Μαο πξνζηαηεχεη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ αληηκεησπίδεη ην 

επηηφθην απηφ λα πέζεη θάησ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν φξην (γη‟ απηφ ιέγεηαη θαη floor, 

πνπ ζεκαίλεη πάησκα). 

 Έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ παξαγψγσλ είλαη ην Interest rate collar, 

κε ην νπνίν εμαζθαιίδνπκε φηη ην επηηφθην ηεο επέλδπζεο ή ηνπ δαλείνπ καο ζα 

βξίζθεηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν εχξνο. 
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5.2.4  Swap options 

 

 ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηα swaps, πνπ είλαη ζπκθσλίεο αληαιιαγήο ζηαζεξνχ κε θπκαηλφκελν 

επηηφθην θαη ηα swap options, πνπ είλαη ζπλδπαζκφο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (option) 

θαη swap, δειαδή, έλαληη θάπνηνπ αληηηίκνπ καο δίλεη ην δηθαίσκα αιιά φρη ηελ 

ππνρξέσζε λα εηζέιζνπκε κειινληηθά ζε ζπκθσλία swap κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. 

 

 

5.3 Τπνδείγκαηα Μέηξεζεο Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

 Ζ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ πην ζεκαληηθνχ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, απνηέιεζε πξφθιεζε γηα ηελ 

ηξαπεδηθή επηζηήκε ηα ηειεπηαία έηε. Ζ αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ ππνδεηγκάησλ 

κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπ. 

Αξρηθή παξαδνρή γηα ηελ αλάπηπμε θάζε ππνδείγκαηνο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο 

έλλνηαο ηνπ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο.48 Πηζησηηθφ γεγνλφο απνηειεί θάζε ζεκαληηθή 

κεηαβνιή πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

Ωζηφζν, ζην πηζησηηθφ γεγνλφο απνδίδνληαη θαη ελαιιαθηηθνί νξηζκνί. Αλ 

ζεσξήζνπκε φηη ν πηζηνχρνο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δπν δπλαηέο θαηαζηάζεηο, ηελ 

θαηάζηαζε αζέηεζεο θαη ηελ θαηάζηαζε κε-αζέηεζεο, ην πηζησηηθφ γεγνλφο είλαη ε 

αζέηεζε θαη ην απνηέιεζκά ηνπ είλαη ε δεκία. ε πεξίπησζε πνπ δερφκαζηε φηη νη 

δπλαηέο θαηαζηάζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν, ηφηε σο πηζησηηθφ γεγνλφο 

εθιακβάλεηαη ε ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πηζηνχρνπ εηαηξίαο, 

πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ή αλαβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπ 

ηθαλφηεηαο. Απνηέιεζκα ηεο ππνβάζκηζεο είλαη ε αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

πεξηζσξίνπ. Ζ δεκία ηεο ηξάπεδαο πξνέξρεηαη απφ ηελ κείσζε ηεο αμίαο ηεο 

ρνξήγεζεο ζε ηηκέο αγνξάο. 

 κσο, εθηφο απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ γεγνλφηνο, ε αλάπηπμε ηνπ 

ππνδείγκαηνο εμαξηάηαη θαη απφ ην πεδίν πνπ ζα εθαξκνζηεί. Αλ ην ππφδεηγκα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ ελέρεηαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε 

θάζε πηζηνχρνπ ρσξηζηά ή νκάδαο παξφκνησλ πηζηνχρσλ, ηφηε ππνινγίδεηαη ε 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο θαη νη πηζηνχρνη ηαμηλνκνχληαη ζε αμηφρξενπο θαη κε. Αλ φκσο ε 
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ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ελφο γεληθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο θηλδχλνπ, ηφηε ζηφρνο είλαη ε εθηίκεζε ηεο ελδερφκελεο δεκίαο πνπ 

κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε έλα ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην. Σν επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ 

ππνδείγκαηνο κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαζνξίδεηαη αθφκε απφ ηελ επάξθεηαο ή 

φρη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα λα εθηηκεζνχλ νη βαζηθέο 

παξάκεηξνη, θαζψο θαη απφ ην βάζνο ρξφλνπ πνπ πξέπεη λα θαιχςεη. 

 Έλα βαζηθφ βήκα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ππνδείγκαηνο είλαη ε θαηαλνκή ηεο 

πηζαλφηεηαο δεκίαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο. Δλψ ζπλήζσο ε εθηίκεζε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηνδνηήζεσλ γηλφηαλ κε ηελ άζξνηζε ηεο 

δεκίαο πνπ αλαινγεί ζε θάζε πηζηνχρν μερσξηζηά, κε ηα πην ζχλζεηα ππνδείγκαηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, ε αλακελφκελε δεκία πξνζδηνξίδεηαη ζηαηηζηηθά γηα 

έλα πξνεπηιεγκέλν επίπεδν θηλδχλνπ (επίπεδν εκπηζηνζχλεο). 

 Απφ ηελ θαηαλνκή ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο εμαξηάηαη άκεζα θαη ε 

θαηαλνκή ηεο πηζαλφηεηαο δεκίαο, γεγνλφο αλακελφκελν θαζψο ζπλδένληαη κε ζρέζε 

αηηίαο-απνηειέζκαηνο.49 Σν κέγεζνο ηεο δεκίαο εμαξηάηαη εθηφο απφ ην γεγνλφο πνπ 

ηελ πξνθάιεζε θαη απφ ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν. Με ζθνπφ ηελ 

απνθπγή ζχλζεησλ θαη θαηά ζπλέπεηα δχζρξεζησλ ππνινγηζκψλ ζπλήζσο 

επηιέγεηαη γηα ηελ θαηαλνκή ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ε θαλνληθή θαηαλνκή, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη θαηά βάζε απφ δπν παξακέηξνπο, ηελ κέζε ηηκή θαη ηελ δηαθχκαλζε. 

 πλεπψο, ε ζπλάξηεζε θαηαλνκήο δεκίαο βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο, ηελ δηαθχκαλζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο, ην πνζφ πνπ 

εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν θαη ηέινο ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηεο ηξάπεδαο ζε πεξίπησζε 

αζέηεζεο. 

 Ζ κέηξεζε ηεο δεκίαο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ζρέζεσλ: 

 Αλακελφκελε Εεκία = Εεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο x Πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο 

 Εεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο = Έθζεζε ζηνλ θίλδπλν – βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο. 

 Σππηθή Απφθιηζε Εεκίαο = Εεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο x Σππηθή 

Απφθιηζε Πηζαλφηεηαο Αζέηεζεο 

 Με αλακελφκελε Εεκία = Πνιιαπιαζηαζηήο x Σππηθή Απφθιηζε 

Εεκίαο 
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Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη βαζηθή παξάκεηξνο ελφο ππνδείγκαηνο 

κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο θαη ε δηαθχκαλζή ηεο.  

 

 

5.3.1 Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο αμηνιόγεζεο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

 

 Ζ ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ απνηειεί κηα απφ ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη ηξάπεδεο. Ζ ζρεηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηεί πέληε θαηεγνξίεο δεηθηψλ: 

 

 

i. Απνδνηηθφηεηαο 

ii. Λεηηνπξγηθφηεηαο 

iii. Κάιπςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

iv. Ρεπζηφηεηαο, θαη 

v. Κεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο  

 

 

i. Καηεγνξία δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο 

Ο αξηζκνδείθηεο Δηήζηαο Αχμεζεο Κχθινπ Δξγαζηψλ ππνινγίδεη ην εηήζην 

πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο.50 Παξφιν πνπ ν αξηζκνδείθηεο 

εμεηάδεη εηήζηεο κεηαβνιέο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε ζχγθξηζή ηνπ θαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γίλεηαη βάζεη ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θιαδηθνχ δείθηε. 

 

 Γείθηεο Δηήζηαο Αύμεζεο Κύθινπ Δξγαζηώλ = 

 

Κχθινο εξγαζηψλ – Κχθινο εξγαζηψλ πξνεγ. ρξήζεσο x 100 

Κχθινο εξγαζηψλ πξνεγ. Υξήζεσο 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηηο εκπνξηθέο 

θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο γηαηί παξέρεη έλα κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Ο αξηζκνδείθηεο Πεξηζσξίνπ Μηθηνχ Κέξδνπο δείρλεη ηελ 

ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο 
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επηρείξεζεο θαη αληαλαθιά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ αγνξά. 

Πάλησο ζα πξέπεη λα έρνπκε ππ‟ φςηλ καο φηη έλα κηθξφ πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 

ελδέρεηαη λα απνηειεί ζπλεηδεηή επηινγή ηεο επηρείξεζεο πνπ λα εληάζζεηαη ζε έλα 

πξφγξακκα δπλακηθήο δηείζδπζήο ηεο ζηελ αγνξά. 

 

 Γείθηεο πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο = 

 

Μηθηά απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο  x 100 

Κχθινο εξγαζηψλ 

 

Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πεξηιακβάλεη φια ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα κηαο επηρείξεζεο δηα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Οη ινγαξηαζκνί πνπ 

απνηεινχλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα είλαη νη εμήο: έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, έμνδα 

ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο, δηαγξαθέο απαηηήζεσλ, απνζβέζεηο. 

 

 Γείθηεο απνδνηηθόηεηαο ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ = 

 

Λεηηνπξγηθά έμνδα  x 100 

                                                 Κχθινο εξγαζηψλ 

 

ii. Καηεγνξία δεηθηψλ ιεηηνπξγηθφηεηαο 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ εθθξάδεη ηνλ βαζκφ 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο. Μαο 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θξίλνπκε ηελ εληαηηθή ή φρη ρξήζε ηνπ ελεξγεηηθνχ, δειαδή 

λα θξίλνπκε εάλ ππάξρεη ππεξεπέλδπζε θεθαιαίσλ ζηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν πσιήζεψλ ηεο. 

 

 Γείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνύ = 

 

Καζαξέο πσιήζεηο 

χλνιν ελεξγεηηθνχ 

 

 εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ν παξαπάλσ αξηζκνδείθηεο επεξεάδεηαη 

απφ ηελ κέζνδν απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο 

φηη νη πσιήζεηο εθθξάδνληαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ζε αληίζεζε κε ηα πεξηνπζηαθά 
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ζηνηρεία πνπ εθθξάδνληαη ζε ηηκέο θηήζεο θαη νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο ηξέρνπζεο ιφγσ πιεζσξηζκνχ.51 

 Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ ππνινγίδεη ηνλ 

κέζν φξν εκεξψλ είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο πειάηεο ηεο. 

 

 Γείθηεο ηαρύηεηαο βξαρππξόζεζκσλ απαηηήζεσλ = 

 

Πειάηεο + αμηνγ.εηζπξαμεο – Πξνβιέςεηο γηα Δπηζθαι. Πειάηε   x 365 

Κχθινο εξγαζηψλ 

 

 Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απνζεκάησλ ππνινγίδεη ηνλ κέζν 

φξν εκεξψλ αλαθχθισζεο ησλ απνζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κέζα ζε έλα νηθνλνκηθφ 

έηνο. Δίλαη θαλεξφ φηη φζν πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαθπθιψλνληαη ηα απνζέκαηα, ηφζν 

πςειφηεξε θεξδνθνξία αλακέλεηαη απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρύηεηαο απνζεκάησλ  = 

 

χλνιν απνζεκάησλ  x 365 

                                              Κφζηνο πσιεζέλησλ 

 

iii. Καηεγνξία δεηθηψλ θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

 

Οη αξηζκνδείθηεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

 

 Γείθηεο θάιπςεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ βάζεη ηακηαθψλ ξνψλ, ν 

νπνίνο εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα απνπιεξψζεη ηηο ηξέρνπζεο δφζεηο 

δαλείσλ βάζεη ησλ ηακηαθψλ ηεο ξνψλ. 

 

Ρεπζηφηεηα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ +Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 
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 Γείθηεο θάιπςεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ βάζεη απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο, ν νπνίνο δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα απνπιεξψζεη ηηο ηξέρνπζεο 

δφζεηο δαλείσλ βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο. 

 

Καζαξά θέξδε πξν απνζβέζεσλ 

Σξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 

 

 Γείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, ν νπνίνο πξνζκεηξά 

πφζεο θνξέο είλαη ηθαλή ε εηαηξία λα θαιχςεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο έμνδα απφ ηα 

θαζαξά θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ. 

 

Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ θαη ηφθσλ 

Υξεσζηηθνί ηφθνη 

 

 Γείθηεο θάιπςεο καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ, ν νπνίνο δείρλεη ηελ 

επάξθεηα ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξίαο πξν ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ, ψζηε λα θαιπθζνχλ 

νη ηξέρνπζεο δφζεηο καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηεο. 

 

Καζαξά θέξδε πξν απνζβέζεσλ θαη ηφθσλ 

Γφζεηο δαλείσλ + ρξεσζηηθνί ηφθνη 

 

 

iv. θαηεγνξία δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο 

 

ην θεθάιαην θίλεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

απαηηήζεσλ απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο δείρλεη ηελ θαηάζηαζε 

ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο αθνχ απνπιεξσζνχλ νη ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

 

 

 Γείθηεο θεθαιαίνπ θίλεζεο = 

 

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο – Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
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Ο αξηζκνδείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο κεηξά ηελ επάξθεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ κίαο 

επηρείξεζεο.52 Υακειή ηηκή ή δηαρξνληθή κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ππνδειψλεη 

εμάξηεζε ηεο επηρείξεζεο απφ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ πνπ κπνξεί θάησ απφ 

δπζκελείο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο λα πξνθαιέζεη αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηόηεηαο = 

 

πλνιηθφ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 

Ο αξηζκνδείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο κεηξά ηελ επάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ 

άκεζα γηα ηελ θάιπςε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Οη ζπλζήθεο 

ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθέο εάλ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη 

πεξίπνπ γχξσ ζηελ κνλάδα. 

 

 Γείθηεο άκεζεο ξεπζηόηεηαο = 

 

πλνιηθφ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ – Απνζέκαηα 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

 

Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο θεθαιαίνπ θίλεζεο δείρλεη ην χςνο 

ησλ πσιήζεσλ πνπ επηηεχρζεθε απφ θάζε κνλάδα θαζαξνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο, 

θαζψο επίζεο θαη αλ ε επηρείξεζε δηαηεξεί κεγάια θεθάιαηα θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο ηεο. 

 

 Γείθηεο ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο θεθαιαίνπ θίλεζεο = 

 

Κχθινο εξγαζηψλ 

Κεθάιαην θίλεζεο 

 

 

                                                 
52

 Σζερειίδνπ Δ., (1999), Δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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v. Καηεγνξία δεηθηψλ κφριεπζεο 

 

 Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο κφριεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηπρίαο. ηαλ κία εηαηξία έρεη κεγάιν δείθηε κφριεπζεο ν 

θίλδπλνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηπρίαο είλαη κεγαιχηεξνο θάηη πνπ επεξεάδεη ηελ 

αμία ηεο εηαηξίαο. 

 

 Γείθηεο γεληθήο κόριεπζεο = 

 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 

Καζαξή ζέζε53 

 

ηελ θαηεγνξία απηή δεηθηψλ αλήθεη θαη ν αξηζκνδείθηεο πξνζαξκνζκέλεο 

κφριεπζεο.54 Ζ δηαθνξά ηνπ κε ηνλ πξνεγνχκελν έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε έθδνζε 

νκνινγηψλ απφ κία εηαηξία νπζηαζηηθά αληηπξνζσπεχεη αχμεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο 

ηεο θαη φρη ηνπ δαλεηζκνχ ηεο. 

 

 Γείθηεο πξνζαξκνζκέλεο κόριεπζεο = 

 

χλνιν ππνρξεψζεσλ – Οκνινγηαθά δάλεηα 

Καζαξή ζέζε + Οκνινγηαθά δάλεηα 

 

Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο κφριεπζεο πξνζαξκνζκέλνο βάζεη εμσ-

ηζνινγηζηηθψλ  ινγαξηαζκψλ θαιείηαη εμσ- ηζνινγηζηηθφο δείθηεο γεληθήο κφριεπζεο. 

 

 

 

5.3.2 Τπνδείγκαηα Credit Scoring 

 

 Τπνδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ εμέηαζε κηθξψλ 

θαη ζρεηηθά νκνηνγελψλ νκάδσλ πηζηνχρσλ θαη επηιέγνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πηζηνχρνπ.  

                                                 
53

 Καζαξή ζέζε = Ίδηα θεθάιαηα – αζσκ. Αθηλεηνπ. – Έμνδα αληηθαηάζηαζεο  
54

 Σζερειίδνπ Δ., (1999), Δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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ε απηνχο ηνπο δείθηεο εθαξκφδνληαη πνιπκεηαβιεηά ππνδείγκαηα γηα λα 

ππνινγηζηεί ην credit score ή ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο.55 

 

i. Τπφδεηγκα γξακκηθήο πηζαλφηεηαο 

 

Ζ ζπλάξηεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηεο κνξθήο : 

 

Z = a1X1 + a2X2 + … + avXv 

 

πνπ Ε : κηα δηαθξηηή κεηαβιεηή ε νπνία παίξλεη ηηκή 1 φηαλ ν πηζηνχρνο 

αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη 0 φηαλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη 

Υη : νη ρξεκαηννηθνλνκηθννί δείθηεο πνπ επηιέρζεθαλ 

Σν Ε score πνπ εμάγεηαη απφ ηελ αλσηέξσ ζρέζε ζεσξείηαη φηη 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηνπ θάζε πηζηνχρνπ. 

 

ii. Τπνδείγκαηα logit  ή probit 

 

Σα ππνδείγκαηα απηά βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή φηη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο 

θαηαλέκεηαη ζχκθσλα κε ηελ ινγαξηζκηθή θαη ηελ θαλνληθή θαηαλνκή αληίζηνηρα κε 

απνηέιεζκα νη ηηκέο πνπ ππνινγίδνληαη λα βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα ( 0,1), θάηη πνπ 

δελ ζπκβαίλεη ζην ππφδεηγκα γξακκηθήο πηζαλφηεηαο. ην ππφδεηγκα logit ε 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε : 

 

F (Z) = 1 / (1-e-z) 

 

πνπ Ε : ην Z score ηνπ πηζηνχρνπ 

 

iii. Discrimintant analysis 

 

Απνηειεί κηα ηερληθή ηαμηλφκεζεο ησλ πηζηνχρσλ ζε δπν θαηεγνξίεο ( π.ρ. 

αμηφρξενη θαη κε αμηφρξενη). Ζ δηάθξηζε ησλ πηζηνχρσλ γίλεηαη κε εθαξκνγή ηεο 

εμίζσζεο: 

 

Ε =  a1X1 + a2X2 + … + avXv 

                                                 
55

 Crouchy M., Galai D., and R.Mark, (2000), “A Comparative analysis of Credit Risk 

Models”, Journal of Banking & Finance, 24, pp.59-117. 
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Οη πηζηνχρνη θαηαηάζζνληαη κε αχμνπζα ζεηξά βάζεη ηνπ Z score πνπ 

ππνινγίδεηαη θαη ζηελ ζπλέρεηα επηιέγεηαη έλα ζεκείν δηαρσξηζκνχ, πνπ θξίλεηαη σο 

θαηάιιειν γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δχν θαηεγνξηψλ. 

 

5.3.3 Σν κνληέιν ηνπ Merton 

 

 O Merton ην 1974, θαη λσξίηεξα νη Black and Scholes56, πξφηεηλαλ έλα απιφ 

κνληέιν θεθαιαηαθήο θεθαιαηαθήο δνκήο ηεο εηαηξίαο θαη έλα ηξφπν ζχλδεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε απηή ηελ δνκή. Σν κνληέιν ηνπ Merton ππνινγίδεη ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, βαζηδφκελν ζηελ θεθαιαηαθή δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο 

απνξξένπζαο πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο. πγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη δχν θαηεγνξίεο 

ππνρξεψζεσλ γηα ηελ εηαηξία : ηα ίδηα θεθάιαηα (ρσξίο ππνθαηεγνξίεο) θαη ην ρξένο 

(δαλεηζκφο). Σν ρξένο ζεσξείηαη φηη είλαη ηεο κνξθήο νκνιφγνπ κε κεδεληθφ θνππφλη, 

φπνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. Αλ ηελ εκεξνκελία απηή, νη απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο ππεξβαίλνπλ ην 

ρξένο, νη δαλεηζηέο ιακβάλνπλ ην νθεηιφκελν πνζφ θαη ην ππφινηπν δηακνηξάδεηαη 

ζηνπο κεηφρνπο. 

 ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή αλ νη απαηηήζεηο ππνιείπνληαη ηνπ 

νθεηιφκελνπ πνζνχ, ε εηαηξία βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αζέηεζεο, νπφηε νη δαλεηζηέο 

ιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ελψ νη κέηνρνη δελ ιακβάλνπλ ηίπνηα. 

 Μεηνλέθηεκα ηνπ κνληέινπ Merton απνηειεί ε παξαδνρή γηα χπαξμε 

ζηαζεξψλ επηηνθίσλ, παξαδνρή πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

αγνξάο. Καηά ζπλέπεηα δελ δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε εκπεηξηθέο 

δνθηκαζίεο. Έλα επηπιένλ κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη ζεσξεί ζηαζεξή ηελ εηαηξηθή 

θεθαιαηαθή δνκή. Τπνζέηεη δειαδή φηη ε δηνίθεζε απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ην χςνο 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ θαη απηφ παξακέλεη ην ίδην, αθφκε 

θαη αλ νη απαηηήζεηο δηπιαζηαζηνχλ ( άξα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα κεηαβιεζνπλ). Ζ κφλε 

κεηαβιεηή πνπ κεηαβάιιεηαη ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ρξένπο θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ 

είλαη ην χςνο ησλ απαηηήζεσλ 57. 

                                                 
56

 Black F., and M. Scholes, (1973), “The pricing of options and corporate liabilities”, Journal of 

Political Economy, 81, pp. 637-59. 
57

 Van Deventer R.D., and J. Outram, (2002), The new capital accord and internal bank ratings, 

Kamakura Working Papers, Kamakura Corporation , http: //www.kamakuraco.com. 
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 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ φηη πνιινί εξεπλεηέο 

πξφηεηλαλ επεθηάζεηο ζην πξσηφηππν κνληέιν ηνπ Merton, σζηφζν ζχκθσλα κε ηνπ 

Hull et al.58 θακία δελ έρεη αλαγλσξηζηεί επξέσο σο αλψηεξν κνληέιν. 

 

5.3.4 Η κέζνδνο KMV 

 

 Ζ κέζνδνο αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκψλπκε εηαηξία παξαγσγήο ινγηζκηθνχ ε 

νπνία ηψξα αλήθεη ζηελ Moody‟s θαη απνηειεί νπζηαζηηθά παξαιιαγή ζην κνληέιν 

ηνπ Merton φληαο κηα έμππλε εθαξκνγή ηεο θιαζζηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. Σν 

κνληέιν ρξεζηκνπνηεί κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε ε νπνία ζπλδέεη ηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο νπνηνπδήπνηε δαλεηζηή κε ηελ αγνξαία αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ59. 

 Ο θίλδπλνο αζέηεζεο ηεο εηαηξίαο απμάλεη φηαλ ε αγνξαία αμία ησλ 

απνζεκάησλ πξνζεγγίδεη ηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο. Ζ 

κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ αλακελφκελε πηζαλφηεηα αζέηεζεο γηα θάζε εκπιεθφκελν 

έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξάγεηαη απφ ηηο πηζησηηθέο 

δηαβαζκίζεηο γηα θάζε θαηεγνξία πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Έλαληη απηνχ, βέβαηα, αληηηάζζνληαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ : νη ζρεηηθνί 

ππνινγηζκνί είλαη πνιχπινθνη αθφκε θαη γηα απιέο θεθαιαηαθέο δνκέο, ελψ ζέηεη 

θάπνηεο παξαδνρέο νη νπνίεο παξαβηάδνληαη ζηελ πξάμε. Μεηαμχ άιισλ, ππνζέηεη 

φηη ε αμία ηεο θάζε εηαηξίαο αληηζηνηρεί ζε έλα νκφινγν κεδεληθνχ θνππνληνχ60. 

 χκθσλα κε ηνπο Crouhy et al61, ε πξαγκαηηθή πηζαλφηεηα αζέηεζεο εμάγεηαη 

γηα θάζε ππφρξεν βάζεη ηνπ κνληέινπ ηνπ Merton, δεδνκέλεο ηεο ηήξεζεο ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ κνληέινπ γηα ηελ εηαηξία. Έηζη, ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο απνηειεί 

ζπλάξηεζε ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο ηεο εηαηξίαο, ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνδφζεσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ ηξέρνπζα αμία απηνχ, ελψ κπνξεί λα εηζαρζεί ζε θάζε 

ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο, αμηνιφγεζεο, ψζηε λα αμηνινγεζεί ν ππφρξενο. 

 Σν κνληέιν, βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Merton γηα ηελ αμία κηαο εηαηξίαο 

σο απνηίκεζε δηθαηψκαηνο αγνξάο ζρεηηθά κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, δεδνκέλεο, 

ινηπφλ ηεο ηξέρνπζαο θεθαιαηαθήο δνκήο κηαο εηαηξίαο θαη αθνχ έρεη θαζνξηζηεί 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο, κπνξεί λα εμαρζεί ε 

πξαγκαηηθή πηζαλφηεηα αζέηεζεο γηα θάζε ρξνληθφ νξίδνληα. 
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 Hull C.J., Nelken I., and D.A. White, (2004), “Merton’s model, credit risk and volatility skews”, 
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 International Monetary Fund, (2004), Financial Risk in the Fund and the Level of Precautionary 

Balances, Finance Department, http: //www.imf.org 
60

 Bharath T. S., and T. Shumway, (2004), Forecasting Default with the KMV- Merton Model, http:// 

www.DefaultRisk.com 
61

 Crouhy M., Galai D., and R. Mark, (2000), “A Comparative analysis of Credit Risk Models”, Journal 
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 Σν κνληέιν απηφ εθαξκφδεηαη θαιχηεξα ζε εηαηξίεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

δεκφζηα, νπφηε ε αμία ησλ θεθαιαίσλ ηνπο είλαη θαζνξηζκέλε απφ ηελ αγνξά. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κπνξνχλ λα 

ππνδειψζνπλ ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν. 

 

5.3.5 Μέζνδνο VAR( Value At Risk)  

 

Ζ αθνξκή γηα ηελ αλάπηπμε απηνχ ηνπ βαζηθνχ εξγαιείνπ κέηξεζεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ δφζεθε κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 αξρηθά γηα ηελ κέηξεζε ηνπ θίλδπλνπ αγνξάο. ήκεξα ε 

κέζνδνο βξίζθεη εθαξκνγή ζε έλα επξχηεξν θάζκα πνπ πεξηιακβάλεη πέξα ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. 

ηελ κέζνδν VAR ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζηζκέλεο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο θαη 

ππνινγίδεηαη ε ρεηξφηεξε δπλαηή δεκία γηα θπζηνινγηθέο θηλήζεηο ηεο αγνξάο ζε 

δεδνκέλν ρξνληθφ νξίδνληα θαη γηα δεδνκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Σν επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο είλαη ε πηζαλφηεηα ε δεκία λα μεπεξάζεη ηε κέγηζηε απηή ηηκή. Γηα 95% 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 5% πηζαλφηεηα ε δεκία λα μεπεξάζεη ην 100. 

Ζ κεζνδνινγία VAR είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ εμαηηίαο ηνπ βειελεθνχο θαη ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ ηεο.+++ .Ζ 

VAR εθαξκφδεηαη ζε φια ηα είδε θηλδχλσλ εθφζνλ κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε 

θαηαλνκή κειινληηθψλ αμηψλ ή δεκηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ κεζνδνινγία VAR 

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη ψζηε λα 

απνξξνθεζνχλ πηζαλέο κε αλακελφκελεο δεκίεο ζην πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο (νηθνλνκηθφ θεθάιαην). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία μερσξίδεη θαζψο παξέρεη κηα ζπλνιηθή φςε ηνπ 

θηλδχλνπ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, κεηξάεη ην νηθνλνκηθφ θεθάιαην θαη απνδίδεη ζηνπο 

θηλδχλνπο πξαγκαηηθή ρξεκαηηθή αμία έλαληη ηεο απφδνζεο ησλ θηλδχλσλ κέζσ 

πνιχπινθσλ πνηνηηθψλ δεηθηψλ, π.ρ. επαηζζεζία, αμηνιφγεζε θ.η.ι. 

Τπάξρνπλ πνιιά είδε πηζαλψλ δεκηψλ φπσο : 

 Αλακελφκελε δεκία  

 Με αλακελφκελε δεκία 

 Δμαηξεηηθή δεκία 

 

ζν πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλν είλαη ην ραξηνθπιάθην, ηφζν πεξηζζφηεξν 

ε δεκία ζπγθιίλεη πξνο ηνλ κέζν φξν.  
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Έλαο ζηφρνο ησλ VAR ππνδεηγκάησλ είλαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ δπν 

δηαζηάζεσλ ηνπ θηλδχλνπ, ηνπ κέζνπ επηπέδνπ θαη ησλ πηζαλνηήησλ απφθιηζεο απφ 

απηφλ. Ζ αλακελφκελε δεκία είλαη ε ζηαηηζηηθή δεκία ζε έλα ραξηνθπιάθην πνιιψλ 

δαλείσλ. Ζ κε αλακελφκελε δεκία ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν νξίδεηαη σο ην άλσ φξην 

δεκίαο ην νπνίν ππεξβαίλεη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, γηα δνζέλ επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. 

ηφρνο ησλ ππνδεηγκάησλ VAR είλαη λα παξέρνπλ ηελ θαηαλνκή δεκηψλ ή ηελ 

πηζαλφηεηα γηα θάζε ηηκή δεκίαο απφ φπνπ απνθνκίδνληαη ηα εθαηνζηηαία πνζνζηά 

δεκίαο γηα δηάθνξα επίπεδα εκπηζηνζχλεο.62 ζνλ αθνξά ζηελ εμαηξεηηθή δεκία κφλν 

ζελάξηα ζηξεο ή κνληέια πξνζδηνξηζκνχ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ δεκίαο κπνξνχλ ίζσο 

λα θαηεπζχλνπλ πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο. Ωζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

εμαηξεηηθέο δεκίεο είλαη ζρεδφλ κε παξαηεξνχκελεο. 

Οη εθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ VAR δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

 

1) Μέζνδνη απνηίκεζεο, θαη 

2) Μέζνδνη πιήξνπο απνηίκεζεο  

 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ρξεζηκνπνηνχληαη κεξηθέο παξάγσγνη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δπλαηψλ κεηαβνιψλ ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ελφο ραξηνθπιαθίνπ. 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία νη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνληαη κε πιήξε απνηίκεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη κέζνδνη ηζηνξηθήο πξνζνκνίσζεο 

θαη ε πξνζνκνίσζε Monte Carlo. Ζ πξψηε θαηεγνξία εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ απαηηείηαη ηαρχηεηα, ελψ ε δεχηεξε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα. 

 Ζ κέζνδνο Monte Carlo βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ ηηκψλ 

κηαο επξείαο θαηεγνξίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη ππνζεηηθέο κεηαβνιέο 

ζηηο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ηπραίνη αξηζκνί θαζνξηζκέλεο ζηνραζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απαηηεί ηελ επηινγή απφ κέξνπο ηνπ αξκφδηνπ 

δηαρεηξηζηή θηλδχλνπ ηνπ ζηνραζηηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκψλ θαη 

ηηο ζρεηηθέο παξακέηξνπο. Οη ηειεπηαίεο αληινχληαη ζπλήζσο απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία. 

Μία ζηνραζηηθή δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο είλαη ε γεσκεηξηθή θίλεζε 

Brown, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ηηκέο είλαη ρξνληθά αλεμάξηεηεο θαη κηθξέο 

κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ S δίλνληαη απφ ηε ζρέζε: 
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dSt = κtStdr + ζtStdz 

 

φπνπ dz είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή πνπ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε 

κέζε ηηκή 0 θαη δηαζπνξά dt θαη πξνθαιεί ηπραίεο απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ. Οη 

παξάκεηξνη κt θαη ζt είλαη ε ζηηγκηαία κεηαβνιή θαη κεηαβιεηφηεηα ζε ρξφλν t, ν 

νπνίεο κεηαβάιινληαη κε ηνλ ρξφλν. Δλ ζπλερεία, εμειίζζνληαη ππνζεηηθά κνλνπάηηα 

γηα ηηο ηηκέο ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ θαη ζην ηέινο ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ 

ρξνληθνχ νξίδνληα απνηηκάηαη ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ γηα θαζεκηά απφ ηηο 

πξνθχπηνπζεο ηηκέο. Απηφο είλαη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ηεο θαηαλνκήο ησλ 

απνδφζεσλ απφ ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ε VAR.63 Ζ πξνζνκνίσζε κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί θαη γηα κεγάινπο ρξνληθνχο νξίδνληεο, γεγνλφο πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηελ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ. 

 ζνλ αθνξά ζε πξντφληα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελνπ δηαπξαγκάηεπζεο ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ζεσξνχκε φηη ε απφδνζή ηνπο αθνινπζεί θαλνληθή 

θαηαλνκή ζηελ νπνία είλαη γλσζηέο νη ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηελ ηππηθή απφθιηζε κε 

ηα πνζνζηά ηεο θαηαλνκήο. Έηζη γλσξίδνπκε φηη ην 68% πεξίπνπ ησλ παξαηεξήζεσλ 

πξέπεη λα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ απφζηαζε +1 θαη -1 ηππηθή 

απφθιηζε απφ ηελ κέζε ηηκή. Αληίζηνηρα ην 95% ησλ παξαηεξήζεσλ βξίζθεηαη 

κεηαμχ +1,96 θαη -1,96 ηππηθέο απνθιίζεηο θαη ην 98% κεηαμχ +2,33 θαη -2,33 ηππηθέο 

απνθιίζεηο απφ ηε κέζε ηηκή. Καηά ζπλέπεηα αλ γλσξίδνπκε ηελ κέζε ηηκή θαη ηελ 

ηππηθή απφθιηζε, είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ ηηκή θάησ απφ ηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην πνζνζηφ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ην επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. 

 Ωζηφζν, ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο δελ ελδείθλπηαη γηα 

πεξηπηψζεηο δαλείσλ πνπ δελ είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αγνξά, δηφηη 

γηα παξάδεηγκα ε αμία ελφο δαλείνπ ζε ηηκέο αγνξάο δελ κπνξεί λα ιεθζεί άκεζα. 

Δπηπιένλ, επεηδή δελ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηηκή απηή, δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ε κεηαβιεηφηεηά ηεο. Δπίζεο, ε ππφζεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο 

απνηειεί κία πξνζέγγηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά θαη είλαη ιηγφηεξν 

αθξηβήο φηαλ εθαξκφδεηαη ζηελ θαηαλνκή ηεο αμίαο ησλ δαλείσλ. Απφ εκπεηξηθέο 

κειέηεο έρεη παξαηεξεζεί φηη ε θαηαλνκή ησλ απνδφζεσλ ησλ δαλείσλ εκθαλίδεη 
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 Μπάθα Β., (2002), Δηαρείξηζε θηλδύλωλ κε ηελ πξνζέγγηζε Value-at-risk, Μεηαπηπρηαθή 
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αζπκκεηξία ε νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε αθφκε θαη αλ κπνξνχκε λα 

κεηξήζνπκε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε. 

 Ζ κέζνδνο VAR έρεη ην πιενλέθηεκα απεηθνλίδεη κε έλα κφλν αξηζκφ ηελ 

έθζεζε ηεο ηξάπεδαο ζηνλ θίλδπλν. Απφ ηηο πξψηεο εηαηξίεο πνπ εθάξκνζαλ ηελ 

κέζνδν είλαη ε Morgan ε νπνία ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο γηα ην 1994 αλαθνίλσζε φηη ε 

VAR γηα ηηο εκεξήζηεο ζπλαιιαγέο ηεο κε 95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο ήηαλ 15$ 

εθαηνκκχξηα δίλνληαο ζηνπο κεηφρνπο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπλ ηηο ελέξγεηεο 

ηνπο γηα ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θηλδχλνπ, ελψ πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε απηήο ηεο 

πιεξνθφξεζεο είραλ κία αζαθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπο ζηνλ θίλδπλν 

αγνξάο, θπξίσο απφ ηηο πξάμεηο πνπ δηελεξγνχζε ε ηξάπεδα. 

 Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη ε κέζνδνο VAR δελ απνηειεί ιχζε ζε θάζε 

πξφβιεκα θαζψο νη κεηξήζεηο ηεο είλαη ρξήζηκεο κφλν φηαλ νη ρξήζηεο 

αληηιακβάλνληαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Ο επηθεθαιήο ηνπ ηνκέα έξεπλαο ηεο J.P. 

Morgan, Till Guildumann, είπε γηα ην ζχζηεκα RiskMetrics πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

ηξάπεδα γηα ηελ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο θαη βαζίδεηαη ζηε κεζνδνινγία 

VAR : « ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηε ζσζηή δηαρείξηζε, ηελ εκπεηξία 

θαη ηελ θξίζε. Πξφθεηηαη γηα έλα θνπηί κε εξγαιεία θαη φρη έλα καχξν θνπηί».64 Έηζη 

ηνλίδεη φηη ε ρξήζε ηεο είλαη αλαγθαία αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχο θαη ειέγρνπο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε κία αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 

 Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ ελέρεηαη ζηελ απνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

κέζσ ησλ ππνδεηγκάησλ VAR είλαη φηη απνηειεί έλα κέγεζνο πνπ εθηηκά ηελ πηζαλή 

κειινληηθή δεκία ζηεξηδφκελε ζε ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο θαη απνδερφκελε έλα 

ζχλνιν ππνζέζεσλ νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα κελ ηζρχνπλ. Οη 

ππνζέζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ζε θίλδπλν αθνξνχλ : 

 

 Σν κέγεζνο ηεο πεξηφδνπ δηαθξάηεζεο θαη ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο 

 Σελ θαηαλνκή ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ 

 Σν βαζκφ ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ 

 Σε ρξνληθή δηαθχκαλζε ηνπ κέζνπ θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ 

 Σελ ππφζεζε φηη ην παξειζφλ απνηειεί θαιή πξνζέγγηζε γηα ην κέιινλ, 

ππφζεζε πνπ δελ είλαη πάληα αιεζήο. 
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Γεληθά, ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο VAR θαηέρνπλ ην επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ δεκηψλ65. Ωζηφζν, ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, αληίζεηα κε ηνλ θίλδπλν αγνξάο, ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία είλαη 

αλεπαξθή θαη δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ηξέρνληα αλαιακβαλφκελν θίλδπλν γηα ηηο 

ηξάπεδεο. Γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, νη δεκίεο πξνέξρνληαη είηε απφ αζέηεζε είηε 

απφ κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ιφγσ επηδείλσζεο πηζησηηθψλ ζέζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή νη ζπλήζεηο δεκηέο είλαη κηθξέο νπφηε ε θαηαλνκή παξνπζηάδεη 

ζπζζψξεπζε πξνο ηα αξηζηεξά. 

 

 

5.3.6 Tν ππόδεηγκα CreditMetrics 

 

 Σν ππφδεηγκα CreditMetrics66 αλαπηχρζεθε απφ ηελ J.P. Morgan θαη απνηειεί 

έλα πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ πεξηέρεηαη ζε ραξηνθπιάθηα παξαδνζηαθψλ πηζησηηθψλ πξντφλησλ, 

ηίηισλ ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο θαη πξντφλησλ πνπ είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

ζηελ αγνξά θαη ππφθεηληαη ζε θίλδπλν αληηζπκβαιινκέλνπ (πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα, 

swaps). 

 Δλ αληηζέζεη κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο αγνξάο, φπνπ ε δηαζεζηκφηεηα 

θαζεκεξηλψλ παξαηεξήζεσλ ησλ ηηκψλ επηηξέπνπλ ηνλ άκεζν ππνινγηζκφ ηεο αμίαο 

ζε θίλδπλν, ην CreditMetrics ζηνρεχζεη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

αμίαο, ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Σν CreditMetrics απνηειεί 

θαηά βάζε κηα κέζνδν αλάπηπμεο κνληέισλ πνπ επεμεγνχλ ηηο κεηαβνιέο ηεο αμίαο 

ησλ πηζησηηθψλ πξντφλησλ θαη φρη κηα πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο θαηαλνκψλ ζηηο 

ηηκέο πνπ παξαηεξνχληαη. Ζ κεζνδνινγία αθνινπζείηαη απφ ην CreditMetrics 

βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο θαηαλνκήο ησλ κεηαβνιψλ ζηελ αμία ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ δαλεηαθψλ θαη νκνινγηαθψλ πξντφλησλ ζε δεδνκέλν ρξνληθφ 

νξίδνληα, ζπλήζσο έλα έηνο.67 

 Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη νη απνδφζεηο ησλ πηζησηηθψλ πξντφλησλ θαηά 

θαλφλα δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα νη θαηαλνκέο ησλ 

απνδφζεσλ ησλ πηζησηηθψλ πξντφλησλ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή θχξησζε θαη 
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κεγάιε ζπγθέληξσζε ηηκψλ ζηα άθξα. Δκθαλίδνπλ δειαδή κεγάιε πηζαλφηεηα γηα 

επίηεπμε ελφο ζρεηηθά κηθξνχ θαζαξνχ θέξδνπο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα κηθξή 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο κεγάιεο δεκίαο. 

 ην ππφδεηγκα CreditMetrics ρξεζηκνπνηνχληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία κεγάισλ 

πεξηφδσλ θαη παξαηεξείηαη φιν ην θάζκα ησλ κεηαβνιψλ ηεο πηζηνιεπηηθήο 

δηαβάζκηζεο θαη φρη κφλν ε πεξίπησζε ηεο αζέηεζεο. Βαζηθή ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην ππφδεηγκα είλαη ε αλάιπζε κεηάβαζεο, ε κειέηε δειαδή ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ησλ πηζηνχρσλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ. Αξρηθά ζπγθεληξψλνληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγείηαη ε θαηαλνκή ησλ πηζησηηθψλ γεγνλφησλ, δειαδή θάζε 

κεηαβνιή ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αζέηεζεο. ε 

θάζε κεηαβνιή πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο αληηζηνηρεί θη έηζη θαηαξηίδεηαη ν πίλαθαο 

κεηαβνιψλ πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. Κάζε πηζησηηθφ γεγνλφο επηθέξεη 

δηαθνξνπνίεζε ζηελ αμία ηνπ πηζησηηθνχ πξντφληνο ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

κεηαβνιή ησλ πεξηζσξίσλ θαηά ηελ κεηαβνιή ηεο δηαβάζκηζεο. Ζ αμία ηνπ 

πηζησηηθνχ πξντφληνο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ππνινγίδεηαη απφ ην πνζνζηφ 

αλάθηεζεο.  

 

5.3.6.1   Yπνινγηζκόο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ην 

ππόδεηγκα CreditMetrics 

 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνλ νπνίν έρεη εθδεισζεί ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ραξηνθπιαθίνπ 

είλαη θαη ε αλάγθε ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο ηνπ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο, ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζηνλ πξφζζεην θίλδπλν πνπ πεγάδεη απφ ηελ απμεκέλε έθζεζε ζε έλα 

πηζηνχρν ή νκάδα ζρεηηδφκελσλ πηζηνχρσλ, γηα παξάδεηγκα ιφγσ θιάδνπ 

δξαζηεξηφηεηαο ή γεσγξαθηθήο ζέζεο. 

Μέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα, νη δηαρεηξηζηέο θεθαιαίνπ πξνζέγγηδαλ κφλν πνηνηηθά 

ηνλ θίλδπλν ζπγθέληξσζεο ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο θαη ν ηφπνο πξνζηαζίαο απέλαληη 

ζε κεγάιε ζπγθέληξσζε θηλδχλνπ ήηαλ νη πηζησηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ νξίδνληαλ 

θπξίσο εκπεηξηθά. Απηνί φκσο νη πηζησηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ νξίδνληαλ θπξίσο 

εκπεηξηθά. Απηνί φκσο νη πηζησηηθνί πεξηνξηζκνί δελ ιάκβαλαλ ππ‟ φςηλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο. Αληίζεηα νη πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο επηηξέπνπλ ζε 

έλαλ δηαρεηξηζηή θεθαιαίνπ λα νξίζεη πηζησηηθά φξηα πξνζαξκνζκέλα ζε ηηκέο 

νξηαθήο κεηαβιεηφηεηαο. Ζ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ππνδείγκαηνο πξνζθέξεη ηελ 
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δπλαηφηεηα επνπηείαο ηεο ζπγθέληξσζεο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν (ρψξα, θιάδν, 

είδνο πηζησηηθνχ πξντφληνο θ.η.ι.). 

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ηξάπεδεο πξνβαίλνπλ ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

δηαζπνξάο θηλδχλνπ. Ζ δηεχξπλζε ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο έλα πηζηνχρν ζεκαίλεη θαη 

αλάιεςε κεγαιχηεξνπ θηλδχλνπ πξνεξρφκελνπ απφ απηφλ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί 

πςειφ νξηαθφ θίλδπλν. Ο θίλδπλνο δειαδή, απμάλεη γεσκεηξηθά κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ζε έλαλ πηζηνχρν. Αληίζεηα, ε δηάζεζε ηνπ ίδηνπ πνζνχ ρνξήγεζεο ζε 

έλαλ άιιν πηζηνχρν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ζηνλ νπνίν φκσο, ε 

πθηζηάκελε έθζεζε είλαη κηθξφηεξε, νδεγεί ζε κηθξφηεξν θίλδπλν. Δπνκέλσο, ε 

θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο ραξηνθπιαθίνπ- ην φθεινο ηεο δηαζπνξάο θαη 

ηνλ θίλδπλν ηεο ζπγθέληξσζεο- ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπκβάιιεη ζε κηα νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ ρνξεγνχκελνπ 

θεθαιαίνπ. 

Αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο φηη γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ θίλδπλν απφ έλα 

πηζησηηθφ πξντφλ θαη γλσξίδνληαο ηνλ πίλαθα κεηαβνιήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο 

ηνπ πηζηνχρνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ νξίδνληα, ππνινγίδνπκε ηελ αμία ηνπ 

πξντφληνο γηα θάζε κηα απφ ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο. Αλ γηα παξάδεηγκα, νη πηζαλέο 

θαηαζηάζεηο είλαη 8, έρνπκε 8 δηαθνξεηηθέο αμίεο ηνπ πξντφληνο κε δεδνκέλε 

πηζαλφηεηα γηα θάζε ηηκή. Αλ έρνπκε έλα ραξηνθπιάθην πνπ πεξηιακβάλεη δπν 

πηζησηηθά πξντφληα δηαθνξεηηθψλ πηζηνχρσλ, κε 8 πηζαλέο θαηαζηάζεηο γηα ηνλ 

θαζέλα, έρνπκε 64 (8x8) πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο 64 

πηζαλέο αμίεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Γηα λα γίλεη εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο κεηάβαζεο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε κία απφ ηηο 64 πηζαλέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ 

φςηλ νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηα πηζησηηθά γεγνλφηα ησλ δπν πηζηνχρσλ. ην ζρήκα 

πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεηαη δηαγξακκαηηθά ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ραξηνθπιαθίνπ κε ηελ κέζνδν CreditMetrics. 
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Τπάξρεη ε άπνςε φηη ν θάζε πηζηνχρνο ζεσξείηαη αλεμάξηεηνο θαη νη 

κεηαβνιέο ζηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξνθαινχληαη απφ γεγνλφηα θαη 

ζπλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ, σζηφζν ζχκθσλα κε κειέηεο επί ηζηνξηθψλ 

ζηνηρείσλ αζέηεζεο κεγάισλ πεξηφδσλ δεκνζηεπκέλσλ απφ νίθνπο αμηνιφγεζεο 

πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο πξνθχπηεη φηη πθίζηαηαη ζαθήο ζεηηθφο ζπζρεηηζκφο 

αλάκεζα ζηηο αζεηήζεηο ησλ πηζηνχρσλ. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

πηζηνχρνη επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ θνηλνχο καθξννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο. 

Οη θνηλέο πηζαλφηεηεο κεηαβνιήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο εθηηκψληαη κε 

ηελ εμέηαζε ρξνληθψλ ζεηξψλ κε ζηνηρεία πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο κεγάινπ 

αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαη γηα θνηλέο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Έηζη ιακβάλνληαη άκεζα ηα 

ζηνηρεία θαη απνθεχγεηαη ν ππνινγηζκφο ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο θαη ε ππφζεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ κνληέινπ. 

Έλαο άιινο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ θνηλψλ πηζαλνηήησλ κεηαβνιήο 

πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο είλαη ε εθηίκεζε ησλ ζπζρεηηζκψλ πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο απφ ηελ εμέηαζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ηηκψλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ, θαζψο 

θαη νη θηλήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ νκνιφγσλ απεηθνλίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

         Παξαηεξήζεηο ζε 

Πηζηνιεπηηθή  Πξνηεξαηφηεηα  Πηζησηηθά  Καηεγνξίεο Πηζησηηθνχ 

Γηαβάζκηζε  Ηθαλνπνίεζεο  πεξηζψξηα  Κηλδχλνπ 

         Σηκέο κεηνρψλ 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Πηζαλφηεηεο  Πνζνζηφ  Σηκνιφγεζε    

Μεηαβνιήο  Αλάθηεζεο  ηεο  Δθηίκεζε 

Πηζηνιεπηηθήο  ζηελ Αζέηεζε  Παξνχζαο  πζρεηηζκψλ 

Γηαβάζκηζεο     Αμίαο    

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Σππηθή Απφθιηζε ηεο Αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ηεο πηζηνιεπηηθήο 

 Κνηλέο Πηζαλφηεηεο 

 Μεηαβνιήο 

 Πηζηνιεπηηθήο 

 Γηαβάζκηζεο 

       

       

     

     

Πηζησηηθή Αμία ζε Κίλδπλν Υαξηνθπιαθίνπ 
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πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. πλεπψο, κπνξεί λα ππνηεζεί φηη νη ζπζρεηηζκνί ζηηο 

θηλήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ νκνιφγσλ επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ζπζρέηηζεο ησλ κεηαβνιψλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή 

πξέπεη λα πιεξνχληαη δπν πξνυπνζέζεηο: 

 

 Να ππάξρνπλ επαξθή ηζηνξηθά ζηνηρεία ηηκψλ νκνιφγσλ, θαη 

 Να ππάξρεη έλα κνληέιν, πνπ ζπλδέεη ηηο ηηκέο ησλ νκνιφγσλ κε ηα 

πηζησηηθά γεγνλφηα. 

 

Σν ηειεπηαίν βαζίδεηαη ζε παξαηεξήζεηο γηα ηηο κεηαβνιέο ησλ πεξηζσξίσλ γηα 

ηνλ θίλδπλν πνπ αληηπξνζσπεχεη θάζε νκφινγν. Ωζηφζν, ηέηνηα ζηνηρεία είλαη 

ηδηαίηεξα ζπάληα, θπξίσο γηα εθδφηεο ρακειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά πξαθηηθά αδχλαην ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπζρεηίζεσλ γηα ηηο κεηαβνιέο 

ησλ πεξηζσξίσλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα θακθζεί ην εκπφδην ηεο πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ γηα θνηλέο κεηαβνιέο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο αλαπηχρζεθε κηα 

πξνζέγγηζε βάζεη ηεο νπνίαο γίλεηαη ζχλδεζε ησλ πηζησηηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε κε κηα δηαδηθαζία πνπ αληηιακβαλφκαζηε θαη κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο 

επηρείξεζεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο θαζνξίδεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα εθπιεξψλεη ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Δπνκέλσο, κπνξνχκε 

λα ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θάησ 

απφ ην νπνίν ε επηρείξεζε δελ ζα κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ζα 

πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε αζέηεζεο. 

Δπεθηείλνληαο ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη 

κηα θιίκαθα απφ επίπεδα αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηελ 

πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ηεο επηρείξεζεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε. 

Μηα ηηκή ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη κεηαβνιή ζηελ 

θαηεγνξία πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, νλνκάδεηαη θξίζηκε ηηκή αμίαο ελεξγεηηθνχ. Αλ 

ππνζέζνπκε φηη νη θξίζηκεο ηηκέο γηα κηα επηρείξεζε είλαη γλσζηέο, ρξεηαδφκαζηε έλα 

κνληέιν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο γηα λα πεξηγξάςνπκε 

ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαβνιήο ηεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο.68 Κάλνπκε ηελ 

παξαδνρή φηη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ (asset returns, R) 

αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή «κ» θαη ηππηθή απφθιηζε «ζ».  

                                                 
68

 Gupton G.M., Finger C.C., and M. Bhatia, (1997), CreditMetrics – Technical Document, 

J.P. Morgan & Co. Incorporated, http:// www.riskmetrics.com 
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πλεπψο, πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ θξίζηκεο ηηκέο γηα ηηο απνδφζεηο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ZD, ZCCC, ZBBB  θ.η.ι., ηέηνηεο ψζηε: 

 

 αλ R< ZD, ε επηρείξεζε ζα πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε αζέηεζεο,  

 αλ ZD < R < ZCCC, ε επηρείξεζε ζα ππνβαζκηζηεί ζε θαηεγνξία CCC, 

θ.ν.θ. 

Με βάζε ηελ ππφζεζε φηη νη απνδφζεηο θαηαλέκνληαη θαλνληθά κπνξνχκε λα 

ππνινγίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα P εκθάληζεο θάζε πηζησηηθνχ γεγνλφηνο σο εμήο: 

 

P( αζέηεζεο) = P( R< ZD) = Φ (ZD /ζ) 

P(CCC) = P (ZD < R< ZCCC) = Φ (ZCCC / ζ) – Φ(ZD/ ζ) 

Κ.ν.θ. 

 

πνπ κε Φ ζπκβνιίδεηαη ε αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα γηα ηελ ηππηθή θαλνληθή 

θαηαλνκή. ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά νη πηζαλφηεηεο 

κεηαβνιήο θαηεγνξίαο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο 

αμίαο ελεξγεηηθνχ. 

 

 

 

Πίλαθαο: πηζαλφηεηεο κεηαβνιήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο εθθξαζκέλεο σο 

πξνο ηηο Κξίζηκεο ηηκέο Απφδνζεο Δλεξγεηηθνχ.  

 

Καηεγνξία πηζηνιεπηηθήο 

δηαβάζκηζεο  

Πηζαλφηεηα ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα αμίαο ελεξγεηηθνχ 

ΑΑΑ 1 – Φ (ΕΑΑ /ζ) 

ΑΑ Φ (ΕΑΑ / ζ) – Φ (ΕΑ / ζ) 

Α Φ (ΕΑ /ζ) – Φ (ΕΒΒΒ / ζ) 

ΒΒΒ Φ (ΕΒΒΒ / ζ) – Φ (ΕΒΒ / ζ) 

ΒΒ Φ (ΕΒΒ / ζ) – Φ (ΕΒ / ζ) 

Β Φ (ΕΒ / ζ) – Φ (ZCCC / ζ) 

CCC Φ (ΕCCC / ζ) – Φ (ΕD/ ζ) 

D (Αζέηεζε) Φ (ΕD / ζ) 

Παξαηήξεζε: 

ηα παξαπάλσ έρεη ζεσξεζεί γηα ιφγνπο απινπνίεζεο φηη κ=0.  

Γηα κ≠0 πνπ ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πνζφηεηα κέζα ζηηο παξελζέζεηο γίλεηαη:  
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        Ε-κ 

                                                                    ζ 

 

Απφ ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο ηξάπεδαο ή απφ ηηο 

δεκνζηεχζεηο νίθσλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο θαζίζηαληαη γλσζηέο νη 

πηζαλφηεηεο κεηάβαζεο απφ ζπγθεθξηκέλε αξρηθή θαηεγνξία πηζηνιεπηηθήο 

δηαβάζκηζεο ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία ή ζε θαηάζηαζε αζέηεζεο ηελ επφκελε 

πεξίνδν θη επνκέλσο εμηζψλνληαο θάζε πηζαλφηεηα κε ηελ αληίζηνηρε ζρέζε ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα θάζε θξίζηκε ηηκή εθθξάδεηαη σο πνιιαπιάζην ηεο ηππηθήο 

απφθιηζεο. Δπίζεο, φιεο νη πηζαλέο ηηκέο ηεο απφδνζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ εθθξάδνληαη 

σο πνιιαπιάζην ηεο ηππηθήο απφθιηζεο. Ο πνιιαπιαζηαζηήο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο 

γηα θάζε ηηκή ηεο απφδνζεο θαζνξίδεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ αληίζηνηρνπ πνιιαπιαζηαζηή 

ησλ θξίζηκσλ ηηκψλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ πεξηιακβάλεη δπν πηζησηηθά 

πξντφληα απφ δπν δηαθνξεηηθνχο πηζηνχρνπο γηα λα πεξηγξάςνκε ηελ ζπλδπαζκέλε 

εμέιημε ηνπο ζεσξνχκε φηη νη απνδφζεηο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ζρεηίδνληαη θαη 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά. Δπνκέλσο,  πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο ξ αλάκεζα ζηηο δπν απνδφζεηο. Γεκηνπξγείηαη, έηζη, ν πίλαθαο 

δηαθχκαλζεο/ ζπλδηαθχκαλζεο: 

 

 =  ζ2  ξζζ‟ 

       ξζζ‟  ζ‟ 2 

 

Αλ R είλαη απφδνζε ηνπ ελφο πηζηνχρνπ ηνπ R‟ ηνπ άιινπ, ηφηε ε πηζαλφηεηα 

λα βξεζνχλ, έζησ ν πξψηνο ζηελ θαηεγνξία ΒΒ θαη ν δεχηεξνο ζηελ θαηεγνξία Α, ηελ 

επφκελε πεξίνδν είλαη : 

 

P (ZB <R < ZBB , Z‟BBB <R < Z‟A ) = 
Zbbz

Zb

 

AZ

BBBZ

drdrrrf

'

'

)')(:',(  

 

πνπ f (r,r‟ : ) είλαη ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο γηα ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή δχν κεηαβιεηψλ κε πίλαθα ζπλδηαθχκαλζεο . Ζ δηαδηθαζία απηή 

επαλαιακβάλεηαη γηα ηηο 64 πηζαλέο ζπλδπαζκέλεο κεηαβνιέο ησλ δπν πηζηνχρσλ θαη 

έηζη ππνινγίδνληαη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θάζε κηαο απφ ηηο ελδερφκελεο 

θαηαζηάζεηο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 
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ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηελ αμία θάζε πηζησηηθνχ πξντφληνο γηα θάζε 

πηζαλή θαηεγνξία πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο θαη θαζψο ε αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ αμηψλ ησλ δπν πξντφλησλ ππνινγίδνπκε έηζη ηεο αμία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ γηα θαζεκηά απφ ηηο 64 πηζαλέο θαηαζηάζεηο ηνπ. Απφ ηελ θαηαλνκή 

ησλ ηηκψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ππνινγίδνπκε ηελ κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε 

θαη ηειηθά ηε Αμία ζε θίλδπλν. 

Γηα ραξηνθπιάθηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ δπν πηζηνχρνπο, ε παξαπάλσ 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ζπλδπαζκφ δπν πηζηνχρσλ. Έηζη, αλ έρνπκε 

ηξία πηζησηηθά πξντφληα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πηζηνχρσλ κε ηππηθέο απνθιίζεηο ζ(V1) , 

ζ(V2) θαη ζ(V3), φπνπ V1,V2 θαη V3 είλαη νη αμίεο ησλ πξντφλησλ, ε ηππηθή απφθιηζε 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζξ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

ζξ
2 = ζ2 (V1+V2) + ζ2 (V1+V3) + ζ2 (V2+V3) – ζ2(V1) – ζ2(V2) – ζ2(V3) 

 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη ε αλαιπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία είλαη αθξηβήο 

θαη γξήγνξε γηα κηθξά ραξηνθπιάθηα, φκσο ε ηαρχηεηά ηεο κεηψλεηαη φζν κεγαιψλεη 

ην κέγεζνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρεη αλαπηπρζεί ε πξνζέγγηζε ηεο 

πξνζνκνίσζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία ζελαξίσλ. Κάζε ζελάξην 

θαηαιήγεη ζε κηα πηζαλή θαηάζηαζε γηα θάζε πηζηνχρν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζην 

ρξνληθφ νξίδνληα πνπ εμεηάδεηαη θαη γηα θάζε θαηάζηαζε ππνινγίδεηαη ε αμία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ. Έρνληαο έλα ζχλνιν ζελαξίσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηεο αμία ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, δεκηνπξγνχκε κηα θαηαλνκή ηηκψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Απφ ηελ 

θαηαλνκή απηή ππνινγίδνπκε ηελ Αμία ζε θίλδπλν κε ην δεηνχκελν επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο. 

 

5.3.7 Σν ππόδεηγκα CreditRisk+ 

   

Σν ππφδεηγκα CreditRisk+ ελζσκαηψλεη ηνπο παξάγνληεο, φπσο ην κέγεζνο, 

ηελ ιήμε ησλ ζέζεσλ, ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηνλ ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ.69 Ο νηθνλνκηθφο θίλδπλνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ ηελ έθζεζε ζηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν είλαη αλάινγνο θαη κνηάδεη κε ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ αζθαιεηψλ. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, ε δεκία πνπ ελδέρεηαη λα 

ππνζηεί ην ραξηνθπιάθην πξνέξρεηαη απφ ηνλ επηκέξνπο θίλδπλν πνπ έρεη θάζε ζέζε 

(πνπ απαξηίδεη ην ραξηνθπιάθην) κε κηθξή πηζαλφηεηα λα ζπκβεί. 

                                                 
69

 Gupton G.M., Finger C.C., and M. Bhatia, (1997), CreditMetrics – Technical Document, 

J.P. Morgan & Co. Incorporated, http:// www.riskmetrics.com 
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Σν ππφδεηγκα απηφ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Credit Suisse Financial Products, 

ζπγαηξηθή ηεο Credit Suisse Boston, ζηα ηέιε ηνπ 1997. Γηαθέξεη απφ ην CreitMetrics 

σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ζεσξεηηθή ηνπ βάζε αθνχ ην ηειεπηαίν πξνζδηνξίδεη 

ηελ Αμία ζε Κίλδπλν ελφο δαλείνπ ή ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ κε βάζε ηηο κεηαβνιέο 

ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πηζηνχρσλ ελψ ην CreditRisk+ ζεσξεί φηη 

ππάξρνπλ δπν δπλαηέο θαηαζηάζεηο: αζέηεζε θαη κε αζέηεζε. Δζηηάδεη δειαδή ζηελ 

πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ πηζηνχρσλ, ρσξίο λα εκβαζχλεη ζηα αίηηα πνπ ηελ 

πξνθαινχλ κε ζηφρν ηελ κέηξεζε ηεο αλακελφκελεο θαη κε αλακελφκελεο δεκίαο θαη 

φρη ηεο αλακελφκελεο ηηκήο θαη ησλ κε αλακελφκελσλ κεηαβνιψλ ηεο.  

Μηα αθφκε βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη ελψ ζην CreditMetrics ε πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο γηα θάζε ρξφλν είλαη δηαθξηηή, ζην CreditRisk+ ε αζέηεζε ζεσξείηαη σο κηα 

ζπλερή κεηαβιεηή, ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ κηα ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο. Σν 

ππφδεηγκα CreditRisk+, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη απφ κηα ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο. Σν 

ππφδεηγκα CreditRisk+, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

θιάδν ησλ αζθαιεηψλ ππξφο, επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιήξνπο θαηαλνκήο 

δεκίαο ελφο ρνξεγεηηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 

Μία απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη νη ΠΗζησηηθέο Πξνβιέςεηο 

(credit provisions) θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζνχλ, ε νπνία θαηαγξάθεη ηηο 

πηζησηηθέο δεκίεο ελφο ραξηνθπιαθίνπ γηα αξθεηά ρξφληα θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν 

παξνπζηάδεη κε αθξίβεηα ηα πξαγκαηηθά θέξδε ελφο νξγαληζκνχ.70 ηαλ 

κνληεινπνηνχληαη νη δεκηέο απφ αζεηήζεηο, παξαηεξείηαη φηη θαηαγξάθνληαη πνζά 

δεκηψλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, ηα νπνία είλαη κηθξφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν, 

δειαδή ηελ αλακελφκελε δεκία, επεηδή ζπκβαίλνπλ, αξθεηά ζπνξαδηθά, αθξαίεο 

κεγάιεο δεκηέο ζηηο νπνίεο βέβαηα νθείιεηαη θαη ε αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

δεκηψλ. πλεπψο, ε πηζησηηθή πξφβιεςε, είλαη απαξαίηεηε σο κέζν πξνζηαζίαο ησλ 

θεξδψλ (απφ ζπαηάιεο θαη θαθνδηαρείξηζε) πνπ έιαβαλ κέξνο ηελ πεξίνδν πνπ νη 

δεκίεο ήηαλ θάησ απφ ηνλ κέζν φξν δεκηψλ ζηελ θαηαλνκή ησλ δεκηψλ. 

πσο θαη ζηα ραξηνθπιάθηα αζθαιηζηηθψλ θηλδχλσλ, ην ραξηνθπιάθην ησλ 

δαλείσλ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν αξηζκφ επηκέξνπο θηλδχλσλ, ν 

θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη κηθξή πηζαλφηεηα λα ζπκβεί. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ μαθληθψλ 

γεγνλφησλ θαζψο θαη ην χςνο ησλ πξνθαινχκελσλ δεκηψλ. 

Ζ αβεβαηφηεηα ηνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο απνηειεί ηνλ έλα ηχπν αβεβαηφηεηαο 

πνπ πξνζνκνηάδεηαη ζην ππφδεηγκα CreditRisk+. Ο δεχηεξνο ηχπνο αβεβαηφηεηαο 

                                                 
70

 Κσζηηλνύ T. , (2005), Δηαρείξηζε ηξαπεδηθώλ θηλδύλωλ, Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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ζπληζηά κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε δηαδηθαζία θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ην CreditRisk+ 

ρξεζηκνπνηεί θαη πάιη ηερληθέο απφ ην ρψξν ησλ αζθαιεηψλ ππξφο κε ζθνπφ ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ δαλείσλ ζε δψλεο έθζεζεο (exposure bands). Ζ θάζε δψλε 

πεξηιακβάλεη πηζηνχρνπο κε ίδην νθεηιφκελν πνζφ θαη αλακελφκελε δεκία. ζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην πιήζνο ησλ δσλψλ, ηφζν κηθξφηεξνο θαζίζηαηαη ν βαζκφο 

αλαθξίβεηαο ζην κνληέιν ιφγσ ηεο νκαδνπνίεζεο. 

ην ππφδεηγκα CreditRisk+ δελ ηίζεηαη θακία πξνυπφζεζε γηα ηα αίηηα πνπ 

πξνθαινχλ ηελ αζέηεζε. Απηή εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα κηα αθνινπζίαο γεγνλφησλ 

θαη δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί νχηε ε ζηηγκή πνπ ζα επέιζεη, νχηε ν αθξηβήο αξηζκφο 

ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζα ζπκβνχλ. Θεσξνχκε φηη θάζε δάλεην ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

έρεη κηα κηθξή πηζαλφηεηα αζέηεζεο ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο ησλ άιισλ δαλείσλ.71 Ζ παξαδνρή απηή θάλεη ηελ θαηαλνκή ηεο 

πηζαλφηεηαο αζέηεζεο γηα ην ραξηνθπιάθην λα κνηάδεη κε ηελ θαηαλνκή Poisson. 

Οη δπν απηνί βαζκνί αβεβαηφηεηαο, δειαδή ε ζπρλφηεηα αζεηήζεσλ θαη ην 

χςνο ηεο δεκίαο, δεκηνπξγνχλ γηα θάζε δψλε πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο μερσξηζηφ 

ραξηνθπιάθην κηα θαηαλνκή δεκηψλ. Αζξνίδνληαο απηέο ηηο αλεμάξηεηεο θαηαλνκέο 

δεκηψλ παξάγεηαη ε θαηαλνκή ησλ δεκηψλ γηα φιν ην ραξηνθπιάθην. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ηεο θαηαλνκήο Poisson πνπ ζεσξεηηθά αθνινπζνχλ νη δεκίεο ζε θάζε δψλε είλαη φηη ε 

κέζε ηηκή ηεο θαηαλνκήο ηζνχηαη κε ηελ δηαθχκαλζή ηεο. Έηζη, ην κέζν πνζνζηφ 

αζέηεζεο γηα θάζε δψλε ηζνχηαη κε ηελ δηαθχκαλζε θάζε δψλεο: 

 

ζ2 = mean 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην κέζν εηήζην πνζνζηφ αζέηεζεο m είλαη ζηαζεξφ γηα 

θάζε δψλε, απνδεηθλχεηαη φηη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο n πεξηπηψζεσλ αζέηεζεο 

δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

P(n) = e-m * mn 

  n! 

 

 

Πξαθηηθά έρεη παξαηεξεζεί φηη ε πξαγκαηηθή θαηαλνκή εκθαλίδεη κεγαιχηεξε 

δηαθχκαλζε απφ φηη ππαγνξεχεη ε ζρέζε ζ2= mean.  

                                                 
71

 Hull C.J., Nelken I., and D.A. White, (2004), “Merton’s model, credit risk and volatility 

skews”, Journal of Credit Risk, Volume 1, No.1, Winter 2004/05. 
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Ο επηπιένλ παξάγνληαο αβεβαηφηεηαο πνπ κπνξεί λα εηζαρζεί ζην ππφδεηγκα 

είλαη ην χςνο ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κε ηνλ 

ρξφλν ή κε ηε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ πνπ δηαλχεη ε νηθνλνκία, γηα παξάδεηγκα 

είλαη ρακειφ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πςειφ ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο. πλνιηθά ινηπφλ, ην εληζρπκέλν ππφδεηγκα CreditRisk+ 

πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία αβεβαηφηεηαο: 

 

 ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο γχξσ απφ ην κέζν πνζνζηφ 

αζέηεζεο 

 ην χςνο ηεο δεκίαο, θαη 

 ην ίδην ην κέζν πνζνζηφ αζέηεζεο. 

  

Σν ππφδεηγκα ππνζέηεη φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αβεβαηφηεηαο είλαη 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. 

ηε δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη λα 

εθηηκεζεί ε ζπρλφηεηα ησλ απξφβιεπησλ γεγνλφησλ θαη ε ζνβαξφηεηα ή ε 

θξηζηκφηεηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ δεκηψλ (severity). 

Γηα λα κπνπλ ζε έλα κνληέιν νη δεκίεο απφ ηηο πηζησηηθέο αζεηήζεηο, 

ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ ηα μαθληθά θαη απξφζκελα γεγνλφηα πνπ επηθέξνπλ 

ζπληαξαθηηθέο αιιαγέο θαη φρη νη ζπλερείο αιιαγέο, ελψ ηαπηφρξνλα δελ γίλεηαη θακηά 

παξαδνρή γηα ηνπο ιφγνπο ηεο αζέηεζεο, ηη δειαδή ηηο πξνθάιεζε, δελ ππάξρεη 

αλάιπζε ζελαξίσλ. Μηα ζεκαληηθή απφθαζε πνπ πξέπεη λα ιάβεη κέξνο φηαλ 

ηππνπνηείηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, είλαη ε επηινγή ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα (time 

horizon). 

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο κπνξεί λα είλαη είηε: ζηαζεξφο, θαζψο επηηξέπεη φιεο ηηο 

εθζέζεηο ζηνλ θίλδπλν λα ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ γηα ηελ ίδηα κειινληηθή εκεξνκελία, πνπ 

ζπλήζσο είλαη έλαο ρξφλνο, είηε ίδηνο κε ηε ρξνληθή ιήμε, θαζψο επηηξέπεη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ εθζέζεσλ ζηνλ θίλδπλν, γηα φιε ηελ δηάξθεηα δσήο κηαο ζέζεο. 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη εηζάγνληαη ζην κνληέιν CreditRisk+ είλαη 

ηα παξαθάησ: 

 πηζησηηθέο εθζέζεηο ζηνλ θίλδπλν (Credit Exposures) 

 ν βαζκφο, ην πνζνζηφ ή αλαινγία Αζέηεζεο (Default Rate) 

 κεηαβιεηφηεηα ησλ αζεηήζεσλ (Default rate volatilities) 

 ξπζκφο αλάθηεζεο (recovery rates) 
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Σα δεδνκέλα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ: 

 

 Πηζησηηθέο εθζέζεηο ζηνλ θίλδπλν 

 

Οη εθζέζεηο ζηνλ θίλδπλν δεκηνπξγνχληαη απφ κηα ζεηξά μερσξηζηψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ έρεη ν πηζησηήο κε ηνλ πηζησκέλν. Σα νηθνλνκηθά εξγαιεία ηα νπνία 

πξνθαινχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, είλαη ηα νκφινγα, ηα δάλεηα, νη δεζκεχζεηο, ηα 

παξάγσγα. 

 

 Ο βαζκφο, πνζνζηφ ή αλαινγία αζέηεζεο 

 

Έλα Default Rate, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην γεγνλφο 

κηαο αζέηεζεο,72 πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα εθρσξεζεί γηα θάζε πηζησκέλν. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο φπσο: 

 Πηζαλφηεηεο αζέηεζεο, κε βάζε ηε γλψκε ηεο αγνξάο, κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ Credit Spreads θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε 

δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, π.ρ. νκνιφγσλ, παξαγψγσλ 

 Οη πηζησηηθνί βαζκνί (Credit rates , π.ρ. Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B) ησλ 

πηζησκέλσλ καδί κε ηελ αλάινγε αληηζηνίρηζε ησλ Default rates ζηα credit rates, 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα εθρψξεζεο πηζαλνηήησλ αζέηεζεο ζηνπο πηζησκέλνπο. 

 

Ζ γλψκε γηα ηελ βαζκνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

πηζησκέλσλ δηακνξθψλεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ βειελεθέο, ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ πηζησκέλνπ, αιιά θαη απφ ηελ επηζπκία ηνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηε ρξνληθή ηνπο ιήμε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελφο ρξφλνπ πνζνζηά αζέηεζεο παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε θαη κεηαβνιή ρξφλν κε ην ρξφλν, έηζη ζε πεξηφδνπο 

χθεζεο ν αξηζκφο ησλ αζεηήζεσλ ελδέρεηαη λα είλαη πνιιαπιάζηνο απφ άιιεο 

ρξνληέο. 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Hull C.J., Nelken I., and D.A. White, (2004), “Merton’s model, credit risk and volatility 

skews”, Journal of Credit Risk, Volume 1, No.1, Winter 2004/05. 
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 Μεηαβιεηφηεηα ησλ αζεηήζεσλ 

 

Γεκνζηεπκέλα ζηαηηζηηθά γηα αζεηήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο κέζνπο 

φξνπο πνζνζηψλ ή ξπζκψλ αζέηεζεο γηα πνιιά ρξφληα. Σα πξαγκαηηθά φκσο 

default rates απνθιίλνπλ απφ ηνπο κέζνπο φξνπο. 

Σν πνζνζηφ απφθιηζεο απφ ηνπο κέζνπο φξνπο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ή απφθιηζε ησλ default rates, αληαλαθιψληαο ηηο πςειέο δηαθπκάλζεηο 

νη νπνίεο παξαηεξήζεθαλ ζηε δηάξθεηα νηθνλνκηθψλ θχθισλ. 

 

 Ρπζκφο αλάθηεζεο  

 

ηελ πεξίπησζε κηαο αζέηεζεο απφ έλαλ πηζησκέλν, ν νξγαληζκφο πνπ 

έδσζε ηελ πίζησζε, θαηαγξάθεη δεκίεο ίζεο κε ην πνζφ πνπ νθείιεη ν πηζησκέλνο 

αθαηξψληαο έλα πνζφ αλάθηεζεο, πνπ ν νξγαληζκφο δηθαηνχηαη απφ ηελ πηψρεπζε 

θαη ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πηζησκέλνπ. 

Οη ξπζκνί αλάθηεζεο ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ ηε ζεκαζία θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα 

ηεο ππνρξέσζεο θαζψο θαη ηίηινπο πνπ έρνπλ θξαηεζεί ζαλ εγγπήζεηο ή 

ππνζεθεχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη (collaterals). Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ππάξρεη κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε ζηα recovery rates δηαθνξεηηθψλ ηίηισλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

απφθιηζεο απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ recovery rates ησλ ηίηισλ.  

Απφ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ ξπζκφ αλάθηεζεο, βγαίλεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζην κέγεζνο ηεο δεκίαο, ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο αζέηεζεο. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε αβεβαηφηεηα εθαξκφδνληαη stress testing θαη 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα αλάιπζεο ζηηο ηηκέο ησλ ξπζκψλ αλάθηεζεο, γηα λα 

ππνινγηζηνχλ νη ελδερφκελεο δεκίεο. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αζεηήζεσλ (default 

correlation), επηδξά ζηελ δηαθχκαλζε ησλ δεκηψλ απφ αζεηήζεηο γηα έλα 

ραξηνθπιάθην εθηεζεηκέλν ζε πηζησηηθφ θίλδπλν. 

Σν κνληέιν CreditRisk+ ελζσκαηψλεη θαη ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αζεηήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεηαβιεηφηεηεο ησλ 

αζεηήζεσλ (default rate volatilities) θαη θιαδηθή αλάιπζε (sector analysis). 

Οη πηζησηηθέο αζεηήζεηο, ζπκβαίλνπλ ζαλ κηα ζεηξά γεγνλφησλ κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα είλαη αδχλαηνλ λα πξνβιέςεη θάπνηνο ηελ αθξηβή ζηηγκή πνπ 

πξφθεηηαη λα ιάβεη κέξνο νπνηαδήπνηε αζέηεζε ππνρξέσζεο. πρλά, ππάξρνπλ 

άιινη παξάγνληεο ( ην κνληέιν ηνπο νλνκάδεη background factors), νη νπνίνη 

πξνθαινχλ ηε ζπζρέηηζε ησλ αζεηήζεσλ αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη θάπνηα 

πξαγκαηηθή αηηία κεηαμχ ηνπο. 
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Παξάδεηγκα απνηειεί ε παξαηήξεζε αζπλήζηζηα πνιιψλ αζεηήζεσλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν κήλα, πνπ νθείινληαη ζηελ χθεζε ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία έρεη απμήζεηο 

ην πνζνζηφ ή ηελ αλαινγία ησλ αζεηήζεσλ (rate of default). ε απηή ηελ δεδνκέλε 

θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο είλαη πνιχ πηζαλφ ηνλ επφκελν κήλα λα ππάξρεη επίζεο 

έλαο πςειφο αξηζκφο αζεηήζεσλ. 

Σν δήηεκα είλαη πσο αλ ε νηθνλνκία είρε κεγαιχηεξε αλάπηπμε θαη πήγαηλε 

ηθαλνπνηεηηθά, νη αζεηήζεηο θάζε επφκελν κήλα, ελδέρεηαη λα ήηαλ φιν θαη ιηγφηεξεο. 

Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη αζεηήζεηο ζπζρεηίδνληαη αιιά δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή 

αηηία θαη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ αζεηήζεσλ, αιιά έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεη 

κέξνο ζην παξαζθήλην θαη είλαη ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία αιιάδεη θαη ην 

πνζνζηφ ησλ αζεηήζεσλ. 

πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά θαη κηα αλαθνξά ηεο  Moody‟s investor 

Service, νη πεγέο ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ην πνζνζηφ ησλ αζεηήζεσλ είλαη θαηά 

θχξην ιφγν νη καθξννηθνλνκηθέο ηάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαηά πνιχ ηελ εκθάληζε 

ησλ αζεηήζεσλ.73 

Δπηπιένλ, γηα δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, δηαθνξεηηθνί βηνκεραληθνί 

θιάδνη ζα επεξεαζηνχλ θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο. 

Σν κέγεζνο ηεο επηξξνήο ζα εμαξηάηαη ζηελ επαηζζεζία ησλ θεξδψλ ησλ πηζησκέλσλ 

ζηνπο δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ. 

Οηθνλνκηθά κνληέια ηα νπνία θάλνπλ απφπεηξεο λα θαιχςνπλ απνθιεηζηηθά 

ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε νηθνλνκία ζην πνζνζηφ ησλ αζεηήζεσλ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ έρνληαο φκσο πνιχ ζεκαληηθέο αδπλακίεο, φπσο: ηνλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ δεκφζηα δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην πνζνζηφ ησλ αζεηήζεσλ ζε 

επίπεδν ρψξαο ή βηνκεραληθνχ θιάδνπ, ζέηνληαο ζε ακθηζβήηεζε ηελ επαιήζεπζε 

ηεο αθξίβεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ. Αθφκε θαη αλ απνδεηρζεί φηη ππάξρεη θάπνηα 

ινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αζεηήζεσλ, ακθηζβεηείηαη ε δηάξθεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα 

απηήο ηεο ζρέζεο. 

Έλα ραξηνθπιάθην κε ζέζεηο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε θίλδπλν, ελδέρεηαη λα 

έρεη ζπγθεληξψζεηο ησλ επελδχζεψλ ηνπ, ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη ζε δηάθνξνπο 

βηνκεραληθνχο θιάδνπο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξεί ην 

κνληέιν CreditRisk+ λα ζπκπεξηιάβεη ηελ επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε 

ζπγθέληξσζε (concentration risk) ησλ ζέζεσλ. 

                                                 
73

 International Monetary Fund, (2004), Financial Risk in the Fund and the Level of 

Precautionary Balances, Finance Department, http: //www.imf.org 
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Σν κνληέιν CredirRisk+ ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ ηελ επίδξαζε ηνπ θηλδχλνπ 

απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζέζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο αλάιπζε θιάδσλ θαη ηε 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ πνζνζηνχ ησλ αζεηήζεσλ, ρσξίο λα πξνζπαζεί λα εηζάγεη 

θαλεξά ζην κνληέιν ηηο ζπζρεηίζεηο νη νπνίεο εθδειψλνπλ έλαλ πςειφ βαζκφ 

αζηάζεηαο. 

 

 

5.3.7.1   Σα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπ ππνδείγκαηνο CreditRisk+ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απαξηίδεηαη απφ δχν 

ζηάδηα: 

 ην πξψην ζηάδην, ε θηινζνθία πνπ αθνινπζείηαη ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπρλφηεηα ησλ αζεηήζεσλ (frequency of defaults) θαη ηε ζνβαξφηεηα ή ηε ζεκαζία 

ησλ δεκηψλ. 

 Σν δεχηεξν ζηάδην ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ δεκηψλ απφ 

αζεηήζεηο (Distribution of Default Losses). 

 

Τπνινγίδνληαο ηελ θαηαλνκή ησλ ζπκβάλησλ αζέηεζεο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

θηλδχλνπ, είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη αλ ε ζπλνιηθή πηζησηηθή πνηφηεηα ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ βειηηψλεηαη ή θζείλεη. Τπνινγίδνληαο ηελ θαηαλνκή ησλ δεκηψλ 

(distribution of losses), ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θηλδχλνπ πξνζδηνξίδεη ηελ νηθνλνκηθή 

επίδξαζε πνπ νθείιεηαη ζηηο ελδερφκελεο δεκηέο, θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο αιιά θαη ζπγθέληξσζεο ζην ραξηνθπιάθην. 

 

Πξψην ζηάδην : ζπρλφηεηα αζέηεζεο 

 

πσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί ην κνληέιν CreditRisk+ δελ θάλεη κηα παξαδνρή 

ή δελ ζέηεη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αζέηεζε, παξά δέρεηαη 

φηη νη πηζησηηθέο αζεηήζεηο ζπκβαίλνπλ ζαλ κηα ζεηξά γεγνλφησλ πνπ είλαη δχζθνιν 

θαη ζρεδφλ αλέθηθην λα πξνβιεθζνχλ ρξνληθά. 

Ζ έθζεζε ζηνλ θίλδπλν ησλ δεκηψλ απφ αζεηήζεηο πξνέξρεηαη απφ έλα κεγάιν 

αξηζκφ πηζησκέλσλ αιιά ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί κηα αζέηεζε είλαη πνιχ κηθξή. Ζ 

εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ απηέο ηηο δηαπηζηψζεηο κπνξεί λα παξνπζηαζζεί 

ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ θαηαλνκή Poisson. 
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Θεσξνχκε αξρηθά, φηη ε θαηαλνκή ησλ αξηζκψλ ησλ αζεηήζεσλ (distribution of 

default events) γίλεηαη γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο, κε έλα ραξηνθπιάθην απφ 

πηζησκέλνπο, φπνπ θάζε πηζησκέλνο έρεη δηαθνξεηηθέο εηήζηεο πηζαλφηεηεο αζέηεζεο 

(annual probabilities of default). 

Ζ εηήζηα πηζαλφηεηα αζέηεζεο γηα θάζε πηζησκέλν, κπνξεί λα θαζνξηζζεί 

απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα βάζεη βαζκνινγίαο (credit rating) θαη ηελ 

αληηζηνίρηζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο (default rate) θαη ηνπ credit rate. 

Έλα παξάδεηγκα είλαη ν παξαθάησ πίλαθαο: 

 

 

 

 

Αλ δελ ελζσκαησζεί ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο, δειαδή ε 

απφθιηζε απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ πνζνζηνχ ή αλαινγίαο ηεο αζέηεζεο, ηφηε ε 

θαηαλνκή ηνπ αξηζκνχ ησλ default events, ζα πξνζεγγίδεηαη ζε πςειφ βαζκφ απφ 

ηελ θαηαλνκή Poisson.74 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί εδψ, φηη φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ, ε κεηαβιεηφηεηα 

ηνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο επηβάιιεηαη λα ελζσκαησζεί, δηφηη ηα πνζνζηά αζέηεζεο 

δελ είλαη ζηαζεξά ζηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, παξνπζηάδνληαο έλαλ πςειφ βαζκφ 

απφθιηζεο απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπο. Αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ θηινζνθία, 

ην κνληέιν CreditRisk+ βαζίδεηαη ζηνλ βαζχηεξν θαη πην νινθιεξσκέλν ππνινγηζκφ 

ησλ πνζνζηψλ αζέηεζεο, θαζνξίδνληαο ηφζν ηα πνζνζηά αζέηεζεο φζν θαη ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ησλ πνζνζηψλ αζέηεζεο. 

                                                 
74

 International Monetary Fund, (2004), Financial Risk in the Fund and the Level of 

Precautionary Balances, Finance Department, http: //www.imf.org 
 

Πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα 

Μέζνο φξνο 

πνζνζηνχ ή αλαινγίαο 

αζέηεζεο (%) 

Απφθιηζε 

(standard deviation) 

Aaa 0.00 0.0 

Aa 0.03 0.1 

A 0.01 0.0 

Baa 0.12 0.3 

Ba 1.36 1.3 

B 7.27 5.1 
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Έηζη, κνινλφηη ν αλακελφκελνο αξηζκφο απφ ηηο αζεηήζεηο (expected number 

of default events) είλαη ίδηνο, ε θαηαλνκή γίλεηαη ζεκαληηθά πην ινμή πξνο ηα δεμηά 

φηαλ ελζσκαηψλεηαη ε κεηαβιεηφηεηα ησλ πνζνζηψλ αζέηεζεο. 

ηελ νπζία, ε θαηαλνκή πεξηιακβάλεη ηηο πξαγκαηηθέο απνθιίζεηο απφ ηνλ 

κέζν φξν ηνπ default rate, φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε, επεηδή ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

default rate απμάλεηαη, ν αξηζκφο ησλ αζεηήζεσλ απμάλεηαη θαη απνκαθξχλεηαη κε 

κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηνλ κέζν φξν, νδεγψληαο έηζη θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

θαηαλνκήο πξνο ηα δεμηά, γηα λα ππνδεισζεί ε αχμεζε ησλ αζεηήζεσλ. 

 

 

5.3.7.2  Καηαλνκή ησλ αζεηήζεσλ, θαηαλνκή δεκηώλ θαη θίλδπλνο 

ζπγθέληξσζεο   

 

Με δεδνκέλν ηνλ αξηζκφ ησλ αζεηήζεσλ, ππνινγίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

δεκηψλ ζε έλα ραξηνθπιάθην (Distribution of losses). 

Ζ θαηαλνκή ησλ δεκηψλ, δηαθέξεη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ αζεηήζεσλ 

(distribution of defaults), επεηδή ην πνζφ πνπ ράλεηαη ζε κηα αζέηεζε εμαξηάηαη απφ 

ηνλ βαζκφ έθζεζεο πνπ ππήξρε ζην ραξηνθπιάθην γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πηζησκέλν 

πνπ δεκηνχξγεζε ηελ αζέηεζε. 

Σν πνζφ ηεο δεκίαο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί θαη ζην ξπζκφ, δειαδή λα 

αθαηξεζεί απφ ηε δεκίαο, ην πνζφ πνπ έρεη κπεη σο ελέρπξν θαη επηζηξέθεηαη πίζσ 

ζηνλ πηζησηή ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ή νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο ηνπ 

πηζησκέλνπ. 

πγθξίλνληαο κηα θαηαλνκή δεκηψλ, ε νπνία ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηεο ηε 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο θαη κηα δεχηεξε θαηαλνκή δεκηψλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο νπνίαο δελ ζπκκεηέρεη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πνζνζηνχ αζέηεζεο, 

νδεγνχκαζηε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: ίδην αλακελφκελν κέγεζνο δεκίαο (expected 

loss) θαη ζηηο δπν θαηαλνκέο δεκηψλ απφ αζέηεζε πηζησκέλνπ θαη fatter tail, ζε 

κεγάια δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο π.ρ. 99%, ην κέγεζνο ηεο δεκίαο παξνπζηάδεηαη 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν (ιφγσ ηεο κεγέλζπζεο ηεο νπξάο ηεο θαηαλνκήο – fatter tail) 

κφλν φηαλ ζην κνληέιν ζπκκεηέρεη ε επίδξαζε απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ 

πνζνζηψλ αζέηεζεο. 

Αθνχ ε αλακελφκελε ή κέζε δεκία κέλεη ίδηα ελψ ε νπξά ηεο θαηαλνκήο 

κεγαιψλεη δειψλνληαο κεγαιχηεξεο δεκηέο, είλαη θαλεξφ φηη ε απφθιηζε ηεο 

θαηαλνκήο έρεη απμεζεί θαη νθείιεηαη ζηε ζπζρέηηζε ησλ αζεηήζεσλ κεηαμχ ησλ 

πηζησκέλσλ.  
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ηαλ ε κεηαβιεηφηεηα ησλ πνζνζηψλ αζέηεζεο είλαη κεδεληθή, ηφηε ηα 

γεγνλφηα αζέηεζεο είλαη αλεμάξηεηα (κε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ αζεηήζεσλ λα είλαη 

κεδέλ) . 

Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο (concentration risk) ζπκβαίλεη φηαλ ππάξρεη έλα 

ραξηνθπιάθην ζε δηάθνξνπο πηζησκέλνπο ( γηα παξάδεηγκα νκφινγα απφ ηξάπεδεο, 

κεηνρέο εηαηξηψλ, παξάγσγα ζε θάπνην λφκηζκα θ.ηι.) ζην νπνίν φινη ή έλαο κεγάινο 

αξηζκφο επεξεάδνληαη νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά άκεζα θαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

έλαλ θνηλφ παξάγνληα. Σν κνληέιν CreditRisk+ κεηξάεη ηα νθέιε απφ ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαζψο επίζεο ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηίηισλ ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, κέζσ ηεο θιαδηθήο αλάιπζεο. 

Οη ζπζηεκαηηθνί παξάγνληεο είλαη βαζχηεξνη παξάγνληεο, νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηηο ηχρεο ελφο πνζνζηνχ απφ ηνπο πηζησκέλνπο ζε έλα ραξηνθπιάθην, 

γηα παξάδεηγκα, νη πηζησκέλνη νη νπνίνη έρνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη δηακέλνπλ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα, θηλδπλεχνπλ αλ ζπκβεί κηα γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε θαη 

χθεζε ζε απηή ηε ρψξα. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νη ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη, νη νπνίνη 

είλαη κνλαδηθνί θαη ηζρχνπλ κφλν γηα έλαλ πηζησκέλν θαη επεξεάδνπλ κφλν ηελ δηθή 

ηνπ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πνξεία θαη νη νπνίνη αληηκεησπίδνληαη κε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

Ο θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνπο ζπζηεκαηηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην ραξηνθπιάθην. Ζ ηερληθή πνπ αθνινπζείηαη γηα 

ηελ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο είλαη ε θιαδηθή αλάιπζε (sector analysis). 

Δκθαλίδνληαη δχν πεξηπηψζεηο: 

i. ηελ πξψηε πεξίπησζε, φπνπ φινη νη πηζησηέο ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 

ίδην θιάδν θαη ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη κφλν ζπζηεκαηηθφο παξάγνληαο, ηφηε απηφο ν 

ίδηνο παξάγνληαο επεξεάδεη αηνκηθά ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ πνζνζηψλ αζέηεζεο 

θάζε πηζησκέλνπ 

ii. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε δερφκαζηε φηη ππάξρνπλ πνιινί 

ζπζηεκαηηθνί θίλδπλνη αιιά έλαο κφλν απφ απηνχο επεξεάδεη θαη είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ αβεβαηφηεηα ζηνλ ξπζκφ ή ην πνζνζηφ αζέηεζεο ηνπ πηζησκέλνπ. 

Μηα πην γεληθή θαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζέγγηζε, πξνυπνζέηεη 

φηη νη ηχρεο ησλ πηζησκέλσλ επεξεάδνληαη απφ έλα πιήζνο ζπζηεκαηηθψλ 

παξαγφλησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, έλαο πηζησκέλνο δηακνηξάδεηαη ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο, αληί λα ηνπνζεηεζεί ζε έλαλ ηνκέα, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ππ „ φςηλ φινη νη 

ζπζηεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ έλα πηζησκέλν. Γεληθφηεξα, ην 

ραξηνθπιάθην κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε είλαη απηφ φπνπ θάζε έθζεζε ζηνλ 

θίλδπλν είλαη ζε έλα μερσξηζηφ ηνκέα, ελψ ην ραξηνθπιάθην κε ηελ κεγαιχηεξε 

ζπγθέληξσζε είλαη εθείλν φπνπ έρεη έλα κφλν ηνκέα. 
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ρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ δεκηψλ, ην δεηνχκελν είλαη ην χςνο ησλ 

αλακελφκελσλ δεκηψλ θαη ην θεθάιαην νηθνλνκίαο ή αζθάιεηαο ζεσξείηαη απαξαίηεην 

γηα έλαλ νξγαληζκφ γηα ηνλ θίλδπλν ησλ απξφζκελσλ δεκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πηζησηηθέο αζεηήζεηο, γηαηί ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ησλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ζε κηα 

νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην 

αλακελφκελν.  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ αλάιπζε ηεο αβεβαηφηεηαο, 

κεηξψληαο ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ δεκηψλ θαη ηε ζρεηηδφκελε πηζαλφηεηα θαηαγξαθήο 

απξφβιεπησλ δεκηψλ ζε δηάθνξα επίπεδα, ζε έλα ραξηνθπιάθην εθηεζεηκέλν θπξίσο 

ζε πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. 

Γηα λα αληηκεησπηζηεί κηα ζεκαληηθή αλαινγία ηεο νπξάο ηεο θαηαλνκήο 

δεκηψλ απφ πηζησηηθέο αζεηήζεηο, ην πνζνζηφ 99% ησλ απξφζκελσλ δεκηψλ γηα 

ρξνληθφ νξίδνληα ελφο ρξφλνπ, απνηειεί ην θαηάιιειν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θεθαιαίνπ αζθαιείαο γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. 

 Παξνπζηάδεηαη παξαθάησ έλα δηάγξακκα κε ηελ θαηαλνκή ησλ δεκηψλ: 
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Σν θεθάιαην αζθαιείαο ζηελ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ, πξνζδίδεη ζπγθεθξηκέλα 

πιενλεθηήκαηα, φπσο: κεηξάεη ηνλ νηθνλνκηθφ θίλδπλν, βάζεη ραξηνθπιαθίνπ θη 

επνκέλσο ιακβάλεη ππ „φςηλ ηα νθέιε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, μερσξίδεη ηα 

ραξηνθπιάθηα, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ην κέγεζνο ηεο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν θαη ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη πξνζθέξεη κηα δπλακηθή κέηξεζε, ε νπνία αληαλαθιά ηνλ 

κεηαβαιιφκελν θίλδπλν ελφο ραξηνθπιαθίνπ θη επνκέλσο κπνξεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα εξγαιείν γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

 

 

 

5.3.8   Σν κνληέιν θαηαλνκήο ηεο παξνύζαο αμίαο (present value 

distribution model – PVD) 

 

Σν κνληέιν θαηαλνκήο ηεο παξνχζαο αμίαο είλαη έλα άζξνηζκα ζεσξεηηθψλ 

ελλνηψλ απφ πνιινχο ηνκείο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ παξέρεη κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν 

απνηίκεζεο γηα θεθάιαην κε επηθίλδπλεο ρξεκαηνξξνέο. Ζ ηερληθή ρξεζηκνπνηεί 

παξακέηξνπο πνπ ππνινγίδνληαη, ηφζν βάζεη ηζηνξηθψλ, φζν θαη ηξερνπζψλ 

ζηνηρείσλ, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θαηαλνκήο ησλ δπλαηψλ ηηκψλ γηα ην ελ ιφγσ 

θεθάιαην. Γελ απαηηεί επηηφθηα πξνεμφθιεζεο ή κειινληηθέο ζπλαξηήζεηο 

ρξεζηκφηεηαο ππνινγηζκέλεο ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή ζηηγκή. Έλα ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ είλαη ε άκεζε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ ελφο έξγνπ κέζσ 

ηεο δηαζπνξάο κηαο κφλν θαηαλνκήο. 

Σν κνληέιν θαηαλνκήο ηεο παξνχζαο αμίαο πνπ αλαπηχζζεηαη παξαθάησ, 

παξέρεη έλα ελαιιαθηηθφ γεληθεπκέλν κνληέιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε 

ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, πνπ δεκηνπξγνχλ νη αβέβαηεο κειινληηθέο 

ρξεκαηνξξνέο.75 Ζ ρξεκαηνδφηεζε θεθαιαίνπ (capital budgeting) θαη ε επηινγή ησλ 

επελδχζεσλ έρνπλ απνηειέζεη ην επίθεληξν ηεο κειέηεο ηνπ πινχηνπ. Γχν ηερληθέο 

έρνπλ αλαδπζεί ζαλ ηα ηξέρνληα απνδεθηά κνληέια: 

 

 Σν ηζνδχλακν βεβαηφηεηαο (certainty equivalent- CE), θαη 

 Σν επηηφθην πξνεμφθιεζεο πξνζαξκνζκέλν γηα θίλδπλν ( risk 

adjusted discounted rate- RADR) 

                                                 
75

 Gupton G.M., Finger C.C., and M. Bhatia, (1997), CreditMetrics – Technical Document, 

J.P. Morgan & Co. Incorporated, http:// www.riskmetrics.com 
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Σα παξαπάλσ κνληέια είλαη θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο πάλσ ζην νπνίν 

αλαπηχζζνληαη ηα «εθιεπηπζκέλα» κνληέια. Σν κνληέιν θαηαλνκήο παξνχζαο αμίαο 

ζπκπιεξψλεη ηελ ηξηάδα ησλ γεληθψλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζην πξφβιεκα ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Απηή ε ηερληθή πξνζθέξεη ππνινγηζκφ  θαη απνηίκεζε 

ηνπ θηλδχλνπ ρσξίο ηηο ελδνγελείο πξνζαξκνγέο θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηηο άιιεο δπν κεζφδνπο. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ κνληέινπ θαηαλνκήο ηεο παξνχζαο αμίαο ζπλνςίδεηαη σο 

εμήο: 

1. πξνζδηνξηζκφο ελφο πηζαλνχ κηζζψκαηνο αγνξάο (market rent) γηα θάζε πεξίνδν 

απφ ηελ θαηαλνκή ησλ πηζαλψλ κηζζσκάησλ κε ηε ρξήζε ηεο γεσκεηξηθήο 

θίλεζεο Brown 

2. πξνζδηνξηζκφο ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξξνψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ελεξγεηηθφ 

κε δεδνκέλνπο ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηηο ηξνρηέο ησλ επηηνθίσλ 

ελνηθίαζεο ηεο αγνξάο 

3. πξνεμφθιεζε ησλ ρξεκαηνξξνψλ κε ηνλ ρσξίο θίλδπλν φξν ηνπ επηηνθίνπ 

4. επαλάιεςε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηαλνκήο ηεο 

θαζαξήο παξνχζαο αμίαο, θαη 

5. εθαξκνγή ηεο αηνκηθήο ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ επελδπηή ζηελ θαηαλνκή 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο ηηκήο πξνζαξκνζκέλεο γηα θίλδπλν. 

 

Τπάξρνπλ ηξία πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα 

κνληέια, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

1. ην πξψην θαη πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε ρξήζε κηαο 

εμσγελνχο πξνζαξκνγήο ηνπ θηλδχλνπ. Σν ίδην ην κνληέιν δεκηνπξγεί κηα κνλαδηθή 

ρξνληθή πεξίνδν, ζηελ νπνία ν θάζε επελδπηήο κπνξεί λα απνηηκήζεη ηνλ θίλδπλν 

αλεμάξηεηα. 

2. ηα απνηειέζκαηα είλαη ζπλεπή γηα φινπο ηνπο αλαιπηέο. Οη αλαιπηέο 

παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο παξακέηξνπο γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηαλνκήο ησλ δπλαηψλ 

παξνπζψλ αμηψλ, αιιά ν επελδπηήο πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ηεο θαηαλνκήο ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

3. ε δεκηνπξγία κηαο κνλαδηθήο πεξηφδνπ επηβάιιεη κηα ζηαηηθή αλάιπζε 

ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξξνψλ ζην ζεκείν πνπ πξέπεη λα παξζεί ε απφθαζε. Ο 

επελδπηήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ απφθαζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, λα 

επελδχζεη ή φρη, ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε αλάιπζε κέζα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

αμίαο θαη πεξηιακβάλεη παξνχζεο πξνζδνθίεο κειινληηθψλ νθειψλ. 
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Ζ δηαδηθαζία απηή εθαξκφδεη ηελ ζεσξία πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηξνρηέο ζηνραζηηθψλ κηζζσκάησλ. Αθφκε, ε πξνεμφθιεζε εμαξηάηαη απφ ηε ρξνληθή 

πεξίνδν, αληίζεηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ησλ επηηνθίσλ ρσξίο θίλδπλν. 

Σειηθά, νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη πξνζνκνίσζεο παξέρνπλ κηα θαηαλνκή δπλαηψλ 

απνδφζεσλ δεδνκέλεο ηεο πξνζδνθψκελεο επέλδπζεο.76 Ζ κέζνδνο PVD δίλεη κηα 

θαηαλνκή ησλ δπλαηψλ παξνπζψλ αμηψλ, πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηηο 

δηαπξαγκαηεπηηθέο απνθάζεηο. Έηζη, ην κνληέιν απηφ εθαξκφδεη ζην πξφβιεκα ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξεηηθέο έλλνηεο απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, φπσο ηα ζηνραζηηθά κηζζψκαηα απφ ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

(leasing), ηηο ηξνρηέο ησλ ρξεκαηνξξνψλ απφ ηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο απφ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θεθαιαίνπ θαη ηελ πξνζνκνίσζε απφ ηελ αλάιπζε ηερληθψλ έξγσλ. 

Ζ δπζθνιία κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ ελεξγεηηθνχ έγθεηηαη ζηελ 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο θαη ην κέγεζνο ησλ πεξηνδηθψλ 

ρξεκαηνξξνψλ. Ζ θάζε ρξεκαηνξξνή πξνθχπηεη απφ κηα θαηαλνκή φπσο παξαθάησ: 

 

)(
~~

FC  

 

φπνπ  

Γ :είλαη ε θαηάιιειε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο γηα ηε ρξεκαηνξξνή, 

θαη 

Φ  : είλαη ην αληίζηνηρν δηάλπζκα ηεο παξακέηξνπ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Παξφια απηά, νη κέζνδνη απνηίκεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ κε αβέβαηεο 

ρξεκαηνξξνέο ηείλνπλ λα είλαη επεθηάζεηο ηεο ηερληθήο απνηίκεζεο νκνιφγσλ, φπνπ 

ην κέγεζνο ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξξνψλ είλαη γλσζηφ. 

Ζ ηερληθή πξνζνκνίσζεο επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ηεο πιεξνθνξίαο ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ζην κνληέιν ηεο αμηνιφγεζεο. Οη ηππηθέο πξνζνκνηψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα εηδηθψλ κειεηψλ γηα λα ζρεκαηίζνπλ πξνθίι 

παξακέηξσλ, απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ δηαγξάκκαηα γηα κεηαβιεηέο φπσο ε 

αλακελφκελε αλάπηπμε. Ζ PVD κέζνδνο εθαξκφδεη πξνζνκνίσζε Monte Carlo γηα 

ηελ δεκηνπξγία πξνβνιψλ κηζζσκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηαθχκαλζε ηνπ 
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 Gupton G.M., Finger C.C., and M. Bhatia, (1997), CreditMetrics – Technical Document, 

J.P. Morgan & Co. Incorporated, http:// www.riskmetrics.com 
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επηηνθίνπ θαη παξέρνληαο κηα ηξνρηά ησλ δπλαηψλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξξνψλ 

εμαξηψκελε απφ ηελ δηαδξνκή. Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ απαηηεί έλαλ ηχπν 

ππνινγηζκνχ, έλα ζχλνιν πηζαλψλ κηζζσκάησλ θαη κηα ζεηξά απφ επηηφθηα 

πξνεμφθιεζεο. 

Ο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ πξνζνκνίσζε είλαη κηα ηππηθή 

ζπλάξηεζε πξνεμνθιεκέλεο ρξεκαηνξξνήο. Ζ ζπλάξηεζε πνπ ζπκίδεη απηή ηεο 

RADR εθηφο απφ ηα γλσζηά επηηφθηα πξνεμφθιεζεο, είλαη ηεο κνξθήο: 

 

 

Vt = 


T

i 1

Ri (1-t)  + 


T

i 1

t Di  +   S(1-t) 

                (1+ki)
I            (1+ki)

I       (1+KT)
T 

 

φπνπ  R : θαζαξφ εηζφδεκα ελνηθίαζεο 

          D : ζπληειεζηήο θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο ιφγσ απνζβέζεσλ 

           S : ππνιεηκκαηηθή αμία  

 t  : νξηαθφ επηηφθην θνξνινγίαο 

 T : ρξφλνο 

 k : επηηφθην πξνεμφθιεζεο  

 

 

5.3.8.1  Ιζνδύλακν Βεβαηόηεηαο 

 

Μηα κέζνδνο αληηκεηψπηζεο ηεο αβεβαηφηεηαο είλαη ην κνληέιν ηνπ 

Ηζνδπλάκνπ Βεβαηφηεηαο (CE). Ζ δηαδηθαζία ηνπ CE μεθηλά κε ηνλ επελδπηή ή ηνλ 

αλαιπηή λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηηκή, ε νπνία φηαλ επηηεπρζεί κε βεβαηφηεηα, 

πξνζθέξεη ηελ ίδηα ρξεζηκφηεηα φπσο νη δπλαηέο ηηκέο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο 

πηζαλφηεηεο ζε κηα θαηαλνκή (γηα παξάδεηγκα, ηηκή γηα κηα θαη κνλαδηθή πεξίνδν 

ξίζθνπ). πγθεθξηκέλα, θάπνηνο κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ αλακελφκελε ηηκή ηεο 

θαηαλνκήο ηεο ρξεκαηνξξνήο κέζα ζε έλα πιαίζην θηλδχλνπ – απφδνζεο. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο θακπχιεο αδηαθνξίαο πνπ εθάπηεηαη ζηελ αλακελφκελε ηηκή, 

δίλεη ην ηζνδχλακν βεβαηφηεηαο ζην ζεκείν πνπ ε θακπχιε αδηαθνξίαο ηέκλεη ηνλ 

άμνλα ησλ απνδφζεσλ. Σφηε, ε εθηίκεζε ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ ζηνλ θίλδπλν 

ζεκείνπ, πξνεμνθιείηαη κε ην επηηφθην ρσξίο θίλδπλν. 
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Ζ ηηκή ελφο έξγνπ πνπ παξάγεη αβέβαηεο ρξεκαηνξξνέο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

VCE = 


T

i 1

U-1 [  Ui [ FC
~~

I + δi]  f(δi) dδ ]    /   

                               (1 + R f)
i         

 

φπνπ U-1 είλαη ε αληίζηξνθε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο. Απφ εδψ θαίλεηαη φηη, 

ε κέζνδνο ηνπ ηζνδπλάκνπ βεβαηφηεηαο εθαξκφδεη κηα ελδνγελή πξνζαξκνγή ηνπ 

θηλδχλνπ ζε θάζε πεξίνδν, φπσο θαη έλαλ μερσξηζηφ φξν πξνεμφθιεζεο.  

Ζ εκπεηξηθή εθαξκνγή ηνπ CE κνληέινπ απνηίκεζεο, πξνυπνζέηεη ηε γλψζε 

ησλ κειινληηθψλ ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκφηεηαο, πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πηζαλφηεηεο 

ησλ ρξεκαηνξξνψλ. Οη ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο δελ εμαξηψληαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε αιιά απφ ηνλ ρξφλν. Αλ θαη ηα CE κνληέια είλαη ιηγφηεξν γεληθά απφ ηα 

κνληέια θαηάζηαζεο, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο ζπγθεθξηκέλεο 

γηα ρξνληθέο θαη κειινληηθέο tζπλζήθεο, ζηελ πξάμε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ε 

ηξέρνπζα ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ζα είλαη εθαξκφζηκε ζε φιεο ηηο κειινληηθέο 

πεξηφδνπο. 

 

5.3.8.2  Δπηηόθην πξνεμόθιεζεο πξνζαξκνζκέλν γηα θίλδπλν 

 

Μηα ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ πνπ αλαδχζεθε απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θεθαιαίνπ είλαη απηή ηνπ πξνεμνθιεκέλνπ 

επηηνθίνπ πξνζαξκνζκέλνπ γηα θίλδπλν (Risk Adjusted discount rate – RADR), ε 

νπνία έγηλε γλσζηή απφ ηνλ Fama (1977), θαη ε νπνία είλαη κηα επέθηαζε ηνπ 

κνληέινπ απνηίκεζεο θεθαιαηαθψλ ζηνηρείσλ (CAPM). Απφ ηελ εμίζσζε γηα κηα 

πεξίνδν, ε νπνία είλαη ε παξαθάησ: 

 

V t-1 =  E  ( FC
~~

t) – ι t cov ( FC
~~

t-1 , V
~

mt )   / 

  1+ rf 

 

 

 

πξνθχπηεη ε εμίζσζε πνιιψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Έηζη, κηα ρξεκαηνξξνή 

πνπ ιακβάλεηαη γηα Σ πεξηφδνπο απφ ζήκεξα, ππνινγίδεηαη φπσο παξαθάησ: 
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Vo = E0 ( FC
~~

T)   / 

 



j

t

re
1

))(1(  

 

 

Σν εθαξκνζκέλν πξνεμνθιεκέλν επηηφθην πξνζαξκνζκέλν γηα θίλδπλν είλαη: 

 

 

Δ (rt) = cov    FC
~~

t   ,   rmt  = cov (εt , rmt) 

             Et-1 ( FC
~~

t) 

 

φπνπ εη είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή κεδεληθνχ κέζνπ, ε νπνία κεηξά ην 

επηηφθην, γηα ην νπνίν ε αλακελφκελε ηηκή ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξξνψλ κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ζην δηάζηεκα κηαο πεξηφδνπ. Αθνινπζψληαο ηελ εμίζσζε πνιιψλ 

πεξηφδσλ, έλα έξγν κε πνιιαπιέο ρξεκαηνξξνέο είλαη ην άζξνηζκα ησλ απιψλ 

ρξεκαηνξξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ γηα πνιιαπιέο πεξηφδνπο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηνλ παξαθάησ ηχπν : 

 

 

VRADR  = V0 = 


N

j 1

E0 ( FC
~~

j )  / 

                                  


j

t 1

(1+E(rt)) 

 

Ζ δπζθνιία ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ, πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο, πνπ νξίδεηαη ζαλ : 

cov (εt , rmt) 

 

Σν επηηφθην απηφ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζαλ ην επηηφθην πνπ εθαξκφδεη ε 

αγνξά ζε ρξεκαηνξξνέο ηδίνπ θηλδχλνπ. Γπζηπρψο, ην επηηφθην απηφ είλαη 

δπζδηάθξηην. ηελ πξάμε, νη εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο ππνινγηζκέλεο βάζεη ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, ησλ επηηνθίσλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη απφ ηηο απνδφζεηο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ επηηνθίσλ απφδνζεο ησλ 

θνηλψλ κεηνρψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ πξνζεγγίζεηο γηα ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο. 
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Σππηθά απηέο νη πξνζεγγίζεηο είλαη επηηφθηα κηαο πεξηφδνπ, πνπ επεθηείλνληαη ζηνλ 

ρξνληθφ νξίδνληα ηνπ έξγνπ. 

Δλψ ην κνληέιν ηζνδχλακνπ βεβαηφηεηαο ππνινγίδεη ηελ εθηίκεζε ελφο 

ζεκείνπ απφ ηηο ππθλφηεηεο ρξεκαηνξξνψλ κηαο πεξηφδνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκφηεηαο ζαλ κέζνδν πξνζαξκνγήο θηλδχλνπ, ηα κνληέια ηνπ 

πξνεμνθιεκέλνπ επηηνθίνπ πξνζαξκνζκέλνπ γηα θίλδπλν παίξλνπλ ηελ κέζε ηηκή 

απφ θάζε θαηαλνκή θαη ελζσκαηψλνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

κεηαβιεηφηεηα ησλ θαηαλνκψλ ζην επηηφθην πξνεμφθιεζεο. Ζ κέζνδνο απηή 

πξνηηκάηαη ζηελ πξάμε εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζπλαξηήζεσλ 

ρξεζηκφηεηαο θαη έηζη, ηα κνληέια RADR εθαξκφδνληαη ζπρλά ζηα πξνβιήκαηα 

επηινγήο επελδχζεσλ. 

 

5.4  ύλνςε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ππνδεηγκάησλ 

 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ δπν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο κέηξεζεο 

ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ελφο πηζηνχρνπ, δειαδή ηεο πηζαλφηεηαο λα αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ : ηα δνκηθά κνληέια θαη ηα κνληέια κεησκέλεο δνκήο.  

Ζ επηινγή ηνπ κνληέινπ πνπ ζα εθαξκνζηεί είλαη ζπλάξηεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκα θαη ζπλέπεηα απηνχ ε γλψζε ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο ηεο αζέηεζεο. 

Αλ ε ζηηγκή είλαη γλσζηή εθαξκφδεηαη δνκηθφ ππφδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη 

πξνβιέςηκε, ππφδεηγκα κεησκέλεο δνκήο. 77Δπηπιένλ, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπγγξαθέσλ ζηε βηβιηνγξαθία πεξί ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πηζηεχεη φηη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξρεη ζπλερήο ζην ρξφλν παξαηήξεζε ηεο αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο 

εηαηξίαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλεθάξκνζηε ηελ ζεψξεζε ησλ δνκηθψλ κνληέισλ 

πεξί θεθαιαηαθήο δνκήο. 

πσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ηα κνληέια CreditMetrics, KMV θαη 

CreditRisk+, δελ εθαξκφδνληαη ζε κε γξακκηθά πξντφληα φπσο ηα παξάγσγα. 

Δπίζεο, θαη ηα ηξία απηά ππνδείγκαηα εμεηάδνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ θίλδπλν αγνξάο, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Σν κνληέιν θαηαλνκήο ηεο παξνχζαο αμίαο παξέρεη έλα πεξηβάιινλ 

πξνζνκνίσζεο, φπνπ ηα ζηνηρεία ελφο ζπκβνιαίνπ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη 

λα ππνινγηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα. Απηφ απμάλεη ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ 

δηαπξαγκάηεπζε ελφο ζπκβνιαίνπ γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Αλαθαιχπηνληαο ηελ 

επίδξαζε ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ ζηελ αμία ηεο κηζζσκέλεο ηδηνθηεζίαο, έλαο 
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ηδηνθηήηεο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κηα κίζζσζε πνπ λα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ραξηνθπιαθίνπ. Δπηπιένλ, εθηφο απφ λα επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ησλ φξσλ 

ηεο κίζζσζεο, ην κνληέιν απηφ επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ηνπ θηλδχλνπ αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά έξγα, ηελ εμέηαζε ησλ δπλαηνηήησλ δηαθνξνπνίεζεο, θαζψο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ κέζσ κηαο ελαιιαθηηθήο 

ηερληθήο απνηίκεζεο. 

Ζ επηηπρεκέλε πινπνίεζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ελφο κνληέινπ πξφβιεςεο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ έλαλ νξγαληζκφ, πξνυπνζέηεη ηελ επζχλε ηφζν ηεο 

δηνίθεζεο, φζν θαη ησλ ξπζκηζηψλ ησλ ηξαπεδψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο γηα πξνζεθηηθφ 

έιεγρν νπνηνπδήπνηε κνληέινπ ελ ρξήζεη. 

 ια ηα κνληέια πξέπεη λα ηπγράλνπλ πξνζεθηηθήο θξηηηθήο αλάιπζεο θαη 

επαλαζεψξεζεο είηε δεκφζηα είηε ηδησηηθά. Σα ζρεηηθά ηεζη πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

είηε κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα δηαθνξνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 

είηε λα ιακβάλνληαη ζηνηρεία απφ εληειψο δηαθνξεηηθέο αγνξέο άιισλ ρσξψλ. 

 Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ είλαη κηα ζεκαληηθή απφθαζε γηα έλα 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ελεξγά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ. Σν CreditRisk+ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβέο ζε 

ραξηνθπιάθηα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ή ζε θαηεγνξίεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε 

άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο, ελψ ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε απηφ ηνπ Μerton, κπνξεί 

λα δίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε δεκφζηα δηαπξαγκαηεπφκελεο εηαηξίεο. 

ια ηα κνληέια παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο, θαιχηεξα φκσο λα είλαη γλσζηέο 

θαη ηαπηνπνηεκέλεο εμαξρήο παξά λα εληνπίδνληαη κε ηελ εκθάληζε πξνβιήκαηνο. 

Ίζσο ην ηδαληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ λα πεξηιακβάλεη πνιιά 

κνληέια, ψζηε ην ζχζηεκα λα είλαη ηειηθά δηαθνξνπνηεκέλν. 

Δλ φςεη ηεο επηθείκελεο νξηζηηθνπνίεζεο ηεο λέαο νδεγίαο θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο, ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα 

εθείλεο ηηο ηξάπεδεο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ πξνρσξεκέλεο κεζφδνπο 

κέηξεζεο ηεο έθζεζήο ηνπο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη λα εθκεηαιιεπζνχλ 

απνηειεζκαηηθά ηερληθέο αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ, φπσο ηα πηζησηηθά παξάγσγα 

πξντφληα. Αλακθηζβήηεηα, πνιιά ζέκαηα ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεσλ απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ν βαζκφο αλαγλψξηζεο ηεο αληηζηάζκηζεο, ε 

δίθαηε απνηίκεζε ησλ εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ ησλ δαλείσλ θ.α. Ζ κεγαιχηεξε 

φκσο πξφθιεζε πνπ εηζάγεηαη κε ηελ λέα νδεγία, αθνξά ζηε κέηξεζε θαη δηαρείξηζε 

ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ, ησλ θηλδχλσλ δειαδή πνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο 

αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειφηεηαο ζπζηεκάησλ, εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ αιιά θαη εμαηηίαο εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Αλαγλψξηζε επηθείκελσλ θξίζεσλ 

 

6.1 Αλαγλώξηζε επηθείκελσλ θξίζεσλ- κειέηεο πεξηπηώζεσλ- θαλόλεο 

 

Ζ ππνηίκεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ε δηνηθεηηθή χβξηο θαη ε αδπλακία ζχλδεζεο 

ησλ γεγνλφησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

εκπνδίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο θξίζεηο ελ ηε γελέζεη ηνπο. Σα 

βιέπνπκε λα επαλαιακβάλνληαη θαη ην εξψηεκα είλαη ηη κπνξεί λα γίλεη γη΄ απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηη κπνξεί λα γίλεη γη απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ψζηε λα θαηαζηεί 

πηζαλφηεξε ε αλαγλψξηζε ησλ θξίζεσλ. 

 Γηα ηνλ εληνπηζκφ κηαο θξίζεο πξηλ απηή μεζπάζεη ή ζηα πξψηα ζηάδηά ηεο 

ρξεηάδνληαη νξγαλσηηθνί κεραληζκνί γηα: 

 Σελ αλαγλψξηζε ησλ πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ ηεο θξίζεο. 

 Σελ θξνχζε ηνπ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηελ 

εμνπζία λα ελεξγήζνπλ. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ θάπνηνο  λα πξνζέμεη ηηο παξαθάησ ηξεηο ζπζηάζεηο : 

 

1. Ζ εμνπζία πξέπεη λα εθρσξεζεί ζνπο ρακειφβαζκνπο ππαιιήινπο. Ζ 

αλψηαηε δηνίθεζε είλαη απνξξνθεκέλε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζπρλά βξίζθεηαη ζηε ρεηξφηεξε ζέζε γηα λα εληνπίζεη 

θάπνηα επηθείκελε θξίζε. Σα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα ησλ 

κειινληηθψλ θξίζεσλ γίλνληαη ζπρλά αληηιεπηά απφ ηνπο 

ρακειφβαζκνπο ππαιιήινπο, ηνπο αλζξψπνπο ηεο πξψηεο γξακκήο 

ηεο επηρείξεζεο: ηνπο πσιεηέο ,ηνπο ινγηζηέο θαη ην ηερληθφ 

πξνζσπηθφ. ε απηνχο πξέπεη λα δνζνχλ εμνπζίεο θαη λα ππάξμεη 

παξφηξπλζε ψζηε λα κηινχλ φηαλ βιέπνπλ φηη θάηη δελ πάεη θαιά. 

Απηφ δελ ζα ζπκβεί φηαλ νη ππάιιεινη παξνηξχλνληαη λα κε κηινχλ 

θαη λα αθνινπζνχλ ηηο εληνιέο. Οχηε επίζεο ζα ζπκβεί ζε έλα ρψξν 

εξγαζίαο φπνπ επηθξαηεί θφβνο.  

2. Δίλαη ζεκαληηθφ θάπνηνο λα βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε ψζηε λα 

αληηιεθζεί ηηο πξνεηδνπνηήζεηο. Έλα δέληξν πνπ πέθηεη κέζα ζην 

δάζνο θάλεη ζφξπβν κφλν φηαλ ππάξρνπλ αθηηά λα ην αθνχζνπλ. Οη 
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επφπηεο θαη νη δηεπζπληέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο ζηαζκνί 

αθξφαζεο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα φηαλ ε εγεζία θαη νη δηεπζπληέο ηεο 

εηαηξίαο απνηεινχλ ην πξφβιεκα. πσο πνιχ έμππλα ζεκείσζε ν 

Ννξκ Ογθνζηίλ : «ην λα ξσηάο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ήηαλ ππεχζπλνη 

γηα ηελ απνηξνπή θάπνηνπ πξνβιήκαηνο αλ ππάξρεη ή φρη πξφβιεκα 

,είλαη ζαλ λα βάδεηο έλα θνπλέιη λα παξαδψζεη καξνχιη» 78 . Οη κέηξηνη 

ή αδέμηνη επφπηεο θαη δηεπζπληέο ίζσο είλαη αλαπνηειεζκαηηθνί σο 

ζηαζκνί αθξφαζεο. Δπνκέλσο, είλαη πην ζπλεηφ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε έλαληη ελδερφκελσλ 

πξνβιεκάησλ θαη ππαθνχλ ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπο.  

3. Πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί κηα θχξηα νκάδα θξίζεσλ. πσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί κηα θχξηα νκάδα θξίζεσλ –κηα 

κηθξή νκάδα αλζξψπσλ κε αιιεινζπκπιεξνχκελεο εηδηθφηεηεο , 

θαηαξηηζκέλνπο λα εθπνλνχλ ζρέδηα εθηάθηνπ αλάγθεο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο θξίζεηο θαζψο απηέο εμειίζζνληαη. Αλ νη 

δηεπζπληέο δελ αθνπγθξάδνληαη, νη εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίδνπλ ζε απηή ηελ νκάδα ηηο 

πξνεηδνπνηήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά επηθείκελεο θξίζεηο. Μηα κεγάιε 

εηαηξία ρξεηάδεηαη έλα ζεκείν , έλα θέληξν πιεξνθνξηψλ ,φπνπ ζα 

ζπιιέγνληαη ηα δηάθνξα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζήκαηα θηλδχλνπ- 

θαη πνπ ζα ζπλδένληαη ηα γεγνλφηα. Ο Βίλζελη Μπαξάκπα θαη ν 

θαζεγεηήο ηνπ Υάξβαξλη Σδέξαιλη Εάιηκαλ πξφηεηλαλ ηελ δεκηνπξγία 

ελφο ηέηνηνπ ζεκείνπ ζην βηβιίν ηνπο Hearing the voice of the 

Market(1991).79 Αλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο είρε επηθεληξσζεί απζηεξά 

ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο θαη ζηα ζήκαηα πνπ έζηειλε, ε πξφηαζε 

ησλ Μπαξάκπα θαη Εάιηκαλ γηα έλα «θέληξν πιεξνθνξηψλ» ηζρχεη 

επίζεο θαη γηα πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε θξίζεηο. Έλα 

ηέηνην θέληξν ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κηα κνλάδα κε πιηθή ππφζηαζε 

κέζα ζηελ νπνία έλα κηθξφ επηηειείν κε δηαθιαδηθή θαηάξηηζε ζα 

ζπγθέληξσλε θαη ζα εμέηαδε κφλν ηα ζηνηρεία. Μφλν έλαο κεγάινο 

νξγαληζκφο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη κηα ηέηνηα κνλάδα. ηηο 

κηθξφηεξεο εηαηξίεο, κηα κφληκε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ κπνξεί λα 

εμππεξεηεί ηνλ ίδην ζθνπφ κε ρακειφηεξν θφζηνο.  

 

                                                 
78

Augustine , “Managising the Crisis”. 147-58 
79

 Vincent P.Barabba and Gerald Zaltman ,hearing the voice of the Market. (Βνζηόλε: Ηarvard 

Business School Press, 1991), 227-48.  
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 ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΔΠΗΚΔΗΜΔΝΩΝ ΚΡΗΔΩΝ 

  

Πνιινί δηεπζπληέο δηζηάδνπλ λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε δπζάξεζηεο 

θαηαζηάζεηο . είηε δελ πηζηεχνπλ ηηο θαθέο εηδήζεηο είηε δελ ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ κε 

απηέο. Γελ ζεκαίλεη φηη θάζε πξφβιεκα ζα αλαδεηρζεί ζε θξίζε. Σα ζηειέρε ζα 

ζπαηαινχζαλ φιε ηνπο ηελ ελέξγεηα αλ αληηκεηψπηδαλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο σο 

θξίζεηο. Πσο ινηπφλ ζα αλαγλσξίζνπλ κηα θξίζε φηαλ ηελ αληηιεθζνχλ. Αθνινπζνχλ 

νξηζκέλεο ζπκβνπιέο. 

 Αληηκεηψπηζε ησλ αλεζπρεηηθψλ γεγνλφησλ θαζψο εμειίζζνληαη. Γελ 

πξέπεη λα ππνηηκνχληαη ,λα αγλννχληαη , αληίζεηα πξέπεη λα 

εξεπλνχληαη εμ αξρήο. 

 Θα πξέπεη νη ζπλέπεηεο λα εξεπλεζνχλ αλ ηα αλεζπρεηηθά κελχκαηα 

επαιεζεπζνχλ ( δειαδή νηθνλνκηθέο απψιεηεο, ηξαπκαηηζκνχο, 

δπζθήκηζε ηεο εηαηξίαο θ.α.) 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαδεηεζεί ε ζπκβνπιή άιισλ , εηδηθφηεξα απηψλ 

πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ θαηάζηαζε. 

 Θα πξέπεη νη αμίεο λα θαζνδεγήζνπλ ηελ πνξεία. Ση είλαη ζεκαληηθφ, ηη 

είλαη ζσζηφ λα γίλεη, αλ θάπνηνο ππεξγνιάβνο ελαπνζέηεη 

παξαλφκσο ηα απφβιεηα ηεο εηαηξίαο βιάπηνληαο ην πεξηβάιινλ θαη 

ελδερνκέλσο ζέηνληαο ζε θίλδπλν δσέο , ελεξγήζηε κε βάζε ηηο αμίεο 

ζαο. Αληηκεησπίζηε ηελ θαηάζηαζε, κελ ηελ αγλνήζεηε. 

 

Κάπνηα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θξίζεσλ είλαη 

: ε ηάζε ππνηίκεζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ε χβξηο θαη αδπλακία ζχλδεζεο ησλ 

γεγνλφησλ. Πνιιέο θξίζεηο δεκηνπξγνχληαη απφ ηερληθέο αζπλέπεηεο ή ελαληίσζε ηνπ 

θνηλνχ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηλνηνκία ζηελ νπνία ε εηαηξία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

κεγάιεο επελδχζεηο. Υαιαξά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζηηο πξνζιήςεηο, ζηελ 

επνπηεία θαη ζηηο πξαθηηθέο πσιήζεσλ ζπρλά νδεγνχλ ζε κεγάιεο θπξψζεηο θαη 

αγσγέο. Οη εηαηξίεο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα δνζεί ζεκαζία ζηα πξνεηδνπνηεηηθά 

ζεκάδηα φηαλ εμνπζηνδνηνχλ ηνπο ππαιιήινπο, δηαζθαιίδνπλ φηη θάπνηνο αξκφδηνο 

βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε φζνλ αθνξά ζηηο πξνεηδνπνηήζεηο ησλ ππαιιήισλ θαη 

ζπγθξνηνχλ κηα θχξηα νκάδα θξίζεσλ. 

Αλ αθεζνχλ αλεμέιεγθηεο ,θάπνηεο θξίζεηο ζα εμειηρζνχλ απφ θαθέο ζε 

ρεηξφηεξεο. Απηφ ζπλέβε γηα παξάδεηγκα ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζθαλδάινπ ηεο 

παηδεξαζηίαο πνπ ζπγθιφληζε γηα κηα πεξίνδν εηψλ ηελ θαζνιηθή επηζθνπή ηεο 

Βνζηφλεο. ζν πεξηζζφηεξνη νη αξκφδηνη ηεο εθθιεζίαο ακθηηαιαληεχνληαλ θαη ην 
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αξλνχληαλ, ηφζν ρεηξφηεξε γηλφηαλ ε θαηάζηαζε. Ζ θξίζε ζε έλαλ ηνκέα, αλ δελ 

πεξηνξηζηεί γξήγνξα κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη θξίζε θαη αιινχ. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ απνθαιπθζεί φηη έλα εμέρνλ ζηέιερνο θαηαρξάζηεθε , ηα κέζα ζα 

πξνβάινπλ ηελ ηζηνξία. Δλψ ε δηνίθεζε είλαη απαζρνιεκέλε κε ηα λνκηθά δεηήκαηα 

ηεο θαηάζηαζεο, ζπκβαίλνπλ άιια άζρεκα πξάγκαηα. Λφγσ ηεο δεκηάο πνπ έγηλε 

ζηε θήκε ηεο εηαηξίαο ,νη αληαγσληζηέο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ επθαηξία θαη 

λα πάξνπλ ηα πην ηαιαληνχρα ζηειέρε ,νη πνιιά ππνζρφκελνη ππνςήθηνη ππάιιεινη 

κπνξεί λα πξνηηκήζνπλ λα εξγαζζνχλ αιινχ θαη νη πσιεηέο ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα 

αλαθέξνπλ φηη θάπνηνη βαζηθνί πειάηεο έδσζαλ παξαγγειίεο ζε άιινπο 

πξνκεζεπηέο. ην κεηαμχ, νξγηζκέλνη κέηνρνη κπνξεί λα θαηαζέζνπλ αθφκε θαη 

αγσγέο θαηά ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηθαινχκελνη ηελ αδπλακία 

ηνπο λα εθπιεξψζνπλ ηελ θαηαπηζηεπκαηηθή ηνπο επζχλε.  

Ζ πεξηζηνιή θξίζεσλ έρεη πνιιά θνηλά κε ην έξγν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ΔΚΑΒ- ζπγθεθξηκέλα, ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο κέρξηο φηνπ κπνξνχλ λα 

αλαιεθζνχλ πην απνθαζηζηηθέο ελέξγεηεο. 

 

ΠΡΩΣΟ ΚΑΝΟΝΑ 

Ο πξψηνο θαλφλαο ηεο πεξηζηνιήο θξίζεσλ είλαη ηα ζηειέρε λα ελεξγνύλ 

γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά. Απηφ έθαλα θαη νη αξκφδηνη ηεο εηαηξίαο JOHNSON & 

JOHNSON to 1982 φηαλ γηα πξψηε θνξά ζπλδέζεθαλ νη αζζέλεηεο θαη νη ζάλαηνη 

ρξεζηψλ ηνπ Tylenol, ηνπ πξψηνπ ζε πσιήζεηο παπζίπνλνπ πνπ παξήγαγε ε εηαηξία 

θαη ρνξεγνχληαλ ρσξίο ζπληαγή ηαηξνχ, κε ηε ρξήζε ηνπ θαξκάθνπ. ε δηάζηεκα 

ηξηψλ εκεξψλ πέζαλαλ επηά άλζξσπνη χζηεξα απφ ηε ρξήζε ηνπ Tylenol- φινη 

ζχκαηα ελφο ηξνκνθξάηε ν νπνίνο πξφζζεζε ζηε θηάιε ηνπ πξντφληνο θάςνπιεο κε 

θπαληνχρν άιαο. Πφζεο παξαπνηεκέλεο θηάιεο θπθινθνξνχζαλ; ζα πέζαηλαλ θαη 

άιινη; ζα ππήξραλ θάπνηνη πνπ ζα κηκνχληαλ ηελ πξάμε ηνπ ζε άιια κέξε ηεο 

ρψξαο ; νη ππεχζπλνη ηεο εηαηξίαο δελ είραλ ηξφπν λα απαληήζνπλ ζε απηά ηα 

εξσηήκαηα, έηζη ελήξγεζαλ απνθαζηζηηθά , απνζχξνληαο φια ηα πξντφληα Tylenol 

απφ ηα ξάθηα ησλ θαξκαθείσλ. Σν πξντφλ δελ θπθινθφξεζε κέρξη πνπ ε εηαηξία 

δεκηνχξγεζε κηα αζθαιή ζπζθεπαζία κε ηελ νπνία θαη ε εηαηξία θαη ην θνηλφ 

αηζζάλνληαλ αζθάιεηα. Απηή ε ελέξγεηα θφζηηζε ζηελ εηαηξία βξαρππξφζεζκα 

εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα δνιάξηα ,αιιά πεξηφξηζε ηελ θξίζε θαη έδσζε ηελ 

δπλαηφηεηα ζην εκπνξηθφ ζήκα λα αλαθηήζεη ηελ θήκε θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ 

καθξνπξφζεζκα. Απηή ε αζηξαπηαία ελέξγεηα απέηξεςε κηα εγθιεκαηηθή πξάμε λα 

ππνλνκεχζεη πεξηζζφηεξν ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηελ παγθφζκηα 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζηα πνιιά πξντφληα ηεο j&j.  
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Ζ πεξίπησζε ηεο j&j  ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο γξήγνξεο θαη απνθαζηζηηθήο 

ελεξγνπνίεζεο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσλ . Σα θαιά ζηειέρε γλσξίδνπλ φηη νη πνηνηηθέο 

απνθάζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ χπαξμε κηαο ζηεξεήο βάζεο πιεξνθνξηψλ θαη κηαο 

νξζήο αλάιπζεο ηεο θαηάζηαζεο. κσο θαη ηα δχν απηά ζηνηρεία απνπζηάδνπλ ζε 

κηα κηα θξίζε. Οη πιεξνθνξίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη δελ ππάξρεη ρξφλνο λα 

ζπγθεληξσζνχλ φζεο ρξεηάδνληαη. Ο ζηότος ηεο Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ είλαη λα 

επηβηψζεη ε εηαηξεία έπεηηα απφ κία ελδερφκελε θξίζε κε ηελ θήκε ηεο άζπηιε θαη 

φια ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο αλέπαθα. χκθσλα κε ηνλ Bob Darretta, CΔO ηεο 

Johnson & Johnson ην 1999, «ε θήκε ηεο εηαηξείαο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν 

ηεο». Ο θνο Darretta έθαλε απηή ηε δήισζε αθνχ ε εηαηξεία ηνπ είρε μνδέςεη 

πεξηζζφηεξα απφ 17 εθ. Γνιιάξηα γηα λα αλαθαιέζεη, πεξάζεη απφ ειέγρνπο θαη 

ηειηθά θαηαζηξέςεη θάπνηα ειαηησκαηηθά πξντφληα ηεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ΄80. 

Ζ πεξηνξηζκέλε πιεξνθφξεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ πξέπεη λα 

απνηξέπεη ηα ζηειέρε απφ ην λα αληηδξνχλ γξήγνξα, ηδηαίηεξα αλ ν ζρεδηαζκφο 

εθηάθηνπ αλάγθεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΝΟΝΑ 

Ο δεχηεξνο θαλφλαο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ είλαη λα ηεζνύλ σο 

πξνηεξαηόηεηα νη άλζξσπνη. 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Tylenol απεηθνλίδεη ηνλ δεχηεξν θαλφλα πεξηζηνιήο 

θξίζεσλ. Ζ πξψηε κέξηκλα πξέπεη λα είλαη νη άλζξσπνη , θαζψο νχησο ή άιισο ηα 

πιηθά πξάγκαηα κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ , θαη ηα πεξηζζφηεξα είλαη 

αζθαιηζκέλα. Κάπνηνο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη ε δαπάλε γηα κηα θξίζε δελ είρε 

εγθξηζεί κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ,φκσο νη δαπάλεο ησλ θξίζεσλ δελ 

πξνβιέπνληαη πνηέ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 

ΣΡΗΣΟ ΚΑΝΟΝΑ 

Ο ηξίηνο θαλφλαο πεξηζηνιήο θξίζεσλ ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα πνπ 

βξίζθνληαη ζηε θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ ηόπν ησλ 

γεγνλόησλ δηα ηεο θπζηθήο ηνπο παξνπζίαο ,φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα. Ζ 

θπζηθή παξνπζία ζηέιλεη έλα ερεξφ θαη ζαθέο κήλπκα φηη απηνί νη άλζξσπνη 

ζεσξνχλ πσο ε θαηάζηαζε είλαη άθξσο ζεκαληηθή. Ζ απνπζία ηνπο ζηέιλεη ην 

αληίζεην κήλπκα, φηη δειαδή έρνπλ άιιεο πξνηεξαηφηεηεο απηή ηε ζηηγκή. Ο Λφξελο 

Μπάξηνλ , σο ζπγγξαθέαο θαη επαγγεικαηίαο, ην έζεζε απεξίθξαζηα : «νη άλζξσπνη 

http://www.forbes.com/finance/mktguideapps/personinfo/FromMktGuideIdPersonTearsheet.jhtml?passedMktGuideId=189454
http://en.wikipedia.org/wiki/Johnson_%26_Johnson
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ζε κηα θξίζε ζέινπλ λα βιέπνπλ ηνπο εγέηεο ηνπο»80. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα 

παξάδεηγκα απφ ην παξειζφλ πνπ πεξηγξάθεη ηη ζπκβαίλεη φηαλ νη ππεχζπλνη 

επηιέγνπλ αλ απνθχγνπλ ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο. 

Ζ βχζηζε ηνπ ππξεληθνχ ππνβξπρίνπ Κνπξζθ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2000 

απνηέιεζε έλα κεγάιν πιήγκα γηα ηελ θήκε θαη ην εζηθφ ηνπ Ρσζηθνχ Ναπηηθνχ. Σα 

πξάγκαηα έγηλαλ ρεηξφηεξα φηαλ νη αλψηαηνη αμησκαηνχρνη απέηπραλ λα 

νξγαλψζνπλ κηα απνζηνιή δηάζσζεο θαη αξγφηεξα αλαγθάζηεθαλ λα δεηήζνπλ 

βνήζεηα απφ ηνπο Γπηηθνχο αληηπάινπο ηνπο γηα ηελ αλέιθπζε ηνπ ζθάθνπο. Αθφκα 

ρεηξφηεξα, ηα 118 κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ράζεθαλ. 

Ο ρεηξηζκφο ηεο θξίζεο απφ ηε Ρσζηθή θπβέξλεζε ήηαλ εμίζνπ 

αλαπνηειεζκαηηθφο. Σν ππνπξγείν άκπλαο αξρηθά ππνβάζκηζε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

γεγνλφηνο, ππνζηεξίδνληαο φηη ην ππνβξχρην απιψο πξνζάξαμε ζηελ δηάξθεηα ηεο 

άζθεζεο. Σν πιήξσκα, φπσο δειψζεθε δεκνζίσο δελ δηέηξερε θαλέλαλ άκεζν 

θίλδπλν. Αξγφηεξα, θαζψο άξρηζαλ λα δηαξξένπλ ιεπηνκέξεηεο, ην ππνπξγείν 

δηέδσζε φηη ην ππνβξχρην ζπγθξνχζηεθε κε έλα ππνβξχρην ηνπ ΝΑΣΟ. Απηέο νη 

αλαθνηλψζεηο απνδείρζεθαλ ςεπδείο, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

έξρνληαλ ζηελ επηθάλεηα , καξηπξψληαο φηη ε θπβέξλεζε ελδηαθεξφηαλ πεξηζζφηεξν 

λα ζπγθαιχςεη ηελ παλσιεζξία παξά λα ηελ επηιχζεη θαη λα δηαζψζεη ην πιήξσκα. 

Ζ βχζηζε ηνπ Κνπξζθ ήηαλ επίζεο έλα ηεξάζηην ζθάικα δεκφζησλ ζρέζεσλ 

ηνπ πξνέδξνπ Βιαληηκίξ Πνχηηλ. Ο Πνχηηλ , πνπ ηελ πεξίνδν εθείλε παξαζέξηδε ζε 

ζέξεηξν ηεο λφηηαο Ρσζίαο, εκθαλίζηεθε κε ζπνξ ξνχρα γηα λα πεη ζηνπο ηειεζεαηέο 

φηη ε θαηάζηαζε ήηαλ ππφ έιεγρν. ηελ ζπλέρεηα εμαθαλίζηεθε γηα κεξηθέο κέξεο. Ζ 

αδπλακία ηνπ λα αλαιάβεη πξνζσπηθά ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο εμφξγηζε ην θνηλφ θαη 

πξνζέβαιε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ άηπρνη πιεξψκαηνο. πσο αλέθεξε ε εθεκεξίδα “Los 

Angeles Times” : «Ο Πνχηηλ θαηλφηαλ απφκαθξνο θαη ακέηνρνο κεηά ηε βχζηζε ηνπ 

Κνπξζθ. πλέρηζε ηηο δηαθνπέο ηνπ γηα ζρεδφλ κηα εβδνκάδα ζην ζέξεηξν φρη ζηε 

Μαχξε Θάιαζζα θαη δελ δήηεζε βνήζεηα απφ ην εμσηεξηθφ γηα ηελ δηάζσζε  ηνπ 

πιεξψκαηνο παξά κφλν ζηηο 16 Απγνχζηνπ. Αληί λα κεηαβεί ζηε βάζε ηνπ 

ππνβξπρίνπ ζηελ Αξθηηθή γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηηο πξνζπάζεηεο δηάζσζεο, 

εκθαλίζηεθε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα σο έλαο θξαηηθφο ιεηηνπξγφο πνπ δελ ήζειε 

λα αλαθαηεπηεί».81 Σειηθά ν Ρψζνο εγέηεο βξήθε ηνλ ρξφλν λα επηζθεθζεί ηε βάζε 

ηνπ Κνπξζθ, φπνπ ηνλ ππνδέρζεθε έλα ερζξηθφ θαη εμνξγηζκέλν πιήζνο. 

                                                 
80

 Laurence Barton , crisis in Organizations II (ηλζηλάηη: southwestern College Publishing Company, 

2001),8. 
81

 Richard Boudreaux, “Putin says he will take complete responsibility for Kursk disaster”, Los 

Angeles Times, 24 Απγνύζηνπ 2000. 
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Μπνξείηε λα δηθαηνινγήζεηε ηνλ Πνχηηλ γηα ηελ αδπλακία ηνπ λα ηεξήζεη ηνλ 

Καλφλα 3 ηεο πεξηζηνιήο θξίζεσλ. ην θάησ θάησ ην παξειζφλ ηνπ σο 

αμησκαηνχρνο ηεο KGB δελ ηνλ πξνεηνίκαζε ψζηε λα ρεηξίδεηαη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. 

Ο φξνο δεκφζηεο ζρέζεηο πηζαλφλ λα κελ ππήξρε θαλ ζην ιεμηιφγην ηνπ. Γελ είλαη 

ηφζν εχθνιν φκσο λα ζπγρσξήζεηε δπηηθά ζηειέρε γηα ηέηνηα ιάζε. Καη απηά 

παξαβαίλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν θαλφλα κε ηνλ ίδην ηξφπν. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

ήηαλ ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Exxon, ν Λφξελο Ρφνπιο ,ν νπνίνο δελ 

εκθαλίζηεθε ζηνλ ηφπν ηνπ θαηαζηξνθηθνχ δπζηπρήκαηνο ηνπ Exxon Valdez γηα 3 

εβδνκάδεο κεηά ην γεγνλφο.82 Αληί λα ζηείιεη ην θνξπθαίν πξφζσπν ζηνλ ηφπν ηεο 

κεγαιχηεξεο θαη θαηαζηξνθηθφηεξεο ζηελ ηζηνξία πεηξειαηνθειίδαο, ε Exxon έζηεηιε 

έλαλ πεξηθεξεηαθφ αμησκαηνχρν. Σν παξάδεηγκα ηνπ Γεκάξρνπ ηεο Νέαο Τφξθεο 

Ρνχληη Σδνπιηάλη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε εθείλν ηνπ πξνέδξνπ Πνχηηλ θαη ηνπ Ρφνπιο 

ηεο Exxon. Ο Σδνπιηάλη εκθαλίζηεθε λα είλαη παληαρνχ παξψλ κεηά ηελ θαηαζηξνθή 

ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Βξέζεθε επηηφπνπ κέζα ζε ιίγα ιεπηά κεηά ηα ηξνκνθξαηηθά 

ρηππήκαηα ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο, έδηλε δηαηαγέο, ήηαλ δηαζέζηκνο ζηνπ 

δεκνζηνγξάθνπο θαη παξέζηε ζε δεθάδεο θεδείεο ηηο εβδνκάδεο πνπ αθνινχζεζαλ. 

Ίζσο θαλέλαο ζχγρξνλνο εγέηεο δελ είρε ην επίπεδν ηεο παξνπζίαο πνπ αλαθέξεη ν 

Αξηδέληη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πξψελ δήκαξρν ηεο Νέαο Τφξθεο. πσο ην ζέηεη ν 

Αξηδέληη : «Ζ παξνπζία ηνπ Σδνπιηάλη ζπλνδεπφκελε απφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα, ηελ 

εηιηθξίλεηα θαη ηελ ζπκπφληα ηνπ, αλχςσζαλ ην εζηθφ φισλ ησλ Νένυξθέδσλ- ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φισλ ησλ Ακεξηθαλψλ».83 

 Απηφ δελ ζεκαίλεη πσο έλαο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηα 

ελία ζε θάζε θξίζε. Γηα παξάδεηγκα, ν επηθεθαιήο κηαο ηεξάζηηαο αιπζίδαο φπσο 

είλαη ε Ζome Depot, δελ πξέπεη λα αηζζάλεηαη ππνρξεσκέλνο λα ζπεχζεη φηαλ 

μεζπάζεη ππξθαγηά ζε έλα θαηάζηεκα. Απηφ ζα ήηαλ θαιφ, φρη φκσο θαη απφιπηα 

απαξαίηεην. Ο ηνπηθφο ή ν πεξηθεξεηαθφο δηεπζπληήο ζα κπνξνχζε λα παίμεη ηνλ ίδην 

ξφιν. Ζ αληίδξαζε πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηελ θξίζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά , αλ ε 

ππξθαγηά ηνπ θαηαζηήκαηνο είρε ζχκαηα πειάηεο θαη ππαιιήινπο, ην επίπεδν ηεο 

θξίζεο ζα απαηηνχζε ηελ παξνπζία ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ. 

 

ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΑΝΟΝΑ 

  Οη ππξθαγηέο, νη δηαθνπέο ξεχκαηνο, νη επηζεηηθέο εμαγνξέο ,νη κεγάιεο 

απνηπρίεο πξντφλησλ θαη άιιεο δεκηνγφλεο θαηαζηάζεηο δεκηνπξγνχλ ηελ μαθληθή θαη 

νπζηαζηηθή αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε.  

                                                 
82

 Laurence Barton, crisis, 2. 
83

 Paul Argenti, «Crisis communication: Lessons from 9/11», Harvard Business School, Γεθέκβξηνο 

2002, 103-109. 
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Ο θφζκνο ζέιεη λα γλσξίδεη ηη ζπλέβε, πψο ζπλέβε, πνην είλαη ην επφκελν 

πξάγκα πνπ ζα ζπκβεί θαη πψο ζα πξέπεη λα αληηδξάζεη. Ο θαλφλαο 4 ηεο 

πεξηζηνιήο θξίζεσλ απαηηεί λα απαληεζνχλ απηά ηα εξσηήκαηα ζηελ έθηαζε πνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο απαληήζεηο, δειαδή λα ππάξρεη παξνρή πιεξνθόξεζεο. 

 Κάζε ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο θαη θάζε νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ πξέπεη 

λα δηαζέηεη έλα ζρέδην επηθνηλσλίαο έηνηκν λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο θαζψο απηέο 

γίλνληαη δηαζέζηκεο. Πξνθαλψο, απηφ ην ζρέδην δελ κπνξεί λα δηαζέηεη έλα ζχλνιν 

ζηεξεφηππσλ απαληήζεσλ, αιιά κπνξεί θαη πξέπεη λα έρεη έηνηκνπο φινπο ηνπο 

επηθνηλσληαθνχο κεραληζκνχο. Απηνί νη κεραληζκνί πεξηιακβάλνπλ: 

 Έλα ιεπηνκεξέο ζρέδην γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. 

 Έλα δηνξηζκέλν εθπξφζσπν ηχπνπ. 

 Ολφκαηα θαη ηειεθσληθνχο αξηζκνχο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ κε 

ηα  νπνία πξέπεη λα ππάξμεη επηθνηλσλία κε ην μέζπαζκα κηαο θξίζεο 

(δηεπζπληέο, επηζηάηεο ,ππξνζβεζηηθή θαη αζηπλνκία, ΜΜΔ, θαη νχησ 

θαζεμήο). 

 Μηα απεπζείαο ηειεθσληθή γξακκή πιεξνθνξηψλ ζηελ νπνία ν θφζκνο 

κπνξεί λα θαιεί γηα πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο. 

 Μηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ νκαδηθή θαη ηαπηφρξνλε 

απνζηνιή κελπκάησλ ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο δηεπζπληέο. 

 Έλα εμσηεξηθφ θέληξν επηθνηλσληψλ εθνδηαζκέλν κε ζηαζεξά θαη θηλεηά 

ηειέθσλα θαη κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν (ε εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε είλαη 

ζεκαληηθή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ελφο θηηξίνπ ,ελψ ηα θηλεηά ηειέθσλα 

είλαη ζεκαληηθά αθνχ νη ζηαζεξέο γξακκέο κπνξεί λα κελ ιεηηνπξγνχλ). 

 Οη δηαδφζεηο θαη νη εηθαζίεο πξέπεη λα αληηθξνπζηνχλ κε ζηνηρεία. 

 

Μηα αηθλίδηα θξίζε πξνθαιεί έλα θελφ πιεξνθφξεζεο. Κάηη ζπλέβε, αιιά 

θαλέλαο δελ γλσξίδεη ηη- ηνπιάρηζηνλ αξρηθά. Οη άλζξσπνη δηςνχλ γηα πιεξνθνξίεο. 

πσο αθξηβψο ε θχζε απνζηξέθεηαη ην θελφ ,έηζη θαη έλα θελφ ζηελ πιεξνθφξεζε 

ηείλεη λα γεκίζεη κε νηηδήπνηε πξνθχςεη, αθφκε θαη αλ απηφ δελ είλαη ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ εηθαζίεο ή δηαδφζεηο. ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο εκέξαο ηνπ 

ζθαλδάινπ Κιίληνλ- Λεβίλζθπ, γηα παξάδεηγκα, κηα ξεπφξηεξ ηνπ εζληθνχ δεκφζηνπ 

ξαδηνθψλνπ, κελ έρνληαο ζηνηρεία ,πξνζπαζνχζε απειπηζκέλα λα πεη θάηη γηα ηνλ 

αληίθηππν απηνχ ηνπ πηθάληηθνπ ζθαλδάινπ ζην πνιηηηθφ κέιινλ ηνπ Κιίληνλ.  
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Ο ηέηαξηνο θαλφλαο ζηελ πεξηζηνιή θξίζεσλ είλαη ε κεηάδνζε ησλ 

γεγνλφησλ σο έρνπλ –ηίπνηα πεξηζζφηεξν, ηίπνηα ιηγφηεξν. Απηά βνεζά ζην λα 

γεκίζεη ην θελφ πιεξνθφξεζεο πνπ ππάξρεη, αθήλνληαο ιηγφηεξν ρψξν γηα 

δηαδφζεηο θαη εηθαζίεο. Κάπνηνο πνπ επηθνηλσλεί κε ζσζηφ ηξφπν κπνξεί λα 

αλαθφςεη ακέζσο ηηο δηαδφζεηο. Δίλαη θαιχηεξν θαη εληηκφηεξν φηαλ επηθνηλσλνχκε 

λα αλαθνηλψλνπκε ακέζσο φιεο ηηο θαθέο εηδήζεηο, απφ ην λα δίλνπκε ζην θνηλφ κηα 

ζπλερή ξνή θαθψλ εηδήζεσλ. ηαλ παξαζέηεηε ακέζσο φια ηα θαθά λέα είλαη ζαλ λα 

ηξαβάηε απφηνκα έλαλ απηνθφιιεην επίδεζκν, πνλάεη πξνο ζηηγκήλ αιιά κεηά ν 

πφλνο θεχγεη. Παξνκνίσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ φιεο νη θαθέο εηδήζεηο γίλνπλ γλσζηέο, 

ζηηο επφκελεο επηθνηλσλίεο ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ θαιά λέα.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη κε ην 

θνηλφ. Καηά ηελ πεξηζηνιή κηαο θξίζεο, νη ππάιιεινη θπζηθά απνηεινχλ κηα αξρηθή 

κέξηκλα, αιιά δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζνχλ κέηνρνη, πξνκεζεπηέο, πειάηεο, 

ζηξαηεγηθνί επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ. Σν ίδην ηζρχεη θα γηα ην 

θνηλφ ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία. Έλα δειηίν ηχπνπ 

είλαη ν πην ζχληνκνο θαη εχθνινο ηξφπνο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη άκεζα 

ελδηαθεξφκελνη. ηφρνο είλαη ε πεξηζηνιή ηεο θξίζεο ζην ζχλνιφ ηεο θαη φρη απιψο 

λα βειηησζεί ην θιίκα ζηελ παξνχζα ζηηγκή.  

 ηαλ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο κηαο θξίζεο είλαη 

ζεκαληηθφ νη αμίεο θαη ην έλζηηθην λα θαηεπζχλνπλ ηηο απνθάζεηο. Αλ ππάξρεη έλα 

ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο, ην νπνίν είλαη δνθηκαζκέλν ζε πξνζνκνηψζεηο θαη 

εθπαηδεπηηθέο αζθήζεηο, ζίγνπξα ζα δεκηνπξγεζεί παξάιιεια έλα ζχλνιν εθηθηψλ 

επηινγψλ γηα άκεζε δξάζε. Αλ ην ηνπίν είλαη δνθεξφ, ηφηε ην αίζζεκα εζηθήο γηα ην 

ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο απνηειεί ηζρπξή ππμίδα. 

 Ο ρξφλνο δελ είλαη θίινο ζηελ δηάξθεηα κηαο θξίζεο. Κάζε κέξα πνπ κηα θξίζε 

ζπλερίδεηαη δεκηνπξγεί αξλεηηθή εηθφλα γηα ηελ εηαηξία θαη παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε 

απηή ηελ εηθφλα λα εμαπισζεί. Έηζη αθνχ πεξηνξηζηεί ε θξίζε, πξέπεη νη θηλήζεηο λα 

γίλνπλ γξήγνξα θαη απνθαζηζηηθά γηα λα επηιπζεί. 

 Σα δεδνκέλα ηεο θξίζεο ζα αιιάδνπλ θαζψο ε θξίζε επηιχεηαη. Ζ 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε νκάδα 

θξίζεσλ ζα δηαηεξήζεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο. 

 Ζ αδηάθνπε επηθνηλσλία ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη 

ζα εμαιείςεη δηαδφζεηο θαη εηθαζίεο. Ζ θξίζε πξέπεη λα ηεθκεξησζεί θαη ζα επηιπζεί 

ζηε ζπλέρεηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηεο νκάδαο θξίζεσλ 

θαη ε εκπεηξία ζα απνηειέζεη δηδαρή γηα ην κέιινλ. Πνιιέο θξίζεηο κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ δηαρείξηζεο θξίζεσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ηνλ νξηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ δηαρείξηζε ηεο εθηέιεζεο θαη ηελ 
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νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Οη άλζξσπνη ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ ζηξέθνληαη ζε ηζρπξνχο 

θαη έκπηζηνπο εγέηεο, νη νπνίνη θάλνπλ νξαηή ηελ παξνπζία ηνπο. 

 

 

6.2 ηξαηεγηθέο ρεηξηζκνύ θξίζεσλ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο ρεηξηζκνχ ησλ δηεζλψλ 

θξίζεσλ, εθείλεο δειαδή πνπ αλάγνληαη ζην πνιηηηθν-ζηξαηησηηθφ πεδίν. 

Με ηελ έλλνηα ζηξαηεγηθή, ζηε παξνχζα πεξίπησζε, ελλννχκε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν έλαο απφ ηνπο δχν αληηπάινπο ζε ζρέζε 

κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ άιινπ. ηφρνο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη, είλαη λα 

ππνρξεσζεί ν αληίπαινο ζε ελέξγεηεο πνπ ζα ελδπλακψζνπλ ηε ζέζε καο θαη ηηο 

νπνίεο ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα έθαλε. χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ηαρεία 

εμέιημε γεγνλφησλ, πίεζε ρξφλνπ, άγρνο θαη ζπγθερπκέλε εηθφλα, είλαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη: Με πνηα ζηξαηεγηθή ζα 

δηαρεηξηζηνχκε ηελ θξίζε αμηνπνηψληαο δηπισκαηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο; αλ 

βαζηθφο ζηφρνο θπξίσο ηίζεηαη ε απνθπγή ηεο ζχγθξνπζεο θαη ε πινπνίεζε ησλ 

δηθψλ καο ζηφρσλ. Απηή είλαη θαη ε δεηνχκελε ζηξαηεγηθή. 

Οη ζηξαηεγηθέο ρεηξηζκνχ θξίζεσλ δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο. Σηο 

επηζεηηθέο θαη ηηο ακπληηθέο ζηξαηεγηθέο. Με ηηο πξψηεο επηδηψθεηαη ε αιιαγή ηνπ 

status quo ζε βάξνο ηνπ αληηπάινπ θαη κε ηηο άιιεο επηρεηξείηαη ε παξεκπφδηζε ηεο 

εμέιημεο ζε βάξνο καο θαη ε αληηζηξνθή ηεο. 

 

Α. ΔΠΗΘΔΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

1. ηξαηεγηθή Δθβηαζκνχ [Blackmail]. 

πλίζηαηαη ζην λα πξνβάιινληαη απαηηήζεηο πξνο ηθαλνπνίεζε απφ ηνλ 

αληίπαιν, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη θαη κε απεηιέο ηηκσξίαο ζηε πεξίπησζε κε 

ηθαλνπνίεζεο ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηιέγεηαη απφ ρψξεο κε επεθηαηηθά 

ζρέδηα ή πνπ επηζπκνχλ ηελ αλαηξνπή ηνπ status quo. Ζ πιεπξά πνπ εθβηάδεη 

έρεη ην πιενλέθηεκα λα απνθαζίδεη γηα ηηο επφκελεο θηλήζεηο ηεο αλάινγα κε ηελ 

ζηάζε ηνπ εθβηαδφκελνπ, αιιά ελέρεη ηνλ θίλδπλν δπλακηθήο αληίδξαζήο ηνπ θαη 

θιηκάθσζεο ηεο θξίζεο. 
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2. ηξαηεγηθή πεξηνξηζκέλεο θαη αλαθιήζηκεο πξφθιεζεο [The limited, 

reversible probe]. 

Αλαιακβάλεηαη πεξηνξηζκέλνπ ραξαθηήξα θαη αλαζηξέςηκε ελέξγεηα, απφ ηε κηα 

πιεπξά, κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη κηθξή αιιαγή ηνπ status quo. θνπφο ηεο 

δηείζδπζεο είλαη λα δνθηκαζηεί ν αληίπαινο γηα ηε ζηάζε πνπ ζα ηεξήζεη, ζα 

ακπλζεί ή ζα ππνρσξήζεη; Παξ‟ φηη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ πξνθαινχληνο είλαη λα 

απνθχγεη ηελ θιηκάθσζε, ν θίλδπλνο παξακέλεη ιφγσ πνηθίισλ παξακέηξσλ. 

Δλδέρεηαη ν ακπλφκελνο, πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηεί ην status quo θαη ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε, λα πξνβεί ζε ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο. ηε πεξίπησζε απηή 

ππάξρεη δηαθνξεηηθή εμέιημε απφ ηηο πξνζδνθίεο ηεο επηηηζέκελεο πιεπξάο. Αιιά 

θαη ε θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε ηνπ ακπλνκέλνπ κπνξεί λα ρεηξνηεξέςεη ηελ 

θαηάζηαζε εάλ εθιεθζεί σο πξφζεζε κε άκπλαο, θαζψο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη 

ηνλ αληίπαιν ζε κεγαιχηεξε δηείζδπζε. ηε πεξίπησζε απηή ν ακπλφκελνο 

αλαιακβάλεη ζηξαηησηηθή επηρείξεζε αλαηξνπήο ηεο δεκηνπξγεζείζαο 

θαηάζηαζεο. 

3. ηξαηεγηθή ηεο Διεγρφκελεο Πίεζεο [The strategy of controlled pressure]  

Με ηε ζηξαηεγηθή απηή επηδηψθεηαη θαλεξά ε αιιαγή ηνπ status quo ζε βάξνο ηνπ 

αληηπάινπ έζησ θαη αλ απηφο έρεη δειψζεη φηη ζα ην ππεξαζπηζηεί. Ζ πίεζε 

αξρίδεη κε κηθξά βήκαηα πξνζδνθψληαο ηελ κε αληίδξαζε ηεο άιιεο πιεπξάο, 

είηε ιφγσ αδπλακίαο είηε ιφγσ δηζηαγκνχ. Οη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο, ζπλδένληαη άκεζα κε ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ελψ ε έιιεηςε 

ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ επλνεί απηφλ πνπ πξνθαιεί. Ο ακπλφκελνο ππνρξενχηαη 

λα ραξάμεη κηα γξακκή, πέξαλ ηεο νπνίαο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ππνρσξήζεη 

πξνθαινχκελνο, γηαηί δηαθνξεηηθά ππνλνκεχεη ηε ζέζε ηνπ. 

4. ηξαηεγηθή ησλ Σεηειεζκέλσλ [The fait accompli strategy] 

Δπηδηψθεηαη κε γξήγνξεο θαη απνθαζηζηηθέο ελέξγεηεο ε επίηεπμε ηεηειεζκέλσλ 

εηο βάξνο ηνπ αληηπάινπ. Δπλντθή ζπλζήθε γηα ηε ζηξαηεγηθή απηή, απνηειεί ε 

χπαξμε ζνβαξψλ ελδείμεσλ φηη ν αληίπαινο αθήλεη αλνηθηφ ην ελδερφκελν λα 

κελ ππεξαζπηζηεί ην status quo. Ζ ζηξαηεγηθή απηή εθαξκφδεηαη φηαλ έρνπλ 

απνηχρεη νη πξνεγνχκελεο επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Ο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ην 

ελδερφκελν αληίδξαζεο ηνπ ακπλνκέλνπ ακέζσο κεηά ηα ηεηειεζκέλα, νπφηε ε 

θαηάζηαζε δελ απνθιείεηαη λα γπξίζεη ζε βάξνο ηνπ επηηηζεκέλνπ. ηνηρεία 

άκπλαο έλαληη κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο απνηεινχλ Ζ νξγάλσζε πιεξνθνξηψλ 

γηα ηα ζρέδηα ηνπ αληηπάινπ, ε ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή αληαπφδνζε ζε 

πεξίπησζε ζηξαηησηηθήο ελέξγεηαο, ε εθπαίδεπζε ζε αλάινγα ζελάξηα θαη ε 

απνθαζηζηηθή πνιηηηθή βνχιεζε. 
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5. ηξαηεγηθή ηεο Φζνξάο [The attrition strategy] 

ηαλ ππάξρεη ζαθήο αζπκκεηξία ηζρχνο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ε 

ηζρπξφηεξε επηζπκεί ηε δηαηήξεζε ηνπ Status quo , ην νπνίν ν ζρεηηθά αδχλακνο 

δελ ζέιεη αιιά έρεη ηε βνχιεζε λα εκπιαθεί πηνζεηψληαο ηε ηαθηηθή ηνπ 

αληαξηνπνιέκνπ ή ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ σο ζηξαηεγηθψλ θζνξάο. Ζ 

ηζρπξφηεξε δχλακε αληηδξά είηε κε αλνρή ζηελ αξρή είηε κε πξννδεπηηθή 

θιηκάθσζε ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ εάλ δελ απνδψζνπλ νη απεηιέο 

ρξεζηκνπνίεζεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο. 

 

Β. ΑΜΤΝΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

1. ηξαηεγηθή εμαλαγθαζηηθήο δηπισκαηίαο ή ηνπ Δμαλαγθαζκνχ [coercive 

diplomacy] 

Υξεζηκνπνηεί απεηιέο ρξήζεο ζηξαηησηηθψλ κέζσλ ζε κεγάιε ή κηθξή θιίκαθα 

ψζηε λα πείζεη ηνλ αληίπαιν λα αλαθαιέζεη ηηο φπνηεο θαηαπαηήζεηο θαη λα 

αλαγθάζεη λα ζηακαηήζεη ηηο πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο ή λα επηζηξέςεη θαηεηιεκκέλα 

εδάθε. 

 

2. ηξαηεγηθή πεξηνξηζκέλεο θιηκάθσζεο [limited escalation] 

Δίλαη απάληεζε ζε επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ αληηπάινπ, ν νπνίνο επηδηψθεη λα 

θέξεη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ηνλ ακπλφκελν, ν νπνίνο ινγηθά αληηδξψληαο ζα 

ελεξγήζεη έηζη ψζηε λα αιιάμεη ππέξ απηνχ ηνπο θαλφλεο αληηπαξάζεζεο. 

 

3. ηξαηεγηθή ίζνπ πιήγκαηνο [tit for tat]. 

Δπηιέγεηαη ε πνιηηηθή ηεο ππνινγηζκέλεο αληαπφδνζεο ζε θάζε πξφθιεζε ηνπ 

αληηπάινπ, ζε ζπλδπαζκφ κε δηαπξαγκαηεπηηθή εθ κέξνπο ηνπ δηάζεζε. Οη 

αληηδξάζεηο ηνπ ακπλνκέλνπ ηεξνχληαη ζην απηφ επίπεδν κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

πξνθαινχληνο, εθηφο θαη αλ απνδψζνπλ νπφηε πηζαλφλ λα απνθαζηζζεί ε 

αλαβάζκηζε ηνπο ψζηε λα ππεξβαίλνπλ ηελ πξφθιεζε. 

 

4. ηξαηεγηθή Γνθηκήο Γπλαηνηήησλ ηνπ αληηπάινπ [Test of capabilities]. 

Ο ακπλφκελνο ειπίδεη φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζα 

πξνβιεκαηίζεη ηνλ αληίπαιν ψζηε λα κελ πξνβεί ζε πινπνίεζε ησλ επηδηψμεσλ 

ηνπ γηα αιιαγή ηνπ Status quo. Ο ακπλφκελνο γηα λα απνζαξξχλεη ηνλ αληίπαιν 

δηαηππψλεη απεηιέο θαη αλαπηχζεη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζε επίθαηξεο ζέζεηο. 
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5. ηξαηεγηθή εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ [Buing time]. 

Ο παξάγσλ ρξφλνο είλαη πηεζηηθφο θαη ζεκαληηθφο ζηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ. 

Οη αλαιχζεηο κε άλεζε ρξφλνπ είλαη θαηά ηεθκήξην πην νινθιεξσκέλεο. Έηζη ε 

ζηξαηεγηθή απηή αθνινπζείηαη φηαλ ν ακπλφκελνο ζεσξήζεη φηη είλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηεί ηε 

πηζαλφηεηα κηαο ακνηβαία απνδεθηήο ζπκθσλίαο κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο. 

Κξίλεηαη σο κηα επηηπρήο δηαρείξηζε θξίζεο φηαλ επηδηψθεηαη ε πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ θάπνηνπ, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ αλεπηζχκεηεο θιηκαθψζεηο. 

 

 

6.3 Αληηκεηώπηζε θξίζεσλ –ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Κάπνηνη θίλδπλνη είλαη ρεηξφηεξνη θαη πεξηζζφηεξν δαπαλεξνί απφ άιινπο θαη 

πνιιέο θξίζεηο μεθηλνχλ σο κηθξά πξνβιήκαηα. Παξαθνινπζψληαο ηα ζεκάδηα ησλ 

θξίζεσλ πνπ ππνβφζθνπλ , είλαη επθνιφηεξν λα εμνπδεηεξσζνχλ πξνηνχ εμειηρζνχλ 

ζε επηθίλδπλεο θαη πνιπδάπαλεο. Σν πηζαλφηεξν είλαη ε δηνίθεζε λα κελ κπνξεί λα 

κεηψζεη ζε απνδεθηά επίπεδα ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο θάπνησλ θξίζεσλ ή ηελ 

πηζαλφηεηα λα ζπκβνχλ.  Σν ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο πεξηιακβάλεη ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ ιήςε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ απνθάζεσλ πξνηνχ ζπκβεί ε θξίζε .ν 

ζρεδηαζκφο πξίλ απφ ηελ θξίζε δίλεη ζηνπο αλζξψπνπο ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδνληαη 

ψζηε λα εμεηάζνπλ φιεο ηηο δπλαηφηεηεο, λα επαλεμεηάζνπλ ηα πξάγκαηα, λα 

ζπδεηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηάθνξσλ αληηδξάζεσλ ,αθφκα θαη λα 

δνθηκάζνπλ ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα δξάζνπλ. Κάζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο απηέο 

εξγαζίεο είλαη πνιχ πην εχθνιν λα πινπνηεζεί ζε θαλνληθέο πεξηφδνπο ,ελψ ε 

πινπνίεζή ηεο είλαη δχζθνιε θαη πηεζηηθή ζηελ δηάξθεηα κηα θξίζεο. 

ρεδφλ θάζε εηαηξία εθαξκφδεη θάπνηα κνξθή ζρεδίνπ έθηαθηεο  αλάγθεο. 

Έρνληαο επίγλσζε ησλ θηλδχλσλ κηαο ππξθαγηάο, γηα παξάδεηγκα, νη επηρεηξήζεηο 

δηνξίδνπλ θχιαθεο ζε θάζε φξνθν ηνπ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδνληαη ηα γξαθεία ηνπο θαη 

θάλνπλ πεξηνδηθέο αζθήζεηο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο. Παξνκνίσο, ν δήκνο ηνπ 

Λνλδίλνπ έρεη θαηαξηίζεη ζρέδηα εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζην 

κεηξφ.  

Σα ζρέδηα εθηάθηνπ αλάγθεο δελ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θξίζεσλ. 

Αληηζέησο, ελεξγνπνηνχληαη θαη ηίζεληαη ζε εθαξκνγή αθνχ ζπκβνχλ ηα γεγνλφηα. 

Μπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ θξίζεσλ θαη λα επαλαθέξνπλ ηα 

πξάγκαηα γξεγνξφηεξα ζηελ θαλνληθή ηνπο θαηάζηαζε. 
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 Σα 5 βήκαηα εθπφλεζεο ηνπ ζρεδίνπ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ, έρνπλ πξνζαξκνζηεί απφ ην Harvard ManageMentor, κηα online παξνρή 

ηνπ Harvard Business School Publishing. 

 BHMA 1o. νξγάλσζε κηαο νκάδαο ζρεδηαζκνχ. 

 ΒΖΜΑ 2ν. ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 ΒΖΜΑ 3ν. εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ. 

 ΒΖΜΑ 4ν. δνθηκή ηνπ ζρεδίνπ. 

 ΒΖΜΑ 5ν. ελεκέξσζε ηνπ ζρεδίνπ. 

 

 

ΒΖΜΑ 1ν .  

Ίζσο ε κεγαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία είλαη φηη νη νκάδεο κπνξνχλ λα θαλνχλ άθξσο απνηειεζκαηηθέο 

ζην ρεηξηζκφ πεξίπινθσλ ,κε ηαθηηθψλ εξγαζηψλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ 

έθηαθηεο αλάγθεο είλαη κηα απφ απηέο ηηο εξγαζίεο.  Μηα θαιά επηιεγκέλε νκάδα 

εληζρχεη ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κε ηηο επηδεμηφηεηεο θαη ηελ δηνξαηηθφηεηα 

πνιιψλ αλζξψπσλ. Ο εγέηεο ηεο νκάδαο πξέπεη λα επηζηξαηεχζεη αλζξψπνπο κε 

πείξα ή ηδηαίηεξα ηαιέληα πνπ λα θαιχπηνπλ θάζε πιεπξά κηαο ελδερφκελεο θξίζεο. 

Έηζη εμαζθαιίδεη φηη ηίπνηα ζεκαληηθφ δελ ζα παξαιεθζεί.  

 

ΒΖΜΑ 2ν.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπγθξνηεζεί ε νκάδα, πξέπεη λα αμηνινγήζεη ζπλνιηθά ην 

πξφβιεκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα αλαινγηζηεί φια εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα πάλε ζηξαβά θαη ζα ρξεηαδφηαλ θξνληίδα αλ η θξίζε ζπλέβαηλε. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη κεξηθέο ππνδείμεηο γηα ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

 Πνιιέο απφςεηο είλαη θαιχηεξεο απφ κηα. 

 Οξγάλσζε άηππσλ ζπλεδξηψλ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

φισλ ησλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ είλαη απαξαίηεηε. 

 Έλα κέινο ηεο νκάδαο είλαη ρξήζηκν λα νξηζηεί γηα λα ζπιιέγεη ηηο ηδέεο 

ησλ αλζξψπσλ θαηαγξάθνληάο ηηο ζε έλαλ πίλαθα. Δπίζεο πξέπεη λα 

νξηζηεί θνηλφο ηίηινο γηα ζπλαθείο εξσηήζεηο ( γηα παξάδεηγκα νη 

απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πειαηψλ θαη ε αληηκεηψπηζεο εξσηεκάησλ απφ 

ξεπφξηεξ ζα έκπαηλαλ θάησ απφ ηνλ ηίηιν «επηθνηλσλία») 
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 Μφιηο ε νκάδα αμηνινγήζεη ηα πξνβιήκαηα , θξίλεηαη θξφληκν λα 

κνηξαζηνχλ νη ηδέεο , θαζψο νη άιινη ππάιιεινη κπνξεί λα γλσξίδνπλ 

πξάγκαηα πνπ νη ππφινηπνη έρνπλ παξαβιέςεη. 

 

 

 ΒΖΜΑ 3ν 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπγθεληξψζεθαλ νη ηδέεο θαη έρνπλ απνιήμεη θάπνηνη εθηθηνί 

ζηφρνη, είλαη θαηξφο λα εθπνλεζεί έλα ζρέδην ψζηε λα αλαπηπρζεί θαη λα 

πξνεηνηκαζηεί έλα ζχλνιν ελεξγεηψλ πνπ ζα εμνπδεηεξψζεη ή ζα πεξηνξίζεη θάζε 

ζεκαληηθή πηπρή ελδερφκελεο θξίζεο. Καη απηφ πξέπεη λα γίλεη απφ ηελ νκάδα κε ηηο 

ζπκβνπιέο θαη ηε ζπγθαηάζεζε ησλ άιισλ δηεπζπληψλ θαη ππαιιήισλ.  

 

 

ΒΖΜΑ 4ν 

Σν ζρέδην πνπ έρε θαηαξηηζηεί ζην ραξηί δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα ιεηηνπξγήζεη ζηελ 

πξάμε, επνκέλσο πξέπεη λα δνθηκαζηεί ζε ζπλζήθεο εμνκνίσζεο. Απηφ αθξηβψο 

ζπκβαίλεη φηαλ γηα παξάδεηγκα πξαγκαηνπνηνχκε αζθήζεηο ππξθαγηάο ζηα γξαθεία 

θαη ζηα ζρνιεία ή απηφ αθξηβψο θάλνπλ νη έλνπιεο δπλάκεηο φηαλ εηζάγνπλ λένπο 

εμνπιηζκνχο θαη ηαθηηθέο. Ζ δνθηκή ηνπ ζρεδίνπ εθηάθηνπ αλάγθεο δείρλεη ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν γηα λα εληνπηζηνχλ νη αδπλακίεο θαη νη επθαηξίεο γηα ηελ βειηίσζε 

ηνπ ζρεδίνπ. Δίλαη επίζεο έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα ηελ νηθνδφκεζε 

εκπηζηνζχλεο ζηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ειέγμεη θαη λα θαηαηξνπψζεη κηα 

αλαθαηλφκελε θξίζε. 

 

ΒΖΜΑ 5ν 

 Αλ θάπνηα εηαηξία δηαζέηεη έλα ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο γηα πεξηπηψζεηο ππξθαγηάο, 

ηφηε πηζαλφηαηα έρεη νξίζεη έλαλ ή δχν επηζηάηεο  ζε θάζε φξνθν θαη ηνπο έρεη 

εθπαηδεχζεη πψο λα αληηδξάζνπλ , θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ν θάζε ππάιιεινο έρεη 

εθπαηδεπηεί ψζηε λα βγαίλεη απφ ην θηίξην γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα. Ζ ελεκέξσζε 

ηνπ ζρεδίνπ είλαη αλαγθαία , αιιά ζρεδφλ πάληνηε είλαη επθνιφηεξε απφ ηελ 

εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ απφ ηελ αξρή. 

Κάζε ζρέδην εθηάθηνπ αλάγθεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη έλα ζρέδην 

επηθνηλσλίαο, ην νπνίν λα θαζηζηά ηνλ θνξέα ηθαλφ λα κηιά πξνο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή εζσηεξηθή επηθνηλσλία ηνλψλεη ην εζηθφ ησλ 

ππαιιήισλ θαη βάδεη θξαγκφ ζηηο δηαδφζεηο πνπ απνκπδνχλ ηελ ελέξγεηα θαη 

ζπκβαδίδνπλ κε θάζε ζνβαξή θξίζε. Ζ απνηειεζκαηηθή εμσηεξηθή επηθνηλσλία 

,επίζεο, βάδεη ηέινο ζηηο δηαδφζεηο θαη ζηηο εηθαζίεο, ελψ θαζηζηά γλσζηφ ζην θνηλφ 
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φηη ε δηνίθεζε είλαη ελήκεξε ηνπ πξνβιήκαηνο, ην έρεη ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηεο θαη 

εξγάδεηαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Οη ζπκβνπιέο γηα ζσζηή επηθνηλσλία είλαη : 

 Πξέπεη λα δηαβηβαζηεί έλαο κηθξφο αξηζκφο πξνζεθηηθά επηιεγκέλσλ 

κελπκάησλ ηα νπνία απεηθνλίδνπλ πξνζεθηηθά ην πξφβιεκα θαη ηελ 

αληίδξαζε ηεο εηαηξίαο. Ο κεγάινο αξηζκφο κελπκάησλ ζα πξνθαιέζεη 

ζχγρπζε ζην αθξναηήξην. 

 Κάπνην κεγάιν ζηέιερνο –φρη θαη‟ αλάγθε ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο- πξέπεη 

λα νξηζζεί γηα λα πεξηγξάςεη ηελ γεληθφηεξε εηθφλα. Σα ηερληθά δεηήκαηα 

είλαη θαιφ λα ρεηξηζζνχλ άιινη εθπξφζσπνη νη νπνίνη ζα γλσξίδνπλ 

πεξηζζφηεξα γη‟ απηά ηα ζέκαηα θαη ζα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία. 

 Γελ ζα πξέπεη θαλείο λα πξνζπαζήζεη λα ππνηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε θαη δελ 

ζα πξέπεη λα θαηεγνξνχληαη ηα ζχκαηα. Ζ εηαηξία Firestone δελ σθειήζεθε 

απφ ηελ ζέζε πνπ ηήξεζε φηαλ αξρηθά θαηεγφξεζε ηνπο πειάηεο ηεο γηα θαθή 

δηαρείξηζε ησλ δηθψλ ηεο ειαηησκαηηθψλ ειαζηηθψλ. ε αληίζεζε, θάπνηνη 

θαηαζθεπαζηέο ζρνιηθψλ ιεσθνξείσλ κε έδξα ην ξεγθνλ δέρζεθαλ ηελ 

επζχλε ηνπο γηα ηα ειαηησκαηηθά θξέλα, ηα νπνία παξνπζίαδαλ πξφβιεκα, 

θαη έδσζαλ φιε ηνπο ηελ πξνζνρή ζην πξφγξακκα αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

 Δίλαη θαιχηεξν φιεο νη θαθέο εηδήζεηο λα αλαθνηλψλνληαη ακέζσο θαη λα κελ 

θινλίδεηαη ε αμηνπηζηία ηεο εηαηξίαο. 

 

 

6.4 ρεδηάδνληαο ηελ θξίζε πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί 

  

 ζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδερφκελσλ θξίζεσλ 

πξνυπνζέηνπλ κηα εμαηξεηηθή δηαίζζεζε, θάηη πνπ δελ είλαη ξεαιηζηηθφ. Γελ 

κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε φιεο ηηο απεηιέο, φκσο ζπρλά απηέο νη απξφβιεπηεο 

απεηιέο είλαη πνπ θάλνπλ ηελ κεγαιχηεξε δεκηά. Κάπνηα γεγνλφηα- φπσο νη απεξγίεο 

– δελ είλαη ζαλαηεθφξα. Κάπνηα άιια ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ πνιιέο απψιεηεο 

ζε αλζξψπηλεο δσέο.  

 Γηα παξάδεηγκα, νη βξεηαλνί ππεξαζπηζηέο ηεο ηγθαπνχξεο ην 1941 είραλ 

νρπξψζεη ηελ πφιε κε νγθφιηζνπο απφ ζθπξφδεξκα θαη κηα αλππέξβιεηε δηάηαμε 

ππξνβνιηθνχ , ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νπνίνπ έβιεπε πξνο ηελ ζάιαζζα. 

Οπνηαδήπνηε δχλακε πιεζίαδε απφ ηελ ζάιαζζα ζα αλαραηηηδφηαλ. Ζ πφιε 

πξνζηαηεπφηαλ απφ ηελ αδηαπέξαζηε δνχγθια ηεο ρεξζνλήζνπ Μαιάη ,απ‟ φπνπ 

αθξηβψο ν ηαπσληθφο ζηξαηφο εμαπέιπζε ηελ επίζεζή ηνπ. Ζ δπλαηφηεηα επίζεζεο 

απφ απηήλ ηελ πιεπξά δελ είρε πξνβιεθζεί θη έηζη δελ ππήξρε ζρέδην. 
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 Θα κπνξνχζε ε Kodak ,θαηαζθεπάζηξηα θσηνγξαθηθψλ θηικ λα είρε πνηέ 

πξνβιέςεη φηη ε κεγαιχηεξε απεηιή γη‟ απηήλ ζα πξνεξρφηαλ απφ κηα εηαηξία 

ειεθηξνληθψλ; ζαθψο φρη. Δίρε εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο θαη ηα αληαγσληζηηθά ηεο 

ζρέδηα ζε κηα αληαγσλίζηξηα εηαηξία παξαγσγήο θηικ , ζπγθεθξηκέλα ηελ Fuji. Καη 

φκσο, φηαλ κηα εγέηηδα εηαηξία παξαγσγήο θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ 

εηζήγαγε ηελ πξψηε ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή , έπηαζε απξνεηνίκαζηε ηελ 

Kodak. 

 Θα κπνξνχζαλ νη αξρέο ηνπ Σφθπν λα είραλ πξνβιέςεη φηη θάπνηνο ζα 

απνδέζκεπε ζαλαηεθφξα αέξηα ζην ζχζηεκα ηνπ κεηξφ ηεο πφιεο; ήκεξα , σο 

ζπλέπεηα ησλ πνιιψλ ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ αλά ηνλ θφζκν, κπνξνχκε λα 

θαληαζηνχκε κηα αλάινγε παξάινγε πξάμε. Αιιά ην 1995, ηελ ρξνληά πνπ ε αίξεζε 

Ανχκ ίλξη-θίν ηνπ φθν Αζαράξα δηέπξαμε ηελ επίζεζε, ε ηδέα πσο θάπνηνο ζα 

δειεηεξίαδε κε αέξην αλππεξάζπηζηνπο αλζξψπνπο, ήηαλ αδηαλφεηε. Κη έηζη δελ 

ππήξρε θαλέλα ζρέδην αληηκεηψπηζεο κηα ηέηνηαο έθηαθηεο αλάγθεο.  

 Ζ κέζνδνο ησλ πέληε βεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθε ζ ΄ απηφ ην θεθάιαην 

πξνεηνηκάδνπλ ηελ εηαηξία λα δξάζεη ζπζηήλνληαο κηα νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεσλ ε 

νπνία πξέπεη λα δηαηεξεί γξακκέο επηθνηλσλίαο κε ηελ αζηπλνκία, ηελ ππξνζβεζηηθή 

,ηα λνζνθνκεία θαη κε ηνπο κεηφρνπο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο εηαηξίαο. ε κηα 

κεγάιε αλψλπκε εηαηξία ,ε νκάδα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ γεληθφ δηεπζπληή ,ην 

λνκηθφ ζχκβνπιν, ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ή 

επηθνηλσλίαο, επελδπηηθψλ ζρέζεσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ο δηεπζχλσλ 

ζχκβνπινο θαη νη νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο ζπκκεηέρνπλ απηεπαγγέιησο. Ζ νκάδα απηή 

πξέπεη λα είλαη αξθεηά κηθξή ψζηε ηα κέιε ηεο λα παίξλνπλ απνθάζεηο γξήγνξα θαη 

λα επηθνηλσλνχλ αλεκπφδηζηα κεηαμχ ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή πξέπεη λα είλαη αξθεηά 

κεγάιε ψζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηεί φιεο ηηο πεγέο γλψζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

αληηδξάζεη ζε κηα θαηάζηαζε θξίζεο. Απηή ε νκάδα ρξεηάδεηαη άιιν έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ: ηελ δχλακε λα δξα. 

 

 

6.5 Υεηξηζκόο ησλ ΜΜΔ 

 

 ηαλ ε θξίζε ρηππήζεη ηελ πφξηα ηεο εηαηξείαο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πηζαλέο δεκηέο απφ κία θαηαζηξνθή αιιά δελ κπνξνχλ λα 

θάλνπλ ηίπνηε γηα ηελ απσιεζζείζα θήκε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ρακέλε αμηνπηζηία ηεο 

ζηελ αγνξά. Ζ επζχλε απηή θέξεη θαζαξά ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία θαη πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ‟ φςηλ.  
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Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ νκάδσλ 

εθείλσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία θαη ηε θήκε ηεο π.ρ. 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο/πηζησηέο, ζπλδηθάηα, ΜΜΔ, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, κέηνρνη, 

αθηηβηζηηθέο νκάδεο θιπ. Ο θαζνξηζκφο ελφο θαη κφλνπ αηφκνπ ην νπνίν ζα έξρεηαη 

ζε επαθή κε ηα ΜΜΔ θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ θξίζε ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε. ζν πην πνιχ γίλεη θαηαλνεηή ε δχλακε ησλ ΜΜΔ θαη ε δπλαηφηεηα 

πνπ έρνπλ λα ειέγρνπλ ηελ Κνηλή Γλψκε ηφζν πην κηθξέο ζα είλαη νη απψιεηεο απφ 

κία θξίζε. Ζ επηθνηλσλία απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηε αληηκεηψπηζε θξίζεσλ θαη 

ζε θάζε ελεξγή θάζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο : ζηνλ ζρεδηαζκφ εθηάθηνπ αλάγθεο, ζηελ 

πεξηζηνιή θαη ζηελ επίιπζε.  

Ζ ζεκαζία ηεο σο φξγαλν ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ έρεη ππνγξακκηζηεί ζε 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. Ζ επηθνηλσλία κέζσ ησλ ΜΜΔ πξέπεη επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε ε θξίζε λα εληππσζεί κε αθξίβεηα ζην κπαιφ ηνπ θνηλνχ. Αλ ηα 

κέζα δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλεηά ίζσο πνηέ λα κελ αθνπζηνχλ φιεο νη πιεπξέο 

κηαο θαηάζηαζεο. Αθφκε ρεηξφηεξα, ε θήκε ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα πιεγεί δεκνζίσο 

απφ ερζξηθά δηαθείκελνπο ή θαθψο πιεξνθνξεκέλνπο ξεπφξηεξο θαη ζπληάθηεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξέρεη ππνδείμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν θαη κε πεξηζζφηεξν πλεχκα 

ζπλεξγαζίαο. 

Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο 

ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή. Σα κελχκαηα πξέπεη λα είλαη αθξηβή θαη εηιηθξηλή θαη ζε 

απηά πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ηεο δηνίθεζεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ 

ζηνηρεία ηα νπνία λα ηελ ζηεξίδνπλ.  

Αλ ηα κελχκαηα ξένπλ ζε ζπλέρεηα θαη έγθαηξα, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα 

λα δηακνξθσζεί κε επηηπρία ε ηζηνξία ζην κπαιφ ηνπ θνηλνχ. Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν 

ε δηαηχπσζε ηεο ηζηνξίαο απφ ηα κέζα λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ 

δηαηχπσζε ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ δεηήκαηνο απφ ηελ εθεκεξίδα 

είλαη απηή πνπ ζα κείλεη ζηελ κλήκε ηνπ θνηλνχ αλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αδξαλήζεη 

θαη δελ δψζεη ηελ δηθή ηεο πιεπξά ηεο ηζηνξίαο. Αλ ζπκβεί απηφ, ε εηαηξία ζα πξέπεη 

λα αιιάμεη ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή ηεο θαη απφ ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο 

πξέπεη λα ζηξαθεί ζηελ αλαζθεπή ησλ εηδήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα κέζα- κηα 

δχζθνιε κάρε ηελ νπνία ελδερνκέλσο λα ράζεη. Ζ αδηαθνξία πξνο ηα κέζα δελ ζα 

θνπθνπιψζεη ην δήηεκα. Απιψο ζα ελζαξξχλεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο λα αλαπηχμνπλ 

ηελ ηζηνξία φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη.  
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Ζ Σκεκαηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ είλαη ε βάζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο. Σν ηκήκα κάξθεηηλγθ κηαο εηαηξίαο δελ ζηεξίδεηαη ζε 

γεληθά κελχκαηα γηα λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ γχξσ 

απφ ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο. Αληίζεηα, εληνπίδεη βαζηθά ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη ηα 

κνλαδηθά ελδηαθέξνληα θάζε ηκήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα απεπζχλεηαη ζε θάζε έλα 

απφ απηά ηα ηκήκαηα κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη κέζσ ελφο ΜΜΔ , ην νπνίν είλαη 

πηζαλφηεξν λα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε απήρεζε.  

 Δπνκέλσο ,σο πξψην βήκα είλαη ζεκαληηθφ λα ηκεκαηνπνηεζεί ην θνηλφ βάζεη 

ζπκθεξφλησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα ρξεηαζηεί λα δεκηνπξγεζνχλ δηαθνξεηηθά 

κελχκαηα γηα δηαθνξεηηθά θνηλά. Σα δηαθνξεηηθά κελχκαηα δελ ζα πξέπεη λα 

αιιειναλαηξνχληαη θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ κηα ινγηθή ζπλέπεηα. Σέινο, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην θαηαιιειφηεξν κέζν γηα λα κεηαδνζεί ην θάζε κήλπκα.  

 Ζ θαιχηεξε ζηηγκή γηα λα αλαπηπρζεί ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή γηα 

πεξηφδνπο θξίζεσλ είλαη πξνηνχ ρηππήζεη κηα θξίζε- σο κέξνο ελφο ζρεδίνπ 

εθηάθηνπ αλάγθεο γηα ηα πνιιά πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα πάλε ζηξαβά. Αλάινγα κε 

ηνλ ηχπν ηεο επηρείξεζεο , δηαηεξείηαη θαη κηα επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

αλάθιεζε ελφο πξντφληνο ,ηελ επηζεηηθή εμαγνξά, κηα θηιηθή ζπγρψλεπζε, κηα 

θπζηθή θαηαζηξνθή ή έλα αλζξψπηλν ιάζνο, θαη νχησ θαζεμήο. Αλ αλαπηπρζεί κηα 

ζηξαηεγηθή βαζηδφκελε ζηελ πξφβιεςε ελφο ελδερφκελνπ πξνβιήκαηνο, ηφηε 

ππάξρεη ρξφλνο λα εξεπλεζνχλ θαη νη δηάθνξνη δίαπινη κέζσλ επηθνηλσλίαο.  

 Οη άλζξσπνη ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν ζεσξνχλ ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θάηη δεδνκέλν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε εμάξηεζή καο 

απφ ην θαμ, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ην δηαδίθηπν, ηα ηειέθσλα , ην ξαδηφθσλν 

θαη ηελ ηειεφξαζε γηα ηελ κεηαμχ καο επηθνηλσλία είλαη ηεξάζηηα. Οη δηαρεηξηζηέο 

θξίζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη κεγάιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή 

απηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα κπνξεί λα εμαθαλίζνπλ 

ηνπο ειεθηξνληθνχο θξίθνπο ηεο αιπζίδαο γηα ψξεο ή κέξεο, πεξηνξίδνληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππαιιήινπο θαη ην θνηλφ. Απηφ αθξηβψο ζπλέβε 

ζην θάησ Μαλράηαλ ηελ 11ε επηεκβξίνπ θαηά ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε. Ζ 

θαηάξξεπζε ησλ Γίδπκσλ Πχξγσλ ηεο Νέαο Τφξθεο θαηέζηξεςε ρηιηάδεο επίγεηεο 

ηειεθσληθέο γξακκέο, εθαηνκκχξηα θπθιψκαηα δεδνκέλσλ θαη βαζηθά ζπζηήκαηα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αθφκα θαη ζην επίγεην ηαρπδξνκείν ππήξμε θάπνηα αλσκαιία. 

Σν ελδερφκελν κηαο παξφκνηαο αλσκαιίαο ζηηο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο ηεο πεξηνρήο 

φπνπ ζηεγάδεηαη ε επηρείξεζε πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο ππεχζπλνπο λα 

επηλνήζνπλ έλα εθεδξηθφ ζρέδην ρξεζηκνπνηψληαο κε παξαδνζηαθνχο δηαχινπο 

φπσο νη παξαθάησ : 
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 πλεληεχμεηο ηχπνπ γηα λα δηαδνζνχλ ηα λέα θαη νη νδεγίεο πξνο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο.  

 Ίζσο θαηαζηεί αλαγθαίν αθφκε θαη λα αγνξάζεη ε εηαηξία κηα νιφθιεξε ζειίδα 

ζηελ εθεκεξίδα γηα λα κεηαδψζεη ην κήλπκά ηεο.  

 Ζ επηθνηλσλία ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζεί κέζσ θάπνηνπ ππνθαηαζηήκαηνο 

ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε πεξηνρή πνπ δελ έρεη επεξεαζηεί απφ ην πξφβιεκα.  

 

 Ο Πνι Αξηδέληη έρεη πεξηγξάςεη κε πνηνλ ηξφπν ε ακεξηθαληθή εηαηξία 

American Airlines πξνζάξκνζε ηα κεραλήκαηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

πηήζεσλ  ψζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ην παγθφζκην δίθηπν ππαιιήισλ θαηά ηελ θξίζε 

ηεο 11εο επηεκβξίνπ. Με ηα ηεξκαηηθά ζε θάζε πάγθν έθδνζεο εηζηηεξίσλ θαη 

αίζνπζα φπνπ βξίζθνληαλ νη ππάιιεινη ηεο American Airlines , ην ζχζηεκα 

απνδείρζεθε εχρξεζην θαη απνηειεζκαηηθφ ,ελψ ε δηνίθεζε κπνξνχζε λα κηιήζεη 

απεπζείαο κε ηνπο ππαιιήινπο γηα ηελ θξίζε. 84 

 

 

6.6  Μαζαίλνληαο από ηελ θξίζε – Παξαδείγκαηα 

 

 Ζ πείξα θνζηνινγείηαη αθξηβά. Αθφκε θαη ε θξίζε πνπ έηπρε ηεο θαιχηεξεο 

δηαρείξηζεο κπνξεί λα θνζηίζεη εθαηνκκχξηα. Ζ εκπεηξία ηεο Johnson & Johnson 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Tylenol ελδερνκέλσο θφζηηζε πεξίπνπ 700 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα(ζε ηηκέο ηνπ 2003). Αιιά ε εηαηξία ζε αληάιιαγκα ηνπ παζήκαηφο ηεο έιαβε 

ην φθεινο ηεο εκπεηξίαο –αλ ήηαλ ζε εγξήγνξζε θαη πξφζπκε λα κάζεη. Ζ εκπεηξία 

κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο απνδφζεηο ζην κέιινλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 

παξαδείγκαηα: 

 ηα κέηξα πνπ πηνζέηεζαλ νη έλνηθνη ηνπ Παγθφζκηνπ Κέληξνπ Δκπνξίνπ κεηά 

ηελ ππξνδφηεζε απηνθηλήηνπ παγηδεπκέλνπ κε ππξνκαρηθά απφ ηελ πξψηε 

ζπκκνξία ηξνκνθξαηψλ ζηνλ ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ην 

1993 νθείιεηαη ε δηάζσζε πνιιψλ αλζξψπσλ νθηψ ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ 

ρηχπεζαλ θαη πάιη ηξνκνθξάηεο. 

 Ζ θαηαηγίδα Άληξηνπ πνπ ρηχπεζε ηελ αθηή ηεο Φιφξηληα ην 1992 πξνθάιεζε 

ξεθφξ απαηηήζεσλ γηα απνδεκηψζεηο απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο – νη 

πςειφηεξεο δεκηέο απφ θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ 

ηζηνξία ησλ ΖΠΑ. Οη ρσξίο πξνεγνχκελν απαηηήζεηο ελζάξξπλαλ ηηο 

                                                 
84

 Paul Argenti, «Crisis Communication: Lessons from 9/11» ,Harvard Business Review, Γεθέκβξηνο 

2002, 103-109. 
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αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ησλ ΖΠΑ λα αλαζεσξήζνπλ ηε κέζνδν επηκεξηζκνχ 

ησλ θηλδχλσλ θαη λα βξνπλ ηξφπνπ λα κεηψζνπλ ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

θηλδχλνπο. 

 

 ε θάπνην ζεκείν, έλα άηνκν πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα πξέπεη λα θεξχμεη ην 

ηέινο ηεο θξίζεο θαη λα ελεκεξψζεη γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηελ θξίζε πξνο ηελ 

νκαιφηεηα. πνηα θαη αλ είλαη ε κέζνδνο, ν εγέηεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα: 

 Να θάλεη κηα αλαζθφπεζε ηεο θξίζεο εμεγψληαο ηη ζπλέβε θαη γηαηί ζπλέβε. 

 Να παξάζρεη κηα ζαθή θαη εηιηθξηλή εηθφλα γηα ην πψο επηιχζεθαλ ηα 

πξνβιήκαηα, ρσξίο λα απνθξχπηεη ηηο απψιεηεο ή λα πξνζπαζεί λα 

σξαηνπνηήζεη ην απνηέιεζκα. 

 Να γλσζηνπνηήζεη ζηνπο πάληεο πψο έρνπλ ζήκεξα ηα πξάγκαηα. 

 Να παξνπζηάζεη έλα ζρέδην γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ εξγαζία θαη ηελ ψζεζε 

πξνο ηα εκπξφο. 

 Να ππελζπκίζεη ζηνπο αλζξψπνπο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο. 

 Να ελζαξξχλεη ηνπο πάληεο λα θάλνπλ φ,ηη θαιχηεξν κπνξνχλ γηα λα 

πξνρσξίζνπλ. 

 

 Κάζε θξίζε δεκηνπξγεί έλα αξρείν. Ζ αμία πνπ έρεη ε ζπγθέληξσζε ηεθκεξίσλ 

ηεο θξίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίζεθε ε εηαηξία ζ απηήλ ηελ θξίζε, 

επηζεκάλζεθαλ λσξίηεξα. Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε, ε ζπγθέληξσζε ηεθκεξίσλ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 

 Σελ εηδνπνίεζε απφ κηα θξαηηθή ξπζκηζηηθή αξρή πεξί κε ζπκκφξθσζεο. 

 Απνηειέζκαηα δνθηκαζηηθψλ ειέγρσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε πξντφλ ην νπνίν 

ζεσξείηαη φηη έρεη πξνθαιέζεη βιάβεο. 

 Σν ζρέδην δξάζεο πνπ αθνξά ηελ θξίζε. 

 Ζκεξνιφγην φπνπ θαηαγξάθνληαη νη ελέξγεηεο. 

 Αληίγξαθα δειηίσλ ηχπνπ. 

 Απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ 

 Καηάινγν ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θξίζεσλ θαη φζσλ ζπκκεηείραλ . 

 Σα πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

 Σα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ ηεο θξίζεο. 

 Δπίζεκε εθηίκεζε ησλ δεκηψλ κεηά ηελ αλάιεςε ελεξγεηψλ. 
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 Πνιιέο εηαηξίεο μνδεχνπλ ρηιηάδεο αλζξσπνψξεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, αιιά πνιχ ιίγν ρξφλν γηα λα 

αλαινγηζηνχλ ηη έρνπλ θάλεη. Γελ κεζνδεχνπλ ηε κάζεζε θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ. 

πλεπψο ,ράλνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο αμίαο πνπ ζπλνδεχεη ηελ πείξα. Γελ είλαη 

φινη νη νξγαληζκνί θπζηθά ηφζν θνληφθζαικνη. Ο ζηξαηφο ησλ ΖΠΑ δηαηεξεί γηα 

δεθαεηίεο ην Κέληξν Μάζεζεο ηξαηησηηθψλ Δκπεηξηψλ. Απνζηνιή ηνπ θέληξνπ είλαη 

λα καζαίλεη φηη κπνξεί απφ θάζε ηχπν πνιεκηθήο επηρείξεζεο θαη λα κεηαηξέπεη 

απηήλ ηελ κάζεζε ζε πξαθηηθέο ζπκβνπιέο , ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα δίλεη ζηνπο 

ζηξαηηψηεο ζηα πεδία ηεο κάρεο. Δπηδηψθεη ηελ ελεξγή ελεκέξσζε απφ 

εκπεηξνπφιεκνπο ζηξαηηψηεο, είηε ε εκπεηξία ηνπο έρεη λα θάλεη κε πνιεκηθνχο 

ειηγκνχο ζε αζηηθνχο ρψξνπο ή κε ην πφηε ζα θέξνπλ εμνπιηζκφ θαη πφηε φρη είηε κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο θάησ απφ αληίμνεο 

ζπλζήθεο ζην πεδίν ηεο κάρεο, φπσο έγηλε ζην νξεηλφ Αθγαληζηάλ. 

 Σν θέληξν αλαδεηά επίζεο ζεκαληηθά καζήκαηα εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ 

ζηξαηνχ. Έλα άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ γηα παξάδεηγκα, ηεθκεξίσλε θαη 

αμηνινγνχζε ηελ ηαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Σζεηζέλνη αληάξηεο ζηελ 

εκπφιεκε πφιε Γθξφδλη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ νη ξσζηθέο δπλάκεηο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζηαζηαζηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ πξέπεη λα ζπλεδξηάδνπλ κε ην ηέινο ηεο θξίζεο άηππα γηα λα εληνπίζνπλ ηηο 

επηηπρίεο ,ηηο απνηπρίεο, ηηο κε δηθαηνινγεκέλεο εηθαζίεο ηνπο θαη ηη ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ θάλεη θαιχηεξα, φζν αθφκα νη κλήκεο είλαη λσπέο. Απηφο ν θαηάινγνο ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη κέξνο ηνπ αξρείνπ ηεθκεξίσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

7.1   πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθά βήκαηα ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

 

Σα «καζήκαηα» απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο ηνπ παξειζφληνο, ε ηάζε 

κεγέλζπζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, ην ξίζθν 

ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ αιιά θπξίσο ε ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ησλ 

ηξαπεδψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο έρνπλ εληείλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ αλάπηπμε 

κεζφδσλ, ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

ηνπο. 

εκαληηθή πξφνδνο έρεη ζεκεησζεί ζηελ κέηξεζε θηλδχλσλ κε ηελ πηνζέηεζε 

κεζφδσλ θαη ππνδεηγκάησλ (ηα νπνία αλαιχζεθαλ παξαπάλσ) δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. 

Ωζηφζν, εηζάγνληαη ζπλερψο λέεο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κέηξεζε θαη 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ, κε ηειεπηαίεο ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ ζε 

ελνπνηεκέλν επίπεδν θαη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ σο κέηξν 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ γίλεηαη πιένλ επηηαθηηθή ζε φιεο 

ηηο κνξθέο ζπγαηξηθψλ κηαο κεγάιεο ηξάπεδαο, ηφζν γηα ιφγνπο παξαθνινχζεζεο 

ησλ θηλδχλσλ ζε αηνκηθφ επίπεδν, φζν θαη γηα ιφγνπο ελνπνίεζεο. Ζ λέα νδεγία 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο θαη ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζα έρνπλ αηζζεηέο επηπηψζεηο ζε φιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα. Πξσηαξρηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε δηαθάλεηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη ε πξνζηαζία ησλ 

επελδπηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. Παξάιιεια, ν εληεηλφκελνο αληαγσληζκφο θαη ε 

ζπκπίεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο, σζνχλ ηηο ηξάπεδεο ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

γηα αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο θαη γηα κέηξεζε ηεο πξνζαξκνζκέλεο γηα θίλδπλν 

απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Ζ ζπλεηή ηξαπεδηθή δηαθπβέξλεζε απνθηά φιν θαη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη ν ξφινο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ είλαη αλακθηζβήηεηα 

πξσηαγσληζηηθφο. 

ζν ζθιεξά θη αλ πξνζπαζνχλ νη άλζξσπνη θαη νη θπβεξλήζεηο, είλαη απίζαλν 

λα βξνπλ ηε ρξπζή ηνκή κεηαμχ θηλδχλνπ θαη απφδνζεο γηα φινπο. Γη‟ απηφ ζα 

έπξεπε λα επηηξέςνπλ ζηηο αγνξέο (νπνηνπδήπνηε είδνπο, απφ ηδησηηθέο ζπληάμεηο, 

κέρξη παξάγσγα) λα δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε άηνκα θαη εηαηξίεο λα βξνπλ ηε δηθή 

ηνπο ρξπζή ηνκή. Σν ζεκαληηθφηεξν πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ νη θπβεξλήζεηο είλαη λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη νη αγνξέο πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο ιεηηνπξγνχλ δίθαηα. 
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ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε ρξήζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ γηα 

ζπλαιιαγέο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο κφιηο μεθίλεζε 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ 

ρσξψλ λα αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο κε ην ζσζηφ νηθνλνκηθφ θφζηνο, πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα βειηηψζεη ηελ αλάπηπμε. 

Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη ίζσο απφ ηνπο πιένλ απξφβιεπηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ εληφο ησλ επφκελσλ δέθα εηψλ, είλαη ν 

ηαρχο ξπζκφο κεηαζηξνθήο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ αλζξψπσλ. ζν 

παξάδνμν θη αλ αθνχγεηαη, είλαη αιεζέο. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο έρεη ζπκβάιιεη ζην 

άλνηγκα ηεο θνηλσληθήο ςαιίδαο κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ (κε άιια ιφγηα, ε 

ηερλνινγία βνεζάεη νξηζκέλνπο λα πινπηίδνπλ, ελψ άιινπο ηνπο νδεγεί ζηε θηψρεηα). 

Ζ ηάζε απηή εθηηκάηαη φηη ζα εληαζεί εληφο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο θαη πηζαλφηεξν 

απνηέιεζκά ηεο πηζηεχεηαη φηη ζα είλαη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο 

αβεβαηφηεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ, ε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Βέβαηα, 

έρνπλ μεθηλήζεη λα δεκηνπξγνχληαη ηα απαξαίηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, 

ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ηα πξνζηαηεχνπλ αθφκε θαη ηνπο απινχο αλζξψπνπο απφ 

ηελ απμεκέλε αβεβαηφηεηα ηνπ κέιινληνο θαη θπζηθά απφ ηηο αληίμνεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο. 

Ζ ηαρχηαηε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαίλεηαη λα έρεη δχν φςεηο: πξνθαιεί 

αβεβαηφηεηα, θαζψο νπδείο γλσξίδεη θαηά πφζν νη εμειίμεηο απηέο, πνπ είλαη ηφζν 

θαηαηγηζηηθέο ζα καο βνεζήζνπλ ζην κέιινλ θαη ,φισο παξαδφμσο, ε ίδηα ε 

ηερλνινγία είλαη απηή πνπ κπνξεί λα δψζεη ηηο ιχζεο, αξθεί λα ζπκπνξεπζεί κε ηελ 

επηζηήκε ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

Μηα απφ ηεο βαζηθφηεξεο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο είλαη φηη φηαλ νη θίλδπλνη 

θαηαλέκνληαη ζε έλα επξχ θάζκα αηφκσλ, ηφηε νη επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ απηψλ 

είλαη ιηγφηεξν ηζρπξέο. Μηα ζχγρξνλε πξφθιεζε είλαη λα ηεζεί απηή ε νηθνλνκηθή αξρή 

ζηελ ππεξεζία ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Φπζηθά, απηφ πξνυπνζέηεη 

ηνικεξέο θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο σζηφζν έρνπλ ήδε αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη. Ήδε νη 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, 

ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο λα αληηζηαζκίζνπλ ηνπ 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηζνηηκηψλ ή απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ. Ζ ίδηα ηερλνινγία πνπ ζήκεξα 

εθαξκφδεηαη γηα λα βνεζήζεη ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπο είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ απφ έλαλ απιφ άλζξσπν.  
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Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία επηηξέπεη ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία 

δεθάδσλ ρηιηάδσλ δεδνκέλσλ ππφ ηελ κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ εχθνια θαη γξήγνξα, ρσξίο θαλέλα θφζηνο, ζε φζνπο ηα 

ρξεηαζηνχλ. Σα αξρεία απηψλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη ηφζν αθξηβή, πνπ πξνζθέξνπλ ηηο 

βάζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ απνθπγή θηλδχλσλ. 

Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ θηλδχλνπ βνεζάεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηεο εηαηξίαο ή ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν, ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη 

απηφο πνπ ιακβάλεη θαίξην ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ θξίζεσλ. Ζ 

εμειηγκέλε ηερλνινγία, ηα θαηάιιεια κέζα, ηα ρξήζηκα ππνδείγκαηα θαη κνληέια 

ππάξρνπλ θαη αζθαιψο, ζπλδξάκνπλ ζηελ πξφνδν θαη αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ, αξθεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηξφπν νξζφ, ζπλεηφ θαη 

απαιιαγκέλν απφ αιαδνληθέο επηδηψμεηο θαη πξνζσπηθά ζπκθέξνληα. 

Απφ φζα πξνεγνπκέλσο δηαηππψζεθαλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε θξίζε απνηειεί 

αλαπφθεπθην θαηλφκελν ζε θάζε δξψληα νξγαληζκφ θαη ¨χζηεκα¨, 

«Μπνξεί έλαο νξγαληζκφο λ' απνθχγεη ηηο θξίζεηο» ; O Dan Miller δηαβεβαηψλεη, 

ΑΓΤΝΑΣΟΝ. Θα ππάξμεη θάπνηα ζηηγκή, θάπνηε, πνπ ζα ππάξμεη. Σν εξψηεκα είλαη 

εάλ ππάξρεη ζσζηή δηαρείξηζε. Δάλ φκσο γίλεη έγθαηξα αληηιεπηφ, φηη θάπνηνο 

θίλδπλνο απεηιεί λα πξνθαιέζεη κηα θξίζε , απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη φρη κφλν ζε 

δπζκελή επίπησζε αιιά θαη ζε επθαηξία, φηαλ ηελ αλαγλσξίζνπκε θαη ηελ 

απνκνλψζνπκε. «Ο ΚΑΛΛΗΣΔΡΟ ΣΡΟΠΟ ΝΑ ΒΓΔΗ ΑΠΟ ΚΑΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΔΑ 

ΑΠΟ ΑΤΣΟ», έιεγε ν Robert Frost. Γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο απαηηείηαη ν 

θαζνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαζνξίδνληαη ιακβάλνληαο 

ππφςε πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη έρνληαο νξγαλψζεη ηα ζρέδηα αληηκεηψπηζεο 

ηεο θξίζεο αθνχ απνθαζίζνπκε ηηο επηκέξνπο πξνηεξαηφηεηεο θαη ιεπηνκέξεηεο 

δηαρείξηζεο. 

Πξέπεη λα αληηιεθζνχκε φηη ε θξίζε είλαη κηα ξεπζηή δηεξγαζία πνπ απαηηεί 

επέιηθηε πνιηηηθή δηαρείξηζεο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παίδνπλ ε 

ηαρχηεηα παξέκβαζεο, ε νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ιήςεσο πιεξνθνξηψλ, ε 

επηθνηλσληαθή πνιηηηθή θαη ε νξζή φζν θαη έγθαηξε ιήςε απνθάζεσλ ηεο νκάδαο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ. 

Σν πην νπζηψδεο θαη βαζηθφ αξρηθφ βήκα γηα ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ είλαη ε 

κείσζε ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ θηλδχλσλ. Θα επηθέξεη κεγάια νθέιε, αιιά επίζεο ζα 

απαηηήζεη θαη κεγάιεο επελδχζεηο ζηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηίκην 

«παηρλίδη». κσο, θακία απφ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 

θηλδχλνπ δελ πξφθεηηαη λα θάλεη ηνλ θφζκν ηέιεην.  
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Οη απψιεηεο κπνξεί λα γίλνπλ πην αλεθηέο, αιιά πάληα ζα ππάξρνπλ ρακέλνη. 

Άιισζηε, ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο φισλ βξίζθεηαη ζην λα λνκίδεη θάπνηνο φηη κπνξεί 

λα ηνλ εμαιείςεη εληειψο.    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 
 
Α) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ  

Έζησ έλα ραξηνθπιάθην ην νπνίν απνηειείηαη απφ 10 εθαη. $ κεηνρέο ηεο 

Microsoft θαη 5 εθαη.$ κεηνρέο ηεο AT&T. Τπνζέηνπκε φηη νη απνδφζεηο ησλ δχν 

κεηνρψλ αθνινπζνχλ ηελ δηκεηαβιεηή θαλνληθή θαηαλνκή κε  

Corr12 = 0,3  θαη επίζεο Vol1 = 0,02 θαη Vol2 = 0,01. 

Δθαξκφδνληαο απηά πνπ αλαθέξακε πξηλ, έρνπκε : 

 

 102 x 0,022 + 52 x 0,012 + 2 x 10 x 5 x 0,3 x 0,2 x 0,01 = 0,0485 

 

Γειαδή: 

 Ζ δηαθχκαλζε ηεο κεηαβιεηήο ηεο κεηαβνιήο ηεο αμίαο είλαη 0,220. 

 Ζ ηππηθή απφθιηζε ηεο εκεξήζηαο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ είλαη ε 10- day 99% VAR = 2,33 x 0,220, x 10  = 1,623 εθαη. $. 

 

Οη καζεκαηηθέο ζρέζεηο γίλνληαη πνιχ πην πεξίπινθεο, φηαλ εκπιέθνληαη ζην 

ραξηνθπιάθην παξαπάλσ απφ δχν ηίηινη, φπνπ απαηηνχληαη καζεκαηηθέο απεηθνλίζεηο 

πηλάθσλ. 

 

Β) ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ 

 

 Ζ επηθηλδπλφηεηα αθνξά κηα θαηάζηαζε φπνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ 2 ή 

πεξηζζφηεξα ελδερφκελα, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην 1 είλαη αλεπηζχκεην. ηελ 

παξνχζα πξνζέγγηζε, εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζα ζεκαίλεη πξνζδηνξηζκφο ησλ 

δπλαηψλ ηηκψλ ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηα αλεπηζχκεηα ελδερφκελα θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ζπρλνηήησλ εκθάληζήο ηνπο. 

 Ζ κεζνδνινγία ζπλίζηαηαη ζηα εμήο βήκαηα: 

1. θαζνξηζκφο ησλ δπλαηψλ βιαβψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ηνπο. 

2.  πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπλδπαζκψλ αλεπηζχκεησλ γεγνλφησλ πνπ ζπληζηνχλ 

έλα αηχρεκα θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ εκθάληζήο ηνπο. 

3. ππνινγηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηα αλεπηζχκεηα ελδερφκελα. 

4. ηειηθή εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο. 
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Καξαδήκνπ Ο., (2004), Διατείριζη ηραπεζικών κινδύνων,  Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

Κσζηηλνχ Σ., (2005), Διατείριζη ηραπεζικών κινδύνων, Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

Σδηάθαο . , (1998), Διατείριζη κινδύνοσ ζηις ελληνικές επιτειρήζεις, Μεηαπηπρηαθή 

Δξγαζία, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 
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