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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αποτελεί κοινώς αποδεκτή πραγµατικότητα ότι το φαινόµενο του κινδύνου 

παίζει σηµαντικό ρόλο στη σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα και δηµιουργεί την 

ανάγκη διαχείρισής του µε την ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων εκτίµησης, 

τιµολόγησης και ελέγχου. Συγκεκριµένα στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, η 

αναγκαιότητα αυτή άρχισε να γίνεται ορατή από το τέλος της δεκαετίας του 1970 έως 

σήµερα. Οι διοικήσεις των τραπεζών, έχοντας σαν γνώµονα τη διατήρηση της 

σταθερότητας και της συνέχειας των εργασιών τους, έχουν ως στόχο υψηλής 

προτεραιότητας την εφαρµογή και τη διαρκή εξέλιξη ενός αποτελεσµατικού πλαισίου 

διαχείρισης κινδύνων.  

Συγκεκριµένα για τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος όπως είναι κοινά αποδεκτό 

αποτελεί και τον σηµαντικότερο κίνδυνο που αντιµετωπίζουν τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα, η εκτίµηση του είναι ζωτικής σηµασίας για την οµαλή λειτουργία των 

τραπεζών. Η ποσοτική απεικόνιση του πιστωτικού κινδύνου µπορεί να γίνει µε µια 

πληθώρα µοντέλων, υποδειγµάτων και  τεχνικών τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην 

διεθνή βιβλιογραφία. Αυτά τα υποδείγµατα αποτελούν και το κυρίως θέµα της 

παρούσης διπλωµατικής εργασίας.  

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια παρουσίαση του γενικού 

χρηµατοπιστωτικού περιβάλλοντος καθώς και των µεγάλων αλλαγών που έχουν 

πραγµατοποιηθεί σε αυτό. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσµικό πλαίσιο 

και οι κανονισµοί που έχουν επιβληθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ 

κυρίως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια και τα εποπτικά κεφάλαια. Στη 

συνέχεια, ακολουθεί µια σύντοµη αλλά περιεκτική παράθεση των υποδειγµάτων 

Credit Scoring ενώ στο κεφάλαιο τέσσερα παρουσιάζονται κάποιες προσεγγίσεις και 

διαδικασίες που ακολουθούνται από τους ∆ιεθνής Οίκους Αξιολόγησης  για την 

διεξαγωγή των Credit Ratings.  

Τέλος, ακολουθεί το πέµπτο κεφάλαιο στο οποίο εµπεριέχονται υποδείγµατα 

της νεότερης προσέγγισης και στο κεφάλαιο έξι γίνεται µια παρουσίαση του 

γενικότερου πλαισίου διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από πέντε ελληνικές 

τράπεζες. Στο τελευταίο κεφάλαιο βρίσκονται κάποια συµπεράσµατα από την 

παρούσα εργασία όπως επίσης και κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΑ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

 

 

1.1 Το Μεταβαλλόµενο Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλλον στο οποίο 

Λειτουργούν τα Τραπεζικά Ιδρύµατα 

 

Υπάρχει µια σχετική διαµάχη ανάµεσα στους µελετητές όσον αφορά τη διαχείριση 

κινδύνου: κάποιοι θεωρούν ότι η διαχείριση κινδύνου αναπτύχθηκε από τους 

ακαδηµαϊκούς και κάποιοι άλλοι ότι οι πραγµατικές ανάγκες του ταχύτατα 

µεταβαλλόµενου οικονοµικού περιβάλλοντος ήταν εκείνες που οδήγησαν στην 

επιτάχυνση και διεύρυνση της πρακτικής του. Γεγονός, είναι πάντως, ότι η σύγχρονη 

διαχείριση κινδύνου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε στη δεκαετία 1955-1965, τόσο στην 

ακαδηµαϊκή όσο και στην επαγγελµατική κοινότητα.  

Στην τραπεζική, πριν από τη δεκαετία του 1970, η διαχείριση κινδύνου ήταν 

µια πλήρως κατανοητή εργασία, αφού οι τράπεζες ήταν χρηµατοοικονοµικοί 

διαµεσολαβητές  µεταξύ των πλεονασµατικών και των ελλειµµατικών µονάδων, αλλά 

και των διαχειριστών κινδύνου. Η κερδοφορία ήταν ικανοποιητική, η ανάληψη 

κινδύνου ήταν αποδεκτή, ο ανταγωνισµός δεν ήταν τόσο επιθετικός όσο είναι σήµερα 

και η χρηµατοοικονοµική καινοτοµία ( financial innovation ) ήταν σχετικά αργή.  

Επίσης, ο διαχωρισµός µεταξύ των εµπορικών τραπεζών και των τραπεζών 

επενδύσεων ήταν σαφής, λίγοι ήταν οι τραπεζικοί οργανισµοί που κατείχαν το 

µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς, ο ανταγωνισµός ήταν περιορισµένος και δεν υπήρχε 

η ανάγκη για σηµαντικές αλλαγές ή όξυνση του ανταγωνισµού. Οι εποπτικές αρχές 

ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για την ασφάλεια των συναλλαγών και τον έλεγχο της 

δηµιουργίας τραπεζικού χρήµατος (Συριόπουλος, 2000). 

Όµως, στις δεκαετίες του 1970 και του 1980  ( και µέχρι σήµερα ), υπήρξαµε 

µάρτυρες των πρώτων σηµαντικών αλλαγών στον τραπεζικό χώρο. Πολλοί 

εξωτερικοί παράγοντες έπαιξαν ρόλο στην µεταβολή του status quo των τραπεζών 

και του σκοπού τους και, κυρίως, στη διαχείριση κινδύνου. Οι βασικότεροι από 
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αυτούς τους παράγοντες µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες, που είναι  

(Συριόπουλος, 2000): 

 Η αύξηση της µεταβλητότητας και  

 Η αύξηση της ανταγωνιστικής πίεσης 

 

Α. Αύξηση της µεταβλητότητας  

Από το 1944 µέχρι τις αρχές του 1970 η βασικότερη οικονοµική µεταβλητή, η 

συναλλαγµατική ισοτιµία, καθοριζόταν από το σύστηµα της Συνθήκης του Bretton 

Woods. Η περίοδος κατά την οποία ίσχυε το σύστηµα Bretton Woods των σταθερών 

ισοτιµιών χαρακτηρίσθηκε ως µία από τις καλύτερες χρονικές περιόδους της διεθνούς 

οικονοµίας. Οι υψηλοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης συνοδεύτηκαν από χαµηλό 

πληθωρισµό, κάτω από µια ενεργό πολιτική ζήτησης , που οδήγησε οµαλά τις εθνικές 

οικονοµίες, επιτρέποντας στην παραγωγή να απορροφάται από την ζήτηση.  

Με την εγκατάλειψη της Συνθήκης του Bretton Woods, το 1973, αναµενόταν 

ότι το σύστηµα κυµαινόµενων ισοτιµιών (floating exchange rates regime) θα 

εξασφάλιζε την οµαλή λειτουργία των εθνικών οικονοµιών και θα εξαφάνιζε τους 

περιορισµούς στην εσωτερική νοµισµατική πολιτική.  

Αντίθετα από ότι αναµενόταν, όµως, σηµειώθηκε σηµαντική συναλλαγµατική 

αστάθεια σε νοµίσµατα – κλειδιά και οι παρεµβάσεις στις διεθνής αγορές 

συναλλάγµατος ήταν συχνές και µεγάλων ποσών. Αυτή η αστάθεια έχει κόστος στην 

αποτελεσµατική κατανοµή πόρων, γεγονός που µε την σειρά του επιδρά στην 

διάρθρωση της παραγωγής, των επενδύσεων και της ανεργίας. Επίσης, δηµιουργεί 

αβεβαιότητα για τις µακροπρόθεσµες συναλλαγµατικές µεταβολές, µε αντίκτυπο στο 

διεθνές εµπόριο και στην ανάπτυξη, ενώ επηρεάζει και τις νοµισµατικές αρχές, οι 

οποίες δυσκολεύονται να επιτύχουν σταθερές οικονοµικές συνθήκες.  

Από την πλευρά της διαχείρισης του τραπεζικού κινδύνου, η κατάργηση της 

συµφωνίας του Bretton Woods είχε σηµαντικές επιπτώσεις. Η σχέση µεταξύ 

τρέχουσας και προθεσµιακής συναλλαγµατικής ισοτιµίας είναι άµεσα συνδεδεµένη 

µε το επίπεδο των  επιτοκίων και των διαφορών των επιτοκίων µεταξύ των διάφορων 

οικονοµιών. Με το σύστηµα των κυµαινόµενων ισοτιµιών, η µεταβλητότητα των 

επιτοκίων είναι µεγάλη µε αποτέλεσµα να είναι ασυνήθιστη και η µεταβλητότητα των  

συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Κατά συνέπεια, η διαχείριση τραπεζικού κινδύνου έγινε 

επιτακτική, καθώς επίσης και η δηµιουργία κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών που 

βοηθούν στην διαχείριση κινδύνου. Αποτέλεσµα είναι η ευρύτητα του τοµέα των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, γενικά, και του τραπεζικού χώρου ειδικότερα.  
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Β. Αύξηση του ανταγωνισµού 

Οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στον σηµερινό αυξηµένο τραπεζικό ανταγωνισµό 

(Συριόπουλος, 2000): 

1. η απορρύθµιση (deregulation) 

2. η απεξειδίκευση (despecialization) του τραπεζικού συστήµατος κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας δεκαπενταετίας.  

Το κύµα της απορρύθµισης αναπτύχθηκε σταδιακά. Απορρύθµιση είναι η 

διαδικασία µε την οποία εξοµαλύνονται σταδιακά οι ρυθµιστικοί περιορισµοί, οι 

οποίοι, υπό το πρίσµα του αυξανόµενου ανταγωνισµού, λειτουργούσαν ανασταλτικά 

στη διεθνοποίηση και εξάπλωση του τραπεζικού συστήµατος.  

Στο πλαίσιο της απορύθµισης αυτής, και κυρίως από τα µέσα της δεκαετίας 

του 1980, ο τραπεζικός ανταγωνισµός έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, τόσο ανάµεσα 

στις εµπορικές όσο ανάµεσα και στις τράπεζες επενδύσεων. Επίσης, επέτρεψε στα 

τραπεζικά ιδρύµατα να επανακτήσουν µέρος της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των 

χρηµαταγορών και των αµοιβαίων κεφαλαίων.  

Στην ανάγκη της απεξειδίκευσης των τραπεζικών ιδρυµάτων οδήγησε η 

επιθυµία των τραπεζικών οργανισµών για καλύτερη και αποτελεσµατικότερη 

διαφοροποίηση (diversification) σε περιόδους αστάθειας των επιτοκίων, του 

πληθωρισµού και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µε αποτέλεσµα τη µείωση του 

τραπεζικού κινδύνου. Έτσι η σταδιακή απορρύθµιση στον τραπεζικό χώρο σήµαινε 

ότι οι εµπορικές, κυρίως, τράπεζες µπορούσαν να προσφέρουν κι άλλα προϊόντα και 

να συµµετάσχουν και σε άλλες αγορές. Αυτό είχε δύο σηµαντικές συνέπειες:  

� Την αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζικών ιδρυµάτων 

� Την αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζικών οργανισµών µε άλλα 

ιδρύµατα χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης.  

3. Ένας άλλος λόγος που οδήγησε στον αυξηµένο τραπεζικό ανταγωνισµό είναι η 

µεταβολή του ρόλου των τραπεζών, γνωστή ως αποδιαµεσολάβηση . Αυτό συνέβη 

επειδή το σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον και οι οικονοµικές ανάγκες συντέλεσαν 

στο γεγονός ότι οι αποταµιευτές, οι επενδυτές και οι δανειζόµενοι είναι περισσότερο 

πληροφορηµένοι σε θέµατα της αγοράς και των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου. 

Αυτό σηµαίνει, µε τη σειρά του, ότι οι παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες και 

λειτουργίες είναι ανεπαρκείς, αναποτελεσµατικές και, συνεπώς, λιγότερο κερδοφόρες 

(Συριόπουλος, 2000). 
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4. Επίσης,  ένας σχετικά προφανής λόγος του παρατηρούµενου τραπεζικού 

ανταγωνισµού είναι το δέλεαρ της κερδοφορίας, αφού οι οργανισµοί που 

εµπλέκονται στις αγορές είναι ιδιαίτερα κερδοφόροι. Ο λόγος είναι ότι 

δηµιουργούνται επιπρόσθετα εισοδήµατα για τον οργανισµό µε τη µορφή εξόδων 

διαχείρισης, που απαιτούν πολύ µικρά ή και καθόλου κεφάλαια (ή που απαιτούν 

µεγάλα κεφάλαια για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα). Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι 

πολλοί οργανισµοί ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε αυτήν την νέα αγορά.  

5. Τέλος, ένας ακόµα λόγος στον οποίο οφείλεται ο τραπεζικός ανταγωνισµός είναι η 

συνεπαγόµενη από τα παραπάνω, επέκταση των τραπεζικών δραστηριοτήτων, που 

άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 και, 

σήµερα, είναι γνωστή µε το όνοµα τραπεζική διεθνοποίηση και συνδέεται µε την 

παγκοσµιοποίηση των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, γενικότερα. Η τάση αυτή 

(universal banking) αναφέρεται στην διάθεση όλων σχεδόν των χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών κάτω από το καθεστώς µιας κοινής τραπεζικής δοµής (Συριόπουλος, 

2000). 

Εν κατακλείδι λοιπόν,  όσον αφορά το συνεχώς  µεταβαλλόµενο περιβάλλον 

στο οποίο δραστηριοποιούνται σήµερα τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα , η αυξηµένη 

µεταβλητότητα και ο αυξηµένος ανταγωνισµός οδήγησαν τις τράπεζες να αναλάβουν 

και να διαχειριστούν κινδύνους που µέχρι πρότινος δεν αντιµετώπιζαν. Έτσι οι 

διοικήσεις των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων είναι πλέον υποχρεωµένες βάση 

κανονιστικού πλαισίου και ενιαίου συνόλου ρυθµίσεων τόσο από το σύµφωνο της 

Bασιλείας II όσο και από τις τοπικές αρχές κάθε χώρας να διαθέτουν και να 

εφαρµόζουν ολοκληρωµένα συστήµατα εντοπισµού, µέτρησης και διαχείρισης του 

συνόλου των κινδύνων που αντιµετωπίζουν .   

Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον χρηµατοοικονοµικών διαταραχών, παγκόσµιας 

κρίσης και µεγάλης αβεβαιότητας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εύρεση 

περισσότερο αυστηρών όρων και αρχών, τόσο για τη διαχείριση των κινδύνων όσο 

και για τις διαδικασίες καθορισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων και τις διαδικασίες 

εποπτικών ελέγχων, όπως φαίνεται και από την Βασιλεία III, της οποίας οι διατάξεις 

αναµένεται να εφαρµοσθούν πλήρως κατά την 1.1.2019. 

 

 

 



 

 

 

1.2 Κατηγορίες τραπεζικών

 

Οι τραπεζικοί κίνδυνοι ορίζονται

επιπτώσεις στην κερδοφορία

προέρχονται από πολλές διαφορετικές

κινδύνων απαιτεί όπως βρεθεί

µέγεθος της πιθανής δυσµ

παρακάτω σχήµα παρουσιάζονται

Τα διοικητικά στελέχη

επιτύχουν συνδυασµούς απόδοσης

µετόχων. Επειδή, όµως, µεγαλύτερες

η προσπάθεια αυτή απαιτεί

πλαίσιο (Συµφωνία της Βασιλείας

ενδιαφέρον που παρουσιάζει

                                                          
1
 Στην βιβλιογραφία συναντά κανείς αρκετές
τις παραπάνω έξι κατηγορίες. Στην παρούσα

Πιστωτικός 
Κίνδυνος

Κίνδυνος 
Επιτοκίων

5  

ίες τραπεζικών κινδύνων 

κίνδυνοι ορίζονται σύµφωνα µε τον Bessis(2000)1 ως οι

στην κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων , οι οποίες

από πολλές διαφορετικές πηγές αβεβαιότητας. Η µέτρηση

απαιτεί όπως βρεθεί πρώτα η πηγή της αβεβαιότητας και στη

πιθανής δυσµενούς επίπτωσης στην κερδοφορία (Bessis, 2002)

σχήµα παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες τραπεζικών κινδύνων

Σχήµα 1: Τραπεζικοί Κίνδυνοι 

Πηγή: (Bessis, 2002) 

διοικητικά στελέχη των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών προσπαθούν

συνδυασµούς απόδοσης και κινδύνου που µεγιστοποιούν τον

όµως, µεγαλύτερες αποδόσεις συνδυάζονται µε υψηλότερο

αυτή απαιτεί σωστή διαχείριση του κινδύνου. Το σύγχρονο

Βασιλείας II) και η κρίση του 2008 συντελούν στο

παρουσιάζει η µέτρηση και η διαχείριση των τραπεζικών

                   
κανείς αρκετές διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις των τραπεζικών κινδύνων, όµως
Στην παρούσα εργασία υιοθετούµε την παρουσίαση των κινδύνων του Bessi

Τραπεζικοί 
Κίνδυνοι

Κίνδυνος  
Ρευστότητας

Λειτουργικός 
κίνδυνος

Κίνδυνος
Αγοράς

ως οι δυσµενείς 

οι οποίες µπορεί να 

Η µέτρηση αυτών των 

αβεβαιότητας και στη συνέχεια το 

(Bessis, 2002). Στο 

τραπεζικών κινδύνων.  

 

οργανισµών προσπαθούν να 

µεγιστοποιούν τον πλούτο των 

συνδυάζονται µε υψηλότερο κίνδυνο, 

κινδύνου Το σύγχρονο θεσµικό 

συντελούν στο σπουδαίο 

τραπεζικών κινδύνων. 

κινδύνων, όµως µε βασικό άξονα 
Bessi J.(2000)  

Κίνδυνος 
Αγοράς

Αλλοι 
κίνδυνοι: 
χώρας, 

νοµικός κ.α 
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Οι τραπεζικοί κίνδυνοι µπορούν να ενταχθούν σε κατηγορίες και να αναλυθούν 

ξεχωριστά. Στην πράξη όµως, υπάρχουν πολλές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στους 

παράγοντες κινδύνου. Για παράδειγµα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να περιγραφεί µια αντίξοη µεταβολή στα επιτόκια ως κίνδυνος επιτοκίου 

αποκλειστικά. Ο κίνδυνος επιτοκίου αποτελεί µεν ξεχωριστή κατηγορία κινδύνου, 

αλλά ενδέχεται να είναι αποτέλεσµα γενικευµένου πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος 

δηµιουργεί παράλληλα και κίνδυνο ρευστότητας και επιδρά στον κίνδυνο αγοράς. 

Μια τέτοια σύνθετη πραγµατικότητα συνέτρεξε κατά την πρόσφατη  

χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008-09. Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας θα 

εστιάσουµε στην λεπτοµερέστερη παρουσίαση του πιστωτικού κινδύνου στην 

ενότητα 1.3 του παρόντος κεφαλαίου, ο οποίος αποτελεί και τον σηµαντικότερο σε 

σχέση µε τους υπόλοιπους. Η περαιτέρω ανάλυση όλων των επιµέρους κινδύνων 

είναι πέρα από τα όρια της παρούσης εργασίας.     

 

 

1.2.1 Η Τυποποίηση και ο Ρόλος της ∆ιαχείρισης Τραπεζικού 

Κινδύνου 

 

Από όσα αναφέρθηκαν και στην προηγούµενη ενότητα προκύπτει ότι η αυξανόµενη 

µεταβλητότητα και ο ανταγωνισµός οδήγησαν στην αύξηση του κινδύνου. Στόχος της 

διαχείρισης κινδύνου είναι, πρωτίστως, η βελτιστοποίηση της σχέσης κινδύνου – 

απόδοσης των συναλλαγών, ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση νέων επενδυτικών 

σχεδίων, αναλόγως.  

Η διαχείριση κινδύνου είναι, συγχρόνως, ένα σύνολο εργαλείων και τεχνικών, 

απαραίτητων για τον σχεδιασµό της στρατηγικής ενός τραπεζικού οργανισµού. Η 

ανάλυση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η ποσοτική αποτίµηση της έκθεσης των 

τραπεζικών οργανισµών στον κίνδυνο είναι σηµαντικά τόσο στην τραπεζική 

διοικητική όσο και στις εποπτικές αρχές. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον των τραπεζικών 

οργανισµών για τη διαχείριση των κινδύνων και κυρίως του πιστωτικού έχει δύο, 

επιπλέον, συνέπειες  (Συριόπουλος, 2000): 

α) την τάση για ολοκλήρωση των προσπαθειών για διαχείριση κινδύνου στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και εφαρµογή κοινών ή παρόµοιων τεχνικών για την 

ποσοτική εκτίµηση των κινδύνων διαφορετικών τύπων, 
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β) την µεγαλύτερη εστίαση στο κόστος και την ανακατανοµή του κεφαλαίου, 

αποτιµώµενα σε πραγµατικούς οικονοµικούς όρους, ανάµεσα στις διάφορες 

τραπεζικές δραστηριότητες.  

Μέχρι πρόσφατα η χρήση των στατιστικών µεθόδων στη διαχείριση του τραπεζικού 

κινδύνου περιοριζόταν µόνο στην εκτίµηση του κινδύνου της αγοράς. Γρήγορα, 

όµως, οι τραπεζικοί οργανισµοί αναγνώρισαν ότι υπάρχει µικρή ουσιαστική διαφορά 

µεταξύ των διάφορων κινδύνων : το κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η πιθανότητα 

ζηµίας (Συριόπουλος, 2000). 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε µια γενική δοµή της διαδικασίας της διαχείρισης 

κινδύνου. Γενικά, η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου µπορεί να διαιρεθεί σε τρία 

διαφορετικά στάδια (Συριόπουλος, 2000): 

 Ταυτοποίηση 

 Υπολογισµός 

 ∆ιαχείριση 

Α) το στάδιο της ταυτοποίησης (identification) είναι το σηµαντικότερο. Πράγµατι, 

έχει µεγάλη σηµασία να αναγνωριστούν και να ταξινοµηθούν οι κίνδυνοι που θα 

παρουσιασθούν. Η λανθασµένη ταυτοποίηση των κινδύνων ή  η µη αναγνώριση τους 

µπορεί να οδηγήσει ακόµα και σε αρνητικά αποτελέσµατα. Μετά την ολοκλήρωση 

αυτού του σταδίου, ένας χρηµατοπιστωτικός οργανισµός µπορεί να προχωρήσει στο 

επόµενο στάδιο.  

Β) Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στην µέτρηση (measurement) των 

αναγνωρισµένων και ταυτοποιηµένων κινδύνων. Η προσπάθεια µέτρησης του 

κινδύνου και ποσοτικής αποτίµησής του, ιδιαίτερα, καθίσταται πραγµατικά δύσκολη 

στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Με αυτές τις συνθήκες, ο τραπεζικός 

οργανισµός καλείται να αναπτύξει µεθόδους και τεχνικές κατάλληλες για τη µέτρηση 

του κινδύνου και στη συνέχεια να τις εφαρµόσει στο χαρτοφυλάκιο του. Στο κυρίως 

µέρος της παρούσας εργασίας γίνεται λεπτοµερής επισκόπηση των µεθόδων και 

υποδειγµάτων µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου.   

Γ) Το επόµενο στάδιο αναφέρεται στη διαχείριση (management), δηλαδή στην 

απόφαση της συναλλαγής ή της µη συναλλαγής µε έναν αντισυµβαλλόµενο. Στην 

περίπτωση της απόφασης συναλλαγής, ο οργανισµός θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα 

µετακυλίσει τον κίνδυνο (εάν είναι απαγορευτικά υψηλός και η αναµενόµενη 

απόδοση µη ικανή να καλύψει τον κίνδυνο) ή όχι (εάν είναι σε αποδεκτά επίπεδα) ή, 

τέλος, εάν θα µειώσει τον κίνδυνο.  
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Εάν η δοµή της διαχείρισης του τραπεζικού οργανισµού είναι 

αποτελεσµατική, τότε η τράπεζα θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει , να 

παρακολουθήσει και να διαχειρισθεί τους κινδύνους που αναλαµβάνει, να σχεδιάσει 

τη δηµιουργία νέων προϊόντων και να µπει σε νέες αγορές. ∆ιαχειριζόµενη τον 

κίνδυνο για λόγους κερδοσκοπίας, µια τράπεζα µπορεί να τιµολογήσει τους 

κινδύνους που αντιµετωπίζει ,να ελαχιστοποιήσει τις ζηµίες της , να µεγιστοποιήσει 

την αναµενόµενη κερδοφορία της και να αυξήσει την αξία της.  

Η διαχείριση τραπεζικού κινδύνου έχει µία σειρά από οφέλη για τους 

τραπεζικούς οργανισµούς. Ωστόσο, ενέχει πολλά πρακτικά και θεωρητικά 

προβλήµατα. Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου δεν είναι µια εύκολη υπόθεση, αφού η 

αβεβαιότητα δεν οδηγεί σε εύκολα και κατανοητά –πολλές φορές- µεγέθη 

αποτίµησης και εκτίµησης κινδύνου. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο βασικότερος λόγος 

που µέχρι πριν λίγα χρόνια η διαχείριση κινδύνου αποτελούσε µια περιορισµένη 

διαδικασία.  

Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου συνδυάζει τη διαφοροποίηση, µε την 

έννοια ότι ο συνολικός κίνδυνος είναι µικρότερος από το απλό άθροισµα των 

συνιστωσών του, και σκοπός είναι η ποσοτική αποτίµηση των επιµέρους κινδύνων 

και η εκτίµηση των πιθανών συνεπειών τους.  

Χωρίς την ποσοτική έκφραση και ανάλυση των επιµέρους κινδύνων δεν είναι 

εύκολο να τεθούν οι στόχοι των αναµενόµενων εισροών ούτε να προσδιορισθούν τα 

όρια κινδύνου, στοιχεία απαραίτητα για επιχειρηµατικές αποφάσεις στους 

σύγχρονους τραπεζικούς οργανισµούς.  

 

1.3 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι «η πιθανότητα που υπάρχει ένας οφειλέτης να αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά µια εξόφληση χρέους ή ένα τραπεζικό δάνειο» (Neal, 

1996). Αθέτηση υφίστανται τα περιουσιακά στοιχεία όταν ένας δανειζόµενος δεν 

µπορεί να αποπληρώσει τις οικονοµικές του υποχρεώσεις, όπως την πληρωµή τόκων 

στους κατόχους οµολογιών ή την πληρωµή των τραπεζικών δανείων. Στην περίπτωση 

της αθέτησης, οι δανειστές – οµολογιούχοι ή οι τράπεζες θα υποστούν ζηµία ίση µε 

τις πληρωµές που θα έπρεπε να λάβουν βάση της συµφωνίας τους µε τον/τους 

αντισυµβαλλόµενους. 



 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος

και από συγκεκριµένα γεγονότα

Σχετικά µε τους οικονοµικούς

µειώνεται κατά τη διάρκεια

κρατάει τα ποσοστά αθέτησης

φάσης της οικονοµικής ύφεσης

δανείων ή αποπληρωµή τόκων

Ο πιστωτικός κίνδυνος

στις επιχειρήσεις δεν σχετίζεται

αυτός προκύπτει από συγκεκριµένα

επιχείρησης ή του κλάδου στ

 

1.3.1 Φύση και ∆ιακρίσεις

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα

δανειζόµενου (αφερεγγυότητα

διάφορες µορφές , ανάλογα

ορισµός υπογραµµίζει τόσο

(Συριόπουλος, 2000) 

Ο πιστωτικός κίνδυνος

επιµέρους κινδύνων (Καλφάογλου

Σχήµα

Κίνδυνος Αθέτησης 

ή Πτώχευσης 
(Default Rate)
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πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζεται τόσο από τους οικονοµικούς κύκλους

συγκεκριµένα γεγονότα που συµβαίνουν σε επιχειρήσεις 

τους οικονοµικούς κύκλους ζωής, ο πιστωτικός κίνδυνος

τη διάρκεια της φάσης της επέκτασης επειδή η αύξηση

ποσοστά αθέτησης χαµηλά.  Αντίθετα, αυξάνεται κατά τη διάρκεια

ύφεσης καθώς τα κέρδη έχουν επιδεινωθεί και

αποπληρωµή τόκων των οµολογιών καθίστανται πιο δύσκολη

πιστωτικός κίνδυνος που οφείλεται σε διάφορα γεγονότα που

επιχειρήσεις δεν σχετίζεται µε τους οικονοµικούς κύκλους ζωής

προκύπτει από συγκεκριµένα γεγονότα που οφείλονται σε δραστηριότητες

του κλάδου στον οποίο ανήκει (Neal, 1996).  

ιακρίσεις Πιστωτικού Κινδύνου 

κίνδυνος ορίζεται από τη ζηµία που µπορεί να προέλθει

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα από την αθέτηση της συµφωνίας εκ

αφερεγγυότητα). Αν και ο πιστωτικός κίνδυνος µπορεί

µορφές ανάλογα µε το είδος της συναλλαγής, ωστόσο αυτός

υπογραµµίζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα 

πιστωτικός κίνδυνος µπορεί να θεωρηθεί ως η συνισταµένη

Καλφάογλου, 1999), όπως φαίνεται στο ακόλουθο

Σχήµα 2: ∆ιακρίσεις Πιστωτικού Κινδύνου 

Πηγή: (Καλφάογλου, 1999) 

 

Πιστωτικός 
Κίνδυνος

Κίνδυνος 

Ανοίγματος ή 
Έκθεσης (Exposure 

Risk)

Κίνδυνος 

Ανάκτησης 
(Recovery Risk)

Περιθωρίων (

οικονοµικούς κύκλους όσο 

επιχειρήσεις (Neal, 1996). 

πιστωτικός κίνδυνος συνήθως 

επειδή η αύξηση των κερδών 

αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 

επιδεινωθεί και η εξόφληση 

πιο δύσκολη.  

γεγονότα που συµβαίνουν 

κύκλους ζωής. Ο κίνδυνος 

οφείλονται σε δραστηριότητες της 

µπορεί να προέλθει στο 

συµφωνίας εκ µέρους του 

κίνδυνος µπορεί να πάρει 

ωστόσο αυτός ο απλός 

 του κινδύνου. 

συνισταµένη τεσσάρων 

ακόλουθο σχήµα: 

Κίνδυνος 

Περιθωρίων (Credit 
Spread Risk)
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Κίνδυνος Αθέτησης ή Πτώχευσης (Default Rate): ο κίνδυνος αυτός 

αναφέρεται στην πιθανότητα ο αντισυµβαλλόµενος να αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

ή διαφορετικά στην πιθανότητα πτώχευσης των πιστούχων (Καλφάογλου, 1999). 

Θεωρείται σκόπιµο να διακριθεί η έννοια πτώχευση σε τεχνική πτώχευση (technical 

default) και οικονοµική πτώχευση (economic default). Τεχνική πτώχευση υπάρχει 

όταν ο αντισυµβαλλόµενος αθετήσει κάποια από τις υποχρεώσεις που αναγράφονται 

στο συµβόλαιο. Τότε, συνήθως γίνεται επαναδιαπραγµάτευση των όρων του 

συµβολαίου. Οικονοµική πτώχευση υπάρχει όταν η αξία των στοιχείων του 

παθητικού είναι µεγαλύτερη από την αξία των στοιχείων του ενεργητικού. Αυτό έχει 

ως συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να είναι αρνητικά (Καλφάογλου, 1999). Επίσης, ως 

κατάσταση πτώχευσης θα µπορούσε να θεωρηθεί η µη πληρωµή τόκων εντός ενός 

χρονικού περιθωρίου (π.χ. ενός έτους) από την ηµεροµηνία καταλογισµού τους. Η 

πτώχευση, µε τη νοµική έννοια του όρου δεν είναι ικανοποιητική, διότι συνήθως η 

ζηµία για την τράπεζα προηγείται των νοµικών διαδικασιών (Καλφάογλου, 1999). 

Κίνδυνος Αθέτησης ή Έκθεσης (Exposure Risk): αναφέρεται στο συνολικό 

ύψος/ποσό που το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή η επιχείρηση είναι εκτεθειµένο στον 

κίνδυνο (Καλφάογλου, 1999). Όταν αναφερόµαστε σε χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων, 

τότε το συνολικό ποσό ταυτίζεται µε την ονοµαστική αξία των πιστοδοτήσεων. Η 

µέτρηση περικλείεται στις περιπτώσεις των εκτός ισολογισµού στοιχείων όπου η 

συνήθης τακτική συνίσταται στον υπολογισµό του πιστωτικού ισοδύναµου 

(Καλφάογλου, 1999). 

Κίνδυνος Ανάκτησης (Recovery Risk): όταν υπάρχει κατάσταση 

πτώχευσης, αναφέρεται στο ποσοστό ικανοποίησης της τράπεζας από το συνολικό 

ποσό που είναι εκτεθειµένο σε κίνδυνο σε περίπτωση πτώχευσης του πιστούχου. Το 

ποσοστό αυτό είναι συνάρτηση της αξίας των εξασφαλίσεων της τράπεζας καθώς και 

της σειράς ικανοποίησης της. Όταν υπάρχουν εµπράγµατες εξασφαλίσεις, ο κίνδυνος 

εστιάζεται στη διακύµανση της αξίας τους ενώ όταν υπάρχουν αντεγγυήσεις, ο 

κίνδυνος µεταφέρεται από τον πιστούχο στον εγγυητή. Τέλος, υπάρχει και ο νοµικός 

κίνδυνος που σχετίζεται µε τη νοµική κατοχύρωση της τράπεζας κατά τη 

ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων.  

Κίνδυνος Περιθωρίων (Credit Spread Risk): «αναφέρεται στην πιθανότητα 

µείωσης της αξίας µιας πιστοδότησης ως αποτέλεσµα της αύξησης των πιστωτικών 

περιθωρίων και της τιµολόγησης της σε τιµές αγοράς» (Καλφάογλου, 1999). Ο 

κίνδυνος αυτός εµφανίζεται κυρίως όταν υπάρχει ενεργός δευτερογενής αγορά, 

υπάρχει συνεχής καθορισµός των τιµών και έχει θεσπισθεί η αποτίµηση σε τιµές 
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αγοράς. Ωστόσο, δεν έχει εφαρµογή όταν οι πιστοδοτήσεις τιµολογούνται σε 

δεδουλευµένη βάση (Καλφάογλου, 1999). 

 

1.3.2 Ποιοι Επηρεάζονται από τον Πιστωτικό Κίνδυνο 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζει οποιονδήποτε πραγµατοποιεί ή λαµβάνει ένα 

δάνειο ή µια αποπληρωµή χρέους. Κάποια παραδείγµατα είναι οι εκδότες οµολόγων, 

αυτοί που επενδύουν στα οµόλογα και οι εµπορικές τράπεζες (Neal, 1996):  

Εκδότες οµολόγων: οι εκδότες των οµολογιών επηρεάζονται από τον 

πιστωτικό κίνδυνο επειδή το κόστος δανεισµού των οµολογιών εξαρτάται κατά ένα 

µεγάλο βαθµό από την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων τους (Neal, 1996). 

Ένας οφειλέτης, ο οποίος σχεδιάζει να αποπληρώσει το χρέος του στο εγγύς µέλλον 

διατρέχει τον κίνδυνο να αυξηθεί το κόστος δανεισµού λόγω απρόβλεπτων 

γεγονότων. Επιπροσθέτως, ακόµη και αν δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε 

συγκεκριµένα γεγονότα της επιχείρησης, µια επιβράδυνση της οικονοµίας µπορεί να 

αυξήσει το µέσο ασφάλιστρο για τον πιστωτικό κίνδυνο και κατ’ επέκταση να 

αυξήσει το κόστος δανεισµού για όλους τους εκδότες οµολόγων (Neal, 1996). 

Επενδυτές οµολόγων: αυτοί που επενδύουν στα οµόλογα είναι εκτεθειµένοι 

στον κίνδυνο µείωσης των τιµών των οµολόγων κατά την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής τους ικανότητας (Neal, 1996). Αν, για παράδειγµα, υποβαθµιστεί η 

πιστοληπτική ικανότητα ενός επενδυτή, τότε θα αυξηθεί το ασφάλιστρο των 

οµολόγων για τον πιστωτικό κίνδυνο και έτσι θα µειωθεί η τιµή των οµολόγων. 

Οµοίως, τα αµοιβαία κεφάλαια που κατέχουν ένα χαρτοφυλάκιο εταιρικών οµολόγων 

επηρεάζονται από τις διακυµάνσεις του µέσου ασφαλίστρου που σχετίζεται µε τον 

πιστωτικό κίνδυνο. Συµπερασµατικά, οι αυξήσεις των ασφαλίστρων θα µειώνουν 

τόσο την αξία των κεφαλαίων όσο και τη συνολική τους απόδοση (Neal, 1996).  

Εµπορικές Τράπεζες: οι τράπεζες εκτίθενται στον κίνδυνο στην περίπτωση 

όπου  οι δανειζόµενοι θα αθετήσουν τις υποχρεώσεις των δανείων τους. Ο πιστωτικός 

κίνδυνος που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες είναι σχετικά υψηλός για δύο βασικούς 

λόγους (Neal, 1996). Ο πρώτος είναι ότι οι τράπεζες τείνουν να χορηγούν δάνεια σε 

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε µία συγκεκριµένη γεωγραφική θέση ή κλάδο και ως 

εκ τούτου περιορίζεται η πιθανότητα διαφοροποίησης του πιστωτικού κινδύνου 

µεταξύ των δανειοληπτών. Ο δεύτερος παράγοντας οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
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δάνεια αποτελούν προϊόντα όπου ο κυρίαρχος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις είναι ο 

πιστωτικός. Τα περισσότερα επιχειρηµατικά δάνεια έχουν επιτόκια που 

προσαρµόζονται στις αλλαγές του ακίνδυνου επιτοκίου αθέτησης. ∆εδοµένου ότι 

αυτά τα δάνεια ενσωµατώνουν αλλαγές του ακίνδυνου επιτοκίου αθέτησης, οι 

«κινήσεις» αυτού του επιτοκίου προσδίδουν ελάχιστο κίνδυνο για τις τράπεζες. 

Ωστόσο, το ασφάλιστρου πιστωτικού κινδύνου είναι σταθερό κατά τη διάρκεια της 

χορήγησης ενός δανείου. Εάν το ασφάλιστρο αυτό στη συνέχεια αυξηθεί, τότε οι 

οφειλέτες θα αντιµετωπίσουν πρόβληµα επειδή οι αποπληρωµές των δανείων δε θα 

είναι επαρκείς για να αντισταθµίσουν τον υψηλότερο κίνδυνο (Neal, 1996).  

 

1.4 Πιστωτική Κουλτούρα 

Στις µέρες µας η έννοια της Πιστωτικής Κουλτούρας (Π.Κ) στην τραπεζική αγορά 

προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό τη φιλοσοφία ενός τραπεζικού οργανισµού (Τ.Ο) 

έναντι του συγκεκριµένου κινδύνου, κυρίαρχα όµως τη θέση και τον προσανατολισµό 

του σε αυτήν. Με τον όρο Π.Κ αναφέρεται ο µοναδικός συνδυασµός πολιτικών, 

πρακτικών, εµπειρίας και διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου ενός Τ.Ο που 

προσδιορίζουν το «περιβάλλον» δανεισµού, καθορίζοντας εν πολλοίς την 

πιστοληπτική συµπεριφορά που κρίνεται ως αποδεκτή από την τράπεζα (Ζοπουνίδης 

& Λεµονάκης, ∆ιαχείριση Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009). 

Ευρύτερα, η Π.Κ είναι το σύστηµα της συµπεριφοράς , των πεποιθήσεων, της 

φιλοσοφίας, του ύφους και της έκφρασης που σχετίζεται µε τη διαχείριση της 

λειτουργίας της τραπεζικής πίστωσης. Μια ισχυρή Π.Κ διαπερνά την οργάνωση του 

Τ.Ο από πάνω προς τα κάτω, ενώ η πρακτική της διάσταση οφείλει να βιώνεται 

περισσότερο από τα µέρη του παρά να καθορίζεται από κανόνες και πολιτικές. Για 

προφανείς λόγους, το ρυθµιστικό πλαίσιο ευνοεί τα πιστωτικά ιδρύµατα που 

διαθέτουν ανεπτυγµένη –µακροχρόνιας προοπτικής- Π.Κ, σαφείς πολιτικές που 

σκιαγραφούν την ανοχή κινδύνου της, πειθαρχεία ως προς την εφαρµογή των 

εγκεκριµένων από τον Τ.Ο . πρακτικών κινδύνου και δεσµευµένους πόρους για την 

υποστήριξη µιας υγιούς διαχείρισης κινδύνων.   
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1.4.1 Καθορισµός της Π.Κ 

 

Αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο καθορισµός και η εφαρµογή της Π.Κ στην 

πράξη µπορεί να είναι µια αρκετά δύσκολη διαδικασία για έναν Τ.Ο. Σήµερα, βέβαια, 

µε τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων οι τράπεζες διαθέτουν 

απεριόριστες θεωρητικά δυνατότητες οριοθέτησης της Π.Κ, ακόµα κι αν τη δοµήσουν 

κάνοντας χρήση της επιθυµητής εταιρικής τους εικόνας. (Ζοπουνίδης & Λεµονάκης, 

∆ιαχείριση Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009) 

Στην πραγµατικότητα, η Π.Κ αποτελείται από αρχές που πρέπει να 

επικοινωνούν µεταξύ τους, να συνεργάζονται και να επιλύουν προβλήµατα µε 

γνώµονα ταυτόχρονα το συµφέρον του πελάτη και του Τ.Ο. Άλλωστε, η ύπαρξη 

προτύπων και διαδικασιών υποστήριξης των αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας 

κάθε Τ.Ο αποτελεί προθάλαµο δηµιουργίας και  εδραίωσης ενός κλίµατος 

εµπιστοσύνης , που δύναται να ενθαρρύνει τις ποιοτικές τραπεζικές εργασίες, υπό 

καθεστώς µετριασµένου και κατά το δυνατόν ελέγξιµου κινδύνου.  

Αρκετές φορές οι διαφορές µεταξύ στελεχών τραπεζικών ιδρυµάτων στην 

αντίληψη για το ποιες είναι οι σωστές πιστωτικές πρακτικές µπορεί να είναι από 

ανύπαρκτες ως και µεγάλες. Συνήθως όµως, το κοινό τους σηµείο εντοπίζεται στο 

πραγµατικό πρόβληµα , που δεν είναι άλλο από την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της 

χορήγησης. Μερικά από τα ζητήµατα που τίθενται σήµερα στην τραπεζική αγορά σε 

σχέση µε την οριοθέτηση της Π.Κ περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία (Ζοπουνίδης 

& Λεµονάκης, ∆ιαχείριση Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009): 

 Μεγάλη εµπιστοσύνη στις διοικητικές αποφάσεις,  

 Επιθετική πολιτική δανεισµού σε επιχειρήσεις «επισφαλών» οικονοµικών 

κλάδων, 

 Υπερβολικός δανεισµός στην λιανική τραπεζική, 

 Ανεπαρκής τιµολόγηση κινδύνου, 

 Έλλειψη πιστωτικής πειθαρχίας και δανεισµός εκτός κριτηρίων, 

 Ανεπαρκείς πολιτικές, διαδικασίες, συστήµατα και έλεγχοι που σχετίζονται 

µε τον τοµέα των πιστοδοτήσεων, 

 Υπερεκτιµηµένες διασφαλίσεις χορηγήσεων (π.χ προσηµειώσεις ακινήτων), 

µε πιθανό τον κίνδυνο αναπροσαρµογής της αγοράς προς τα κάτω, 

 Χορηγήσεις άνω του 75% της αξίας των προσηµειωµένων ακινήτων, 
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 Ελλιπής πληροφόρηση και τεκµηρίωση των πιστοδοτήσεων.  

 Ένα πραγµατικά επίφοβο χαρακτηριστικό για κάθε Τ.Ο αποτελεί η 

«απροβληµάτιστη» θεώρηση ότι όλα τα ανωτέρω προβλήµατα αντιµετωπίζονται από 

κατάλληλες πολιτικές , διαδικασίες και εσωτερικούς ελέγχους, ανάγοντας το ρόλο της 

ρύθµισης σε κυρίαρχο χαρακτηριστικό επιτυχίας της Π.Κ . Στην πράξη βέβαια, οι 

καλύτερες γραπτές πολιτικές πιστοδοτήσεων δεν έχουν καµία αξία εάν δεν 

διαβάζονται από τα στελέχη των Τ.Ο και δεν εφαρµόζονται πιστά, ειδικά κατά τη 

διάρκεια των περιόδων που οι διοικήσεις των ιδρυµάτων θέτουν στόχους 

χορηγήσεων, µε σκοπό την ώθηση της κερδοφορίας και την επέκταση του µεριδίου  

αγοράς τους, µειώνοντας όµως τα καλύµµατα των χορηγήσεων και παραµερίζοντας, 

ενδεχοµένως, τις απορρίψεις των αιτηµάτων από τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια.   

Σε κάθε Τ.Ο που διαθέτει Π.Κ., το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται τυπικά 

από τη διοίκησή του, µπορεί να περιλαµβάνονται διάφορες πολιτικές, διαδικασίες 

κυρίως όµως πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί ανεπίσηµα µε την πάροδο του χρόνου 

και βελτιώνουν το επίπεδο εταιρικής λειτουργίας του. Η Π.Κ. µπορεί να είναι 

ενοποιηµένη στο σύνολο των λειτουργικών µονάδων του Τ.Ο. ή και διαφορετική  - 

κατά περίπτωση – ανάλογα µε τις επιµέρους συµφωνίες που έχει αυτό συνάψει µε τα 

διάφορα συµβαλλόµενα µέρη. Ένας οργανισµός µπορεί να έχει πολλαπλές πολιτικές 

Π.Κ ή και υποοµάδες αυτών. Μονόδροµος όµως στο να ξεκαθαριστεί το είδος της 

αποτελεί η υποβολή µερικών ερωτηµάτων καθορισµού της, όπως (Ζοπουνίδης & 

Λεµονάκης, ∆ιαχείριση Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009): 

 Ποια είναι η κυρίαρχη Π.Κ. του Τ.Ο; 

 Είναι αυτή κατάλληλη για να επιτευχθούν οι προτεραιότητες όπως 

καθορίζονται από τη διοίκηση του οργανισµού; 

 Είναι οι υποοµάδες πολιτικών σύµφωνες µε τη κυρίαρχη Π.Κ; 

Το κρίσιµο σηµείο στα παραπάνω ερωτήµατα παραµένει η απαίτηση από µέρους της 

διοίκησης του οργανισµού να εξασφαλίσει την αναγκαία συµφωνία µεταξύ των 

πολιτικών πιστοδοτήσεων και των εταιρικών προτεραιοτήτων. Μια τέτοια σχέση 

µπορεί να κατηγοριοποιηθεί  σε τέσσερις υποοµάδες όπως περιγράφονται από τους 

(Ζοπουνίδης & Λεµονάκης, ∆ιαχείριση Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009) στον παρακάτω 

πίνακα:  

Εταιρικές προτεραιότητες Τύποι Πιστωτικής Κουλτούρας (Π.Κ) 

1.́ Εµφαση στην ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου µε σταθερή απόδοση 

µακροπρόθεσµου χαρακτήρα 

1. Π.Κ καθοδηγούµενη από τις εταιρικές 

αξίες. 
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2. Άµεσα κέρδη από πωλήσεις µετοχών 2. Π.Κ καθοδηγούµενη από την άµεση 

απόδοση  

3. Αύξηση µεριδίου αγοράς, εδραίωση 

στην αγορά, ανάπτυξη όγκου 

χορηγήσεων 

3. Π.Κ καθοδηγούµενη από την 

παραγωγή των λειτουργικών µονάδων 

του Τ.Ο 

4. Μη ξεκάθαρη προοπτική  4. Μη προσηλωµένη σε πολιτικές Π.Κ 

 

Πηγή: Επεξεργασία από (Ζοπουνίδης & Λεµονάκης, ∆ιαχείριση Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009) 

 

 

1.4.2 Παραδείγµατα Πιστωτικής Κουλτούρας από Μεγάλα ∆ιεθνούς 

Φήµης Τραπεζικά Ιδρύµατα 

 

Μια θεώρηση της κουλτούρας των οργανισµών χορήγησης πιστώσεων είναι πολύ 

σηµαντική σύµφωνα µε τον P. Henry Mueller (1997, 8) , ο οποίος καθορίζει την 

τραπεζική πιστωτική κουλτούρα στο τέλος του αιώνα, ως ακολούθως: « Η πιστωτική 

συµπεριφορά/κουλτούρα έχει τον δικό της κύκλο και εκτείνεται από αµυντικό 

συντηρητισµό έως υιοθέτηση µίας αλόγιστης επιθετικής Π.Κ. Κάθε πιστωτικό σύστηµα 

είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών, αποκρίσεων και προτύπων συµπεριφοράς τα οποία 

προέρχονται από την ∆ιεύθυνση και διεισδύουν σε όλο τον οργανισµό. Επίσης η  

φιλοσοφία του εκάστοτε τραπεζικού ιδρύµατος, η παράδοση , οι αρχές και τα στάνταρ 

του είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Η προσωπικότητα των 

υπευθύνων παίζει επίσης πολύ σηµαντικό ρόλο. Όλα τα παραπάνω είναι ο σπόρος από 

τον οποίο θα αναπτυχθεί η πιστωτική κουλτούρα του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος.»  

Η άποψη του Mueller είναι ότι οι Π.Κ δηµιουργήθηκαν σε βάθος χρόνου και 

αντικατοπτρίζουν την ιστορία, τις παραδόσεις και τις προσωπικότητες των τραπεζών 

και των τραπεζιτών τους . (Caouette, Altman, Narayanan, & Nimmo, 2008). Ενώ 

αρκετά από αυτά που ανέφερε ο παραπάνω συγγραφέας έχουν κάποια σχέση µε την 

σηµερινή κατάσταση , φαίνεται ότι τα σηµερινά χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα είναι 

πολύ µεγάλα και µε έναν ρόλο πολύ πιο πολύπλοκο από ότι στο παρελθόν, ώστε να 

ακολουθούν µια τόσο παθητική προσέγγιση όσον αφορά την διαµόρφωση της 

πιστωτικής κουλτούρας του οργανισµού. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα 
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συµπαγές και αυστηρά καθορισµένο σύνολο κανόνων  οι οποίοι θα γίνονται 

κατανοητοί και θα ακολουθούνται από το σύνολο των εργαζοµένων .  

1.4.2.1 Ένα Μοντέρνο Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου 

 

Η τράπεζα Barclays δουλεύοντας µαζί µε την Marakon Associates, µια πολυεθνική 

συµβουλευτική εταιρία , ανέπτυξαν ένα απλό αλλά παράλληλα χρήσιµο πλαίσιο έτσι 

ώστε να υπογραµµίζεται µια προσέγγιση πιστωτικής κουλτούρας , η οποία φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα.  

Εικόνα 1: Μοντέρνα προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου 

 

Πηγή : Barclays Bank Plc (Caouette, Altman, Narayanan, & Nimmo, 2008) 

Το συγκεκριµένο πλαίσιο βασίζεται στην προϋπόθεση ότι η άριστη διαχείριση 

κινδύνων σε µια εταιρία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών είναι απαραίτητη και 

ζωτικής σηµασίας καθώς έχει σηµαντική επίδραση στην επίδοση της εταιρίας. Επίσης 

σηµαντικό είναι η διαχείριση να αφορά το σύνολο του εργατικού δυναµικού της 

εταιρίας και να αποτελεί προτεραιότητα όλων.  

Η διαχείριση κινδύνου πρέπει να είναι αποτελεσµατική , αποδοτική και επίσης 

θα πρέπει να συνεισφέρει  αποφασιστικά στο γενικότερο περιβάλλον ελέγχου µέσα 

στην επιχείρηση. Ένας καλός τρόπος για να διαπιστωθεί αν υπάρχει αυτή η 

αποτελεσµατικότητα είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήµατα :  
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1. Παρέχεται από αυτήν την διαχείριση αξία σε χρήµα (value for money) , πρόκειται 

δηλαδή για το κόστος της διαχείρισης (cost of risk management);  

2. Καταλήγει σε κόστος κινδύνου το οποίο είναι µέσα στα πλαίσια των ικανοτήτων 

της επιχείρησης και συνάδει µε τις αρχές που ορίσθηκαν από το την ανώτατη 

διοίκηση; 

Πρώτα από όλα, οι µάνατζερ και η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει να 

καθορίσουν την φιλοσοφία κινδύνου (risk philosophy) της εταιρίας και να 

αποφασίσουν πως θέλουν προσεγγίσουν την διαχείριση κινδύνου. Υπάρχει ένα 

µεγάλο εύρος από πιθανές επιλογές όπως φαίνεται από τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις ορισµένων αξιοσηµείωτων τραπεζών και γενικότερα επιχειρήσεων 

(Caouette, Altman, Narayanan, & Nimmo, 2008). Ορισµένα παραδείγµατα 

παρουσιάζονται παρακάτω (από τις εκθέσεις του 2006):  

� Goldman Sachs: «H ∆ιοίκηση πιστεύει ότι η αποτελεσµατική διαχείριση 

κινδύνων είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία της τράπεζά µας». 

� JPMorgan Chase : « H ικανότητα της εταιρίας µας να προσδιορίζει, να µετρά , 

να ελέγχει και να δηµοσιοποιεί τον κίνδυνο µε σωστό τρόπο είναι κρίσιµη 

τόσο για την φήµη της όσο και για την κερδοφορία της » 

� Barclays : « Η διαχείριση κινδύνων είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των 

επιχειρηµατικών µας ενεργειών και επίσης σηµαντικό τµήµα της διαδικασίας 

του σχεδιασµού. Αυτό το επιτυγχάνουµε µε το να διατηρούµε το κοµµάτι της 

διαχείρισης κινδύνου στο επίκεντρο των αρµοδιοτήτων µας και επίσης µε την 

δηµιουργία µιας κουλτούρας στην οποία η διαχέιριση κινδύνων είναι 

ενσωµατωµένη στις  καθηµερινές δραστηριότητες.  

� Wells Fargo : Είναι η µοναδική τράπεζα των ΗΠΑ η οποία αξιολογήθηκε µε 

AAA από τον οίκο αξιολόγησης S&P και µε Aaa από τον οίκο Moody’s: « 

Για να είµαστε πρώτοι στην παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών πρέπει 

να είµαστε πρώτοι και στη διαχείριση κινδύνων.» 

Από την στιγµή που η γενική φιλοσοφία θα ορισθεί, στόχοι για τον κίνδυνο 

και µετρήσεις υψηλού επιπέδου πρέπει να καθιερωθούν από την διοίκηση, έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να δηµοσιευθούν η κατάσταση αλλά και η πρόοδος  σχετικά µε τα 

θέµατα κινδύνων (Caouette, Altman, Narayanan, & Nimmo, 2008). 

Στη συνέχεια η διοίκηση αλλά και το συµβούλιο πρέπει να εκφράσουν την 

στάση τους ως προς τον κίνδυνο (risk appetite) καθώς και τους σηµαντικότερους 

περιορισµούς και όρια που επιθυµούν να θέσουν. Αυτοί οι περιορισµοί θέτονται από 
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τους ίδιους τους οργανισµούς και προσθέτονται σε αυτούς που επιβάλλονται από τις 

ρυθµιστικές αρχές , οι οποίοι περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας.  

 

1.4.2.2 Η Περίπτωση της Goldman Sachs 

 

Κουλτούρα κινδύνων στην Goldman Sachs 

� Εκλεπτυσµένη, λεπτοµερής, και κατανόηση των κινδύνων από την ανώτατη 

διοίκηση, 

� Κουλτούρα της υπερεπικοινωνίας : πολλαπλά επίσηµα και ανεπίσηµα forums 

συζητήσεων σχετικά µε τους κινδύνους τα οποία συνεχώς εφοδιάζονται µε 

αναφορές για  τους κινδύνους , 

� Κλιµάκωση ,  

� Ενσωµάτωση εµπειρογνωµόνων  στην διαδικασία της διαχείρισης κινδύνων , 

� Υπευθυνότητα, 

� Μεγάλη ιστορία στην προώθηση των καλύτερων για την διαχείριση κινδύνων 

σε κάθε επιχειρηµατική µονάδα, 

� Μαθαίνοντας από λάθη του παρελθόντος, 

Το µήνυµα της Goldman Sachs είναι ξεκάθαρο. Κάθε ευκαιρία ενέχει το δικό 

της σύνολο κινδύνων. Είναι δεκτό να αναλαµβάνει κανείς τον κίνδυνο, µε την 

προϋπόθεση όµως πάντα, πως γνωρίζει τι είναι κίνδυνος, πως γίνεται η διαχείριση του 

και φυσικά ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες από την ανάληψή του. Η συγκεκριµένη 

τράπεζα έχει στελεχώσει τον οργανισµό µε άτοµα ταλαντούχα, αλλά παρόλα αυτά 

γνωρίζει πως κανείς δεν διαθέτει τόσο ταλέντο ώστε να λαµβάνει πάντα σωστές 

αποφάσεις. Έτσι το σύνολο του προσωπικού της τράπεζας είναι ενήµερο για όλες τις 

εξελίξεις στον χώρο αυτό, αναλαµβάνει ο καθένας τιε ευθύνες του και φυσικά 

υπάρχει άριστη επικοινωνία µεταξύ των εργαζοµένων.  

 

1.4.2.3 Η Περίπτωση της JPmorgan 

 

Η συγκεκριµένη εταιρία έχει µια πλούσια ιστορία στον τραπεζικό κλάδο. Έπειτα από 

συνέντευξη µε τους υπευθύνους , φάνηκε και σε αυτήν την περίπτωση όπως και µε 

την Goldman Sach’s πως η κουλτούρα παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην λήψη των 

αποφάσεων και στην γενικότερη λειτουργία της διοίκησης. Σαν επακόλουθο της 
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συγχώνευσης αυτής της εταιρίας µε δύο άλλες η κουλτούρα έπρεπε να αλλάξει. 

(Caouette, Altman, Narayanan, & Nimmo, 2008) Από τα πρώτα πιστεύω του 

οργανισµού έγινε η πεποίθηση πως «δεν υπάρχει ανταµοιβή χωρίς ρίσκο ».  

Το σύνολο του εργατικού προσωπικού έπρεπε να κατανοεί πως ο κίνδυνος 

είναι πολύ σηµαντικό κοµµάτι των καθηµερινών δραστηριοτήτων. «∆εν είµαστε της 

πεποίθησης να αγοράζουµε και απλά να παρακρατάµε , αλλά όλες οι αποφάσεις 

λαµβάνονται πλέον µε  γνώµονα την αγορά» , τόνισε ένας από τους υπευθύνους. Ο 

προσανατολισµός σε κάθε είδους απόφαση , έχει να κάνει µε τις συνθήκες που 

επικρατούν στις αγορές. Είναι ξεκάθαρο πως πλέον υπάρχει µια νέα κουλτούρα , η 

οποία είναι περισσότερο προσανατολισµένη στις συναλλαγές.  

Η συµβολή του ∆ιευθύνων Συµβούλου ήταν καθοριστικής σηµασίας για 

αυτήν την αλλαγή κουλτούρας. Κατάλαβε πως ύστερα από την συγχώνευση ο νέος 

οργανισµός στερούνταν µιας καλά οργανωµένης και διαµορφωµένης κουλτούρας. 

Σύµφωνα µε τα λεγόµενά του: « Το να νιώθει κανείς ότι είναι ιδιοκτήτης της 

επιχείρησης και να δρα έχοντας αυτήν την πεποίθηση , είναι µεγάλο µέρος της νέας 

κουλτούρας που υιοθετούµε. Επίσης, ήταν επιθυµία , η νέα κουλτούρα να είναι µια 

κουλτούρα «χωρίς εκπλήξεις». Πρέπει να γίνεται κατανοητό από όλους πως κάθε 

στιγµή και οποιοδήποτε ζήτηµα µια ανοιχτή και ειλικρινής συζήτηση είναι το 

αποτελεσµατικότερο εργαλείο αντιµετώπισης του οποιαδήποτε προβλήµατος 

(Caouette, Altman, Narayanan, & Nimmo, 2008). 

Επιλογικά, όπως έγινε κατανοητό και από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις , η 

ανάπτυξη µιας πιστωτικής κουλτούρας από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι 

υψίστης σηµασίας για την βιωσιµότητα της ίδιας της τράπεζας. Λαµβάνοντας κανείς 

υπόψη, την συγκεκριµένη οικονοµική συγκυρία , της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης, η ανάγκη αυτή έγινε ακόµα επιτακτικότερη καθώς η εµπιστοσύνη στις αγορές 

έχει κλονιστεί σε µεγάλο βαθµό. Έτσι, η ανάπτυξη ολοένα και πιο σύγχρονων 

µεθόδων, µοντέλων και  τεχνικών µέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου 

ήταν αναµενόµενη αλλά και ταυτόχρονα αναγκαία για την αντιµετώπιση των 

δυσκολιών και των κρίσεων που εµφανίζονται στην οικονοµία. Στο υπόλοιπο της 

εργασίας, αφού περιγράψουµε σύντοµα το ρυθµιστικό πλαίσιο αλλά και τους κανόνες 

που οι εποπτικές αρχές επιβάλλουν, θα περιγραφούν αναλυτικότερα τα 

σηµαντικότερα µοντέλα τα οποία χρησιµοποιούνται τόσο από τα τραπεζικά ιδρύµατα 

όσο και από τους διεθνής Οίκους Αξιολόγησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΕΦΑΛΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

 

2.1 Το θεσµικό-ρυθµιστικό  πλαίσιο  

 

Το θεσµικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών υπάρχει για τρεις, κυρίως, λόγους:  

α) Για λόγους προστασίας των επενδυτών, 

β) Για λόγους προστασίας εκείνων µε τους οποίους συναλλάσσεται ο οργανισµός, 

γ) Για λόγους προστασίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος γενικότερα. 

Οι δύο πρώτοι λόγοι είναι βασικοί αλλά και άµεσα κατανοητοί. Ο τρίτος λόγος 

υπαγορεύεται από την ανάγκη να υπαχθούν οι επιχειρήσεις αυτές σε κοινό 

ρυθµιστικό πλαίσιο. Πράγµατι, η χρεοκοπία µιας από αυτές είναι πιθανόν να 

οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

(συστηµικός κίνδυνος), συµπεριλαµβανοµένης και της εµπιστοσύνης των επενδυτών 

στην αγορά, καθώς και της εύρυθµης λειτουργίας των συστηµάτων συµψηφισµού και 

διακανονισµού (Συριόπουλος, 2000). 

To θεσµικό πλαίσιο θέτει τους περιορισµούς και δίνει τις κατευθύνσεις που 

εµπνέουν εµπιστοσύνη στη διαχείριση κινδύνου και αποτελεί κίνητρο για την 

ανάπτυξη και την αποτελεσµατικότερη οργάνωση εσωτερικού ελέγχου µέσα στους 

τραπεζικούς οργανισµούς. Συγχρόνως, η θεσµοθέτηση κανόνων είναι συχνά αντίθετη 

µε τις απαιτήσεις του ανταγωνισµού, αφού οι κανόνες αυτοί µπορεί να επενεργούν 

περιοριστικά στις δραστηριότητες και λειτουργίες της τράπεζας.  

Από την άλλη, όµως, η διαδικασία της απορρύθµισης άφησε ένα κενό, το 

οποίο έπρεπε να συµπληρωθεί µε νέους κανόνες και ρυθµίσεις, προσαρµοσµένους 

στους κινδύνους. Αυτοί οι νέοι κανόνες σχεδιάσθηκαν στην BIS (Bank for 

International Settlements), στη Βασιλεία της Ελβετίας, και προσαρµόσθηκαν στις 
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ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Η απελευθέρωση αυτή, επίσης, δηµιούργησε και µια 

σειρά από νέα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.  

Οι εποπτικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη θεσµοθέτηση του τραπεζικού 

συστήµατος βρίσκονται πάντα προ αντικρουόµενων υποχρεώσεων:  

• Από τη µια µεριά, οφείλουν να ολοκληρώσουν την κύρια αποστολή τους, που 

αφορά τη διατήρηση της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήµατος, και να 

προστατεύσουν την αποταµίευση. 

• Από την άλλη, πρέπει να αυξήσουν τον βαθµό ανταγωνισµού µεταξύ των 

πιστωτικών ιδρυµάτων κατά τρόπο που να ικανοποιείται και το πρώτο 

κριτήριο της αποστολής τους. Έτσι, το πρώτο δίληµµα είναι αυτό που 

αναφέρεται σχέση µεταξύ κανονιστικού πλαισίου και αποτελεσµατικότητας 

της αγοράς (Συριόπουλος, 2000). 

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή κοινότητα είναι αντιµέτωπη µε µια πρόσθετη επιλογή. 

Στην µια άκρη βρίσκονται τα κανονιστικά πλαίσια που έχουν σχεδιασθεί από τις 

εθνικές εποπτικές αρχές και στηρίζονται στις ιδιοσυγκρασίες της κάθε αγοράς, στις 

ανάγκες και την ιστορική τους εµπειρία, και στην άλλη βρίσκονται οι κανόνες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στόχο την εναρµόνιση των ρυθµιστικών και 

κανονιστικών πλαισίων των εθνικών αγορών.  

Το βασικότερο κριτήριο για την παρέµβαση των εποπτικών αρχών είναι η 

ενθάρρυνση του ανταγωνισµού σε βαθµό που, συχνά, δηµιουργείται η εντύπωση ότι 

παραβλέπονται οι άλλες δύο λειτουργίες της εποπτικής αρχής: η σταθερότητα του 

συστήµατος και η προστασία των επενδυτών (Συριόπουλος, 2000). 

Τα κυριότερα εργαλεία για την αύξηση του ανταγωνισµού παίρνουν, κατά 

καιρούς, διάφορες µορφές, όπως, για παράδειγµα:  

• Απελευθέρωση επιτοκίων και προµηθειών, 

• Απαλοιφή των περιορισµών που εµποδίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα να 

προσφέρουν ειδικές χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες (non-banking services) 

κ.α. 

Αντικείµενο της Συµφωνίας της Βασιλείας αποτελούν η καθιέρωση ενός 

ενιαίου συστήµατος µέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας των διεθνών εµπορικών 

τραπεζών και η επιβολή ελάχιστων ορίων επάρκειας ιδίων κεφαλαίων, µε σκοπό την 

ενίσχυση του περιεχοµένου των κανόνων της προληπτικής εποπτείας σε διεθνές 

επίπεδο (Συριόπουλος, 2000). 
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Ως επάρκεια ιδίων κεφαλαίων νοείται ένα σύστηµα κανόνων, τους οποίους 

εφαρµόζουν οι ρυθµιστικές αρχές προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι τα 

εποπτευόµενα από αυτές χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια 

για την κάλυψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται κατά την ανάληψη των 

επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων (Συριόπουλος, 2000). 

Η επιδίωξη, λοιπόν, ήταν να περιορισθεί η έκθεση των διεθνών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε αφερεγγυότητα µέσω της ενίσχυσης της 

ικανότητάς τους να απορροφούν απροσδόκητες ζηµίες.  

Ο περιορισµός της ευαισθησίας των τραπεζών απέναντι στους κινδύνους 

στους οποίους εκτίθενται αποτελεί καταρχήν αντικείµενο της πολιτικής διαχείρισης 

τραπεζικών κινδύνων, η οποία περιλαµβάνει: 

α) µέτρα ενεργητικής πολιτικής, µε πυρήνα τη διαφοροποίηση του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου, µε στόχο τον έλεγχο του κινδύνου και  

β) µέτρα παθητικής πολιτικής, η υιοθέτηση των οποίων αποβλέπει στην ενδυνάµωση 

της καθαρής θέσης της τράπεζας(Συριόπουλος, 2000). 

Μερικοί από τους θεσµικούς κανόνες είναι απλοί και έχουν στόχο να 

περιορίσουν τους πιθανούς κινδύνους. Για παράδειγµα, κάποιοι περιορισµοί, όπως ο 

δείκτης ρευστότητας = (κυκλοφορούν ενεργητικό)/(βραχυχρόνιες υποχρεώσεις), 

πρέπει να είναι µεγαλύτεροι της µονάδας. Όµως, πυρήνας του θεσµικού πλαισίου 

είναι η κεφαλαιακή επάρκεια (capital adequacy) των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών , δηλαδή το ελάχιστο όριο κεφαλαίου προσαρµοσµένου για κίνδυνο 

(risk-based capital) από τις διάφορες θέσεις στο χαρτοφυλάκιό τους.  

Παραδοσιακά, το κεφάλαιο αποτελεί ένα µικρό µόνο µέρος του συνολικού 

ενεργητικού των τραπεζικών οργανισµών, ιδιαίτερα εάν συγκριθεί µε αυτό των 

βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Ένα ποσοστό κεφαλαίου επί του συνολικού ενεργητικού 

ίσο µε 8% αντιστοιχεί σε έναν υψηλό συντελεστή µόχλευσης (ξένα προς ίδια 

κεφάλαια). Συνήθως οι τράπεζες διατηρούν στην κατοχή τους στοιχεία του 

ενεργητικού (δάνεια) ως τη λήξη της διάρκειας τους, τα οποία δεν είναι εύκολα 

ρευστοποιήσιµα σε περίπτωση που χρειαστούν κεφάλαια, και η Οδηγία Κεφαλαιακής 

Επάρκειας ακριβώς αυτό το πνεύµα έχει (Συριόπουλος, 2000). 
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2.2 Επιτροπή της Βασιλείας ΙΙ 

 Εν συντοµία, µπορούµε να πούµε ότι η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική 

εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision) συστάθηκε το 1974 και µέλη 

της είναι οι κεντρικές τράπεζες και άλλες τραπεζικές εποπτικές αρχές από τα κράτη 

µέλη του «Group of  Ten» , την Ελβετία, το Λουξεµβούργο και την Ισπανία. Επίσης, 

πρέπει να αναφερθεί ότι  είναι µια οργάνωση χωρίς νοµική προσωπικότητα που 

λειτουργεί µε την υποστήριξη της γραµµατείας της τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών 

(Bank for International Settlements). Οι κανόνες που περιέχονται στις εκθέσεις της 

δεν έχουν νοµική δεσµευτικότητα αλλά αποτελούν γενικές κατευθυντήριες αρχές 

καλής πρακτικής. Εντούτοις, η αποδοχή τους από τις τραπεζικές εποπτικές αρχές ανά 

την υφήλιο είναι εξαιρετικά αυξηµένη.(Γκόρτσος) 

Όσον αφορά τους στόχους και το έργο της επιτροπής µπορούµε συνοπτικά να 

πούµε τα ακόλουθα: 

Στόχοι 

� ∆ιασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού  

συστήµατος. 

� ∆ιαµόρφωση ισοδύναµων όρων ανταγωνισµού κυρίως σε διεθνές 

επίπεδο αφενός µεν µεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιούµενων 

τραπεζών, και αφετέρου µεταξύ των τραπεζών και των επενδυτικών 

εταιρειών. 

Έργο 

� Κατανοµή αρµοδιοτήτων και συνεργασία εποπτικών αρχών  

� Μέθοδοι προληπτικής εποπτείας τραπεζών και χρηµατοπιστωτικών 

οµίλων ετερογενών δραστηριοτήτων 

� ∆ιαχείριση κινδύνων  

� Άλλα θέµατα 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.1 Οι Πυλώνες της Βασιλείας

 

Η πρόταση της «Βασιλείας ΙΙ

ένας µε τον άλλο, που επιτρέπουν

αξιολογούν µε µεγαλύτερη

πιστωτικά ιδρύµατα.  

Πρώτος Πυλώνας:  Ελάχιστα

δίνεται µεγαλύτερη έµφαση

τραπεζών. Για τον πιστωτικό

µέθοδο υπολογισµού των κεφαλαιακών

διαβαθµίσεων (θεµελιώδης και

 

Σχήµα 3:Μέθοδοι

 

Επιπλέον, το νέο πλαίσιο προβλέπει

επιτοκίων και ο λειτουργικός

κεφαλαιακών απαιτήσεων

λαµβάνοντας υπόψη και τις τρεις

                                                                                                                     

                                                                                                                             

 

 Όπου: 

Standarized 
approach

Κεφαλαιακή
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υλώνες της Βασιλείας ΙΙ για την Κεφαλαιακή Ε

Βασιλείας ΙΙ» στηρίζεται σε τρεις πυλώνες πλήρως συνδεδεµένους

άλλο που επιτρέπουν στις τράπεζες και στις εποπτικές

µεγαλύτερη ακρίβεια τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν

Ελάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρκειας. Με τη νέα

µεγαλύτερη έµφαση στη µέτρηση των κινδύνων από την

τον πιστωτικό κίνδυνο, προτείνονται, πέρα από την τυποποιηµένη

υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η µέθοδος των

θεµελιώδης και εξελιγµένη) όπως φαίνεται στο παρακάτω

Μέθοδοι Υπολογισµού Εποπτικών Κεφαλαίων για οτν ΠΚ

Πηγή: Επεξεργασία από ECB 

νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα να ληφθεί υπόψη

ο λειτουργικός κίνδυνος για τον προσδιορισµό των

απαιτήσεων. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά τη

υπόψη και τις τρεις µορφές κινδύνων, δίνεται από την παρακάτω

                                                                                                                     

                                                                                                                             

Credit Risk

Standarized 
approach

Internal 
ratings- based 

approach

Foundation IRB Advanced IRB

Κεφαλαιακή επάρκεια = 
�

�������,	∗������
� 8% 

Κεφαλαιακή Επάρκεια 

πλήρως συνδεδεµένους ο 

στις εποπτικές αρχές να  

που αντιµετωπίζουν τα 

Με τη νέα συµφωνία, 

από την πλευρά των 

την τυποποιηµένη 

µέθοδος των εσωτερικών 

στο παρακάτω σχήµα.  

για οτν ΠΚ 

 

ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος 

προσδιορισµό των ελαχίστων 

επάρκειας κατά τη Βασιλεία ΙΙ, 

από την παρακάτω σχέση:  

                                                                                                                      

                                                                                                                                     [1]  
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Κ: τα εποπτικά ίδια κεφάλαια 

 ����: το Σταθµισµένο , κατά τον Πιστωτικό Κίνδυνο , Ενεργητικό2  

 ΛΚ : οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Λειτουργικό Κίνδυνο 

 ΚΑ : οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο Αγοράς 

 

∆εύτερος Πυλώνας: Εποπτική επιθεώρηση της κεφαλαιακής επάρκειας ενός 

χρηµατοοικονοµικού οργανισµού από τις εποπτικές αρχές. Προτείνονται 

διαδικασίες που επιτρέπουν στους ελεγκτές να διακρίνουν αν µια τράπεζα έχει 

εγκαταστήσει ασφαλείς εσωτερικές µεθόδους για την αξιολόγηση της επάρκειας 

κεφαλαίου και τον ορισµό στόχων για τα ίδια κεφάλαια που είναι ανάλογοι µε την 

επικινδυνότητα της τράπεζας. Ο δεύτερος πυλώνας εξασφαλίζει ότι η κεφαλαιακή 

θέση µιας τράπεζας είναι συνεπής µε τη συνολική στρατηγική ανάληψης κινδύνων 

(Ζοπουνίδης & Λεµονάκης, ∆ιαχείριση Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009). 

Τρίτος Πυλώνας :    Πειθαρχία µέσω της αγοράς ως µηχανισµού ενδυνάµωσης της 

φερεγγυότητας των τραπεζών. Τίθενται προϋποθέσεις για την αποκάλυψη 

στοιχείων σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας και την επικινδυνότητα 

που τη χαρακτηρίζει. Τα κρίσιµα αυτά στοιχεία θα επιτρέπουν σε όλους τους 

συµµετέχοντες στην αγορά (καταθέτες, δανειστές, δανειζόµενους, εποπτικές αρχές 

κλπ. ) να αξιολογούν την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Η πειθαρχία της 

αγοράς προϋποθέτει την επιβολή κανόνων διαφάνειας. Με τον όρο διαφάνεια, η 

Επιτροπή της Βασιλείας υπονοεί την υποχρεωτική αποκάλυψη αξιόπιστων και 

έγκαιρων πληροφοριών που να καθιστά ικανούς τους ενδιαφερόµενους χρήστες 

αυτών των πληροφοριών να προβούν σε ακριβείς εκτιµήσεις σχετικά µε τη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση, αποδοτικότητα, µελλοντικά σχέδια, συνολική 

έκθεση σε τραπεζικούς κινδύνους και πολιτική διαχείρισης κινδύνων µιας τράπεζας.  

Η προτεινόµενη «Βασιλεία ΙΙ» αποµακρύνεται από την ιδέα ότι οι εποπτικοί 

κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους (one size fits all) και αναγνωρίζει ότι όσο πιο 

εξελιγµένο και αποτελεσµατικό είναι ένα Πιστωτικό Ίδρυµα στην εκτίµηση και 

διαχείριση των αναλαµβανόµενων κινδύνων, τόσο λιγότερο κεφάλαιο θα πρέπει να 

διακρατά για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα (Ζοπουνίδης & Λεµονάκης, 

∆ιαχείριση Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009). 

 

 
                                                           
2
 Σταθµισµένο ενεργητικό (Risk-weighted Assets) . Καλείται το ενεργητικό που είναι σταθµισµένο ανάλογα µε το 
δείκτη επικινδυνότητας (πιθανότητα µη αποπληρωµής) κάθε στοιχείου του ενεργητικού του πιστωτικού 
ιδρύµατος. .  
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2.2.2 Η Τυποποιηµένη Προσέγγιση (Standardized Approach)   

 

Η Τυποποιηµένη Προσέγγιση είναι η πιο απλή από τις προτεινόµενες µεθοδολογίες 

του νέου πλαισίου για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο υπολογίζονται σε τρία διαδοχικά 

στάδια τα οποία είναι:  

1. Η κατηγοριοποίηση των ανοιγµάτων µε βάση την ιδιότητα του αντισυµβαλλόµενου 

και το είδος της συναλλαγής. Σε αυτή τη περίπτωση διακρίνονται σε ανοίγµατα που 

αφορούν τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία . Ενδεικτικά παραθέτουµε µερικά 

από αυτά τα ανοίγµατα.  

α) Ανοίγµατα – των εντός ισολογισµού στοιχείων – έναντι: 

• Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών, 

• Αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακών κυβερνήσεων, 

• Ιδρυµάτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, 

• Μητρικών εταιριών, θυγατρικών ή θυγατρικών της µητρικής εταιρίας, 

• ∆ιεθνών Οργανισµών (Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

και Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών) κα. 

β) Ανοίγµατα – των εκτός ισολογισµού στοιχείων – τα οποία αφορούν ( Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , 2006α, ΤτΕ,2007α): 

• Συµβάσεις υπό αίρεση (contingencies) , όπως είναι οι εγγυητικές επιστολές, 

οι ενέγγυες πιστώσεις κ.ά., 

• Αναλήψεις υποχρεώσεων (commitments), όπως είναι οι µη 

χρησιµοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες κ.ά., 

• Ανοικτές θέσεις σε εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, µέσα επί συναλλάγµατος 

και επιτοκίων µέσω προθεσµιακών πράξεων ή µέσω δικαιωµάτων 

προαίρεσης. κα.  

2. Η αντιστοίχιση του κατάλληλου συντελεστή επικινδυνότητας ανάλογα µε τον 

βαθµό πιστοληπτικής αξιολόγησης του ανοίγµατος ή του αντισυµβαλλόµενου. Οι 

παραπάνω συντελεστές βασίζονται σε µία διακριτή συνάρτηση των αξιολογήσεων 

της πιστοληπτικής ικανότητας µε πέντε συντελεστές στάθµισης (0%, 20%, 50%, 

100%, 150% ) αναλόγως της κατηγορίας του κάθε ανοίγµατος. Στις περιπτώσεις που 

ο αντισυµβαλλόµενος (πιστούχος) δεν φέρει εξωτερική αξιολόγηση τότε αντιστοιχεί 

σε αυτόν ένας προκαθορισµένος συντελεστής ανάλογα µε την κατηγορία ανοίγµατος 
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στην οποία υπάγεται. Έτσι, στα ανοίγµατα έναντι επιχειρήσεων αντιστοιχεί 

συντελεστής 100%, στα ανοίγµατα λιανικής τραπεζικής 75%, για τα τµήµατα αυτών 

που είναι καλυµµένα µε αστικά ακίνητα (κατοικίες) 35% και µε εµπορικά ακίνητα 

50% κ.λ.π .  

Πίνακας 1: Συντελεστές Στάθµισης Πιστωτικού Κινδύνου 

 1 2 3 4 5 6 Χ. ∆Β 

Κ. Κυβ. 0%               20% 30% 100% 100% 150% 100% 

Τοπ. Αρ 20% 50% 100% 100% 100% 150% 100% 

ΠΙ 20% 50% 50% 100% 100% 150%  

ΠΙ 

(Απαιτ 

<3µ) 

20% 50% 20% 50% 50% 150%  

Επιχειρ. 20% 50% 100% 100% 150% 150% 100% 

 

Πηγή: (Σεµινάριο: Τράπεζας - Τραπεζικοί Κίνδυνοι - Τραπεζικές Χορηγήσεις , 2009) 

 

3. Η στάθµιση των επιµέρους ανοιγµάτων, µε ένα εκ των προτέρων καθορισµένο 

συντελεστή κινδύνου, σύµφωνα µε το βαθµό αξιολόγησής τους (Ζοπουνίδης & 

Λεµονάκης, ∆ιαχείριση Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009). 

 

2.2.3 Η Προσέγγιση των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων (Internal 

Ratings –Βased Approach- IRB)  

 

Η προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθµίσεων (Ε.∆) αποτελεί το πλέον καινοτόµο 

τµήµα από τις προτάσεις της Βασιλείας ΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών και την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Η εν λόγω προσέγγιση είναι 

µια εξελικτική και κλιµακούµενη µεθοδολογία και αποτελείται από δύο επιµέρους 

µεθοδολογίες, τη Θεµελιώδη (Foundation IRB) και την Εξελιγµένη (Advanced 

IRB)  . Η προσέγγιση των Ε.∆, σε αντίθεση µε την Τυποποιηµένη, όπου γίνεται χρήση 

µίας διακριτής συνάρτησης των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, 

χρησιµοποιεί µια συνεχή συνάρτηση συντελεστών στάθµισης αντανακλώντας έτσι 

όλο το φάσµα της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων και της πιθανότητας 

αθέτησης των υποχρεώσεών τους, παρέχοντας καταυτόν τον τρόπο ακριβέστερη 
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διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου (Ζοπουνίδης & Λεµονάκης, ∆ιαχείριση 

Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009). 

Στα πλαίσια τόσο της µίας όσο και της άλλης από τις µεθοδολογίες της εν 

λόγω προσέγγισης χρησιµοποιούνται ειδικοί όροι και απαιτείται ο υπολογισµός 

συγκεκριµένων παραµέτρων κινδύνου. Παρακάτω ορίζονται οι σηµαντικότερες από 

αυτές:   

1) Άνοιγµα (Exposure):  Στοιχείο, εντός ή εκτός ισολογισµού, που δηµιουργεί ή 

ενδέχεται να δηµιουργήσει απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος (ΤτΕ 2007β). 

2) Άνοιγµα σε αθέτηση ή έκθεση έναντι του αντισυµβαλλόµενου (Exposure at 

Default-EAD) : Το άνοιγµα (σε απόλυτο ποσό ) που είναι σε κατάσταση αθέτησης 

(Seidenberg and Schuermann,2003). 

3) Πιθανότητα αθέτησης (Probability of default) : η πιθανότητα αθέτησης των 

υποχρεώσεων πληρωµής ενός αντισυµβαλλόµενου σε περίοδο ενός έτους (ΤτΕ, 

2007β) . Η PD δεν αναφέρεται σε ύψος (ποσό) απώλειας αλλά στην πιθανότητα 

ύπαρξης αυτής της απώλειας και, κατά κανόνα, είναι διαφορετική σε κάθε 

χαρτοφυλάκιο ή σε τµήµατα των πιστούχων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

4) Ποσοστιαία Ζηµία σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default –LGD) : Η ζηµία 

δεδοµένης της αθέτησης ως ποσοστό επί του ανοίγµατος που είναι σε κατάσταση 

αθέτησης (δηλ. προς το ποσό που είναι ανεξόφλητο κατά το χρόνο αθέτησης) (ΤτΕ, 

2007β). 

5) Εναποµένουσα διάρκεια µέχρι τη λήξη (Maturity – M) : η ληκτότητα µιας 

απαίτησης ή ενός ανοίγµατος (ΤτΕ, 2007β). (Ζοπουνίδης & Λεµονάκης, ∆ιαχείριση 

Πιστωτιικού Κινδύνου, 2009) 

Η βασική διαφορά από την τυποποιηµένη µέθοδο είναι ότι στα συστήµατα 

εσωτερικών διαβαθµίσεων οι αξιολογήσεις είναι της ίδιας της τράπεζας και δεν 

προέρχονται από τους Εξωτερικούς Οργανισµούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ).  

Με την θεµελιώδη µέθοδο οι τράπεζες υπολογίζουν µε δικές τους µετρήσεις 

την πιθανότητα αθέτησης (PD), ενώ οι τιµές του LGD και του Μ δίνονται από την 

τράπεζα της Ελλάδος. Με την προηγµένη µέθοδο όλες οι µεταβλητές υπολογίζονται 

από την ίδια την τράπεζα (Σεµινάριο: Τράπεζας - Τραπεζικοί Κίνδυνοι - Τραπεζικές 

Χορηγήσεις , 2009). 

Η τράπεζα υπολογίζει τα βάρη για τον κίνδυνο για κάθε µεµονωµένη έκθεση 

(πχ εταιρικά δάνεια) µε την ενσωµάτωση των εκτιµήσεων της για τα PD, EAD, LGD 

και M που προέκυψαν από τις εσωτερικές αξιολογήσεις της και τα εσωτερικά της 

συστήµατα. Τα µοντέλα αυτά υποθέτουν ότι η  µέση συσχέτιση αθέτησης ανάµεσα 
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στους µεµονωµένους δανειολήπτες είναι ανάµεσα στο 10% και 20% µε την 

συσχέτιση να είναι µειούµενη συνάρτηση του PD.  Έτσι οι αναµενόµενες ζηµίες 

υπολογίζονται:3                                                                                                          [2] 

  

Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία σε οποιασδήποτε µορφής IRB συστήµατος.  

1. Μία ταξινόµηση της υποχρέωσης από την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. 

2. Τα συστατικά µέρη του κινδύνου που αναφέρθηκαν και παραπάνω (PD και 

EAD για το θεµελιώδες υπόδειγµα και EAD, LGD και M για το εξελιγµένο 

µοντέλο). 

3. Μια συνάρτηση στάθµισης του κινδύνου η οποία χρησιµοποιεί τα συστατικά 

µέρη του κινδύνου για να υπολογίσει τα βάρη. 

4. Ένα σύνολο ελάχιστων απαιτήσεων έτσι ώστε να φαίνεται ότι η τράπεζα 

µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτά τα συστήµατα. 

5.  Εποπτικούς ελέγχους για την συµµόρφωση µε τις ελάχιστες  απαιτήσεις 

(Saunders & Allen, 2002). 

Κλείνοντας αυτή την παράγραφο παρουσιάζουµε συγκεντρωµένα τις τρεις 

µεθόδους υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων.  

 

Πίνακας 2: Μέθοδοι υπολογισµού κεφ. απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: (Γκόρτσος) 

 

                                                           
3
 Η σχέση [2] υποθέτει ένα μόνο πιστωτικό γεγονός, αυτό της αθέτησης και αγνοεί την πιθανότητα 

ζημιών που προκύπτουν από χειροτέρευση της πιστοληπτικής διαβάθμισης. Σε επόμενο κεφάλαιο 

θα περιγραφεί η κατηγοριοποίηση των υποδειγμάτων.  

Εxpected Losses = PD*LGD 

Μέθοδοι υπολογισµού  κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο 

Μέθοδος Υπολογισµός σταθµισµένου ενεργητικού 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ Πέντε (5) προκαθορισµένοι συντελεστές στάθµισης (0 –150) 

ανάλογα µε  

• την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου, ή 

• το είδος της απαίτησης 
 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ 

 

Περισσότεροι συντελεστές µε χρήση της ειδικής 

συνάρτησης υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων ανά 

κατηγορία ανοίγµατος 

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ 

Περισσότεροι συντελεστές µε χρήση της ειδικής –πιο 

ευαίσθητης ως προς το κίνδυνο- συνάρτησης υπολογισµού 

κεφαλαιακών απαιτήσεων ανά κατηγορία ανοίγµατος 
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2.3 Βασιλεία ΙΙΙ 

 

Η Συνθήκη Βασιλείας III είναι ένα σύνολο προτεινόµενων αλλαγών επί των διεθνών 

κανόνων που αφορούν στην κεφαλαιακή επάρκεια και στη ρευστότητα των τραπεζών 

καθώς και σε κάποια άλλα θέµατα που σχετίζονται µε την τραπεζική εποπτεία 

(Elliott, 2010). 

Σε ένα περιβάλλον χρηµατοοικονοµικών διαταραχών, παγκόσµιας κρίσης και 

µεγάλης αβεβαιότητας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εύρεση περισσότερο 

αυστηρών όρων και αρχών, τόσο για τη διαχείριση των κινδύνων όσο και για τις 

διαδικασίες καθορισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων και τις διαδικασίες εποπτικών 

ελέγχων, όπως φαίνεται και από την Βασιλεία III, της οποίας οι διατάξεις αναµένεται 

να εφαρµοσθούν πλήρως κατά την 1.1.2019. 

Η οικονοµική κρίση εξέθεσε και έφερε στο φως διάφορους τοµείς στους 

οποίους οι κανόνες της  Βασιλείας ΙΙ παρουσίαζαν κάποιες αδυναµίες. Αυτά τα 

προβλήµατα οδήγησαν σε πολλές προτεινόµενες αλλαγές από την Βασιλεία ΙΙΙ, 

συµπεριλαµβανοµένων  των ακολούθων σηµείων (αναφέρονται ορισµένες από τις 

σηµαντικότερες ενδεικτικά):  

Υψηλότεροι δείκτες κεφαλαίων: Το συµβουλευτικό έγγραφο δεν διευκρίνισε 

συγκεκριµένους αριθµούς, αλλά έκανε σαφές ότι τα  ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα, 

προσαρµοσµένα για τον κίνδυνο, για τις κατηγορίες κεφαλαίων Tier1 και Tier 2 θα 

αυξάνονταν. Αυτό θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις, αλλά είναι δύσκολο να συζητηθεί 

περαιτέρω έως ότου είναι γνωστά τα προτεινόµενα επίπεδα.  

Χρήση ενός δείκτη µόχλευσης ως δίχτυ ασφαλείας. Συγκεκριµένα η 

επιτροπή της Βασιλείας ΙΙΙ προτείνει να συµπεριληφθεί στους νέους κανόνες ένας 

δείκτης µόχλευσης  ως πρόσθετη δοκιµή της κεφαλαιακής επάρκειας ο οποίος θα  

χρησιµεύσει ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» που προστατεύει από τα προβλήµατα που 

σχετίζονται µε τις  σταθµίσεις κινδύνου. 

Πιο αυστηρές σταθµίσεις κινδύνου για τα εµπορεύσιµα περιουσιακά 

στοιχεία . Ένα δεύτερο σοβαρό πρόβληµα ήταν ότι οι σταθµίσεις κινδύνου για τα 

εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία ήταν σαφώς πάρα πολύ χαµηλές, απεικονίζοντας 

µια υπερβολική εµπιστοσύνη στην ευνοϊκή πρόσφατη ιστορία. Αυτό έχει εφαρµοσθεί  

ήδη µε ένα σηµαντικό σύνολο αλλαγών που συµπεριλαµβάνονται στην Βασιλεία IΙ, 
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µέσω µιας ουσιαστικής αλλαγής και αυστηρότερης όσον αφορά στη µεθοδολογία για 

τον καθορισµό των σταθµίσεων κινδύνου των εµπορεύσιµων περιουσιακών 

στοιχείων. Φαίνεται ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις σε αυτές τις περιοχές έχουν 

διπλασιαστεί κατά προσέγγιση,  έναντι της παλαιάς µεθοδολογίας. Αυτές οι αλλαγές 

διατηρούνται κάτω από τη Βασιλεία ΙΙΙ. 

Εξαίρεση κάποιων κατηγοριών κεφαλαίου από τα κεφάλια. Αυτό µε την 

έννοια ότι µερικά στοιχεία του ισολογισµού θα έπρεπε να εξαιρεθούν από τα 

κεφάλαια , διότι µπορεί να µην είναι πραγµατικά διαθέσιµα έτσι ώστε να 

απορροφήσουν τις ζηµίες σε περίπτωση κρίσης.  

Υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου 

και του πιστωτικού κινδύνου. Και σε αυτήν την περίπτωση η κρίση έδειξε σε πόσο 

µεγάλο βαθµό ο κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου υπάρχει. Έτσι η επιτροπή αποφάσισε 

να θέσει αυστηρότερους κανόνες σχετικά µε το πότε χρειάζεται να παρακρατηθεί 

κεφάλαιο για αυτές τις περιπτώσεις και σε τι βαθµό.  

Νέες απαιτήσεις σχετικά µε την ρευστότητα. Όσον αφορά στην ρευστότητα 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µέχρι σήµερα ίσχυε πως κάθε χώρα µπορούσε να 

θέσει αυτή τους κανόνες έτσι όπως ταίριαζε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

τραπεζικού κλάδου της κάθε χώρας. Όµως η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση 

τόνισε το σηµαντικό γεγονός ότι η βιωσιµότητα των τραπεζών εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από το επίπεδο ρευστότητας. Έτσι, η επιτροπή της Βασιλείας ΙΙΙ προτείνει δύο 

καινούργια τεστ ρευστότητας τα οποία θα σταθεροποιηθούν παγκοσµίως (Elliott, 

2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

BΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ (CREDIT SCORING) 

 

3.1 Παραδοσιακά Υποδείγµατα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου 

 

Bασικό χαρακτηριστικό των παραδοσιακών υποδειγµάτων είναι ότι προσπαθούν να 

εντοπίσουν ποια χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά –όπως µέγεθος, ρευστότητα, 

δραστηριότητα, αποδοτικότητα, κεφαλαιακή διάρθρωση-είναι σηµαντικά στην 

διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων. Η µέτρηση των παραπάνω 

χαρακτηριστικών γίνεται µε την βοήθεια χρηµατοοικονοµικών δεικτών και 

λογιστικών µεταβλητών (Παπαναστασόπουλος, 2005). 

Οι παραδοσιακές µέθοδοι εστιάζουν περισσότερο  στον υπολογισµό της 

πιθανότητας πτώχευσης (probability of default, PD), παρά στο µέγεθος  της πιθανής 

ζηµίας  στην περίπτωση πτώχευσης (Loss given default, LGD). Επίσης, τα 

παραδοσιακά µοντέλα, συνήθως συγκεκριµενοποιούν την αποτυχία αποπληρωµής 

(failure)  σε:  λύση της εταιρίας, πτώχευση, ρευστοποίηση, αθέτηση αγνοώντας έτσι 

τις πιθανές µετακινήσεις του υποψηφίου είτε σε ανώτερη βαθµίδα ταξινόµησης είτε 

σε κατώτερη η οποία συµπεριλαµβάνεται στα market to market models (MTM) 

(Allen). 

Είναι δύσκολο να κάνει κανείς την διάκριση µεταξύ παραδοσιακών και 

νεότερων προσεγγίσεων µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, ειδικά επειδή µερικές 

από τις σηµαντικότερες ιδέες των παραδοσιακών µοντέλων χρησιµοποιούνται στα 

καινούργια (Saunders & Allen, 2002). Στην παρούσα εργασία κατατάσσονται οι 

παραδοσιακές προσεγγίσεις σε πέντε  κατηγορίες και στη συνέχεια και σε περαιτέρω 

οµαδοποίηση.       

 

  



 

 

Σχήµα 4: Παραδοσιακές

             Πηγή: Επεξεργασία

3.1.1  Expert Systems

 

Σε ένα σύστηµα ειδικών, η απόφαση

προσωπικό του συγκεκριµένου

εξειδικευµένα στο υπάλληλο

σηµαντικότερα στοιχεία από

εξειδίκευσης του συγκεκριµένου

που αυτός θα δώσει στους

εύκολο αντιληπτό, µπορεί να

διότι υπάρχουν υποκειµενικά

χρησιµοποιούµενα  είναι

κατανοητό.  

Συγκεκριµένα, ο «ειδικός

κλειδιά , τους προσδίδει την

λαµβάνει την απόφαση σχετικά

1. Character (χαρακτήρας

προθυµία της να

της.  

2. Capital ( Κεφάλαια

και ο λόγος δανεια

Παραδοσιακές 
µέθοδοι
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Παραδοσιακές Μέθοδοι Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου

Πηγή: Επεξεργασία από (Saunders & Allen, 2002) 

Systems 

ειδικών, η απόφαση σχετικά µε την παροχή πίστωσης αφήνεται

συγκεκριµένου κάθε φορά καταστήµατος και

στο υπάλληλο του τµήµατος των πιστώσεων. Ειδικότερα

στοιχεία από τα οποία θα προκύψει η απόφαση, είναι

του συγκεκριµένου υπαλλήλου , η προσωπική του κρίση

δώσει στους συγκεκριµένους παράγοντες – κλειδιά. ‘Όπως

αντιληπτό µπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια διαφορετικά υπ

υποκειµενικά κριτήρια. Ένα όµως από τα ευρέως

χρησιµοποιούµενα είναι : «τα 5 C της πίστωσης» , το οποίο γίνεται

Συγκεκριµένα ο «ειδικός» αφού αναλύσει τους παρακάτω πέντε

προσδίδει την στάθµιση την οποία αυτός θεωρεί σηµαντική

απόφαση σχετικά µε την παροχή της πίστωσης ή όχι.  

χαρακτήρας) : Ένα µέτρο της φήµης της εταιρίας

προθυµία της να πληρώσει όπως επίσης και το ιστορικό των

Κεφάλαια) : Η συνεισφορά σε ίδια κεφάλια από τους

λόγος δανειακής επιβάρυνσης της εταιρίας (επίπεδο µόχλευσης

Νευρωνικά 
∆ίκτυα ( neural 

networks )

Συστήµατα 
ειδικών ( Expert 

systems)

Υποδείγµατα 
Credit Scoring

Υπόδειγµα
Γραµµικής
Πιθανότητας

Multiply 
Discriminant 

Analysis

Logit

Probit

Εσωτερικά 
συστήµατα 
διαβάθµισης 

Πιστωτικού Κινδύνου 

 

πίστωσης αφήνεται στο 

καταστήµατος και ακόµα πιο 

πιστώσεων. Ειδικότερα, τα 

απόφαση είναι: το επίπεδο 

του κρίση, η στάθµιση 
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3. Capacity (Ικανότητα) : Η ικανότητα αποπληρωµής, η οποία και 

αντικατοπτρίζει την µεταβλητότητα των εσόδων του δανειστή. Εάν για 

παράδειγµα, οι πληρωµές των υποχρεώσεων της εταιρίας παρουσιάζουν 

µια σταθερή πορεία στην διάρκεια του χρόνου, αλλά τα έσοδα 

παρουσιάζουν διακυµάνσεις (ή έχουν υψηλή τυπική απόκλιση), τότε 

µπορεί να υπάρξουν περίοδοι όπου η ικανότητα της εταιρίας να 

αποπληρώσει τις υποχρεώσεις της θα είναι περιορισµένη. 

4. Collateral (Εγγυήσεις) : Στην περίπτωση πτώχευσης, η τράπεζα έχει 

δικαιώµατα πάνω στις εγγυήσεις όπου έχουν συµφωνηθεί κατά την 

σύµβαση του δανείου. Όσο µεγαλύτερη η αγοραία αξία, των υποκείµενων 

ασφαλειών, τόσο µικρότερη θα είναι η έκθεση στον κίνδυνο.  

5. Cycle (or Economic) Conditions : Σε αυτό τον παράγοντα λαµβάνονται 

υπόψη η κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο καθώς και το κλίµα στην 

γενική οικονοµική κατάσταση. Παραδείγµατος χάριν, το επίπεδο των 

επιτοκίων, του πληθωρισµού, κ.α.  

Στη κατηγορία των ποιοτικών χαρακτηριστικών θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν: 

ιστορικό της επιχείρησης (ίδρυση, µεταβολές, αντικείµενο), διοίκηση της 

επιχείρησης, φήµη της επιχείρησης στην αγορά, λειτουργία του συναλλακτικού 

κυκλώµατος της επιχείρησης.  

  Εκτός από τα παραπάνω ποιοτικά στοιχεία χρησιµοποιούνται µια σειρά από 

χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες οι οποίοι προκύπτουν από τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της υποψήφιας εταιρίας. Στη συνέχεια 

παρουσιάζουµε µερικούς από αυτούς ενδεικτικά:  

 ∆είκτες κερδοφορίας (ROE, ROA κα) 

 ∆είκτες Αποδοτικότητας (πχ  Κ.Π.Φ.Τ/Ε) 

 ∆είκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας (Απαιτήσεων, Αποθεµάτων κ.λπ.) 

 ∆είκτες Ρευστότητας (γενικής, άµεσης) 

 ∆είκτες Ικανότητας ∆ανεισµού- µόχλευσης ( πχ  Ι.Κ/Συν. Υποχ) 

 ∆είκτες Φερεγγυότητας ( πχ Συν Υποχ/Συν Ε)  

Φυσικά θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι αριθµοδείκτες 

παρουσιάζουν αρκετά µειονεκτήµατα, όπως: δυσκολία στην σύγκριση µε τον κλάδο, 

η κλαδική επίδοση δεν είναι υποχρεωτικά καλή, επίδραση του πληθωρισµού στα 

µεγέθη, ύπαρξη εποχικότητα, διαφορετικές λογιστικές και λειτουργικές πρακτικές 

είναι πιθανόν να επηρεάζουν τις όποιες συγκρίσεις (Ζοπουνίδης & Λεµονάκης, 

2009).           
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             Αν και πολλά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ακόµα χρησιµοποιούν έστω και εν 

µέρει τα συστήµατα ειδικών ως µέρος της διαδικασίας αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας, αυτά τα συστήµατα παρουσιάζουν δύο βασικά µειονεκτήµατα:  

 Συνέπεια-Σταθερότητα (όσον αφορά):  Τους δανειστές ( ποιοι είναι οι 

σηµαντικοί παράγοντες µεταξύ διαφορετικού τύπου δανειστών;  

 Υποκειµενικότητα : Ποια είναι η βέλτιστη στάθµιση που πρέπει να 

εφαρµοσθεί στους παράγοντες που επιλέχθηκαν; 

Πιθανόν, τα υποκειµενικά βάρη που δόθηκαν σε κάθε παράγοντα από τον 

ειδικό µπορεί να διαφέρουν από δανειζόµενο σε δανειζόµενο αν έτσι κρίνει σωστό ο 

υπεύθυνος. Αυτό το γεγονός κάνει την συγκρισιµότητα των κατατάξεων και των 

αποφάσεων πολύ δύσκολη. Σαν αποτέλεσµα, διαφορετικά στάνταρ µπορούν να 

εφαρµοσθούν από τους υπεύθυνους για τις πιστώσεις υπαλλήλους, µέσα σε κάθε ΧΙ , 

σε δανειζόµενους ιδίου τύπου. Αυτή η ανισότητα στην ικανότητα µεταξύ των ειδικών 

και η µη συγκρισιµότητα, οδήγησαν στην ανάπτυξη « ηλεκτρονικών συστηµάτων 

εµπειρογνωµόνων, όπως είναι για παράδειγµα τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα 

(Saunders & Allen, 2002). 

 

3.1.2 Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα 

 

H ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήµατος εµπειρογνωµόνων, απαιτεί την 

απόκτηση της ανθρώπινης εξειδικευµένης γνώσης. Επειδή αυτή η διαδικασία είναι 

συχνά χρονοβόρα και επιρρεπής σε λάθη, πολλά συστήµατα χρησιµοποιούν την 

επαγωγή ώστε να συµπεράνουν και να καταλάβουν την συµπεριφορά των ανθρώπων 

εµπειρογνωµόνων, µελετώντας τις αποφάσεις τους. Από πλήθος ερευνών (Elmer & 

Borowski, 1988, Messier & Hansen 1988),  φαίνεται ότι, τα ηλεκτρονικά συστήµατα 

προέβλεπαν αποδοτικότερα την πτώχευση σε σχέση µε τους ειδικούς (Saunders & 

Allen, 2002). Τα βασισµένα στην επαγωγή συστήµατα παρουσίαζαν µια σειρά από 

µειονεκτήµατα, όπως:  ο χρόνος και η προσπάθεια που χρειαζόταν για να 

µεταφραστεί η ανθρώπινη συµπεριφορά, η δυσκολία αλλά και το υψηλό κόστος 

ανάπτυξης και συντήρησης των συστηµάτων αυτών, η ανικανότητα του 

ηλεκτρονικού συστήµατος να προσαρµόζεται σε τυχόν αλλαγές.  
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Έτσι, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, προτάθηκαν σαν λύση σε αυτά τα 

προβλήµατα. Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο αφοµοιώνει την ανθρώπινη διαδικασία 

εκµάθησης. Το σύστηµα µαθαίνει την φύση της σχέσης που υπάρχει µεταξύ  εισροών 

και εκροών , µε το να παίρνει συνεχώς δείγµατα εισροών –εκροών. Βασικό 

πλεονέκτηµα αυτών των συστηµάτων είναι ότι µπορούν να κάνουν πρόβλεψη 

(educated guess) όταν τα δεδοµένα είναι ελλιπή όπως θα έκανε και ένας άνθρωπος. 

Τα νευρωνικά δίκτυα χαρακτηρίζονται από τρία συστατικά στοιχεία: εισροές, 

συντελεστές στάθµισης και «κρυµµένες µονάδες» . 

 

Εικόνα 2: Νευρωνικό δίκτυο 

 
Πηγή: Προσαρµογή από (Saunders & Allen, 2002) 

 

Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται ένα σύστηµα δύο στρωµάτων µε δύο 

κρυµµένες µονάδες και n εισροές. Οι n εισροές, αντιπροσωπεύουν τα δεδοµένα που 

λαµβάνονται από το σύστηµα (για παράδειγµα οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της 

εταιρίας). Κάθε τµήµα πληροφορίας λαµβάνει έναν συντελεστή στάθµισης w( w11, 

w21,…….wn1) ο οποίος δείχνει την σχετική σηµαντικότητα σχετικά µε κάθε κρυµµένη 

µονάδα (yi). Αυτοί οι συντελεστές στάθµισης «µαθαίνονται» από το σύστηµα κατά 

την διαδικασία της εκµάθησης. Για παράδειγµα µε την παρατήρηση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων πολλών εταιριών οι οποίες έχουν πτωχεύσει 

(διαδικασία εκµάθησης), το δίκτυο µαθαίνει τα βάρη. Στη συνέχεια κάθε κρυµµένη 

µονάδα υπολογίζει το άθροισµα όλων των εισροών και µεταβιβάζει το αποτέλεσµα σε 

άλλες κρυµµένες µονάδες. Η λήψη του σήµατος από άλλες κρυµµένες µονάδες 

µετατρέπουν περεταίρω την εκροή κάθε κόµβου και το σύστηµα συνεχίζει να 

αλληλεπιδρά µέχρι να ενσωµατωθούν όλες οι πληροφορίες. Αυτό το µοντέλο 

περιλαµβάνει πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ των κρυµµένων µονάδων  έτσι ώστε να 
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βελτιωθεί η προσαρµογή του υποδείγµατος (Saunders & Allen, 2002). Έτσι, τα 

νευρωνικά δίκτυα είναι ευέλικτα, προσαρµόσιµα συστήµατα τα οποία µπορούν να 

ενσωµατώσουν τις µεταβαλλόµενες συνθήκες στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(Allen). 

Εξαιτίας όµως του µεγάλου αριθµού των πιθανών συνδέσεων, το νευρωνικό 

δίκτυο είναι πιθανό να αναπτυχθεί απαγορευτικά πολύ και γρήγορα. Για ένα σύνολο 

δικτύων µε δέκα εισροές και δώδεκα κρυµµένες µονάδες , ο µέγιστος αριθµός 

πιθανών διαµορφώσεων δικτύου είναι 4.46*1043. Έτσι υπάρχουν συστήµατα τα οποία 

επιτρέπουν να λαµβάνονται µόνο εκείνες οι πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές έτσι 

ώστε να λαµβάνεται το επιθυµητό αποτέλεσµα.  

Τα νευρωνικά δίκτυα παρουσιάζουν και αυτά µε την σειρά τους µια σειρά από 

µειονεκτήµατα: 

 Μπορούν να µεγεθυνθούν σε πολύ µεγάλο βαθµό όπως εξηγήθηκε 

παραπάνω  

 Μπορεί να γίνει υπέρ-προσαρµογή του υποδείγµατος για µια 

συγκεκριµένη βάση δεδοµένων 

 Έλλειψη διαφάνειας καθώς δεν µπορούν να ελεγχθούν οι αποφάσεις µια 

και ορισµένα κοµµάτια της διαδικασίας είναι κρυφά.  

Επειδή οι ανεξάρτητοι οίκοι αξιολόγησης, όπως η Moody’s και η 

Standard&Poor’s, χρησιµοποιούν ανθρώπινα συστήµατα ειδικών για να 

ενσωµατώσουν υποκειµενικούς παράγοντες και µη µετρήσιµες µεταβλητές, τα 

νευρωνικά δίκτυα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πρόβλεψη των 

αξιολογήσεων των εταιρικών οµολόγων από τους διεθνείς οίκους (Saunders & Allen, 

2002).  

3.1.3 Υποδείγµατα Credit Scoring 

 

Τα υποδείγµατα πιστοληπτικής διαβάθµισης µπορεί να τα βρει κανείς σε όλους τους 

τύπους πιστοληπτικής ανάλυσης, από καταναλωτικά µέχρι εµπορικά δάνεια. Η γενική 

ιδέα είναι πάντα η ίδια: Προσδιορισµός συγκεκριµένων παραγόντων – κλειδιά οι 

οποίοι ορίζουν την πιθανότητα αθέτησης (όσον αφορά την αποπληρωµή), και 

συνδυασµός αυτών ή στάθµιση έτσι ώστε να προκύψει ένα τελικό σκορ. Σε µερικές 

περιπτώσεις, το σκορ µπορεί να ερµηνευθεί ως πιθανότητα αθέτησης, ενώ σε άλλες 

χρησιµοποιείται σαν σύστηµα ταξινόµησης. ∆ηλαδή, τοποθετεί τον πιθανό 

δανειολήπτη στην ανάλογη βαθµίδα (καλή ή κακή) ανάλογα µε το τελικό του σκορ 
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(Saunders & Allen, 2002). Τα χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να 

συµπεριληφθούν σε ένα µοντέλο credit scoring για την έγκριση ενός δανείου είναι το 

εισόδηµα του δανειολήπτη, τα περιουσιακά του στοιχεία που θα λειτουργήσουν ως 

εγγύηση, αλλά και η ηλικία, και άλλα πολλά χαρακτηριστικά που φυσικά και µπορεί 

να διαφέρουν κάθε φορά. Η βαθµολόγηση αυτή εποµένως στηρίζεται στη χρήση της 

απόδοσης και των χαρακτηριστικών των παλαιών δανείων του πελάτη, µε σκοπό να 

προβλέψει την απόδοση των µελλοντικών δανείων του.  

Η βασική λειτουργία που πραγµατοποιείται µε τη χρήση ενός τέτοιου 

συστήµατος είναι η συλλογή πρωτογενών πληροφοριών που αφορούν τον 

δανειολήπτη και στη συνέχεια η επεξεργασία αυτών σε κάποια κεντρική υπηρεσία 

του ΠΙ έτσι ώστε να προκύψει το τελικό αποτέλεσµα. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις 

για την τελική έγκριση είναι: 1) η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη να είναι καλή, 

2) ο πιστωτικός κίνδυνος να βρίσκεται σε ένα λογικό επίπεδο, ώστε να γίνει 

αποδεκτός από το ΠΙ και 3) ο πελάτης να διαθέτει τις απαραίτητες εγγυήσεις. Στα 

περισσότερα συστήµατα credit scoring, η βαθµολόγηση διαµορφώνεται µε τέτοιο 

τρόπο που να φανερώνει την ποιότητα της αναµενόµενης συµπεριφοράς του 

πιστούχου. ∆ηλαδή, όσο µεγαλύτερο είναι το σκορ του δανειολήπτη, τόσο υψηλότερη 

είναι η πιθανότητα να αποδειχθεί «καλός». Και κατά συνέπεια, όσο µεγαλύτερο είναι 

το σκορ µίας οµάδας δανειοληπτών, τόσο µειώνεται το ποσοστό των µελών αυτής της 

οµάδας (µε το υψηλό σκορ) που θα αποδειχθούν «κακοί». Σκοπός, λοιπόν, των 

εξειδικευµένων στελεχών µίας τράπεζας είναι να θέσουν το σκορ «απόρριψης» σε 

τέτοιο ύψος ώστε να µειωθεί το ποσοστό απόρριψης των πελατών, χωρίς, όµως, να 

αυξηθεί το ποσοστό των «κακών» πελατών που γίνονται δεκτοί (Ζοπουνίδης & 

Λεµονάκης, 2009). 

 Υπάρχουν τέσσερις µεθοδολογικές µορφές (τεχνικές) πολυµεταβλητών 

µοντέλων credit scoring:  

 Το µοντέλο γραµµικής πιθανότητας 

 Το µοντέλο probit 

 To µοντέλο logit (λογαριθµικό) 

   Το discriminant analysis model   
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3.1.3.1 ∆ιακριτή Ανάλυση (Discriminant Analysis)  

 

Ξεκινώντας µε την ∆ιακριτή Ανάλυση θα παρουσιάσουµε το ευρέως γνωστό Z-score 

Model (Altman, 1968), το οποίο είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης πιθανών 

δανειοληπτριών εταιριών (και το οποίο µπορεί αν χρησιµοποιηθεί επίσης για την 

πρόβλεψη της πιθανότητας αθέτησης). Βασιζόµενο σε δείγµα εταιριών οι οποίες 

είχαν πτωχεύσει και χρησιµοποιώντας γραµµική διακριτή ανάλυση , η σχέση που 

ταίριαζε καλύτερα στα εµπορικά δάνεια πήρε την ακόλουθη µορφή:   

 

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6x4+1.0X5, όπου: 

 

X1 = Κεφάλαιο κίνησης/ Σύνολο Ενεργητικού, 

           X2 = Παρακρατηθέντα Κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού  

              X3 = Κέρδη προ φόρων και τόκων/ Σύνολο Ενεργητικού 

              Χ4 = Αγοραία Αξία Ιδίων Κεφαλαίων/ Λογιστική Αξία συνόλου 

Υποχρεώσεων 

           X5  = Πωλήσεις/ Σύνολο Ενεργητικού 

Όσον αφορά την χρήση αυτού του µοντέλου, όταν οι παραπάνω λόγοι του 

υποψήφιου δανειολήπτη , αφού σταθµιστούν µε τον κατάλληλο συντελεστή , 

αποδώσουν ένα Z - score χαµηλότερο από µία κριτική τιµή θα καταταγούν στην 

κατηγορία «χαµηλής ποιότητας» και το δάνειο θα απορριφθεί. Ο αναλυτής 

χρησιµοποιώντας την εξίσωση (1) µπορεί να υπολογίσει την τιµή του Ζ (Saunders & Allen, 

2002). Ο Altman βρήκε ότι από τις 66 επιχειρήσεις, οι επτά είχαν λάθος ταξινόµηση 

και όλες είχαν τιµή του Ζ µεταξύ του 1,81 και  2,99 (περιοχή άγνοιας ). Οι 

επιχειρήσεις µε τιµή του Ζ µεγαλύτερη από το 2,99 ήταν επιχειρήσεις που στην 

πραγµατικότητα δεν πτώχευσαν, ενώ επιχειρήσεις µε τιµή του Ζ µικρότερη από το 

1,81 ήταν επιχειρήσεις που εν τέλει πτώχευσαν (Νούλας, 2011). 

Σχετικά µε τον καθορισµό των κριτικών τιµών, αυτές επιλέγονται έτσι ώστε 

να µπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις υπάρχουσες κάθε φορά συνθήκες. Για 

παράδειγµα, αν αναµένεται η οικονοµία να µεταβεί σε ύφεση, το σηµείο κάτω από το 



 40  

 

οποίο θα απορρίπτονται οι αιτήσεις θα αυξηθεί, έτσι ώστε να µειωθεί η πιθανότητα 

να εγκριθούν δάνεια σε χαµηλής ποιότητας δανειολήπτες (Saunders & Allen, 2002). 

 

3.1.3.2 Μοντέλα Γραµµικής Πιθανότητας 

 

Περνώντας στα Μοντέλα γραµµικής πιθανότητας πρέπει να αναφερθεί ότι 

χρησιµοποιούν δεδοµένα πιστοληπτικής συµπεριφοράς παρελθόντων πιστοδοτήσεων 

δανειοληπτών για ερµηνεύσουν τη συνέπεια και εν γένει τη συµπεριφορά ενός 

πιστούχου και είναι της µορφής:                                                 

                                                                                                                                     [3] 

                                          

όπου Χij είναι οι προβλεπτικές µεταβλητές που αντιστοιχούν στις ποσοτικές  

πληροφορίες για τον i δανειολήπτη και βij είναι ο συντελεστής της µεταβλητής j.  

 Η κεντρική ιδέα του µοντέλου αυτού είναι ότι το Ζ είναι ίσο µε 1 για δάνεια 

που παρουσίασαν επισφάλειες, ενώ το Ζ είναι ίσο µε 0 για δάνεια που εξοφλήθηκαν 

κανονικά. Στη συνέχεια, αν πάρουµε τις εκτιµήσεις βij και τις πολλαπλασιάσουµε µε 

την υπό εξέταση µεταβλητή Χij για έναν πελάτη i, µπορούµε να παράγουµε τη 

βαθµολογία Z για αυτόν τον πελάτη. Αυτό το Ζ µπορεί να µεταφραστεί ως η 

πιθανότητα ο πελάτης i να αθετήσει την υπόσχεση για αποπληρωµή του δανείου: 

Ε(Ζi)=(1-pi)= Αναµενόµενη Πιθανότητα Αθέτησης Υποχρέωσης, όπου το p είναι η 

πιθανότητα εξόφλησης του χρέους. Το βασικό µειονέκτηµα, όπως θα αναφέρουµε και 

παρακάτω, είναι ότι πολύ συχνά οι εκτιµώµενες πιθανότητες βρίσκονται έξω από το 

διάστηµα 0 έως 1. 

 

3.1.3.3  Μοντέλο Logit: 

 

Πρόκειται για µοντέλο µέτρησης πιστωτικού κινδύνου βάσει της λογιστικής 

παλινδρόµησης logit το οποίο περιορίζει το εκτιµώµενο διάστηµα της πιθανότητας 

ασυνέπειας στις τιµές 0 και 1.  Η λογική εκτίµηση υποθέτει ότι η πιθανότητα 

ασυνέπειας καθορίζεται από την συνάρτηση:   

                                                          

                                                                                                                       [4] 
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Καθώς το Ζ τείνει στο άπειρο, το Ze− τείνει στο 0 και το p έχει ένα περιορισµένο προς 

τα πάνω σύνορο του 1. Όταν, πάλι, το Ζ τείνει στο µείον άπειρο, το e τείνει προς το 

άπειρο και το p έχει ένα περιορισµένο χαµηλό όριο, το 0. Έτσι, οι πιθανότητες για 

αθέτηση της υποχρέωσης περιορίζονται στο διάστηµα [0, 1].  

 

∆ιάγραµµα 1: Συνάρτηση Logit 

 

Πηγή: Προσαρµογή από (Ζοπουνίδης & Λεµονάκης, 2009) 

 

Η λογιστική ανάλυση εύκολα επεκτείνεται και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 

περισσότερες από µία επεξηγηµατικές µεταβλητές.  

3.1.3.4 Μοντέλο Probit 

 

Μια εναλλακτική µορφή στο µοντέλο lobit (λογιστικής παλινδρόµησης), είναι να 

χρησιµοποιήσουµε την αθροιστική κανονική κατανοµή για να τυποποιήσουµε τη 

σιγµοειδή µορφή F(Z) δηλαδή το µοντέλο: Probit .   H τυποποιηµένη κανονική 

κατανοµή είναι µία µε µέσο 0 και µοναδιαία διακύµανση. Όπως και µε την λογιστική 

ανάλυση, ορίζεται η µεταβλητή Z που είναι γραµµική συνάρτηση των µεταβλητών 

που καθορίζουν την πιθανότητα:   

 

                                                                                                                                     [5] 
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Όπου F(Z) είναι η τυπ. αθροιστική κατανοµή , που δίνει την πιθανότητα να προκύψει 

το γεγονός για κάθε αξία του Z   :  

 

            [6] 

 

Υπάρχουν όµως µια σειρά ζητήµατα που αφορούν όχι µόνο  τα µοντέλα 

διακριτικής ανάλυσης αλλά και γενικά τα υποδείγµατα credit scoring:  

 Τα µοντέλα υποθέτουν γραµµικότητα παρόλο που όπως γίνεται εύκολα 

αντιληπτό οι σχέσεις δεν είναι γραµµικές (Saunders & Allen, 2002). 

 τα υποδείγµατα αυτά να µην επιτύχουν υψηλή ακρίβεια στις προβλέψεις 

τους, αφού επιχειρούν µέσω του γραµµικού υποδείγµατος να ερµηνεύουν 

µια πραγµατικότητα µη γραµµική. Επιπλέον το γραµµικό υπόδειγµα 

υποθέτει ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές δεν σχετίζονται µεταξύ τους. 

 τα υποδείγµατα αυτά είναι ad hoc οικονοµετρικά µοντέλα που προέκυψαν 

από µια διαδικασία επιλογής µεταβλητών και δεν προκύπτουν από ένα 

θεωρητικό υπόδειγµα.  

 Τα υποδείγµατα αυτά αγνοούν παράγοντες που δύσκολα 

ποσοτικοποιούνται αλλά µπορεί να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

απόφαση της πτώχευσης ή µη µιας επιχείρησης. Για παράδειγµα η 

µακροχρόνια σχέση µεταξύ µιας τράπεζας και µιας επιχείρησης, µπορεί 

να αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα, αλλά το υπόδειγµα δεν το 

λαµβάνει υπόψη. Επίσης, η φάση του οικονοµικού κύκλου µπορεί να 

είναι ένας σηµαντικός παράγοντας αλλά δεν λαµβάνεται υπόψη (Νούλας, 

2011). 

 Με εξαίρεση την αγοραία αξία των ΙΚ τα παραπάνω µοντέλα βασίζονται 

σε λογιστικά δεδοµένα (Saunders & Allen, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (CREDIT RATINGS) 

 

 

4.1 Εισαγωγικά 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο οι τεχνικές credit scoring που αναφέρθηκαν ανήκουν 

στην ευρύτερη κατηγορία των µαθηµατικών/στατιστικών υποδειγµάτων τα οποία 

χρησιµοποιούνται για να υπολογίσουν την πιθανότητα αθέτησης (PD) και πιο γενικά 

για να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα ενός υποψήφιου δανειολήπτη και 

την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο η οποία προκύπτει από τον συγκεκριµένο 

υποψήφιο.  Παράλληλα µε τις παραπάνω µεθόδους υπάρχουν και κάποιες 

περισσότερο ποιοτικές τεχνικές, όπως αυτές οι οποίες χρησιµοποιούνται από τους 

∆ιεθνείς Οίκους Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας όπως : Moody’s, S&P’s, 

FitchRatings. Αυτές οι µέθοδοι βασίζονται σε µη-αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες οι 

οποίες εκτελούνται από ειδικούς, εξειδικευµένους σε αυτόν τον τοµέα, και τα 

δεδοµένα που αναλύονται δεν µπορούν να δοµηθούν αυστηρά σε κατηγορίες.  

Στις τελευταίες δεκαετίες, οι τράπεζες στην δηµιουργία και καθιέρωση των 

εσωτερικών συστηµάτων τους, χρησιµοποιούν έναν συνδυασµό από τις δύο 

προαναφερθείσες κατηγορίες. Για παράδειγµα, τα συστήµατα αξιολόγησης που 

χρησιµοποιούνται για µεσαίες επιχειρήσεις, µπορεί να εφαρµόζονται ταυτόχρονα από 

εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και την χρήση ενός ποσοτικού µοντέλου. Ακόµα, 

ποσοτικά στοιχεία (όπως η ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών, ταµειακών ροών 

και των βασικών δεικτών του κλάδου) περιλαµβάνονται επίσης στην διαδικασία της  

αξιολόγησης η οποία εφαρµόζεται από τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας ,παρόλο που αυτοί δεν χρησιµοποιούν αυτοµατοποιηµένα µοντέλα (Resti 

& Sironi, 2009). 

Μία αξιολόγηση πιστοληπτικής διαβάθµισης παρουσιάζει µια σύντοµη αλλά 

περιεκτική εκτίµηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι αξιολογήσεις από την πλευρά 

του εκδότη (issuer ratings) όπου είναι γνωστές και ως αξιολογήσεις πιθανότητας 

αθέτησης (PD ratings), επικεντρώνονται στην ικανότητα του δανειζόµενου/οφειλέτη   
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4.2 Προσεγγίσεις Through

 

Σύµφωνα µε τους De Servigny

εταιρίας, δηλαδή ενός εταιρικού

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα

Σχήµα 5: Προσεγγίσεις

Πηγή: Επεξεργασία
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the-point-of-time»: Αυτού του

µιας εταιρίας για µια περίοδο

χρησιµοποιείται ευρέως από

τεχνικές που περιγράφηκαν στο

Προσέγγιση
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την υποχρέωσή του εγκαίρως και για ολόκληρο το ποσό

issue ratings» ή «facility ratings» αναλύουν ταυτόχρονα

PD) του δανειζόµενου και το πιθανό ποσοστό

σε περίπτωση αθέτησης από  µια συγκεκριµένη

για τον υπολογισµό της πιθανότητας αθέτησης, βασίζονται

χρηµατοοικονοµική κατάσταση του δανειζόµενου η οποία προκύπτει

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, και επίσης σε ποιοτικά στοιχεία

στην ποιότητα του management, στην γενική οικονοµική

στον οποίο ανήκει η υποψήφια δανειολήπτρια εταιρία καθώς

νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες  µπορεί να επηρεάζουν

επιχείρησης. 

hrough- the- cycle και Point-in-time  

Servigny & Renault (2004) οι προσεγγίσεις αξιολογησησης

δηλαδή ενός εταιρικού οµολόγου, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες

σχήµα.  

Προσεγγίσεις Αξιολόγησης Πιστοληπτικής ∆ιαβάθµισης

Πηγή: Επεξεργασία ιδία από :(De Servigny & Renault, 2004) 

αξιολογηθεί µια εταιρία, είναι να χρησιµοποιηθεί µια προσέγγιση

Αυτού του είδους η προσέγγιση υπολογίζει το πιστωτικό

για µια περίοδο µηνών ή συνήθως για έναν χρόνο. Αυτή

ευρέως από τις τράπεζες οι οποίες χρησιµοποιούν

περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο (credit scoring
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scoring models, logit-
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probit model, κτλ.). Τέτοια διαδικασία εφαρµόζεται από τα µοντέλα  KMV, EDF 

(expected default frequencies) τα οποία θα περιγραφούν σε επόµενο κεφάλαιο.  

Ένας δεύτερος τρόπος να αξιολογηθεί µια επιχείρηση είναι να χρησιµοποιηθεί 

µια «through- the- cycle» προσέγγιση. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, σε αυτήν την 

περίπτωση η αξιολόγηση έχει σαν στόχο να µετρήσει την πιστοληπτική ικανότητα 

µιας εταιρίας για χρονικό ορίζοντα µεγαλύτερο του έτους, λαµβάνοντας υπόψη τις 

επιρροές που θα έχει η φάση του οικονοµικού κύκλου στην επίδοση της επιχείρησης. 

Εποµένως µια προσέγγιση  «through- the- cycle» ενέχει διάφορα εναλλακτικά 

σενάρια σχετικά µε την οικονοµία, τον κλάδο και διάφορους χρηµατοοικονοµικούς 

παράγοντες (De Servigny & Renault, 2004). 

 

4.2.1 H Μη Συµβατότητα  των ∆ύο Προσεγγίσεων 

 

Στις περισσότερες τράπεζες χρησιµοποιείται συχνά µια ποιοτική διαδικασία για 

µεγάλες επιχειρήσεις, η οποία βασίζεται σε µια σύγκριση µε τις αξιολογήσεις από 

τους οίκους αξιολόγησης, και ταυτόχρονα µια  προσέγγιση βαθµολόγησης (scoring 

technique) για τις µικροµεσαίες  επιχειρήσεις εφαρµόζοντας µια βασική διαδικασία 

χαρτογράφησης (mapping) έτσι ώστε να µεταφραστεί η αξιολόγηση στην βασική 

κλίµακα της τράπεζας. Μια τέτοια συνδυαστική τεχνική, µπορεί να µην είναι η 

βέλτιστη, διότι η ίδια εσωτερική κλίµακα αξιολόγησης χρησιµοποιείται για να 

αποδώσει τόσο through-the-cycle όσο και point-in-time πληροφορίες. Αυτό το 

γεγονός µπορεί να οδηγήσει  σε προβλήµατα και διαστρεβλώσεις στην διαδικασία 

κατανοµής του οικονοµικού κεφαλαίου (De Servigny & Renault, 2004). 

Σε ένα σκορ που προκύπτει από µια προσέγγιση point-in-time, η 

µεταβλητότητα αυτού είναι πολύ µεγαλύτερη σε σχέση µε ένα σκορ through-the-

cycle. Για αυτούς τους λόγους οι δύο προσεγγίσεις δεν είναι συγκρίσιµες και δεν θα 

έπρεπε να αναµειγνύονται. Οι τράπεζες προσπαθούν να δηµιουργήσουν µια σταθερή 

εικόνα για την πιστοληπτική ικανότητα των συµβαλλοµένων µαζί τους για όλες τις 

κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στις οποίες παρουσιάζεται πιστωτικός κίνδυνος. 

Έτσι, θα έπρεπε να είναι περισσότερο προσεχτικές στην περίπτωση που 

χρησιµοποιούν συνδυασµό των δύο παραπάνω προσεγγίσεων. Τέλος, στην  

παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι δύο προσεγγίσεις και κάποια µεταξύ τους 

µοντέλα  και προσεγγίσεις, όπως µοντέλα τύπου Merton και που βασίζονται σε 

στοιχεία της αγοράς, τα οποία εξηγούµε στο επόµενο κεφάλαιο.  
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Εικόνα 3: Point-in-time vs Through-the-cycle 

 
Πηγή: (Caouette, Altman, Narayanan, & Nimmo, 2008) 

 

Στις παρακάτω υποενότητες του παρόντος κεφαλαίου θα περιγραφεί η 

διαδικασία της αξιολόγησης, οι διαφορές των εσωτερικών αξιολογήσεων και των 

αξιολογήσεων από τους οίκους κυρίως όπως αυτές εφαρµόζονται από τους ∆ιεθνής 

Οίκους Αξιολόγησης Πιστοληπτικής ∆ιαβάθµισης (∆ΟΑΠ∆) και τις τράπεζες. Στη 

συνέχεια θα παρουσιασθεί η ποσοτικοποίηση της αξιολόγησης και µετατροπή σε 

πιθανότητα αθέτησης (PD).  

 

4.3 Εσωτερικές Aξιολογήσεις  και Οίκοι Aξιολόγησης: Ποιες Είναι οι 

∆ιαφορές;  

 

Τα κριτήρια τα οποία λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της αξιολόγησης, 

µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά, ανάλογα µε το αν πρόκειται για «εξωτερικές 

αξιολογήσεις» (οι οποίες πραγµατοποιούνται από τους ∆ΟΑΠΙ ) ή «εσωτερικές 

αξιολογήσεις (οι οποίες πραγµατοποιούνται από τις ίδιες τις τράπεζες). Αυτές οι 

διαφορές έχουν να κάνουν µε τρεις κύριους παράγοντες: (1) µε το ποιος αξιολογείται, 

(2) µε την διαθέσιµη πληροφόρηση και (3) µε τα κίνητρα και τους στόχους του 

οργανισµού που αξιολογεί (τράπεζα ή οίκος αξιολόγησης). Παρακάτω εξηγούνται 

συνοπτικά αυτοί οι παράγοντες  (Resti & Sironi, 2009): 

1) Οι Οίκοι Αξιολόγησης εκτελούν έναν «εξουσιοδοτηµένο έλεγχο» , για 

λογαριασµό των επενδυτών που συµµετέχουν στην αγορά οµολόγων. ∆ηλαδή, 

βοηθούν να µειωθεί η ασυµµετρία στην πληροφόρηση ανάµεσα στον εκδότη ενός 

οµολόγου και στον επενδυτή, όσον αφορά την ικανότητα του πρώτου να πληρώσει 

το χρέος του. Έτσι, η αξιολόγησή τους εστιάζει σε επιχειρηµατικές οντότητες οι 
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οποίες εκδίδουν οµολογίες στις κεφαλαιαγορές, όπως σε πολυµερείς αναπτυξιακές 

τράπεζες ή µεγάλες χρηµατοοικονοµικές και µη εταιρίες. Αυτοί, είναι µεγάλοι 

οργανισµοί, όπου τις περισσότερες φορές συµµετέχουν για µεγάλο διάστηµα στις 

αγορές, ασκούν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα σε πολλές γεωγραφικές 

περιοχές και συχνά σε πολλούς κλάδους. Οι τράπεζες από την άλλη, αξιολογούν- 

βαθµολογούν µια πιο ευρεία γκάµα δανειζόµενων, συµπεριλαµβανοµένων : 

µεγάλων επιχειρήσεων, µικρών επιχειρήσεων και µεµονωµένους υποψηφίους 

λιανικής τραπεζικής. Οι εκδότριες επιχειρήσεις οµολόγων , οι οποίες 

αξιολογούνται από τους οίκους αξιολόγησης είναι αρκετά µεγάλες έτσι ώστε να 

δικαιολογούν το κόστος που σχετίζεται µε την ακριβή , µακροπρόθεσµη, εκτενή 

και καλά δοµηµένη αξιολόγηση . Στην περίπτωση των µικρών όµως επιχειρήσεων 

, οι οποίες αιτούνται για κάποιο δάνειο, το κόστος της διαδικασίας αξιολόγησης 

δεν µπορεί να υπερβαίνει κάποιο επίπεδο και αυτό µπορεί να εξηγεί το γεγονός ότι 

χρησιµοποιούνται περισσότερο αυτοµατοποιηµένα µοντέλα για την διεκπεραίωση 

αυτής της διαδικασίας.  

2) Η δεύτερη διαφορά σχετίζεται µε την πληροφόρηση η οποία είναι διαθέσιµη. 

Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες οι οποίες λαµβάνονται εύκολα και καθηµερινά για 

µεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες αξιολογούνται από τους Οίκους Αξιολόγησης (τιµή 

της µετοχής τους, τα spread των οµολόγων, κα.) είναι συχνά µη διαθέσιµες για 

µικρές επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν αίτηση για χρηµατοδότηση από τις τράπεζες. 

Επίσης , ακόµα και για τον ίδιο δανειζόµενο, οι Οίκοι Αξιολόγησης και οι 

τράπεζες έχουν πρόσβαση σε διαφορετικού είδους πληροφόρηση. Συγκεκριµένα, 

ενώ στο αρχικό στάδιο και οι δύο πλευρές µπορούν να έχουν πρόσβαση σε µεγάλο 

όγκο πληροφοριών4 ,  σε επόµενα στάδια η τράπεζα απολαµβάνει µια επιπλέον 

πηγή σηµαντικής πληροφόρησης , η οποία δεν είναι διαθέσιµη στους Οίκους.: τον 

τραπεζικό λογαριασµό του δανειολήπτη, τις κινήσεις αυτού, και τον τρόπο µε τον 

οποίο η επιχείρηση τον χρησιµοποιεί. Για παράδειγµα, αν ο δανειολήπτης 

χρησιµοποιεί συνεχώς το ανώτατο όριο της πίστωσης η αν πραγµατοποιεί 

υπεραναλήψεις τις οποίες δεν δικαιούται , φαίνεται πως υπάρχει µια ένδειξη (µη 

διαθέσιµη στους οίκους) χειροτέρευσης της ρευστότητας του. Αυτού του είδους η 

ανάλυση η οποία καλείται συχνά ως «ανάλυση τάσεων» , χρησιµοποιείται αρκετές 

                                                           
4
 Και οι δύο πλευρές (Τράπεζες και Οίκοι Αξιολόγησης) απολαµβάνουν µια σηµαντική διαπραγµατευτική δύναµη 

: ο υποψήφιος δανειολήπτης θέλει να παρέχει πληροφορίες διότι έχει ανάγκη να αποκτήσει την πίστωση από την 
τράπεζα, ή επειδή γνωρίζει στην άλλη περίπτωση ότι το επιτόκιο για τα οµόλογα που εκδίδει θα διαµορφωθεί και 
θα επηρεασθεί σε µεγάλο βαθµό από την αξιολόγηση του οίκου.  
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φορές από τις τράπεζες, για περιοδικές αναφορές της αξιολόγησης των πελατών 

της. 

3) Τέλος, η δραστηριότητα των δυο προαναφερθέντων οργανισµών καθοδηγείται 

από διαφορετικά συστήµατα κινήτρων. Οι Οίκοι Αξιολόγησης στοχεύουν στο να 

παρέχουν µια ανεξάρτητη γνώµη σχετικά µε την πιστοληπτική ικανότητα στους 

επενδυτές, βασιζόµενοι σε ένα σύνολο αντικειµενικών και ακριβέστατων 

κριτηρίων. Αν και αποκοµίζουν τις προµήθειες από τις υπό αξιολόγηση εταιρίες, 

πρέπει να προστατεύσουν την φήµη τους, δηλαδή την αξιοπιστία και εγκυρότητα 

των αξιολογήσεων τους, για να παραµείνουν ανταγωνιστικοί. Για αυτόν τον λόγο, 

οι Οίκοι Αξιολόγησης τείνουν να δηµοσιεύουν αξιολογήσεις , οι οποίες είναι όσο 

το δυνατόν περισσότερο ισχυρές και σταθερές, µε το να αξιολογούν τις εταιρίες 

βασιζόµενες στις αναµενόµενες επιδόσεις τους στην µεσο/µακροπρόθεσµη 

περίοδο. Αυτό σηµαίνει ότι αν η οικονοµία, βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, αλλά η 

εταιρία θεωρείται ευάλωτη σε περίπτωση ύφεσης, µία χαµηλότερη αξιολόγηση θα 

υπολογισθεί , η οποία κατά κάποιον τρόπο θα αντισταθµίζει τις αρνητικές 

επιπτώσεις µιας πιθανής χειροτέρευσης του οικονοµικού κύκλου. Αντίθετα, οι 

τράπεζες οι οποίες υπολογίζουν  τις εσωτερικές τους αξιολογήσεις, είναι 

ταυτόχρονα εκδότες και παραλήπτες αυτών και φυσικά ενδιαφέρονται 

περισσότερο να προστατεύσουν  τα δάνειά τους παρά να αποκτήσουν καλή φήµη 

ως «σωστοί αναλυτές». Επίσης , σε αυτή την περίπτωση οι αξιολογήσεις πρέπει να 

είναι όσο περισσότερο αντιδραστικές γίνεται, δηλαδή να αντικατοπτρίζουν εύκολα 

και γρήγορα οτιδήποτε αλλαγές στις οικονοµικές/χρηµατοοικονοµικές συνθήκες. 

Αυτό που έχει σηµασία σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι τόσο η σταθερότητα της 

αξιολόγησης αλλά µάλλον περισσότερο η ικανότητά της να αντικατοπτρίζει τις 

τρέχουσες συνθήκες και να ανιχνεύεται πιθανή χειροτέρευση. Αυτή η διαφορά στα 

κίνητρα µεταξύ τραπεζών και οίκων αξιολόγησης, έχει οδηγήσει σε βασικές 

επίσης διαφορές στα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη στην διαδικασία 

αξιολόγησης. Όπως παρατηρήθηκε από τους Carey και Treacy (2000), οι οίκοι 

αξιολόγησης υιοθετούν µια «through the cycle»5 προσέγγιση ενώ οι τράπεζες από 

την άλλη µια «point in time» προσέγγιση. H µελλοντική περίοδος στην τελευταία 

περίπτωση , η οποία καλύπτεται από την τελευταία προσέγγιση, είναι συνήθως σε 

αναλογία µε την ληκτότητα του δανείου.  

                                                           
5 Οι έννοιες «through – the-cycle» και « point-in-time» εξηγήθηκαν παραπάνω.   
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4.3 ∆ιαδικασία και Μεθοδολογία Αξιολόγησης 

 

Οι οίκοι αξιολόγησης χρησιµοποιούν όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως διάφορες 

διαδικασίες για τον υπολογισµό των αξιολογήσεών τους, οι οποίες αποτελούνται 

ταυτόχρονα από συνδυασµό µαθηµατικών µοντέλων και προσωπικών αξιολογήσεων 

από εµπειρογνώµονες. Στην συγκεκριµένη υποενότητα παρουσιάζουµε την 

διαδικασία που ακολουθείται από έναν από αυτούς τρεις, παγκοσµίου φήµης, οίκων 

αξιολόγησης, τον Moody's.   

4.3.1 Μεθοδολογίες Αξιολόγησης 

 

Το βασικό µοντέλο αξιολόγησης που χρησιµοποιεί η Moody’s, κυρίως για την 

αξιολόγηση του κινδύνου των επιχειρήσεων, είναι το λεγόµενο RiskCalc, το οποίο 

αντικατέστησε το παλαιότερο µοντέλο RiskScore. Πρόκειται για έναν αλγόριθµο, ο 

οποίος χρησιµοποιεί 9 χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, τους επεξεργάζεται και µε αυτό 

τον τρόπο εξάγονται σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την τρέχουσα 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της αξιολογούµενης επιχείρησης. Έτσι, δίνεται η 

δυνατότητα συστηµατικής παρακολούθησης και βελτίωσης των επιχειρήσεων και οι 

αξιολογήσεις που προκύπτουν είναι έγκυρες, αντικατοπτρίζοντας όσο το δυνατόν 

καλύτερα, την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, ο 

αλγόριθµος βασίζεται σε: 

• Μοντέλα Κινδύνου 

• Μοντέλα Έκθεσης 

• Μοντέλα Χαρτοφυλακίου 

• ∆οµηµένα Μοντέλα: Πρόκειται για µοντέλα που έχουν σχεδιαστεί 

αποκλειστικά για συγκεκριµένο σκοπό. Αυτά που χρησιµοποιεί η 

Moody’s είναι το Merton model και το Gambler’s Ruin. 

• Μη ∆οµηµένα Μοντέλα: Πρόκειται για γενικά µοντέλα που έχουν 

πολλαπλές χρήσεις. Παραδείγµατα αυτών είναι η καµπύλη Phillips, 

Κευνσιανά Μακροοικονοµικά Μοντέλα, το Μοντέλο Αποτίµησης των 

Κεφαλαιακών Στοιχείων και οι καµπύλες IS-LM. 
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4.3.2 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης  

 

∆ιάλογος µε τους συµµετέχοντες στην αγορά 

Η Moody’s από το 2002 αποφάσισε να έρχεται σε επαφή µε τους συµµετέχοντες στην 

αγορά κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αξιολογήσεις µε σκοπό: 

• την πληροφόρηση για τις απόψεις των συµµετεχόντων στην αγορά για την 

αξιοπιστία της επιχείρησης – τράπεζας – κράτους που αξιολογεί, 

• τη λεπτοµερή ανάλυση για το προφίλ αυτού που αξιολογεί, 

• να λάβει υπόψη τυχόν παράγοντες που, διαφορετικά, δεν θα 

συµπεριλαµβάνονταν στην έρευνα για την αξιολόγηση. 

Συνάντηση µε τον εκδότη 

Η συνάντηση µε τη ∆ιοίκηση της επιχείρησης που υπόκειται στη διαδικασία 

αξιολόγησης αποτελεί το δεύτερο βήµα της διαδικασίας αξιολόγησης. Η συνάντηση 

έχει σκοπό την ενηµέρωση του οίκου αξιολόγησης για τα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία, τη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και άλλων παραγόντων της 

πιστοληπτικής ικανότητας που επιδρούν στην αξιολόγηση. 

 

Αναλυτική Έρευνα 

Αφού έχει προηγηθεί η συνάντηση µε τους υπεύθυνους της αξιολογούµενης 

επιχείρησης, αρχίζει η αναλυτική έρευνα µε βάση τις πληροφορίες που έχουν 

συγκεντρωθεί. Στο στάδιο αυτό χρησιµοποιείται η µεθοδολογία που προαναφέραµε 

και εξάγονται τα αποτελέσµατα της έρευνας. Εκτός από τις εµπιστευτικές 

πληροφορίες που παρέχονται από τον εκδότη, χρησιµοποιούνται ακόµη και τα 

στοιχεία από τις απόψεις των συµµετεχόντων στην αγορά έτσι ώστε η ανάλυση να 

είναι πιο ολοκληρωµένη και να παρουσιάζει όλα όσα αφορούν τους επενδυτές. 

Ενηµέρωση του εκδότη 

Στη συνέχεια, ενηµερώνεται ο εκδότης για τα αποτελέσµατα που έχουν προκύψει από 

την έρευνα. Το στάδιο αυτό είναι σηµαντικό, καθώς µπορεί να έχουν γίνει λάθη ή να 

υπάρχουν παραλήψεις, κι έτσι δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης όλων των 

στοιχείων και προσαρµογή των αποτελεσµάτων σε αυτά. 
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∆ηµοσίευση των αποτελεσµάτων 

Τέλος, αφού έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες που προαναφέραµε, η Moody’s 

δηµοσιεύει τη βαθµολογία και την έκθεση αξιολόγησης για να ενηµερωθούν όλοι 

όσοι ενδιαφέρονται.(Langohr & Langohr, 2008) 

 

 

4.4 Κριτήρια και κλίµακες αξιολόγησης 

 

Σε αυτό το σηµείο παραθέτουµε την βαθµολογική κλίµακα στην οποία 

κατατάσσονται οι υπό εξέταση εταιρίες (δηλαδή τα εταιρικά οµόλογα) ή τα κράτη 

στην περίπτωση όπου αξιολογούνται χώρες (κρατικά οµόλογα). Θα παρουσιασθεί η 

κλίµακα που ακολουθείται από τους οίκους Standard's & Poor's και Fitch Ratings 

διότι είναι ίδια, ενώ στην κλίµακα του Moody's παρουσιάζονται κάποιες διαφορές 

στον συµβολισµό.  

 

4.4.1 Κριτήρια Αξιολόγησης 

Πίνακας Επιχειρησιακού Κινδύνου / Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου 

Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει ευκρίνεια και αντικειµενικότητα κατά την 

διαδικασία αξιολόγησης. Για αυτό το λόγο, η αναλυτική µεθοδολογία που ακολουθεί 

η Standard & Poor’s βασίζεται σε κοινά πλαίσια εφαρµογής µε αυτά των άλλων 

οίκων αξιολόγησης, κοινώς αποδεκτά από όλους. Η ανάλυση, αρχικά, περιλαµβάνει 

βασική επιχειρησιακή ανάλυση, ενώ ακολουθούν κατηγορίες χρηµατοοικονοµικής 

ανάλυσης. Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας ταυτίζονται από πολλούς 

µε την χρηµατοοικονοµική ανάλυση, κυρίως των χρηµατοοικονοµικών δεικτών. 

Ωστόσο, η ανάλυση αξιολόγησης ξεκινάει µε την ανάλυση του επιχειρησιακού και 

του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.  

Παρουσιάζουµε, παρακάτω, έναν πίνακα που εµφανίζει τα τυπικά 

αποτελέσµατα για διάφορους συνδυασµούς επιχειρησιακού / χρηµατοοικονοµικού 

κινδύνου: 
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Εικόνα 4: Business Risk-Financial Risk Ratings

 

Πηγή: (Standard and Poor's, 2008) 

Οι κατηγορίες του επιχειρησιακού και του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου που 

εξετάζει η Standard & Poor’s είναι οι εξής: 

 

Επιχειρησιακός Κίνδυνος:  

� Κίνδυνος που σχετίζεται µε τη χώρα (Country Risk): Το περιβάλλον της 

χώρας στην οποία λειτουργεί η επιχείρηση µπορεί να επηρεάσει δραστικά την 

πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, είτε άµεσα, είτε έµµεσα. Έτσι, η 

πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης εξαρτάται, σε ένα βαθµό, από την 

ικανότητά της να αποφεύγει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη χώρα στην 

οποία δραστηριοποιείται. 

� Παράγοντες του κλάδου: Όλες οι αναλύσεις για την αξιολόγηση 

συµπεριλαµβάνουν ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Ο βαθµός 

λειτουργικού κινδύνου που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση εξαρτάται από τη 

δυναµική του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Οι παράγοντες αυτοί 

περιλαµβάνουν τις προοπτικές ανάπτυξης, σταθερότητας ή ύφεσης για την 

επιχείρηση. 

� Ανταγωνιστική Θέση: Τα στοιχεία για την ανταγωνιστική θέση της 

επιχείρησης αποτελούν σηµαντικές πληροφορίες στη µελέτη του 

επιχειρησιακού κινδύνου και συχνά µπορεί να επηρεάσουν τη βαθµολογία της 
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επιχείρησης κατά την αξιολόγηση. Το µέγεθος της εταιρίας και η 

διαφοροποίησή της από τους ανταγωνιστές της παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

� Κερδοφορία / Σύγκριση µε ανταγωνιστές: Η κερδοφορία είναι κρίσιµο 

στοιχείο για την εξασφάλιση υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας. Ωστόσο, θα 

πρέπει να εξετάζεται συγκριτικά µε αυτήν των ανταγωνιστών της επιχείρησης, 

για να µπορεί να εξαχθεί κάποιο συµπέρασµα.(Standard and Poor's, 2008) 

 

Χρηµατοοικονοµικός Κίνδυνος 

� Τρόπος λειτουργίας / ∆ιαχείριση Κινδύνου / Οικονοµικές Πολιτικές: Η 

Standard & Poor’s δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτική διαχείρισης του 

χρηµατοοικονοµικού κινδύνου από τη µεριά της ∆ιοίκησης Μάνατζµεντ. 

Είναι πολύ σηµαντικό να εξεταστεί ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης, 

καθώς και οι οικονοµικές πολιτικές που ακολουθεί. 

� Λογιστική διαχείριση: Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι η πρώτη πηγή 

πληροφόρησης που λαµβάνει η Standard & Poor’s σχετικά µε την οικονοµική 

θέση της επιχείρησης και την επίδοσή της. Θα πρέπει να αναφέρονται οι 

λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η επιχείρηση και στη συνέχεια, η 

Standard & Poor’s να κάνει τις κατάλληλες προσαρµογές για την πιο 

αποδοτική χρησιµοποίησή τους. 

� Ταµειακές Ροές: Η ανάλυση των ταµειακών ροών της επιχείρησης είναι ένα 

µέσο ένδειξης της αποδοτικότητας της επιχείρησης και κατά πόσο µπορεί να 

καλύψει τις εκροές της σε σχέση µε τις εισροές της. Η ανάλυση αυτή είναι 

συνήθως το πιο κρίσιµο σηµείο για την αξιολόγηση της επιχείρησης. 

� ∆ιάρθρωση Κεφαλαίου / Ασφάλεια Περιουσιακών Στοιχείων: Άλλο ένα 

στοιχείο στο οποίο η S&P δίνει ιδιαίτερη προσοχή είναι η διάρθρωση 

κεφαλαίου, για να µετρηθεί η οικονοµική ευελιξία της επιχείρησης και ο 

βαθµός λειτουργικής µόχλευσης. 

� Ρευστότητα: Ένα επιπλέον στοιχείο ανάλυσης είναι η ρευστότητα της 

επιχείρησης. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένα µέτρα για τη 

µέτρηση και αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων. Η σηµαντικότητα κάθε στοιχείου 

διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. 
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4.4.2 Κλίµακες Αξιολόγησης 

 

Η βασική κλίµακα η οποία απεικονίζεται παρακάτω χρησιµοποιείται για την 

αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής δύναµης και της δυνατότητας κάλυψης χρέους 

από την πλευρά της εξεταζόµενης µονάδας. Εφαρµόζεται τόσο σε εταιρικό όσο και 

σε δηµόσιο επίπεδο.  

Εικόνα 5: Πίνακας Βαθµολογικών ∆ιαβαθµίσεων 

 

Πηγή: (Standard & Poor’s Financial Services, LLC, 2009) 
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4.4.2.1 Κλίµακα Αξιολόγησης σε Μακροχρόνιο Ορίζοντα 

 

ΑΑΑ:  - Υψηλότατη ποιότητα πιστοληπτικής ικανότητας (Highest Credit Quality): 

Αποτυπώνει το χαµηλότερο επίπεδο κινδύνου και αποδίδεται σε περιπτώσεις 

εξαιρετικής ικανότητας ανταπόκρισης σε χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Αυτή η 

ικανότητα είναι απίθανο να επηρεαστεί από προβλέψιµα γεγονότα. 

ΑΑ: - Πολύ υψηλή ποιότητα πιστοληπτικής ικανότητας (Very High Credit Quality): 

Αποτυπώνει πολύ χαµηλό επίπεδο κινδύνου και αποδίδεται σε περιπτώσεις µεγάλης 

ικανότητας ανταπόκρισης σε χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Αυτή η ικανότητα 

δεν είναι ιδιαίτερα τρωτή σε προβλέψιµα γεγονότα. 

Α: - Υψηλή Πιστοληπτική Ικανότητα ( High Credit Quality): Αποτυπώνει χαµηλό 

επίπεδο κινδύνου ενώ η ικανότητα πληρωµής των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων θεωρείται ισχυρή. Αυτή η ικανότητα θεωρείται, παρ’ όλα αυτά τρωτή, 

σε µικρό βαθµό, σε επιχειρηµατικές ή οικονοµικές συνθήκες. 

ΒΒΒ:- Κερδοσκοπικό Επίπεδο Πιστοληπτικής Ικανότητας (Speculative): Αποτυπώνει 

ένα σχετικά υψηλό επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο, ειδικά σε περιπτώσεις µεταβολής 

στις υπάρχουσες επιχειρησιακές ή οικονοµικές συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει 

µια χρηµατοοικονοµική ευελιξία η οποία υποστηρίζει την ανταπόκριση στις 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 

ΒΒ: – Κερδοσκοπικό Επίπεδο Πιστοληπτικής Ικανότητας (Speculative): Αποτυπώνει 

ένα σχετικά υψηλό επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο, ειδικά σε περιπτώσεις µεταβολής 

στις υπάρχουσες επιχειρησιακές ή οικονοµικές συνθήκες. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει 

µια χρηµατοοικονοµική ευελιξία η οποία υποστηρίζει την ανταπόκριση στις 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 

Β: – Υψηλό Κερδοσκοπικό Επίπεδο Πιστοληπτικής Ικανότητας (Highly Speculative): 

Αποτυπώνει την ύπαρξη κινδύνου παράλληλα µε ένα περιορισµένο περιθώριο 

ασφάλειας. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καλύπτονται, όµως η ικανότητα για 

συνεχείς πληρωµές µπορεί πολύ εύκολα να επηρεαστεί από την επιδείνωση του 

επιχειρηµατικού ή οικονοµικού περιβάλλοντος. 

CCC: – Υψηλό Επίπεδο Πιστωτικού Κινδύνου (Substantial credit Risk): Αποτυπώνει 

πολύ υψηλή πιθανότητα κινδύνου. 

CC: - Πολύ Υψηλό Επίπεδο Πιστωτικού Κινδύνου (Very High Levels of Credit 

Risk): Κάποιο είδος κινδύνου είναι σχεδόν βέβαιο. 
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C: – Υψηλότατα Επίπεδα Πιστωτικού Κινδύνου (Exceptionally High Levels of Credit 

Risk): Ο κίνδυνος είναι αναπόφευκτος. Αφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο, υπό 

αξιολόγηση, οργανισµός έχει εισέλθει σε µια περίοδο µη πληρωµών, ή 

διαπραγµατεύεται συµφωνίες σχετικά µε τον τρόπο ανταπόκρισης σε 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του ή θεωρείται ότι θα εισέλθει γρήγορα σε 

κατάσταση αξιολόγησης «RD» ή «D». 

RD : – Μικρής Έκτασης Πρόβληµα (Restricted Default): Ο, υπό αξιολόγηση, 

οργανισµός δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, που αφορούν σε 

οµόλογα, δάνεια ή άλλου είδους χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, χωρίς όµως να 

περιέλθει σε κατάσταση χρεοκοπίας, ρευστοποίησης κλπ και χωρίς να πάψει τη 

επιχειρηµατική του δραστηριότητα. 

D: – Ύπαρξη Προβλήµατος (Default): Η, υπό αξιολόγηση, µονάδα περιήλθε σε 

κατάσταση χρεοκοπίας, ρευστοποίησης κλπ και χρειάστηκε να διακόψει την 

επιχειρηµατικής της δραστηριότητα. 

 

4.4.2.2 Κλίµακα Αξιολόγησης σε Βραχυπρόθεσµο Ορίζοντα 

Καλύπτει χρονικό ορίζοντα 13 µηνών για εταιρικές και δοµηµένες υποχρεώσεις και 

ορίζοντα 36 µηνών για υποχρεώσεις των δηµόσιων χρηµατοοικονοµικών αγορών στις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. 

F1: – Υψηλότατη Βραχυπρόθεσµη Πιστοληπτική Ικανότητα (Highest Short-term 

Credit Quality): Αποτυπώνει την µεγαλύτερη δυνατή ικανότητα για ανταπόκριση σε 

βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 

F2: – Καλή Βραχυπρόθεσµη Πιστοληπτική Ικανότητα (Good Short-term Credit 

Quality): Αποτυπώνει την καλή ικανότητα ανταπόκρισης σε βραχυπρόθεσµες 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 

F3: – Ικανοποιητική Βραχυπρόθεσµη Πιστοληπτική Ικανότητα (Fair Short-term 

Credit Quality). 

Β: – Κερδοσκοπικό Επίπεδο Βραχυπρόθεσµης Πιστοληπτικής Ικανότητας 

(Speculative Short-term Credit Quality): Ελάχιστη ικανότητα ανταπόκρισης σε 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις συν αυξηµένη έκθεση σε µεταβολές του 

επιχειρηµατικού και οικονοµικού περιβάλλοντος. 

C: – Υψηλός βραχυπρόθεσµος Κίνδυνος (High Short-term Default Risk): 

Αποτυπώνει υψηλή πιθανότητα κινδύνου. 
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RD: – Μικρής Έκτασης Πρόβληµα (Restricted Default): Η, υπό αξιολόγηση, µονάδα 

καλύπτει µερικές µόνο από τις συνολικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της. 

D: – Ύπαρξη Προβλήµατος (Default): Μη κάλυψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων. 

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει τη σχέση µεταξύ µακροχρόνιας και βραχυχρόνιας 

κλίµακας αξιολόγησης. 

Πίνακας 3: Σχέση Μακ/νιας και Βραχ/νιας Αξιολόγησης 

Rating Correspondence Table 

Μακροχρόνια Αξιολόγηση Βραχυχρόνια Αξιολόγηση 

ΑΑΑ F1+ 

AA+  F1+ 

AA  F1+ 

AA-  F1+ 

A+ F1 or F1+ 

A F1 

A- F2 or F1 

BBB+ F2 

BBB F3 or F2 

BBB- F3 

BB+ B 

BB B 

BB- B 

B+ B 

B B 

B- B 

CCC C 

CC C 

C C 

RD/D RD/D 

 

Πηγή: Επεξεργασία ιδία από (Langohr & Langohr, 2008) 
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4.5 Εφαρµογές των πιστωτικών αξιολογήσεων- ποσοτικοποίηση 

αυτών 

 

∆εδοµένης της ενδογενούς φύσης των πιστωτικών αξιολογήσεων όπως είναι: η 

απλότητά, η συγκρισιµότητα και η προσβασιµότητα τους, δεν προκαλεί έκπληξη το 

γεγονός ότι χρησιµοποιούνται ευρέως στην χρηµατοοικονοµικές αγορές. Για 

παράδειγµα, οι Οίκοι Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ανακοινώνουν συχνά 

εκθέσεις µε µήτρες µετάβασης (transition matrices6) από τις οποίες προκύπτει η 

πιθανότητα µετάβασης από µία κλίµακα (π.χ  από ΑΑΑ σε ΑΑ) σε µία άλλη για µια 

συγκεκριµένη οµάδα πιστούχων. Οι συµµετέχοντες στις αγορές βασίζονται σε µεγάλο 

βαθµό σε αυτές τις πιθανότητες. Από την άλλη πλευρά, οι Aκαδηµαϊκοί 

ενδιαφέρονται για την παραµετροποίηση και την πρόβλεψη της PD (Probability of 

Default) η οποία υπονοείται από τις πιστωτικές αξιολογήσεις. Επίσης, και οι 

συµµετέχοντες στην αγορά αλλά και οι ακαδηµαϊκοί ενδιαφέρονται για την πρόβλεψη 

πιθανών, ξαφνικών θετικών ή αρνητικών γεγονότων στην οικονοµία τα οποία µε την 

σειρά τους θα επηρεάσουν τις τιµές των µετοχών. Τέλος, οι πιστωτικές αξιολογήσεις 

επηρεάζουν τις αποφάσεις των εταιριών σχετικά µε την κεφαλαιακή τους δοµή και τις 

επενδυτικές τους αποφάσεις  (Zhang, 2006). 

4.5.1 Ποσοτικοποίηση των αξιολογήσεων 

 

Μετά την διαδικασία, κατά την οποία ένας δανειζόµενος έχει αξιολογηθεί, το 

επόµενο που πρέπει να γίνει είναι να "µεταφραστεί'' αυτή η αξιολόγηση σε 

πιθανότητα αθέτησης (PD) έτσι ώστε να µπορεί σε τελική ανάλυση να µετρηθεί ο 

κίνδυνος. Υπάρχουν τρεις πιθανές προσεγγίσεις που χρησιµοποιούνται για αυτό τον 

σκοπό, όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήµα: 

 

 

 

 

                                                           
6
 Οι ''μήτρες μετάβασης" αναλύονται περισσότερο στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. 



 

 

Πηγή: Επεξεργασία

Statistical Approach: Σε αυτήν

τον κάθε ένα δανειζόµενο, η

Credit Scoring µοντέλο. Παρόλο

να υπολογίζεται µια συγκεκριµένη

ξεχωριστά, παρουσιάζει δύο

περίπτωση όπου ο πελάτης έχει

περίπτωση ποιοτικής αξιολόγησης

απαιτούµενα στατιστικά στοιχεία

∆εύτερον, µπορεί να βασίζεται

αθέτησης που προκύπτουν από

κανονική κατανοµή των µεταβλητών

δύο αυτών µειονεκτηµάτων η

µε προσοχή.  

Actuarial Approach: Αυτή

αθέτησης. Επίσης, απαιτείται

ανακοινωθεί για τις διάφορες

µελλοντικής πιθανότητας αθέτησης

παρελθοντικά στοιχεία δείχνουν

τείνουν να έρχονται σε κατάσταση

µία πιθανότητα 1% θα αντιστοιχεί

Αυτή η προσέγγιση ακολουθείται

οι οποίοι δηµοσιεύουν περιοδικά

ανακοινώθηκαν σε προηγούµενα

χρησιµοποιούν αυτήν την προσέγγιση

τους δεν δηµοσιεύονται. 

Statistical 
Approach
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Σχήµα 6: Rating Quantification 

Πηγή: Επεξεργασία ιδία από (Resti & Sironi, 2009) 

Σε αυτήν την περίπτωση µια µεµονωµένη PD υπολογίζεται

δανειζόµενο, η οποία βασίζεται στο σκορ το οποίο λαµβάνεται

µοντέλο. Παρόλο που αυτή η προσέγγιση είναι γρήγορη και

µια συγκεκριµένη πιθανότητα αθέτησης για κάθε έναν

παρουσιάζει δύο µειονεκτήµατα. Πρώτον, φέρει αποτελέσµατα

ο πελάτης έχει αξιολογηθεί µε κάποιο στατιστικό µοντέλο

ποιοτικής αξιολόγησης η οποία διενεργείται από ειδικούς δεν υπάρχουν

στατιστικά στοιχεία ώστε να προκύψουν οι πιθανότητες

µπορεί να βασίζεται σε µη ρεαλιστικές υποθέσεις: π.χ. οι

προκύπτουν από την Discriminant Analysis (Κεφάλαιο

κατανοµή των µεταβλητών που υπεισέρχονται στην ανάλυση

µειονεκτηµάτων η συγκεκριµένη προσέγγιση χρησιµοποιείται

Αυτή η µέθοδος βασίζεται σε πραγµατικές

Επίσης απαιτείται οι παρελθοντικές πιθανότητες αθέτησης οι οποίες

για τις διάφορες κλάσεις, να χρησιµοποιούνται σαν εκτιµητές

πιθανότητας αθέτησης σε κάθε κλάση. Έτσι, αν για παράδειγµα

στοιχεία δείχνουν πως το 1% των δανειοληπτών της κατηγορίας

έρχονται σε κατάσταση αθέτησης µέσα στο χρονικό διάστηµα

θα αντιστοιχεί σε όλους όσους βρίσκονται σε αυτή

προσέγγιση ακολουθείται σε γενικές γραµµές από τους Οίκους Αξιολόγησης

δηµοσιεύουν περιοδικά στατιστικά στοιχεία για τις αθετήσεις

σε προηγούµενα χρόνια ή δεκαετίες. Πολλές τράπεζες

τήν την προσέγγιση αν και σε αυτήν την περίπτωση

Rating 
Quantification

Statistical 
Approach

Actuarial 
Approach

Mapping 
Approach

 

υπολογίζεται για 

οποίο λαµβάνεται από ένα 

είναι γρήγορη και επιτρέπει 

για κάθε έναν δανειζόµενο 

αποτελέσµατα µόνο στην 

στατιστικό µοντέλο (ενώ στην 

ειδικούς δεν υπάρχουν τα 

πιθανότητες αθέτησης). 

υποθέσεις π χ. οι πιθανότητες 

Κεφάλαιο 3), υποθέτουν 

στην ανάλυση. Λόγω των 

χρησιµοποιείται σπάνια και 

πραγµατικές συχνότητες 

αθέτησης οι οποίες έχουν 

χρησιµοποιούνται σαν εκτιµητές της 

αν για παράδειγµα, αν τα 

δανειοληπτών της κατηγορίας ΒΒ 

χρονικό διάστηµα ενός έτους, 

βρίσκονται σε αυτήν την κλάση. 

τους Οίκους Αξιολόγησης, 

για τις αθετήσεις που 

Πολλές τράπεζες, επίσης, 

περίπτωση οι αναφορές 
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Mapping Approach:  Ακριβώς επειδή υπάρχουν διαθέσιµα δηµοσίως στοιχεία για 

πιθανότητες αθέτησης από τους οίκους αξιολόγησης, πολλές τράπεζες το βρίσκουν 

χρήσιµο να δηµιουργήσουν έναν "σύνδεσµο" (mapping) ανάµεσα στις εσωτερικές 

τους αξιολογήσεις και σε αυτές από τους Οίκους Αξιολόγησης (π.χ. θεωρώντας, 

βασιζόµενοι σε υποκειµενική κρίση, πως µία εσωτερική αξιολόγηση της τάξης του 

''10'' είναι ισοδύναµη µε την βαθµολογία ΑΑΑ του οίκου Standard & Poor's). Μετά 

από αυτήν την διαδικασία (mapping), οι πιθανότητες αθέτησης που δηµοσιεύονται 

από τους οίκους, χρησιµοποιούνται ώστε να υπολογισθούν οι αντίστοιχες από τις 

τράπεζες. Αυτή η µέθοδος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι η σύνδεση και η 

συσχέτιση εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων µπορεί να ενέχει αρκετές 

αδυναµίες. Για παράδειγµα, όπως είδαµε στην αρχή του κεφαλαίου, οι Οίκοι 

Αξιολόγησης χρησιµοποιούν µια through-the-cycle προσέγγιση, ενώ οι τράπεζες 

αξιολογούν µε την προσέγγιση rate-in-time: Αυτή η διαφορά από µόνη της θα 

µπορούσε να κάνει την διαδικασία ''mapping'' ασταθή και µη αξιόπιστη(Resti & 

Sironi, 2009). 

 

4.5.2 Μήτρες Μετάβασης (Transition Matrices) 

 

Οι διεθνής Οίκοι Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ξεκίνησαν να δηµοσιεύουν 

ποσοστά αθέτησης (ή ''θνησιµότητας''- mortality) για τις εταιρίες που εξετάζονταν 

στην δεκαετία του 1990. Τα στοιχεία που σχετίζονται µε ''µεταναστεύσεις 

αξιολογήσεων'' (Rating migrations), όπου το τελευταίο δείχνει την συχνότητα µε την 

οποία οι εταιρίες των διαφόρων βαθµίδων "µεταναστεύουν'' σε άλλες κλάσεις, 

µπορούν επίσης να δηµοσιεύονται περιοδικά και οργανώνονται σε Μήτρες 

Μετάβασης (Transition Matrices). Η διαδικασία που ακολουθείται για να 

υπολογισθούν τα παραπάνω δεδοµένα έχει ως εξής:  

 Στην αρχή κάθε έτους, οι εκδότες οµαδοποιούνται ανάλογα µε την βαθµό της 

αξιολόγησής τους  (κάθε έτος αποτελεί µια κλάση), 

 Στα επόµενα χρόνια κάθε κλάση παρακολουθείται και τα (1-έτους και n-ετών) 

ποσοστά αθέτησης για κάθε βαθµίδα καταγράφονται, 
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 Τα 1-έτους και n-ετών ποσοστά αθέτησης για διαφορετικές χρονιές µπορούν να 

υπολογισθούν σαν µέσος όρος, έτσι ώστε να προκύψουν περισσότερο σταθερά 

αποτελέσµατα
7 (Resti & Sironi, 2009). 

Οι µήτρες µετάβασης αποτελούν ένα δηµοφιλές εργαλείο για τους συµµετέχοντες 

στην αγορά οµολόγων, έτσι ώστε αυτοί να µπορούν να υπολογίσουν τις προοπτικές 

µιας πιθανής υποβάθµισης ή αναβάθµισης µιας εταιρίας. Αντιπροσωπεύουν µια 

ιστορική µέτρηση της κινητικότητας των εταιριών ανάµεσα στις διάφορες βαθµίδες 

αξιολόγησης, για την διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Μερικές 

φορές , στους πίνακες των µητρών αυτών υπάρχει και µια στήλη µε τον συµβολισµό 

WR(withdraw), διότι κάποιες φορές οι οίκοι αποσύρουν κάποιες αξιολογήσεις 

(Zhang, 2006).Παρακάτω φαίνονται δύο πίνακες (µήτρες µετάβασης) των διεθνών 

οίκων αξιολόγησης Moody's (πίνακας 4) και Standard & Poor's (πίνακας 5). 

 

Πίνακας 4: 1-year transition matrix- Moody's 

 
 

Πηγή:Moody's Investor Services 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Η περαιτέρω επεξήγηση της συγκεκριμένης διαδικασίας βρίσκεται πέρα από τα όρια της παρούσης εργασίας.  
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Πίνακας 5: 1 year transition matrix - Standard &Poor's 

 
Πηγή:Standard & Poor's (1998) 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν ορισµένες παρατηρήσεις. Πρώτον, 

οι βαθµίδες µε την καλύτερη αξιολόγηση είναι και οι πιο σταθερές: για παράδειγµα, ο 

πίνακας (5) δείχνει όπως µια εταιρία της κατηγορίας ΑΑΑ έχει 88.77%  πιθανότητα 

να παραµείνει στην ίδια βαθµίδα και την επόµενη χρονιά. Αυτό το ποσοστό µειώνεται 

σε 53.15% για µια εταιρία η οποία ανήκε αρχικά στην κατηγορία CCC. 

∆εύτερον, είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι οι καλύτερες βαθµίδες 

αξιολόγησης (ΑΑΑ και Αaa) έχουν ένα ποσοστό αθέτησης πρακτικά 0% (βλέπε 2 

τελευταίες στήλες και στους δύο παραπάνω πίνακες). Έτσι, αν θέλαµε να εστιάσουµε 

στα ποσοστά αθέτησης που έχουν δηµοσιευθεί(αγνοώντας τον κίνδυνο 

µετανάστευσης από µία βαθµίδα σε άλλη), αυτού του είδους η έκθεση θα θεωρούταν 

χωρίς καθόλου κίνδυνο (risk free). Πρέπει όµως κάποιος να προσέξει πως ένας 

επενδυτής που αγοράζει ένα οµόλογο της τάξης ΑΑΑ έχει 8% πιθανότητα να δει µια 

µείωση της αξιολόγησης του και κατ' επέκταση να υποστεί µείωση της αξίας αυτού 

λόγω µείωσης της  πιστοληπτικής ικανότητας.  

Τα ποσοστά "µετανάστευσης" που βασίζονται στους οίκους αξιολόγησης δεν 

είναι εύκολα συγκρίσιµα µε αυτά που σχετίζονται και προκύπτουν από τα εσωτερικά 

συστήµατα των τραπεζών. Αυτό φυσικά σχετίζεται και προκύπτει από το γεγονός πως 

ακολουθούνται οι δύο διαφορετικές µέθοδοι που αναλύθηκαν στην αρχή του 

κεφαλαίου (through-the-cycle και point-in-time). Στην προσέγγιση through-the-cycle,  
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πιθανές µελλοντικές αλλαγές στον οικονοµικό κύκλο συνυπολογίζονται µέσα στην 

αξιολόγηση από την αρχή. Οι τάσεις στην οικονοµία τα επόµενα χρόνια έχουν µια 

σχετικά µέτρια επίπτωση στην αξιολόγηση και έτσι οι µεταναστεύσεις σε άλλες 

βαθµίδες είναι συγκριτικά περιορισµένες. Ωστόσο, ακριβώς επειδή οι εταιρίες που 

έχουν αξιολογηθεί µε µία συγκεκριµένη βαθµολογία παραµένουν συνήθως στα ίδια, 

τα ποσοστά αθέτησης που καταγράφονται είναι συνήθως µη σταθερά κατά την 

διάρκεια του χρόνου: χαµηλότερες αξιολογήσεις καταγράφονται όταν οι 

µακροοικονοµικές συνθήκες είναι καλές και καλύτερες αξιολογήσεις παρατηρούνται 

όταν ο οικονοµικός κύκλος χειροτερεύει.  

Αν η αξιολόγηση προκύπτει µε µία point-in-time προσέγγιση, αξιολογηθείσες 

εταιρίες θα µετακινηθούν σε διαφορετικές βαθµίδες αξιολόγησης ακριβώς µόλις 

παρουσιάσουν βελτίωση ή χειροτέρευση. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά 

µετανάστευσης. Παρόλα αυτά, αφού οι εταιρίες που έχουν λάβει µια συγκεκριµένη 

αξιολόγηση θα είναι πάντα συνεπείς µε ένα συγκεκριµένο επίπεδο βραχυχρόνιου-

κινδύνου, τα ποσοστά αθέτησης ενός έτους θα τείνουν να είναι πιο σταθερά µε το 

πέρασµα του χρόνου (Πίνακας 6).  

 

Πίνακας 6 : Migration Rates & Default Rates in PIT and TTC approaches 

              
Πηγή: (Resti & Sironi, 2009) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

 

 

5.1 Εισαγωγικά 

Από τη δεκαετία του ’80 και µετά, έχει αναπτυχθεί και εφαρµοσθεί µια ποικιλία 

περισσότερων εξελιγµένων µοντέλων για τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Αυτά 

τα µοντέλα έχουν γίνει αποδεκτά τόσο από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη των 

τραπεζών όσο και από το διεθνές τραπεζικό ρυθµιστικό πλαίσιο, όπως φαίνεται από 

τις τροποποιήσεις του. Επίσης, κατά το τέλος της δεκαετίας του ’90, αναπτύχθηκαν 

πολλές µέθοδοι µοντελοποίησης του πιστωτικού κινδύνου όσον αφορά τα 

χαρτοφυλάκια δανείων (Gordy, 2000). Τα νεότερα αυτά µοντέλα είναι σχεδιασµένα 

για την ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο και κατ’ 

επέκταση για τον έλεγχο (όσον αφορά το που συγκεντρώνεται ο κίνδυνος), την 

αξιολόγηση της απόδοσης του κεφαλαίου (όσον αφορά τους πελάτες) καθώς και την 

πιο ενεργή διαχείριση των χαρτοφυλακίων (όσον αφορά τις πιστώσεις)(Gordy, 2000). 

 

5.2 Υπόδειγµα Απόδοσης Προσαρµοσµένης στον Κίνδυνο (Risk-

Adjusted Return On Capital, RAROC Models) 

 

Η έννοια του υποδείγµατος RAROC εισήχθη πρώτη φορά το 1970 από τους Bankers 

Trust. Η απότοµη αύξηση της υιοθέτησης ιδιόκτητων µορφών του RAROC εκ µέρους 

των τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων µπορεί να εξηγηθεί από δύο 

κύριους λόγους: τη ζήτηση για βελτίωση των αποδόσεων και ειδικότερα τη 

µεγιστοποίηση της αξίας των µετόχων και την ανάπτυξη χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων µε ετερογενείς δραστηριότητες, που δηµιουργήθηκαν γύρω από χωριστές 

επιχειρηµατικές µονάδες (ή κέντρα κέρδους) (Saunders & Allen, 2002). Οι δύο 

παραπάνω εξελίξεις έδωσαν την ώθηση στις τράπεζες να αναπτύξουν ένα µέτρο της  
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απόδοσης που να επιτρέπει τη σύγκριση µεταξύ των διαφόρων επιχειρηµατικών 

µονάδων, ειδικά όταν το κεφάλαιο της τράπεζας είναι δαπανηρό και περιορισµένο. 

Επίσης, ένα πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να χρησιµοποιήσει το RAROC ως µέσο για την 

κατανοµή του οικονοµικού του  κεφαλαίου όπως επίσης έχει τη δυνατότητα να 

ασκήσει τιµολογιακή πολιτική σύµφωνα µε τον κίνδυνο, τον οποίο αναλαµβάνει 

(Ρούσσου, 2005). Σύµφωνα µε τη συγγραφέα, η εφαρµογή αυτής της µεθοδολογίας 

θα µπορούσε να είναι ο επόµενος στόχος για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα µετά 

την εναρµόνιση τους µε το αναθεωρηµένο σύµφωνο (Ρούσσου, 2005). 

Η µεθοδολογία RAROC ανήκει σε µια κατηγορία για τη µέτρηση της επίδοσης, 

RAPM ( Risk Adjusted Performance Measures) που βασίζονται στον υπολογισµό της 

απόδοσης λαµβάνοντας υπόψη και τον κίνδυνο. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία οι 

λόγοι που καθιστούν σηµαντική τη χρήση αυτού του µοντέλου είναι (Ρούσσου, 

2005): 

� ∆ιαχείριση του κινδύνου: παρέχεται µια ολοκληρωµένη γνώση για τον 

κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο. 

� Επιχειρηµατική στρατηγική: υπάρχει σύνδεση µεταξύ των τιµών – 

στόχων που θέτονται από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και της 

αναµενόµενης απόδοσης που προσφέρει και αντιπαραβάλλονται ο 

κίνδυνος και το κέρδος. 

� Εκτίµηση της απόδοσης: τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχουν 

οµοιόµορφο τρόπο µέτρησης της απόδοσης και αυτό τους βοηθάει να 

εκτιµήσουν την απόδοση σταθµισµένη στον κίνδυνο (σύµφωνα µε τη 

στρατηγική του εκάστοτε ΧΙ. 

� Βελτίωση της τιµολογιακής πολιτικής: η τιµολόγηση των δανείων και 

άλλων τραπεζικών προϊόντων είναι αντικειµενική και πραγµατοποιείται 

σύµφωνα µε το βαθµό επικινδυνότητας τους. 

� Νοµοθεσία: η κεφαλαιακή επάρκεια των πρέπει να καθορίζεται µε βάση 

τεχνικές ανάλυσης του κινδύνου, σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο 

σύµφωνο της Επιτροπής Βασιλείας  

Σύµφωνα µε την άποψη της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου, ο δείκτης RAROC 

µπορεί να θεωρηθεί ως ο δείκτης Sharpe για τις επιχειρηµατικές µονάδες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των δανείων Ο δείκτης υπολογίζεται ως εξής:  

                                                                             

                                                                        (Saunders & Allen, 2002)                    [7]   

     

RAROC = 
����������έ�� ���ό����

� !ά"��� �  #ί��$�� 
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και                                                                                                                                [8]                                                                            

 

 

(Ρούσσου, 2005)                                                                                                       

 

Σύµφωνα µε τη συγγραφέα (Ρούσσου, 2005), από τη σχέση [8] φαίνεται ότι το 

αναµενόµενο καθαρό εισόδηµα πρέπει να είναι επαρκές έτσι ώστε να καλύπτει τις 

αναµενόµενες απώλειες. Επιπλέον, κατά τη χρήση του RAROC, θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη και το κόστος δέσµευσης του οικονοµικού κεφαλαίου καθώς µόνο 

όταν «ο δείκτης RAROC είναι µεγαλύτερος από το κόστος κεφαλαίου, µπορεί να 

θεωρηθεί αυτό κερδοφόρο» (Ρούσσου, 2005). Ως εκ τούτου πρέπει να ισχύει: 

Αναµενόµενο Καθαρό Εισόδηµα – Αναµενόµενες Απώλειες – Κόστος 

Κεφαλαίου * Οικονοµικό Κεφάλαιο > 0, όπου ο αριστερός όρος της σχέσης 

αντικατοπτρίζει το Οικονοµικό κέρδος 

Συµπερασµατικά, η σχέση µεταξύ του RAROC και του κόστους κεφαλαίου 

είναι: 

� Αν το RAROC > Κόστος Κεφαλαίου → το Οικονοµικό Κέρδος > 0 

� Αν το RAROC < Κόστος Κεφαλαίου → το Οικονοµικό Κέρδος < 0 

Η σχέση [8] µπορεί να αναλυθεί περαιτέρω αν λάβουµε υπόψη τα τρία βασικά 

είδη κινδύνων που τα πιστωτικά ιδρύµατα αναλαµβάνουν δηλαδή τον πιστωτικό 

κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο (Ρούσσου, 2005). Έτσι η 

σχέση [8] γίνεται:  

 

                                                                                                                                     [9] 

 

Όπου, &' ()*+,-*ό,-*. �+/+0ό 123ό45,+6: το άθροισµα των καθαρών εσόδων 

του πιστωτικού ιδρύµατος 

�))�� + ))� + ))��), (8��� + 8�� + 8����: οι Αναµενόµενες Απώλειες και 

το Οικονοµικό Κεφάλαιο για τον Πιστωτικό Κίνδυνο, Κίνδυνο Αγοράς και 

Λειτουργικό Κίνδυνο.  

Όσον αφορά τον παρανοµαστή του κλάσµατος δηλαδή το οικονοµικό 

κεφάλαιο (Economic Capital), σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία είναι το απαιτούµενο 

κεφάλαιο που θα καλύπτει τις ζηµίες από τις µη αναµενόµενες απώλειες και οι οποίες 

ταυτίζονται µε τη διακύµανση των δυνητικών απωλειών στην αξία του ενεργητικού 

RAROC = 
��� �ό� �� ��9��ό ���ό����:��� �ό� � ; <ώ" � ;

=�#�����#ό � !ά"���
 

RAROC = 
�> (��� �ό� �� ��9��ό ���ό����6: �@A�AB�CA�

=�@A�=�AB�=�CA
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γύρω από τις αναµενόµενες απώλειες (Ρούσσου, 2005). Το οικονοµικό κεφάλαιο 

δηλαδή παίζει προστατευτικό ρόλο στην περίπτωση που οι πελάτες δεν 

αποπληρώσουν το δάνειο τους. Επειδή οι αναµενόµενες απώλειες µεταβάλλονται 

ανάλογα µε την αξία του περιουσιακού στοιχείου συνεπάγεται ότι και το οικονοµικό 

κεφάλαιο θα µεταβάλλεται ανάλογα µε την αξία κάθε στοιχείου που διαθέτει στο 

χαρτοφυλάκιο του το πιστωτικό ίδρυµα.  

Το οικονοµικό κεφάλαιο εκφράζοντας τις µη αναµενόµενες απώλειες, ισούται 

µε τη διαφορά των πραγµατικών µε των αναµενόµενων ζηµιών µε ένα επίπεδο 

εµπιστοσύνης. Από αυτό τον ορισµό προκύπτει ότι το µέγεθος του οικονοµικού 

κεφαλαίου εξαρτάται από το πόσο σίγουρο θέλει να είναι το πιστωτικό ίδρυµα για 

την επάρκεια των κεφαλαίων του σε περίπτωση ζηµίας (Ρούσσου, 2005). Το 

εκάστοτε επίπεδο εµπιστοσύνης επιλέγεται µε βάση την επιθυµητή κατηγορία 

πιστοληπτικής ικανότητας. Ένας άλλος ορισµός του οικονοµικού κεφαλαίου είναι 

(Ρούσσου, 2005): 

 

                                                                                                                       [10] 

 

Η παραπάνω σχέση τονίζει ότι το οικονοµικό κεφάλαιο αποτελεί ένα 

πολλαπλάσιο των µη αναµενόµενων απωλειών του χαρτοφυλακίου. Εποµένως, «η 

επιλογή του capital multiplier είναι ιδιαίτερα σηµαντική και καθορίζεται από το 

επίπεδο εµπιστοσύνης και την εκτιµητέα διακύµανση που παρουσιάζει η κατανοµή. 

Αναπαριστά ουσιαστικά τον αριθµό των τυπικών αποκλίσεων που κρίνεται 

απαραίτητο να λάβει υπόψη της η τράπεζα ώστε να διατηρήσει την πιστοληπτική της 

ικανότητα σε δεδοµένο επίπεδο εµπιστοσύνης» (Ρούσσου, 2005).  

Η πιθανότητα να παρουσιαστούν µεγαλύτερες απώλειες προσδιορίζεται στην 

ουρά της κατανοµής. Ως εκ τούτου, η επιλογή της κατανοµής θεωρείται σηµαντικό 

σηµείο για τους µετέπειτα υπολογισµούς και σύµφωνα µε τη συγγραφέα για τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα η κατανοµή των απωλειών  δεν είναι κανονική, γεγονός 

που θα απλοποιούσε τους υπολογισµούς (Ρούσσου, 2005).   

Ένα ερώτηµα που τίθεται είναι πως θα µπορούσε να υπολογιστεί το 

οικονοµικό κεφάλαιο σε ένα διάστηµα εµπιστοσύνης έστω 99.97%. Το οικονοµικό 

κεφάλαιο λοιπόν, εύκολα είναι δυνατό να εκτιµηθεί, εφόσον καθοριστεί το 

διάγραµµα κατανοµής απωλειών, από το γράφηµα πραγµατοποιώντας µια 

προσοµοίωση µε βάση τα οικονοµικά δεδοµένα που βρίσκονται στη διάθεση της 

τράπεζας (Ρούσσου, 2005). Τέλος, σύµφωνα µε την προσοµοίωση αναπαράγονται 

Economic Capital = (Capital Multiplier) * (Portfolio Unexpected Loss) 
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διαφορετικά σενάρια και εκτιµώνται οι απώλειες του χαρτοφυλακίου και οι 

πιθανότητες τους να πραγµατοποιηθούν. Επίσης, πραγµατοποιώντας την 

προσοµοίωση δηµιουργείται ένα µικρό σφάλµα, το οποίο ελαττώνεται όσο αυξάνεται 

ο αριθµός των σεναρίων (Ρούσσου, 2005).  

 Στη βιβλιογραφία (Saunders & Allen, 2002) επίσης αναφέρεται η σύγκριση 

του RAROC µε το δείκτη ROA (Return On Assets) και το δείκτη   RORAC (Return 

On Risk – Adjusted Capital). Οι δείκτες ROA και RORAC [12] χρησιµοποιούνται και 

αυτοί  για τη µέτρηση της επίδοσης ενός δανείου και υπολογίζονται ως εξής 

(Saunders & Allen, 2002): 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                               

 

 

 

Όπως φαίνεται και οι τρείς δείκτες, υπολογίζουν στον αριθµητή το 

προσαρµοσµένο εισόδηµα αλλά διαφέρουν ως προς τον υπολογισµό του 

παρανοµαστή τους. Πιο συγκεκριµένα, ο δείκτης ROA (παραδοσιακός τρόπος 

µέτρησης της επίδοσης) αγνοεί πλήρως τον κίνδυνο της δραστηριότητας του 

δανεισµού και χρησιµοποιεί ως παρανοµαστή τα στοιχεία του ενεργητικού που έχει 

δανείσει. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης RORAC χρησιµοποιεί την απαίτηση των 

κεφαλαίων σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο της Τράπεζας ∆ιεθνών 

∆ιακανονισµών (BIS) σαν ένα µέτρο του κεφαλαίου σε κίνδυνο από τη 

δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τη Βασιλεία I για τα δάνεια ιδιωτικού τοµέα, αυτό 

σήµαινε να πολλαπλασιαστεί η λογιστική αξία του οφειλόµενου δανείου µε 8% 

(Saunders & Allen, 2002). Ενώ, σύµφωνα µε τη Βασιλεία II, το σχετικό ποσό του 

κεφαλαίου εξαρτάται από το εκάστοτε χρησιµοποιούµενο µοντέλο (τυποποιηµένο ή 

εσωτερικής διαβάθµισης) και ενδεχοµένως από τη πιθανότητα αθέτησης, τη ζηµία σε 

περίπτωση αθέτησης και τη διάρκεια της έκθεσης του δανείου στον κίνδυνο 

(Saunders & Allen, 2002). Αντίθετα, οι εναλλακτικές µορφές του RAROC 

προσπαθούν να µετρήσουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια την οικονοµική ή την VAR 

έκθεση από τη δραστηριότητα του δανεισµού. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία 

(Saunders & Allen, 2002), στο βαθµό που οι κανονιστικές προτάσεις της Βασιλείας II 

για τη µεγαλύτερη ακρίβεια της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας είναι 

επιτυχείς, ο δείκτης RORAC πρέπει να προσεγγίζει το δείκτη RAROC µετά την 

υιοθέτηση των νέων προτύπων για τα κεφάλαια.  

ROA =  
����������έ�� ���ό����

�D��E ί� �� �F�D�#�ύ <�$ έE�$� ��� ��D ί 
  [11] 

RORAC= 
����������έ�� ���ό����

� !�"���#έ; <��Dή� �; G�����έ� ; �D�� #ί��$�� �ύ�!H�� �  D�� I�ά< J� K� 9�ώ� K��#�������ώ�
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5.3  Η Προσέγγιση  της Αξίας σε Κίνδυνο (Value At Risk, VaR) 

 

Η µεθοδολογία VAR αναπτύχθηκε, δοκιµάσθηκε και παρουσίασε αλµατώδη πρόοδο 

από το 1993, όπου η επιτροπή Βασιλείας ανακοίνωσε την πρόθεση της να εισαγάγει 

µια κεφαλαιακή επάρκεια για τον κίνδυνο της αγοράς. Το 1996, δόθηκε ένα επιπλέον 

κίνητρο για περαιτέρω ώθηση και ανάπτυξη των µοντέλων VAR, όπου η Επιτροπή 

Βασιλείας τροποποίησε την αρχική της πρόταση και συµφώνησε να επιτραπεί σε 

ορισµένες τράπεζες να χρησιµοποιούν δικά τους εσωτερικά µοντέλα (και όχι η 

τυποποιηµένη προσέγγιση που προτάθηκε από τις ρυθµιστικές αρχές) για τον 

υπολογισµό της έκθεσης στον κίνδυνο αγοράς (Saunders & Allen, 2002). Έτσι από τα 

τέλη του 1996, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 1998 για τις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής, οι µεγαλύτερες τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν τα 

εσωτερικά τους µοντέλα για να υπολογίσουν τις εκθέσεις VAR στα χαρτοφυλάκια 

συναλλαγών τους και ως εκ τούτου τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις για τον κίνδυνο 

αγοράς (Saunders & Allen, 2002). 

Στην ουσία τα µοντέλα VAR έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να µετρούν την 

µέγιστη δυνητική απώλεια της αξίας ενός δεδοµένου περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης, σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο και σε ένα δεδοµένο διάστηµα 

εµπιστοσύνης (π.χ. 95% ή 99%) και υποθέτουν ότι η κατανοµή των απωλειών είναι 

κανονική. Οι σηµαντικές παράµετροι για τον υπολογισµό της VAR είναι η τρέχουσα 

αξία του στην αγορά και η µεταβλητότητα ή η τυπική απόκλιση της αγοραίας αξίας. 

Η VAR µπορεί να υπολογιστεί δοθέντος ένα διάστηµα εµπιστοσύνης (για παράδειγµα 

99%) και ένα υποτιθέµενο ορίζοντα κινδύνου (Saunders & Allen, 2002). Έτσι, κάτω 

από την υπόθεση της κανονικής κατανοµής, για ένα διάστηµα εµπιστοσύνης έστω 

95% (το οποίο σηµαίνει ότι το 95% των παρατηρήσεων βρίσκεται µεταξύ +1.96 και -

1.96 τυπικές αποκλίσεις από το µέσο), η VAR υπολογίζεται: 

                                                                                                          

                                                                                                                       [13] 

Συµπερασµατικά, αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει µια πιθανότητα 5% ότι το ποσό 

που θα χάσει η τράπεζα θα είναι µεγαλύτερο από x. Ωστόσο, η εφαρµογή αυτής της 

µεθοδολογίας σε µη εµπορεύσιµα δάνεια παρουσιάζει κάποια σηµαντικά 

προβλήµατα. Πρώτον, η τρέχουσα αγοραία αξία ενός δανείου δεν είναι δυνατό να 

5%VAR = 1.65 * σ = x 
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κατά τη διάρκεια «κατασκευής

Υπάρχει ένας µεγάλος

VAR, µεταξύ άλλων η προσοµοίωση

Επιπλέον, υπάρχει ένας µεγάλος

µοντελοποίηση του πιστωτικού

των MKMV's Portfolio Manager, CreditMetrics, Credit

Algorithmics Portfolio Credit

επιτρέπουν τον προσδιορισµό

υπολογισµό της «ουράς» (της

 

5.4 ∆οµικά Υποδείγµατα

Τα υποδείγµατα που ανήκουν

αρχικό υπόδειγµα που ανέπτυξε

υποθέσεις σχετικά µε την κεφαλαιακή

γεγονότος της αθέτησης. Επίσης

προαιρέσεων (options approach

             

5.4.1 Το Πλαίσιο του 

Δομικά 
Υποδείγματα

70  

άµεσα επειδή τα περισσότερα δάνεια δεν αποτελούν

διαπραγµάτευσης ∆εύτερον, εξαιτίας του παραπάνω προβλήµατος, οι αναλυτές

διάθεση τους χρονολογικές σειρές της τυπικής απόκλισης, 

της αγοραίας αξίας του δανείου (Saunders & Allen, 2002)

περίπτωση η υπόθεση της κανονικής κατανοµής των αποδόσεων

περιουσιακών στοιχείων είναι µια κατά προσέγγιση εκτίµηση

πιο δύσκολη όταν εφαρµοστεί στην πιθανή κατανοµή της

Εποµένως ακόµα και να υπάρχει η δυνατότητα να υπολογισθεί

του δανείου, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ασυµµετρία τω

κατασκευής» του δάνειου (Saunders & Allen, 2002)

ένας µεγάλος αριθµός τεχνικών που διατίθενται για την εκτίµηση

άλλων η προσοµοίωση Monte Carlo και η θεωρία των ακραίων

υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός εργαλείων που είναι διαθέσιµα

του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου, συµπεριλαµβανοµένων

MKMV's Portfolio Manager, CreditMetrics, Credit Suisse’s CreditRisk

Credit Risk Management Τool. Όλα αυτά τα

προσδιορισµό της κατανοµής των απωλειών και εποµένως

ουράς» (της κατανοµής) των διαφόρων κινδύνων.  

Υποδείγµατα (Structural Models) 

που ανήκουν στην κατηγορία των structural models 

υπόδειγµα που ανέπτυξε  ο Merton και το οποίο βασίστηκε σε µία

σχετικά µε την κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης αλλά και του

αθέτησης. Επίσης µπορούν να χωρισθούν περαιτέρω σε υποδείγµατα

approach) και υποδείγµατα αγοράς (reduced form

Σχήµα 7: ∆οµικά Υποδείγµατα 

αίσιο του Merton 

Δομικά 
Υποδείγματα

Υποδείγματα  
Προαιρέσεων

(OPT)

Υποδείγματα 
Αγοράς (Reduced 

Form) 

αποτελούν αντικείµενο 

προβλήµατος, οι αναλυτές δεν 

απόκλισης, σ δηλαδή της 

(Saunders & Allen, 2002). Στην 

των αποδόσεων κάποιων 

προσέγγιση εκτίµηση, η οποία 

κατανοµή της αξίας των 

να υπολογισθεί η σ και η 

ασυµµετρία των αποδόσεων 

(Saunders & Allen, 2002). 

διατίθενται για την εκτίµηση της 

ων ακραίων τιµών. 

είναι διαθέσιµα για τη 

συµπεριλαµβανοµένων 

CreditRisk+ και 

Όλα αυτά τα εργαλεία 

απωλειών και εποµένως τον 

 βασίζονται στο 

βασίστηκε σε µία σειρά από 

επιχείρησης αλλά και του ίδιου του 

περαιτέρω σε υποδείγµατα 

form models).   

 



 71  

 

 

Ο Merton για να ξεπεράσει κάποια βασικά προβλήµατα βασίστηκε στη θεωρία των 

δικαιωµάτων προαίρεσης θεωρώντας ότι οι µέτοχοι της επιχείρησης κατέχουν ένα 

δικαίωµα αγοράς (call option) µε τιµή εξάσκησης (strike price) ίση µε τη λογιστική 

αξία των υποχρεώσεων της. Συγκεκριµένα, ο Merton(1974) υπέθεσε µια απλή 

κεφαλαιακή διάρθρωση για τις επιχειρήσεις, που αποτελείται από ίδια κεφάλια µε 

χρηµατιστηριακή αξία Ε και δανειακές υποχρεώσεις ίσες µε ένα οµόλογο µηδενικού 

τοκοµεριδίου µε ονοµαστική αξία Υ, και ακολούθως περιέγραψε τις πληρωµές, σε 

µετόχους και οµολογιούχους – πιστωτές κατά την ληκτότητα του οµολόγου. Αν η 

αγοραία αξία του ενεργητικού της επιχείρησης Α είναι µεγαλύτερη από την αξία των 

δανειακών της υποχρεώσεων, οι µέτοχοι θα εισπράξουν την διαφορά τους  και οι 

πιστωτές θα αποπληρωθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, οι µέτοχοι θα αθετήσουν την 

αποπληρωµή των δανειακών τους υποχρεώσεων και θα παραχωρήσουν την 

ιδιοκτησία της επιχείρησης στους πιστωτές της (Ε=0, Υ=Α).  

Σύµφωνα λοιπόν µε το πλαίσιο του Merton, οι µέτοχοι µιας µοχλευµένης επιχείρησης 

θεωρητικά αποκτούν ένα χρηµατοοικονοµικό δικαίωµα αγοράς των περιουσιακών 

της στοιχείων, µε τιµή εξάσκησης την ονοµαστική αξία των δανειακών υποχρεώσεων 

τους ( σηµείο αθέτησης- default point ) και ληκτότητα ίση µε αυτή των δανειακών 

υποχρεώσεων τους. Επίσης, η πιθανότητα αθέτησης της επιχείρησης είναι ίση µε την 

πιθανότητα µη άσκησης του δικαιώµατος από τους µετόχους. Παράλληλα, εξάγεται 

µια µεταβλητή που ονοµάζεται «απόσταση από την αθέτηση» (distance to default) και 

δείχνει τον αριθµό των τυπικών αποκλίσεων που η αγοραία αξία του ενεργητικού 

βρίσκεται µακριά από το σηµείο αθέτησης. Τέλος, η ζηµία σε περίπτωση αθέτησης 

είναι ίση µε την αξία ενός χρηµατοοικονοµικού δικαιώµατος πώλησης των 

περιουσιακών της στοιχείων, µε τιµή εξάσκησης την ονοµαστική αξία των δανειακών 

υποχρεώσεων και ληκτότητα ίση µε αυτή των δανειακών υποχρεώσεων. 

 

5.4.2 Πλεονεκτήµατα ∆οµικών Υποδειγµάτων 

 

Τα πλεονεκτήµατα της προσέγγισης του Merton – και γενικότερα των δοµικών 

υποδειγµάτων -  είναι ότι στη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου λαµβάνουν υπόψη 

τόσο την τρέχουσα αξία του ενεργητικού µιας επιχείρησης, όσο και τη διακύµανση 

του. Οι συγκεκριµένες µεταβλητές εκφράζουν το µέγεθος (size) και τον 

επιχειρηµατικό κίνδυνο (business risk) που έχει µια επιχείρηση. Όµως, τόσο η 
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τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης όσο και η διακύµανση 

τους δεν είναι άµεσα παρατηρήσιµα µεγέθη. Αντίθετα, η παρούσα αξία των µετοχών 

µιας εισηγµένης επιχείρησης είναι παρατηρήσιµη και η µεταβλητότητά της µπορεί 

εύκολα να εκτιµηθεί χρησιµοποιώντας ιστορικά δεδοµένα. Γι’ αυτόν τον λόγο ο 

Merton πρότεινε την εφαρµογή αυτού του τύπου υποδειγµάτων, ώστε να 

υπολογισθούν οι συνεπαγόµενες τιµές για την τρέχουσα αξία του ενεργητικού καθώς 

και για την διακύµανση του. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να εκτιµηθεί η απόσταση 

από την αθέτηση, η πιθανότητα αθέτησης και η ζηµία σε περίπτωση αθέτησης, για 

εισηγµένες επιχειρήσεις. (Παπαναστασόπουλος, 2005) 

Όσον αφορά στα υποδείγµατα αγοράς (reduced form)  συνοπτικά µπορούµε να 

πούµε ότι αυτά αποσυνθέτουν ένα οµόλογο µε κίνδυνο σε δύο συστατικά στοιχεία : 

το risk free και ένα πιστωτικό risk premium. Χρησιµοποιούν δηλαδή τιµές χρέους και 

όχι Ιδίων Κεφαλαίων όπως συµβαίνει µε τα παραπάνω µοντέλα για την επίτευξη 

όµως του ίδιου στόχου αυτού της εκτίµησης πιθανοτήτων αθέτησης. Επίσης 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν παρέχουν κάποια οικονοµική ερµηνεία που οδηγεί 

σε αυτήν την αθέτηση και οι πιθανότητες που χρησιµοποιούνται είναι ουδέτερες ως  

προς τον κίνδυνο. Τα πιο γνωστά µοντέλα αυτής της κατηγορίας είναι: το 

Kamakura’s Risk Manager και το KPMG. 

 

5.4.3 Moody’s KMV Model 

 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα δοµικού µοντέλου (προαιρέσεων)  είναι το  KMV 

model της εταιρίας αξιολογήσεων Moody’s.  Το υπόδειγµα αυτό στηρίζει την λογική 

του στην θεωρία τιµολόγησης των δικαιωµάτων προαίρεσης (options pricing theory). 

Από την δεκαετία του 70 (το 1974 πιο συγκεκριµένα σε άρθρο του Merton) η ιδέα της 

εφαρµογής της συγκεκριµένης θεωρίας στην αξιολόγηση των επικίνδυνων οµολόγων 

είχε αναφερθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό η 

χρηµατοοικονοµική εταιρεία KMV δηµιούργησε και πρότεινε (1995) ένα υπόδειγµα 

πρόβλεψης της πιθανότητας αθέτησης το οποίο εφαρµόζεται για να προβλέπει 

πιθανότητες αθέτησης για όλες τις µεγάλες εταιρίες και τράπεζες που είναι 

εισηγµένες σε οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές. Η λογική του υποδείγµατος 

αυτού βασίζεται στο γεγονός ότι ένα οµόλογο ή ένα δάνειο όπου εκδότης – δανειολήπτης  
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είναι µια µεγάλη επιχείρηση εισηγµένη σε κάποια οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά 

αποτελεί στην ουσία µια πώληση ενός δικαιώµατος πώλησης (βλέπε σχήµα παρακάτω). 

∆ιάγραµµα 2: Το κέρδος ενός δανειστή ή κατόχου οµολόγου µεγάλης επιχείρησης 

 
Πηγή: Προσαρµογή από (Saunders & Allen, 2002) 

Χρηµατοδοτώντας µια µεγάλη επιχείρηση µε δάνειο ή οµόλογο, η επιχείρηση 

αυτή θα αποκτήσει νέα περιουσιακά στοιχεία µε σκοπό να αυξηθεί η αξία της. Εάν τα 

πράγµατα για την επιχείρηση πάνε καλά και η αξία της βρεθεί να είναι, όταν 

πρόκειται να εξυπηρετήσει το δάνειο, πάνω από ένα επίπεδο Α, τότε το δάνειο θα 

εξυπηρετηθεί κανονικά και ο δανειστής θα απολαύσει κέρδος Κ. Όσο η αξία της 

εταιρείας είναι µεγαλύτερη από Α, ο δανειστής θα απολαµβάνει το κέρδος Κ, χωρίς 

να έχει λόγο να καρπωθεί µέρος της επιπλέον υπεραξίας της εταιρείας. Εντούτοις, 

όταν η εταιρεία φτάσει να έχει αξία λιγότερη από Α, τότε το δάνειο δεν θα µπορεί να 

εξυπηρετείται κανονικά και έτσι ο δανειστής θα έχει µοιραία λιγότερο κέρδος από Α 

το οποίο θα µειώνεται όσο µειώνεται και άλλο η αξία της εταιρείας φτάνοντας και σε 

ζηµία.  Η απλή αυτή λογική οδηγεί σε σχήµα αποπληρωµής του δανειστή, όπως το 

σχήµα 2. Εντούτοις, µια µατιά στη βιβλιογραφία των δικαιωµάτων προαίρεσης είναι 

αρκετή για να αντιληφθεί κάποιος ότι το σχήµα αυτό αποπληρωµής είναι ακριβώς το ίδιο 

σαν να πουλάει κάποιος ένα δικαίωµα πώλησης (Short on Put Option), όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα.   

∆ιάγραµµα 3: Αποπληρωµή από Πώληση ενός ∆ικαιώµατος Πώλησης 

 
Πηγή: Προσαρµογή από (Saunders & Allen, 2002) 

 

Όπου: p= τιµή του δικαιώµατος πώλησης  
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           Χ = τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος 

           SΤ = Αξία του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου την στιγµή της εξάσκησης 

του δικαιώµατος πώλησης 

Η οµοιότητα των σχηµάτων  ήταν αυτή που οδήγησε τα στελέχη της KMV να 

αναπτύξουν και να λανσάρουν το συγκεκριµένο υπόδειγµα εκτίµησης πιστωτικού 

κινδύνου. Η εκτίµηση του κινδύνου λαµβάνει χώρα µέσω της εκτίµησης της 

αναµενόµενης συχνότητας αθέτησης (Expected Default Frequency – EDF) που 

διεξάγεται σε τρία βήµατα.  

• Στο πρώτο βήµα, µέσω της αγοραίας (χρηµατιστηριακής) αξίας της εταιρείας, 

της µεταβλητότητας της και της λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων της, 

εκτιµάται η αγοραία αξία και η µεταβλητότητα της αξίας της εταιρείας.  

• Στο δεύτερο βήµα, υπολογίζεται το σηµείο αθέτησης της εταιρείας βάσει των 

υποχρεώσεών της. Επίσης, καθορίζεται µια αναµενόµενη αξία της εταιρείας 

βάσει της τρέχουσας αξίας. Με χρήση αυτών των τιµών (εκτιµώµενης και 

τρέχουσας αξίας) και την µεταβλητότητα της αξίας υπολογίζεται ένα µέτρο το 

οποίο µετράει αριθµό τυπικών αποκλίσεων από την αναµενόµενη αξία της 

εταιρείας στο σηµείο αθέτησης, η λεγόµενη απόσταση από την αθέτηση 

(distance to default - DD).  

• Τέλος, στο τρίτο βήµα, λαµβάνει χώρα µια καταγραφή ανάµεσα στην απόσταση 

από την αθέτηση και στην πιθανότητα αθέτησης βασισµένη σε ιστορικά 

στοιχεία αθετήσεων µε διαφορετικές αποστάσεις από την αθέτηση 

(Ανδριανού, 2006). 

5.5 Credit Metrics (J.P. Morgan’s) 

 

Το µοντέλο Credit Metrics εισήχθη πρώτη φορά το 1997 από τη J.P.Morgan και τους 

συνεργάτες της (Bank of America, KMV, Union Bank of Switzerland και άλλες) ως 

ένα VAR υπόδειγµα, το οποίο θα ήταν κατάλληλο για την αποτίµηση και τον κίνδυνο 

των µη εµπορεύσιµων στοιχείων του ενεργητικού µιας επιχείρησης, όπως είναι τα 

δάνεια και τα οµόλογα ιδιωτικής τοποθέτησης. Ενώ το υπόδειγµα Risk Metrics 

επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτηµα: « Αν αύριο συµβεί µια άσχηµη ηµέρα, ποια θα 

είναι η δυνητική απώλεια σε εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία όπως µετοχές, 

οµόλογα και κεφάλαιο;», το υπόδειγµα Credit Metrics επιχειρεί να απαντήσει στο 
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ερώτηµα: « Αν το προσεχές έτος είναι µια κακή χρονιά, ποια θα είναι η δυνητική 

απώλεια για τα µεµονωµένα δάνεια και τα χαρτοφυλάκια δανείων; » (Saunders & 

Allen, 2002). Ως εκ τούτου, χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα στοιχεία για την 

πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη, την πιθανότητα ότι αυτή η αξιολόγηση 

µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια µιας περιόδου, τα ποσοστά ανάκτησης για τα 

ανεξόφλητα δάνεια και τις διαφορές των αποδόσεων της πίστωσης και των 

αποδόσεων της αγοράς των οµολόγων ή των δανείων, είναι δυνατό να υπολογιστεί 

µια υποθετική αγοραία αξία και τυπική απόκλιση για κάθε µη εµπορεύσιµο δάνειο ή 

οµόλογο και εποµένως η τιµή της VAR τόσο για µεµονωµένα δάνεια όσο και για ένα 

χαρτοφυλάκιο δανείων (Saunders & Allen, 2002). Χρησιµοποιώντας το Credit 

Metrics, κάθε δάνειο ενδέχεται να έχει µια διαφορετική VAR και κατά συνέπεια µια 

διαφορετική απαίτηση κεφαλαίου.  

Το µοντέλο Credit Metrics είναι το πρώτο άµεσα διαθέσιµο µοντέλο 

χαρτοφυλακίου για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Η προσέγγιση 

CreditMetrics είναι χρήσιµη σε όλες τις εταιρίες του κόσµου που φέρουν πιστωτικό 

κίνδυνο κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Παρέχει µια µεθοδολογία για 

την ποσοτικοποίηση του κινδύνου σε ένα ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων, όπως µεταξύ άλλων, τα παραδοσιακά δάνεια, τις δεσµεύσεις, πιστωτικές 

επιστολές, τίτλους σταθερού εισοδήµατος, εµπορικές συµβάσεις (π.χ. εµπορικές 

πιστώσεις και απαιτήσεις) και προϊόντα που καθοδηγούνται από την αγορά, όπως 

ανταλλαγές, προθεσµιακά συµβόλαια και άλλα παράγωγα (J&PMorgan, 1997).  

Η προσέγγιση Credit Metrics έχει τρεις συνιστώσες (J&PMorgan, 1997): 

� Μια µεθοδολογία για την αξιολόγηση της αξίας σε κίνδυνο (Value at  

Risk, VAR) του χαρτοφυλακίου, εξαιτίας αλλαγών στην ποιότητα της 

πίστωσης του οφειλέτη. 

� Ένα σύνολο δεδοµένων, το οποίο διατίθεται στο διαδίκτυο ελεύθερα. 

� Ένα πακέτο λογισµικού Credit MetricsΤΜ που υλοποιεί τη µεθοδολογία 

του Credit Metrics και µπορεί να αγορασθεί από την J.P. Morgan και τους 

συν - χορηγούς της. 

 

 

 

 

Ο σκοπός που η J.P. Morgan δηµιούργησε αυτό το µοντέλο: 
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� Να δηµιουργήσει ένα σηµείο αναφοράς για τη µέτρηση του πιστωτικού 

κινδύνου, καθώς αν δεν υπάρχει ένα σηµείο αναφοράς είναι δύσκολο να 

συγκριθούν οι διαφορετικές πηγές και τα µέτρα του κινδύνου (J&PMorgan, 

1997). Το Credit Metrics παρέχει το κριτήριο για τον προσδιορισµό και τη 

µέτρηση αυτών, καθιστώντας τα συγκρίσιµα 

�  Να παρέχει µια πιο ακριβή και συστηµατική κατανόηση των κινδύνων καθώς 

η προώθηση της διαφάνειας του πιστωτικού κινδύνου και των βελτιωµένων 

εργαλείων διαχείρισης των κινδύνων συντελούν στη βελτίωση της 

ρευστότητας της αγοράς, που αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την 

αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. Έχοντας αυτή τη γνώση, οι 

χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές αποκτούν την ικανότητα αλλά και µεγαλύτερη 

προθυµία να διαχειριστούν τους κινδύνους πιο ενεργά (J&PMorgan, 1997) 

� Να ενθαρρύνει ένα ρυθµιστικό πλαίσιο για την επάρκεια των κεφαλαίων, το 

οποίο αντανακλά καλύτερα τον οικονοµικό κίνδυνο. Ένα µοντέλο 

χαρτοφυλακίου VAR για τις πιστώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο 

βασισµένο στον κίνδυνο, εξίσου κατάλληλο τόσο για την εσωτερική όσο και 

για τη ρυθµιστική διάθεση των κεφαλαίων (J&PMorgan, 1997) 

� Να συµπληρώσει τις παραδοσιακές µορφές ανάλυσης του πιστωτικού 

κινδύνου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος ενός ιδρύµατος αναδοχής 

πιστώσεων και συστηµάτων παρακολούθησης. Το   Credit Metrics δεν είναι 

ένα εργαλείο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, ούτε ένα µοντέλο 

τιµολόγησης και δεν παρέχει, υπό την τρέχουσα µορφή του, µια µεθοδολογία 

βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου (J&PMorgan, 1997). Ωστόσο, έχει 

σχεδιαστεί για να παρέχει τα µέτρα του κινδύνου χαρτοφυλακίου που θα 

λαµβάνουν υπόψη τη σχέση µεταξύ των περιουσιακών στοιχείων ξεχωριστά 

και του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου, καθιστώντας τη διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου πιο συστηµατική (J&PMorgan, 1997) 

Μεθοδολογία του Credit Metrics: 

Η µεθοδολογία Credit Metrics αξιολογεί την αξία σε κίνδυνο (λόγω της πίστωσης) 

τόσο σε επίπεδο ατοµικό όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου σε τρία στάδια. Στο 

πρώτο, καθορίζεται το «προφίλ» της έκθεσης στον κίνδυνο κάθε οφειλέτη σε ένα 

χαρτοφυλάκιο. Στο δεύτερο, υπολογίζεται η µεταβλητότητα της αξίας κάθε 

χρηµατοοικονοµικού προϊόντος που προκαλείται από ανατιµήσεις, υποτιµήσεις και 

αθετήσεις. Τέλος, στο τρίτο, λαµβάνοντας υπόψη τις συσχετίσεις ανάµεσα στα 
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γεγονότα, αθροίζεται η µεταβλητότητα των

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων έτσι ώστε να υπολογισθεί η

του χαρτοφυλακίου (J&PMorgan, 1997). Η µεθοδολογία

και στο παρακάτω σχήµα: 

Σχήµα 8: Μεθοδολογία Credit Metrics 

Πηγή: επεξεργασία από (J&PMorgan, 1997) 

Προφίλ Έκθεσης: Το Credit Metrics ενσωµατώνει εύκολα

χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως είναι τα οµόλογα κυµαινόµενου

ανεξόφλητα δάνεια. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο µέσα στο

εκτιµώνται λιγότερο σαφή προφίλ έκθεσης, όπως είναι οι εκτ

τίτλοι, συµπεριλαµβανόµενων των δανειακών υποχρεώσεων

επιστολών και εµπορικών συµφωνιών πίστωσης (π χ

εισπρακτέοι λογαριασµοί). Το Credit Metrics επίσης ενσωµατώνει

προέρχονται από εργαλεία που βασίζονται στην αγορά, όπως

swaps) και τα οµόλογα σταθερού επιτοκίου, αναφέροντας

ισοδύναµη βάση µε τα άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα

Μεταβλητότητα κάθε έκθεσης από αναβαθµίσεις, υποβαθµίσεις

αναφέρεται στην πιθανότητα ότι ο οφειλέτης θα µεταβεί

χαµηλότερη κατηγορία όσον αφορά την πιστοληπτική του

πίνακα βαθµολογιών) (J&PMorgan, 1997). Κάθε αποτέλεσµα

είναι µια εκτιµώµενη µεταβολή της αξίας και κάθε αποτέλεσµα

σταθµίζεται µε το συντελεστή κινδύνου της έτσι ώστε να δηµιουργηθεί

αξίας σε κάθε κατάσταση πίστωσης. Έτσι, από αυτή την

υπολογίζεται η αναµενόµενη αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου καθώς

τυπική απόκλιση) της αξίας (J&PMorgan, 1997). 
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Βήµα τρίτο: Συσχετίσεις: συνδυάζονται όλες οι µεµονωµένες κατανοµές αξίας έτσι 

ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσµα για όλο το χαρτοφυλάκιο. Για να υπολογιστεί η 

µεταβλητότητα της αξίας του χαρτοφυλακίου από την αστάθεια των επιµέρους τιµών 

των περιουσιακών στοιχείων, απαιτούνται εκτιµήσεις συσχετίσεων στις αλλαγές της 

πιστωτικής ποιότητας (J&PMorgan, 1997). Επειδή οι συσχετίσεις για την πιστωτική 

ποιότητα δεν είναι δυνατό να παρατηρηθούν εύκολα από τα ιστορικά δεδοµένα, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για την εκτίµηση 

των συσχετίσεων, όπως µια απλή σταθερή συσχέτιση, σε συνδυασµό µε το υπόδειγµα 

Credit Metrics. (J&PMorgan, 1997) 

Οι αναλυτές λαµβάνουν την πιθανότητα (για παράδειγµα ότι ένας οφειλέτης θα 

παραµείνει στην κατηγορία ΒΒΒ για τα επόµενα χρόνια) µε βάση τα ιστορικά 

στοιχεία που υπάρχουν για τα διαπραγµατεύσιµα οµόλογα ή δάνεια από τους οίκους 

αξιολόγησης όπως τους Standard and Poor’s (S&P), Moody’s, KMV και άλλους. Οι 

αναβαθµίσεις ή υποβαθµίσεις στην πιστοληπτική ικανότητα των πιστούχων έχουν ως 

αποτέλεσµα την επίδραση στο απαιτούµενο spread ή ασφάλιστρο πιστωτικού 

κινδύνου των εναποµενουσών ταµειακών ροών του δανείου και κατά συνέπεια στη 

σηµερινή αξία του δανείου (Saunders & Allen, 2002). Έτσι, αν το δάνειο είναι 

υποβαθµισµένο τότε το απαιτούµενο ασφάλιστρο πιστωτικού περιθωρίου θα πρέπει 

να αυξηθεί και το αντίστροφο. 

5.6 Η προσέγγιση Credit Suisse + 

 

Το µοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από τη Credit Suisse Financial Products (CSFP) και 

κυκλοφόρησε το 1997. Σύµφωνα µε αυτό κάθε µεµονωµένο δάνειο θεωρείται ότι έχει 

µικρή πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του και κάθε πιθανότητα αθέτησης 

ενός δανείου είναι ανεξάρτητη από την αντίστοιχη ενός άλλου (Saunders & Allen, 

2002). Με βάση αυτή την υπόθεση, φαίνεται ότι η κατανοµή της πιθανότητας 

πτώχευσης ενός χαρτοφυλακίου δανείων µοιάζει µε µια κατανοµή Poisson (Saunders 

& Allen, 2002). Πολλοί τύποι δανείων, όπως στεγαστικά και δάνεια προς µικρές 

επιχειρήσεις είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι πληρούν αυτή την υπόθεση όσον αφορά 

τον κίνδυνο αθέτησης τους.  
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Ένας δεύτερος τύπος αβεβαιότητας που µοντελοποιείται στο Credit Risk Plus 

είναι η αβεβαιότητα του µεγέθους ή της σοβαρότητας της ζηµίας (Saunders & Allen, 

2002). Παρόλο που αναγνωρίζεται ότι τα ποσοστά σηµαντικότητας (σοβαρότητας) 

είναι αβέβαια, είναι δύσκολο να µετρηθούν σε ατοµική βάση δανείων και έτσι το 

µέγεθος της ζηµίας ή η έκθεση κινδύνου σε ένα δάνειο είναι στρογγυλοποιηµένα και 

κλιµακωτά (σε κατηγορίες). Όσο µικρότερη/χαµηλότερη είναι η κατηγορία, τόσο 

µικρότερος είναι ο βαθµός ανακρίβειας που είναι ενσωµατωµένος στο µοντέλο 

(Saunders & Allen, 2002).  

Οι δύο βαθµοί αβεβαιότητας δηλαδή η συχνότητα των αθετήσεων και το 

µέγεθος της ζηµίας παράγουν µια κατανοµή των ζηµιών για κάθε κατηγορία/ζώνη 

έκθεσης. Σωρευτικά, αυτές οι κατανοµές των ζηµιών κάθε κατηγορίας παράγουν την 

κατανοµή των ζηµιών ολόκληρου του χαρτοφυλακίου δανείων. Όπως έχει αναφερθεί 

από τη CSFP (1997), τα ποσοστά αθέτησης και ζηµίας τείνουν να εµφανίζουν «παχιές 

ουρές» (Saunders & Allen, 2002). Συγκεκριµένα, η κατανοµή Poisson υποθέτει ότι το 

µέσο ποσοστό αθέτησης του χαρτοφυλακίου των δανείων πρέπει να είναι ίσο µε τη 

διακύµανση του δηλαδή, 

 

        [14] 

Το σχήµα που ακολουθεί δείχνει τη σχέση µεταξύ των δύο ειδών αβεβαιότητας και 

της κατανοµής των ζηµιών αθέτησης:  

Εικόνα 6 : Το Μοντέλο Credit Suisse + 

 
Πηγή: Προσαρµογή από (Saunders & Allen, 2002) 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τα στοιχεία των Carty and Lieberman (1996) για τα 

ποσοστά αθέτησης, το CSFP δείχνει ότι η εξίσωση  σ = √MNOP δεν ισχύει κυρίως για 

χαµηλότερης ποιότητας πιστώσεις (Saunders & Allen, 2002). Ως εκ τούτου φαίνεται 

ότι η κατανοµή Poisson υποεκτιµά την πραγµατική πιθανότητα αθέτησης. Έτσι 

προκύπτει η ερώτηση «ποιος επιπλέον βαθµός αβεβαιότητας µπορεί να εξηγήσει την 

                            σ2 = mean         ↔        σ = √MNOP 
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υψηλότερη διακύµανση (παχιές ουρές) των παρατηρήσιµων κατανοµών απώλειας;». 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία (Saunders & Allen, 2002), η επιπρόσθετη αβεβαιότητα 

που µοντελοποιείται από το CSFP είναι ότι το µέσο ποσοστό αθέτησης από µόνο του 

µπορεί να ποικίλει στην πάροδο του χρόνου (ή κατά τη διάρκεια του επιχειρηµατικού 

κύκλου). Έτσι το CSFP εξάγει µια λύση για το πρόβληµα της κατανοµής των 

απωλειών θεωρώντας τρεις βαθµούς αβεβαιότητας (αβεβαιότητα του ποσοστού 

αθέτησης, αβεβαιότητα του µεγέθους ή της σοβαρότητας της ζηµίας, αβεβαιότητα 

του µέσου ποσοστού αθέτησης), οι οποίες είναι ανεξάρτητες.  

Συµπερασµατικά, είναι δυνατό να δηµιουργηθεί µια κατανοµή ζηµιών σε 

συνδυασµό µε τις αναµενόµενες και µη αναµενόµενες ζηµίες που εµφανίζουν τις 

«παχύτερες» ουρές και εν συνεχεία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

υπολογισθεί η κεφαλαιακή απαίτηση. Ωστόσο, η µέτρηση του οικονοµικού 

κεφαλαίου δεν είναι η ίδια όπως γίνεται µε το µοντέλο CrediMetrics, καθώς το 

τελευταίο επιτρέπει τις αναβαθµίσεις και τις υποβαθµίσεις που επηρεάζουν την αξία 

του δανείου. Αντίθετα, δεν υπάρχουν τέτοιες «µεταναστεύσεις» µε βάση το CSFP και 

εποµένως η µέτρηση του κεφαλαίου είναι πιο κοντά σε µια λογιστικής αξίας ή 

απώλειας των αποδοχών µέτρηση από ότι σε µια πλήρης µέτρηση της αγοραίας αξίας 

για τον υπολογισµό του οικονοµικού κεφαλαίου. Τέλος, το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα 

του µοντέλου CSFP είναι η µικρή απαίτηση για τα δεδοµένα που θα 

χρησιµοποιηθούν (Saunders & Allen, 2002). Τα βασικά δεδοµένα είναι το µέσο 

ποσοστό απώλειας και το µέγεθος της ζηµίας, τα οποία µπορούν εύκολα να 

συλλεχθούν (είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά).  

 

5.7 Η προσέγγιση Macro Simulation 

Σύµφωνα µε τη βασική µεθοδολογία των µοντέλων CreditMetrics, όταν οι αναλυτές 

υπολογίζουν τις VAR υποθέτουν ότι οι πιθανότητες µετάβασης είναι σταθερές µεταξύ 

των διαφόρων τύπων δανειοληπτών και του επιχειρηµατικού κύκλου (Saunders & 

Allen, 2002). Ωστόσο, αυτή η υπόθεση παρουσιάζει κάποια προβλήµατα. Η 

προσέγγιση Macro Simulation θεωρείται ως συµπληρωµατική του Credit Metrics 

ξεπερνώντας αυτά τα προβλήµατα. Σύµφωνα µε εµπειρικές έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί τα ποσοστά αθέτησης για χαµηλής ποιότητας πιστώσεις 

(συµπεριλαµβανοµένων και των εταιρικών οµολόγων υψηλού κινδύνου), είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητα στην κατάσταση την οποία βρίσκεται ο επιχειρηµατικός κύκλος. 

Επιπλέον, υπάρχουν εµπειρικά στοιχεία (Wilson (1997a, b) and Nickell, Perraudin, 
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and Varotto (2001a)) ότι οι βαθµολογικές µεταβάσεις µπορεί να εξαρτώνται από την 

κατάσταση της οικονοµίας (Saunders & Allen, 2002). Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι 

οι πιθανότητες υποβάθµισης ή αθέτησης µπορεί να είναι σηµαντικά µεγαλύτερες σε 

µια οικονοµική ύφεση από ότι σε περιόδους ανάκαµψης (Saunders & Allen, 2002). Η 

προσέγγιση Macro Simulation θεωρείται ως συµπληρωµατική του Credit Metrics 

ξεπερνώντας αυτά τα προβλήµατα. 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιµετωπιστούν οι κυκλικοί παράγοντες και τα 

αποτελέσµατα τους. ∆ύο από αυτούς είναι (Saunders & Allen, 2002): 

1. Άµεση µοντελοποίηση των πιθανοτήτων µετάβασης και των 

µακροοικονοµικών παραγόντων και προσοµοίωση της εξέλιξης των 

πιθανοτήτων µετάβασης στην πάροδο του χρόνου µε τη δηµιουργία 

µακροοικονοµικών “shocks” στο µοντέλο (µοντέλο CPV – Macro) 

2. ∆ιαχωρισµός του δείγµατος της προηγούµενης περιόδου όσον αφορά τα 

χρόνια ύφεσης και τα χρόνια µη ύφεσης και σχηµατισµός και 

υπολογισµός δύο διαφορετικών ιστορικών µητρών µετάβασης έτσι ώστε 

να δώσουν δύο χωριστούς υπολογισµούς VAR (µοντέλο CPV – Direct). 

Αυτή η µέθοδος έχει υιοθετηθεί από CreditPortfolio View 

Σχετικά µε την προσέγγιση Macro Simulation (CPV – Macro), η βασική ιδέα 

αντικατοπτρίζεται στις «µήτρες µετάβασης» για κάθε χώρα, όπως φαίνεται στο σχήµα 

4 παρακάτω. Κάθε κελί της «µήτρας µετάβασης» αντιπροσωπεύει την πιθανότητα ότι 

ένας συγκεκριµένος αντισυµβαλλόµενος, ο οποίος έχει µια συγκεκριµένη 

πιστοληπτική διαβάθµιση στην αρχή του έτους, θα µεταφερθεί σε κάποια άλλη µέχρι 

το τέλος της περιόδου (Saunders & Allen, 2002).  

Εικόνα 7: Μήτρα Μετάβασης 
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Η πιθανότητα QRS αντικατοπτρίζει την εκτιµώµενη πιθανότητα ότι ένας 

δανειολήπτης κατηγορίας C, θα αθετήσει τις υποχρεώσεις του τον επόµενο χρόνο και 

θα µεταβεί στην κατηγορία D. Η άνευ όρων ιστορική «µήτρα µετάβασης» προκύπτει 

διαιρώντας  την ιστορική συχνότητα των µεταβάσεων (που προκύπτει από κάθε 

αρχική αξιολόγηση µεταξύ των πιστούχων) µε τον συνολικό αριθµό των πιστούχων, 

οι οποίοι τη νέα χρονιά έχουν την ίδια, αρχική πιστοληπτική διαβάθµιση. 

Συµπερασµατικά, η QRSείναι ο, κατά µέσο όρο για τη δειγµατική περίοδο, αριθµός 

των πιστούχων που ξεκίνησαν στην κατηγορία C και κατέληξαν στην κατηγορία D 

ένα χρόνο αργότερα προς το συνολικό αριθµό των C αξιολογήσεων κατά την έναρξη 

κάθε έτους.  Η προσέγγιση αυτή υποθέτει ότι κάθε βαθµολογία µετάβασης (QRS ) π.χ. 

είναι µια σταθερή  παράµετρος (Saunders & Allen, 2002) Γενικά θα περίµενε κανείς 

αυτή η πιθανότητα να αλλάξει σηµαντικά κατά τη διάρκεια του επιχειρηµατικού 

κύκλου και να είναι µεγαλύτερη σε περιόδους υφέσεων από ότι σε περιόδους 

ανακάµψεων. Ωστόσο, επειδή οι πιθανότητες σε κάθε γραµµή της «µήτρας» πρέπει 

να αθροίζουν στο 1, µια αύξηση της QRS πρέπει να αντισταθµίζεται από µια µείωση 

σε άλλες πιθανότητες (Saunders & Allen, 2002). 

Αποδεικνύεται (Saunders & Allen, 2002)ότι η ιστορική άνευ όρων «µήτρα 

µετάβασης», υποτιµά τον κίνδυνο αθέτησης σε χαµηλής ποιότητας δάνεια. Κατά 

συνέπεια θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές «µήτρες µετάβασης» για κάθε χρόνο 

που θα αντανακλούν την προσοµοιωµένη επίδραση των µακροοικονοµικών 

κλυδωνισµών στις πιθανότητες µετάβασης. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, αυτή η 

προσέγγιση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το CreditMetrics έτσι 

ώστε να υπολογισθεί µια ευαίσθητη κυκλική VAR για 1,2…,n έτη. Πιο 

συγκεκριµένα, η προσοµοιωµένη «µήτρα µετάβασης» θα αντικαταστήσει την 

ιστορική και δοθέντος κάθε τωρινής βαθµολόγησης για ένα δάνειο (π.χ. C) η 

κατανοµή της αξίας των  δανείων µε βάση την µακροοικονοµική προσαρµογή των 

πιθανοτήτων µετάβασης στη σειρά C, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τον 

υπολογισµό της VAR για ένα έτος µε παρόµοιο τρόπο όπως µε το CreditMetrics 

(Saunders & Allen, 2002)  

Σχετικά µε την πρώτη προσέγγιση (CPV – Direct), ο καθορισµός των 

έµµεσων παραγόντων κινδύνου, όπως αντικατοπτρίζονται στις µήτρες πιστωτικής 

µετάβασης στο µοντέλο CPV – Macro µπορούν να συνοψισθούν ως εξής (Saunders & 

Allen, 2002): 

� Απόκτηση χρονολογικών σειρών µακροοικονοµικών µεταβλητών και 

ιστορικών αθέτησης 
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� Πραγµατοποίηση παλινδροµήσεων των ποσοστών αθέτησης των 

υποχρεώσεων σχετικά µε τις µακροοικονοµικές µεταβλητές για τον 

καθορισµό των συστηµατικών παραγοντικών συντελεστών 

� Προέκταση των προβλέψεων των µακροοικονοµικών µεταβλητών, 

χρησιµοποιώντας µια περίοδο δύο χρονικών υστερήσεων, ανάλυση 

πολλαπλής παλινδρόµησης 

� Υπολογισµός των ποσοστών αθέτησης από την παλινδρόµηση των 

αθετήσεων για την πρόβλεψη των µακροοικονοµικών συνθηκών 

� Προσοµοίωση των ποσοστών αθέτησης σε πολλές διαφορετικές χώρες 

του κόσµου έτσι ώστε να ανιχνευθεί η κατανοµή των υπό όρους 

πιθανοτήτων αθέτησης για κάθε κατηγορία πιστοληπτικής διαβάθµισης.  

Οι επιπτώσεις από τη χρήση πινάκων (µήτρες) µετάβασης (transition matrices) 

που εξαρτώνται από την κατάσταση της οικονοµίας, για τους υπολογισµούς της 

VAR, είναι πολύ σηµαντικές. Για παράδειγµα, προσοµοιώσεις που διεξήγαγαν οι 

Bangia et al (2000) δείχνουν ότι για ένα συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο δανείων η 

χρήση µιας «µεταβατικής µήτρας» σε περίοδο ύφεσης δίνει µια εκτίµηση VAR που 

είναι κατά 25% - 30% περίπου υψηλότερη από αυτή που δίνει η χρήση µιας 

«µεταβατικής µήτρας» σε περίοδο ανάκαµψης (Lowe, 2002).  

Ως εκ τούτου, οι µήτρες µετάβασης που εξαρτώνται από την οικονοµία 

µπορούν είτε να αυξήσουν τον κίνδυνο σε περιόδους ύφεσης, είτε να τον µειώσουν σε 

περιόδους ανάκαµψης ή το αντίστροφο (Lowe, 2002). Αυτές οι αυξοµειώσεις 

ωστόσο, εξαρτώνται κατά ένα µεγάλο βαθµό από το πώς η προετοιµασία τελικά 

εφαρµόζεται. Για παράδειγµα, σε περιόδους µεγάλης ανάπτυξης που χαρακτηρίζονται 

από την εµφάνιση ανισορροπιών στο χρηµατοοικονοµικό και πραγµατικό τοµέα, 

κάποιος θα µπορούσε να φανταστεί ότι, η κατανοµή των δανειοληπτών σε όλες τις 

αξιολογικές τάξεις θα παραµένει ανεπηρέαστη αλλά ότι το βάρος των διαγώνιων 

στοιχείων της µήτρας θα µειωθεί. Μια τέτοια κίνηση είναι δυνατό να αντανακλά την 

άποψη ότι η ισχυρή ανάπτυξη αυξάνει την πιθανότητα αναβαθµίσεων (αν η ανάπτυξη 

είναι σταθερή) και υποβαθµίσεων (αν η εξουδετέρωση των ανισορροπιών προκαλεί 

µακροοικονοµικές επιπτώσεις). Έτσι, σε µια τέτοια κατάσταση, ο πιστωτικός 

κίνδυνος θα µπορούσε να αυξηθεί χωρίς να υπάρχει καµία µεταβολή στην κατανοµή 

των αξιολογήσεων των δανειοληπτών (Lowe, 2002).  
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Ωστόσο, είναι πολύ πιο πιθανό, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία ότι εν µέσω µιας 

οικονοµικής ανάκαµψης, οι µήτρες µετάβασης θα προσδιορίσουν µια χαµηλότερη 

από το µέσο όρο πιθανότητα για τις υποβαθµίσεις (Lowe, 2002). Συµπερασµατικά, 

αυτή είναι η προσέγγιση CreditPortfolio View, η οποία µοντελοποιεί τις πιθανότητες 

αθέτησης για µια δεδοµένη πιστοληπτική διαβάθµιση σε συνάρτηση µε την 

αναµενόµενη τιµή των µακροοικονοµικών µεταβλητών στην εκάστοτε χρονική 

περίοδο. Επιπλέον, για την εκτίµηση της αναµενόµενης τιµής αυτών των µεταβλητών 

χρησιµοποιούνται οικονοµετρικά µοντέλα χρονολογικών σειρών. Αυτό σηµαίνει ότι 

αν για παράδειγµα, σήµερα η οικονοµία έχει ανάκαµψη, τότε προβλέπεται ότι και 

αύριο θα ισχύει το ίδιο και ως εκ τούτου θα υπάρχουν λίγες υποβαθµίσεις και 

αθετήσεις. Τέλος, αν αυτή η έκβαση θα είναι επιθυµητή ή όχι εξαρτάται σηµαντικά 

και από τον επιχειρηµατικό κύκλο (Lowe, 2002). 

 

5.8 Υποδείγµατα Θνησιµότητας 

 

Αυτά τα υποδείγµατα χρησιµοποιούν ιστορικά στοιχεία όσον αφορά τη θνησιµότητα 

ή διαφορετικά αθέτηση των εταιρικών οµολόγων και των δανείων έτσι ώστε να 

εκτιµήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο (Νούλας, 2011). Οι αναλυτές του πιστωτικού 

κινδύνου, βασισµένοι σε ένα χαρτοφυλάκιο δανείων ή οµολόγων καθώς και στα 

ιστορικά τους στοιχεία για τις πιθανότητες αθέτησης, σχεδιάζουν ένα πίνακα που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σα µια πρόγνωση για µονοετή  ή οριακά (Marginal  

Mortality Rate, MMR) και πολυετή ή σωρευτικά ποσοστά θνησιµότητας (Cumulative 

Mortality Rate, CMR). Ο συνδυασµός αυτών των εκτιµήσεων µε τις ζηµίες σε 

περίπτωση αθέτησης (loss given default) βοηθάει στον υπολογισµό των 

αναµενόµενων ζηµιών (Saunders & Allen, 2002).  

 

5.9 Υβριδικά Υποδείγµατα 

 

Τα υβριδικά µοντέλα συνδυάζουν τις δύο βασικές προσεγγίσεις για την εκτίµηση του 

πιστωτικού κινδύνου : α) αυτή των δοµικών µοντέλων που βασίζονται στο υπόδειγµα 

του Merton , και β) των παραδοσιακών µοντέλων (credit scoring models) που 

βασίζονται στην στατιστική ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών των 

επιχειρήσεων. Τα µοντέλα αυτά αναπτύχθηκαν για την εξαγωγή αξιόπιστων 
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εκτιµήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς προσπαθούν συνδυάζουν τα 

πλεονεκτήµατα και παράλληλα να εξαλείψουν τα µειονεκτήµατα  των παραπάνω 

προσεγγίσεων.  Το πιο χαρακτηριστικό µοντέλο αυτής της κατηγορίας είναι το 

RiscCalc δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις της Moody’s (Ζοπουνίδης & 

Λεµονάκης, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

 

6.1 Εισαγωγικά 

 

Γενικά παρατηρείται ότι , σε επίπεδο διοίκησης, οι περισσότερες τράπεζες, µικρές 

ή µεγάλες αναγνωρίζουν ότι η διαχείριση των κινδύνων, άρα και του πιστωτικού ο 

οποίος είναι και ο σηµαντικότερος, πρέπει να έχει ως στόχο την επιπλέον αξία 

στους µετόχους της επιχείρησης. Οι µεγαλύτερες σε µέγεθος τράπεζες καταρτίζουν 

εσωτερικές αναφορές σε όλη την ιεραρχία, ενώ όσες λειτουργούν υπό καθεστώς 

οµίλου διαχειρίζονται τον πιστωτικό κίνδυνο σε επίπεδο οµίλου και επεκτείνουν 

τις σχετικές δραστηριότητες και στο εξωτερικό, όπου έχουν θυγατρικές. Σχεδόν 

όλες οι τράπεζες έχουν θεσπίσει διάφορες επιτροπές και διευθύνσεις που 

ασχολούνται επισταµένα µε τη διαχείριση των κινδύνων και συγκεκριµένα του 

πιστωτικού, µέτρηση, αξιολόγηση και θέσπιση αποδεκτών ορίων κινδύνου. 

 

6.1.1 Ασκήσεις Προσοµοίωσης Καταστάσεων Κρίσης (Stress tests) 

 

Έχοντας ως απώτερο σκοπό την ορθότερη διαχείριση των κινδύνων οι τράπεζες 

πραγµατοποιούν stress tests, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Γενικά, τα stress tests, είναι ασκήσεις προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης. 

Συγκεκριµένα, αναφερόµενοι στο τραπεζικό σύστηµα, είναι οι δοκιµασίες των 

οργανωτικών ικανοτήτων των τραπεζών να ανταποκριθούν στις οικονοµικές 

υποχρεώσεις τους σε δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες. Έτσι, µια δοκιµή άγχους 

είναι η αξιολόγηση του ισολογισµού της τράπεζας για να διαπιστωθεί εάν είναι 

βιώσιµη ως επιχείρηση ή ενδέχεται να πτωχεύσει. Η αξιολόγηση του κεφαλαίου 

έχει σκοπό να συµπεριλάβει όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων ενός 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που θα µπορούσε να επηρεαστεί στη βάση του από 

τα πιο δυσµενή σενάρια.  
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Οι Εποπτικές Αρχές θα αξιολογήσουν προσεχτικά τις προβλέψεις που 

υποβλήθηκαν από κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα για να βεβαιωθούν ότι είναι 

κατάλληλες., σύµφωνα µε τις βασικές επιδόσεις του χαρτοφυλακίου της 

επιχείρησης και αντανακλούν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της κάθε 

εταιρίας και το προφίλ κινδύνου. Η αξιολόγηση του κεφαλαίου της επιχείρησης 

και το µέγεθος της κάθε ενδεχόµενης αναγκαίας προσθήκης στα κεφάλαια θα 

καθορίζεται από τις εποπτικές αρχές.  

Η αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας εκτιµά πολλούς παράγοντες, 

µεταξύ των οποίων: οι εγγενείς κίνδυνοι των ανοιγµάτων του ιδρύµατος και οι 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες του, η ποιότητα των στοιχείων του εντός 

ισολογισµού και των εκτός ισολογισµού δεσµεύσεων, η προοπτική κερδών της 

εταιρίας, οι προσδοκίες σχετικά µε τις οικονοµικές συνθήκες και η σύνθεση και η 

ποιότητα των κεφαλαίων της. Ειδικούς παράγοντες που εξετάζουν οι εποπτικές 

αρχές περιλαµβάνουν: 

 Την αβεβαιότητα για τις πιθανές επιπτώσεις στα κέρδη και το κεφάλαιο 

από τις τρέχουσες και µελλοντικές οικονοµικές συνθήκες, 

 Την ποιότητα του ενεργητικού και των συγκεντρώσεων των πιστωτικών 

ανοιγµάτων, 

 Το ενδεχόµενο απρόβλεπτων ζηµιών και µείωση της αξίας της 

περιουσίας, 

 Τα στοιχεία εκτός ισολογισµού και ενδεχόµενες υποχρεώσεις (π.χ. τις 

έµµεσες και άµεσες υποχρεώσεις ρευστότητας  και πιστωτικές 

υποχρεώσεις), 

 Τη σύνθεση, το επίπεδο και την ποιότητα των κεφαλαίων, 

 Την ικανότητα του ιδρύµατος για άντληση πρόσθετων κοινών µετοχών 

και άλλων µορφών κεφαλαίων από την αγορά, 

 Άλλων κινδύνων που δεν καλύπτονται πλήρως από τους κανονιστικούς 

υπολογισµούς κεφαλαίου (Γιαννή, 2011). 

Μία µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της ικανότητας πρόβλεψης 

των χρησιµοποιούµενων από την τράπεζα µοντέλων είναι οι χρονολογικές σειρές. 

Προκύπτουν διάφορα όµως προβλήµατα διότι υπάρχει έλλειψη µακροχρόνιων 

χρονολογικών σειρών καθώς και ύπαρξη σηµαντικών στατιστικών λαθών. Παρόλα 

αυτά, δεδοµένου ενός µεγάλου και αντιπροσωπευτικού δείγµατος (όσον αφορά την 

πιθανότητα αθέτησης) χαρτοφυλακίων δανείων, είναι πιθανό να γίνει έλεγχος των  
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υποδειγµάτων µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου χρησιµοποιώντας διαστρωµατικά 

στοιχεία µικρότερων δειγµάτων τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες πρόβλεψης για 

την µέση δυνατή απώλεια και την µέση µη αναµενόµενη απώλεια. Επίσης η ακρίβεια 

πρόβλεψης, σε επίπεδο διαστρωµατικών στοιχείων, διαφορετικών υποδειγµάτων 

µέτρησης πιστωτικού κινδύνου µπορεί να χρησιµοποιηθεί έτσι ώστε να επιλεχθούν τα 

καλύτερα από αυτά. Στο µέλλον είναι πολύ πιθανό ότι θα αναπτυχθούν από τις 

περισσότερες τράπεζες µεγαλύτερες βάσεις δεδοµένων µε τα απαραίτητα στοιχεία.  

Μία άλλη κατηγορία προσεγγίσεων στα πλαίσια του stress – testing, η οποία 

αποφεύγει το πρόβληµα της προσκόλλησης σε συγκεκριµένα και περιορισµένα 

δεδοµένα είναι η προσέγγιση της ανάλυσης  σεναρίων όπως υιοθετείται από 

αλγοριθµικές τεχνικές Mark – to – Future : Καθοδηγητές του πιστωτικού κινδύνου 

οι οποίοι αποτελούνται από παράγοντες της αγοράς χρησιµοποιούνται για να 

υπολογίσουν πιθανότητες αθέτησης κατά περίπτωση. Η εναλλαγή των σεναρίων 

παράγει και διαφορετικά αποτελέσµατα σχετικά µε τις πιθανότητες αθέτησης οι 

οποίες χρησιµοποιούνται στην συνέχεια για να ορισθεί ένας δείκτης πιστοληπτικής 

ικανότητας. Τα σενάρια µπορούν επίσης να επιλεγούν αντιγράφοντας ακραίες 

καταστάσεις έτσι ώστε να ελέγξουν την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου στην έκθεση 

στον πιστωτικό κίνδυνο (Saunders & Allen, 2002) . 

 

6.2 ∆ιαχείριση και Μέτρηση του Πιστωτικού Κινδύνου από Πέντε 

Ελληνικές Τράπεζες 

 

Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, σε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο 

πραγµατοποιείται µια παρουσίαση - περιπτωσιακή µελέτη πάνω στο θέµα που 

πραγµατεύεται η εργασία στο σύνολο της µέχρι αυτό το σηµείο. Αφού λοιπόν, 

παρουσιάσαµε στο πρώτο κεφάλαιο τους τραπεζικούς κινδύνους και την 

σηµαντικότητα τους, στο υπόλοιπο της εργασίας εστιάσαµε στον σηµαντικότερο από 

αυτούς, τον πιστωτικό κίνδυνο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάσθηκε το θεσµικό 

πλαίσιο σχετικά µε την µέτρηση, διαχείριση του Π.Κ και τα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙ 

και ΙΙΙ για την κεφαλαιακή επάρκεια. Στα επόµενα κεφάλαια φάνηκε η 

σηµαντικότητα του συγκεκριµένου θέµατος µέσα από την πληθώρα µοντέλων και 

υποδειγµάτων που έχουν αναπτυχθεί για την µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Στη 

συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου παρουσιάζουµε την αντιµετώπιση αυτού του 
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κινδύνου από πέντε ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα: 1)Τράπεζα Πειραιώς, 2)Eurobank, 

3)Alphabank, 4)Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 5)Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι τρεις τράπεζες είναι ιδιωτικές τράπεζες και στις δύο 

τελευταίες κύριος µέτοχος είναι το κράτος. Τα στοιχεία που θα παρουσιασθούν 

αντλήθηκαν από τις ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις των συγκεκριµένων τραπεζών 

καθώς επίσης και από ορισµένα άρθρα σχετικά µε το θέµα.  

 

6.2.1 Τράπεζα Πειραιώς     

  
 Η διαχείριση κινδύνων συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και τη µέριµνα της ∆ιοίκησης, 

αποτελώντας µια από τις βασικότερες λειτουργίες του Οµίλου. Η ∆ιοίκηση της 

Τράπεζας, έχοντας ως γνώµονα τη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας 

των εργασιών της, διατηρεί ως στόχο υψηλής προτεραιότητας την εφαρµογή και τη 

διαρκή εξέλιξη ενός αποτελεσµατικού πλαισίου λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων. 

Στόχος των λειτουργιών αυτών είναι η διασφάλιση των συµφερόντων του Οµίλου 

µέσω της θέσπισης πολιτικών ανάληψης κινδύνων, σαφούς προσδιορισµού 

αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου, υποστήριξης  αποφάσεων που αφορούν τη 

βελτιστοποίηση της χρήσης εποπτικών κεφαλαίων, καθώς και µέσω της διαρκούς  

εναρµόνισης των πρακτικών του Οµίλου µε τις ενδεδειγµένες διεθνείς πρακτικές και 

απαιτήσεις του θεσµικού πλαισίου. 

Ήδη από το 2006 έχει συσταθεί από την Τράπεζα Πειραιώς Επιτροπή 

∆ιαχείρισης Κινδύνων σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε αρµοδιότητες σχετικές 

µε τη διαχείριση κινδύνων, ώστε να καλύπτονται αποτελεσµατικά όλες οι µορφές 

κινδύνων και να διασφαλίζεται ο ενοποιηµένος έλεγχός τους, η εξειδικευµένη 

αντιµετώπισή τους και ο απαιτούµενος συντονισµός σε επίπεδο Τράπεζας και 

Οµίλου. Κύριες αρµοδιότητες της Επιτροπής αποτελούν η διαµόρφωση στρατηγικής 

ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης των εποπτικών κεφαλαίων, η µέριµνα για την 

ανάπτυξη εσωτερικού συστήµατος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και ο καθορισµός 

των αρχών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία του. Η Επιτροπή συνεδριάζει 

τουλάχιστον σε τριµηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση αξιολογεί την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων Οµίλου, την καταλληλότητα 

των ορίων, την επάρκεια των προβλέψεων και την εν γένει επάρκεια των  ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση µε το ύψος και τη µορφή των αναλαµβανόµενων κινδύνων. 
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Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO)  έχει ενεργό ρόλο στη 

διαχείριση των αναλαµβανόµενων κινδύνων του Οµίλου. Η Επιτροπή συνεδριάζει 

τουλάχιστον σε µηνιαία βάση εξετάζοντας τις εξελίξεις των αγορών, σε συνδυασµό 

µε το ύψος ανάληψης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων από την Τράπεζα και τις 

θυγατρικές της. Κατά το 2007 δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα διαχείρισης 

ρευστότητας, µε στόχο τη διασφάλιση της επάρκειάς της για την Τράπεζα και την 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση των ευµετάβλητων συνθηκών της αγοράς που 

σχετίζονταν κυρίως µε τις επιπτώσεις της διεθνούς πιστωτικής αναταραχής. 

 Στην Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί ως ανεξάρτητη µονάδα η ∆ιεύθυνση 

∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου, η οποία αναφέρεται για θέµατα αρµοδιότητάς της 

στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ υπόκειται 

στον έλεγχο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και 

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Η µονάδα έχει την 

ευθύνη για το σχεδιασµό, την εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής σε θέµατα 

διαχείρισης κινδύνων, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Επιτροπής ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων. Σηµειώνεται ότι, εντός του 2007 το ανθρώπινο δυναµικό της ∆ιεύθυνσης 

∆ιαχείρισης Κινδύνων ενισχύθηκε σηµαντικά µε καταρτισµένα και έµπειρα στελέχη 

ενόψει της υλοποίησης του νέου εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ, 

καταδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του παραπάνω θέµατος για τη ∆ιοίκηση. 

Παράλληλα, αποδίδεται σηµαντική έµφαση στην επέκταση και εφαρµογή ενός 

αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και στις θυγατρικές του Οµίλου στο 

εξωτερικό. 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, δηµιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν 

στις θυγατρικές του Οµίλου ανεξάρτητες µονάδες για την παρακολούθηση και 

διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών τους κινδύνων. Επιπλέον, εντάθηκαν οι 

προσπάθειες για την ανάπτυξη και βελτίωση των συστηµάτων παρακολούθησης και 

παροχής πληροφοριών από τις θυγατρικές, µε στόχο την κεντροποιηµένη 

παρακολούθηση των αναλαµβανόµενων κινδύνων σε επίπεδο Οµίλου. (Πειραιώς, 

Ετήσια Έκθεση 2007, 2008) 
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6.2.1.1 Στρατηγικές και ∆ιαδικασίες για τη ∆ιαχείριση του 

Πιστωτικού Κινδύνου 

 

Η τραπεζική δραστηριότητα και η κερδοφορία του Οµίλου είναι συνυφασµένες µε 

την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου. Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος 

πραγµατοποίησης χρηµατοοικονοµικής ζηµιάς για τον Όµιλο, ο οποίος απορρέει από 

το ενδεχόµενο αδυναµίας των  αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις συµβατικές/ 

συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την πιο σηµαντική 

πηγή κινδύνου για τον Όµιλο και για τον λόγο αυτό η αποτελεσµατική 

παρακολούθηση και διαχείριση του αποτελεί πρωταρχικό µέληµα της ∆ιοίκησης. Η 

συνολική έκθεση του Οµίλου στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κατά κύριο λόγο 

από τα εγκεκριµένα πιστωτικά όρια και τις πιστοδοτήσεις της Επιχειρηµατικής και 

της Ιδιωτικής Πίστης, από τις επενδυτικές και συναλλακτικές δραστηριότητες του 

Οµίλου, από πράξεις διαπραγµάτευσης στις αγορές παραγώγων, καθώς επίσης και 

από το διακανονισµό συναλλαγών. Ο βαθµός του κινδύνου που εµπεριέχεται σε κάθε 

πιστωτικό άνοιγµα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων 

περιλαµβάνονται οι γενικότερες συνθήκες της οικονοµίας και της αγοράς, η 

χρηµατοοικονοµική θέση των οφειλετών, το ύψος, το είδος και η διάρκεια των 

ανοιγµάτων, καθώς και  η ύπαρξη καλυµµάτων και εξασφαλίσεων. Η εφαρµογή της 

πιστωτικής πολιτικής η οποία περιγράφει τις αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 

στον Όµιλο, διασφαλίζει την ενιαία και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του 

πιστωτικού κινδύνου. Στον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς εφαρµόζεται ενιαία 

πολιτική και πρακτική  αναφορικά µε τις µεθόδους αξιολόγησης και τις διαδικασίες 

έγκρισης, ανανέωσης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων. Όλα τα πιστοδοτικά 

όρια αναθεωρούνται ή/ και ανανεώνονται τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, ενώ τα 

αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια καθορίζονται  µε βάση το ύψος και την κατηγορία του 

συνολικού πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνει ο Όµιλος για κάθε οφειλέτη ή 

οµάδα οφειλετών που σχετίζονται µεταξύ τους. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας έχει αναθέσει την εκτελεστική 

ευθύνη για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων Οµίλου, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί τον πιστωτικό κίνδυνο που 

συνδέεται µε τις καθηµερινές δραστηριότητες του Οµίλου, ενώ επιβλέπει παράλληλα 
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και τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής και της λειτουργικότητας των πολιτικών 

διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. 

Στον Τοµέα ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου λειτουργεί ξεχωριστή ∆ιεύθυνση 

∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου & Κεφαλαιακής ∆ιαχείρισης  µε αντικείµενο τη 

διαρκή παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των 

ανοιγµάτων του Οµίλου έναντι επιχειρήσεων, Ιδιωτών, Πιστωτικών Ιδρυµάτων και 

Κεντρικών Κυβερνήσεων(Πειραιώς, Ετήσια Έκθεση 2009, 2010). 

 

6.2.1.2 Μέτρηση και Παρακολούθηση Πιστωτικού Κινδύνου 

 

Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου κατέχει η αξιόπιστη 

µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Η διαρκής ανάπτυξη υποδοµών, συστηµάτων και 

µεθοδολογιών για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

πιστωτικού κινδύνου, τόσο του  επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου όσο και του 

χαρτοφυλακίου πίστης ιδιωτών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη και 

αποτελεσµατική υποστήριξη της ∆ιοίκησης και των επιχειρηµατικών µονάδων 

σχετικά µε τη λήψη διοικητικών αποφάσεων, τον έλεγχο και τον καθορισµό 

πολιτικών και την εκπλήρωση των εποπτικών απαιτήσεων. 

Αναφορικά µε την επιχειρηµατική πίστη, τα υποδείγµατα που εφαρµόζονται 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος της επιχείρησης. Ο Όµιλος 

Πειραιώς χρησιµοποιεί το σύστηµα διαβάθµισης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s 

Risk Advisor (MRA) για την αξιολόγηση του κινδύνου που προέρχεται από 

πιστοδοτήσεις σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. Σηµειώνεται ότι το σύστηµα 

MRA εφαρµόζεται από το 2005 στις θυγατρικές του Οµίλου που δραστηριοποιούνται 

στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα στην Ελλάδα, ενώ από το 2006 έχει επεκταθεί η 

εφαρµογή του υποδείγµατος και στις σηµαντικότερες θυγατρικές του Οµίλου στο 

εξωτερικό. Όσον αφορά τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, χρησιµοποιούνται 

εσωτερικά ανεπτυγµένα συστήµατα αξιολόγησης, καθώς και συστήµατα scoring. 

Σύµφωνα µε το πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων (Βασιλεία II), η 

Τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρµόζει διακριτά υποδείγµατα πιστοληπτικής 

αξιολόγησης για απαιτήσεις ειδικού χαρακτηρισµού (specialised lending). 

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο προσπαθειών για τη συνεχή βελτίωση των 

συστηµάτων διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου, η Τράπεζα έχει προβεί στη 

βελτιστοποίηση του υφιστάµενου υποδείγµατος αξιολόγησης της πιστοληπτικής 
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ικανότητας MRA για το τµήµα του επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας 

που αφορά πιστούχους µε βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 

€2,5 εκατ., καθώς και στην εφαρµογή νέου υποδείγµατος για το τµήµα του 

επιχειρηµατικού χαρτοφυλακίου που αφορά πιστού χους µε Γ΄ κατηγορίας βιβλία και 

κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ. ή χωρίς κύκλο εργασιών (π.χ. νεοσύστατες 

επιχειρήσεις). 

Οι πιστούχοι της επιχειρηµατικής πίστης κατηγοριοποιούνται σε 

πιστοληπτικές διαβαθµίσεις (credit rating grades), οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικούς βαθµούς πιστωτικού κινδύνου και συνδέονται µε διαφορετικές 

πιθανότητες αθέτησης, επιτρέποντας έτσι τη διενέργεια προβλέψεων έναντι 

συγκεκριµένων ανοιγµάτων. Σε κάθε βαθµίδα αντιστοιχεί και διαφορετική πολιτική  

συνεργασίας του Οµίλου µε τις επιχειρήσεις-πιστούχους. 

Εντός του 2010, µε στόχο τη σύνδεση των αναλαµβανόµενων κινδύνων µε 

την τιµολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών, ολοκληρώθηκε έργο ανάπτυξης 

µεθοδολογίας προσαρµοσµένης έναντι πιστωτικού κινδύνου για την τιµολόγηση των 

επιχειρηµατικών δανείων. Η εν λόγω µεθοδολογία έχει εγκριθεί από την Εκτελεστική 

Επιτροπή του Οµίλου και βρίσκεται σε τελικό στάδιο υλοποίησης και ενσωµάτωσής 

της στην εγκριτική διαδικασία. 

Σε ότι αφορά τις πιστοδοτήσεις ιδιωτών, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τον 

Όµιλο Πειραιώς στην υιοθέτηση και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων 

παρακολούθησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Η παρακολούθηση του 

πιστωτικού κινδύνου των προϊόντων πίστης ιδιωτών αφορά την αξιολόγηση των 

παραµέτρων πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring), τη διάρθρωση του 

χαρτοφυλακίου, την πληθυσµιακή κατανοµή των δανειοληπτών, καθώς και την 

παρακολούθηση της εξέλιξης των 63 υφιστάµενων ή των εν δυνάµει προβληµατικών 

απαιτήσεων. Για την καταναλωτική πίστη στην Τράπεζα εφαρµόζονται από το 2002 

υποδείγµατα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για τους υποψήφιους 

πιστούχους (application scoring), τα οποία στη συνέχεια εφαρµόστηκαν σε όλα τα 

χαρτοφυλάκια πίστης ιδιωτών. Παράλληλα, χρησιµοποιούνται υποδείγµατα σχετικά 

µε την αξιολόγηση της συναλλακτικής συµπεριφοράς υφιστάµενων πελατών 

(behavior scoring) για κάθε προϊόν, αλλά και σε επίπεδο πελάτη. Το σύνολο των 

υποδειγµάτων που χρησιµοποιούνται επικυρώνονται τουλάχιστον ανά εξάµηνο. 

Επιπροσθέτως, στην Τράπεζα Πειραιώς χρησιµοποιείται πλέον και το 

υπόδειγµα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Τειρεσίας ΑΕ, που λαµβάνει 

υπόψη το σύνολο των δυσµενών, αλλά και των πιστωτικών ανοιγµάτων των 
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δανειοληπτών στην ελληνική αγορά. Η χρήση του συγκεκριµένου υποδείγµατος 

βελτίωσε την απόδοση των ήδη υπαρχόντων υποδειγµάτων (που χρησιµοποιούνται 

στην εγκριτική διαδικασία), ενώ παράλληλα χρησιµοποιείται στην τιµολόγηση 

προσαρµοσµένης έναντι του πιστωτικού κινδύνου. 

Σε επίπεδο θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού, αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη 

διάρκεια του 2010 επιτεύχθηκε περαιτέρω πρόοδος αναφορικά µε τη διαδικασία 

ανάπτυξης και υλοποίησης υποδειγµάτων credit scoring. Σε επίπεδο Οµίλου, 

πραγµατοποιούνται αναλύσεις αναφορικά µε το βαθµό εφαρµογής της πιστωτικής 

πολιτικής, αλλά και της αποτελεσµατικότητά της. 

Όµιλος Πειραιώς ∆εκ. 2010 ∆εκ. 2009 ∆εκ. 2008 

∆είκτης ∆ανείων σε 

καθυστέρηση > 90 

ηµερών (∆ΠΧΑ) 

7,6% 5,1% 3,6% 

 

Τονίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει από καιρό εντατικοποιήσει τη χρήση 

των υποδειγµάτων συµπεριφοράς στην παραγωγική διαδικασία. Συγκεκριµένα, 

εφαρµόζει υποδείγµατα σε όλο τον κύκλο της εισπρακτικής διαδικασίας και, ως 

αποτέλεσµα, βελτιώνει τόσο την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών όσο και το 

λειτουργικό κόστος. Άλλοι τρόποι παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου 

παραµένουν η εξέταση της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, η πληθυσµιακή 

κατανοµή των δανειοληπτών, η παρακολούθηση της εξέλιξης των προβληµατικών 

απαιτήσεων, η εξέλιξη της αναµενόµενης και µη αναµενόµενης ζηµιάς των 

πιστοδοτήσεων. Οι συγκεκριµένες αναλύσεις διευρύνθηκαν περαιτέρω ώστε να 

παρέχουν πληρέστερη και ταχύτερη ενηµέρωση της εξέλιξης του χαρτοφυλακίου, µε 

στόχο την άµεση και αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της λιανικής 

τραπεζικής. 

Για τη µέτρηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που ενέχεται σε 

χρεόγραφα, χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο οι διαβαθµίσεις εξωτερικών 

οργανισµών πιστοληπτικής αξιολόγησης. Ο τρόπος υπολογισµού της έκθεσης στον 

πιστωτικό κίνδυνο χρεογράφων και άλλων εντόκων γραµµατίων διαφοροποιείται ανά 

κατηγορία χαρτοφυλακίου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των ∆ΠΧΑ(Πειραώς, 

2011). 
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6.2.2 Alpha bank  

 

 
H Alpha Bank έχει ήδη θεσπίσει από τα προηγούµενα έτη ένα συστηµατικό και 

αυστηρό πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων. Το 2010 έλαβε όλα τα απαραίτητα και 

κατάλληλα µέτρα  για την ισχυρότερη θωράκισή της έναντι των πάσης φύσεως 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Βασικός στόχος είναι η εφαρµογή αλλά και η 

αδιάλειπτη βελτίωση του πλαισίου αυτού, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στα 

αποτελέσµατα της Τραπέζης, εν µέσω δυσµενών οικονοµικών συγκυριών.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης έχει τη συνολική ευθύνη για την 

ανάπτυξη και την επίβλεψη της εφαρµογής διαχειρίσεως κινδύνων. Η Επιτροπή 

∆ιαχειρίσεως Κινδύνων αναφέρεται για τις δραστηριότητες της στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, συνεδριάζει σε µηνιαία βάση και έχει την ευθύνη της εποπτείας και της 

ορθής εφαρµογής της πολιτικής διαχειρίσεως κινδύνων.  

Κατά το 2010, η Επιτροπή ασχολήθηκε επισταµένως µε την επισκόπηση και 

ανάλυση θεµάτων που αφορούν κίνδυνο ρευστότητας, αγοράς, λειτουργικό αλά και 

τον κίνδυνο των δανειακών χαρτοφυλακίων εσωτερικού και εξωτερικού. Το πλαίσιο 

διαχειρίσεως κινδύνων και η αποτελεσµατικότητα του επανεξετάζονται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα ώστε να είναι εναρµονισµένα µε τις διεθνής βέλτιστες πρακτικές 

και τις εποπτικές αρχές.  

Άλλα θεσµικά όργανα στα οποία στηρίζεται η διαχείριση κινδύνων είναι η 

Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO) και η Επιτροπή 

∆ιαχειρίσεως Λειτουργικών Κινδύνων. Το πλαίσιο διαχειρίσεως κινδύνων του 

Οµίλου βασίζεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:  

 Καθορίζεται από την Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων του Οµίλου, 

 Είναι προσανατολισµένο στους επιχειρησιακούς στόχους της Τραπέζης, 

 Καθοδηγείται από συγκεκριµένες αρµοδιότητες,  

 Προωθεί τη διαφάνεια µέσω σαφών γραµµών επικοινωνίας, 

 Τεκµηριώνει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αναγνώριση, µέτρηση, 

παρακολούθηση, αναφορά και έλεγχο των κινδύνων, 
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 Παρέχει επαρκή πληροφόρηση τόσο στις Μονάδες όσο και στη ∆ιοίκηση του 

Οµίλου.  

Οι αρχές κοινοποιούνται σε όλο τον Όµιλο µε σκοπό τη δηµιουργία κοινής 

αντιλήψεως στη διαχείριση των κινδύνων. (Alphabank, Απολογισµός 

∆ραστηριοτήτων 2010, 2011) 

 

6.2.2.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο ενδεχόµενος κίνδυνος πραγµατοποίησης 

χρηµατοοικονοµικής ζηµιάς για τον Όµιλο, που µπορεί να προκύψει από πιθανή 

αδυναµία των αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους 

υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την πιο σηµαντική πηγή κινδύνου για 

τον Όµιλο και για τον λόγο αυτό πρωταρχικό µέληµα της ∆ιοίκησης είναι η 

συστηµατική παρακολούθηση και διαχείρισή του. 

Με στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, έχει 

δηµιουργηθεί στον Όµιλο της Alpha Bank συγκεκριµένο πλαίσιο µεθοδολογιών και 

συστηµάτων για  τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, τα οποία διαρκώς 

εξελίσσονται, έτσι ώστε να παρέχεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και 

αποτελεσµατική υποστήριξη των επιχειρηµατικών µονάδων στη λήψη αποφάσεων 

και να προλαµβάνονται τυχόν αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

Κεντρικό άξονα στη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν τα 

συστήµατα  διαβαθµίσεως πιστωτικού κινδύνου  των αντισυµβαλλοµένων, τα οποία 

χρησιµοποιούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια αξιολογήσεως , σε 

συνδυασµό και µε κριτήρια συναλλακτικής συµπεριφοράς, ώστε να εξάγονται 

στατιστικά διακριτές πιθανότητες αθετήσεως των πιστούχων. Τα υποδείγµατα αυτά 

εξελίσσονται και εξειδικεύονται διαρκώς µε απώτερο στόχο την ένταξη όλων των 

χαρτοφυλακίων πιστοδοτήσεως του Οµίλου στη µέθοδο εσωτερικών διαβαθµίσεων 

του νέου πλαισίου απαιτήσεων της κεφαλαιακής επάρκειας. Η κλίµακα διαβαθµίσεως 

που χρησιµοποιείται αποτελείται από εννέα βασικές βαθµίδες. Συµπληρωµατικά και 

επικουρικά γίνεται χρήση και των διαβαθµίσεων που παρέχουν οι ∆ιεθνείς Οίκοι 

Πιστοληπτικής Αξιολογήσεως. 

Η διαβάθµιση πιστωτικού κινδύνου αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την 

θέσπιση των πιστοδοτικών ορίων και των εξασφαλίσεων των πιστούχων και 

ανανεώνεται συστηµατικά  σε τακτά χρονικά διαστήµατα, από τρεις µήνες έως ένα 
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χρόνο αναλόγως µε την επικινδυνότητα των πιστούχων ή και µε την έλευση νέων  

πληροφοριών ή γεγονότων που ενδεχοµένως επιδρούν σηµαντικά στην πιθανότητα 

αθετήσεως αυτών. 

Τα συστήµατα διαβαθµίσεως υπόκεινται σε διαρκή ποιοτικό έλεγχο ώστε να 

διασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή η προβλεπτική ικανότητά τους. Επίσης διενεργούνται 

σε συστηµατική βάση ασκήσεις προσοµοιώσεως καταστάσεων κρίσεως όπου  

διερευνάται η ενδεχόµενη επίπτωση στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του 

Οµίλου λόγω δυσµενών εξελίξεων τόσο στη συναλλακτική συµπεριφορά των 

πιστούχων, όσο και στο ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον.  

Παρακολουθείται σε τακτή βάση η συγκέντρωση των κινδύνων στους 

µεγαλύτερους πιστούχους του Οµίλου και ενηµερώνεται η ∆ιοίκηση και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Ο Όµιλος εξετάζει συστηµατικά αν υπάρχουν βάσιµες και 

αντικειµενικές ενδείξεις ότι µία απαίτηση έχει υποστεί αποµείωση της αξίας της. Για 

τον υπολογισµό της αποµειώσεως των δανείων, σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως 

οικονοµικών καταστάσεων, οι εταιρίες του Οµίλου διενεργούν έλεγχο αποµειώσεως 

(impairment test), σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που 

περιγράφονται στο ∆ΛΠ 39 και στις σχετικές µε αυτό οδηγίες εφαρµογής. 

Ειδικότερα, η όλη διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

 Καθορισµός των συµβάντων που αποτελούν το έναυσµα για τη διενέργεια 

ελέγχου αποµείωσης (trigger events), 

 Καθιέρωση κριτηρίων για τον έλεγχο σε ατοµική βάση ή σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου, 

   Καθορισµός των χαρτοφυλακίων µε κοινά χαρακτηριστικά κινδύνου, 

 Μεθοδολογία προσέγγισης των µελλοντικών ταµειακών ροών σε   

αποµειούµενα δάνεια, 

 Εκτοκισµός αποµειωµένων δανείων 

   Χειρισµός των ποσών αποµείωσης 

 Ανακτήσεις / εισπράξεις ποσών σε αποµειωµένα δάνεια (Alphabank, Ετήσια 

Οικονοµική Έκθεση χρήσεως από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2010 

(Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007), 2011). 
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6.2.3 Eurobank  

 

Ο Όµιλος έχει από καιρό θεσπίσει ένα συστηµατικό και αυστηρό Πλαίσιο 

∆ιαχειρίσεως Κινδύνων, όπου κεντρική θέση κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Με δεδοµένη τη συνέχεια και σταθερότητα των 

εργασιών του, έχει θέσει ως στόχο την εφαρµογή και τη συνεχή βελτιστοποίηση του 

πλαισίου αυτού, µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών 

συνεπειών των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης έχει τη συνολική ευθύνη για την 

ανάπτυξη και την επίβλεψη του Πλαισίου ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων. Έχει ορισθεί 

Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων, η οποία συνεδριάζει σε µηνιαία βάση και 

αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τις δραστηριότητές της, και η οποία έχει 

την ευθύνη της εποπτείας και της ορθής εφαρµογής της Πολιτικής ∆ιαχειρίσεως 

Κινδύνων. Το Πλαίσιο ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων και η αποτελεσµατικότητά του 

επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να είναι εναρµονισµένα και µε 

τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. (Eurobank, 2011) 

Το Πλαίσιο ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων του Οµίλου βασίζεται στις ακόλουθες 

κατευθυντήριες αρχές:  

 • Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων του Οµίλου  

 • Προσανατολισµός στους επιχειρησιακούς στόχους του Οµίλου  

 • Προώθηση της διαφάνειας µέσω σαφών γραµµών επικοινωνίας  

 • Ενεργός συµµετοχή του προσωπικού στη ∆ιαχείριση των Κινδύνων. Το προσωπικό  

διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και µέσα για να τους διαχειρίζεται 

αποτελεσµατικά και κατανοεί απολύτως τους ρόλους και τις ευθύνες του σε σχέση 

µε το Πλαίσιο ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων  

 • Πλήρης τεκµηρίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την αναγνώριση, 

µέτρηση, παρακολούθηση, και αναφορά των κινδύνων.  

 • Παροχή επαρκούς πληροφορήσεως τόσο στη ∆ιοίκηση του Οµίλου όσο και στη 

διοίκηση των επιχειρησιακών µονάδων.  

Η Μονάδα ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων του Οµίλου σε συνεργασία µε τις 

αντίστοιχες τοπικές µονάδες στις θυγατρικές του Οµίλου έχουν την ευθύνη για την 
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άµεση υλοποίηση του Πλαισίου ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων, σύµφωνα µε τις 

κατευθύνσεις της Επιτροπής ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων. Η Μονάδα ∆ιαχειρίσεως 

Κινδύνων Οµίλου είναι ανεξάρτητη από κάθε εκτελεστική δραστηριότητα.  

 

6.2.3.1 Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων  

 

Ο Όµιλος της Alpha Bank βασιζόµενος στο ισχυρό του όνοµα, την καλή οργάνωση, 

το άριστο προσωπικό που διαθέτει, τις µακροχρόνιες σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους 

πελάτες και λοιπούς εταίρους και την συντηρητική Πολιτική Αναλήψεως Κινδύνων 

που ακολουθεί, προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και λειτουργεί µε επιτυχία 

στην έως σήµερα µακρόχρονη πορεία του.  

 

6.2.3.2 Πολιτικές ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων 

 

Η Στρατηγική ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων του Οµίλου βασίζεται στα Εγχειρίδια 

Πολιτικών και ∆ιαδικασιών που καθορίζονται από την Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως 

Κινδύνων Οµίλου και εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι Πολιτικές και οι 

∆ιαδικασίες αυτές εφαρµόζονται από όλες τις θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου, 

λαµβάνοντας υπόψη το νοµικό και εποπτικό πλαίσιο κάθε χώρας.  

• Οι Πολιτικές και ∆ιαδικασίες ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων συµπεριλαµβάνουν 

όλους τους κεντρικούς κανόνες διαχειρίσεως των κινδύνων και παρατίθενται 

σε Εγχειρίδια ξεχωριστά για κάθε κίνδυνο. Οι πολιτικές αυτές και οι 

διαδικασίες αναθεωρούνται σε τακτή βάση, προσαρµόζονται όποτε κρίνεται 

απαραίτητο από τη Μονάδα ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων του Οµίλου και 

εγκρίνονται από την Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων του Οµίλου. 

• Οι αρχές επικοινωνούνται σε όλο τον Όµιλο µε σκοπό τη δηµιουργία κοινής 

και ενιαίας αντιλήψεως διαχειρίσεως των κινδύνων  

• Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρµόδια για την ανεξάρτητη 

αξιολόγηση της εγκυρότητας των διαδικασιών διαχειρίσεως κινδύνων, της 

καταλληλότητας και της αποτελεσµατικότητος των µέτρων ελέγχου που 

εφαρµόζονται.  
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6.2.3.3 Πιστωτικός Κίνδυνος  

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό της Τραπέζης της Ελλάδος (Π∆/ΤΕ 2589/20.08.2007) η 

επέλευση ενός ή και των δύο από τα παρακάτω γεγονότα σηµατοδοτεί τον 

χαρακτηρισµό µιας απαιτήσεως σε καθυστέρηση:  

• Ο Όµιλος θεωρεί ότι ο πιστούχος είναι ευλόγως πιθανό να µην εκπληρώσει στο 

σύνολό τους τις υποχρεώσεις πληρωµών προς οποιαδήποτε εταιρεία του Οµίλου  

• Ο πιστούχος έχει εµφανίσει ουσιαστική καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών στην 

αποπληρωµή κάποιας εκ των υποχρεώσεών του προς οποιαδήποτε εταιρεία του 

Οµίλου . 

Μια απαίτηση υπόκειται σε έλεγχο αποµειώσεως ο οποίος οδηγεί στο 

σχηµατισµό σχετικής προβλέψεως, εφόσον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις γεγονότων 

ζηµίας τα οποία επηρεάζουν τις µελλοντικές χρηµατορροές του πελάτη καθιστώντας 

πιθανή τη µη ολική αποπληρωµή των υποχρεώσεών του.  

Ο Όµιλος προκειµένου να αντιµετωπίσει τα ενδεχόµενα αυτά διενεργεί σε 

συνεχή βάση έλεγχο αποµειώσεως της αξίας των χρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα µε τις 

αρχές του ∆ΛΠ 39, είτε σε ατοµική βάση είτε σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, βάσει 

συγκεκριµένων κανόνων που έχει θεσπίσει.  Η κατηγοριοποίηση των δανείων σε 

αυτά που υπόκεινται σε µεµονωµένη αξιολόγηση και σε αυτά που υπόκεινται σε 

συλλογική αξιολόγηση βασίζεται στην κατηγοριοποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί 

στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Σύµφωνα µε την Βασιλεία ΙΙ, όλα τα στοιχεία 

Ενεργητικού (δάνεια) που ανήκουν σε κατηγορίες άλλες από την κατηγορία λιανικής, 

υπόκεινται σε µεµονωµένη αξιολόγηση. Επιπλέον, στοιχεία Ενεργητικού στην 

κατηγορία λιανικής, δύνανται να οµαδοποιηθούν περαιτέρω µε βάση τα ακόλουθα 

κριτήρια: (Eurobank, 2011) 

 • Χαρακτηριστικά κινδύνου δανειολήπτη  

 • Χαρακτηριστικά συναλλαγής, συµπεριλαµβανοµένου του τύπου του προϊόντος και 

της εξασφαλίσεως  

 • Προβληµατικότητα εκθέσεως  

Ο έλεγχος αποµειώσεως επικεντρώνεται κυρίως στα δάνεια που παρουσίασαν 

καθυστερηµένες οφειλές πάνω από 90 ηµέρες. Εκτός από τις καθυστερήσεις, 

υπάρχουν και άλλα γεγονότα που αποτελούν το έναυσµα για τη διενέργεια ελέγχου 

αποµειώσεως (trigger events), ορισµένα εκ των οποίων παρατίθενται κατωτέρω:  
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• ∆υσµενέστερη για την Τράπεζα ρύθµιση οφειλών κατ’ απαίτηση του 

δανειολήπτη  

• Σηµαντική δυσκολία του δανειολήπτη να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του προς 

τρίτους  

• Σηµαντικές δυσµενείς αλλαγές της οικονοµικής καταστάσεως του δανειολήπτη ή 

της αγοράς όπου δραστηριοποιείται  

• Έλευση απρόβλεπτων, ακραίων γεγονότων όπως φυσικές καταστροφές, απάτη 

κλπ.  

Με στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου έχει 

δηµιουργηθεί στον Όµιλο Alpha Bank συγκεκριµένο πλαίσιο µεθοδολογιών και 

συστηµάτων για τη µέτρηση του Πιστωτικού Κινδύνου, τα οποία διαρκώς 

εξελίσσονται, έτσι ώστε να παρέχεται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και 

αποτελεσµατική υποστήριξη των επιχειρηµατικών µονάδων στη λήψη αποφάσεων 

και να προλαµβάνονται τυχόν αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

Στη Λιανική Τραπεζική έχουν αναπτυχθεί υποδείγµατα βαθµολογήσεως 

πιστοληπτικής ικανότητας βάσει στοιχείων αιτήσεως και συµπεριφοράς (application 

και behavioral scorecards) καθώς και µοντέλα εκτιµήσεως των εποπτικών 

παραµέτρων σύµφωνα µε την A-IRB (PD, LGD, EAD). Τα εν λόγω µοντέλα έχουν 

ενσωµατωθεί τόσο στην εγκριτική διαδικασία όσο και στις λοιπές διαδικασίες 

διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου. λοιπών προσαρµογών αποµειώσεως της αξίας 

αλλά χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνικές µειώσεως του Πιστωτικού Κινδύνου.  

 

6.2.3.4 Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου 

 

Οι τεχνικές µειώσεως Πιστωτικού Κινδύνου επιδρούν µειωτικά στην αξία του 

ανοίγµατος και την αναµενόµενη ζηµία. Οι σχετικές οδηγίες της Τραπέζης της 

Ελλάδος αναγνωρίζουν συγκεκριµένους τύπους εξασφαλίσεων και πιστωτικής 

προστασίας για σκοπούς αξιολογήσεως κεφαλαιακής επάρκειας.  

Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες (financial covenants), όπως ο δείκτης 

Μοχλεύσεως (ξένα προς ίδια κεφάλαια), ο δείκτης Ρευστότητος (κυκλοφορούν 

ενεργητικό προς βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) και ο δείκτης Καλύψεως Τόκων 
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[(κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) προς χρεωστικούς τόκους, αποτελούν 

παράδειγµα τεχνικής µειώσεως κινδύνου η οποία δεν αναγνωρίζεται για σκοπούς 

κεφαλαιακής επάρκειας(Eurobank, 2011). 

 

6.2.4 Εθνική Τράπεζα  

 

Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας εφαρµόζει τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης λαµβάνοντας υπόψη όλες τις συναφείς κατευθυντήριες γραµµές και 

εποπτικές απαιτήσεις. Οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων επιβλέπονται από την 

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Ε∆Κ) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΤΕ, µε τη 

συνδροµή της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Οµίλου. Τα 

µέλη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι µέλη του ∆Σ της Τράπεζας, 

οριζόµενα από το ∆Σ κατόπιν  προτάσεως της Επιτροπής Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

και Υποψηφιοτήτων προς τον Πρόεδρο του ∆Σ. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά 

τουλάχιστον τέσσερις  φορές ετησίως, ενώ κατά τη διάρκεια του 2009 λόγω των 

δύσκολων µακροοικονοµικών συνθηκών πραγµατοποίησε δέκα συνεδριάσεις. Η 

Επιτροπή ασχολήθηκε σε βάθος µε την επισκόπηση και την ανάλυση δανειακών 

χαρτοφυλακίων εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και µε την ανάπτυξη αντίστοιχων 

πλάνων δράσης σε προϊόντα που εµφάνισαν επιδείνωση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου τους. 

Άλλα θεσµικά όργανα στα οποία στηρίζεται η διαχείριση κινδύνων και στα 

οποία συµµετέχει µεταξύ άλλων ως µέλος ο Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων και Κινδύνων Πιστοδοτήσεων είναι η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού - 

Παθητικού (ALCO),η Εκτελεστική Επιτροπή, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Λειτουργικού 

Κινδύνου και οι Επιτροπές Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας, µε καθοριστικής σηµασίας 

συµβολή στη λήψη αποφάσεων για θέµατα ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων, 

θέµατα πιστοδοτήσεων καθώς και ορισµό του πλαισίου ευχερειών ανάληψης 

κινδύνων. Στα πλαίσια του υφισταµένου µηχανισµού ελέγχου πιστοδότησης στο 

επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο, λειτουργούν στην Τράπεζα εγκριτικά όργανα 

πιστοδοτήσεων, µε διάφορα επίπεδα εγκριτικής ευχέρειας, τα κυριότερα των οποίων 

είναι τα ακόλουθα: 

� Ανωτάτη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων (ΑΕΠ) για κινδύνους άνω των €500 εκατ. 
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� Επιτροπή Πιστοδοτήσεων Β΄ επιπέδου για κινδύνους > € εκατ. και έως €500 

εκατ. 

� Επιτροπή Πιστοδοτήσεων Α΄ επιπέδου για κινδύνους > €20 εκατ. και έως 

€100 εκατ. 

Για µικρότερου ύψους κινδύνους, εγκριτικές ευχέρειες έχουν διάφορα άλλα 

εγκριτικά όργανα της Τράπεζας. Πέραν των παραπάνω ποσοτικών ορίων, η ευχέρεια 

των πιστοδοτικών εγκριτικών οργάνων προσδιορίζεται και από άλλες παραµέτρους 

όπως πχ. τους κλάδους δραστηριότητας. 

Όσον αφορά τις πιστοδοτήσεις επιχειρηµατικής πελατείας των εταιρειών του Οµίλου 

που έχουν έδρα εκτός Ελλάδος, λειτουργούν διάφορα εγκριτικά όργανα 

πιστοδοτήσεων σε επίπεδο θυγατρικών, µε εγκριτικές ευχέρειες που διαφέρουν 

ανάλογα µε την χώρα, τα όρια των οποίων έχουν πρόσφατα επαναπροσδιοριστεί µε 

στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους υπό τις 

τρέχουσες συνθήκες. Για πιστοδοτήσεις που υπερβαίνουν τις προαναφερόµενες 

εγκριτικές ευχέρειες, το αρµόδιο εγκριτικό όργανο είναι η Επιτροπή ∆ιεθνών 

Επιχειρηµατικών Πιστοδοτήσεων, για κινδύνους µέχρι e200 εκατ. και, πέραν του 

ποσού αυτού, η Ανωτάτη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων. 

  Το πλαίσιο διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνων συµπληρώνεται από τη 

Μονάδα  εσωτερικού Ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ανεξάρτητος φορέας ελέγχου, µε 

στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων 

και του περιβάλλοντος ελέγχων και αναφέρεται, µέσω της Επιτροπής Ελέγχου του 

∆Σ, απευθείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας(Εθνική, 2010). 

 

6.2.4.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί το σηµαντικότερο κίνδυνο που αντιµετωπίζει ο 

Όµιλος.  Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών 

διενεργείται ξεχωριστά από την Τράπεζα και κάθε µία από τις θυγατρικές της. Κάθε 

µια  από τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των 

δανειοληπτών που εφαρµόζεται από τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου, 

συντονίζεται από τη διαχείριση Ελέγχου και ∆οµής Κινδύνου Τράπεζας και Οµίλου 

(∆Ε∆οΚΤ&Ο). 

Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη βέλτιστη 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από την πιθανή αδυναµία ενός ή 

περισσοτέρων πιστούχων (αντισυµβαλλοµένων) να εκπληρώσουν οποιαδήποτε 
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υποχρέωσή τους έναντι της Τράπεζας ή και των θυγατρικών της. Στο πλαίσιο αυτό 

και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη Στρατηγική ∆ιαχείρισης Κινδύνων, η µητρική 

Τράπεζα θέτει τα πρότυπα για την βαθµονόµηση όλων των υποδειγµάτων πρόβλεψης 

και διαχείρισης των πιστωτικών κινδύνων που αναλαµβάνουν οι εταιρείες του 

Οµίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης ορίζει κατευθυντήριες γραµµές 

για την ανάπτυξη µεθοδολογίας υπολογισµού των βασικών παραµέτρων κινδύνου για 

κάθε κατηγορία ανοιγµάτων επιχειρηµατικής και λιανικής τραπεζικής. 

Η Τράπεζα χρησιµοποιεί συστήµατα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου τα 

οποία διαφοροποιούνται µε βάση τα χαρτοφυλάκιά της. Η χρήση των συστηµάτων 

αυτών έχει ως στόχο την αξιόπιστη διαβάθµιση των πιστούχων για τη λήψη των 

βέλτιστων αποφάσεων σε θέµατα που άπτονται της πολιτικής πιστοδοτήσεων, καθώς 

επίσης και τον υπολογισµό της Αναµενόµενης Ζηµίας (EL) και των συστατικών της, 

ήτοι της Πιθανότητας Αθέτησης (ΠΑ – Probability of Default, PD), της Ζηµιάς σε 

περίπτωση Αθέτησης (ΖΠΑ – Loss Given Default, LGD) και της Έκθεσης σε 

Κίνδυνο (ΕΣΚ – Exposure at Default, ΕΑD). 

 

Επιχειρηµατικό Χαρτοφυλάκιο 

Η Τράπεζα έχει αναπτύξει από τις αρχές του 2008 Σύστηµα ∆ιαβάθµισης για το 

Επιχειρηµατικό Χαρτοφυλάκιο, το οποίο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. Το Σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται για την ποσοτικοποίηση 

των παραµέτρων κινδύνου και την εφαρµογή της Προσέγγισης Εσωτερικών 

∆ιαβαθµίσεων στον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι πιστωτικού 

κινδύνου για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο. Οι κανόνες ταξινόµησης των 

επιχειρηµατικών πιστούχων σε βαθµίδες παρουσιάζονται µε λεπτοµέρεια στην 

Πιστωτική Πολιτική για το Επιχειρηµατικό Χαρτοφυλάκιο. Συνοπτικά, αναφέρουµε 

ότι η κλίµακα διαβάθµισης σχετίζεται µε την Πιθανότητα Αθέτησης  του 

αντισυµβαλλοµένου πιστούχου και περιλαµβάνει συνολικά 22 βαθµίδες8, από τις 

οποίες 19 αντιστοιχούν σε πιστούχους οι οποίοι δεν έχουν παρουσιάσει αθέτηση 

υποχρέωσης και 3 σε πιστούχους σε κατάσταση αθέτησης (όπως αυτή ορίζεται στην 

Πιστωτική Πολιτική). ∆ιαφορετικά χρηµατοδοτικά ανοίγµατα έναντι του ιδίου 

πιστούχου ταξινοµούνται στην ίδια βαθµίδα, ανεξάρτητα από τις τυχόν διαφορές 

µεταξύ των σχετικών πιστοδοτήσεων (λ.χ. όσον αφορά τις προσφερόµενες 

εξασφαλίσεις). Η διαδικασία ταξινόµησης πραγµατοποιείται οπωσδήποτε σε ετήσια 

βάση αλλά και όποτε προκύπτουν νέες πληροφορίες ή οικονοµικά στοιχεία σχετικά 

                                                           
8
 Βλέπε Πίνακας 7 
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µε τον πιστούχο. Για την κατάταξη των πελατών Επιχειρηµατικής Τραπεζικής σε 

βαθµίδες χρησιµοποιούνται τρία υποδείγµατα: 

   1. Όλες οι επιχειρήσεις µε πλήρη οικονοµικά στοιχεία (ισολογισµό) ταξινοµούνται 

µε τη χρήση του Μοντέλου Αξιολόγησης Επιχειρηµατικών Πιστοδοτήσεων (ΜΑΕΠ), 

που υλοποιείται µέσω του µηχανογραφικού συστήµατος Moody’s Risk Advisor 

(MRA). 

   2. Πιστούχοι που αποτελούν ειδικές περιπτώσεις (λ.χ. νεοσύστατες επιχειρήσεις 

χωρίς πλήρη οικονοµικά στοιχεία, κοινοπραξίες τεχνικών εταιρειών, ασφαλιστικές 

εταιρείες, σύλλογοι) ταξινοµούνται µε τη µέθοδο “εµπειρικής κρίσης” (expert 

judgment), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Πιστωτική Πολιτική. 

   3. Για τα ανοίγµατα δανεισµού ειδικής µορφής και, συγκεκριµένα, για τις 

πιστοδοτήσεις µεγάλων και σύνθετων έργων υποδοµής µεγάλης αξίας (project 

finance) και τις πιστοδοτήσεις της ποντοπόρου ναυτιλίας (object finance), 

χρησιµοποιούνται απλουστευµένα υποδείγµατα µε µορφή ερωτηµατολογίου (slotting 

criteria models), που λαµβάνουν υπόψη σειρά κριτηρίων (π.χ. χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση, πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον, κίνδυνος λειτουργίας, προσφερόµενες 

εξασφαλίσεις, κ.ά.). Σηµειώνεται ότι, ειδικά για την ποντοπόρο ναυτιλία και, προς το 

παρόν, πιλοτικά, η Τράπεζα χρησιµοποιεί παράλληλα και εξειδικευµένο υπόδειγµα 

της εταιρείας Marsoft, που τροφοδοτείται µε παγκόσµια βάση δεδοµένων και 

αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωµής των υποχρεώσεων σε µεγάλο βάθος χρόνου.  

Πίνακας 7: Πίνακας ∆ιαβαθµίσεων ΕΤΕ 
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Πηγή: (Εθνική, 2010) 

Η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου έχει 

οδηγήσει στη θέσπιση ανώτατων ορίων πιστοδότησης ανά πιστούχο (obligor limits), 

σύµφωνα µε την πιστοληπτική τους ικανότητα. Εποµένως, η ανάληψη πιστωτικού 

κινδύνου για τους αντισυµβαλλόµενους, πέραν της συστηµατικής και συνεχούς 

παρακολούθησής της από τα υπάρχοντα συστήµατα, παρακολουθείται στενά και 

µέσω της θέσπισης ορίων. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Βασιλείας η 

Τράπεζα υλοποίησε έργο για τη µέτρηση της συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου ανά 

κλάδο (Industry Concentration Risk). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει 

ικανοποιητική διασπορά κινδύνου ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

Λιανική Τραπεζική  

Η διαχείριση πιστωτικού κινδύνου για το χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής ξεκινά 

από την εγκριτική διαδικασία, η οποία είναι πλήρως κεντροποιηµένη. Κάθε αίτηµα 

χρηµατοδότησης, για οποιοδήποτε προϊόν, αξιολογείται µε τη χρήση εξειδικευµένων 

υποδειγµάτων έγκρισης (application scorecards). Τα στατιστικά αυτά υποδείγµατα 

ακολουθούν τις διεθνώς αναγνωρισµένες µεθοδολογίες, βασίζονται σε ιστορικά 

δεδοµένα της Τράπεζας και η προβλεπτική τους ικανότητα παρακολουθείται 

συστηµατικά. Στη συνέχεια παρακολουθείται, σε τακτική βάση και σε κεντρικό 

επίπεδο, η συµπεριφορά των σχετικών χαρτοφυλακίων, µε τη χρήση εξειδικευµένων 

υποδειγµάτων (behavioural scorecards), συντάσσονται αναφορές για την ποιότητα 

των συστατικών χαρτοφυλακίων τόσο προς τη ∆ιοίκηση όσο και προς τις 

εµπλεκόµενες Πιστοδοτικές ∆ιευθύνσεις και προτείνονται µέτρα διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο. 

Ως επακόλουθο των παραπάνω, όλα τα νέα προϊόντα που τοποθετήθηκαν 

κατά το 2009 αξιολογήθηκαν από πλευράς πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, 

εφαρµόστηκαν ορθολογικότερες µεταβολές στα πιστωτικά κριτήρια, σε όλα τα 

προϊόντα λιανικής πίστης, λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής επιβράδυνσης, µέσω 

ποικίλων αντισταθµιστικών µέτρων. Τέλος, καταρτίστηκε πλαίσιο παρακολούθησης 

και υλοποίησης σχεδίων δράσης, µε γνώµονα τη ποιοτική αναβάθµιση των 

χαρτοφυλακίων λιανικής τραπεζικής. Ιδιαίτερα µέσα στο τελευταίο έτος και στο 

πλαίσιο της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε 

επιπρόσθετα µέτρα για τη βέλτιστη διαχείριση των πελατών µε οφειλές λιανικής 
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τραπεζικής σε καθυστέρηση. Συγκεκριµένα, έχει προχωρήσει, µεταξύ άλλων, σε 

αύξηση του δυναµικού ενηµέρωσης πελατών για οφειλές σε καθυστέρηση, σε 

αναβάθµιση του συστήµατος διαχείρισης οφειλών σε καθυστέρηση και σε εισαγωγή 

νέων προϊόντων ρύθµισης για πελάτες µε προσωρινές δυσκολίες στην αποπληρωµή 

των οφειλών τους. 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση και την καλύτερη 

διαχείριση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής είναι οι δείκτες 

καθυστέρησης (από τις 30 έως και τις 180 ηµέρες), οι αναλύσεις “σοδειών” (vintage 

analysis) και η εξέλιξη της συχνότητας αθέτησης ανά προϊόν ή χαρτοφυλάκιο. Οι 

τακτικές αυτές αναλύσεις είναι απαραίτητες για τον υπολογισµό της αντίστοιχης  

Αναµενόµενης Ζηµίας, που αποτελεί και τη βάση δηµιουργίας των προβλέψεων για 

όλα τα χαρτοφυλάκια Λιανικής Τραπεζικής.(Εθνική, 2010) 

 

6.2.5 Αγροτική Τράπεζα  

 
Η ανάληψη κινδύνων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της επιχειρησιακής λειτουργίας 

της Τράπεζας, ενώ η αποτελεσµατική διαχείριση τους διασφαλίζει την οµαλή 

λειτουργία της και εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στους µετόχους και 

ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Η ATEbank δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην 

ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, διότι 

πιστεύει ότι, η ύπαρξη ενός τέτοιου πλαισίου διαµορφώνει συνθήκες ασφαλούς 

ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, περιορίζει σηµαντικά τις ακραίες διακυµάνσεις 

στην κερδοφορία και συµβάλλει στην ορθολογικότερη κατανοµή των κεφαλαίων της.  

Η διαδικασία παρακολούθησης των κινδύνων περιλαµβάνει πέντε σηµαντικές 

ενότητες:  

� Την αναγνώριση του κινδύνου, ιδιαίτερα σε νέες επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες και σε σύνθετες ή ασυνήθης συναλλαγές. 

� Τη µέτρηση του κινδύνου, µε τη χρήση µεθοδολογιών και υποδειγµάτων, που 

έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί. 
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� Την εφαρµογή πολιτικής κινδύνων, που διευκολύνει την ανάπτυξη των 

εργασιών και είναι εναρµονισµένη µε τη διεθνή πρακτική και τους εποπτικούς 

κανόνες.  

� Τη σύνταξη περιεκτικών αναφορών , προς όλα τα επίπεδα διοίκησης, µε 

έµφαση στην έκθεση κινδύνου, την τήρηση της εγκριθείσας πολιτικής και των 

καθορισθέντων ορίων ανάληψης κινδύνων.  

� Την καθιέρωση εσωτερικών ελέγχων, σχετικά µε τις διαδικασίες, την 

πολιτική, τα όρια και τις υποχρεώσεις έναντι των εποπτικών αρχών.  

Το ∆.Σ της Τράπεζας έχει την ευθύνη της επιλογής και έγκρισης κατάλληλης 

πολιτικής, τόσο για τη διαχείριση κινδύνων µε καθορισµό των εκάστοτε αποδεκτών 

ορίων ανάληψης τους, όσο και για την κανονιστική συµµόρφωση. Το ∆.Σ 

υποβοηθείται στο έργο του αυτό από την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Ε∆Κ), 

που έχει συγκροτηθεί σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Η Ε∆Κ διαµορφώνει τη στρατηγική ανάληψης των κινδύνων, καθορίζει τις 

αρχές που διέπουν τη διαχείριση κινδύνων ως προς την αναγνώριση, πρόβλεψη, 

µέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και αντιµετώπιση τους, επιβλέπει τη συνεπή 

υλοποίηση της εγκεκριµένης πολιτικής και παρακολουθεί τη συµµόρφωση της 

Τράπεζας µε τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Επιπλέον, το πλαίσιο διαχείρισης 

κινδύνων, που έχει υιοθετήσει η ∆ιεύθυνση ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων της ATEbank 

έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι, οι κίνδυνοι, που εµπεριέχονται στις 

δραστηριότητες της Τράπεζας, διαχειρίζονται κατά τρόπο συνεπή µε τους στόχους, το 

επίπεδο ανοχής κινδύνου, τα κριτήρια και τους κανόνες ελέγχου.  

Υπεύθυνη για τον καθορισµό του επιπέδου κινδύνου, που µπορεί να αναλάβει η 

Τράπεζα, αλλά και για τη διαµόρφωση της πολιτικής διαχείρισης των κινδύνων είναι 

η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO), που δίνει και τις γενικές 

κατευθύνσεις, για τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου, του κινδύνου ρευστότητας, 

του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς. Η ALCO ελέγχει και κατευθύνει 

την πολιτική διαχειρίσεως των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αναλαµβάνει η 

Τράπεζα στις δραστηριότητες της στο εσωτερικό και εξωτερικό και στο πλαίσιο αυτό 

καθορίζει τα αποδεκτά όρια των κινδύνων και τους µηχανισµούς ελέγχου.  

Τέλος, η Επιτροπή αυτή διαµορφώνει την πολιτική της Τράπεζας σε θέµατα 

διάρθρωσης και διαχείρισης των στοιχείων του Ισολογισµού, καθορίζει τους στόχους 

κάθε οικονοµικού έτους και ελέγχει την επίτευξη των στόχων και το επίπεδο των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων, µέσω συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών, 
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όπως είναι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας, πιστωτικού κινδύνου κ.ά. 

(Γεωργιάδου, 2009) 

 

6.2.5.1 Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος στον πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος σχετίζεται µε την 

πιθανότητα ο αντισυµβαλλόµενος να µην εκπληρώσει στο ακέραιο τις συµβατικές 

τους υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Η συνολική έκθεση του Οµίλου 

στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα εγκεκριµένα πιστωτικά 

όρια και τις πιστοδοτήσεις της επιχειρηµατικής και ιδιωτικής πίστης, από τις 

επενδυτικές και συναλλακτικές δραστηριότητες του Οµίλου, από πράξεις 

διαπραγµάτευσης στην αγορά παραγώγων και από το διακανονισµό των χρεογράφων. 

Ο Βαθµός του Πιστωτικού Κινδύνου που εµπεριέχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγµα 

εξαρτάται µεταξύ άλλων από τις γενικότερες συνθήκες της οικονοµίας και της 

αγοράς, τη χρηµατοοικονοµική θέση των οφειλετών, το ύψος, το είδος και τη 

διάρκεια των ανοιγµάτων και την ύπαρξη καλυµµάτων και εξασφαλίσεων.  

Για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου εφαρµόζεται 

η ανάπτυξη τυποποιηµένων διαδικασιών, που κατά τη διεθνή πρακτική αναλύονται 

σε τρία επίπεδα:  

• Αξιολόγηση και προσδιορισµός του πιστωτικού κινδύνου σε ανώτερο επίπεδο. 

Αυτή η διαδικασία σχετίζεται µε τη θεώρηση του συνολικού πιστωτικού κινδύνου 

σε επίπεδο οµίλου για όλα τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και µε τη µέτρησή του, 

όπως επίσης και τον καθορισµό του ανεκτού βαθµού κινδύνου που διατίθεται να 

αναλάβει ο Όµιλος.  

• Αξιολόγηση και µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου στο στάδιο της 

αξιολογητικής-εγκριτικής διαδικασίας.  Η διαδικασία αφορά στον προσδιορισµό 

του κινδύνου σε καθηµερινή βάση στον τοµέα των πιστοδοτήσεων και 

πραγµατοποιείται από τις αρµόδιες οργανωτικές πελατειακές µονάδες 

(καταστήµατα, κεντρικές υπηρεσίες).  

• Παρακολούθηση πιστωτικού κινδύνου κατά τη διάρκεια της πιστοδότησης. Η 

διαδικασία σχετίζεται µε την επιβεβαίωση της οµαλής πορείας ή τη λήψη µέτρων 

σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του αντισυµβαλλόµενου.  

Ο Όµιλος διαµορφώνει το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνει 

θεσπίζοντας,  µε εγκριτικές αποφάσεις των αρµόδιων συλλογικών οργάνων, 

αποδεκτά όρια ανάληψης πιστωτικού κινδύνου. Ο Όµιλος διαχειρίζεται την έκθεση 
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του στο πιστωτικό κίνδυνο µε τακτικές αναλύσεις της ικανότητας των δανειοληπτών 

και των εν δυνάµει δανειοληπτών να αποπληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο 

των υποχρεώσεων τους, αλλάζοντας τα όρια χρηµατοδότησης όποτε αυτό θεωρηθεί 

αναγκαίο.  

Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ο Όµιλος έχει θεσπίσει σύστηµα 

πιστοληπτικής διαβάθµισης το οποίο αποτελείται από έντεκα βαθµίδες που 

αντανακλούν το βαθµό έκθεσης στον κίνδυνο, τα καλύµµατα και τυχόν άλλες 

εξασφαλίσεις. Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου του Οµίλου είναι οι ακόλουθες: 

 Κάθε πιστοδότηση απαιτεί έγκριση από το αρµόδιο εγκριτικό όργανο (Γενικό 

Συµβούλιο Χορηγήσεων, Συµβούλιο Κεντρικής ∆ιεύθυνσης Πελατείας, 

∆ιευθυντής Κεντρικής ∆ιεύθυνσης Πελατείας, Κατάστηµα). 

 Κάθε έγκριση πιστοδότησης απαιτεί αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του πελάτη και εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου.  

 Όλες οι εγκρίσεις των πιστοδοτικών µονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 

µηνιαίο όριο Πιστωτικού Κινδύνου που έχει ορισθεί για την µονάδα. 

 Κάθε ουσιαστική αλλαγή σε πιστοδότηση, όπως είναι διάρκεια εξόφλησης, 

κάλυµµα, ή γενικός όρος της αρχικής σύµβασης απαιτεί έγκριση από το 

αντίστοιχο εγκριτικό επίπεδο.  

 Οι Κεντρικές ∆ιευθύνσεις Πελατείας εφαρµόζουν µε συνέπεια το εγχειρίδιο 

διαδικασιών πιστοδοτήσεων και τις εσωτερικές εγκυκλίους, προκειµένου να 

προχωρήσουν στις εγκρίσεις τους. Οι εσωτερικές εγκύκλιοι περιγράφουν τις 

διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για θέµατα όπως όρια δανεισµού ανά 

πελάτη, όρια πιστωτικού κινδύνου, αξιολόγηση ενός πελάτη µε αναφορά σε 

ένα σύνολο κριτηρίων, αξιολόγηση καλυµµάτων/εξασφαλίσεων κ.λπ. 

 Η έγκριση των πιστωτικών ορίων αντισυµβαλλόµενου και η διαχείριση των 

πιστωτικών ανοιγµάτων πρέπει να ακολουθεί τις πιστωτικές πολιτικές του 

Οµίλου καθώς και τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου (ATEbank, 

2011). 

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων και τη 

διαβάθµιση τους στο 11-βάθµιο σύστηµα χρησιµοποιούνται 4 µέθοδοι ανάλογα µε 

την κατηγορία στην οποία εντάσσονται (Ιδιώτες, Αγρότες, Μικροµεσαία Επιχείρηση, 

Μεγάλη επιχείρηση). Ανάλογα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται συνδέεται η 

διαβάθµιση του πελάτη µε την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του και 

υπολογίζεται η εκτιµώµενη ζηµία κατά την χορήγηση του δανείου. Από τον 
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Ιανουάριο 2006 το σύστηµα ενσωµατώθηκε στο µηχανογραφικό σύστηµα Profits µε 

σκοπό να επιτευχθεί µεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια στην καταχώρηση των 

δεδοµένων και στην χρήση του συστήµατος(Γεωργιάδου, 2009). 

Το σύστηµα αξιολόγησης και πιστωτικής κατάταξης των πελατών µε βάση 

τον Πιστωτικό Κίνδυνο, προβλέπεται να αναπροσαρµόζεται και να µεταβάλλεται  

ανάλογα µε τις παρατηρήσεις και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την χρήση 

του αλλά και για λόγους συµµόρφωσης µε το γενικό πλαίσιο κανονισµών και 

περιορισµών που επιβάλλονται από τις εποπτεύουσες αρχές του τραπεζικού 

συστήµατος. Στηρίζεται δε ουσιαστικά στα ακόλουθα σηµεία: 

• Την Αξιολόγηση του Πελάτη σύµφωνα µε το Σύστηµα 

Βαθµολόγησης/∆ιαβάθµισης που ισχύει για κάθε κατηγορία πελατείας 

• Την Εξέταση της ικανότητας εξυπηρέτησης των δανειακών και των λοιπών 

υποχρεώσεων του πελάτη. 

• Τις ∆ιασφαλίσεις που είναι σε θέση να προσφέρει ο πελάτης (Γεωργιάδου, 

2009). 

 

Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου 

Ο πιστωτικός κίνδυνος των χορηγητικών προϊόντων συνίσταται από τους εξής 

επιµέρους κινδύνους :  

• Κίνδυνος Αντισυµβαλλόµενου 

• Κίνδυνος καλυµµάτων/εξασφαλίσεων 

• Κίνδυνος Προϊόντος 

Βασικό στοιχείο στης εγκριτικής διαδικασίας πιστοδοτήσεων αποτελεί η αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυµβαλλόµενου και η εκτίµηση του 

πιστωτικού κινδύνου που θα προκύψει από την πιστοδότηση.  

Για την αξιολόγηση των πιστούχων χρησιµοποιείται, ένα 11-βάθµιο σύστηµα 

κατάταξης ενταγµένο στο νέο πλαίσιο πολιτικής πιστοδοτήσεων, διαδικασιών και 

παρακολούθησης της συµπεριφοράς των πιστούχων. Το σύστηµα εγκαταστάθηκε 

αρχικά το 2000, είναι σε αυτόµατη σύνδεση µε το κύριο µηχανογραφικό σύστηµα του 

Οµίλου και αναθεωρείται και βελτιώνεται συνεχώς σε ετήσια βάση.  

Υπάρχουν χωριστές µέθοδοι διαβάθµισης της πιστοληπτικής ικανότητας των 

πιστούχων ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ταξινοµούνται:  

• Πιστωτική Βαθµολόγηση Αγροτών (Scoring) 

• Πιστωτική Βαθµολόγηση Ιδιωτών (Scoring) 

• Πιστωτική ∆ιαβάθµιση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων  
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• Πιστωτική ∆ιαβάθµιση Επιχειρήσεων 

Οι µέθοδοι πιστωτικής διαβάθµισης αποτελούν υποδείγµατα αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων που εξετάζουν στοιχεία του πιστούχου την 

στιγµή υποβολής της αίτησης αλλά και τη συµπεριφορά του πιστούχου (µεικτά 

υποδείγµατα). Ο Όµιλος αναµένεται να αναπτύξει περισσότερα υποδείγµατα 

πιστοληπτικής ικανότητας για το χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής σε επίπεδο 

οµίλου τόσο για την αξιολόγηση του υποψήφιου πιστούχου (application scoring) 

αλλά και την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του πιστούχου (behavioral scoring). 

Οι µέθοδοι πιστωτικής διαβάθµισης χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση 

πιστοδοτήσεων που εντάσσονται στο επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου και 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος της επιχείρησης. Ανάλογα µε 

την µέθοδο διαβάθµισης που χρησιµοποιείται, συνδέεται η βαθµολόγηση του πελάτη 

µε την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεών του και υπολογίζεται η εκτιµώµενη 

ζηµία κατά τη χορήγηση δανείου. Ο υπολογισµός της αναµενόµενης ζηµίας (expected 

loss) εµφανίζεται στο σύστηµα on line- real time και βασίζεται στην εκτίµηση της 

πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης του πελάτη, στα καλύµµατα, στη διάρκεια και σε 

άλλα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.  

Για την εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου των λοιπών χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων (εκτός των χορηγητικών), χρησιµοποιούνται κυρίως οι πιστοληπτικές 

διαβαθµίσεις διεθνώς αναγνωρισµένων εξωτερικών οργανισµών πιστοληπτικής 

αξιολόγησης. Ανάλογα µε τη φύση του προϊόντος λαµβάνονται υπόψη και άλλοι 

παράγοντες όπως ο κίνδυνος χώρας, η ύπαρξη εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων, τα 

χαρακτηριστικά της συναλλαγής (ATEbank, 2011). 

 

6.3 Σχολιασµός  

 

Όπως φάνηκε από το παρόν κεφάλαιο, η διαχείριση κινδύνων γενικά αλλά και του 

πιστωτικού κινδύνου συγκεκριµένα, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της στρατηγικής 

και του management των συγκεκριµένων Ελληνικών Τραπεζών. Σε όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, έχουν δηµιουργηθεί ειδικά αρµόδια όργανα και επιτροπές 

που στόχο έχουν την µέτρηση, παρακολούθηση και διαχείριση των τραπεζικών 

κινδύνων.  Αυτό φαίνεται λογικό, αν λάβει κανείς υπόψη την τρέχουσα οικονοµική 

συγκυρία και την παντελή έλλειψη εµπιστοσύνης που επικρατεί στις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές. Το θέµα της πιστοληπτικής ικανότητας τόσο των 
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αιτούντων για δάνειο επιχειρήσεων όσο και των µεµονωµένων ιδιωτών είναι πιο 

επίκαιρο από ποτέ. Λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών, τα τραπεζικά 

ιδρύµατα έχουν υιοθετήσει περισσότερο αυστηρά κριτήρια και διαδικασίες για την 

χορήγηση πιστώσεων. 

Οι τράπεζες που µελετήθηκαν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο φάνηκε πως έχουν 

όλες ειδικά όργανα αρµόδια για το τόσο σηµαντικό θέµα των πιστώσεων. Όσον 

αφορά τα συστήµατα και υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται από αυτές, το σίγουρο 

είναι πως υπάρχει συνδυασµός κάποιου πληροφοριακού συστήµατος πιστοληπτικής 

διαβάθµισης (credit scoring) και της ανθρώπινης γνώσης και εξειδίκευσης. Είναι 

πολύ σηµαντικό, η τοποθέτηση κατάλληλα καταρτισµένου και µε την ανάλογη 

εµπειρία προσωπικού, να γίνεται µε συνέπεια και µε τα σωστά κριτήρια. Όπως 

αναφέρεται και στο εγχειρίδιο της µεθοδολογίας Credit Metrics, τίποτα δεν µπορεί να 

αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση και εµπειρία.  

Σχετικά µε την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, φάνηκε από τις 

ετήσιες εκθέσεις των συγκεκριµένων τραπεζών, πως τα συστήµατα που 

χρησιµοποιούνται πρέπει να αναβαθµίζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και να 

προσαρµόζονται µε την οικονοµική πραγµατικότητα. Είτε η διαχείριση και η 

παρακολούθηση των κινδύνων γίνεται σε επίπεδο µονάδας, ή σε επίπεδο Οµίλου, 

τακτικές αναφορές σχετικά µε το ποσό της έκθεσης αλλά και άλλες διάφορες 

µεταβλητές που υπολογίζονται καταρτίζονται από τα τραπεζικά ιδρύµατα.  

Επιλογικά θα µπορούσαµε να πούµε πως η διαχείριση κινδύνων και ειδικά του 

πιστωτικού είναι σηµαντικό κοµµάτι της γενικής λειτουργίας των τραπεζών και είναι 

ένας τοµέας που αναµένεται να εξελιχθεί ακόµα περισσότερο στα επόµενα χρόνια. 

Τόσο όσον αφορά το ρυθµιστικό πλαίσιο και την εποπτεία των τραπεζών, όσο και τα 

συστήµατα µέτρησης και ποσοτικοποίησης των κινδύνων, είναι σηµαντικό να είναι 

ενηµερωµένα για να αποφθεχθούν λάθη των οποίων οι συνέπειες θα µπορούσαν να 

έχουν καταστροφικές συνέπειες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

7.1 Συµπεράσµατα 

 

Η εκτίµηση και η µέτρηση του Πιστωτικού Κινδύνου θεωρείται µια πρωταρχικής 

σηµασίας εργασία τόσο για τον χρηµατοπιστωτικό όσο και για τον επιχειρηµατικό 

κλάδο, παρουσιάζοντας σηµαντικό ενδιαφέρον για τους επιστήµονες  αλλά και για 

τους διαφόρους επιχειρηµατίες. Η έµφαση στην ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων 

εξελιγµένων µοντέλων µέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου, στην ανάπτυξη 

στατιστικών τεχνικών και άλλων µεθόδων ποσοτικής ανάλυσης και στην πρόβλεψη 

της πιθανότητας πτώχευσης των επιχειρήσεων δόθηκε κυρίως από τη δεκαετία του 

1970. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει µια πληθώρα µοντέλων που επιδιώκουν να 

µετρήσουν τον Πιστωτικό Κίνδυνο. Ωστόσο, τα περισσότερα µοντέλα παρουσιάζουν 

διάφορες αδυναµίες. Μια από αυτές είναι ο σηµαντικός χρόνος που απαιτείται για την 

ποσοτικοποίηση του Πιστωτικού Κινδύνου σε σύγκριση µε αυτή για άλλους 

κινδύνους (π..χ συναλλάγµατος), καθώς απαιτείται τουλάχιστον δύο µε τρία έτη, µε 

γενικώς αποδεκτό χρόνο τα πέντε έτη.  

Όπως φαίνεται από τις αλλεπάλληλες χρηµατοοικονοµικές καταστροφές της 

δεκαετίας του ’90 αλλά και από τις πρώτες επιπτώσεις της παγκόσµιας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης που βιώνουµε σήµερα, κρίνεται απαραίτητη τόσο η 

βελτίωση των υπαρχόντων υποδειγµάτων και η ανάπτυξη νέων για τη µέτρηση και 

διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου όσο και η υιοθέτηση περισσότερο αυστηρών 

µεταρρυθµίσεων του ∆ιεθνούς Εποπτικού και Ελεγκτικού Πλαισίου. Σε αυτό 

συντελεί το πλαίσιο της Βασιλείας III, το οποίο θα εφαρµοσθεί σταδιακά από 

1.1.2019. 

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η διαµόρφωση πιστωτικών ορίων των 

τραπεζών µε βάση το εκάστοτε υπόδειγµα και για κάθε προϊόν που εκτίθεται σε 

Πιστωτικό Κίνδυνο. Επίσης, πολύ σηµαντικός είναι ο καθορισµός του πεδίου 

εφαρµογής του κάθε υποδείγµατος, έτσι ώστε να εξειδικευτεί κατάλληλα σε αυτό. Τα 
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µοντέλα Πιστωτικού Κινδύνου µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέρος ενός 

συνολικού συστήµατος διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας και να συµβάλουν στον 

καθορισµό ενός συνολικού επιπέδου αποδεκτού κινδύνου ( risk profile) αλλά και 

στην επίτευξη της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών.  

Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσµατα οποιουδήποτε υποδείγµατος απαιτείται 

να υποστούν πολλαπλή αξιολόγηση καθώς και να συνδυαστούν µε τη ανθρώπινη 

κρίση και εµπειρία και µε εναλλακτικές µεθόδους. Επιπλέον, κρίνεται µείζονος 

σηµασίας, η ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας 

των µοντέλων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η ολοκλήρωση ενός πλήρους 

συστήµατος παρακολούθησης και επανεκτίµησης του Πιστωτικού Κινδύνου, το οποίο 

σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις και το σχεδιασµό σεναρίων (ακόµα και για µεγάλες 

χρηµατοοικονοµικές καταστροφές) εκ µέρους των αναλυτών, πιθανό να ξεπεράσει τα 

προβλήµατα των υπαρχόντων υποδειγµάτων και να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον 

περισσότερο ασφαλές και σταθερό. 

 

7.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαµε µε την εκτίµηση και διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου µε τον οποίο έρχονται αντιµέτωπες οι τράπεζες. Παρουσιάσαµε 

τα διάφορα υποδείγµατα, τεχνικές και µοντέλα µέτρησης αυτού του κινδύνου, ο 

οποίος είναι και ο σηµαντικότερος σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Η παρουσίαση 

αυτών των υποδειγµάτων βασίσθηκε στην διεθνή αλλά και ελληνική βιβλιογραφία 

πάνω στο συγκεκριµένο θέµα, καθώς επίσης και σε ορισµένα άρθρα. Σκοπός ήταν η 

παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου του κάθε υποδείγµατος έτσι ώστε να µπορεί 

κάποιος ενδιαφερόµενος να ενηµερωθεί και να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας 

των αξιολογήσεων πιστοληπτικής διαβάθµισης και την σηµαντικότητα αυτών, 

δεδοµένου της συγκεκριµένης οικονοµικής συγκυρίας.  

Για περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος, θα µπορούσε κάποιος 

ενδιαφερόµενος να εκτιµήσει σε πρακτικό επίπεδο την σηµαντικότητα της διαχείριση 

του πιστωτικού κινδύνου από τις Ελληνικές Τράπεζες αλλά και από τράπεζες του 

εξωτερικού. Για παράδειγµα θα µπορούσε να εκτιµηθεί ένα οικονοµετρικό υπόδειγµα 

το οποίο θα εξετάζει κατά πόσο η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου συσχετίζεται 

µε διάφορους αριθµοδείκτες κερδοφορίας  (ROE, ROA) πιστωτικού ιδρύµατος. 
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Επίσης, µια ακόµα ενδιαφέρουσα οπτική πλευρά του θέµατος θα ήταν να 

διαπιστωθεί σε πρακτικό πάλι επίπεδο, µε τη βοήθεια στατιστικών και 

οικονοµετρικών προγραµµάτων, αν η χρήση διαφορετικών υποδειγµάτων µέτρησης 

πιστωτικού κινδύνου από διαφορετικές τράπεζες  αλλά για την ίδια έκθεση σε αυτόν, 

παρουσιάζει διαφορετικά αποτελέσµατα. Γίνεται εύκολα κατανοητό, πως το 

συγκεκριµένο ζήτηµα είναι πολύ σηµαντικό, αν αναλογιστεί κανείς πως µια λάθος 

βαθµολόγηση µπορεί να έχει σηµαντικές  επιπτώσεις στα αποτελέσµατα της 

τράπεζας.  
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