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Περίληψη 

Ο κίνδυνος αποτελεί χαρακτηριστικό κάθε επενδυτικής επιλογής και καθοριστικό 

παράγοντα αξιολόγησης επενδύσεων. Οι οικονομικές μονάδες είναι εκτεθειμένες σε 

διάφορα είδη κινδύνου που απειλούν την αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητά τους. 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εξαιτίας της φύσης των δραστηριοτήτων τους, της 

ευρείας γκάμας των προιόντων που διαθέτουν και του ανταγωνισμού είναι εκτεθειμένοι σε 

κινδύνους που απειλούν την φερεγγυότητα τους. Ο κίνδυνος αγοράς και ο πιστωτικός 

κίνδυνος ασκούν σημαντικότερη επιρροή και πρέπει να τυγχάνουν προσεκτικότερου 

χειρισμού από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν 

δημιουργηθεί μεθοδολογίες, μοντέλα και υποδείγματα σχετικά με την μέτρηση και την 

διαχείριση των συγκεκριμένων κινδύνων. Αντίστοιχα, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές 

παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούν τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα για τον σκοπό αυτό. Στην παρούσα εργασία αφού αναφερθεί η έννοια του 

κινδύνου, τα είδη του, η σημασία της διαχείρισης κίνδυνου και τα μοντέλα μέτρησής του, 

γίνεται μία αναφορά στις συγκεκριμένες στρατηγικές και πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουν 

οι συστημικές ελληνικές τράπεζες για την διαχείριση του κινδύνου αγοράς και του 

πιστωτικού κινδύνου. Τέλος, ακολουθεί μία πρακτική εφαρμογή στην μέτρηση του 

αγοραίου κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου μετοχών, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί το 

εμπορικό χαρτοφυλάκιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.  
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Εισαγωγή 
 

Σε κάθε επενδυτική επιλογή, όπως σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας 

συναντούμε κίνδυνο, τον οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν αποτελεί ένα 

μεμονωμένο γεγονός και συχνά μπορεί να ξεπεράσει τα στενά γεωγραφικά όρια μιας 

συγκεκριμένης περιοχής. Η έννοια του κινδύνου είναι συνυφασμένη με την έννοια της 

απόδοσης ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο κίνδυνος κρύβει ευκαιρίες.    

 Η παρούσα εργασία προσπαθεί να κάνει μια μελέτη και ανάλυση της έννοιας του 

κινδύνου και της διαδικασίας διαχείρισής του, κυρίως του κινδύνου αγοράς και του 

πιστωτικού κινδύνου,  δίνοντας έμφαση στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η 

πληθώρα των προϊόντων και υπηρεσιών, η αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και 

η ρευστότητα του οικονομικού περιβάλλοντος καθιστούν την διαχείριση κινδύνου 

απαραίτητη διαδικασία για την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία των τραπεζικών 

ιδρυμάτων. 

 Η εργασία αυτή αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στην έννοια 

του κινδύνου και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όταν μελετάται σε επιχειρηματικό και 

χρηματοοικονομικό επίπεδο. Στην συνέχεια, γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση των 

διάφορων ειδών  του κινδύνου καθώς και των συμπεριφορών έναντι του κινδύνου, τις 

οποίες αναπτύσσουν αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με την λήψη αποφάσεων σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την έννοια της διαχείρισης κινδύνου και της αυξημένης 

σπουδαιότητας την οποία διαθέτει στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Παρουσιάζεται η 

διεργασία της διαχείρισης κινδύνου και πως αυτή υποστηρίζει τους στόχους ενός 

οργανισμού, καθώς και το πλαίσιο των τριών πυλώνων για την οργάνωση και καθιέρωση 

μιας ανεξάρτητης λειτουργίας διαχείρισης κινδύνου. Παράλληλα, αναφέρεται η σημασία 

της διαχείρισης κινδύνου για την επίτευξη των στόχων των τραπεζών και αναφέρονται οι 

κίνδυνοι που ασκούν την σημαντικότερη επίδραση στα τραπεζικά ιδρύματα. 

 Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην διαχείριση του κινδύνου αγοράς. Αρχικά 

παρατίθενται τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην αυξημένη σπουδαιότητα του κινδύνου 

αγοράς στις χρηματοοικονομικές αγορές την τελευταία δεκαετία. Στη συνέχεια 
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παρουσιάζονται τα υποδείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την μέτρηση και 

διαχείριση του αγοραίου κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αξία σε Κίνδυνο (Value at 

Risk-VaR) και στις προσεγγίσεις της (διακύμνασης-συνδιακύμανσης, ιστορική προσομοίωση 

και προσομοίωση Monte Carlo). Τέλος, γίνεται παρουσίαση και της μεθόδου stress testing 

and scenario analysis. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στον πιστωτικό κίνδυνο και στα σύγχρονα μοντέλα 

τα οποία έχουν αναπτυχθεί για την μέτρηση και διαχείριση του. Αρχικά, γίνεται μία 

αναφορά στην σημασία της καλλιέργειας πιστωτικής κουλτούρας σε έναν τραπεζικό 

οργανισμό και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει. Στη συνέχεια, 

αναφερόμαστε στους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης και στην διαδικασία που 

ακολουθούν για την αξιολόγηση των πελατών τους. Ακολουθεί η μέθοδος credit scoring and 

ranking και η διαδικασία με την οποία ταξινομεί τους δανειζόμενους σε βαθμίδες κινδύνου, 

καθώς και η χρήση των πιστωτικών παραγώγων (credit derivatives) για την προστασία 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, παρουσιάζονται τα υποδείγματα RAROC και 

RORAC, τα μοντέλα γραμμικής πιθανότητας και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται 

για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Τέλος, περιγράφονται τα πιο γνωστά και 

ευρύτερα χρησιμοποιούμενα μοντέλα όπως το Creditmetrics της JP Morgan, η μέθοδος του 

Merton, η μέθοδος KMV της Moody’s, η προσέγγιση CreditRisk+ της Credit Suisse Financial 

Products, το μοντέλο Z-score του Altman και οι δείκτες CAMELS.  

 Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τον 

κίνδυνο οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, 

Eurobank και Alpha Bank). Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις στρατηγικές, στις πολιτικές 

και στις διαδικασίες που εφαρμόζει κάθε πιστωτικό ίδρυμα για την διαχείριση του κινδύνου 

αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου.   

 Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή για την μέτρηση 

του κινδύνου αγοράς. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι διακύμανσης-

συνδιακύμανσης και ιστορικής προσομοίωσης, που αναφέρθηκαν ανωτέρω, με τις οποίες 

μετράμε την Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk) ενός χαρτοφυλακίου μετοχών. 

Στο τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

1.1 Ορισμός  

Η λέξη κίνδυνος (risk) προέρχεται από την λατινική ρίζα “risicare” η οποία σημαίνει 

«τολμώ», υπονοώντας πως ο κίνδυνος αποτελεί περισσότερο επιλογή παρά πεπρωμένο. Οι 

δράσεις που τολμούμε να αναλάβουμε, οι οποίες εξαρτώνται από την ελευθερία των 

επιλογών που διαθέτουμε, ουσιαστικά χαρακτηρίζουν την «ιστορία» της διαχείρισης 

κινδύνου, αλλά και την κοινωνική εξέλιξη (Χαραλαμπίδης, 2011). Ο κίνδυνος δεν είναι μία 

μονοδιάστατη και επαρκώς προσδιορισμένη έννοια. Πρόκειται κυρίως, για μία έννοια της 

οποίας το νόημα ποικίλλει  ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται 

(Ζαπράνης, 2009). Η έννοια του κινδύνου διαφαίνεται στο σύνολο των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και πηγάζει από την άγνοια αναφορικά με τα μελλοντικά γεγονότα. Στην 

καθημερινή μας ζωή, εκφράζει κυρίως την έκθεση στην αντιξοότητα και συνδέεται με την 

αβεβαιότητα και την ανασφάλεια.  

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, κίνδυνος είναι η πιθανότητα επέλευσης δυσμενών 

επιπτώσεων από την έκβαση μιας ενέργειας ή ενός γεγονότος,  με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση μη αναμενόμενων ζημιών ή τον περιορισμό της ικανότητας της επιχείρησης να 

υλοποιεί τους στόχους της (Χαραλαμπίδης, 2011). Επομένως, σχετίζεται στενά με το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση και με τις αποφάσεις που 

λαμβάνει. Ο κίνδυνος μπορεί να ορισθεί και ως ο συνδυασμός της πιθανότητας ενός 

γεγονότος και των συνεπειών του (ISO-IEC Guide 73). Σε όλους τους τύπους των 

δραστηριοτήτων, υπάρχει το ενδεχόμενο για γεγονότα και συνέπειες που αποτελούν 

ευκαιρίες προς όφελος (upside) ή απειλές της επιτυχίας (downside) (A Risk Management 

Standard, 2007). 

Από χρηματοοικονομικής άποψης, ο κίνδυνος συνδέεται με την πιθανότητα 

πρόκλησης οικονομικής ζημιάς, εξαιτίας ενός μη αναμενόμενου γεγονότος (Σαπουντζόγλου 

& Πεντότης, 2009). Ο κίνδυνος δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός. Στον σημερινό 

κόσμο, της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων και αγαθών, γεγονότα όπως η 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, έχουν συνέπειες που ξεπερνούν τα στενά γεωγραφικά 

όρια μιας συγκεκριμένης περιοχής (Ζαπράνης, 2009). Ειδικά, τα χρηματοπιστωτικά 
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ιδρύματα, εξαιτίας του διαμεσολαβητικού τους ρόλου μεταξύ πλεονασματικών και 

ελλειμματικών οικονομικών μονάδων, έχουν να αντιμετωπίσουν πληθώρα κινδύνων, οι 

οποίοι απειλούν την λειτουργία και την κερδοφορία τους.  

Ο κίνδυνος δεν είναι απαραίτητα μία αρνητική έννοια. Αντίθετα, πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως η άλλη όψη της ευκαιρίας , που μπορεί να ανταμείψει αυτόν που γνωρίζει 

να τον διαχειρίζεται. Η ολοσχερής αποφυγή του κινδύνου αποτελεί μία αδύνατη αλλά και 

λανθασμένη επιδίωξη. Αντίθετα, η σωστή επιδίωξη είναι η διεύρυνση της κατανόησης των 

διάφορων κινδύνων, ώστε οι πιθανές μελλοντικές παγίδες να μετατραπούν σε ευκαιρίες 

(Ζαπράνης, 2009).   

 

1.2 Τα είδη του κινδύνου 

Οι οικονομικές μονάδες γενικά είναι εκτεθειμένες σε διάφορους κινδύνους οι οποίοι 

απειλούν την αποτελεσματικότητα, την βιωσιμότητα, ακόμη και την ύπαρξή τους. Οι 

διάφοροι κίνδυνοι τους οποίους έχει να αντιμετωπίσει μία οικονομική μονάδα μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε επιχειρηματικούς, στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους. 

 Επιχειρηματικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που αναλαμβάνονται από μία εταιρία στην 

προσπάθειά της να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξήσει την αξία 

των μετοχών της. Σχετίζονται με την ικανότητα της επιχείρησης να λειτουργεί αποδοτικά 

και να παράγει έσοδα και ταμειακές ροές. Προέρχονται από την αγορά μέσα στην οποία 

δραστηριοποιείται η εταιρία και περιλαμβάνουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, το σχεδιασμό 

των προϊόντων και το μάρκετινγκ.  

 Στρατηγικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που σχετίζονται με θεμελιώδεις μεταβολές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος σε μακροοικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Οι κίνδυνοι αυτής 

της κατηγορίας είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ακόμη δυσκολότερο να 

ποσοτικοποιηθούν (Ζαπράνης, 2009).    

 Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι αυτοί οι οποίοι σχετίζονται με τις δυνητικές 

απώλειες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Συνδέονται με την αστάθεια και την 

μεταβλητότητα των διάφορων χρηματοοικονομικών αγορών. Οι διακυμάνσεις σε 

μεταβλητές όπως τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες δημιουργούν 
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σημαντικούς κινδύνους για τις περισσότερες εταιρίες (Ζαπράνης, 2009).  Όσο 

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων στην κεφαλαιακή δομή μιας 

εταιρίας, τόσο περισσότερο εκτεθειμένη είναι στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Όπως 

είναι φυσικό,  οι τράπεζες εμπλέκονται πολύ πιο ενεργά στους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους, αφού αυτοί συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο της εργασίας τους 

(Προβόπουλος & Καπόπουλος, 2001). 

 

 

Διάγραμμα 1.1: Τα είδη των κινδύνων 

 

Η κατανόηση των διάφορων κινδύνων είναι απαραίτητη σε κάθε οργανισμό ώστε να 

είναι σε θέση να διαχειριστεί την αβεβαιότητα. Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων αποτελεί παράγοντα θεμελιώδους σημασίας για την επιβίωση κάθε 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διάφοροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι κατατάσσονται 

σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: Κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι ρευστότητας, 

λειτουργικοί κίνδυνοι και νομικοί κίνδυνοι. Από αυτές τις κατηγορίες κυρίως οι κίνδυνοι της 

αγοράς, αλλά και οι πιστωτικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και 

κατά συνέπεια μπορούμε να τους διαχειριστούμε περισσότερο αποτελεσματικά (Ζαπράνης, 

2009).     

Τα είδη των 
κινδύνων

Επιχειρηματικοί 
Κίνδυνοι

Στρατηγικοί 

Κίνδυνοι

Χρηματοοικονομικοί 
Κίνδυνοι
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1.2.1  Κίνδυνος αγοράς  

Ο κίνδυνος αγοράς (market risk) αναφέρεται σε ενδεχόμενες απώλειες εξαιτίας 

ανεπιθύμητων μεταβολών στην αγοραία αξία διάφορων περιουσιακών στοιχείων όπως, 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στις τιμές των μετοχών, στα επιτόκια και στις τιμές των 

εμπορευμάτων. Η μέτρηση του κινδύνου αγοράς γίνεται μέσω των μεταβολών στις αξίες 

των αντίστοιχων ανοιχτών θέσεων ή των κερδών. Σήμερα υπάρχει μία τεράστια γκάμα 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, ο αγοραίος κίνδυνος των οποίων είναι ένας συνδυασμός 

των ακόλουθων παραγόντων (όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 1.2 που ακολουθεί): 

 Κίνδυνος τιμής μετοχής 

 Κίνδυνος επιτοκίου 

 Κίνδυνος συναλλαγματικής ισοτιμίας 

 Κίνδυνος τιμής εμπορεύματος 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1.2: Κίνδυνος αγοράς 

 

Κίνδυνος αγοράς

Κίνδυνος τιμής μετοχής

Κίνδυνος επιτοκίου

Κίνδυνος συναλλαγματικής 
ισοτιμίας 

Κίνδυνος τιμής 
εμπορεύματος
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1.2.1.1 Κίνδυνος τιμής μετοχής 

Ο κίνδυνος τιμής μετοχής (equity risk)  προέρχεται από τις μεταβολές των τιμών των 

μετοχών, όπως αυτές διαμορφώνονται στην χρηματιστηριακή αγορά στην οποία 

διαπραγματεύονται. Στις περιπτώσεις των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων αφορά τόσο το 

χαρτοφυλάκιο μετοχών που διατηρούνται για σκοπούς διαπραγμάτευσης (χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών) όσο και τις συμμετοχές ή τις άλλες μετοχές που θεωρούνται μακροπρόθεσμη 

επένδυση (επενδυτικό χαρτοφυλάκιο).  

 

1.2.1.2 Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk) αποτελεί την πιθανή μεταβλητότητα των 

αποδόσεων μιας επένδυσης ή ενός χαρτοφυλακίου, η οποία προέρχεται από μεταβολές 

των επιτοκίων. Η μεταβολή των επιτοκίων ασκεί άμεση επίδραση στην αγοραία αξία των 

τίτλων που διαθέτει ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών για 

σκοπούς διαπραγμάτευσης.  

Επιπλέον, τα πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως διαμεσολαβητές 

μεταξύ των κεφαλαιακά πλεονασματικών (καταθέτες) και ελλειμματικών (δανειολήπτες) 

οικονομικών μονάδων.  Οι διαφορετικές ανάγκες τοποθέτησης κεφαλαίων μεταξύ των 

πλεονασματικών παραγόντων της οικονομίας και της χρηματοδότησης των ελλειμματικών 

παραγόντων, σε ότι αφορά τον χρονικό ορίζοντα δέσμευσης των κεφαλαίων, οδηγεί τα 

πιστωτικά ιδρύματα  στην δημιουργία υποχρεώσεων (καταθέσεις) και απαιτήσεων 

(χορηγήσεις)  των οποίων η χρονική διάρκεια δεν ταυτίζεται. Κατά συνέπεια, τα πιστωτικά 

ιδρύματα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, εξαιτίας της διαφορετικής χρονικής διάρκειας 

των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν, που οφείλεται στις συνεχείς 

μεταβολές των επιτοκίων, ιδιαίτερα σε αγορές όπου τα επιτόκια καθορίζονται υπό 

συνθήκες ανταγωνισμού (Ζαπράνης, 2009).      

 Επομένως, για τα πιστωτικά ιδρύματα ο κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk) 

ορίζεται ως η ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης (κέρδος ή ζημιά) για συγκεκριμένες 

μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς.  

Ο κίνδυνος επιτοκίου παρουσιάζεται σε τρεις μορφές:  
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 Κίνδυνος ανοίγματος (gap risk): Αποτελεί τον κίνδυνο επιτοκίου που προέρχεται από τις 

λήξεις (ληκτότητες) των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων και αφορά κατά κύριο λόγο 

στις θέσεις του τραπεζικού-επενδυτικού χαρτοφυλακίου.  

 Κίνδυνος χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading risk): Προέρχεται από τη μεταβολή της 

αξίας των τίτλων που διακρατούνται για σκοπούς διαπραγμάτευσης, δηλαδή των τίτλων 

που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.  

 Κίνδυνος βάσης (basis risk): Προκύπτει στο πλαίσιο του κινδύνου ανοιγμάτων και 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών, σε περιπτώσεις που υπάρχουν θέσεις σε 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, οι αποδόσεις των οποίων συνδέονται με διαφορετικά 

επιτόκια αναφοράς ή διαπραγματεύονται σε διαφορετικές αγορές. Η πιθανή σύνδεση 

θέσεων αγοράς και πώλησης με διαφορετικά επιτόκια αναφοράς οδηγεί στην ανάληψη 

κινδύνου βάσης στην περίπτωση μη ομοιόμορφης κίνησης των επιτοκίων αναφοράς. Ο 

κίνδυνος βάσης δεν μετριέται μεμονωμένα, αλλά συνυπολογίζεται στο πλαίσιο μέτρησης 

των δύο προαναφερθέντων κινδύνων (Ζαπράνης, 2009).       

 

1.2.1.3 Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος (foreign exchange risk) προέρχεται από τις μεταβολές των 

νομισματικών ισοτιμιών στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος.  Σε αρκετές περιπτώσεις η 

διαμεσολάβηση που ενεργούν τα πιστωτικά ιδρύματα γίνεται σε διαφορετικά νομίσματα, 

με αποτέλεσμα το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού σε ένα νόμισμα να μην είναι ισόποσο 

με το αντίστοιχο σύνολο των στοιχείων παθητικού στο ίδιο νόμισμα. Ο συναλλαγματικός 

κίνδυνος που προκύπτει, ορίζεται ως η εκτίμηση της μεταβολής της καθαρής θέσης λόγω 

των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.       

 

1.2.1.4 Κίνδυνος τιμής εμπορεύματος 

Ο κίνδυνος τιμής εμπορεύματος (commodity risk) προκύπτει από την αβεβαιότητα των 

μελλοντικών αγοραίων τιμών και του μεγέθους του εισοδήματος, η οποία οφείλεται στις 

διακυμάνσεις των τιμών των εμπορευμάτων, όπως δημητριακά, μέταλλα, φυσικό αέριο, 

πετρέλαιο, ηλεκτρική ενέργεια κτλ. Ο κίνδυνος τιμής εμπορεύματος επηρεάζει τους 

παραγωγούς, τους αγοραστές, τους εξαγωγείς αλλά και τις κυβερνήσεις.  
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1.2.2 Πιστωτικός κίνδυνος    

Ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) αφορά σε πιθανές απώλειες λόγω αποτυχίας του 

αντισυμβαλλόμενου μέρους να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που 

απορρέουν από κάποια οικονομική συναλλαγή. Συνήθως διακρίνεται στις ακόλουθες 

κατηγορίες: Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου (counterparty risk) και κίνδυνος προϊόντος 

(product risk).  

 

1.2.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου  

Ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου (counterparty risk) εκφράζεται με την 

πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς λόγω πτώχευσης, ή με τη γενική περίπτωση διαφοροποίησης 

της φερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου. Η διαφοροποίηση αυτή υλοποιείται 

υποβάθμιση ως υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητάς του από τις διάφορες 

εξειδικευμένες εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit agencies). Ο κίνδυνος 

αντισυμβαλλομένου εξετάζεται τόσο μεμονωμένα ανά συμβαλλόμενο, όσο και σε ορισμένα 

επίπεδα συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου. Τα επίπεδα συγκέντρωσης ορίζονται ανάλογα 

με την εκτίμηση για την ανάγκη διασποράς των ανοιγμάτων σε συναλλασσόμενους με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, ώστε να μειώνονται οι αντισυμβαλλόμενοι κίνδυνοι. Με βάση 

αυτές τις ομαδοποιήσεις ορίζεται ο κίνδυνος συγκέντρωσης (concentration risk), ο οποίος 

προσαυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο, εξαιτίας της μεγάλης έκθεσης σε έναν 

αντισυμβαλλόμενο ή σε μια ομάδα στενά συσχετιζόμενων μεταξύ τους 

αντισυμβαλλομένων.  

Μία ειδική κατηγορία κινδύνου αντισυμβαλλόμενου είναι ο κίνδυνος κράτους 

(country risk) που συνδέεται στενά με ένα συγκεκριμένο κράτος. 

 

1.2.2.2 Πιστωτικός κίνδυνος προϊόντος       

Ο πιστωτικός κίνδυνος προϊόντος συνδέεται με το ύψος της ενδεχόμενης ζημιάς στην οποία 

εκτίθεται το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν 

είναι σε θέση να εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Εκφράζεται ως το ποσό του 

ανοίγματος, ο τρόπος υπολογισμού του οποίου διαφοροποιείται ανάλογα με το 

χρηματοοικονομικό προϊόν που εξετάζεται.     
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Για τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα (π.χ. χορηγήσεις), ο κίνδυνος προϊόντος 

εξαρτάται από τα εξής:  

 Κίνδυνος ονομαστικής αξίας (nominal value risk): Ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται ένα 

πιστωτικό ίδρυμα για το ανεξόφλητο ποσό της χορήγησης. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος 

αφορά τόσο προϊόντα για τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκταμιεύσει ποσά κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης, όσο και συναλλαγές που δεν συνεπάγονται άμεση εκταμίευση 

(π.χ. εγγυητικές επιστολές, λογαριασμοί με δυνατότητα υπερανάληψης), καθώς το 

πιστωτικό ίδρυμα έχει την υποχρέωση να διαθέσει το ονομαστικό ποσό αν ζητηθεί από 

τους δικαιούχους.  

 Κίνδυνος δεδουλευμένων τόκων (accrued interest risk): Ο κίνδυνος στον οποίο 

εκτίθεται το πιστωτικό ίδρυμα για το ποσό που αποτελείται από τους δεδουλευμένους 

και μη εξοφληθέντες τόκους.  

 Κίνδυνος καλυμμάτων (collateral risk): Ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με την 

ενδεχόμενη ζημιά που θα υποστεί το πιστωτικό ίδρυμα από την ανεπαρκή κάλυψη των 

οφειλών του πελάτη σε περίπτωση εκποίησης των καλυμμάτων που λαμβάνονται από 

τον πιστούχο για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Η ενδεχόμενη ζημιά που 

προέρχεται από τον κίνδυνο ονομαστικής αξίας, προσαρμόζεται, έτσι ώστε να ληφθεί 

υπόψη και η πραγματική αξία ρευστοποίησης των εμπράγματων καλυμμάτων, η οποία 

ισούται με την τρέχουσα αξία των καλυμμάτων μειωμένη κατά τα έξοδα ρευστοποίησης.  

Για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα ο κίνδυνος προϊόντος προέρχεται κυρίως από 

τους εξής κινδύνους:    

 Κίνδυνος αντικατάστασης (replacement risk): ο συγκεκριμένος κίνδυνος αναφέρεται 

στην περίπτωση όπου ο συμβαλλόμενος δεν καλύπτει τις υποχρεώσεις του και το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναγκάζεται να αντικαταστήσει τις υπάρχουσες συμφωνίες σε 

παράγωγα σε άλλες συμφωνίες, με τους ίδιους όρους αλλά σε μη συμφέρουσες τιμές. 

Στην περίπτωση βέβαια των παραγώγων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτίθενται σε 

χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο, έναντι των ομολόγων ή των δανείων, αφού εκτίθενται 

μόνο στον κίνδυνο του κόστους αντικατάστασης.     

 Κίνδυνος διακανονισμού (settlement risk): πρόκειται για το μέρος του πιστωτικού 

κινδύνου που αναφέρεται στην μη τήρηση των υποχρεώσεων τους ενός 
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αντισυμβαλλομένου, ενώ ο άλλος αντισυμβαλλόμενος έχει ήδη προβεί στις πληρωμές 

που έχουν συμφωνηθεί. Ο συγκεκριμένος κίνδυνος υφίσταται μόνο κατά την περίοδο 

διακανονισμού.  

 

1.2.3 Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) προέρχεται κυρίως από την δευτερογενή αγορά στην 

οποία διαπραγματεύεται ένα αξιόγραφο. Αποτελεί επομένως, την ικανότητα μιας 

επένδυσης να μετατραπεί σε μετρητά, σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να καταλήξει ο 

επενδυτής να εισπράξει σημαντικά χαμηλότερο ποσό από το ποσό της αρχικής επένδυσης. 

Επηρεάζεται δηλαδή, σε ένα βαθμό από την προσφορά και την ζήτηση για το συγκεκριμένο 

προϊόν. Στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προέρχεται από την αδυναμία 

εύρεσης επαρκών κεφαλαίων για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων πληρωμών, από την 

προσφυγή σε δανεισμό με μη συμφέροντες όρους ή από την ρευστοποίηση στοιχείων του 

ενεργητικού σε δυσμενείς τιμές. Επειδή ο κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να οδηγήσει ακόμη 

και στην χρεοκοπία, απαιτείται να διαχειρίζεται αποτελεσματικά. Οι κίνδυνοι ρευστότητας 

μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

 Κίνδυνος ρευστότητας αγοράς: αναφέρεται στην περίπτωση όπου κάποια συναλλαγή 

δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην επιθυμητή τιμή ή πραγματοποιείται σε τιμή η 

οποία δεν είναι ευνοϊκή, είτε λόγω τους είδους των τίτλων, είτε λόγω του μεγέθους της 

θέσης, είτε εξαιτίας ανεπαρκούς δραστηριότητας στην συγκεκριμένη αγορά. Προκύπτει 

συνήθως σε προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται σε αγορές που δεν διαθέτουν το 

απαιτούμενο βάθος και σε προϊόντα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες 

αγορές (over the counter-OTC). 

 Κίνδυνος ρευστότητας χρηματικών ροών: αποτελεί τον κίνδυνο που προκύπτει από τον 

ετεροχρονισμό μεταξύ των χρηματικών εισροών και εκροών και αναφέρεται στην 

αδυναμία εξυπηρέτησης χρηματικών ροών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

ρευστοποίηση θέσεων σε δυσμενείς τιμές. 
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1.2.4 Λειτουργικός κίνδυνος 

Αναφέρεται στον κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από μη χρηματοοικονομικές πηγές. 

Πρόκειται για κίνδυνο άμεσων ή έμμεσων απωλειών ως αποτέλεσμα ανεπάρκειας ή 

αποτυχίας εσωτερικών διαδικασιών, ανθρώπων και συστημάτων ή λόγω εξωτερικών 

γεγονότων. Ο λειτουργικός κίνδυνος χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα καθώς πολλές περιπτώσεις εμφάνισης μεγάλων ζημιών οφείλονται σε κάποια 

πηγή λειτουργικού κινδύνου, η οποία δεν έτυχε σωστής διαχείρισης. 

Οι απώλειες που προκύπτουν από τον λειτουργικό κίνδυνο μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στους ακόλουθους παράγοντες συμβάντων:  

 Εσωτερική απάτη 

 Εξωτερική απάτη 

 Πρακτικές εργασίας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας 

 Πρακτικές πελατών, προϊόντων και επιχειρηματικές πρακτικές 

 Ζημιές σε πάγια στοιχεία 

 Διακοπή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και αποτυχίες συστημάτων 

 Διαχείριση εκτέλεσης, παράδοσης και διαδικασιών 

Ο λειτουργικός κίνδυνος διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Κίνδυνος απάτης (fraud risk): αναφέρεται στην πιθανή ζημιά που μπορεί να υποστεί ένα 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα εξαιτίας της ηθελημένης παραποίησης στοιχείων, η οποία 

μπορεί να προέρχεται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον. 

 Κίνδυνος εκτέλεσης (execution risk): αναφέρεται σε προβλήματα που σχετίζονται με τον 

διακανονισμό των εντολών. 

 Τεχνολογικός κίνδυνος (technology risk): αναφέρεται στην ενδεχόμενη ζημιά που 

μπορεί να προκύψει από την ανεπάρκεια των πληροφοριακών συστημάτων. 

 Κίνδυνος υποδείγματος (model risk): προέρχεται από την χρήση υποδειγμάτων για την 

αποτίμηση θέσεων τα οποία ενδεχομένως να αποκλίνουν από τις αγοραίες αξίες. Ο 

συγκεκριμένος κίνδυνος μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένες εκτιμήσεις των 

παραμέτρων του υποδείγματος, σε χρήση λανθασμένων τιμών εισόδου ή ακόμη και σε 

μη ρεαλιστικές παραδοχές κατά την ανάπτυξη του υποδείγματος. 

 



16 
 

1.2.5 Νομικός κίνδυνος 

Ο Νομικός κίνδυνος (legal risk) σχετίζεται με το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την 

λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πολλές φορές αποκτά και διεθνείς 

διαστάσεις καθώς το εποπτικό πλαίσιο που ρυθμίζει την λειτουργία των ιδρυμάτων 

διαφέρει μεταξύ των χωρών. Αναφέρεται στους όρους των συμβάσεων και σε ενδεχόμενες 

αμφισβητήσεις αυτών. Περιλαμβάνει και τις επιπτώσεις από την ανεπάρκεια των 

διαδικασιών και των αρμόδιων στελεχών να διασφαλίσουν την νομιμότητα και την τήρηση 

του ισχύοντος νομικού πλαισίου, οπότε και ονομάζονται κίνδυνος νομικής συμμόρφωσης 

(compliance risk). Παραδείγματα αθέμιτων ενεργειών της μορφής αυτής αποτελούν η 

εσωτερική πληροφόρηση (inside information) και η χειραγώγηση τιμών (price 

manipulation). Μία υποκατηγορία των νομικών κινδύνων αποτελεί και ο κίνδυνος 

νομοθετικού πλαισίου (regulatory risk), ο οποίος αναφέρεται στην ενδεχόμενη 

τροποποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. 

 

1.3 Συμπεριφορές έναντι του κινδύνου 

Η άμεση συσχέτιση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης δημιουργεί διαφορετικές συμπεριφορές 

σχετικά με την λήψη αποφάσεων που εμπεριέχουν κίνδυνο. Κάποιοι, οι οποίοι είναι 

επιφορτισμένοι με την λήψη αποφάσεων, προτιμούν περισσότερο ριψοκίνδυνες επιλογές 

καθώς, επιζητούν την ανταμοιβή που είναι συνδεδεμένη και τον κίνδυνο που 

αναλαμβάνουν. Κάποιοι άλλοι λήπτες αποφάσεων, είναι αδιάφοροι έναντι του κινδύνου, 

επειδή είναι αδιάφοροι και έναντι της πρόσθετης ανταμοιβής. Ενώ, υπάρχει και μία τρίτη 

κατηγορία ληπτών αποφάσεων, οι οποίοι παρουσιάζουν μία δυσμενή στάση έναντι του 

κινδύνου και για τον λόγο αυτό είναι διατεθειμένοι να παραιτηθούν από την ανταμοιβή 

που συνδέεται με αυτόν (Angelopoulos & Mourdoukoutas, 2001).  

Αναλυτικότερα, οι τρεις συμπεριφορές έναντι του κινδύνου, έχουν ως εξής: 

 Ριψοκίνδυνοι (risk lovers) θεωρούνται οι υπεύθυνοι για την λήψη αποφάσεων οι οποίοι 

επιζητούν των κίνδυνο. Όταν βρίσκονται μεταξύ δύο επιλογών με διαφορετικές 

προοπτικές  ανταμοιβής-κινδύνου, επιλέγουν εκείνη με την μεγαλύτερη δυνητική 

απόδοση και τον υψηλότερο κίνδυνο. 
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 Λήπτες αποφάσεων οι οποίοι είναι ουδέτεροι έναντι του κινδύνου (risk neutral) 

θεωρούνται εκείνοι που είναι αδιάφοροι σχετικά με το αποτέλεσμα ανταμοιβής-

κινδύνου. Κάθε απόφαση που περιέχει κίνδυνο και ανταμοιβή είναι σύμφωνη με τις 

προτιμήσεις τους.  

 Αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις και αποστρέφονται τον κίνδυνο (risk averse), 

είναι εκείνοι που όταν είναι αντιμέτωποι με δύο επενδύσεις που περιλαμβάνουν 

διαφορετικές αποδόσεις και επίπεδα κινδύνου, επιλέγουν την επένδυση με τον 

μικρότερο κίνδυνο  και την χαμηλότερη απόδοση.  

Αυτή η διαφοροποίηση, των υπεύθυνων για την λήψη αποφάσεων, έναντι του 

κινδύνου, δημιουργεί και διαφορετικές στρατηγικές  στην διαχείρισή του. Εκείνοι οι οποίοι 

είναι αδιάφοροι έναντι του κινδύνου τηρούν μία περισσότερο παθητική στάση, δηλαδή 

είναι έτοιμοι να αποδεχτούν κάθε συνδυασμό απόδοσης και κινδύνου. Εκείνοι οι οποίοι 

επιζητούν τον κίνδυνο, έχουν μία πιο ενεργητική προσέγγιση, δηλαδή είναι έτοιμοι να 

αποδεχτούν μεγαλύτερα περιθώρια κινδύνου, επιδιώκοντας υψηλότερη απόδοση και είναι 

διατεθειμένοι να δεσμεύσουν περισσότερους πόρους σε πολιτικές που ικανοποιούν αυτόν 

το σκοπό. Αλλά και εκείνοι που αποστρέφονται τον κίνδυνο τηρούν μία περισσότερο 

ενεργητική προσέγγιση, προτιμούν να αναλαμβάνουν λιγότερο κίνδυνο, προσδοκώντας 

χαμηλότερη απόδοση και για τον λόγο αυτό είναι προετοιμασμένοι να δεσμεύσουν πόρους 

σε πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση. 

Όπως και οι υπόλοιποι λήπτες αποφάσεων, έτσι κι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι 

με την διοίκηση των τραπεζών, διαμορφώνουν την δική τους στρατηγική έναντι του 

κινδύνου, η οποία όμως επηρεάζεται από το περιβάλλον και την δομή του κλάδου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

2.1 Εισαγωγή στη διαχείριση κινδύνου     

Η διαχείριση κινδύνου ενσωματώνεται σε ένα απέραντο φάσμα λήψης αποφάσεων από την 

κατανομή των περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου μέχρι τη διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας, από την εξόρυξη πετρελαίου σε μεγάλα θαλάσσια βάθη μέχρι την 

προστασία του περιβάλλοντος, από την πληρωμή ασφαλίστρων μέχρι τη χρήση ζώνης 

ασφαλείας στα αυτοκίνητα (Χαραλαμπίδης, 2011). Μπορούμε να ορίσουμε την διαχείριση 

κινδύνου ως ένα εκλογικευμένο πλαίσιο διαχείρισης της αβεβαιότητας, όπου 

συλλαμβάνεται όλο το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων, μετρούνται οι πιθανές 

επιπτώσεις τους και λαμβάνονται αποφάσεις στη βάση αυτής της πληροφόρησης 

(Ζαπράνης, 2009).  

Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί κεντρικό πυρήνα της στρατηγικής διαχείρισης κάθε 

οργανισμού. Αναφέρεται στην διεργασία με την οποία οι οικονομικές μονάδες 

προσεγγίζουν μεθοδικά τους σχετικούς με την δραστηριότητά τους κινδύνους, με σκοπό την 

επίτευξη αειφόρου οφέλους σε κάθε δραστηριότητα. Αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας και 

μειώνει την πιθανότητα αποτυχίας καθώς, και την αβεβαιότητα επίτευξης των στόχων του 

οργανισμού.  

Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου οφείλει να είναι μία συνεχής και 

αναπτυσσόμενη διαδικασία, η οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισμού και την 

υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Πρέπει να προσεγγίζει μεθοδικά όλους τους κινδύνους 

που περιβάλλουν τις προηγούμενες, τις τρέχουσες και ιδιαίτερα τις μελλοντικές 

δραστηριότητες του οργανισμού. Πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα του 

οργανισμού, μαζί με μία αποτελεσματική πολιτική κι ένα πρόγραμμα δράσης και να είναι 

ικανή να μεταφράσει τη στρατηγική σε τακτικούς και επιχειρησιακούς στόχους. Υποστηρίζει 

την ευθύνη, την μέτρηση επίδοσης και την ανταμοιβή, έτσι ώστε να προωθείται η 

λειτουργική αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα (A Risk Management Standard, 2007).  

Η διαχείριση κινδύνου στον τραπεζικό τομέα αποτελεί τόσο ένα φιλοσοφικό όσο κι 

ένα λειτουργικό θέμα. Με την έννοια της φιλοσοφικής εκδοχής, συνδέεται με την 

συμπεριφορά έναντι του κινδύνου, την ανταμοιβή που σχετίζεται με αυτόν καθώς και 
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στρατηγικές που ακολουθούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Με την λειτουργική έννοια, η 

διαχείριση κινδύνου σχετίζεται με την αναγνώριση και την ταξινόμηση των τραπεζικών 

κινδύνων. Επιπλέον, περιλαμβάνει τις μεθόδους και διαδικασίες για την μέτρηση, την 

καταγραφή και των έλεγχο αυτών. Στην πραγματικότητα, οι δύο εκδοχές δεν είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους, αφού η συμπεριφορά απέναντι στον κίνδυνο διαμορφώνει τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την μέτρηση, την καταγραφή και τον έλεγχο των κινδύνων 

(Angelopoulos & Mourdoukoutas, 2001).  

 

2.2 Η διεργασία της διαχείρισης κινδύνου  

Η διαχείριση κινδύνου προστατεύει και προσθέτει αξία στον οργανισμό και στους 

ενδιαφερόμενους (stakeholders) υποστηρίζοντας τους στόχους του οργανισμού με (A Risk 

Management Standard, 2007):  

 Την παροχή ενός πλαισίου στον οργανισμό το οποίο καθιστά δυνατό η μελλοντική 

δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα με ένα σταθερό και ελεγχόμενο τρόπο.  

 Τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού και του καθορισμού 

προτεραιότητας μέσω της ευρείας και δομημένης κατανόησης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, της αστάθειας και των ευκαιριών/απειλών των έργων. 

 Τη συμβολή σε μία πιο αποδοτική χρήση/κατανομή του κεφαλαίου και των πόρων εντός 

του οργανισμού. 

 Τη μείωση της μεταβλητότητας στις μη βασικές επιχειρησιακές περιοχές. 

 Την προστασία και βελτίωση των παγίων και της εικόνας της εταιρίας. 

 Την ανάπτυξη και την υποστήριξη των ανθρώπων και της βάσης γνώσης του οργανισμού. 

  Τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.  
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Διάγραμμα 2.1: Η Διεργασία της Διαχείρισης κινδύνου 

Πηγή: A Risk Management Standard, 2007 

 

2.3 Οργανώνοντας την λειτουργία διαχείρισης κινδύνων: Το πλαίσιο των 

τριών πυλώνων 

Στην σημερινή εποχή οι επιχειρήσεις κατανοούν πως χρειάζεται να καθιερώσουν μία 

λειτουργία διαχείρισης κινδύνων η οποία να είναι ανεξάρτητη από τους φορείς λήψης 

κινδύνου. Αλλά ακόμη σε πολλές επιχειρήσεις, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη απαιτείται 

να ενθαρρύνουν τους φορείς λήψης κινδύνου και τους διαχειριστές κινδύνου, να 

επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους προς την καθιέρωση ενός περισσότερου επίσημου και 

εξελιγμένου πλαισίου διαχείρισης κινδύνου (Crouhy et al., 2001).  

 Ένα πλαίσιο αυτού του είδους μπορεί να αξιολογηθεί από άποψης πολιτικών, 

μεθοδολογιών και  υποδομών, όπως μπορούμε να δούμε και διάγραμμα 2.2. Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές βέλτιστων πρακτικών (για 

παράδειγμα αρχές τιμών κινδύνου για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, αρχές πιστωτικού 

κινδύνου για το χαρτοφυλάκιο δανείων), μεθοδολογίες βέλτιστων πρακτικών (για 
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παράδειγμα value-at-risk, stress testing) οι οποίες ασκούν προστασία έναντι των ζημιών και 

υποστηρίζουν την κερδοφορία του ιδρύματος, καθώς και μία υποδομή βέλτιστων 

πρακτικών.  

Η ανεξάρτητη ενεργητική διαχείριση κινδύνου πρώτης τάξης (Independent First-

Class Active Risk Management), όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2.2, περιλαμβάνει την 

ικανότητα απόδοσης των κεφαλαίων, την διατήρηση του κινδύνου σε αποδεκτά επίπεδα 

τιμών και την ενεργητική διαχείριση των υπολοίπων κινδύνων.  

 

 

Διάγραμμα 2.2: Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου 

Πηγή: Crouhy et al., 2001 

 

2.4 Η τράπεζα ως διαχειριστής κινδύνων  

Ο παραδοσιακός ρόλος των χρηματοοικονομικών οργανισμών είναι η διαμεσολάβηση 

ανάμεσα στις ελλειμματικές και τις πλεονασματικές οικονομικές μονάδες. Με άλλα λόγια, 

το χρηματοοικονομικό σύστημα αποτελεί το «νευρικό σύστημα» της οικονομίας της αγοράς 

μετασχηματίζοντας τους αποταμιευτικούς πόρους σε επενδυτικούς (Προβόπουλος & 

Καπόπουλος, 2001).  

Independent 
First-Class 
Active Risk 

Management

Best-Practice 
Infrastructure

Best-Practice 
Methodologies

Best-Practice 
Policies
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Όμως, στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ο ρόλος των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει γίνει πιο σύνθετος. Οι νέες τεχνολογίες, η κυβερνητική 

απορρύθμιση και η παγκοσμιοποίηση έχουν επιδράσει σημαντικά τον κλάδο των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ο τραπεζικός κλάδος συγκεκριμένα έχει επεκταθεί σε 

περισσότερες ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. Σε αυτό το σύγχρονο χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον, ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει αλλάξει σε σχέση με το 

παρελθόν κι έχει γίνει αρκετά πιο σύνθετος. Οι τράπεζες ολοένα και περισσότερο 

μετακινούνται από την θέση του διαμεσολαβητή προς την θέση του διαχειριστή 

χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η διαδικασία της αποδιαμεσολάβησης δίνει την 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν απευθείας από τις αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου. Έτσι, πολλές εταιρίες λιανικού εμπορίου παρέχουν σήμερα χρηματοδοτικές 

διευκολύνσεις απευθείας στα νοικοκυριά.   

Στην σημερινή εποχή, οι τράπεζες έχουν επεκταθεί σε ένα ευρύ φάσμα 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία προηγουμένως διατίθεντο στην αγορά από άλλα 

τμήματα του χρηματοοικονομικού κλάδου, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους παγκοσμίως, 

σε μεμονωμένους και θεσμικούς επενδυτές. Παράλληλα, ο τραπεζικός τομέας δέχεται 

αυξημένο ανταγωνισμό από άλλα τμήματα του χρηματοοικονομικού κλάδου στις αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου. Οδηγούμαστε επομένως στο συμπέρασμα, πως το τραπεζικό 

σύστημα έχει εισέλθει σε μία δυναμική  και ενεργητική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, 

των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο διακατέχεται 

από απουσία ρύθμισης και υψηλούς κινδύνους. Οι τραπεζικοί κίνδυνοι ορίζονται ως οι 

αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των τραπεζικών οργανισμών, οι οποίες πηγάζουν 

από διαφορετικές πηγές αβεβαιότητας (Bessis, 2002).  

Η κερδοφορία και η αποδοτικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από την διαχείριση κινδύνων. Μία ανεπαρκής διαχείριση κινδύνων μπορεί 

να απειλήσει την φερεγγυότητα ακόμη και την βιωσιμότητα της τράπεζας. Αντίστοιχα, οι 

αρμόδιες εποπτικές αρχές οφείλουν να παρακολουθούν στενά κατά πόσο οι τραπεζικοί 

οργανισμοί μετρούν, αξιολογούν και διαχειρίζονται επαρκώς τους συγκεκριμένους 

κινδύνους. 

Συνεπώς, εάν οι τράπεζες επιθυμούν να διατηρήσουν τα επίπεδα αποδοτικότητας 

και κερδοφορίας τους, θα πρέπει να εμπλέκονται όλο και πιο ενεργά στην ανάληψη και 
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διαχείριση κινδύνων. Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού, γίνεται αντιληπτό 

πως μία τράπεζα η οποία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο απαλλαγμένο από κινδύνους, είναι 

πολύ δύσκολο να αποκομίσει κέρδη.  

Από την σκοπιά των διοικήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και 

λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που σχετίζονται με μοντέλα και θεωρίες, τον 

ανθρώπινο παράγοντα,  τους φόρους και τα κόστη συναλλαγών,  καθώς και περιορισμούς 

αναφορικά με την ποιότητα και ποσότητα της πληροφόρησης και το κόστος απόκτησης 

πληροφοριών, μπορούμε να ταξινομήσουμε τους παράγοντες οι οποίοι ασκούν 

σημαντικότερη επιρροή και πρέπει τα τύχουν προσεκτικότερου χειρισμού από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αναλυτικότερα, οι κυριότεροι κίνδυνοι τους οποίους έχει να 

αντιμετωπίσει ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός είναι: ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο νομικός και κανονιστικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος του ανθρώπινου παράγοντα.  

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνου, που ασκούν την σημαντικότερη επίδραση 

στα τραπεζικά ιδρύματα παρουσιάζονται στο διάγραμμα 2.3. 

 

 

Διάγραμμα 2.3: Κατηγορίες κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

Πηγή: Crouhy et al., 2001 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

 

3.1 Εισαγωγή στον κίνδυνο αγοράς (Market Risk)   

Ο κίνδυνος αγοράς προέρχεται από αλλαγές στις συνθήκες των χρηματοοικονομικών 

αγορών που επιδρούν στην αξία των χρηματοοικονομικών μέσων, και επομένως, στο 

καθαρό εισόδημα και στην καθαρή αξία των τραπεζικών μέσων (Angelopoulos & 

Mourdoukoutas, 2001). Οι κίνδυνοι αγοράς έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σπουδαιότητα 

στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές την τελευταία δεκαετία σας αποτέλεσμα τριών 

κυρίως φαινομένων (Resti & Sironi, 2007).  

Το πρώτο συνδέεται με την διαδικασία της τιτλοποίησης, η οποία συνετέλεσε στην 

βαθμιαία αντικατάσταση μη ρευστοποιήσιμων στοιχείων (όπως ενυπόθηκα στεγαστικά 

δάνεια) με περιουσιακά στοιχεία τα οποία διέθεταν δευτερογενή αγορά και ρευστότητα. Η 

συγκεκριμένη διαδικασία ώθησε στην εξάπλωση κριτηρίων μέτρησης τρεχουσών τιμών 

αγοράς, για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία διακρατούντο από τα χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα.  

 Το δεύτερο φαινόμενο αφορά την ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς 

χρηματοοικονομικών παραγώγων, της οποίας ο μεγαλύτερος κίνδυνος των 

χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών είναι η μεταβολή των σχετικών αγοραίων αξιών, η 

οποία μπορεί να προέρχεται από αλλαγές στις αξίες των υποκείμενων περιουσιακών 

στοιχείων και από συνθήκες μεταβλητότητας.  

Το τρίτο φαινόμενο συνδέεται με την ευρεία υιοθέτηση νέων λογιστικών προτύπων 

(όπως το IFRS 39), τα οποία επιβάλλουν την απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις, 

πληθώρας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στην αγοραία 

αξία (κι όχι με την χρήση του ιστορικού κόστους κτήσης). Τα συγκεκριμένα πρότυπα, τα 

οποία απεικονίζουν άμεσα τα κέρδη και τις ζημιές, τα οποία συνδέονται με 

βραχυπρόθεσμες αλλαγές στις συνθήκες αγοράς, έχουν καταστήσει πιο ορατούς τους 

κινδύνους αγοράς, εντείνοντας την σπουδαιότητά τους.  

Η αυξανόμενη εστίαση στους αγοραίους κινδύνους δεν αφορά αποκλειστικά 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς κι ακαδημαϊκούς αλλά έχει επεκταθεί και στις 
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ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες διατυπώνουν προτάσεις προκειμένου να επεκτείνουν τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους κινδύνους αγοράς (Resti & Sironi, 2007). 

Η μέτρηση του κινδύνου αγοράς διαχρονικά μεταβάλλεται. Από την χρήση απλών 

αριθμοδεικτών, όπως η ονομαστική αξία μεμονωμένων χρεογράφων, στην χρήση 

περισσότερο σύνθετων μετρήσεων της ευαισθησίας των τιμών, όπως το μοντέλο της 

διάρκειας και την κυρτότητα των ομολόγων, μέχρι την τελευταία μεθοδολογία 

υπολογισμού της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk-VaR). Κάθε μέθοδος, αρχικά έτεινε να 

αναφέρεται σε μεμονωμένα χρεόγραφα, και στην συνέχεια να προσαρμόζεται, 

προκειμένου να μπορεί να μετρήσει τον κίνδυνο περισσότερο σύνθετων χαρτοφυλακίων, 

όπως χαρτοφυλάκια τα οποία περιέχουν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (Crouhy 

et al. 2001).  

 

3.2 Αξία σε κίνδυνο (Value at Risk-VaR) 

Η εφαρμογή των υποδειγμάτων ποσοτικοποίησης του κινδύνου άρχισε να εφαρμόζεται στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980, σχετιζόμενη σε μεγάλο βαθμό με το πλαίσιο της Βασιλείας. Το 

1993,  η JP Morgan με την εισαγωγή της τράπεζας δεδομένων «RiskMetrics» αναπτύσσει 

μία μέθοδο εκτίμησης του κινδύνου της αγοράς βασισμένη στην προσέγγιση της «αξίας σε 

κίνδυνο» (Value at Risk ή VaR), η χρήση της οποίας υιοθετήθηκε από την Επιτροπή της 

Βασιλείας για τον καθορισμό των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων έναντι του κινδύνου της 

αγοράς. Αντίστοιχες μέθοδοι για την εκτίμηση του κινδύνου χρησιμοποιούνται από 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, αμοιβαία κεφάλαια και εταιρίες πιστοληπτικής 

αξιολόγησης όπως οι Moody’s και Standard and Poor’s. 

Η Αξία σε κίνδυνο (VaR) μίας θέσης ή ενός χαρτοφυλακίου αποτελεί την απώλεια ή 

την μεταβολή στην αξία που δεν αναμένεται να ξεπεραστεί με δεδομένη πιθανότητα μέσα 

σε δεδομένο χρονικό ορίζοντα. Ως μία μέτρηση του κινδύνου της αγοράς, είναι μία 

στατιστική μέτρηση της μεταβολής της αξίας ενός χαρτοφυλακίου που οφείλεται στις 

μεταβολές των τιμών μετοχών, εμπορευμάτων, επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Είναι κατάλληλη κυρίως για την μέτρηση του κινδύνου θέσεων οι οποίες υποβάλλονται σε 

καθημερινή αποτίμηση (making-to-market).  
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Η εκτίμηση της VaR παρέχει μία πιθανότητα σχετικά με την ενδεχόμενη μεταβολή 

στην αξία του χαρτοφυλακίου συναρτήσει μεταβολών στους παράγοντες της αγοράς για 

μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν την VaR έχουν 

σχεδιαστεί προκειμένου να μετρούν τον  κίνδυνο για μία σύντομη χρονική περίοδο, όπως 

μία ημέρα ή δέκα ημέρες, στην περίπτωση όπου γίνεται μέτρηση του αγοραίου κινδύνου 

των εποπτικών κεφαλαίων, που επιβάλλεται από τις ρυθμιστικές αρχές.  

Ο υπολογισμός της VaR βασίζεται σε μία σειρά υποθέσεων για τις στατιστικές  

ιδιότητες του «νόμου της κίνησης» της χρονολογικής σειράς της τιμής κάθε χρεογράφου 

καθώς και των συσχετισμών μεταξύ των τιμών των διάφορων χρεογράφων. Όταν υπάρχει 

μία ανοικτή θέση στην αγορά, η VaR μετρά την μέγιστη δυνατή απώλεια που μπορεί να 

υπάρξει με πιθανότητα y%.  

Μπορούμε να εκφράσουμε την VaR με την ακόλουθη εξίσωση:  

𝐏𝐫(𝒙 ≤ 𝑽𝒂𝑹) > 𝒚%  ή  𝐏𝐫(𝒙 > 𝑽𝒂𝑹) ≤ (𝟏𝟎𝟎 − 𝒚%) 

όπου, 

Pr: η πιθανότητα εμφάνισης ενός ενδεχομένου,  

χ: η πραγματική απώλεια 

y: το διάστημα εμπιστοσύνης  

VaR: η μέγιστη αξία του χαρτοφυλακίου που μπορεί να απωλεσθεί εντός συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου και συγκεκριμένης πιθανότητας 

Για παράδειγμα, έστω ότι η VaR είναι της τάξεως των 10 ευρώ για ένα διάστημα 

εμπιστοσύνης 99%. Αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες 100 ημέρες θα υπάρξει το πολύ μία 

ημέρα όπου οι απώλειες θα ξεπεράσουν τα 10 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι η VaR δεν 

απεικονίζει την μέγιστη δυνατή απώλεια αλλά, το επίπεδο των ζημιών το οποίο θα 

ξεπεραστεί κατά  ένα ποσοστό του χρόνου. 

Καθοριστική σημασία στο υπόδειγμα VaR ασκούν τρεις παράμετροι. Πρώτον, η 

επιλεγείσα περίοδος διακράτησης, η οποία εξαρτάται από τη συχνότητα των 

αναπροσαρμογών του χαρτοφυλακίου και τη δυνητική ταχύτητα με την οποία το κάθε 

χρηματοοικονομικό ίδρυμα μπορεί να ρευστοποιήσει τις θέσεις του. Δεύτερον, το εύρος 
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του διαστήματος εμπιστοσύνης, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ επιπέδων στατιστικής 

σημαντικότητας 95% και  99%, ανάλογα με την στάση του εκάστοτε χρηματοοικονομικού 

ιδρύματος έναντι του κινδύνου. Τρίτον, η περίοδος που καλύπτει το δείγμα των ιστορικών 

παρατηρήσεων. Όταν χρησιμοποιείται δείγμα πολλών παρατηρήσεων έχουμε μία 

ακριβέστερη εκτίμηση της πραγματικής κατανομής των αποδόσεων. 

 Σημαντική επίδραση στον υπολογισμό της VaR αποτελεί και το νόμισμα βάσης, 

καθώς όλες οι θέσεις του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να είναι εκφρασμένες στο ίδιο 

νόμισμα. Οι θέσεις σε διαφορετικό νόμισμα θα πρέπει να μετατραπούν στο νόμισμα βάσης 

πριν τον υπολογισμό της VaR. Οι διαφορετικές τιμές VaR είναι άμεσα συγκρίσιμες  μόνο 

όταν αναφέρονται στην ίδια χρονική περίοδο, στο ίδιο νόμισμα βάσης και στο ίδιο 

διάστημα εμπιστοσύνης.  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της VaR είναι ότι ενσωματώνει σε μία τιμή την 

συνολική έκθεση σε κίνδυνο στην οποία είναι εκτεθειμένο ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα. 

Αποτελεί ένα συνολικό μέτρο κινδύνου το οποίο συνυπολογίζει όλους τους παράγοντες 

κινδύνου. Aκόμη, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να υπολογιστεί σε κάθε 

στάδιο δραστηριότητας στην ιεραρχία της επιχείρησης αλλά και για το σύνολο της εταιρίας 

συνολικά. Στην περίπτωση όπου μετράτε για το σύνολο των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι εκφράζει την διάθεση ανάληψης 

κινδύνου εκ μέρους του χρηματοοικονομικού ιδρύματος, καθώς μετρά την μέγιστη 

απώλεια που μπορεί να έχει η εταιρία, υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, για μία σύντομη 

χρονική περίοδο, συνήθως από μίας έως δέκα ημερών. Η απλή και εύκολη κατανόηση της 

μεθόδου συνετέλεσε στο να γίνει αρκετά δημοφιλείς μεταξύ των στελεχών του 

χρηματοοικονομικού τομέα για τον υπολογισμό και την παρουσίαση του ύψους του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου.   

  Η ανεκτικότητα έναντι του κινδύνου μίας εταιρίας για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, όπως παράδειγμα για ένα τρίμηνο, υπολογίζεται συνήθως με την ανάλυση του 

χειρότερου σεναρίου (worst case scenario analysis).    

Έχοντας αναγνωρίσει τους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι δημιουργούν 

μεταβλητότητα στις αποδόσεις τους χαρτοφυλακίου, πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη 

μεθοδολογία για τον υπολογισμό της  VaR (Crouhy et al. 2006).   
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Ο υπολογισμός της VaR πραγματοποιείται σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες 

προσεγγίσεις: 

 Προσέγγιση διακύμανσης-συνδιακύμανσης (variance-covariance approach) 

 Ιστορική προσομοίωση (historical simulation) 

 Προσομοίωση Monte Carlo (Monte Carlo simulation)  

Η πρώτη προσέγγιση ανήκει στις παραμετρικές προσεγγίσεις καθώς στηρίζεται σε 

υποθέσεις αναφορικά με το είδος της κατανομής πυκνότητας πιθανότητας των αποδόσεων 

των κεφαλαιουχικών στοιχείων. Οι άλλες δύο προσεγγίσεις ονομάζονται μη παραμετρικές 

αφού δεν κάνουν τέτοιου είδους υποθέσεις για το είδος της κατανομής.   

 

3.2.1 Προσέγγιση διακύμνασης-συνδιακύμανσης (variance-covariance approach) 

Η πρώτη προσέγγιση της VaR, όπως ελέχθη και ανωτέρω, η προσέγγιση διακύμανσης-

συνδιακύμανσης αποτελεί μία παραμετρική προσέγγιση γιατί στηρίζεται σε υποθέσεις 

σχετικά με την κατανομή την οποία ακολουθούν οι παράγοντες κινδύνου. Υποθέτουμε 

δηλαδή, ότι οι παράγοντες κινδύνου ακολουθούν την λογαριθμική κανονική κατανομή ή, 

ισοδύναμα ότι οι λογαριθμικές τους αποδόσεις ακολουθούν την κανονική κατανομή. Η 

συγκεκριμένη παραδοχή κάνει τον υπολογισμό αρκετά ευκολότερο, καθώς η κανονική 

κατανομή χαρακτηρίζεται απόλυτα και μπορούμε να εξάγουμε τον μέσο και την 

διακύμανση της κατανομής των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου είτε από την 

πολυμεταβλητή κατανομή των παραγόντων κινδύνου, είτε από την σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου.   

Με την χρησιμοποίηση ιστορικών δεδομένων σχετικά με την πορεία των τιμών δυο 

αξιογράφων μπορούμε να υπολογίσουμε, πέρα από τον μέσο και την διακύμανση, μία 

συσχέτιση των παραγόντων κινδύνου για την σχέση των τιμών αυτών των δύο αξιογράφων 

του χαρτοφυλακίου.  Η συγκεκριμένη συσχέτιση των παραγόντων κινδύνου είναι ιδιαίτερα 

σημαντική  καθώς όταν τα αξιόγραφα παρουσιάζουν τέλεια συσχέτιση η VaR του 

χαρτοφυλακίου θα ισούται με το άθροισμα των VaR των επιμέρους τίτλων που 

εμπεριέχονται σε αυτό.  Τα περισσότερα αξιόγραφα όμως δεν παρουσιάζουν υψηλή 

συσχέτιση και για τον λόγο αυτό η VaR του χαρτοφυλακίου τείνει να είναι σημαντικά 

μικρότερη από το άθροισμα των μεμονωμένων VaR των τίτλων.  
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Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, υποθέτουμε ότι οι ρυθμοί των αποδόσεων των 

τίτλων ακολουθούν την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή. Αυτή η υπόθεση δηλώνει ότι 

μπορούμε να εφαρμόσουμε την ανάλυση των παραγόντων κινδύνου του τωρινού 

χαρτοφυλακίου για να δημιουργήσουμε την κατανομή των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου 

για το μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή αξία του χαρτοφυλακίου και την 

στάθμιση του κάθε τίτλου που εμπεριέχεται στο χαρτοφυλάκιο.  

Υπάρχουν βέβαια σημαντικές αποκλίσεις όπως οι «παχιές ουρές» καθώς οι 

αποδόσεις πολλές μετοχών, και αξιογράφων γενικότερα, δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Σε αυτές τις κατανομές υπάρχουν περισσότερες παρατηρήσεις οι οποίες 

απέχουν περισσότερο από τον μέσο σε σχέση με την κανονική κατανομή. Μπορούμε να 

παρατηρήσουμε την διαφορά στο διάγραμμα 3.1,  όπου με την λεπτή γραμμή 

παρουσιάζεται μία κανονική κατανομή και με την εντονότερη μία κατανομή που 

παρουσιάζει παχιές ουρές. Το φαινόμενο με τις παχιές ουρές, πρέπει να ανησυχεί τους 

διαχειριστές κινδύνων, καθώς υποδηλώνει πως αξιοσημείωτες απώλειες συμβαίνουν 

περισσότερο συχνά από ότι θα συμπεραίναμε στην περίπτωση που οι αποδόσεις θα 

ακολουθούσαν την κανονική κατανομή. Μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η 

VaR που προέρχεται από ένα χρηματοοικονομικό προϊόν, η κατανομή του οποίου 

παρουσιάζει παχιές ουρές, θα είναι μεγαλύτερη από ότι αν ακολουθούσε την κανονική 

κατανομή. Επομένως, εάν υποθέσουμε, κατά τον υπολογισμό της VaR, ότι η κατανομή είναι 

κανονική, ενώ στην πραγματικότητα πραγματικότητα παρουσιάζει παχιές ουρές, υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα να έχουμε υποτιμήσει την VaR του χαρτοφυλακίου.  

 
Διάγραμμα 3.1: Κανονική κατανομή και κατανομή που παρουσιάζει παχιές ουρές 

Πηγή:  http://www.fattails.ca/distribution.html 
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Όμως, ακόμη κι αν οι παράγοντες κινδύνου δεν ακολουθούν την κανονική 

κατανομή, η απόδοση του χαρτοφυλακίου θα είναι κανονική. Η συγκεκριμένη επίδραση 

είναι απόρροια του κεντρικού οριακού θεωρήματος (central limit theorem), το οποίο 

δηλώνει ότι οι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές μίας κατανομής θα έχουν μέσο που να 

συγκλίνει, στις περιπτώσεις όπου έχουμε μεγάλα δείγματα, με την κανονική κατανομή.    

Αυτό υποδηλώνει ότι το χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει κανονική κατανομή των αποδόσεων, 

υπό την προϋπόθεση ότι το χαρτοφυλάκιο είναι καλά διαφοροποιημένο και οι αποδόσεις 

των παραγόντων κινδύνου δεν παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους.  

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της προσέγγισης διακύμανσης-συνδιακύμανσης 

μπορούμε είναι ότι αποτελεί μία τεχνική με πολύ μικρές υπολογιστικές απαιτήσεις. Επίσης, 

δεν απαιτεί κάποια μοντέλα που να ερμηνεύουν τον τρόπο δημιουργίας των τιμών των 

παραγόντων κινδύνου. Απαιτείται όμως, η εκτίμηση των μεταβλητοτήτων και των 

συσχετίσεων για όλους τους παράγοντες κινδύνου, κάτι το οποίο δύναται να δημιουργήσει 

σημαντικά προβλήματα στην περίπτωση όπου έχουμε μεγάλα χαρτοφυλάκια. Επιπλέον, ο 

υπολογισμός της VaR περιπλέκεται όταν οι αποδόσεις των θέσεων δεν είναι γραμμικές 

συναρτήσεις των παραγόντων κινδύνου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των 

δικαιωμάτων προαίρεσης. Ενώ μία γενικότερη αδυναμία των προσεγγίσεων της VaR είναι η 

υπόθεση της στατικότητας των κατανομών, η οποία δεν επαληθεύεται πάντα.  

 

3.2.2 Ιστορική προσομοίωση (historical simulation) 

Η ιστορική προσομοίωση αποτελεί μία μη παραμετρική προσέγγιση υπολογισμού της  VaR, 

καθώς δεν βασίζεται σε υποθέσεις αναφορικά με το είδος της κατανομής όπως η 

προσέγγιση διακύμανσης-συνδιακύμανσης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση χρησιμοποιεί 

ιστορικές κατανομές πιθανοτήτων των αποδόσεων των κεφαλαιουχικών στοιχείων για την 

προσομοίωση της VaR του χαρτοφυλακίου, υποθέτοντας ότι το συγκεκριμένο 

χαρτοφυλάκιο βρισκόταν στην κατοχή του επενδυτή για την περίοδο που καλύπτουν τα 

ιστορικά δεδομένα.  

Στην συγκεκριμένη προσέγγιση, αρχικά συγκεντρώνουμε το δείγμα των 

παρελθοντικών αποδόσεων των χρηματοοικονομικών στοιχείων που εμπεριέχονται στο 

χαρτοφυλάκιο, για την ίδια χρονική περίοδο. Για την παραγωγή αξιόπιστων 



31 
 

συμπερασμάτων απαιτείται η συγκέντρωση ιστορικών δεδομένων για μία περίοδο 

τουλάχιστον 2 ή 3 ετών. Στην συνέχεια, υπολογίζουμε τις υποθετικές αποδόσεις που θα 

είχαμε αν διατηρούσαμε στην κατοχή μας το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο κατά την 

εξεταζόμενη χρονική περίοδο, χρησιμοποιώντας και τα αντίστοιχα βάρη που υπάρχουν στο 

τρέχον χαρτοφυλάκιο. Στο τελευταίο στάδιο της ιστορικής προσομοίωσης υποθέτουμε ότι η 

ιστορική κατανομή πυκνότητας πιθανότητας που θα προκύψει αποτελεί μία αξιόπιστη 

προσέγγιση για την κατανομή των μελλοντικών αποδόσεων. Το αντίστοιχο τμήμα της 

κατανομής των ιστορικών αποδόσεων μας δίνει την προσδοκώμενη VaR για το τρέχον 

χαρτοφυλάκιο.  

Βασικό χαρακτηριστικό της ιστορικής προσομοίωσης είναι ότι η συγκεκριμένη 

μέθοδος, ως μη παραμετρική προσέγγιση, δεν εξαρτάται από υποθέσεις σχετικά με την 

κατανομή των παραγόντων κινδύνου. Συγκεκριμένα, δεν απαιτείται να υποθέσουμε ότι οι 

αποδόσεις των παραγόντων κινδύνου ακολουθούν την κανονική κατανομή και είναι 

ανεξάρτητες στην πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, η μη παραμετρική φύση της 

συγκεκριμένης μεθόδου αποφεύγει τον υπολογισμό συχνοτήτων και συσχετίσεων, καθώς 

εμπεριέχονται ήδη στα δεδομένα.  

Η προσέγγιση της ιστορικής προσομοίωσης λαμβάνει υπόψη τις παχιές ουρές στην 

κατανομή, όπου αυτές εμφανίζονται, καθώς οι ιστορικές αποδόσεις ήδη εμπεριέχουν τις 

αποκλίσεις από τις θεωρητικές κατανομές. Ένα ακόμη σημαντικά πλεονέκτημα της 

ιστορικής προσομοίωσης έναντι της προσέγγισης διακύμανσης-συνδιακύμανσης είναι ότι 

με την συγκεκριμένη προσέγγιση μπορούμε να υπολογίσουμε διαστήματα εμπιστοσύνης 

για την VaR.  

Ένα σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου της ιστορικής προσομοίωσης είναι η 

πλήρης εξάρτησή της από ένα συγκεκριμένο σύνολο ιστορικών δεδομένων. Γίνεται η 

υποκειμενική υπόθεση πως το παρελθόν, όπως εμφανίζεται μέσω αυτών των ιστορικών 

δεδομένων, αποτελεί μία αξιόπιστη αναπαράσταση του μέλλοντος.  Ωστόσο, η εξεταζόμενη 

ιστορική περίοδος μπορεί να περιλαμβάνει γεγονότα όπως κατάρρευση της αγοράς ή 

περιόδους εξαιρετικά χαμηλής μεταβλητότητας, που δεν συγκεντρώνουν τόσο μεγάλη 

πιθανότητα να επαναληφθούν στο άμεσο μέλλον. Παράλληλα, μπορεί να οδηγηθούμε σε 

μη αντικειμενική εκτίμηση του κινδύνου, αν εφαρμόσουμε την τεχνική αγνοώντας δομικές 
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αλλαγές που αναμένεται να συμβούν στην αγορά, όπως για παράδειγμα  η εισαγωγή του 

ευρώ στις αγορές συναλλάγματος.    

Τέλος, ένας ακόμη σημαντικός περιορισμός αφορά την διαθεσιμότητα των 

δεδομένων. Ένα έτος δεδομένων αντιστοιχεί περίπου σε 250 παρατηρήσεις (250 ημέρες 

συναλλαγών), και συνεπώς σε 250 σενάρια. Αντίθετα, η προσομοίωση Monte Carlo, η οποία 

εξετάζεται στην επόμενη παράγραφο, μπορεί να περιλαμβάνει 10.000, 100.000 ή και ακόμη 

περισσότερα σενάρια.  

 

3.2.3 Προσομοίωση Monte Carlo (Monte Carlo simulation)  

Η προσομοίωση Monte Carlo ανήκει κι αυτή στην κατηγορία των μη παραμετρικών 

προσεγγίσεων, καθώς δεν στηρίζεται σε υποθέσεις σχετικά με το είδος της κατανομής 

πυκνότητας πιθανότητας των κεφαλαιουχικών στοιχείων. Η συγκεκριμένη προσομοίωση 

στηρίζεται σε υποθέσεις αναφορικά με τη φύση του μηχανισμού ο οποίος δημιούργησε τις 

συγκεκριμένες παρατηρήσεις των αποδόσεων. 

 Το πρώτο βήμα στην προσομοίωση Monte Carlo είναι η επιλογή του κατάλληλου 

μοντέλου, το οποίο ερμηνεύει την συμπεριφορά των τιμών. Μετά την επιλογή του 

κατάλληλου αυτού μοντέλου, ακολουθεί η εκτίμηση των παραμέτρων του, μέσω των 

διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων. Στη συνέχεια, το μοντέλο χρησιμοποιείται ώστε να 

προσομοιωθεί μεγάλος αριθμός από χρονολογικές σειρές τιμών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 

υποθετικές εξελίξεις της τιμής για μια δεδομένη χρονική περίοδο και ονομάζονται 

μονοπάτια τιμών (price paths).  Μέσω της κατανομής των υποθετικών τιμών στο τέλος της 

περιόδου, μπορούμε εύκολα να εξάγουμε τη VaR του χαρτοφυλακίου.  

 Η προσομοίωση Monte Carlo είναι μία ισχυρή και ευέλικτη μέθοδος υπολογισμού 

της VaR ενός χαρτοφυλακίου, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο 

χαρτοφυλακίου, όσο περίπλοκη κι αν είναι η σύνθεσή του. Όπως και η ιστορική 

προσομοίωση, η προσομοίωση Monte Carlo συλλαμβάνει την υπάρξει παχιών ουρών, τα 

άλματα και τις ασυνέχειες στις διαδικασίες των τιμών.  Επίσης, όπως και η ιστορική 

προσομοίωση, επιτρέπει την δημιουργία  διαστημάτων εμπιστοσύνης της VaR. Όσο 

στενότερο είναι το διάστημα εμπιστοσύνης, τόσο πιο ακριβής είναι η εκτίμηση της VaR.  
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Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της προσομοίωσης Monte Carlo είναι ότι μπορεί να 

εκτελέσει αναλύσεις ευαισθησίας (sensitivity analysis) τροποποιώντας τις παραμέτρους της 

αγοράς που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση, όπως για παράδειγμα η καμπύλη των 

επιτοκίων. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να δούμε τη μεταβολή της VaR για μικρές 

μεταβολές των παραγόντων κινδύνου. Αντίθετα, μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το 

γεγονός, ότι πρέπει να υπολογιστούν από το αναλυτή, οι παράμετροι των κατανομών, όπως 

οι μέσοι, οι διακυμάνσεις και οι συσχετίσεις.  

Όμως, το βασικότερο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η ποσότητα των 

υπολογιστικών πόρων που απαιτεί. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές που δύνανται να 

χρησιμοποιηθούν ώστε να μειωθούν οι απαιτούμενοι υπολογισμοί, αλλά εξακολουθεί να 

αποτελεί μία τεχνική η οποία απαιτεί μεγάλο όγκο υπολογισμών για μεγάλα και περίπλοκα 

χαρτοφυλάκια. 

 

3.3 Η μέθοδος Stress testing and scenario analysis 

Ο σκοπός της μεθόδου stress testing and scenario analysis είναι να υπολογίσει το μέγεθος 

της δυνητικής απώλειας η οποία συνδέεται με  συγκεκριμένα σενάρια. Η επιλογή του 

κατάλληλου σεναρίου βασίζεται σημαντικά στην κριτική ικανότητα των αναλυτών. Το 

σενάριο μπορεί να αποτελείται από ακραίες αλλαγές στις τιμές των παραγόντων κινδύνου 

(επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές μετοχών κτλ). Επίσης, μπορεί να αποτελεί 

σενάριο αντιγραφής, το οποίο προσπαθεί αναπαράγει τις επιδράσεις πολλαπλών 

παραγόντων κινδύνου που προέρχονται από ιστορικά γεγονότα, καθώς και υποθετικό 

σενάριο το οποίο μελετά μοναδικά γεγονότα και εξαρτάται από υποθετικές μελλοντικές 

εξελίξεις.  

Το κυριότερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι πως παρουσιάζει πόσο ευάλωτο είναι 

το χαρτοφυλάκιό μας σε ποικίλα ακραία γεγονότα. Κάθε χαρτοφυλάκιο έχει τα δικά του 

χαρακτηριστικά που το καθιστούν ευάλωτο σε κάποιο συγκεκριμένο σενάριο. Για 

παράδειγμα ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών, το οποίο είναι διαφοροποιημένο μεταξύ πολλών 

χωρών και κλάδων δραστηριότητας, είναι ευαίσθητο σε αλλαγές στην δομή των 

συσχετίσεων της παγκόσμιας αγοράς μετοχών. Η μέθοδος του stress testing and scenario 
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analysis είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην ανάδειξη αυτών των τρωτών σημείων σε εκείνους οι 

οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την διαχείριση του κινδύνου σε μία επιχείρηση. 

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου μπορούμε να αναφέρουμε την αδυναμία 

αποκάλυψης της πιθανότητας πραγματοποίησης αυτών των γεγονότων. Επίσης, θα πρέπει 

να αξιολογούμε και την ορθότητα των σεναρίων σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, 

καθώς μπορεί κάποιοι συνδυασμοί γεγονότων να μην είναι συνεπείς με τους βασικούς 

νόμους της οικονομίας. Ακόμη, τα σενάρια θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με τις 

αδυναμίες και τα τρωτά σημεία του κάθε χαρτοφυλακίου, καθώς η χρησιμότητα και η 

ακρίβεια των συμπερασμάτων εξαρτάται από την εμπειρία και την κριτική ικανότητα των 

αναλυτών οι οποίοι δημιουργούν τα σενάρια. Επιπλέον, τα περισσότερα σενάρια έχουν 

στατικό κι όχι δυναμικό χαρακτήρα, υποθέτουν ότι τα γεγονότα συμβαίνουν ταυτόχρονα 

και το χαρτοφυλάκιο παραμένει σταθερό. Όμως, οι κρίσεις στην αγορά έχουν μεγαλύτερο 

χρονικό ορίζοντα κατά την διάρκεια του οποίου μπορεί να στερέψει από ρευστότητα. Κατά 

συνέπεια, μέσω αυτής της μεθοδολογίας είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί δυναμική 

αντιστάθμιση του κινδύνου ή περιορισμός των θέσεων.  

Η χρησιμοποίηση της μεθόδου του stress testing and scenario analysis σε 

συνδυασμό με την VaR μπορεί να δημιουργήσει μία σύνοψη των σημαντικότερων 

κινδύνων, η οποία να ταξινομεί την έκθεση σε κίνδυνο των θέσεων της επιχείρησης. Για 

κάθε θέση παρουσιάζει την VaR και την αντίστοιχη ζημία σύμφωνα με το σενάριο το οποίο 

έχει την σημαντικότερη επίδραση στην συγκεκριμένη επενδυτική θέση. Οι επιχειρήσεις 

ενδιαφέρονται για την ορθή μεταφορά των αναφορών και συμπερασμάτων από τους 

αναλυτές κινδύνου σε εκείνους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την λήψη αποφάσεων, καθώς 

δεν έχει νόημα να μελετώνται οι αδυναμίες μιας εταιρίας έναντι συγκεκριμένων γεγονότων 

χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη αντίδραση από την διοίκηση της επιχείρησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

4.1 Εισαγωγή στον πιστωτικό κίνδυνο (Credit Risk)  

Από την στιγμή που η πιστωτική επέκταση αποτελούσε πάντα τον πυρήνα της τραπεζικής 

λειτουργίας, η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποτέλεσε το επίκεντρο της διαχείρισης 

κινδύνου σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα, δίνοντας έμφαση τόσο στα δάνεια, όσο και στο 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Οι τράπεζες πρέπει να οργανώνουν προσεκτικά την στρατηγική 

δανεισμού τους, να αξιολογούν τους δανειζόμενους, να προσδιορίζουν τις επενδυτικές 

συνθήκες και τους όρους δανεισμού και να παρακολουθούν στενά την προθυμία και την 

ικανότητα αποπληρωμής των δανείων.  

 Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από την αποτυχία του δανειζόμενου να 

συμμορφωθεί με την συμφωνία του δανείου, την παραβίαση των χρηματοοικονομικών 

συμβάσεων ή άλλων προϋποθέσεων του δανείου και είναι ορατός σε κάθε είδους 

χρηματοοικονομικό άνοιγμα όπως δάνεια και επενδύσεις σε μετοχές. Πρακτικά, ο 

πιστωτικός κίνδυνος από την χορήγηση ενός δανείου αυξάνεται σημαντικά για την τράπεζα 

σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν όλα τα οικονομικά δεδομένα ή κάποιες εταιρίες 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας προτείνουν την υποβάθμιση της φερεγγυότητας 

του πιστούχου. Και δεύτερον, όταν το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας παρουσιάζει 

υψηλή έκθεση σε δανεισμό σε ένα συγκεκριμένο πιστούχο ή σε μία ομάδα εταιριών που 

ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο. Παρόμοιο πρόβλημα μπορεί επίσης να προκύψει 

από την υψηλή έκθεση σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους ή τομείς της οικονομίας 

ή γεωγραφικές περιοχές.  

Η εξέλιξη της θεωρίας χαρτοφυλακίου και των εργαλείων που χρησιμοποιεί στα 

τέλη της δεκαετίας του ‘80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 βοήθησαν τις τράπεζες να 

κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τον πιστωτικό κίνδυνο. Από την 

περίοδο εκείνη μέχρι και σήμερα, οι τράπεζες βελτιώνονται συνεχώς και προσπαθούν να 

εξελιχθούν στην διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Ένα αξιόπιστο μοντέλο μέτρησης του 

πιστωτικού κινδύνου θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει όλα τα στοιχεία και τις 

παραμέτρους του πιστωτικού κινδύνου.  
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4.2 Καλλιέργεια Πιστωτικής Κουλτούρας σε έναν Τραπεζικό Οργανισμό  

Με τον όρο πιστωτική κουλτούρα αναφέρουμε το μοναδικό συνδυασμό πολιτικών, 

πρακτικών, εμπειρίας και διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου ενός τραπεζικού 

οργανισμού  που προσδιορίζουν το περιβάλλον δανεισμού, καθορίζοντας εν πολλοίς την 

πιστοληπτική συμπεριφορά που κρίνεται ως αποδεκτή από την τράπεζα. Ευρύτερα, η 

πιστωτική κουλτούρα είναι το σύστημα της συμπεριφοράς, των πεποιθήσεων, της 

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

της τραπεζικής πίστωσης (Ζοπουνίδης & Λεμονάκης, 2009). 

Η πιστωτική κουλτούρα αποτελείται από αρχές που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ 

τους, να συνεργάζονται και να επιλύνουν προβλήματα με γνώμονα τόσο το συμφέρον του 

πελάτη όσο και  του τραπεζικού οργανισμού. Άλλωστε, η ύπαρξη προτύπων και 

διαδικασιών υποστήριξης των αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε τραπεζικού 

οργανισμού αποτελεί προθάλαμο δημιουργίας και εδραίωσης ενός κλίματος εμπιστοσύνης, 

το οποίο δύναται να ενθαρρύνει τις ποιοτικές τραπεζικές εργασίες, υπό καθεστώς 

μετριασμού και, κατά το δυνατόν, ελέγξιμου κινδύνου.  

Σε κάθε τραπεζικό οργανισμό ο οποίος διαθέτει πιστωτική κουλτούρα, το 

περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται τυπικά από τη διοίκησή του, ενδεχομένως να 

περιλαμβάνονται διάφορες πολιτικές και διαδικασίες αλλά κατά κύριο λόγο πρακτικές που 

έχουν ανεπίσημα υιοθετηθεί με την πάροδο του χρόνου και βελτιώνουν το επίπεδο της 

εταιρικής λειτουργίας του. Η πιστωτική κουλτούρα μπορεί να είναι ενοποιημένη στο 

σύνολο των λειτουργικών μονάδων του οργανισμού ή και να διαφέρει κατά περίπτωση 

ανάλογα με τις συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Σε έναν 

οργανισμό μπορεί να συνυπάρχουν πολλαπλές πολιτικές πιστωτικής κουλτούρας ή και 

υποομάδες αυτών. Όμως, η υποβολή ερωτημάτων, όπως τα κατωτέρω, αποτελεί 

μονόδρομο ώστε να καθοριστεί το είδος της πιστωτικής κουλτούρας που ακολουθείται:  

 Ποια είναι η κυρίαρχη πιστωτική κουλτούρα στον οργανισμό; 

 Είναι αυτή κατάλληλη για να επιτευχθούν οι προτεραιότητες όπως καθορίζονται από τη 

διοίκηση του οργανισμού; 

 Είναι οι υποομάδες πολιτικών σύμφωνες με την κυρίαρχη πιστωτική κουλτούρα;  
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Κρίσιμο σημεία 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.  

Η υιοθέτηση ενός βέλτιστου επιπέδου πιστωτικής κουλτούρας δεν μπορεί να 

λογιστεί ως εκείνου που ελαχιστοποιεί τις απώλειες της πίστωσης, αλλά αυτού που παρέχει 

την καλύτερη ποιότητα παροχής πιστοδοτήσεων που συνάδει όμως με τις προτεραιότητες 

της διοίκησης του τραπεζικού οργανισμού και βρίσκεται σε αποδεκτά επίπεδα απόδοσης 

κατά τα πρότυπα λειτουργίας του. Οι ισχυρότερες και πιο επιτυχείς πολιτικές προσελκύουν 

μερικά από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 Η ποιότητα των πιστοδοτήσεων οφείλει να αποτελεί εταιρική προτεραιότητα που 

υποστηρίζεται έμπρακτα από τη διοίκηση.  

 Το δίκτυο οφείλει να υποστηρίζει το σύστημα αντικειμενικών αξιών του τραπεζικού 

οργανισμού. 

 Οι παρεκκλίσεις από τη δεδομένη «πιστωτική γραμμή» του οργανισμού πρέπει να μην 

είναι συνήθεις και να εγκρίνονται με δυσκολία. 

 Ύπαρξη ισχυρού συστήματος αποτίμησης πιστωτικού κινδύνου, τα αποτελέσματα του 

οποίου λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση χορηγήσεων από τις λειτουργικές 

μονάδες του οργανισμού.  

 Υιοθέτηση ενός κοινού λεξιλογίου χορηγήσεων που να είναι ευρέως γνωστό και 

εφαρμόσιμο από τον τραπεζικό οργανισμό.  

 Συχνή επανάληψη των επιλογών και ισχυόντων πολιτικών της διοίκησης του οργανισμού 

στο δίκτυο. 

 Ανάπτυξη των χορηγήσεων με φειδώ, μετά από συνεπή και κατά το δυνατόν πληρέστερη 

εξέταση των αιτημάτων δανειοδότησης. 

 

Επειδή οι προτεραιότητες της διοίκησης ενός τραπεζικού οργανισμού καθορίζουν σε 

μεγάλο βαθμό την πιστωτική κουλτούρα και εν γένει την επιβίωσή του, κρίνεται σκόπιμο να 

συνδεθεί κάθε εταιρική προτεραιότητα με κάποιο συγκεκριμένο τύπο πιστωτικής 

κουλτούρας και να υποστηρίζεται με τρόπο συνεπή και βάσει των θεσπισμένων 

κανονισμών από τις υπηρεσιακές και λειτουργικές του μονάδες. Οι καλά διοικούμενοι 

τραπεζικοί οργανισμοί μάχονται για την απόκτηση ηγετικής θέσης στον τομέα των υγιών 
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χρηματοδοτήσεων, διαθέτοντας όμως καλά συστήματα και αποτελεσματικούς ελεγκτικούς 

μηχανισμούς, που αντιστέκονται στις πιέσεις για αύξηση της κερδοφορίας υπό το υπάρχον 

όμως αρκετά έντονο επίπεδο ανταγωνισμού.  

 

4.3 Οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Rating Agencies)  

Η έκδοση εταιρικών ομολόγων αποτελεί φαινόμενο του 19ου αιώνα. Ξεκίνησε στις αρχές 

του αιώνα, περίπου την ίδια χρονική περίοδο που εκδόθηκαν οι πρώτες εργασίες και άρθρα 

για την ανάλυση αριθμοδεικτών, σαν μέσω εκτίμησης της χρηματοοικονομικής κατάστασης 

της επιχείρησης. Μέχρι την δεκαετία του 1920, η συγκεκριμένη προσέγγιση 

εμπορευματοποιήθηκε και εξειδικεύτηκε από εταιρίες, οι οποίες προσέφεραν τις 

υπηρεσίες τους και προωθούσαν τα πλεονεκτήματα της ανάλυσης αριθμοδεικτών.  Είναι η 

περίοδος που δημιουργήθηκαν οι πρώτοι  οίκοι αξιολόγησης κι άρχισαν να βαθμολογούν 

τις εκδόσεις δημοσίου χρέους.  

 Το 1909 ο John Moody δημοσίευσε την πρώτη του αξιολόγηση ενός ομολόγου. 

Σταδιακά, τα επόμενα χρόνια, καθώς ο οίκος είχε αποκτήσει φήμη οι εταιρίες οι οποίες 

ήθελαν να συγκεντρώσουν νέα κεφάλαια, ανακάλυψαν την χρησιμότητα της πρόσβασης 

στις αγορές με την έκδοση χρεογράφων τα οποία διέθεταν πιστοληπτική αξιολόγηση. Τα 

επόμενα 100 χρόνια, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s συνεχίζει να επεκτείνεται κι έχει 

παρουσία σε 17 χώρες, απασχολώντας πάνω από 800 αναλυτές (Crouhy et al., 2001).  

 Η Standard Statistics δημοσίευσε την πρώτη της αξιολόγηση για ένα εταιρικό 

ομόλογο το 1916.  Στην συνέχεια, μέσω της συγχώνευσης με την εκδοτική εταιρία Poor’ s 

Publishing, δημιουργήθηκε η Standard & Poor’ s το 1941. Αντίστοιχα, η εκδοτική εταιρία του 

John Fitch δημοσίευσε την πρώτη της αξιολόγηση το 1924, και μέσω μίας αλληλουχίας 

εξαγορών, η εταιρία έγινε η σημερινή Fitchratings (Resti & Sironi, 2007).    

Εκτός από τις τρεις εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης που αναφέρθηκαν 

ανωτέρω, κι οι οποίες έχουν αξιοσημείωτη παρουσία στην διεθνή αγορά, στον κλάδο 

υπάρχουν πολλές ακόμη εταιρίες αξιολογήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή 

τοπικό επίπεδο. Τα τελευταία 30 χρόνια, η εισαγωγή νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων 

οδήγησε στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και κριτηρίων για την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας. Οι πιστωτικές αξιολογήσεις αποτελούν χρήσιμη πληροφόρηση 
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για τις εταιρίες, καθώς συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την κεφαλαιακή 

δομή και την επενδυτική πολιτική τους (Zhang, 2006).  

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει ποσοτική, ποιοτική και νομική 

ανάλυση. Η ποσοτική ανάλυση αποτελείται κυρίως από την χρηματοοικονομική ανάλυση 

και βασίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αντίστοιχα, η ποιοτική 

ανάλυση ασχολείται κατά βάση με την ποιότητα της διοίκησης της εταιρίας και 

περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των ανταγωνιστών της επιχείρησης, των προοπτικών 

ανάπτυξης του κλάδου, και της ευαισθησίας στις τεχνολογικές αλλαγές, στις κανονιστικές 

μεταβολές και στις εργασιακές σχέσεις. Μέσω συναντήσεων με την διοίκηση της εταιρίας 

διερευνώνται τα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά σχέδια, πολιτικές και στρατηγικές της 

διοίκησης, η ανοχή της έναντι του κινδύνου καθώς, και η ικανότητα επίτευξης 

επιχειρησιακής επιτυχίας. Επίσης, σημαντικό χαρακτηριστικό κατά την αξιολόγηση μιας 

επιχείρησης αποτελεί, η φύση του ανταγωνισμού μέσω στον κλάδο τον οποίο 

δραστηριοποιείται.  

Το διάγραμμα 4.1 απεικονίζει την διαδικασία αξιολόγησης μίας βιομηχανικής 

επιχείρησης το οποίο χρησιμοποιεί ο οίκος Moody’s. Η διαδικασία ξεκινά από την 

μακροοικονομική ανάλυση, τις προοπτικές του κλάδου και τις κανονιστικές εξελίξεις. 

Συνεχίζει με ειδικά χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης επιχείρησης, όπως η ποιότητα της 

διοίκησης, η λειτουργική και χρηματοοικονομική θέση. Και καταλήγει, στα ειδικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης έκδοσης που αξιολογείται.  

 

Διάγραμμα 4.1: Ανάλυση αξιολόγησης Moody’s για βιομηχανική επιχείρηση 

Πηγή: Crouhy et al., 2001 

Issue 

Structure

Company Structure

Operating/Financial 
Porition

Management Quality

Industry/Regulatory Trends

Sovereign/Macroeconomic Analysis
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Το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που συγκεντρώνονται αξιολογούνται 

από την επιτροπή αξιολόγησης και λαμβάνεται η τελική απόφαση για την βαθμολογία. Η 

αξιολογούμενη επιχείρηση μπορεί να προβάλει ένσταση αναφορικά με την βαθμολογία 

πριν την δημοσίευσή της παρέχοντας νέα στοιχεία και πληροφορίες (Crouhy et al., 2001).  

Οι αξιολογήσεις συνοδεύονται  από ένα δείκτη μελλοντικών προοπτικών (future 

outlook indicator) ο οποίος μπορεί να είναι θετικός (positive), αρνητικός (negative) ή 

σταθερός (stable). Ο συγκεκριμένος δείκτης υποδηλώνει πως ο οίκος ίσως αναθεωρήσει την 

εκτίμησή του προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο στα επόμενα δύο με τρία χρόνια (Resti 

& Sironi, 2007).    

Στο διάγραμμα 4.2 εικονίζεται η διαδικασία την οποία ακολουθεί η Moody’s για την 

αξιολόγηση των πελατών της.  

 
Διάγραμμα 4.2: Διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s 

Πηγή: www.moodys.com 
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Στο διάγραμμα 4.3 εικονίζεται η διαδικασία την οποία ακολουθεί η Standard & 

Poor’s για την αξιολόγηση των πελατών της. 

 

Διάγραμμα 4.3: Διαδικασία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poor’s 

Πηγή: www.spratings.com 
 

Οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης ταξινομούν τους πελάτες τους (επιχειρήσεις, 

οργανισμούς, κράτη) σε βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας, χρησιμοποιώντας γράμματα 

(όπως AAA, AA, A, BBB κτλ) ή αλφαριθμητικά (όπως ΑΑΑ, ΑΑ1, ΑΑ2, ΑΑ3 κτλ). Στον πίνακα 

4.1 που ακολουθεί παραθέτουμε τα συστήματα (βαθμίδες) πιστοληπτικής ικανότητας τα 

οποία χρησιμοποιούν οι τρεις μεγαλύτεροι οίκοι αξιολόγησης  Moody’s, Standard & Poor’s 

και Fitch κατηγοριοποιημένα ανά κατηγορία κινδύνου.  



42 
 

Πίνακας 4.1: Βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s, Standard & Poor’s και Fitch 

 
Πηγή: European Sovereign Credit Ratings, Wall Street Journal 

 

4.4 Η μέθοδος credit scoring and ranking 

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μία παραδοσιακή μέθοδο διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου, η οποία αξιολογεί και αναλύει την χρηματοοικονομική κατάσταση των 

δανειζόμενων και τους ταξινομεί σε βαθμίδες κινδύνου προκειμένου να καθοριστούν οι 

όροι και οι προϋποθέσεις του δανείου. Η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται είτε 

από εξωτερικές εταιρίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, είτε εσωτερικά από την 

ίδια την τράπεζα (Angelopoulos & Mourdoukoutas, 2001).  

Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών και μεγάλων εταιριών 

πραγματοποιείται συνήθως από τους οίκους αξιολόγησης όπως Moody’s και Standard and 

Poor’s.  Αντίθετα, η αξιολόγηση ατόμων και μικρότερων επιχειρήσεων πραγματοποιείται 

εσωτερικά της τράπεζας, από εξειδικευμένο προσωπικό κι αφού συνεκτιμηθούν οι 

οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις των υπαρχόντων και υποψηφίων πελατών.  

Ο πιστωτικός κίνδυνος επηρεάζεται από μικροοικονομικές συνθήκες, από την 

οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση του πελάτη και από μία σειρά οικονομικών 

συνθηκών μεγάλης κλίμακας, οι οποίες επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του 

δανειζόμενου, δηλαδή την ικανότητα και την αποφασιστικότητα αποπληρωμής των χρεών 
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του. Στις μικροοικονομικές συνθήκες περιλαμβάνονται τα βιομηχανικά χαρακτηριστικά, 

όπως το προϊόν, η προμήθεια των πόρων και οι συνθήκες ζήτησης που ασκούν καθοριστική 

επιρροή στο περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, καθώς κι ένας αριθμός 

χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών της επιχείρησης όπως περιθώρια κέρδους, μερίδια 

αγοράς, χρηματοοικονομική μόχλευση και ταμειακές ροές.  

Αρχικά, η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβάνει την συλλογή και 

ανάλυση μικροοικονομικών και μακροοικονομικών δεδομένων, με τα οποία αξιολογούνται 

τα αιτήματα και προσδιορίζεται η πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου, καθώς και  

τους συγκεκριμένους όρους για την αντιστάθμιση κινδύνου των δανείων και των 

επενδυτικών θέσεων. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των δανείων η διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου ξεκινά από τα αιτήματα δανεισμού, υπαρχόντων ή νέων πελατών, που 

περνούν από προσεκτική εξέταση από τα διάφορα τμήματα χορηγήσεων, τα οποία 

συγκεντρώνουν και αναλύουν πληροφορίες σχετικά  με την πιστοληπτική ικανότητα των 

πελατών.  

 Κατά το δεύτερο στάδιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, οι τράπεζες 

θέτουν τους πιστωτικούς τους στόχους, ειδικά την σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου η 

οποία επιδρά στον καθορισμό και τις προδιαγραφές των βαθμίδων του πιστωτικού 

κινδύνου (για παράδειγμα Α,Β,Γ,Δ). Κάθε βαθμίδα αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο βαθμό 

πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή μία πιθανότητα απώλειας, και καθορίζει τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του δανείου, συμπεριλαμβανομένων του επιτοκίου, της αντιστάθμισης 

κινδύνου, και των απαιτήσεων παρακολούθησης του δανείου. Για παράδειγμα, η βαθμίδα 

Α περιλαμβάνει πελάτες χαμηλού κινδύνου, κυρίως εταιρίες με μεγάλη κεφαλαιοποίηση, 

με σταθερά οικονομικά και χρηματοοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, οι οποίες 

συγκέντρωσαν και υψηλή βαθμολογία σύμφωνα με την αξιολόγηση που αναφέρθηκε 

ανωτέρω. Αντίστοιχα, στην βαθμίδα Β περιλαμβάνονται επιχειρήσεις μέτριας 

επικινδυνότητας, και ούτω καθεξής.  

 Συνεχίζοντας στο τρίτο στάδιο, ακολουθεί η οργάνωση των ποσοτικών και ποιοτικών 

στοιχείων των πελατών σε ομάδες όπως, πωλήσεις και ανάπτυξη κερδών, είδος δανείου και 

αιτούμενο ποσό, χρηματοοικονομική δομή, καθαρή θέση επιχείρησης, ρευστότητα, 

ταμειακές ροές, περιθώρια κέρδους και αποτελεσματικότητα. Σε κάθε κατηγορία δίνεται 

ένας βαθμός από μία συγκεκριμένη βαθμολογική κλίμακα, και οι βαθμοί όλων των 
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κατηγοριών αθροίζονται ώστε να δώσουν μία συνολική βαθμολογία, η οποία στην συνέχεια 

διαιρείται με το πλήθος των κατηγοριών ώστε να αποδώσει την μέση βαθμολογία του 

πελάτη. Δηλαδή, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: 

Μέση Βαθμολογία = Συνολική Βαθμολογία / Πλήθος Κατηγοριών 

  Μόλις υπολογιστεί η μέση βαθμολογία, ο πελάτης ταξινομείται σε μία από τις 

βαθμίδες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι πελάτες με την υψηλότερη βαθμολογία 

ταξινομούνται  στην κλάση Α, εκείνοι με την κάπως χαμηλότερη βαθμολογία στην κλάση Β, 

και ούτω καθεξής. 

 Προκειμένου να αναλυθεί καλύτερη η μέθοδος του credit scoring and ranking, 

παραθέτουμε κάποιες ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης, καθώς και έναν ενδεικτικό πίνακα 

κατάταξης των πελατών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε 10 ομάδες κριτηρίων και 

βαθμολογική κλίμακα 0-4. Επομένως, η συνολική βαθμολογία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 

0 και 40. Αντίστοιχα, η μέση βαθμολογία θα βρίσκεται μεταξύ 0 και 4 (Angelopoulos-

Mourdoukoutas, 2001).  

1) Πωλήσεις και αύξηση κερδών 

2) Χρηματοοικονομική δομή  

3) Περιθώρια κέρδους 

4) Οργανωτική δομή και διοίκηση επιχείρησης 

5) Θέση στην αγορά-ανταγωνισμός 

6) Σχέσεις με τράπεζες, πιστωτές, προμηθευτές 

7) Κλάδος δραστηριότητας και γεωγραφική περιοχή 

8) Ποιότητα μηχανολογικού εξοπλισμού, επενδυτικό πρόγραμμα 

9) Προγραμματισμός, Marketing, Έρευνα και ανάπτυξη 

10) Ποιότητα και αξιοπιστία πληροφοριών  

Κατηγορία Κινδύνου  Βαθμολογία  Επίπεδο Κινδύνου 

 Α         3,1-4  Πολύ χαμηλός κίνδυνος 
 Β           2,1-3  Χαμηλός έως μέτριος κίνδυνος 
 Γ         1,1-2  Μέσο επίπεδο κινδύνου 
 Δ            0-1  Υψηλός κίνδυνος 
 Ε   Χωρίς Βαθμολογία Πολύ υψηλός κίνδυνος 
 ΣΤ   Χωρίς Βαθμολογία Χρεοκοπία  
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Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι πελάτες οι οποίοι λαμβάνουν μία βαθμολογία 

μεταξύ 3,1 και 4 ταξινομούνται στην κατηγορία Α. Εκείνοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν μία 

βαθμολογία μεταξύ  2,1 και 3 ταξινομούνται στην κατηγορία Β και εκείνοι των οποίων η 

βαθμολογία κινείται μεταξύ 1,1 και 2 ταξινομούνται στην κατηγορία Γ. Οι πελάτες και των 

τριών αυτών κατηγοριών εγκρίνονται προς χρηματοδότηση, ενώ οι πελάτες της κατηγορίας 

Δ απορρίπτονται και των κατηγοριών Ε και ΣΤ προχωράνε σε διαδικασία ανακατάταξης.  

  Πρέπει να τονιστεί πως η επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης, η ομαδοποίησή τους, 

και η επιλογή της κλίμακας βαθμολογίας για κάθε κατηγορία είναι υποκειμενικά, και 

αποτελούν ένα συνδυασμό εμπειρίας και κριτικής ικανότητας της επιτροπής που είναι 

επιφορτισμένη με αυτή την διαδικασία. Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης, κάποιοι 

παράγοντες θα μπορούσαν να είναι σταθμισμένοι, υπό την προϋπόθεση ότι οι συντελεστές 

στάθμισης να είναι επεξηγημένοι και δικαιολογημένοι.    

 Μετά και την ταξινόμηση των πελατών στις αντίστοιχες κατηγορίες, προχωράμε στο 

τέταρτο στάδιο, τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων του δανείου. Για 

παράδειγμα, οι πελάτες της βαθμίδας Α, θα λάβουν ένα σχετικά χαμηλό επιτόκιο και θα 

υπόκεινται σε σπάνιες οικονομικές αξιολογήσεις και αξιολογήσεις των εξασφαλίσεων. 

Αντίστοιχα, οι πελάτες της βαθμίδας Β θα λάβουν ένα υψηλότερο επιτόκιο, θα υπόκεινται 

σε συχνότερες αξιολογήσεις και ούτω καθεξής. 

 Η μέθοδος credit scoring and ranking δεν αναφέρεται μόνο στους νέους πελάτες 

αλλά και σε υπάρχοντες, οι οποίοι αξιολογούνται τακτικά και αναβαθμίζονται, 

υποβαθμίζονται ή αλλάζουν κλίμακα κινδύνου, όταν αιτούνται μία νέα χορήγηση ή 

ανανέωση των χρηματοδοτικών τους ορίων. Ειδικά για τους πελάτες οι οποίοι 

ταξινομούνται στις τελευταίες βαθμίδες, η τράπεζα έχει πρόσθετες απαιτήσεις πριν προβεί  

σε περεταίρω ενέργειες. Αυτές εξαρτώνται από το αν τα αιτήματα χρηματοδότησης 

προέρχονται από νέους ή υφιστάμενους πελάτες. Σε περίπτωση που πρόκειται για νέους 

πελάτες, τα χρηματοδοτικά αιτήματα δεν εγκρίνονται πριν ελεγχθούν και αξιολογηθούν οι 

προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Αντίστοιχα, για τους υφιστάμενους πελάτες τα αιτήματα δεν 

εγκρίνονται πριν τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εξασφαλίσεων. Η τράπεζα αν το 

θεωρήσει αναγκαίο μπορεί να μεταχειριστεί τα υφιστάμενα δάνεια σαν μη 

εξυπηρετούμενα και να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να εξασφαλίσει την 

αποπληρωμή τους (Angelopoulos & Mourdoukoutas, 2001). 
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Όμως, ανεξαρτήτως του είδους του πελάτη, η μέθοδος του credit scoring and 

ranking αποτελεί μία συνεχή διαδικασία παρακολούθησης κάθε δανείου και κάθε 

κατηγορίας δανείων μέχρι την πλήρη αποπληρωμή τους. Για τον λόγο αυτό οι τράπεζες 

συσσωρεύουν πληθώρα στατιστικών πληροφοριών, οι οποίες τις επιτρέπουν να 

υπολογίζουν την κατανομή πιθανότητας επισφαλών δανείων και καθυστερήσεων για κάθε 

κατηγορία κινδύνου. Από την στιγμή που υπολογίζεται η συγκεκριμένη κατανομή 

πιθανοτήτων, η τράπεζες γνωρίζουν με μεγάλη ακρίβεια τον πιστωτικό κίνδυνο που 

υπάρχει σε κάθε βαθμίδα κινδύνου. Αυτή η γνώση αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, με 

την σειρά της, συμβάλει στην επανεξέταση και αναθεώρηση της πιστωτικής πολιτικής.   

 

4.5 Credit derivatives 

Από την περίοδο όπου οι τράπεζες και οι επενδυτές άρχισαν να δανείζουν σημαντικά ποσά 

σε αναδυόμενες οικονομίες, με κακής ποιότητας μικροοικονομικά και μακροοικονομικά 

δεδομένα και με συνθήκες αγοράς που μπορεί να μεταβάλλονται από μέρα σε μέρα, 

δημιουργήθηκε μία νέα σειρά χρηματοοικονομικών παραγώγων, με σκοπό να προστατέψει 

τις τράπεζες και τους επενδυτές έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Όπως και τα υπόλοιπα 

παράγωγα, έτσι και τα πιστωτικά παράγωγα αντλούν την αξία τους από ένα υποκείμενο 

προϊόν όπως ένα κρατικό ή εταιρικό ομόλογο ή ένα δάνειο, και έχουν μία εσωτερική αξία 

όταν ορισμένες συμβατικές συνθήκες τίθενται σε εφαρμογή. Με τον τρόπο αυτό, οι 

αγοραστές αυτών των παραγώγων μπορούν να αντισταθμίσουν τις θέσεις τους, έναντι της 

πιθανότητας μερική ή ολικής αθέτησης πληρωμών του δανειζόμενου (Angelopoulos & 

Mourdoukoutas, 2001).  

Ανάλογα με την χρονική περίοδο για την οποία θέλουν να κάνουν αντιστάθμιση, η 

τράπεζες μπορούν να επιλέξουν από μία πληθώρα πιστωτικών παραγώγων. Εάν πρόκειται 

για μία σύντομη περίοδο αντιστάθμισης μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιστωτικά 

συμβόλαια προαίρεσης (credit options), ενώ αν πρόκειται να προβούν σε αντιστάθμιση για 

μεγαλύτερη χρονική περίοδο μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιστωτικές συμβάσεις 

ανταλλαγής επιτοκίων (credit swaps). 
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4.5.1 Βραχυπρόθεσμη αντιστάθμιση με credit options 

Τα options αποτελούν παράγωγα προϊόντα τα οποία δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα αλλά 

όχι την υποχρέωση, να αγοράσει ή να πουλήσει, το υποκείμενο προϊόν σε μία συγκεκριμένη 

τιμή και για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα credit options δίνουν στους κατόχους 

τους το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αγοράσουν ή να πουλήσουν τον υποκείμενο 

τίτλο χρέους, να πληρώσουν ή να λάβουν πλήρη εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου και 

γενικά χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου.  Κάποια credit option 

τύπου “calls”, για παράδειγμα, επιτρέπουν στους κατόχους να λαμβάνουν πληρωμές οι 

οποίες είναι αντιστρόφως ανάλογες της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειζόμενου, 

δηλαδή η αξία τους ανεβαίνει όταν μειώνεται η πιστοληπτική ικανότητα. Άλλα προϊόντα 

τύπου “calls”, τα οποία είναι γνωστά ως “digital default calls”, επιτρέπουν στον κάτοχο να 

εισπράξει το σύνολο του κεφαλαίου του δανείου σε περίπτωση χρεοκοπίας του 

δανειζόμενου (Saunders, 2000). Επομένως, τα πιστωτικά συμβόλαια προαίρεσης (credit 

options) χρησιμοποιούνται σαν μία μορφή πιστωτικής ασφάλειας, ήτοι, επιτρέπουν στον 

δανειστή να μεταβιβάσει τον πιστωτικό κίνδυνο σε τρίτους.  

 Σε αντίθεση με τα άλλα συμβόλαια προαίρεσης τα οποία συνδέονται με την τιμή 

ενός υποκείμενου προϊόντος, τα πιστωτικά συμβόλαια προαίρεσης συνδέονται με 

συγκεκριμένες συνθήκες, που δηλώνουν μερική ή ολική αθέτηση πληρωμών, και θέτουν σε 

ενέργεια την άσκηση του παραγώγου. Επομένως, τα πιστωτικά συμβόλαια προαίρεσης 

πρέπει να ορίζουν σαφώς τον χρεωστικό τίτλο με τον οποίο συνδέονται καθώς, και τις 

συνθήκες εξάσκησης και διακανονισμού. Τέλος, πρέπει να ορίζουν και τα γεγονότα τα 

οποία μπορεί να απαιτούν την άμεση εξάσκησή τους, σε πιο περίπλοκες καταστάσεις. 

 

4.5.2 Μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση με credit swaps 

Όπως είναι γνωστό, οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων αποτελούν συμφωνίες μεταξύ δύο 

μερών για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών ροών. Οι πιστωτικές συμβάσεις ανταλλαγής 

επιτοκίων (credit swaps) είναι συμφωνίες ανταλλαγής των χρηματοροών του δανείου 

έναντι ενός σταθερού ποσού, συνήθως ενός ποσοστού του οφειλόμενου κεφαλαίου. Με 

τον τρόπο αυτό, τα credit swaps αποτελούν μία εγγύηση έναντι του πιστωτικού κινδύνου, 
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αντικαθιστώντας άλλα περισσότερο συμβατικά μέσα διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, 

όπως τα letters of credit.  

Όπως και με τα συμβατικά swaps, έτσι και στα credit swaps, τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στην επιλογή των αντισυμβαλλομένων 

τους. Καθώς, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, ειδικά αν πρόκειται για εξωχρηματιστηριακά 

παράγωγα (over-the-counter derivatives), οι αντισυμβαλλόμενοι να μην μπορούν να 

τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα 

τόσο υψηλό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου για δύο λόγους. Πρώτο, λόγω της έλλειψης 

πληροφόρησης, η πιθανότητα αθέτησης που χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση του 

παραγώγου αποτελεί περισσότερο προϊόν εικασίας, παρά αντικειμενική εκτίμηση. 

Δεύτερον, γιατί το απαιτούμενο ποσό σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής είναι αρκετά 

υψηλό και είναι δύσκολο να αντισταθμιστεί από τον αντισυμβαλλόμενο (Park, 1998). Για 

τους λόγους αυτούς οι εποπτεύουσες αρχές απαιτούν από τις τράπεζες να διατηρούν 

κεφάλαια, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την περίπτωση, όπου ο 

αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του (Seiberg, 1997). 

Η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου μέσω credit swaps είναι ιδιαίτερα απλή και 

περιλαμβάνει δύο στάδια. Αρχικά, ο πρώτος συμβαλλόμενος πληρώνει στον δεύτερο ένα 

σταθερό ποσό, συνήθως ένα ποσοστό επί του αρχικού κεφαλαίου. Σε αντάλλαγμα, ο 

δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει το υπόλοιπο του 

δανείου σε περίπτωση αδυναμίας του δανειζόμενου.  

 

4.6 Μέτρα εκτίμησης της Προσαρμοσμένης στον Κίνδυνο Απόδοσης RAPM 

(Risk Adjusted Performance Measurement)  

Ενώ παραδοσιακά η διαχείριση κινδύνων εκ μέρους των πιστωτικών οργανισμών 

επικεντρώνονταν κυρίως στην εκτίμηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου, τα τελευταία 

χρόνια αναδείχθηκε, η προσέγγιση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης. Έτσι, το κέντρο βάρους 

μετατοπίστηκε, από την προσπάθεια προστασίας του κεφαλαίου και των κερδών του 

πιστωτικού οργανισμού, στην επιδίωξη υψηλότερων δυνατών προσαρμοσμένων ως προς 

τον κίνδυνο αποδόσεων από την επένδυση του διαθέσιμου κεφαλαίου (Σαπουντζόγλου & 

Πεντότης, 2009). Η επιδίωξη αυτή έχει οδηγήσει τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα στην 
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εφαρμογή μέτρων εκτίμησης της  προσαρμοσμένης στον κίνδυνο απόδοσης RAPM (Risk 

Adjusted Performance Measurement) των επενδύσεών τους.  

Το βασικότερο πλεονέκτημα των μέτρων αυτών είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα 

σύγκρισης της προσαρμοσμένης στον κίνδυνο απόδοσης εναλλακτικών δραστηριοτήτων και 

επενδυτικών θέσεων και διευκολύνουν την αποτελεσματική κατανομή των κεφαλαίων προς 

την κατεύθυνση μεγιστοποίησης της οικονομικής αξίας του πιστωτικού οργανισμού.  

Η κεντρική ιδέα των προσαρμοσμένων στον κίνδυνο μέτρων αποδοτικότητας 

περιλαμβάνει την ταυτοποίηση της οικονομικής αξίας και συνεισφοράς κάθε επιμέρους 

δραστηριότητας. Αυτό επιτυγχάνεται εκτιμώντας το εισόδημα το οποίο παράγεται από μία 

συγκεκριμένη δραστηριότητα σε σχέση με το κεφάλαιο που απαιτεί η ανάληψή της. Το 

απαιτούμενο κεφάλαιο είναι συνάρτηση του υποκείμενου κινδύνου της δραστηριότητας. Η 

σχέση αυτή η οποία αναφέρεται ως απόδοση επί του  κεφαλαίου (return on capital-ROC), 

εκτιμάται ως ο λόγος των κερδών από την συγκεκριμένη επένδυση προς το κεφάλαιο που 

απαιτείται για την κάλυψη του κινδύνου που αυτή συνεπάγεται (Σαπουντζόγλου & 

Πεντότης, 2009):  

Απόδοση επί του κεφαλαίου=
Κέρδη

Κεφάλαιο
 

 

Η απόδοση αυτή συγκρίνεται ακολούθως με την επιθυμητή για τον πιστωτικό 

οργανισμό απόδοση (benchmark rate) ή με την απόδοση εναλλακτικών επενδύσεων και 

έτσι κρίνεται η σκοπιμότητα ανάληψής της.   

Δύο από τους κυριότερους δείκτες, οι οποίοι μετρούν την προσαρμοσμένη στον 

κίνδυνο απόδοση, είναι ο δείκτης της προσαρμοσμένης στον κίνδυνο απόδοσης κεφαλαίου 

(Risk Adjusted Return on Capital-RAROC) και ο δείκτης απόδοσης των προσαρμοσμένων 

στον κίνδυνο κεφαλαίων (Return on Risk Adjusted Capital-RORAC), οι οποίοι 

παρουσιάζονται στις επόμενες ενότητες.  
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4.6.1 Ο Δείκτης της Προσαρμοσμένης στον Κίνδυνο Απόδοσης Κεφαλαίου (Risk 

Adjusted Return on Capital-RAROC) 

Το RAROC αποτελεί ένα μοντέλο, το οποίο εισήχθη από την τράπεζα Banker’s Trust το 1970 

και αποτελούσε ένα υπόδειγμα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου των υποψηφίων 

πελατών των τραπεζών (Ziak et al., 1996). Xρησιμοποιείται εκτενώς σαν ένα εργαλείο 

μέτρησης του οικονομικού κέρδους, το οποίο προκύπτει από συγκεκριμένη δραστηριότητα 

ή κέντρο κόστους. Συμβάλλει στην συγκρισιμότητα της απόδοσης κάθε λειτουργικής 

μονάδας ενός πιστωτικού ιδρύματος. Συγκεκριμένα, επιτρέπει την εκτίμηση της 

οικονομικής απόδοσης ανά μονάδα οικονομικού κεφαλαίου, που δεν δεσμεύεται από τον 

πιστωτικό οργανισμό, είτε για μια συναλλαγή, είτε για το σύνολο του χαρτοφυλακίου 

(Σαπουντζόγλου & Πεντότης, 2009).  

Η προσέγγιση RAROC αποτελεί ένα δείκτη μιας επιχειρηματικής μονάδας, στον 

οποίο ο αριθμητής είναι κάποιο μέτρο προσαρμοσμένου εισοδήματος, είτε μιας 

μελλοντικής είτε μιας παρελθούσας περιόδου. Ο παρονομαστής είναι ένα μέτρο της μη 

αναμενόμενης ζημιάς ή του οικονομικού κεφαλαίου στον κίνδυνο ως αποτέλεσμα αυτής 

της δραστηριότητας (Ζοπουνίδης &  Λεμονάκης, 2009). 

Επομένως,  

RAROC =
Προσαρμοσμένο Εισόδημα

Κεφάλαιο σε κίνδυνο
 

Ο συγκεκριμένος δείκτης μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το φάσμα των εργασιών 

ενός πιστωτικού ιδρύματος, καθώς επίσης και στον τομέα των δανειοδοτήσεων.  

Αλγεβρικά μπορούμε να ορίσουμε το RAROC ως ακολούθως:  

RAROC =
Άθροισμα Εσόδων + 𝑟 ∗ EC − Έξοδα − Αναμενόμενες Ζημιές

EC
 

Όπου,  

EC: Οικονομικό κεφάλαιο (Economic Capital) που απαιτείται για την απορρόφηση 

των      μη αναμενόμενων ζημιών 

r: Επιτόκιο. 
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4.6.2 Ο Δείκτης Απόδοσης των Προσαρμοσμένων στον Κίνδυνο Κεφαλαίων (Return 

on Risk Adjusted Capital-RORAC) 

Ακόμη ένας δείκτης ο οποίος μετρά την απόδοση των προσαρμοσμένων στον κίνδυνο 

κεφαλαίων είναι ο δείκτης RORAC, ο οποίος εκφράζεται ως: 

RORAC=
Αποδόσεις - Κόστος Ευκαιρίας του Ρυθμιστικού Κεφαλάιου

Κέρδη σε Κίνδυνο
 

 

Αλγεβρικά διατυπώνεται ως εξής: 

RORAC =
Αποδόσεις ∗ Επιτόκιο Χωρίς Κίνδυνο

Κέρδη σε Κίνδυνο
=

R ∗ r

EaR
 

Όπου, 

EaR=Earnings at Risk (κέρδη σε κίνδυνο) 

R=Αποδόσεις 

r=Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. 

Σημειώνεται ότι τόσο ο υπολογισμός του RAROC όσο και του RORAC απαιτούν την 

ύπαρξη ενός δομημένου και αποτελεσματικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 

Κινδύνων (Risk Management Information System) το οποίο θα παράγει αξιόπιστες 

εκτιμήσεις των στοιχείων κινδύνου. Για την εκτίμηση των δεικτών RAROC και RORAC είναι 

αναγκαία η χρήση ιστορικών δεδομένων (Σαπουντζόγλου & Πεντότης, 2009). 

 

4.7 Μοντέλα Γραμμικής Πιθανότητας  

Τα μοντέλα γραμμικής πιθανότητας χρησιμοποιούν δεδομένα πιστοληπτικής συμπεριφοράς 

παρελθόντων πιστοδοτήσεων δανειοληπτών για να ερμηνεύσουν τη συνέπεια και εν γένει 

τη συμπεριφορά ενός πιστούχου (Ζοπουνίδης & Λεμονάκης, 2009). 

 Η κεντρική ιδέα των συγκεκριμένων μοντέλων αποτελείται από τον διαχωρισμό των 

παλαιών δανείων σε δύο κατηγορίες. Εκείνα τα οποία παρουσίασαν επισφάλειες (Zi=1) και 

εκείνα τα οποία εξυπηρετήθηκαν κανονικά (Zi=0). Στη συνέχεια, οι παρατηρήσεις αυτές 
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χρησιμοποιούνται σε μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης μιας ομάδας j προβλεπτικών 

μεταβλητών (Xij) που αντικατοπτρίζουν ποσοτικές πληροφορίες για τον i δανειολήπτη.  

 Επομένως, το μοντέλο είναι της μορφής:  

𝑍𝑖 = ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗 + 휀

𝑛

𝑗=1

 

Όπου βj είναι ο συντελεστής της j μεταβλητής.  

Στη συνέχεια αν πάρουμε αυτές τις εκτιμήσεις βj και τις πολλαπλασιάσουμε με την 

παρατηρούμενη μεταβλητή Xij για ένα πελάτη i, έχουμε την δυνατότητα να παράγουμε την 

βαθμολογία του Zi για τον συγκεκριμένο πελάτη. Όπου, η βαθμολογία αυτή μπορεί να 

μεταφραστεί ως η πιθανότητα του συγκεκριμένου πελάτη για αθέτηση της πληρωμής του 

χρέους του.  

E(Zi)=(1-pi)= Αναμενόμενη Πιθανότητα Αθέτησης Υποχρέωσης 

Όπου pi=πιθανότητα εξόφλησης του χρέους. 

Ένα βασικά μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι οι εκτιμώμενες πιθανότητες 

αθέτησης της υποχρέωσης πολύ συχνά βρίσκονται έξω από το διάστημα 0 έως 1 

(Ζοπουνίδης & Λεμονάκης, 2009).  

 

4.7.1 Το μοντέλο Logit  

Αποτελεί το μοντέλο μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου βάσει της λογιστικής 

παλινδρόμησης logit, το οποίο περιορίζει το εκτιμώμενο διάστημα της πιθανότητας 

ασυνέπειας να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0 και 1 (Ζοπουνίδης & Λεμονάκης, 2009).   

 Η λογιστική εκτίμηση υποθέτει ότι η πιθανότητα ασυνέπειας καθορίζεται από την 

συνάρτηση:  

𝑝𝑖 = 𝐹(𝑍𝑖) =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
 

 Καθώς το Z τείνει προς το άπειρο, το 𝑒−𝑍 τείνει στο 0 και το p έχει ένα περιορισμένο 

προς τα επάνω σύνορο στο 1. Καθώς το Z τείνει στο μείον άπειρο, το e τείνει προς το άπειρο 
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και το p έχει ένα περιορισμένο χαμηλό όριο στο 0. Έτσι, δεν υπάρχει πιθανότητα να 

πάρουμε προβλέψεις πιθανότητας μεγαλύτερες από το 1 ή μικρότερες από το 0. Η οριακή 

επίπτωση του Z στην πιθανότητα, το οποίο εκφράζεται ως f(Z), δίνεται από την παράγωγο 

την συνάρτησης που απεικονίζεται στο διάγραμμα 4.4.  

 
Διάγραμμα 4.4: Συνάρτηση Logit 

Πηγή: Ζοπουνίδης-Λεμονάκης, 2009 
 

Η λογιστική ανάλυση εύκολα επεκτείνεται και στις περιπτώσεις που υπάρχουν 

περισσότερες από μία επεξηγηματικές μεταβλητές.  

 

4.7.2 Το μοντέλο Probit 

Μία εναλλακτική προσέγγιση του μοντέλου της λογιστικής παλινδρόμησης (logit) είναι να 

χρησιμοποιήσουμε την αθροιστική κανονική κατανομή για να τυποποιήσουμε την 

σιγμοειδή σχέση F(Z). Η τυποποιημένη κανονική κατανομή είμαι μία με μέσο 0 και 

μοναδιαία διακύμανση.    

Όπως και με τη λογιστική ανάλυση, ορίζεται η μεταβλητή Z που είναι γραμμική 

συνάρτηση των μεταβλητών που καθορίζουν την πιθανότητα:  

Ζ=β1+β2Χ2+…+βκΧκ 
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Όπου, F(Z) είναι η τυποποιημένη αθροιστική κανονική κατανομή, που δίνει την 

πιθανότητα να προκύψει το γεγονός για κάθε αξία του Ζ:  

𝑃𝑖 = 𝐹(𝑧) =
1

√2𝜋
𝑒

1
2

𝑧2

 

Όπως με την λογιστική ανάλυση, το οριακό αποτέλεσμα για κάθε μεταβλητή δεν 

είναι σταθερό. Εξαρτάται από την αξία του f(Z) το οποίο με την σειρά του εξαρτάται από τις 

τιμές των επεξηγηματικών μεταβλητών.  

Γενικά οι μέθοδοι Logit και Probit καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα. 

Εντούτοις, τα άκρα της Logit και της Probit κατανομής είναι διαφορετικά και μπορούν να 

δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα εάν το δείγμα δεν είναι ισοσκελισμένο (Ζοπουνίδης & 

Λεμονάκης, 2009).   

 

4.8 Η μέθοδος Creditmetrics 

Η μέθοδος Creditmetrics η οποία δημιουργήθηκε το 1997 από την JP Morgan, βασίζεται 

στην ανάλυση της μεταβολής της πιστοληπτικής ικανότητας. Η συγκεκριμένη προσέγγιση 

στηρίζεται σε εκτιμήσεις αναφορικά με την πιθανότητα ο δανειζόμενος να μετακινηθεί από 

μία κατηγορία πιστοληπτικής ικανότητας σε μία άλλη, συμπεριλαμβανομένης και της 

χρεοκοπίας, μέσα σε μία ορισμένη χρονική περίοδο (συνήθως ενός έτους).  Μέσω της 

μεθόδου Creditmetrics ο χρηματοοικονομικός οργανισμός έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει 

την πλήρη μελλοντική κατανομή των αξιών κάθε χαρτοφυλακίου δανείων ή χρεογράφων 

για ένα έτος (Crouhy et al. 2006). 

Μία βασική υπόθεση της μεθόδου είναι ότι οι παρελθοντικές ιστορικές μεταβολές 

της αξιολόγησης των ομολόγων περιγράφουν ακριβώς την πιθανότητα μεταβολής της 

πιστοληπτικής διαβάθμισης το επόμενο χρονικό διάστημα. Το πλαίσιο της προσέγγισης του 

Creditmetrics για την μέτρηση του κινδύνου, μπορούμε να πούμε πως έχει σαν βασικά 

στοιχεία, την πιστωτική  value at risk (credit VaR) εξαιτίας του πιστωτικού κινδύνου 

μεμονωμένου περιουσιακού στοιχείου και την credit value at risk σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου, η οποία λαμβάνει υπόψιν και τις επιπτώσεις της διαφοροποίησης του 

χαρτοφυλακίου.  
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Διάγραμμα 4.5: Οι πυλώνες του CreditMetric για την εκτίμηση της VAR 

Πηγή: JP Morgan, 1997 
 
 

Η εκτίμηση της VaR γίνεται αφού πρώτα ληφθούν υπόψη (RiskMetrics Group, 2007):  

 Η διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του αξιολογούμενου 

 Η πιθανότητα μεταβολής της πιστοληπτικής διαβάθμισης του δανειζόμενου 

 Τα ποσοστά ανάκτησης των δανείων που έχουν πτωχεύσει 

 Τα περιθώρια των αποδόσεων στην αγορά ομολόγων 

 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα βασικά στοιχεία υλοποιούνται μέσα από μία διαδικασία 

τεσσάρων σταδίων. Αρχικά, καθορίζουμε ένα σύστημα αξιολόγησης, με κατηγορίες 

πιστωτικής διαβάθμισης, καθώς και τις πιθανότητες μετακίνησης από ένα επίπεδο 

πιστοληπτικής ικανότητας σε ένα άλλο, στον συγκεκριμένο ορίζοντα πιστωτικού κινδύνου.  

Ακολουθεί, ένας πίνακας των πιθανοτήτων μετακίνησης πιστοληπτικής ικανότητας για 

χρονικό διάστημα ενός έτους. 
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Πίνακας 4.2: Πίνακας πιθανοτήτων μεταβολής της διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας 
του αξιολογούμενου για ένα έτος σύμφωνα με το CreditMetrics 

 
Πηγή: Standard & Poor’s CreditWeek, April 15, 1996 

 

Στο δεύτερο στάδιο, ορίζουμε την περίοδο πιστωτικού κινδύνου, όπου συνήθως 

είναι ένα έτος. 

Στην συνέχεια, κατά το τρίτο στάδιο, καθορίζουμε την μελλοντική καμπύλη 

προεξόφλησης στον ορίζοντα κινδύνου, για κάθε κατηγορία πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

Αυτό μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε το χρεόγραφο, χρησιμοποιώντας την μηδενική 

καμπύλη, αντιστοίχως της μελλοντικής πιστοληπτικής διαβάθμισης του εκδότη. Σε 

περίπτωση χρεοκοπίας, η αξία του χρηματοοικονομικού μέσου υπολογίζεται σύμφωνα με 

το επιτόκιο ανάκτησης, το οποίο είναι ποσοστό επί της ονομαστικής ή της πραγματικής 

αξίας. 

Κατά το τέταρτο και τελευταίο στάδιο, το σύνολο της πληροφόρησης από τα 

προηγούμενα στάδια συνδυάζεται ώστε να υπολογιστεί η μελλοντική κατανομή των 

αλλαγών στην αξία του χαρτοφυλακίου, συνέπεια της μεταβολής της πιστοληπτικής 

διαβάθμισης. 

 

4.9 Η μέθοδος του Merton 

Το μοντέλο του Merton βασίζεται στον κανόνα της περιορισμένης ευθύνης, ο οποίος 

επιτρέπει στους μετόχους να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, παραχωρώντας δικαιώματα 

επί των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης στους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως 
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ομολογιούχους και τράπεζες, σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες προτεραιότητας. Με 

τον τρόπο αυτό, οι υποχρεώσεις της επιχείρησης θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις 

έναντι των περιουσιακών της στοιχείων, με τις εξοφλήσεις των κατόχων χρεογράφων να 

καθορίζονται πλήρως σύμφωνα με τις ρήτρες προτεραιότητας και ασφάλειας. Σύμφωνα με  

την θεωρία αυτή, η επιχείρηση θα χρεοκοπήσει όταν η αξία των περιουσιακών της 

στοιχείων υπολείπεται της αξίας του χρέους της.  Με βάση το συγκεκριμένο μοντέλο, η 

πιθανότητα χρεοκοπίας και η ζημιά σε περίπτωση αθέτησης, εξαρτάται από την αξία των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, τις υποχρεώσεις της, την μεταβλητότητα των 

περιουσιακών στοιχείων και το επιτόκιο χρεοκοπίας για την ωρίμανση του χρέους. 

Για να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε το ύψος του πιστωτικού κινδύνου που 

προκύπτει από ένα τραπεζικό δάνειο, χρησιμοποιώντας αυτό το θεωρητικό μοντέλο, πρέπει 

πρώτα να κάνουμε δύο υποθέσεις. Πρώτον, ότι το δάνειο αποτελεί τον μοναδικό χρεωστικό 

τίτλο της εταιρίας  και δεύτερον, ότι η μόνη άλλη πηγή χρηματοδότησης είναι το μετοχικό 

κεφάλαιο. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα αξία του πιστωτικού κινδύνου ισούται με την 

αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης πώλησης στην αξία των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρίας, με τιμή εξάσκησης ίση με την ονομαστική αξία του χρέους  

(συμπεριλαμβανομένων και των δεδουλευμένων τόκων) και με λήξη αντίστοιχη της 

ωρίμανσης του χρέους.  

Επομένως, σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, υποδηλώνεται πως στην περίπτωση 

αγοράς δικαιώματος πώλησης στην αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, για 

την χρονική περίοδο του χρέους, με τιμή εξάσκησης ίση με την ονομαστική αξία του 

δανείου, η τράπεζα θα μπορούσε, θεωρητικά, να μετατρέψει κάθε εταιρικό δάνειο το οποίο 

ενέχει κίνδυνο σε ένα ακίνδυνο δάνειο. Άρα, η αξία του δικαιώματος προαίρεσης πώλησης 

αποτελεί το κόστος εξάλειψης του πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος συνδέεται με την παροχή 

επιχειρηματικών δανείων, είναι δηλαδή το κόστος παροχής πιστωτικής ασφάλειας. 

Προκύπτει, δηλαδή, πως αν κάνουμε τις απαιτούμενες υποθέσεις σύμφωνα με το μοντέλο 

Black-Scholes (1973), μπορούμε να εκφράσουμε το ύψος του πιστωτικού κινδύνου της 

επιχείρησης με την χρήση των συμβολαίων προαίρεσης.  

Με βάση το μοντέλο του Merton, μπορεί κάποιος να υπολογίσει το κόστος του 

πιστωτικού κινδύνου και το πιστωτικό spread, σαν συνάρτηση του βαθμού επικινδυνότητας  

των περιουσιακών στοιχείων και του χρονικού διαστήματος της αποπληρωμής του χρέους. 
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Το συγκεκριμένο κόστος αποτελεί αύξουσα συνάρτηση της μόχλευσης και της δανειακής 

επιβάρυνσης της εταιρίας. Επίσης, επηρεάζεται από το ακίνδυνο επιτόκιο, όσο μεγαλύτερο 

το ακίνδυνο επιτόκιο, τόσο μικρότερο το κόστος μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.    

Η προσέγγιση της μεθόδου του Merton παρουσιάζει μία εκτίμηση της πιθανότητας 

χρεοκοπίας μίας εταιρίας, καθώς και μία εναλλακτική της προσέγγισης για την μεταβολή 

της πιστωτικής διαβάθμισης, στον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου. Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι κάθε επιχείρηση εξετάζεται 

χωριστά, σύμφωνα με τα μοναδικά της χαρακτηριστικά προκειμένου να υπολογιστεί η 

πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Ωστόσο, αποτελεί και μειονέκτημα της προσέγγισης, 

καθώς η απαιτούμενη πληροφόρηση για μία τέτοιου είδους ανάλυση δεν είναι πάντα 

διαθέσιμη στη τράπεζα.  

   

4.10 Η μέθοδος KMV 

Η KMV χρησιμοποίησε το μοντέλο του Merton για να αναπτύξει μία νέα προσέγγιση για τον 

υπολογισμό πιθανοτήτων χρεοκοπίας. Η ονομασία KMV προέρχεται από το αρχικό γράμμα 

των επωνύμων των Stephen Kealhofer, John McQuon και Oldrich Vasicek, οι οποίοι ήτα οι 

ιδρυτές της KMV Corporation to 1989. Η KMV έχει γίνει από τότε τμήμα του οίκου 

πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s, αλλά είναι ευρέως γνωστή ως  προσέγγιση KMV. 

 Η συγκεκριμένη μέθοδος διαφοροποιείται από την μέθοδο του Creditmetrics, 

καθώς από αυτή προκύπτει μία αναμενόμενη συχνότητα αθέτησης (expected default 

frequency-EDF) για κάθε εκδότη, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την αγορά μετοχών, 

και δεν βασίζεται σε αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας και μέσες ιστορικές 

συχνότητες μεταβολής, οι οποίες παράγονται από οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, για 

κάθε βαθμίδα πιστωτικού κινδύνου. H αναμενόμενη συχνότητα αθέτησης (EDF) μπορεί να 

δημιουργηθεί σε κάθε σύστημα αξιολόγησης προκειμένου να παραχθεί αντίστοιχη 

αξιολόγηση για τον οφειλέτη. Με την βοήθεια μίας προσεκτικής ερμηνείας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν ανεξάρτητος, εναλλακτικός έλεγχος των παραδοσιακών, εσωτερικών  

συστημάτων αξιολόγησης των τραπεζικών ιδρυμάτων και σαν δείκτης της κατάλληλης τιμής 

του πιστωτικού κινδύνου μεμονωμένων εταιριών. H KMV έχει επεκτείνει την μεθοδολογία 



59 
 

της αναφορικά με τον υπολογισμό της EDF και για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου 

χαρτοφυλακίου.   

Επειδή βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στο μοντέλο του Merton, η EDF κάθε 

εταιρίας, είναι ένα αποτέλεσμα την κεφαλαιακής δομής, της τρέχουσας αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και κυρίως, της μεταβλητότητας των αποδόσεων των 

περιουσιακών  στοιχείων της εταιρίας. Η αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας 

προέρχεται από την αγοραία αξία του μετοχικού κεφαλαίου, καθιστώντας αντιληπτό πως η 

προσέγγιση  KMV βρίσκει καλύτερη εφαρμογή σε εισηγμένες εταιρίες, η αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου των οποίων πηγάζει από την χρηματιστηριακή αγορά.  

Η προσέγγιση KMV μετατρέπει τα στοιχεία τα οποία αντλεί από την τιμή της μετοχής 

της εταιρίες και τις οικονομικές καταστάσεις και υπολογίζει τον κίνδυνο χρεοκοπίας μέσω 

μίας διαδικασίας τριών σταδίων.  

Αρχικά, κατά το πρώτο στάδιο, γίνεται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας και της 

μεταβλητότητας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, όπως προκύπτουν από την 

χρηματιστηριακή αγορά. Για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας, γίνεται η υπόθεση πως 

ακολουθεί την κανονική κατανομή, ενώ για την μεταβλητότητα υποθέτουμε ότι 

μακροπρόθεσμα παραμένει σταθερή. Επίσης, το συγκεκριμένο μοντέλο κάνει την υπόθεση 

ότι η κεφαλαιακή δομή του αιτούμενου δανειοδότηση αποτελείται από ίδια κεφάλαια, 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, και προνομιούχες μετοχές.  

Επομένως, η αγοραία αξία S και η μεταβλητότητα σs είναι συνάρτηση των: 

S=f(V,σ,LR,c,r) 

σs=f(V,σ,LR,c,r) 

όπου, 

V:Αγοραία αξία παγίων περιουσιακών στοιχείων 

LR: Βαθμός μόχλευσης 

c: Μέσος όρος αποδόσεων μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 

r: Ακίνδυνο επιτόκιο  



60 
 

Άρα, η αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων, η οποία αποτελεί το πρώτο 

στάδιο του μοντέλου εξάγεται συναρτήση των:  

V=f(S, σ,LR,c,r) 

Στην συνέχεια, κατά το δεύτερο στάδιο, υπολογίζεται η “απόσταση από την 

χρεοκοπία” (distance to default-DD), που αποτελεί έναν δείκτη μέτρησης του πιστωτικού 

κινδύνου.  Η απόσταση από την χρεοκοπία (DD) είναι ο αριθμός των τυπικών αποκλίσεων 

ανάμεσα στο μέσο της κατανομής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και σε ένα κριτικό 

σημείο, το σημείο χρεοκοπίας (default point-DPT). Η απόσταση από την χρεοκοπία (DD) 

ορίζεται ως η ονομαστική αξία των τρεχουσών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

βραχυπρόθεσμων χρεών, που πρέπει να εξυπηρετηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, συν 

το ήμισυ του μακροπρόθεσμου χρέους. Η απόσταση από την χρεοκοπία (DD) ισούται με το 

πηλίκο της διαφοράς της αναμενόμενης αξίας των παγίων (E(V)) σε ένα χρόνο και του 

σημείου χρεοκοπίας (DPT), προς την τυπική απόκλιση της αξίας των παγίων (σ) (Huang et. 

al., 2010): 

𝐷𝐷 =
𝐸(𝑉) − 𝐷𝑃𝑇

𝜎
 

 
Διάγραμμα 4.6: Απόσταση από την χρεοκοπία (DD) 

Πηγή: Crouhy et al, 2001 
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Τέλος, στο τρίτο στάδιο, διαβαθμίζεται η “απόσταση από την χρεοκοπία” σε 

πραγματικές πιθανότητες αθέτησης πληρωμών, χρησιμοποιώντας μία προεπιλεγμένη βάση 

δεδομένων. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και βασίζεται σε ιστορικά 

στοιχεία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. 

 

Διάγραμμα 4.7: Απεικόνιση της απόστασης από την χρεοκοπία και της αναμενόμενης 
συχνότητας αθέτησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 

Πηγή: Crouhy et al., 2006 

 

4.11 Η προσέγγιση CreditRisk+ 

Το μοντέλο CreditRisk+  αναπτύχθηκε από την επενδυτικά τράπεζα Credit Suisse Financial 

Products (CSFP) το 1997 και αποτελεί ένα καθαρά αναλογιστικό μοντέλο, το οποίο 

βασίζεται σε μοντέλα θνησιμότητας που αναπτύχθηκαν από ασφαλιστικές εταιρίες. Οι 

πιθανότητες χρεοκοπίας τις οποίες χρησιμοποιεί το μοντέλο βασίζονται σε ιστορικά 

στατιστικά στοιχεία αθέτησης πληρωμών πιστωτικού κινδύνου.  

Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται σε ορισμένες υποθέσεις, ειδικότερα:  

 Στην περίπτωση μεμονωμένου δανείου, η πιθανότητα χρεοκοπίας σε μία συγκεκριμένη 

περίοδο, για παράδειγμα ένα μήνα, είναι η ίδια για κάθε περίοδο ίδιου διαστήματος, για 

παράδειγμα έναν άλλο μήνα.  

 Στην περίπτωση μεγάλου αριθμού οφειλετών, η πιθανότητα χρεοκοπίας ενός 

συγκεκριμένου οφειλέτη είναι μικρή, και ο αριθμός των αθετήσεων πληρωμών που 
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λαμβάνουν χώρα μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι ανεξάρτητος από τον αριθμό 

των αθετήσεων που συμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις, και βασιζόμενοι σε εμπειρικές παρατηρήσεις, η 

κατανομή των πιθανοτήτων για ένα αριθμό αθετήσεων πληρωμών κατά την διάρκεια μίας 

ορισμένης χρονικής περιόδου (για παράδειγμα ένα έτος) μοιάζει να ακολουθεί την 

κατανομή Poisson. Πολλοί τύποι δανείων, όπως στεγαστικά και δάνεια προς μικρές 

επιχειρήσεις, είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι πληρούν αυτή την υπόθεση αναφορικά με τον 

κίνδυνο αθέτησής τους. Επιπλέον, αναμένουμε o μέσος ρυθμός αθέτησης πληρωμών να 

μεταβάλλεται διαχρονικά ανάλογα με τον επιχειρηματικό κύκλο. Επομένως, μπορούμε να 

πούμε πως η συγκεκριμένη κατανομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρουσιάσει την 

διαδικασία αθέτησης πληρωμών μόνο αν υποθέσουμε ότι ο μέσος ρυθμός αθέτησης 

πληρωμών αλλάζει διαχρονικά, ακολουθώντας μία συγκεκριμένη κατανομή. 

Η προσέγγιση CreditRisk+ περιγράφει την κατανομή πιθανότητας ενός αριθμού 

μελλοντικών αθετήσεων πληρωμών για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (για παράδειγμα 

τον επόμενο χρόνο) μέσω ενός τυπικού εργαλείου των αναλογιστικών μαθηματικών, της 

κατανομής Poisson. Αναλυτικότερα, η πιθανότητα p(n) ότι n χρεοκοπίες θα συμβούν μέσα 

σε ένα έτος, υπολογίζεται ως εξής: 

𝑝(𝑛) =
𝑒(−𝜇)𝜇𝑛

𝑛!
 

Όπου, 

μ: αναμενόμενος αριθμός αθετήσεων πληρωμών, αντιπροσωπεύει το άθροισμα 

όλων των χρεοκοπιών ενός χαρτοφυλακίου 

Στο μοντέλο  CreditRisk+, οι δανειολήπτες χωρίζονται σε ζώνες, ή υποχαρτοφυλάκια, 

και όλοι οι δανειολήπτες της ίδια ζώνης χαρακτηρίζονται από περίπου τις ίδιες απώλειες σε 

περίπτωση χρεοκοπίας (loss given default-LGD). Έτσι, εάν γνωρίζουμε την κατανομή των 

αθετήσεων πληρωμών σε κάθε ζώνη, μπορούμε να βρούμε την κατανομή αθέτησης 

πληρωμών του χαρτοφυλακίου.  

Στα πλεονεκτήματα του CreditRisk+ μπορούμε να αναφέρουμε ότι αποτελεί μία 

μέθοδο εύκολη στην εφαρμογή. Επίσης, έχει ελάχιστες απαιτήσεις για δεδομένα. Τα 
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στοιχεία που απαιτούνται ώστε να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο είναι τα μέσα 

ποσοστά χρεοκοπίας και το μέγεθος των απωλειών σε περίπτωση χρεοκοπίας (loss given 

default-LGD), για κάθε χαρτοφυλάκιο.  Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι εύκολο να 

συγκεντρωθούν από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  

Ένα μειονέκτημα της προσέγγισης CreditRisk+ είναι ότι αγνοεί τον κίνδυνο των 

ενδεχόμενων μεταβολών στην πιστοληπτική διαβάθμιση του δανειζόμενου. Η έκθεση στον 

κάθε οφειλέτη είναι συγκεκριμένη και δεν είναι ευαίσθητη σε πιθανές μελλοντικές αλλαγές 

της πιστοληπτικής ικανότητάς του ή στην μεταβλητότητα των επιτοκίων.  

 

4.12 Το μοντέλο Z-score 

Το μοντέλο Z-score αναπτύχθηκε το 1968 από τον Altman για την πιστοληπτική αξιολόγηση 

των αμερικανικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονταν 

στο αμερικάνικο χρηματιστήριο. Αποτελεί ένα μοντέλο πολυμεταβλητής ανάλυσης 

διαχωρισμού και έχει σκοπό να διακρίνει τους δανειολήπτες σε χαμηλές και υψηλές 

κλάσεις πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα κριτήρια φερεγγυότητας. Ο 

μεταβλητός παράγων Ζ αποτελεί ένα συνολικό μέτρο του κινδύνου αθέτησης και εξαρτάται 

από τις τιμές των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών που χρησιμοποιούνται, οι οποίοι 

προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις της εξεταζόμενης εταιρίας, και από τις 

υποκειμενικές σταθμίσεις, οι οποίες έχουν προκύψει από ιστορικές παρατηρήσεις, 

αναφορικά με φερέγγυους και μη δανειολήπτες.  

Η γραμμική συναρτησιακή σχέση η οποία υπολογίστηκε αρχικά από τον Altman για 

την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ήταν η ακόλουθη: 

𝑍 = 1.2𝑋1 + 1.4𝑋2 + 3.3𝑋3 + 0.6𝑋4 + 1.0𝑋5 

Όπου, 

𝛧 = 𝛵휀𝜆𝜄𝜅ή 𝛣𝛼𝜃𝜇𝜊𝜆𝜊𝛾ί𝛼 

 

𝛸1 =
𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
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𝛸2 =
𝛢𝜋𝜊𝜃휀𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ά 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

𝛸3 =
𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝛷ό𝜌𝜔𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝛵ό𝜅𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

𝛸4 =
𝛢𝛾𝜊𝜌𝛼ί𝛼 𝛢𝜉ί𝛼 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

𝛬𝜊𝛾𝜄𝜎𝜏𝜄𝜅ή 𝛢𝜉ί𝛼 𝛭𝛼𝜅𝜌𝜊𝜋𝜌ό𝜃휀𝜎𝜇𝜊𝜐 𝛸𝜌έ𝜊𝜐𝜍
 

 

𝛸5 =
𝛫ύ𝜅𝜆𝜊𝜍 𝛦𝜌𝛾𝛼𝜎𝜄ώ𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

Η τιμή του Ζ μετρά την πιθανότητα χρεοκοπίας. Όσο υψηλότερη είναι η 

εκτιμώμενη τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής Ζ, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος 

αθέτησης από τον συγκεκριμένο δανειολήπτη. Αντίθετα, πολύ μικρές ή ακόμη κι 

αρνητικές τιμές του μεταβλητού παράγοντα Ζ καταδεικνύουν υψηλό κίνδυνο αθέτησης 

(Σαπουντζόγλου & Πεντότης, 2009).  Η διαχρονική ανάλυση του Z-score για μία 

επιχείρηση δύναται να αποτελέσει σημαντική πληροφόρηση σχετικά με την πορεία και 

την βιωσιμότητά  της.  

Για την χρησιμοποίηση του υποδείγματος πρέπει να γνωρίζουμε και τις κριτικές 

τιμές, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της 

επιχείρησης αναφορικά με τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Επομένως, σύμφωνα με την 

ερμηνεία του υποδείγματος έχουμε τα ακόλουθα (Altman, 1968; Altman et al,. 1977):  

 Για τιμές του Z-score ίσες ή μεγαλύτερες του 2,99, η αξιολογούμενη επιχείρηση δεν 

παρουσιάζει σημαντική πιθανότητα χρεοκοπίας τα επόμενα 2 έτη. 

 Για τιμές του Z-score μικρότερες ή ίσες του 1,81, η αξιολογούμενη επιχείρηση 

παρουσιάζει σημαντική πιθανότητα χρεοκοπίας το επόμενο διάστημα.  
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 Για τιμές του  Z-score μεταξύ 1,81 και 2,99, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή 

συμπεράσματα για την πορεία της επιχείρησης και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα 

προσεκτικοί.  

 

4.13 Οι δείκτες CAMELS 

Στην χρηματοοικονομική ανάλυση, αριθμοδείκτης θεωρείται η μαθηματική έκφραση της 

σχέσης ανάμεσα σε δύο λογιστικά μεγέθη. Η χρήση αριθμοδεικτών θεωρείται ως η πιο 

αξιόπιστη και διαδεδομένη μέθοδος χρηματοοικονομικής ανάλυσης (Χριστόπουλος & 

Ντόκας, 2012). 

Ένας εύκολος και αξιόπιστος τρόπος για την αξιολόγηση της επίδοσης μιας 

επιχείρησης είναι η σύγκριση των δεικτών της τρέχουσας περιόδου με τους αντίστοιχους 

δείκτες των προηγούμενων χρήσεων, καθώς και με τους μέσους δείκτες του κλάδου. Στην 

περίπτωση των τραπεζών, η χρήση των αριθμοδεικτών παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, 

καθώς στους τραπεζικούς ισολογισμούς η έννοιες των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων 

δεν ταυτίζονται με τις αντίστοιχες έννοιες των άλλων επιχειρήσεων. Κάτι ανάλογο ισχύει και 

με τα μοντέλα πρόβλεψης πτώχευσης επιχειρήσεων και για τον λόγο αυτό έχουν 

δημιουργηθεί  αντίστοιχα μοντέλα πρόβλεψης της χρεοκοπίας τραπεζών. Η πιο αξιόπιστη 

μέθοδος είναι οι δείκτες CAMELS.  

Η μεθοδολογία των δεικτών CAMELS είναι παρόμοια με το Z-score του Altman, 

υπολογίζονται δηλαδή, συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες οι οποίοι στην συνέχεια σταθμίζονται 

με κάποιους συντελεστές βαρύτητας, ώστε να προκύψει ένα άθροισμα το οποίο 

κατατάσσει τα τραπεζικά ιδρύματα ανάλογα με την βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Μία 

σημαντική διαφορά σε σχέση με τα αντίστοιχα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για 

επιχειρήσεις των υπολοίπων κλάδων, είναι πως η βαρύτητα των συντελεστών στα  CAMELS 

είναι υποκειμενική και εξαρτάται από την κριτική ικανότητα και την εμπειρία του αναλυτή. 

Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:  

 Capital (κεφαλαιακή επάρκεια) 

 Asset quality (ποιότητα ενεργητικού)  

 Management (ποιότητα διοίκησης) 

 Earnings (κερδοφορία)  
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 Liquidity (ρευστότητα) 

 Sensitivity to market risk (ευαισθησία στον κίνδυνο αγοράς)  

 

 

Διάγραμμα 4.8: Αριθμοδείκτες CAMELS 

Πηγή: Χριστόπουλος & Ντόκας, 2012 

 

Οι αριθμοδείκτες CAMELS υπολογίζονται ως εξής:  

 Capital 

Αριθμοδείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑐𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 − 𝐶𝐴𝑅) 

=
Tier I+Tier II

Σταθμισμένο έναντι του κινδύνου ενεργητικό
 

 

 Asset quality 

Δάνεια σε καθυστέρηση >90 ημερών-Προβλέψεις

Δάνεια
 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
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 Management 

Έξοδα διοίκησης

Πωλήσεις
 

  

 Earnings 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝑅𝑂𝐴) 

=
Καθαρά κέρδη

Σύνολο ενεργητικού
 

και 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 − 𝑅𝑂𝐸) 

=
Καθαρά κέρδη

Σύνολο ενεργητικού
 

 

 Liquidity 

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Μ.Ο. ενεργητικού
 

και 

Δάνεια

Καταθέσεις
 

 

 Sensitivity to market risk 

Σύνολο αξιογράφων

Μ.Ο. ενεργητικού
 

 

Η χρήση της μεθοδολογίας CAMELS, πέραν των αποτελεσμάτων που παρέχει για τις 

δυνατότητες της κάθε τράπεζας σε σχέση με τις υπόλοιπες, δίνει την δυνατότητα να 

προσδιοριστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους. Μάλιστα, η κατάταξη των υπό 

εξέταση τραπεζών μπορεί να γίνεται όχι μόνο επί της συνολικής τους εικόνας αλλά και για 

τον κάθε ξεχωριστό αριθμοδείκτη (Χριστόπουλος & Ντόκας, 2012). 

Οι δείκτες  CAMELS παρέχουν για την κάθε τράπεζα μία βαθμολογία για την 

συνολική της απόδοση (composite raring) και έξι επιμέρους βαθμολογίες για κάθε 
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κατηγορία αριθμοδείκτη. Με βάση μία στάθμιση για τον κάθε αριθμοδείκτη, 

διαμορφώνεται η συνολική βαθμολογία για την εξεταζόμενη τράπεζα.  

Η βαθμολογική κλίμακα κυμαίνεται από 1 έως 5. Το 1 αποτελεί την υψηλότερη 

βαθμολογία και αντικατοπτρίζει άριστες επιδόσεις και ύπαρξη επαρκών μηχανισμών 

διαχείρισης κινδύνου. Αντίστοιχα, το 5 αποτελεί την χαμηλότερη βαθμολογία και 

υποδεικνύει χαμηλές επιδόσεις, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.   

Συνοπτικά, η διαδικασία που ακολουθείται για τον υπολογισμό της τελικής 

βαθμολογίας CAMELS έχει ως εξής:  

1. Υπολογισμός των 6 αριθμοδεικτών 

2. Επιλογή συντελεστών στάθμισης για κάθε αριθμοδείκτη 

3. Βαθμολόγηση κάθε αριθμοδείκτη 

4. Πολλαπλασιασμός του βαθμού του κάθε αριθμοδείκτη με τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητας 

5. Άθροιση των γινομένων των έξι αριθμοδεικτών   

6. Συνολική βαθμολογία CAMELS και κατάταξη των τραπεζών  

7. Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

8. Επανάληψη της διαδικασίας για μία σειρά ετών  

9. Σχολιασμός της διαχρονικής πορείας της κάθε τράπεζας 

10. Συμπεράσματα – προτάσεις.   

 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, οι συντελεστές στάθμισης υπολογίζονται από τον 

αναλυτή που κάνει την αξιολόγηση. Στον πίνακα 4.3 παρατίθεται μία ενδεικτική επιλογή 

των συντελεστών σε περιόδους όπου δεν παρατηρούνται ακραία φαινόμενα.   

Πίνακας 4.3: Συντελεστές στάθμισης δεικτών CAMEL 

 
Πηγή: www.federalregister.gov 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα κάνουμε μία αναφορά στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους 

κινδύνους οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, 

Eurobank και Alpha Bank.  Συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις επιτροπές που υπάρχουν 

στα Διοικητικά Συμβούλια (Δ.Σ.) σχετικά με την διαχείριση του κινδύνου καθώς και τις 

στρατηγικές και πολιτικές που εφαρμόζει το κάθε τραπεζικό ίδρυμα για την διαχείριση του 

κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις δύο αυτές 

κατηγορίες κινδύνου καθώς, αποτελούν  τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει να 

αντιμετωπίσει ένα τραπεζικό ίδρυμα και επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και την 

κερδοφορία του.  

 Η διαχείριση του κινδύνου αποτελεί βασικό μέλημα των τραπεζικών ιδρυμάτων και 

λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τους κανόνες, τις μεθόδους και τις πολιτικές που θεσπίζονται 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή της Βασιλείας και τις υπόλοιπες ρυθμιστικές 

αρχές. Η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, το εύρος των προϊόντων  και η αβεβαιότητα 

που παρουσιάζεται στις διεθνείς αγορές έχουν καταστήσει την διαχείριση του κινδύνου 

βασική προτεραιότητα των διοικήσεων των τραπεζών.  

 Επελέγησαν οι συγκεκριμένες ελληνικές τράπεζας, καθώς μετά τον κύκλο εξαγορών 

και συγχωνεύσεων των τελευταίων ετών, οι τέσσερις τραπεζικοί όμιλοι συγκεντρώνουν την 

συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων και των δανείων στην Ελλάδα.   

Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο προέρχονται από τους 

δικτυακούς τόπους των τραπεζικών ιδρυμάτων, τις ετήσιες εκθέσεις τους καθώς και άλλες 

πληροφοριακές εκθέσεις.  
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5.2 Εθνική Τράπεζα  

 

Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και αποτέλεσε την πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού 

κράτους, με καθοριστική συνεισφορά στην οικονομική ζωή του τόπου σε αυτά τα 175 

χρόνια ιστορίας της. Σήμερα η Εθνική ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους και 

ισχυρότερους ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με δυναμική 

παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Προσφέρει ευρύ 

φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά σε 

11 χώρες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά μεγέθη του ομίλου σε 

εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για τις χρήσεις 2014 και 2015:  

Πίνακας 5.1: Βασικά μεγέθη ομίλου ΕΤΕ για το 2014 και το 2015 

Σύνολο ενεργητικού 111.232 115.212 

Ίδια κεφάλαια 9.099 9.612 

Απαιτήσεις κατά πελατών (προ προβλέψεων) 45.375 68.109 

Υποχρεώσεις προς πελάτες 42.959 64.929 

Σύνολο εσόδων 1.972 2.064 

Λειτουργικά έξοδα 1.301 1.354 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 

πελατών 
4.263 2.523 

Καθαρά κέρδη/ζημίες μετόχων ΕΤΕ (4227) 66  

Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 2,80% 3,30% 

Δάνεια : Καταθέσεις 91% 95% 

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγ. 1 

(Common Equity Tier 1) (*) 
14,6% 13,5% 

Πηγή: Διαδικτυακός τόπος ΕΤΕ 
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5.2.1 Επιτροπή διαχείρισης κινδύνων  

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία έχει συσταθεί και 

λειτουργεί σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.). Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 

συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1308/20.7.2006) 

βάσει των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006. 

 Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (Ε.Δ.Κ.) υποβάλει προς έγκριση στο Δ.Σ. τη 

στρατηγική και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου της τράπεζας και του ομίλου, σε ετήσια 

βάση. Επιπλέον, θέτει τις αρχές και εγκρίνει την πολιτική διαχείρισης κινδύνων,  και 

εποπτεύει την καταλληλότητα της διαχείρισης κινδύνων. Η Ε.Δ.Κ. έχει την ευθύνη να 

εξετάζει αναφορές και να αξιολογεί τη συνολική έκθεση του κινδύνου της τράπεζας και του 

ομίλου σε τακτική βάση, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη στρατηγική ανάληψης 

κινδύνων και το Επιχειρηματικό Σχέδιο του ομίλου.  

 

5.2.2 Διαχείριση κινδύνου 

Ο έλεγχος και η διαχείριση του κινδύνου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην συνολική 

στρατηγική του ομίλου της ΕΤΕ, έχοντας ως σκοπό αφενός την ουσιαστική παρακολούθηση 

των υπαρκτών και πιθανών κινδύνων για τον οργανισμό και αφετέρου την εναρμόνιση με 

τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  

Η ΕΤΕ έχει προσδιορίσει το περίγραμμα (riskprofile) και τη διάθεση ανάληψης 

κινδύνων (riskappetite) και έχει σχεδιάσει τη στρατηγική και την πολιτική διαχείρισής τους. 

Την ευθύνη για τη σύνθεση και τήρηση αυτού του γενικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων 

έχει η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (Ε.Δ.Κ.) με την άμεση συνδρομή της Επιτροπής 

Ελέγχου της τράπεζας.   

Κεντρικός ρόλος στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων έχει ανατεθεί και στις δύο 

Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων του ομίλου. Πρόκειται για τη Διεύθυνση Ελέγχου και Δομής 

Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου και τη Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών 

και Λειτουργικών Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου, οι οποίες ασχολούνται με την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων που αναλαμβάνει ο όμιλος.  Οι 

συγκεκριμένες μονάδες εντοπίζουν τους κινδύνους κάθε χαρτοφυλακίου και 
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δραστηριότητας του ομίλου και ασκούν εποπτεία σε όλες τις θυγατρικές εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.  

 Οι ανωτέρω αναφερόμενες Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων του ομίλου, 

υποστηρίζουν:  

 Το Συμβούλιο Διαχείρισης Πολιτικής της Τράπεζας (ALCO), το οποίο χαράζει τη 

στρατηγική και την πολιτική της τράπεζας σε θέματα διάρθρωσης και διαχείρισης 

των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της 

αγοράς και τα όρια κινδύνου που έχει ορίσει η τράπεζα.  

 Τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου, η οποία 

έχει την ευθύνη για όλα τα θέματα συμμόρφωσης με κανόνες και εποπτικές αρχές.  

 Τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου-Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου, η 

οποία συμπληρώνει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων λειτουργώντας ως ανεξάρτητο 

ελεγκτικό όργανο και επικεντρώνεται στον αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του.    

Επιπλέον, οι δύο Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων συνεργάζονται με τις Μονάδες 

Πίστης (Credit Units), οι οποίες εποπτεύουν τις Πιστοδοτικές Μονάδες των πιστωτικών 

ιδρυμάτων του ομίλου και συμμετέχουν στα εγκριτικά τους όργανα, τόσο σε τοπικό όσο και 

σε ομιλικό επίπεδο. Μέσω της ανεξαρτησίας τους οι Μονάδες Πίστης διασφαλίζουν ένα 

αδιάβλητο έλεγχο του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, οι Μονάδες 

Πίστης αποτελούν θεματοφύλακες των Πιστωτικών Πολιτικών ( Credit Policies).  

 

5.2.3 Διαχείριση κινδύνου αγοράς 

Με στόχο την διασφάλιση της αποτελεσματικής μέτρησης και διαχείρισης του κινδύνου 

αγοράς, η τράπεζα εκτιμά σε καθημερινή βάση τον συγκεκριμένο κίνδυνο. Χρησιμοποιεί το 

πρόγραμμα RiskWatch της εταιρίας Algorithmics και μέσω αυτού υπολογίζει την Μέγιστη 

Δυνατή Ζημιά (ΜΔΖ) του εμπορικού και του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου της. 

Οι σημαντικότερες κατηγορίες κινδύνου στις οποίες η τράπεζα εκτιμά πως εκτίθεται είναι ο 

επιτοκιακός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο μετοχικός κίνδυνος.  

Για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου αγοράς η τράπεζα χρησιμοποιεί την μέθοδο 

διακύμανσης-συνδιακύμανσης με χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας και διάστημα 
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εμπιστοσύνης 99%. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου δικαιολογείται κυρίως, από την 

γραμμική φύση του χαρτοφυλακίου της. 

Ο υπολογισμός της ΜΔΖ χρησιμοποιείται τόσο ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνων, 

όσο και για εποπτικούς σκοπούς. Για τους σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, η τράπεζα 

υπολογίζει καθημερινά την ΜΔΖ του εμπορικού και διαθέσιμου προς πώληση 

χαρτοφυλακίου της με την χρήση των 75 πιο πρόσφατων εκθετικά σταθμισμένων 

παρατηρήσεων. Οι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι εκτιμά η τράπεζα ότι επιδρούν στο 

χαρτοφυλάκιό της είναι οι τιμές των επιτοκίων και των μετοχικών δεικτών, οι 

συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και οι τιμές των βασικών αγαθών. 

Παράλληλα, ο υπολογισμός της ΜΔΖ χρησιμοποιείται και για τον υπολογισμό των 

εποπτικών υποχρεώσεων για την κεφαλαιακή επάρκεια έναντι του αγοραίου κινδύνου. Για 

τις συγκεκριμένες εποπτικές απαιτήσεις, οι υπολογισμοί αφορούν μόνο το εμπορικό 

χαρτοφυλάκιο της τράπεζας και λαμβάνονται υπόψη 252 σταθμισμένες παρατηρήσεις ανά 

παράγοντα κινδύνου.  

Επίσης, από το 2009 η τράπεζα υπολογίζει σε καθημερινή βάση την ΜΔΖ του ομίλου, 

σύμφωνα με τα δικά της χαρτοφυλάκια και τα χαρτοφυλάκια της Finansbank, η οποία 

αποτελούσε και την σημαντικότερη πηγή κινδύνου αγοράς του ομίλου (Η ΕΤΕ μεταβίβασε 

την συμμετοχή της στη Finansbank στην Qatar National Bank S.A.Q.-QNB εντός του Α’ 

εξαμήνου του 2016). Υπολογίζεται καθημερινά η ΜΔΖ του εμπορικού και του διαθέσιμου 

προς πώληση χαρτοφυλακίου, όπως επίσης και η ΜΔΖ ανά τύπο κινδύνου. Επιπλέον, τόσο η 

ΕΤΕ έχει καθορίσει πλαίσια ορίων ΜΔΖ, τα οποία αφορούν όχι μόνο συγκεκριμένους τύπους 

αγοραίου κινδύνου, αλλά το σύνολο του εμπορικού και του διαθέσιμου προς πώληση 

χαρτοφυλακίου. Τα συγκεκριμένα όρια τίθενται βάση του πλαισίου της Διάθεσης Ανάληψης 

Κινδύνου.  

Έχοντας ως στόχο να επαληθεύσει την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

που χρησιμοποιεί για την εκτίμηση της ΜΔΖ, η τράπεζα εφαρμόζει καθημερινά πρόγραμμα 

Δοκιμαστικού εκ των Υστέρων Ελέγχου (Backtesting).  

Λαμβανομένου υπόψη πως ο υπολογισμός της ΜΔΖ υποθέτει κανονικές συνθήκες 

αγοράς, απαιτείται συμπληρωματική ανάλυση προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές που 

ενδέχεται να υποστεί η τράπεζα από την επικράτηση ακραίων και ασυνήθιστων συνθηκών 
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στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Για τον σκοπό αυτό η τράπεζα διενεργεί σε εβδομαδιαία 

βάση πρόγραμμα Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης (Stress testing) στο εμπορικό και στο 

διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιό της. Το πρόγραμμα προσομοίωσης γίνεται 

σύμφωνα με συγκεκριμένα σενάρια ανάλογα με την κατηγορία του παράγοντα κινδύνου.  

Κατά τη διάρκεια του 2015, η συνολική ΜΔΖ (99%, 1 ημέρα) του εμπορικού και 

διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου της κυμάνθηκε μεταξύ 4,4 εκατ. ευρώ και 44,1 

εκατ. ευρώ, ενώ ο μέσος όρος κυμάνθηκε στα  21 εκατ. ευρώ. Στο διάγραμμα 5.1 βλέπουμε 

την πορεία της ΜΔΖ για το 2015. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε η ΜΔΖ βρισκόταν σε 

υψηλά επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του έτους και στην συνέχεια ακολούθησε καθοδική 

πορεία.  

 

Διάγραμμα 5.1: Πορεία της ΜΔΖ για το 2015 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΕΤΕ, 2015 
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5.2.4 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου 

Ο όμιλος της ΕΤΕ δίνει μεγάλη σημασία στην διαχείριση και στον έλεγχο του πιστωτικού 

κινδύνου, τόσο για την ουσιαστική παρακολούθηση των υπαρκτών και πιθανών κινδύνων 

όσο και για την εναρμόνιση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.  

 Η λειτουργία της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου στην ΕΤΕ περιλαμβάνει 

τέσσερα πεδία άμυνας: 

 Η πρώτη γραμμή αφορά την επιχειρησιακή λειτουργία, δηλαδή των πιστωτικό 

κίνδυνο τον οποίο αναλαμβάνουν οι επιχειρηματικές μονάδες. Έχει σαν στόχο την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου, για δεδομένο επίπεδο αναμενόμενης απόδοσης, 

μέσω της εφαρμογής εσωτερικών κανόνων στην καθημερινή δραστηριότητα των 

επιχειρηματικών μονάδων.  

 Η δεύτερη γραμμή άμυνας εφαρμόζεται από τις μονάδες πίστης οι οποίες ενεργούν 

ανεξάρτητα των επιχειρηματικών μονάδων. Οι συγκεκριμένες μονάδες 

παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις πιστοδοτήσεων από τις επιχειρησιακές μονάδες, τις 

οποίες υποβάλουν σε αμερόληπτη αξιολόγηση κινδύνου, εφαρμόζοντας την αρχή 

του διπλού ελέγχου (for-eyesprinciple) και αναλαμβάνουν τον κίνδυνο. Ενώ έχουν 

και δικαίωμα βέτο στην εγκριτική διαδικασία.  

 Η τρίτη γραμμή άμυνας εφαρμόζεται από την Διεύθυνση Ελέγχου και Δομής 

Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου, η οποία εποπτεύει τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Έχει ως ρόλο την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ποσοτικοποίηση των κινδύνων 

σε επίπεδο χαρτοφυλακίου ή εταιρίας.  Παράλληλα, βοηθά άλλες μονάδες που 

αναλαμβάνουν κίνδυνο να ορίζουν τον στόχο έκθεσης σε κίνδυνο και να 

συντάσσουν αναφορές με επαρκείς πληροφορίες για την έκθεση σε κίνδυνο σε 

ολόκληρο τον όμιλο. Επίσης, η Κανονιστική Συμμόρφωση του Ομίλου συμβάλλει 

στην διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.  

 Η τέταρτη γραμμή άμυνας  αποτελεί αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου-

Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου.  

Η Διεύθυνση Ελέγχου και Δομής Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και έχει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 
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 Την εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής σε θέματα πιστωτικού κινδύνου με 

έμφαση στα συστήματα διαβάθμισης, υποδείγματα μέτρησης και παραμέτρους 

κινδύνου.  

  Την αξιολόγηση της επάρκειας των μεθόδων και συστημάτων μέτρησης, ελέγχου 

και αναφοράς του πιστωτικού κινδύνου.  

 Την καθιέρωση κατευθυντήριων γραμμών για την ανάπτυξη μεθοδολογιών 

εκτίμησης της Εκτιμώμενης Ζημιάς (EZ – Expected Loss, 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, EAD) για κάθε κατηγορία ανοιγμάτων επιχειρηματικής 

και λιανικής τραπεζικής.  

 Τον υπολογισμού του απαιτούμενου εσωτερικού και εποπτικού κεφαλαίου. 

 Την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών και προδιαγραφών για την ανάπτυξη, 

επικύρωση και βαθμονόμηση των υποδειγμάτων πιστωτικού κινδύνου.  

 

5.2.4.1 Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο  

Η συνέχεια της ύφεσης στην ελληνική οικονομία και το 2015 οδήγησε της Επιχειρηματικές 

Πιστοδοτικές Μονάδες να αυξήσουν την ποιότητα και την ποσότητα των λαμβανόμενων 

εξασφαλίσεων, να διοχετεύσουν χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό 

χαρακτήρα και να αναθεωρήσουν τα περισσότερα πιστοδοτικά προγράμματα με στόχο την 

ενίσχυση του χαρτοφυλακίου και τη βελτίωση της προοπτικής ομαλής εξυπηρέτησης των 

υποχρεώσεων των εταιρικών πελατών.  

Στις επιχειρηματικές πιστοδοτήσεις οι τράπεζα χρησιμοποιεί 5 υποδείγματα 

αξιολόγησης μέσω της πλατφόρμας Risk Analyst (αναβαθμισμένη έκδοση του Moody’s Risk 

Advisor), συνεπικουρούμενων, όπου είναι απαραίτητο, από τις Moody’s Investor Service και  

S&P’s.  Όπως είναι φυσικό, η επιδείνωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

εταιριών οδήγησε σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης από τα περισσότερα 

υποδείγματα.  

Στον πίνακα 5.2 βλέπουμε την κατανομή, ανά είδος υποδείγματος, τα υπόλοιπα των 

ανοιγμάτων και τους πιστούχους της τράπεζας.  
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Πίνακας 5.2: Κατανομή πιστούχων της τράπεζας ανά υπόδειγμα 

 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΕΤΕ, 2015 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε η πλειοψηφία των πιστούχων είναι νομικά 

πρόσωπα με πλήρη οικονομικά στοιχεία. Στο διάγραμμα 5.2 βλέπουμε την κατανομή των 

επιχειρηματικών πελατών της ΕΤΕ ανά κλίμακα διαβάθμισης. Όπως παρατηρούμε υπάρχει 

επαρκής διασπορά, χωρίς  υψηλή συγκέντρωση σε κάποια βαθμίδα κατάταξης.  

 

Διάγραμμα 5.2: Κατανομή των επιχειρηματικών πελατών της ΕΤΕ ανά κλίμακα διαβάθμισης 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΕΤΕ, 2015 
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 Στο διάγραμμα 5.3 παρατηρούμε τους κινδύνους του επιχειρηματικού 

χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ που είναι καλυμμένοι από ισχυρές εξασφαλίσεις και στο 5.4 την 

κατανομή του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας ανά κλάδο δραστηριότητας  

 
Διάγραμμα 5.3: Κίνδυνοι επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ΕΤΕ καλυμμένοι από εξασφαλίσεις 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΕΤΕ, 2015 

 

Διάγραμμα 5.4: Κατανομή επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ΕΤΕ ανά κλάδο δραστηριότητας 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΕΤΕ, 2015 
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Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 5.4  το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕ δεν 

παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας, με 

εξαίρεση τον κλάδο των Μεταφορών και Αποθήκευσης στον οποίο περιλαμβάνεται η 

ποντοπόρος ναυτιλία, όπου η ΕΤΕ παραδοσιακά διατηρεί σημαντικά ανοίγματα.  

 

5.2.4.2 Χαρτοφυλάκιο λιανικής  

 Κτηματική Πίστη 

Τα στεγαστικά δάνεια αποτελούν το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕ και κατά συνέπεια 

βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση με την χρήση προηγμένων τεχνικών εκτίμησης 

πιστωτικού κινδύνου. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία Advanced IRB (A-IRB Προσέγγιση 

Εσωτερικών Διαβαθμίσεων) προκειμένου να υπολογιστούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου από υποθήκες.  Τα υποδείγματα Πιθανότητας Αθέτησης 

(ΠΑ) και Ζημιάς σε Περίπτωση Αθέτησης (ΖΠΑ) που έχει αναπτύξει η τράπεζας για τα 

στεγαστικά δάνεια, βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα 20 ετών, αντικατοπτρίζουν την 

μακροχρόνια εμπειρία της ΕΤΕ στην στεγαστική πίστη και λαμβάνουν υπόψη το ελληνικό 

νομικό πλαίσιο καθώς και τις πολιτικές της Βασιλείας σχετικά με τις κατασχέσεις 

ενυπόθηκων ακινήτων.  

Οι παράμετροι πιστωτικού κινδύνου των υποδειγμάτων ΠΑ και ΖΠΑ αποτελούν τα 

βασικά στοιχεία εισαγωγής για τον υπολογισμό της Εκτιμώμενης Ζημιάς και του 

Σταθμισμένου Ενεργητικού και χρησιμοποιούνται περαιτέρω:  

 στον σχηματισμό προβλέψεων βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομική 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 στην εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP) 

 στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων  

 στην τιμολόγηση των νέων δανείων 

 στην αξιολόγηση και παρακολούθηση της ποιότητας 

καθώς και  στις τακτικές εσωτερικές αναφορές προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και 

την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΤΕ. Μέχρι το τέλος του 2015, το ποσοστό των δανείων τα 

οποία είχαν κατανεμηθεί σε ομάδες χαμηλού κινδύνου (ΠΑ<2%) είχε μειωθεί σε σχέση με 
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τον Δεκέμβριο του 2014. Παρά ταύτα το ήμισυ του πληθυσμού παραμένει σε ομάδες 

χαμηλής ΠΑ, ενώ το 29,4% των δανείων είναι σε καθυστέρηση.  

 Στο διάγραμμα 5.5 βλέπουμε την κατανομή ανοιγμάτων ανά ομάδα ΠΑ των 

στεγαστικών δανείων της ΕΤΕ.  

 

 

Διάγραμμα 5.5: Κατανομή ανοιγμάτων ανά ομάδα ΠΑ στεγαστικών δανείων ΕΤΕ 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΕΤΕ, 2015 

 

 Καταναλωτική Πίστη 

Το χαρτοφυλάκιο Καταναλωτικής Πίστης της ΕΤΕ ανέρχεται σε 5,4 δις ευρώ και αποτελείται 

από πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια τακτής λήξης, ανακυκλούμενα δάνεια και 

καταναλωτικά δάνεια αυτοκινήτου. Το 2015, το υπόλοιπο της Καταναλωτικής Πίστης 

μειώθηκε κατά 3,8% εξαιτίας της απομόχλευσης. Ένα μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου 

χαρτοφυλακίου (44%) αποτελείται από τροποποιημένα δάνεια, τα οποία προσφέρονται σε 

υφιστάμενους πελάτες προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.  

 Στο διάγραμμα 5.6 βλέπουμε την κατανομή του χαρτοφυλακίου της Καταναλωτικής 

Πίστης της ΕΤΕ.  
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Διάγραμμα 5.6: Kατανομή χαρτοφυλακίου Καταναλωτικής Πίστης ΕΤΕ 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΕΤΕ, 2015 

 

 Δάνεια προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό αθέτησης πληρωμών, 

καθώς το 63% των ανοιγμάτων (έναντι 59% τον Δεκέμβριο του 2014) αφορά πελάτες σε 

κατάσταση αθέτησης. Αντίθετα στις υπόλοιπες βαθμίδες παρουσιάζεται επαρκής 

διασπορά. Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα 5.7 το οποίο παρουσιάζει την κατανομή των 

υπολοίπων ανά πιστωτική βαθμίδα των δανείων προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της ΕΤΕ, 

μόνο τα μισά από τα υπόλοιπα κατανέμονται σε πιστούχους με βαθμό καλύτερο ή ίσο με 

D1, δηλαδή μόνο οι μισοί από τους πελάτες παρουσιάζουν πιθανότητα αθέτησης μικρότερη 

του 20%. Η ομάδα αυτή βρίσκεται σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2014.  
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Διάγραμμα 5.7: Κατανομή υπολοίπων ανά πιστωτική βαθμίδα δανείων προς Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις ΕΤΕ 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση ΕΤΕ, 2015 
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5.3 Τράπεζα Πειραιώς  
 

 

Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων 

και υπηρεσιών σε περίπου 6 εκατ. πελάτες. Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου φτάνει τα 

€84δισ., τα δάνεια μετά από προβλέψεις τα €49δισ. και οι καταθέσεις τα €38δισ., στις 30 

Ιουνίου 2016. H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το 

σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα 

(universalbank) και έχει παρουσία σε 8 χώρες.  

 

5.3.1 Επιτροπή διαχείρισης κινδύνων 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Committee), έχει την ευθύνη άσκησης 

των καθηκόντων όπως καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας της Τράπεζα Πειραιώς, 

ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του σε σχέση με:  

 την ύπαρξη της κατάλληλης στρατηγικής για την ανάληψη των κινδύνων και τον 

καθορισμό αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνων, καθώς επίσης και την 

εποπτεία της εφαρμογής τους,  

 την καθιέρωση αρχών και κανόνων που θα διέπουν την διαχείριση κινδύνων όσον 

αφορά στην αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και 

αντιμετώπισή τους,  

 την ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωση κατάλληλων 

πολιτικών διαχείρισης κινδύνων κατά τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών 

αποφάσεων,  

 τη συμμόρφωση της τράπεζας μέσω αυστηρών και αξιόπιστων διαδικασιών με όσα 

προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων.  
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Επίσης, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ελέγχει την ανεξαρτησία, επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου. 

 

5.3.2 Διαχείριση Κινδύνου 

Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και 

διαχείριση των κινδύνων, σε ατομικό και επίπεδο ομίλου, με γνώμονα τη διατήρηση της 

σταθερότητας και συνέχειας των εργασιών της. Στο πλαίσιο αυτό, τα αρμόδια όργανα της 

Τράπεζα Πειραιώς μεριμνούν για την καταγραφή και τακτική επαναξιολόγηση της 

Επιχειρησιακής Στρατηγικής της αναφορικά με την ανάληψη, παρακολούθηση και 

διαχείριση των κινδύνων και τη διάκριση των συναλλαγών και πελατών κατά επίπεδο 

κινδύνου, τον καθορισμό των εκάστοτε αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου 

συνολικά για κάθε είδους κινδύνου και την περαιτέρω εξειδίκευση καθενός εκ των ως άνω 

ορίων, καθώς και τη θέσπιση ορίων παύσης ζημιογόνων δραστηριοτήτων ή άλλων 

διορθωτικών ενεργειών. 

Σύμφωνα με τη Στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνων, η διακυβέρνηση είναι 

οργανωμένη σε δύο κύριες διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση ταξινομεί τις δραστηριότητες σε 

τέσσερις γραμμές άμυνας, ενώ η δεύτερη διάσταση αφορά στα επίπεδα ιεραρχίας στα 

οποία λαμβάνουν χώρα οι εν λόγω δραστηριότητες. 

Η πρώτη διάσταση διακυβέρνησης αποτελείται από 4 γραμμές άμυνας ως 

ακολούθως: 

 Η 1η γραμμή άμυνας περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές μονάδες, τις μονάδες 

πωλήσεων και τις υποστηρικτικές μονάδες. 

 Η 2η γραμμή άμυνας περιλαμβάνει κυρίως εξειδικευμένες μονάδες ελέγχου & 

υποστήριξης, όπως: Πίστη, Back Office Διαχείρισης Διαθεσίμων, Ανθρώπινο Δυναμικό, 

Νομικές Υπηρεσίες, Οργάνωση & Ποιότητα Λειτουργίας Ομίλου, Τεχνολογία Ομίλου. 

 Η 3η γραμμή άμυνας αφορά κυρίως στις δραστηριότητες της Διαχείρισης Κινδύνων 

στα επίπεδα λειτουργίας και τακτικής. 

 Οι δραστηριότητες της 4ης γραμμής άμυνας διεξάγονται από τον Εσωτερικό Έλεγχο 

του ομίλου. 
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Η δεύτερη διάσταση διακυβέρνησης αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα: 

στρατηγικής, τακτικής και λειτουργίας. 

 Επίπεδο στρατηγικής: Περιλαμβάνει τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων που 

επιτελούνται σε επίπεδο Δ.Σ. 

 Επίπεδο τακτικής: Περιλαμβάνει τις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων που 

επιτελούνται σε επίπεδο ανώτατων διοικητικών οργάνων και επιτροπών. 

 Επίπεδο λειτουργίας: Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων που 

διεξάγονται σε διάφορες  μονάδες του ομίλου. 

 

Καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου στην Τράπεζα Πειραιώς 

ασκεί η Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου, η οποία είναι διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα σε 

σχέση με τις μονάδες της Τράπεζας, οι οποίες  έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες ή 

αρμοδιότητες για την πραγματοποίηση και λογιστικοποίηση συναλλαγών και  επιτελεί τις 

αρμοδιότητες της διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου πιστωτικού κινδύνου κατά τις διατάξεις 

των ΠΔΤΕ 2577/2006 και του ρυθμιστικού πλαισίου CRD IV. Η Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου 

είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την εξειδίκευση και υλοποίηση της στρατηγικής της  

τράπεζας σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της Τράπεζας για όλες τις μορφές των κινδύνων. 

 Η δομή του τομέα διαχείρισης κινδύνων ομίλου φαίνεται στο διάγραμμα 5.8. 

 

Διάγραμμα 5.8: Η δομή του τομέα διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας Πειραιώς 

Πηγή: Δημοσιοποίηση Πληροφοριών Εποπτικής Φύσης σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια 
και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση για το έτος 2015 (Πυλώνας ΙΙΙ), Τράπεζα 

Πειραιώς 
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5.3.3 Διαχείριση κινδύνου αγοράς  

Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θεσπίσει πλαίσιο ορίων ανάληψης κινδύνων αγοράς, 

το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων σε επίπεδο ομίλου. Η επάρκεια του 

πλαισίου και το ύψος των ορίων επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η τήρηση του πλαισίου 

ορίων παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου και 

Κινδύνου Αγοράς Ομίλου, καθώς επίσης από τις αρμόδιες μονάδες διαχείρισης κινδύνων 

των θυγατρικών.  

Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ευρέως αποδεκτές τεχνικές 

για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς. Λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων διεθνώς, ο 

όμιλος εξελίσσει διαρκώς τις υποδομές του και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των 

κινδύνων αγοράς στο επίπεδο των θυγατρικών, αλλά και σε ενοποιημένη βάση. 

Για τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς εφαρμόζεται από τις αρχές του 2003 στις 

μονάδες του ομίλου ενιαία πολιτική διαχείρισης κινδύνου, βάσει της οποίας σε κάθε 

μονάδα του ομίλου έχουν καθορισθεί αντίστοιχα όρια ανάληψης κινδύνου αγοράς που 

παρακολουθούνται σε ημερήσια βάση. 

Η μέτρηση του αγοραίου κινδύνου γίνεται με την χρήση της Αξίας σε Κίνδυνο 

(Value at Risk-VaR). H Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει την παραμετρική μέθοδο υπολογισμού 

VaR. Η Αξία σε Κίνδυνο εκτιμάται για τις θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και του 

χαρτοφυλακίου Διαθεσίμου προς Πώληση. Ο υπολογισμός του Value at Risk για τον κίνδυνο 

μετοχών γίνεται με την μέθοδο beta mapping που χρησιμοποιεί τους συντελεστές beta σε 

σχέση με τους χρηματιστηριακούς δείκτες των αγορών στις οποίες αυτές ανήκουν. 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρμόζει διαδικασία Back-testing για το Value 

at Risk (δοκιμασία εκ των υστέρων ελέγχου των αποτελεσμάτων του Value at Risk) ώστε να 

εκτιμά την αποτελεσματικότητα του μοντέλου εκτίμησης κινδύνων για το χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του back testing αναδεικνύουν συνεχείς 

και ανεξήγητες εξαιρέσεις, το μοντέλο εκτίμησης κινδύνων κρίνεται μη επαρκές. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η διαδικασία του backtesting που εφαρμόζεται δεν λαμβάνει υπόψη 

προμήθειες και αποτελέσματα ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης ή αλλαγής θέσεων 

(“clean” backtesting). 

Επιπλέον, ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρακολουθεί την εξέλιξη των 

αναλαμβανομένων κινδύνων με χρήση δεικτών ευαισθησίας υπολογίζοντας τις επιπτώσεις 

μεταβολών των τιμών αγοράς στο σύνολο των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων, έτσι 



87 
 

ώστε να διαμορφώνει πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα για την εξέλιξη των βασικών 

μεγεθών και παραγόντων κινδύνου. Η διενέργεια τακτικών προσομοιώσεων καταστάσεων 

κρίσης και η εκτίμηση των επιπτώσεων από ακραίες και δυσμενείς μεταβολές των τιμών 

αγοράς στη αξία των στοιχείων του ομίλου αποτελεί πρόσθετο βασικό εργαλείο για τη 

μέτρηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 

Στον πίνακα 5.3 παρατίθενται τα αποτελέσματα της ημερήσιας αξίας σε κίνδυνο 

(VaR) του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της τράπεζας.  Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε,  

το 2015 η VaR του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του ομίλου μειώθηκε λόγω της μείωσης σε 

θέσεις Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. 

 
Πίνακας 5.3: Αποτελέσματα ημερήσιας VaR χαρτοφυλακίου συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς 

 
Πηγή: Δημοσιοποίηση Πληροφοριών Εποπτικής Φύσης σχετικά με την Κεφαλαιακή 

Επάρκεια και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση για το έτος 2015 (Πυλώνας ΙΙΙ), 
Τράπεζα Πειραιώς 

 

5.3.4 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου  

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 μία 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. 
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Στον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου λειτουργεί ξεχωριστή Διεύθυνση 

Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου με αντικείμενο τη διαρκή παρακολούθηση, τον έλεγχο και 

τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των ανοιγμάτων του ομίλου έναντι επιχειρήσεων, 

ιδιωτών, πιστωτικών ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και χωρών. 

 

5.3.4.1 Επιχειρηματική Πίστη  

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. Η κλίμακα 

διαβάθμισης αποτελείται συνολικά από 23 βαθμίδες από τις οποίες 19 βαθμίδες 

αντιστοιχούν σε πιστούχους, οι οποίοι δεν έχουν παρουσιάσει αθέτηση υποχρέωσης, 1 

βαθμίδα αντιστοιχεί σε πιστούχους με ενήμερες πιστοδοτήσεις αυξημένου κινδύνου 

(special mention), 1 βαθμίδα αντιστοιχεί σε πιστούχους σε ρύθμιση και 2 βαθμίδες σε 

πιστούχους σε αθέτηση.Στον πίνακα 5.4  παρατίθενται οι ενέργειες της πιστωτικής 

πολιτικής ανά βαθμίδα πιστούχου.  

Το υπόδειγμα Moody’s Risk Advisor (MRA), χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα 

αξιολόγησης του κινδύνου από πιστοδοτήσεις σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις (ESM 

έκδοση). Για την ταξινόμηση σε βαθμίδες, η Τράπεζα εφαρμόζει υποδείγματα (GSM 

έκδοση), που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα: 

 Πιστούχοι/επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο των € 2,5 εκατ. ταξινομούνται με την χρήση του υποδείγματος MRA >€ 

2,5 εκατ. 

 Πιστούχοι/επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών έως € 

2,5 εκατ. ταξινομούνται με την χρήση του υποδείγματος MRA <€ 2,5 εκατ. 

 Πιστούχοι που αποτελούν ειδικές περιπτώσεις (π.χ. νεοσύστατες επιχειρήσεις χωρίς 

πλήρη οικονομικά στοιχεία, κοινοπραξίες τεχνικών εταιρειών, ασφαλιστικές εταιρίες, 

φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο 

πιστοδοτήσεων ιδιωτών), ταξινομούνται με το εμπειρικό υπόδειγμα “Manual Rating”. 
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 Για τις πιστοδοτήσεις ειδικού δανεισμού (specialised lending) που αφορούν στην 

ποντοπόρο ναυτιλία (object finance) η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει και 

εφαρμόζει διακριτό υπόδειγμα πιστοληπτικής αξιολόγησης (slotting criteria model), 

το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τα κριτήρια ειδικής δανειοδότησης της μεθόδου 

εσωτερικών διαβαθμίσεων (Μ.Ε.∆.) της Βασιλείας. 

 Για τις μικρές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας χρησιμοποιείται 

εσωτερικά ανεπτυγμένο σύστημα αξιολόγησης (Β’ μοντέλο). 

Πίνακας 5.4: Eνέργειες της πιστωτικής πολιτικής ανά βαθμίδα πιστούχου 

 

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση Τράπεζας Πειραιώς, 2015 
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5.3.4.2 Ιδιωτική Πίστη 

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο ιδιωτών, εφαρμόζονται διαφορετικά υποδείγματα 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, που καλύπτουν διαφορετικά στάδια του 

πιστωτικού κύκλου, ως εξής: 

 Υποδείγματα αιτήσεων (Application Scorecards): Τα υποδείγματα αιτήσεων έχουν 

βασιστεί αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία αιτήσεων και συμπεριφοράς και έχουν 

προκύψει από στατιστική ανάλυση (logistic regression). Είναι προσαρμοσμένα στους 

πελάτες της τράπεζας και διαφοροποιούνται βάσει προϊόντος και βάσει σκοπού. Έτσι 

η τράπεζα έχει σε λειτουργία 9 μοντέλα αιτήσεων βάσει προϊόντος και 3 μοντέλα 

βάσει σκοπού στα στεγαστικά δάνεια. 

 Υποδείγματα συμπεριφοράς (Behavior Scorecards): Τα υποδείγματα συμπεριφοράς 

έχουν βασιστεί αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία συμπεριφοράς των πελατών σε 

προϊόντα της τράπεζας και έχουν προκύψει από στατιστική ανάλυση (logistic 

regression). Είναι προσαρμοσμένα στους πελάτες της τράπεζας και διαφοροποιούνται 

βάσει προϊόντος και κατάστασης εξυπηρέτησης του δανείου (bucket and days past 

due). Έτσι η τράπεζα έχει 2 κατηγορίες μοντέλων, τα συμπεριφορικά υποδείγματα 

μικρής καθυστέρησης (early bucket behavior scores - bucket 0-2) και συμπεριφορικά 

υποδείγματα μεγάλης καθυστέρησης (late bucket behavior scores - bucket 3+). 

Συνολικά η τράπεζα έχει 23 υποδείγματα συμπεριφοράς. 

 Εσωτερικά υποδείγματα αξιολόγησης πληροφοριών Τειρεσία Α.Ε. (Internal Bureau 

Scorecard): Aφορά στη συμπεριφορά των πελατών της τράπεζας στην αγορά τη 

στιγμή της αίτησης. Έχει και αυτό βασιστεί αποκλειστικά σε ιστορικά στοιχεία και έχει 

προκύψει από στατιστική ανάλυση (logistic regression). Είναι προσαρμοσμένο στους 

πελάτες της τράπεζας και δεν διαφοροποιείται βάσει προϊόντος. 

 Συνολικά (Overall) υποδείγματα αίτησης: Πρόκειται για τα υποδείγματα που 

συμμετέχουν στην εγκριτική διαδικασία (origination process) και τα οποία στην ουσία 

αποτελούν συνδυασμό των τριών προαναφερθέντων μοντέλων. Έτσι όταν ένας 

πελάτης κάνει μία αίτηση αξιολογείται το δημογραφικό προφίλ του (application 

score), η συμπεριφορά του στα προϊόντα της τράπεζας, αν είναι ήδη υφιστάμενος 

πελάτης (behavior score), καθώς και η συμπεριφορά του σε προϊόντα της αγοράς 

(bureau score). Πρόκειται για 5 υποδείγματα, που διαφοροποιούνται βάσει 
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κατηγορίας προϊόντος, έχουν βασιστεί σε ιστορικά στοιχεία αιτήσεων και 

συμπεριφοράς και έχουν προκύψει και αυτά από στατιστική ανάλυση (logistic 

regression). 

Επιπλέον υπάρχουν τέσσερα μοντέλα αξιολόγησης της συμπεριφοράς των πελατών 

μετά την καταγγελία, με σκοπό την αύξηση της εισπραξιμότητας (180+dpd) (recovery 

models). 

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείται και το υπόδειγμα αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας της Τειρεσίας Α.Ε., η οποία λαμβάνει υπόψη το σύνολο των ανοιγμάτων των 

δανειοληπτών στην ελληνική αγορά.  

Η πιστωτική πολιτική, αν και διαφοροποιείται μεταξύ ενυπόθηκων και μη 

ενυπόθηκων δανείων Λιανικής Τραπεζικής, εντούτοις βασίζεται, επιπροσθέτως των 

προαναφερθέντων υποδειγμάτων πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring) και σε μια 

σειρά πιστωτικών κριτηρίων, που λαμβάνονται υπόψη στην εγκριτική διαδικασία και 

προσδιορίζουν, τόσο την προθυμία, όσο και την ικανότητα του αιτούντος να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις του, όπως: 

 Ελάχιστα επίπεδα εισοδήματος, 

 Μηνιαίο ∆ιαθέσιμο Εισόδημα (MDI) 

 Πιστωτική ιστορία πελάτη, 

 Είδος, ποσό και σημαντικότητα δυσμενών στοιχείων, 

 Ανώτατα επίπεδα σχέσης δανείου προς αξία εξασφάλισης (LTV) (για τα ενυπόθηκα 

δάνεια), σε συνδυασμό με το σκοπό του δανείου. 

Ακολουθεί ο πίνακας 5.5 στον οποίο περιέχεται η  ανάλυση των λογιστικών υπολοίπων 

Δεκ. 2014 και Δεκ. 2015, καθώς και μέσα υπόλοιπα της ενδιάμεσης περιόδου.  

Τα δάνεια προ προβλέψεων του ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 

διαμορφώθηκαν σε €68,1 δισ. Το σύνολο των δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 

€63,9 δισ., ενώ τα δάνεια από τις διεθνείς δραστηριότητες στα €4,2 δισ.. Το σύνολο του 

επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθε στα €44,5 δισ., 

αντιπροσωπεύοντας το 65% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες 

στα €23,5 δισ. ή 35% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου.  
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Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των 

δανείων του ομίλου διαμορφώθηκε στο 39,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, ενώ στην 

Ελλάδα ο αντίστοιχος δείκτης καθυστερήσεων έφτασε το 39,4%.  

Πίνακας 5.5: Ανάλυση των λογιστικών υπολοίπων Δεκ. 2014 και Δεκ. 2015 και μέσα υπόλοιπα 
της ενδιάμεσης περιόδου 

 

Πηγή: Δημοσιοποίηση Πληροφοριών Εποπτικής Φύσης σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια 
και τη Διαχείριση Κινδύνων σε Ενοποιημένη Βάση για το έτος 2015 (Πυλώνας ΙΙΙ), Τράπεζα 

Πειραιώς 

 

 

 

 

 



93 
 

5.4 Eurobank 

 

 

 

Ο όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε 

οκτώ χώρες, σύνολο ενεργητικού €72,7 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 16.369 εργαζόμενους. 

Ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα, η Eurobank είναι ένας από τους 

τέσσερεις πυλώνες του τραπεζικού συστήματος. Ο όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση 

στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας 

στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο, ενώ έχει παρουσία και στην Ουκρανία. 

 

5.4.1 Επιτροπή Κινδύνων 

Ο ρόλος της Επιτροπής Κινδύνων είναι να εγκρίνει τις στρατηγικές αποφάσεις διαχείρισης 

του κινδύνου (π.χ. τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη διάρθρωση του ισολογισμού και τη 

δομή διαχείρισης κινδύνου). Η Επιτροπή Κινδύνων είναι αρμόδια για την εποπτεία των 

ποσοτικών και ποιοτικών θεμάτων που σχετίζονται με τους πιστωτικούς, τους 

λειτουργικούς κινδύνους και τους κινδύνους αγοράς και ρευστότητας, καθώς και να 

καθορίζει τα εγκριτικά επίπεδα των πιστωτικών ορίων της Διοίκησης. 

 

5.4.2 Διαχείριση κινδύνου  

Η στρατηγική διαχείρισης κινδύνων του ομίλου διαμορφώνεται από την Επιτροπή Κινδύνων 

(Board Risk Committee - BRC) και τον Group Chief Risk Officer (GCRO), καθώς επίσης και 

από την Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων (Troubled Assets Committee – TAC). 

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του BRC για τη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων αφορούν το 

σχεδιασμό και τη διατύπωση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων, τον προσδιορισμό του 

βαθμού ανάληψης κινδύνων, τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-υποχρεώσεων και τη 



94 
 

δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση 

των κινδύνων που δημιουργούνται από τις συνολικές δραστηριότητες του ομίλου. 

Ο Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων του ομίλου, με επικεφαλής τον GCRO, είναι 

ανεξάρτητος από τις επιχειρηματικές μονάδες και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση 

του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, ρευστότητας και του λειτουργικού 

κινδύνου. Αποτελείται από τον Τομέα Πίστης, τον Τομέα Διεθνούς Πίστης, τον Τομέα Group 

Market & Counterparty Risk (GMCRS), τον Τομέα Πιστωτικού Ελέγχου του Ομίλου (GCCS), 

τον Τομέα Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας & Εποπτικού Πλαισίου και τον Τομέα 

Λειτουργικού Κινδύνου. 

 

5.4.3 Διαχείριση κινδύνου αγοράς  

Η Eurobank εφαρμόζει τη μέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) για τη 

διαχείριση και παρακολούθηση του κινδύνου αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο κίνδυνος 

αγοράς στον τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων υπολογίζεται και παρακολουθείται 

χρησιμοποιώντας κυρίως αναλύσεις ευαισθησίας. Η VaR που υπολογίζει ο όμιλος της 

Eurobank είναι βασισμένη σε διάστημα εμπιστοσύνης 99% και περίοδο διακράτησης 1 

ημέρας, υπολογισμένη με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo (ολοκληρωμένη 

επανατιμολόγηση).  

Για τον υπολογισμό της VaR γίνεται η υπόθεση ότι οι ενδεχόμενες μεταβολές στους 

παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τις ομαλές συνθήκες αγοράς, θα ακολουθήσουν 

κανονική κατανομή.   Έχουν θεσπιστεί όρια VaR για όλες τις ανοικτές θέσεις (εμπορικά και 

επενδυτικά χαρτοφυλάκια), ενώ η πραγματική έκθεση του ομίλου επισκοπείται από τη 

διοίκηση σε καθημερινή βάση. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα των υποθέσεων και των παραμέτρων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του VaR, διενεργείται συστηματικά έλεγχος εκ των 

υστέρων ελέγχων (back testing). 

Στον πίνακα 5.6 παρουσιάζεται η μέση VaR ανά κατηγορία κινδύνου, για το 

εμπορικό και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Ελλάδας και Κύπρου.   
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Πίνακας 5.6: Μέση VaR ανά κατηγορία κινδύνου εμπορικού και επενδυτικού χαρτοφυλάκιο 
Ελλάδας και Κύπρου 

 
Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015, Eurobank 

 

5.4.4 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου  

Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου της Eurobank παρακολουθεί και αξιολογεί την ποιότητα 

όλων των δανειακών χαρτοφυλακίων και λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες μονάδες της 

Τράπεζας. Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου αναφέρεται απευθείας στον GCRO. 

Ο Τομέας Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας & Εποπτικού Πλαισίου ευθύνεται για την 

ανάπτυξη και τήρηση της μεθόδου των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (IRB approach) για τα 

δανειακά χαρτοφυλάκια, με βάση το πλαίσιο της Βασιλείας (Basel) και της Οδηγίας 

Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Directive), την επιμέτρηση και παρακολούθηση 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων των δανειακών χαρτοφυλακίων των δανείων και την 

διαχείριση των θεμάτων πιστωτικού κινδύνου για εποπτικούς σκοπούς. Ο Τομέας 

αναφέρεται στον GCRO. 

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου (Troubled Assets 

Group General Division – TAG) έχει την γενικότερη ευθύνη για τη διαχείριση των 

χαρτοφυλακίων προβληματικών δανείων, περιλαμβανομένων των ρυθμισμένων δανείων. 

Οι διαδικασίες έγκρισης των πιστοδοτήσεων και αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας των πιστούχων είναι κεντροποιημένες σε επίπεδο χώρας.  
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5.4.4.1 Επιχειρηματικές πιστοδοτήσεις 

Η Eurobank έχει θεσπίσει ποικίλες Επιτροπές Πιστοδοτήσεων με κλιμακούμενα εγκριτικά 

όρια, προκειμένου να διαχειριστεί τους πιστωτικούς κινδύνους που απορρέουν από την 

τραπεζική επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν:  

 Επιτροπές Πιστοδοτήσεων, οι οποίες εγκρίνουν νέα πιστοδοτικά όρια, ανανεώνουν ή 

τροποποιούν τα υφιστάμενα, σύμφωνα με τα εγκριτικά τους όρια, και με βάση την 

συνολική έκθεση στον πιστούχο, την κατηγορία κινδύνου του πιστούχου (υψηλή, 

μεσαία, χαμηλή), την αξία και το είδος των παρεχόμενων εξασφαλίσεων,  

 Περιφερειακές Επιτροπές Πιστοδοτήσεων, οι οποίες αποτελούν επιτροπές μόνο της 

τράπεζας και είναι εξουσιοδοτημένες να εγκρίνουν τα πιστοδοτικά όρια των διεθνών 

δραστηριοτήτων του ομίλου, όταν αυτά ξεπερνούν το εγκριτικό όριο που έχει η κάθε 

χώρα, ανάλογα και με τη διαβάθμιση του κινδύνου του πιστούχου, και  

 Επιτροπές Ειδικών Πιστωτικών Χειρισμών, οι οποίες αποφασίζουν για θέματα 

πιστοδοτήσεων, και τις ενέργειες που θα ληφθούν για συγκεκριμένες περιπτώσεις 

προβληματικών δανείων.  

Άλλες εξειδικευμένες επιτροπές έχουν θεσπιστεί με σκοπό την παρακολούθηση 

συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων (π.χ. δάνεια σε καθυστέρηση που υπόκεινται σε μέτρα 

ρύθμισης, δάνεια προσωπικού). 

Η αξιολόγηση των προτάσεων για πιστοδοτήσεις σε μεγάλες και μεσαίες 

επιχειρήσεις πραγματοποιείται από τον Τομέα Πίστης της τράπεζας. Αντίστοιχα, 

αξιολόγηση των προτάσεων για δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όταν η 

συνολική έκθεση ξεπερνά το εγκριτικό όριο της κάθε χώρας, πραγματοποιείται από τον 

Τομέα Διεθνούς Πίστης.  

Η τράπεζα χρησιμοποιεί διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης των επιχειρήσεων-

πιστούχων, προκειμένου να προσδιορίζονται ορθότερα οι κίνδυνοι από πιστούχους με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, υπάρχουν διαφορετικά συστήματα 

αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακούς, καθώς επίσης και σε ειδικούς 

τομείς, του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου:  
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 παραδοσιακός δανεισμός επιχειρήσεων: Moody’s Risk Advisor (MRA) / Εσωτερικά 

αναπτυγμένο σύστημα διαβάθμισης (Internal Credit Rating - ICR) για πελάτες που δεν 

είναι δυνατόν να αξιολογηθούν με το MRA,  

 ειδικές χρηματοδοτήσεις (ναυτιλία, χρηματοδότηση ακινήτων και έργων): ειδική 

διαβάθμιση (slotting methodology). 

Το MRA συγκεντρώνει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, 

προκειμένου να αξιολογήσει την φερεγγυότητά τους και να διαβαθμίσει την πιστοληπτική 

τους ικανότητα. Το MRA χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων που 

τηρούν πλήρη φορολογικά βιβλία, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή, και 

προσαρμόζεται στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που δεν μπορεί να αξιολογηθούν με 

το MRA, λόγω ειδικών χαρακτηριστικών των οικονομικών τους καταστάσεων, όπως οι 

ασφαλιστικές εταιρείες, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι 

νεοσύστατες επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται το ICR, το οποίο, όπως 

και το MRA, συνδυάζει ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως το μέγεθος της 

επιχείρησης, τα έτη δραστηριότητας, το ιστορικό συναλλακτικής συμπεριφοράς, ο κλάδος 

δραστηριότητας).  

Επιπρόσθετα, η Eurobank διενεργεί συνολική αξιολόγηση των επιχειρήσεων, η 

οποία βασίζεται τόσο στη διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου (MRA ή 

ICR) όσο και στις εξασφαλίσεις και εγγυήσεις της παρεχόμενης πίστωσης, με χρήση 

δεκατεταρτοβάθμιας (14) κλίμακας. 

Για τα χαρτοφυλάκια των ειδικών χρηματοδοτήσεων, δηλ. αυτά για τα οποία κύρια 

πηγή αποπληρωμής είναι τα έσοδα που δημιουργούνται από τα περιουσιακά στοιχεία που 

χρηματοδοτούνται και όχι η ανεξάρτητη ικανότητα της εμπορικής επιχείρησης, η τράπεζα 

χρησιμοποιεί ειδική διαβάθμιση (slotting method) προσαρμόζοντας και βελτιώνοντας τα 

κριτήρια της οδηγίας Capital Requirements Directive στις πρακτικές κινδύνου της τράπεζας. 

Οι πελάτες που εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδικών χρηματοδοτήσεων (ναυτιλία, 

χρηματοδότηση ακινήτων και έργων), εντάσσονται σε πέντε βαθμίδες: Strong-Ισχυρή, 

Good-Καλή, Satisfactory-Ικανοποιητική, Weak-Αδύναμη και Default-Αθέτηση. 
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5.4.4.2 Λιανική τραπεζική  

Η εγκριτική διαδικασία για πιστοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών 

μέχρι € 2,5 εκατ.) γίνεται κεντροποιημένα, βάσει συγκεκριμένων οδηγιών σχετικά με τις 

αποδεκτές εξασφαλίσεις. Η αξιολόγηση στηρίζεται στην ανάλυση της οικονομικής 

κατάστασης του πιστούχου, καθώς και σε στατιστικά υποδείγματα (statistical scorecards). 

 Η εγκριτική διαδικασία για πιστοδοτήσεις προς νοικοκυριά (Household Lending) 

γίνεται κεντροποιημένα. Υποστηρίζεται από την χρήση εξειδικευμένων υποδειγμάτων 

(credit scoring models), καθώς και την εφαρμογή πιστοδοτικών κριτηρίων που βασίζονται 

στην συμπεριφορά πληρωμών των δανειοληπτών, το είδος και την ποιότητα των 

εξασφαλίσεων, την ύπαρξη ακίνητης περιουσίας και άλλους παράγοντες.   

Η Eurobank αξιολογεί την διαβάθμιση των δανείων λιανικής τραπεζικής, βάσει 

στατιστικών υποδειγμάτων τόσο κατά την έναρξη, όσο και σε διαρκή βάση, λαμβάνοντας 

υπόψη και τα υποδείγματα συμπεριφοράς (behavioral scorecards). Τα υποδείγματα αυτά 

έχουν αναπτυχθεί για να προβλέπουν, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, την 

πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (probability of default), την ζημία εφόσον υπάρξει 

αθέτηση (loss given default) και την έκθεση κατά την αθέτηση. 

 Επίσης καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων της λιανικής τραπεζικής 

(πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια, μη ασφαλισμένες ανακυκλούμενες 

χρηματοδοτήσεις, δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, προσωπικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια 

και χρηματοδοτήσεις μικρών επιχειρήσεων). Τα υποδείγματα αναπτύχθηκαν βάσει 

ιστορικών στοιχείων τόσο της τράπεζας όσο και της αγοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.). Τα συστήματα 

διαβάθμισης που χρησιμοποιούνται από την Eurobank πληρούν τις απαιτήσεις της 

Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων της Βασιλείας ΙΙI (Basel III IRB approach). 

 Στον πίνακα 5.7 παρατίθεται η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο προ 

εξασφαλίσεων της τράπεζας για το 2014 και το 2015.  
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Πίνακας 5.7: Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο προ εξασφαλίσεων της Eurobank για το 
2014 και το 2015 

 

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015, Eurobank 
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5.5 Alpha Bank 

 

 

Ο όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους του χρηματοοικονομικού 

τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή τραπεζική αγορά. 

Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και 

μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και private banking, της διανομής 

ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών 

και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. 

  

5.5.1 Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων 

Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη στρατηγική 

αναλήψεως κινδύνων και διαχειρίσεως κεφαλαίων και καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη 

διαχείριση κινδύνων ως προς την αναγνώριση, πρόβλεψη, μέτρηση, παρακολούθηση, 

έλεγχο και αντιμετώπισή τους. Μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος 

διαχειρίσεως κινδύνων και αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αναφορές από τον Chief Risk 

Officer. Προβλέπει τη διενέργεια τουλάχιστον ετησίων προσομοιώσεων καταστάσεων 

κρίσεως (stress tests), ενώ ενημερώνεται για τις εκθέσεις των Εξωτερικών Ορκωτών 

Ελεγκτών που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων. 

 

5.5.2 Διαχείριση κινδύνου 

Ο όμιλος έχει θεμελιώσει ένα πλαίσιο διεξοδικής και συνετής διαχειρίσεως των πάσης 

φύσεως κινδύνων που αντιμετωπίζει πάνω στις βέλτιστες εποπτικές πρακτικές και το οποίο, 

µε βάση την κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία και το ισχύον σύστημα κοινών τραπεζικών 

κανόνων, αρχών και προτύπων, εξελίσσεται διαρκώς µε την πάροδο του χρόνου ώστε να 

εφαρμόζεται στην καθημερινή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της τράπεζας και των 
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εταιριών του ομίλου εντός και εκτός συνόρων, καθιστώντας αποτελεσματική την εταιρική 

διακυβέρνηση της τράπεζας.  

Στον όμιλο της Alpha Bank λειτουργούν, υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντού 

και Group Chief Risk Officer οι κάτωθι Διευθύνσεις Διαχειρίσεως Κινδύνων, οι οποίες έχουν 

την ευθύνη για την άµεση υλοποίηση του πλαισίου διαχειρίσεως κινδύνων, σύμφωνα µε τις 

κατευθύνσεις της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων. 

•  Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων 

•  Πιστωτικού Κινδύνου Wholesale Banking 

- Διεύθυνση Αναπτύξεως Μεθοδολογιών Πιστωτικού Κινδύνου Wholesale Banking 

- Διεύθυνση Αναλύσεως Πιστωτικού Κινδύνου Wholesale Banking 

• Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής 

- Διεύθυνση Αναπτύξεως Μεθοδολογιών Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής 

- Διεύθυνση Αναλύσεως Πιστωτικού Κινδύνου Λιανικής Τραπεζικής 

• Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Εσωτερικού 

• Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων Εξωτερικού 

• Λιανικής Πίστεως 

 

5.5.3 Διαχείριση κινδύνου αγοράς  

Ο κίνδυνος αγοράς του εμπορικού χαρτοφυλακίου µετράται µε τον υπολογισμό της Αξίας 

σε Κίνδυνο (Value at Risk – VaR). Η μεθοδολογία υπολογισμού της Αξίας σε Κίνδυνο που 

χρησιμοποιείται είναι η μέθοδος της ιστορικής προσομοιώσεως. Η Alpha Bank  

χρησιμοποιεί περίοδο διακρατήσεως µίας και δέκα ημερών, ανάλογα µε το χρόνο που 

απαιτείται για τη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου. 

Στον πίνακα 5.8 παρατηρούμε την μέση ημερήσια αξία σε κίνδυνο με επίπεδο 

εμπιστοσύνης 99%, συνολικά και ανά κατηγορία του κινδύνου αγοράς, χρησιμοποιώντας 

ιστορικά στοιχεία 2 ετών. 
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Πίνακας 5.8: Mέση ημερήσια VaR με επίπεδο εμπιστοσύνης 99%, συνολικά και ανά κατηγορία 
του κινδύνου αγοράς  

 
Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015, Alpha Bank 

 

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο την τράπεζα. Οι θυγατρικές και τα 

καταστήματα του ομίλου έχουν περιορισμένες trading θέσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά 

μικρές σε σχέση µε αυτές της τράπεζας. Ως εκ τούτου, η επίπτωση του κινδύνου αγοράς, ο 

οποίος προέρχεται από τις θέσεις αυτές στα συνολικά αποτελέσματα, δεν είναι σημαντική. 

Για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών 

συμπληρωματικά µε τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο, ελέγχεται η συμπεριφορά του 

σε υποθετικές μεταβολές των παραμέτρων αγοράς (σενάρια), καθώς και σε ακραίες 

μεταβολές τους που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν (stress-testing). Στα πλαίσια της 

πολιτικής διαχειρίσεως χρηματοοικονομικών κινδύνων, έχουν θεσπιστεί όρια εκθέσεως, 

μεγίστης ζημίας (stop loss) και αξίας σε κίνδυνο στα διάφορα προϊόντα που απαρτίζουν τις 

θέσεις διαπραγματεύσεως. 

Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι του τραπεζικού χαρτοφυλακίου προέρχονται από 

τη διάρθρωση των στοιχείων ενεργητικού – παθητικού και κυρίως του χαρτοφυλακίου 

χορηγήσεων και καταθέσεων του ομίλου. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι του τραπεζικού 

χαρτοφυλακίου αφορούν τον συναλλαγματικό, επιτοκιακό και τον κίνδυνο ρευστότητας. 
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5.5.4 Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου   

Οι τακτικές και έκτακτες αναφορές προς τις Επιτροπές Διοικήσεως, την Επιτροπή 

Διαχειρίσεως Κινδύνων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank αναφορικά με τον 

πιστωτικό κίνδυνο  καλύπτουν τα ακόλουθα: 

• Το προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου ανά βαθμίδα κινδύνου  

• Τη μετάπτωση μεταξύ βαθμίδων κινδύνων (migration matrix). 

• Την εκτίμηση των σχετικών παραμέτρων κινδύνων ανά βαθμίδα κινδύνου, ομάδας 

πελατών κλπ. 

• Τις τάσεις των βασικών κριτηρίων διαβαθμίσεως. 

• Τις αλλαγές στη διαδικασία διαβαθμίσεως, στα κριτήρια ή στις επιμέρους παραμέτρους. 

•Την συγκέντρωση κινδύνων (ανά είδος κινδύνου, κλάδο, χώρα,εξασφάλιση, χαρτοφυλάκιο 

κλπ.). 

Για σκοπούς διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου οι πιστοδοτήσεις διαχωρίζονται σε 

Wholesale και Retail. 

 

5.5.4.1 Τομέας wholesale banking 

Οι πιστοδοτήσεις Wholesale Banking εµπίπτουν σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες 

ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της πιστοδοτήσεως και του πιστούχου, όπως φαίνεται στον 

πίνακα 5.9 : 

Πίνακας 5.9: Κατηγορίες πιστοδοτήσεων Wholesale Banking 

 

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015, Alpha Bank 
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Τα όρια των Συµβουλίων Πιστοδοτήσεων Wholesale Banking καθορίζονται µε βάση 

τον Συνολικό Πιστωτικό Κίνδυνο, o οποίος ορίζεται ως το σύνολο των διαφόρων µορφών 

πιστοδοτήσεων του πιστούχου (επιχείρηση ή οµάδα συνδεδεμένων επιχειρήσεων) που 

δύνανται να εγκριθούν από την τράπεζα.  

Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων και η κατάταξή τους σε 

κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου πραγματοποιείται µέσω συστημάτων διαβαθμίσεως. Τα 

συστήματα διαβαθμίσεως που χρησιμοποιούνται από τον όμιλο είναι το Alpha Bank Rating 

System (ABRS) και το Moody’s Risk Advisor (MRA) στα οποία ενσωµατώνονται διαφορετικά 

µοντέλα (υποδείγματα) διαβαθμίσεως πιστωτικού κινδύνου. Για κάθε ένα από τα 

υποδείγματα διαβαθμίσεως πιστωτικού κινδύνου είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές παράμετροι, η κάθε µία από τις οποίες συνεισφέρει µε συγκεκριμένο τρόπο 

στη σχετική αξιολόγηση. 

Οι πιστούχοι διαβαθμίζονται στις ακόλουθες διαβαθμίσεις πιστωτικού κινδύνου: 

ΑΑ, Α+, Α, Α-, ΒΒ+, ΒΒ, ΒΒ-, Β, Β-, ΓΓ+, ΓΓ, ΓΓ-, Γ, Δ, Δ0, Δ1, Δ2, Ε. 

 Στην Υψηλή Διαβάθμιση  εμπίπτουν οι κλίµακες διαβαθµίσεως AA, A+, A, A- και 

BB+, στη Ικανοποιητική Διαβάθμιση οι κλίμακες διαβαθμίσεως ΒΒ, ΒΒ-, Β, Β-, ΓΓ+ και ΓΓ, και 

στην Υπό παρακολούθηση (υψηλότερου κινδύνου) ΓΓ- και υποδεέστερα. 

Στο πλαίσιο ευθυγραµµίσεως µε τις ισχύουσες εποπτικές οδηγίες της Βασιλείας ΙΙ 

και ενισχύσεως των µηχανισµών διαχειρίσεως του πιστωτικού κινδύνου, η Alpha Bank 

διαμόρφωσε εξειδικευμένο υπόδειγμα αξιολογήσεως της ενδεχόμενης ζημίας από 

πιστοδοτήσεις (facility rating), σε περίπτωση αθετήσεως των υποχρεώσεων των πιστούχων. 

Το υπόδειγμα λειτουργεί συμπληρωματικά των υφιστάμενων υποδειγμάτων αξιολογήσεως 

του πιστωτικού κινδύνου (ABRS ΜRA), διαβαθμίζοντας ξεχωριστά την κάθε πιστοδότηση µε 

βάση τις εξασφαλίσεις της. Οι επί µέρους αξιολογήσεις υφιστάμενων και προτεινόμενων 

πιστοδοτήσεων σταθμίζονται, αποδίδοντας την τελική διαβάθμιση της ενδεχόμενης ζημίας 

σε επίπεδο Συνολικού Πιστωτικού Κινδύνου του πιστούχου. Η Κλίμακα Διαβαθμίσεως 

Ενδεχόμενης Ζημίας Συναλλαγής (Facility Rating) από την καλύτερη προς τη χειρότερη 

διαβάθμιση είναι η ακόλουθη: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
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5.5.4.2 Τομέας λιανικής τραπεζικής 

Ως τομέας Λιανικής Τραπεζικής ορίζονται τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από την Alpha 

Bank και εμπίπτουν σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Στεγαστικά Δάνεια 

• Καταναλωτικά Δάνεια και Πιστωτικές Κάρτες 

• Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών (SB): Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα µε Κύκλο 

Εργασιών έως € 2,5 εκατ. και πιστωτικό όριο έως € 1εκατ. 

Η εγκριτική διαδικασία των πιστοδοτήσεων προς Ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα µε 

εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις ή άλλες πηγές που δεν 

σχετίζονται µε επιχειρηματική δραστηριότητα) πραγματοποιείται µε βάση την κατάταξη 

των πιστούχων σε ομάδες κινδύνου (risk groups), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο αναλαμβανόμενου κινδύνου. Το επίπεδο του αναλαμβανόμενου 

από την τράπεζα κινδύνου προσαρμόζεται, όπως οι συνθήκες το απαιτούν, αναλόγως της 

πιστωτικής πολιτικής της. 

Η πιστοληπτική ικανότητα των Μικρών Επιχειρήσεων αρμοδιότητας Retail Banking 

σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθµό µε την πιστοληπτική ικανότητα των φορέων/αρμοδίων 

στην επιχείρηση και αντίστροφα. Ως Μικρές Επιχειρήσεις ορίζονται οι ατομικές 

επιχειρήσεις µε επιχειρηματικό όριο έως € 1εκατ. και µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως € 2,5 

εκατ., ελεύθεροι επαγγελματίες με επιχειρηματικό όριο έως € 1 εκατ. και νομικά πρόσωπα 

(Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) µε επιχειρηματικό όριο έως € 1 εκατ. και ετήσιο κύκλο εργασιών έως 

€ 2,5 εκατ. 

Βασική συνιστώσα στη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου λιανικής τραπεζικής 

αποτελούν τα υποδείγµατα διαβαθµίσεως, που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται σε 

όλες τις φάσεις του πιστωτικού κύκλου, τόσο στην τράπεζα όσο και στις εταιρίες του 

ομίλου. Τα εν λόγω υποδείγματα τµηµατοποιούν τον πληθυσμό σε ομοειδής ομάδες 

κινδύνου (pools) και διακρίνονται σε: 

• Μοντέλα συµπεριφορικά (Behaviour Models) τα οποία αξιολογούν τη συμπεριφορά του 

πελάτη και προβλέπουν την πιθανότητα αθέτησης στους επόμενους µήνες. 
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• Μοντέλα βάσει στοιχείων αιτήσεως (Application Credit Scoring Models). Τα εν λόγω 

µοντέλα αξιολογούν στοιχεία αιτήσεως, κυρίως δημογραφικά, και προβλέπουν την 

πιθανότητα αθετήσεως στους επόμενους µήνες. 

• Μοντέλα εκτιμήσεως των εποπτικών παραμέτρων, σύμφωνα µε το πλαίσιο της Βασιλείας 

ΙΙ, µε τη Μέθοδο Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (IRB compliant models). 

Στον πίνακα 5.10 παραθέτουμε τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ομίλου τα οποία 

υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο και την αξία αυτών. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος ανά 

κατηγορία στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο όμιλος απεικονίζεται στη στήλη «Καθαρή αξία 

ανοιγμάτων σε πιστωτικό κίνδυνο». 

Πίνακας 5.10: Xρηματοοικονομικά στοιχεία που υπόκεινται σε πιστωτικό κίνδυνο 

 

Πηγή: Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015, Alpha Bank 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ 

ΚΙΝΔΥΝΟ 

 

6.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο υπολογίζουμε την Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk-VaR) ενός 

χαρτοφυλακίου μετοχών. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από τους τίτλους ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, 

ΕΛΠΕ και ΤΙΤΑΝ. Πρόκειται για μετοχές του δείκτη FTSE/X.A LARGE CAP που ανήκουν σε 

διαφορετικούς κλάδους. Συγκεκριμένα, η μετοχή του ΟΤΕ ανήκει στον κλάδο των 

Τηλεπικοινωνιών, ο ΟΠΑΠ στον κλάδο Ταξίδια και Αναψυχή, η ΔΕΗ στον κλάδο των 

Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και τα ΕΛΠΕ στον κλάδο Πετρέλαιο και Αέριο.  

 Ο υπολογισμός της VaR γίνεται, αρχικά, με την προσέγγιση διακύμανσης-

συνδιακύμανσης (variance-covariance approach), η οποία ανήκει στις λεγόμενες 

παραμετρικές προσεγγίσεις, επειδή στηρίζεται σε υποθέσεις αναφορικά με το είδος της 

κατανομής πυκνότητας πιθανότητας των αποδόσεων των κεφαλαιουχικών στοιχείων. 

Συγκεκριμένα, η μέθοδος της  διακύμανσης-συνδιακύμανσης υποθέτει ότι οι παράγοντες 

κινδύνου ακολουθούν τη λογαριθμική κανονική κατανομή ή, ισοδύναμα, ότι οι 

λογαριθμικές τους αποδόσεις ακολουθούν την κανονική κατανομή. Για τον υπολογισμό της 

VaR, με την προσέγγιση διακύμανσης-συνδιακύμανσης, χρησιμοποιείται το πρόγραμμα 

ECVaR 1.0-Academic της εταιρίας Rho-Works Software. 

 Στη συνέχεια υπολογίζουμε την VaR και με την μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης 

(historical simulation), η οποία αποτελεί μία μη παραμετρική μέθοδο υπολογισμού της VaR, 

καθώς δεν κάνει υποθέσεις αναφορικά με τις κατανομές των παραγόντων κινδύνου. Στην 

περίπτωση της ιστορικής προσομοίωσης η VaR υπολογίζεται από την κατανομή των 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου που εξάγεται από τις εμπειρικές κατανομές των ιστορικών 

αποδόσεων των παραγόντων κινδύνου.  

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε προέρχονται από τον διαδικτυακό τόπο capital.gr 

και αναφέρονται στην περίοδο 03/01/2011-04/01/2016. Η συνολική αξία του 

χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 337.180,00 ευρώ με ημερομηνία αναφοράς 04/01/2016, ενώ 

αντίστοιχα η αξία του χαρτοφυλακίου στις 03/01/2011 ήταν 457.650,00 ευρώ.  
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Στον πίνακα 6.1 αναφέρεται αναλυτικά η τιμή της κάθε μετοχής, ο αριθμός των 

χρεογράφων για κάθε τίτλο, η αξία της κάθε θέσης καθώς και η στάθμιση στο εικονικό μας 

χαρτοφυλάκιο.  

Πίνακας 6.1: Χαρτοφυλάκιο υπολογισμού της VaR 

Asset name Price Number of securities Total value Portfolio weight 

1. ELPE 4,09 16000 65.440,00 19,41% 

2. DEH 4,04 11000 44.440,00 13,18% 

3. OTE 9,05 10000 90.500,00 26,84% 

4. TITK 18 4000 72.000,00 21,35% 

5. OPAP 7,2 9000 64.800,00 19,22% 

 

6.2 Διαχρονική πορεία αξίας και απόδοσης χαρτοφυλακίου  

Στο διάγραμμα 6.1  παρουσιάζεται η πορεία της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου για το 

σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε μετά τις αρχές του 

2011 η αξία του χαρτοφυλακίου μας ακολουθεί μία πτωτική πορεία, η οποία κορυφώνεται 

στα μέσα του 2012. Πρόκειται για μία περίοδο όπου το ελληνικό χρηματιστήριο είχε φτάσει 

σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς είχε ενταθεί η πολιτική αβεβαιότητα και είχαν 

κορυφωθεί οι προειδοποιήσεις για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη. 

  Στη συνέχεια, η πορεία του χαρτοφυλακίου είναι ανοδική μέχρι και λίγο πριν τα 

μέσα του 2014, όπου μετά από ένα διάστημα μεγάλης μεταβλητότητας, η αξία του 

χαρτοφυλακίου ακολουθεί πτωτική πορεία η οποία συνεχίζεται μέχρι την λήξη της 

περιόδου στην οποία αναφέρονται τα δεδομένα (04/01/2016).   

 

Διάγραμμα 6.1: Διαχρονική πορεία αξίας χαρτοφυλακίου 03/01/2011-04/01/2016 

Portfolio value graph

NOTE: Drawn using current portfolio composition
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Το διάγραμμα 6.2 απεικονίζει την συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου για το 

σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου και στην συνέχεια στο διάγραμμα 6.3 βλέπουμε το 

ιστόγραμμα των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου. 

 

Διάγραμμα 6.2: Διαχρονική απόδοση χαρτοφυλακίου 

 

 

Διάγραμμα 6.3: : Ιστόγραμμα αποδόσεων χαρτοφυλακίου 

 

Portfolio periodic return

NOTES:

Returns taken from prices 1 observations apart, converted to a 7-days basis

Using current portfolio composition 
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6.3 Απόδοση και τυπική απόκλιση μετοχών 

Στον πίνακα 6.2  βλέπουμε τις ημερήσιες και ετήσιες αποδόσεις, καθώς και τις αντίστοιχες 

τυπικές αποκλίσεις των τίτλων του χαρτοφυλακίου για την χρονική περίοδο την οποία 

εξετάζουμε. Όπως παρατηρούμε, η μετοχή του ΟΤΕ είχε την μεγαλύτερη ετήσια απόδοση 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο και ακολουθεί η μετοχή του ΤΙΤΑΝΑ. Ενώ οι υπόλοιπες 

μετοχές (ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ) σημείωσαν αρνητικές ετήσιες αποδόσεις, με την ΔΕΗ να έχει 

την μικρότερη απόδοση. Ο τίτλος της ΔΕΗ έχει και την μεγαλύτερη ετήσια τυπική απόκλιση 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο, δηλαδή παρουσιάζει την μεγαλύτερη μεταβλητότητα στο 

σύνολο των μετοχών του χαρτοφυλακίου.  Την μικρότερη ετήσια τυπική απόκλιση 

παρουσιάζει η μετοχή των ΕΛΠΕ.  

Πίνακας 6.2: Απόδοση και τυπική απόκλιση μετοχών 

Asset Daily return / Annual Daily Std.Dev. / Annual 

1. ELPE  -0,0298 % / -10,3156 %   0,0284 /   0,5423 

2. DEH  -0,0819 % / -25,8475 %   0,0425 /   0,8121 

3. OTE   0,0317 % /  12,2841 %   0,0359 /   0,6867 

4. TITK   0,0082 % /   3,0391 %   0,0322 /   0,6158 

5. OPAP  -0,0482 % / -16,1235 %   0,0344 /   0,6564 

   

6.4 Πορεία τιμών μετοχών και αποδόσεων 

Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζουμε την πορεία της τιμής αλλά και την απόδοση 

για κάθε μετοχή του χαρτοφυλακίου και για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου. 

 ΕΛΠΕ 

 

Διάγραμμα 6.4: : Διαχρονική πορεία τιμής μετοχής ΕΛΠΕ, 03/01/2011-04/01/2016 

Market prices for ELPE [1]

NOTE: Prices in Euro
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Διάγραμμα 6.5: Διαχρονική πορεία απόδοσης μετοχής ΕΛΠΕ, 03/01/2011-04/01/2016 

 

 ΔΕΗ  

 

Διάγραμμα 6.6: Διαχρονική πορεία τιμής μετοχής ΔΕΗ, 03/01/2011-04/01/2016 

 

Daily returns for ELPE [1]

NOTE: All returns converted to daily basis
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Διάγραμμα 6.7: Διαχρονική πορεία απόδοσης μετοχής ΔΕΗ, 03/01/2011-04/01/2016 

 

 ΟΤΕ 

 

Διάγραμμα 6.8: Διαχρονική πορεία τιμής μετοχής ΟΤΕ, 03/01/2011-04/01/2016 

Daily returns for DEH [2]

NOTE: All returns converted to daily basis
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Διάγραμμα 6.9: Διαχρονική πορεία απόδοσης μετοχής ΟΤΕ, 03/01/2011-04/01/2016 

 

 ΤΙΤΑΝ 

 

Διάγραμμα 6.10: Διαχρονική πορεία τιμής μετοχής ΤΙΤΑΝ, 02/01/2002-30/08/2016 

Daily returns for OTE [3]

NOTE: All returns converted to daily basis
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Διάγραμμα 6.11: Διαχρονική πορεία απόδοσης μετοχής ΤΙΤΑΝ, 03/01/2011-04/01/2016 

 

 ΟΠΑΠ 

 

Διάγραμμα 6.12: Διαχρονική πορεία τιμής μετοχής ΟΠΑΠ, 03/01/2011-04/01/2016 

Daily returns for TITK [4]

NOTE: All returns converted to daily basis
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Διάγραμμα 6.13: Διαχρονική πορεία απόδοσης μετοχής ΟΠΑΠ, 03/01/2011-04/01/2016 

 

6.5 Υπολογισμός αξίας σε κίνδυνο – VaR με την προσέγγιση διακύμανσης-

συνδιακύμανσης (variance-covariance approach) 

Στη συνέχεια προχωράμε στον υπολογισμό της αξίας σε κίνδυνο. Ο υπολογισμός θα γίνει με 

την προσέγγιση της διακύμανσης-συνδιακύμανσης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ανήκει στις 

περαμετρικές προσεγγίσεις, καθώς στηρίζεται σε υποθέσεις αναφορικά με το είδος της 

κατανομής που ακολουθούν οι παράγοντες κινδύου. Υποθέτει ότι οι παράγοντες κινδύνου 

ακολουθούν τη λογαριθμική κανονική κατανομή ή, ισοδύναμα, ότι οι λογαριθμικές τους 

αποδόσεις ακολουθούν την κανονική κατανομή. Για τον υπολογισμό της VaR, με την 

προσέγγιση της διακύμανσης-συνδιακύμανσης, χρησιμοποιείται το πρόγραμμα ECVaR 1.0-

Academic της εταιρίας Rho-Works Software. 

 

6.5.1 Συνδιακυμάνσεις και συσχετίσεις μετοχών  

Στον πίνακα 6.3 παρουσιάζονται οι συνδιακυμάνσεις των μετοχών και στον πίνακα 6.4 οι 

συσχετίσεις μεταξύ των χρεογράφων.   

Daily returns for OPAP [5]

NOTE: All returns converted to daily basis
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Πίνακας 6.3: Συνδιακυμάνσεις των μετοχών 

  ELPE DEH OTE TITK OPAP 

ELPE 0,000805843 0,000687727 0,000502385 0,000365349 0,00045551 

DEH 0,000687727 0,001806849 0,000974636 0,000496581 0,000762795 

OTE 0,000502385 0,000974636 0,001291825 0,00042767 0,000671157 

TITK 0,000365349 0,000496581 0,00042767 0,001039039 0,000346406 

OPAP 0,00045551 0,000762795 0,000671157 0,000346406 0,001180593 

 

Πίνακας 6.4: Συσχετίσεις μεταξύ των μετοχών 

  ELPE DEH OTE TITK OPAP 

ELPE 1 0,570409932 0,492795331 0,399598574 0,467390416 

DEH 0,570409932 1 0,638464453 0,362719039 0,52270125 

OTE 0,492795331 0,638464453 1 0,369443302 0,543912466 

TITK 0,399598574 0,362719039 0,369443302 1 0,313023403 

OPAP 0,467390416 0,52270125 0,543912466 0,313023403 1 

 

 

6.5.2 Υπολογισμός VaR για επίπεδο σημαντικότητας 5% και χρονικό ορίζοντα μίας 

ημέρας 

Για επίπεδο σημαντικότητας 5% και χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας η VaR του 

χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 12.632,63 ευρώ.  Επομένως, μπορούμε να πούμε, ότι το 

μέγιστο ημερήσιο χρηματικό ποσό που είναι πιθανό να απολέσουμε με διάστημα 

εμπιστοσύνης 95%, μετρημένο στην αξία του χαρτοφυλακίου στις 04/01/2016 (337.180,00 

ευρώ), ανέρχεται σε 12.632,63 ευρώ. Στο διάγραμμα 6.14 βλέπουμε το ιστόγραμμα των 

αποδόσεων του χαρτοφυλακίου μας για επίπεδο σημαντικότητας 5% και χρονικό ορίζοντα 

μίας ημέρας. 
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Διάγραμμα 6.14: Ιστόγραμμα αποδόσεων για επίπεδο σημαντικότητας 5% και χρονικό 
ορίζοντα μίας ημέρας 

 

Στον πίνακα 6.5 και στο διάγραμμα 6.15 παρουσιάζουμε την στάθμιση του κάθε 

τίτλου  στην συνολική VaR του χαρτοφυλακίου για επίπεδο σημαντικότητας 5% και χρονικό 

ορίζοντα μίας ημέρας.  

 

Πίνακας 6.5: Στάθμιση του κάθε τίτλου  στην VaR του χαρτοφυλακίου 

Asset Position(euro) BetaVar(%) 

ELPE 65.440,00 15,63% 

DEH 44.440,00 17,18% 

OTE 90.500,00 31,31% 

TITK 72.000,00 16,95% 

OPAP 64.800,00 18,94% 

     

Portfolio periodic returns histogram

NOTES:

Returns taken from prices 1 observations apart, converted to a 1-days basis

Using current portfolio composition 
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Διάγραμμα 6.15: Στάθμιση του κάθε τίτλου  στην VaR του Χαρτοφυλακίου 

 

Όπως παρατηρούμε την μεγαλύτερη συμμετοχή στην συνολική VaR του 

χαρτοφυλακίου έχει η μετοχή του ΟΤΕ και ακολουθούν ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΗ, ο ΤΙΤΑΝΑΣ και τα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.  

 

6.5.3 Υπολογισμός VaR για επίπεδο σημαντικότητας 1% και χρονικό ορίζοντα μίας 

ημέρας 

Στη συνέχεια μειώνουμε το επίπεδο σημαντικότητας σε 1% και κρατάμε σταθερό τον 

χρονικό ορίζοντα της μίας ημέρας. Τότε η VaR του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 22.850,21 

ευρώ. Επομένως, μπορούμε να πούμε, ότι το μέγιστο ημερίσιο χρηματικό ποσό που είναι 

πιθανό να απολέσουμε με επιπεδο εμπιστοσύνης 99%, μετρημένο στην αξία του 

χαρτοφυλακίου στις 04/01/2016 (337.180,00 ευρώ) ανέρχεται σε 22.850,21 ευρώ.  

Αντίστοιχα, το ιστόγραμμα των αποδόσεων που ακολουθεί (διάγραμμα 6.16) 

απεικονίζει τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου για επίπεδο σημαντικότητας 1% και χρονικό 

ορίζοντα μίας ημέρας. 

 

BetaVaR decomposition

ELPE 15,63 %

TITK 16,95 %

DEH 17,18 %

OPAP 18,94 %

OTE 31,31 %
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Διάγραμμα 6.16: Ιστόγραμμα αποδόσεων για επίπεδο σημαντικότητας 1% και χρονικό 
ορίζοντα μίας ημέρας 

 

Επομένως, παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης (στον 

πρώτο υπολογισμό ήταν 95% και στον δεύτερο 99%), τόσο μεγαλύτερη είναι και η τιμή της 

VaR. Πράγματι, στο πρώτο υπολογισμό η τιμή της VaR ανήλθε σε 12.632,63 ευρώ, ενώ στον 

δεύτερο υπολογισμό αυξήθηκε σε 22.850,21 ευρώ.  

 

6.5.4 Υπολογισμός VaR για επίπεδο σημαντικότητας 5% και χρονικό ορίζοντα 

πέντε ημερών 

Σε συνέχεια των προηγούμενων υπολογισμών, και αφού έχουμε μετρήσει την τιμή της VaR 

για διαφορετικά είπεδα εμπιστοσύνης αλλά στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, σε αυτό τον 

υπολογισμό θα μετρήσουμε την τιμή της VaR του χαρτοφυλακίου μας για επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% (επίπεδο σημαντικότητας 5%) και χρονικό ορίζοντα 5 ημερών.   

Portfolio periodic returns histogram

NOTES:

Returns taken from prices 1 observations apart, converted to a 1-days basis

Using current portfolio composition 
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 Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, υπολογίζουμε την VaR 

του χαρτοφυλακίου σε 58.604,31 ευρώ.  Άρα, το μέγιστο χρηματικό ποσό που είναι πιθανό 

να απολέσουμε σε πέντε ημέρες συναλλαγών με επιπεδο εμπιστοσύνης 95%, μετρημένο 

στην αξία του χαρτοφυλακίου στις 04/01/2016 (337.180,00 ευρώ), ανέρχεται σε 58.604,31 

ευρώ. 

 Αντίστοιχα, το ιστόγραμμα των αποδόσεων για επίπεδο σημαντικότητας 5% και 

χρονικό ορίζοντα πέντε ημερών είναι το ακόλουθο (διάγραμμα 6.17). 

 

 
Διάγραμμα 6.17: Ιστόγραμμα αποδόσεων για επίπεδο σημαντικότητας 5% και χρονικό 

ορίζοντα πέντε ημερών 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για το ύψος της VaR στον πρώτο και τρίτο 

υπολογισμό (επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και χρονικό διάστημα μίας ημέρας, και επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% και χρονικό διάστημα πέντε ημερών), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός ορίζοντας της πρόβλεψης τόσο μεγαλύτερη θα είναι και 

η τιμή της VaR. Πράγματι, στον αρχικό υπολογισμό η τιμή της VaR ήταν 12.632,63 και στον 

τρίτο υπολογισμό, όπου διατηρήσαμε το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης αλλά αυξήσαμε τον 

χρονικό ορίζοντα από μία σε πέντε ημέρες, η VaR ανήλθε σε 58.604,31 ευρώ.  

Portfolio periodic returns histogram

NOTES:

Returns taken from prices 1 observations apart, converted to a 5-days basis

Using current portfolio composition 
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Σε συνδυασμό και με τα συμπεράσματα της προηγούμενης παραγράφου, μπορούμε 

να πούμε ότι, αν όλοι οι άλλοι παράμετροι είναι σταθεροί, η τιμή της VaR είναι μεγαλύτερη 

όσο μεγαλύτερο είναι και το επίπεδο εμπιστοσύης. Αντίστοιχα, αν όλοι οι άλλοι παράμετροι 

είναι σταθεροί, η τιμή της VaR είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός 

ορίζοντας της πρόβλεψης.  

 

6.5.5 Υπολογισμός VaR για διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες 

Σε αυτή την παράγραφο υπολογίζουμε την αξία σε κίνδυνο - VaR για διαφορετικούς 

χρονικούς ορίζοντες, χρησιμοποιώντας επίπεδο σημαντικότητας 5%.   

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρατίθενται στον πίνακα 6.6 και γραφικά στο 

διάγραμμα 6.18. Ενδεικτικά παρουσιάζονται στον πίνακα 6.6 οι τιμές μέχρι και τον χρονικό 

ορίζοντα των 20 ημερών, ενώ στο διάγραμμα 6.18 φαίνεται το σύνολο της περιόδου που 

μελετούμε. Όπως παρατηρούμε η τιμή της VaR αυξάνεται όσο αυξάνεται ο χρονικός 

ορίζοντας υπολογισμού.   

 

Πίνακας 6.6: VaR για διαφορετικά χρονικά διαστήματα 

Horizon(days) VaR(%) VaR 

1 -3,75% 12.632,63 

2 -7,35% 24.791,98 

3 -10,82% 36.495,77 

4 -14,17% 47.761,07 

5 -17,38% 58.604,31 

6 -20,48% 69.041,30 

7 -23,46% 79.087,26 

8 -26,32% 88.756,85 

9 -29,08% 98.064,16 

10 -31,74% 107.022,76 

11 -34,30% 115.645,73 

12 -36,76% 123.945,63 

13 -39,13% 131.934,57 

14 -41,41% 139.624,21 

15 -43,61% 147.025,74 

16 -45,72% 154.149,98 

17 -47,75% 161.007,30 

18 -49,71% 167.607,70 

19 -51,59% 173.960,82 

20 -53,41% 180.075,92 
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Διάγραμμα 6.18: VaR για διαφορετικά χρονικά διαστήματα 

 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 6.6, η VaR αυξάνεται όσο αυξάνεται ο χρονικός 

ορίζοντας. Η ημερήσια VaR του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 12.632,63, η VaR δύο ημερών 

είναι 24.791,98 και αυξάνεται συνεχώς με την αύξηση του χρονικού διαστήματος. 

Επομένως, οδηγούμαστε ξανά στο προηγούμενο συμπέρασμα ότι αν όλοι οι άλλοι 

παράμετροι είναι σταθεροί, η τιμή της VaR είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο 

χρονικός ορίζοντας της πρόβλεψης. 

 

6.5.6 Υπολογισμός της VaR σε διαφορετικές ημερομηνίες στο παρελθόν  

Στην συγκεκριμένη παράγραφο προβαίνουμε στον υπολογισμό της VaR σε διαφορετικές 

ημερομηνίες στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, υπολογίζουμε την τιμή της VaR του 

χαρτοφυλακίου μας για επίπεδο εμπιστοδύνης 95% και χρονικό διάστημα μίας ημέρας. Ο 

υπολογισμός της VaR γίνεται με βάση τις  προηγούμενες 250 παρατηρήσεις από την ημέρα 

υπολογισμού. Χρησιμοποιούμε τις 250 προηγούμενες ημέρες συναλλαγών (traded days), 

δηλαδή περίπου τις συναλλαγές ενός έτους, καθώς αποτελεί ένα ικανοποιητικό χρονικό 

διάστημα που μπορεί να οδηγήσει σε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα.  
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Ενδεικτικά στον πίνακα 6.7 παρουσιάζονται οι τιμές τις VaR για τις 10 τελευταίες 

ημέρες συναλλαγών και στο διάγραμμα 6.19 απεικονίζεται η πορεία της VaR για την 

εξεταζόμενη περίοδο 30/12/2011-31/12/2015. Ο υπολογισμός ξεκινά από 30/12/2011 

καθώς σαν βάση υπολογισμού χρησιμοποιούμε τις 250 προηγούμενες παρατηρήσεις από 

την ημέρα υπολογισμού.  

Πίνακας 6.7: VaR χαρτοφυλακίου περιόδου 16/12/2015-31/12/2015 

Date VaR(%) VaR 

16/12/2015 -4,36% 13.612,92 

17/12/2015 -4,36% 14.241,39 

18/12/2015 -4,36% 14.230,92 

21/12/2015 -4,36% 14.387,16 

22/12/2015 -4,36% 14.221,31 

23/12/2015 -4,36% 14.228,73 

28/12/2015 -4,36% 14.189,02 

29/12/2015 -4,36% 14.139,70 

30/12/2015 -4,36% 13.965,13 

31/12/2015 -4,36% 14.972,42 

  

 

Διάγραμμα 6.19: Διαχρονική πορεία της VaR για την περίοδο 30/12/2011-31/12/2015, 
έχοντας σαν βάση υπολογισμού τις 250 τελευταίες παρατηρήσεις που προηγούνται της 

ημέρας υπολογισμού 

VaR at different dates

NOTES:

Returns taken from prices 1 observations apart, converted to a 1-days basis

Using current portfolio composition 

VaR(%) VaR (right axis)
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Παρατηρούμε πως η τιμή της VaR στις 31/12/2015 που υπολογίστηκε ανωτέρω 

(14.972,42 ευρώ) παρουσιάζει μία διαφοροποίηση σε σχέση με την τιμή της VaR που 

υπολογίσαμε σε προηγούμενη παράγραφο για επίπεδο σημαντικότητας 5% και χρονικό 

ορίζοντα μίας ημέρας (12.632,63 ευρώ). Η διαφορά ενδεχομένως να έγκειται στο γεγονός 

ότι στην παρούσα παράγραφο υπολογίζουμε την VaR με βάση τις τελευταίες 250 

παρατηρήσεις που προηγούνται της ημέρας υπολογισμού και όχι με βάση το σύνολο των 

παρατηρήσεων.  Η διαφορερική ημερομηνία υπολογισμού μπορεί επίσης να ασκεί 

επίδραση την τιμή της VaR, καθώς η τιμή 14.972,42 ευρώ της VaR αντιστοιχεί στις 

31/12/2015, ενώ η τιμή 12.632,63 ευρώ αντιστοιχεί στις 04/01/2016.  

Με βάση το διάγραμμα 6.19 μπορούμε να πούμε πως η τιμή της VaR, κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο και σύμφωνα με την μέθοδο υπολογισμού, ακολουθούσε ανοδική 

πορεία από την αρχή της περιόδου και έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα στις αρχές του 

2014. Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του 2014 είχε καθοδική πορεία, φτάνοντας στα 

χαμηλότερα επίπεδα στο τέλος του 2014. Από εκεί και μετά ακολουθεί ανοδική πορεία 

μέχρι και τον Νοεμβρίο του 2015. Στον τελευταίο μήνα της εξεταζόμενης περίοδου 

ακολουθεί πτωτική πορεία, φτάνοντας  στα τέλη του 2015 να κινείται κοντά στις 14000 

ευρώ. 

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε την τιμή της VaR για χρονικό διάστημα μίας ημέρας και 

επίπεδο σημαντικότητας 5%, χρησιμοποιώντας τις 500 τελευταίες παρατηρήσεις που 

προηγούνται της ημέρας υπολογισμού. Στο διάγραμμα 6.20, απεικονίζεται η διαχρονική 

πορεία της VaR σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα υπολογισμού. 
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Διάγραμμα 6.20: Διαχρονική πορεία της VaR για την περίοδο 15/03/2011-31/12/2015, 
έχοντας σαν βάση υπολογισμού τις 50 τελευταίες παρατηρήσεις που προηγούνται της 

ημέρας υπολογισμού 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η τιμή της VaR ακολουθεί την ίδια πορεία με 

την προηγούμενη περίπτωση (250 ημερών) με εξαίρεση το γεγονός ότι η ανοδική πορεία 

διαρκεί μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2014 και δεν διακόπτεται στις αρχές του έτους. 

Αλλά και η καθοδική περίοδος παρουσιάζει μεγαλύτερη διάρκεια και φτάνει μέχρι και το 

τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, με την ανοδική πορεία που πάει να αναπτυχθεί μετά τον 

Αύγουστο του 2015 να διακόπτεται και να συνεχίζει να κινείται καθοδικά. Παρατηρούμε ότι 

στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου η τιμή της VaR βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, σε 

σχέση με το προηγούμενο διαστημα, και κινείται μεταξύ των 12.000 και 13.000 ευρώ.  

 

6.5.7 Backtesting  

Στην συγκεκριμένη παράγραφο θα εφαρμόσουμε την διαδικασία του Backtesting 

προκειμένου να ελέγξουμε κατά πόσον τα αποτελέσματα των συναλλαγών βρίσκονται 

εντός των ορίων που προβλέπει η VaR. Η διαδικασία του Backtesting αφορά το στατιστικό 

πλαίσιο το οποίο συνίσταται, στο να επαληθεύει εάν οι πραγματικές απώλειες συμφωνούν 

με τις εκτιμώμενες.  

VaR at different dates

NOTES:

Returns taken from prices 1 observations apart, converted to a 1-days basis

Using current portfolio composition 

VaR(%) VaR (right axis)

8/8/20157/2/20159/8/20148/2/201410/8/20139/2/2013

4,15%

4,1%

4,05%

4%

3,95%

3,9%

3,85%

3,8%

3,75%

3,7%

3,65%

3,6%

24.000

23.000

22.000

21.000

20.000

19.000

18.000

17.000

16.000

15.000

14.000

13.000

12.000



126 
 

 Ο συγκεκριμένος έλεγχος θα γίνει με την σύγκριση της κινούμενης VaR 100 ημερών 

με τις μελλοντικά παρατηρούμενες αποδόσεις.  

 Στο διάγραμμα 6.21 βλέπουμε τα αποτελέσματα του Backtesting για το 

χαρτοφυλάκιό μας από 27/05/2011 έως 31/12/2015 για διάστημα εμπιστοσύνης 95%. 

Όπως παρατηρούμε, υπάρχουν καθοδικές αποκλίσεις σε σχέση με την VaR.  

 

Διάγραμμα 6.21: Aποτελέσματα του Backtesting 

 

6.6 Συνιστώσα VaR (Component VaR-CmpVaR)   του χαρτοφυλακίου  

Ως συνιστώσα (component VaR- CmpVaR) ενός χρεογράφου ορίζεται η µεταβολή στην 

οριακής VaR (marginal VaR-RVaR) ενός χαρτοφυλακίου, στο οποίο συµµετέχει το 

συγκεκριμένο χρεόγραφο, όταν ρευστοποιηθεί το χρεόγραφο αυτό. Με τον όρο οριακή VaR 

(marginal VaR-RvaR) εκφράζουμε την μεταβολή της σχετικής VaR (relative VaR – RVaR) του 

χαρτοφυλακίου, όταν η αξία ενός χρεογράφου αυξηθεί κατά μία μονάδα. Η σχετική VaR 

(relative VaR – RVaR) εκφράζει τον υπολογισμό της μέγιστης ζημιάς σε σχέση με το 

αναμενόμενα αποτέλεσμα της επένδυσης. Αποτελεί εναλλακτικό τρόπο θεώρησης της VaR.  

 Στην συγκεκριμένη ενότητα υπολογίζουμε τις συνιστώσες VaR των χρεογράφων τα 

οποία απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιό μας. Στον πίνακα 6.8 βλέπουμε την συνιστώσα VaR της 

κάθε μετοχής ποσοστιαία και σε απολυτη τιμή.  

VaR Backtesting

NOTES:

Returns taken f rom prices 1 observ ations apart, conv erted to a 1-day s basis

Using current portf olio composition 
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Πίνακας 6.8: Συνιστώσες VaR των μετοχών του χαρτοφυλακίου 

Asset CmpVaR% CmpVaR 

ELPE 0,43% 1.454,04 

DEH -0,01% -34,93 

OTE 0,10% 348,91 

TITK 0,42% 1.402,82 

OPAP 0,16% 539,68 

     

Αν παρατηρήσουμε τον πίνακα 6.8, βλέπουμε ότι μόνο η μετοχή της ΔΕΗ έχει οριακά 

αρνητική CmpVaR (0,01%) στο χαρτοφυλάκιό μας. Δηλαδή η μετοχή της ΔΕΗ μειώνει τον 

συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου και συνεπώς, πιθανή ρευστοποιησή της θα αύξανε 

τον κίνδυνο του χαρτοφαλακίου.  

Οι υπόλοιπες μετοχές του χαρτοφυλακίου μας παρουσιάζουν θετική CmpVaR και 

κατά συνέπεια αυξάνουν τον συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Ενδεχόμενη 

ρευστόποιήση τους ή μείωση της θέσης σε κάποιους από αυτούς τους τίτλους  θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Οι τίτλοι των ΕΛΠΕ και 

ΤΙΤΑΝ παρουσιάζουν κοντινές CmpVaR 0,43% και 0,42% αντίστοιχα σε ποσοστιαία βάση. 

Ενώ, για τους τίτλους των ΟΤΕ και ΟΠΑΠ έχουμε 0,10% και 0,16% αντίστοιχα. Οι 

συγκεκριμένες μετοχές οι οποίες οδηγούν σε αύξηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου, 

φαίνονται και στο διάγραμμα 6.22 που ακολουθεί.  

 

Διάγραμμα 6.22: Τίτλοι του χαρτοφυλακίου με θετική  CmpVaR 

Component VaR

Assets that would decrease risk if excluded

NOTE: Base portfolio value: 337.180,00 (4/1/2016)

OTE 348,913

OPAP 539,678

TITK 1.402,823

ELPE 1.454,045
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Στο διάγραμμα 6.23 βλεπουμε τις τιμές της CmpVaR για το σύνολο των μετοχών του 

χαρτοφυλακίου εκφρασμένες σε αριθμιτικές αξίες (ευρώ) έχοντας σαν αξία χαρτοφυλακίου 

βάσης τις 337.180,00 ευρώ στος 04/01/2016.  

 

 

Διάγραμμα 6.23: CmpVaR μετοχών χαρτοφυλακίου εκφρασμένες με ευρώ 

 

6.7 Δεσμευμένη VaR (Conditional VaR-CVaR) 

Η δεσμευμένη VaR (Conditional VaR-CVaR) αποτελεί μία εναλλακτική μέτρηση του 

αγοραίου κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου. Είναι γνωστή ως expexted tail loss ή expected 

shirtfall και μπορεί αν συναντηθεί και ως mean excess loss, mean shortfall και tail var. Η 

δυσμευμένη VaR  (CVaR) για επίπεδο εμπιστοσύνης (1-α)*100% είναι η αναμενόμενη 

απόδοση του χαρτοφυλακίου στο α% των χειρότερων προσόδων (αποδόσεων).   

 

6.7.1 Υπολογισμός CVaR για επίπεδο σημαντικότητας 5% και χρονικό ορίζοντα 

μίας ημέρας 

Στην παρούσα ενότητα μετράμε την δεσμευμένη VaR (CVaR) του χαρτοφυλακίου μας 

χρησιμοποιώντας επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας. Έχοντας 

Component VaR simulation

NOTE: Base portfolio value: 337.180,00 (4/1/2016)
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ως αξία χαρτοφυλακίου βάσης τις 337.180,00 ευρώ στις 04/01/2016, προβαίνουμε στον 

υπολογισμό της CVaR, η οποία ανέρχερται σε 19.135,14 ευρώ. Επομένως, μπορούμε να 

πούμε πως το μέγιστο ημερήσιο χρηματικό ποσό που είναι πιθανό να απολέσουμε με 

επιπεδο εμπιστοσύνης 95%, μετρημένο στην αξία του χαρτοφυλακίου στις 04/01/2016 

(337.180,00 ευρώ) ανέρχεται σε 19.135,14 ευρώ. Άρα, το χαρτοφυλάκιό μας δεν είναι 

πιθανό να έχει απώλειες πάνω από 19.135,14 ευρώ σε ημερήσια βάση μετά τις 04/01/2016 

και με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.  

  Στο διάγραμμα 6.24, εικονίζεται το ιστόγραμμα των αποδόσεων για επίπεδο 

σημαντικότητας 95% και χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας.  

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6.24: Iστόγραμμα των αποδόσεων για επίπεδο σημαντικότητας 95% και 
χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας 

 

6.7.2 Υπολογισμός CVaR για επίπεδο σημαντικότητας 1% και χρονικό ορίζοντα 

μίας ημέρας 

Στην ενότητα αυτή μετράμε την δεσμευμένη VaR (CVaR) του χαρτοφυλακίου μας, 

χρησιμοποιώντας επίπεδο εμπιστοσύνης 99% (α=1%) και χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας.  

Έχοντας σαν αξία χαρτοφυλακίου βάσης τις 337.180,00 ευρώ στις 04/01/2016, 

προβαίνουμε στον υπολογισμό της CVaR, η οποία ανέχρται σε 31.262,42 ευρώ. Επομένως, 

μπορούμε να πούμε πως το μέγιστο ημερήσιο χρηματικό ποσό που είναι πιθανό να 

απολέσουμε με επιπεδο εμπιστοσύνης 99%, μετρημένο στην αξία του χαρτοφυλακίου στις 

04/01/2016 (337.180,00 ευρώ) ανέρχεται σε 31.262,42 ευρώ. Άρα, το χαρτοφυλάκιό μας 

δεν είναι πιθανό να έχει απώλειες πάνω από 31.262,42 ευρώ σε ημερήσια βάση μετά τις 

04/01/2016 και με επίπεδο εμπιστοσύνης 99%. Παρατηρούμε δηλαδή, όπως και στην 

Histogram of periodic returns

NOTES:

Returns taken from prices 1 observations apart, converted to a 1-days basis

Using current portfolio composition 
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περίπτωση του υπολογιμσού της VaR, ότι όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης 

τόσο μεγαλύτερη είναι και η τιμή της  CVaR.  

Στο διάγραμμα 6.25, εικονίζεται το ιστόγραμμα των αποδόσεων για επίπεδο 

σημαντικότητας 99% και χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας. 

 
Διάγραμμα 6.25: Iστόγραμμα των αποδόσεων για επίπεδο σημαντικότητας 99% και χρονικό 

ορίζοντα μίας ημέρας 

 

6.7.3 Υπολογισμός CVaR για επίπεδο σημαντικότητας 5% και χρονικό ορίζοντα 

πέντε ημερών 

Σε αυτή την ενότητα μετράμε την δεσμευμένη VaR (CVaR) του χαρτοφυλακίου μας, 

χρησιμοποιώντας επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (α=5%) και χρονικό ορίζοντα πέντε ημερών.  

Έχοντας σαν αξία χαρτοφυλακίου βάσης τις 337.180,00 ευρώ στις 04/01/2016, 

προβαίνουμε στον υπολογισμό της CVaR, η οποία ανέχρται σε 84.046,07 ευρώ. Επομένως, 

μπορούμε να πούμε πως το μέγιστο ημερήσιο χρηματικό ποσό που είναι πιθανό να 

απολέσουμε με επιπεδο εμπιστοσύνης 95%, μετρημένο στην αξία του χαρτοφυλακίου στις 

04/01/2016 (337.180,00 ευρώ) ανέρχεται σε 84.046,07 ευρώ. Άρα, το χαρτοφυλάκιό μας 

δεν είναι πιθανό να έχει απώλειες πάνω από 84.046,07 ευρώ σε ημερήσια βάση μετά τις 

04/01/2016 και με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.  

Αν συγκρίνουμε την πρώτη περίπτωση υπολογισμού της  CVaR (19.135,14 με 

επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και χρονικο ορίζοντα μίας ημέρας) και την ανωτέρω περίπτωση 

υπολογισμού (84.046,07 με επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και χρονικό ορίζοντα πέντε ημερών) 

Histogram of periodic returns

NOTES:

Returns taken from prices 1 observations apart, converted to a 1-days basis

Using current portfolio composition 
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παρατηρούμε, όπως και στην περίπτωση του υπολογιμσού της VaR, ότι όσο μεγαλύτερος 

είναι ο χρονικός ορόζοντας της πρόβλεψης τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η τιμή της  CVaR. 

Στο διάγραμμα 6.26, εικονίζεται το ιστόγραμμα των αποδόσεων για επίπεδο 

σημαντικότητας 95% και χρονικό ορίζοντα πέντε ημερών. 

 
Διάγραμμα 6.26: Iστόγραμμα των αποδόσεων για επίπεδο σημαντικότητας 95% και χρονικό 

ορίζοντα πέντε ημερών 

 

6.7.4 Σύνθεση βέλτιστου χαρτοφυλακίου (με την μικρότερη CVaR) 

Στην συγκεκριμένη παράγραφο προβαίνουμε στον υπολογισμό του βέλτιστου 

χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την CVaR, δηλαδή του χαρτοφυλακίου το οποίο έχει την 

μικρότερη CVaR. Ο υπολογισμός έγινε αφού αναλύθηκαν χιλιάδες πιθανά σενάρια σχετικά 

με τους συντελεστές στάθμισης του κάθε χρεογράφου στη σύνθεση του βέλτιστου 

χαρτοφυλακίου. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιήσαμε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (α=5%) 

και χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας. 

 Στον πίνακα 6.9 παρουσιάζεται ο αριθμός των χρεογράφων κάθε τίτλου που 

συνθέτουν το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο και ο αριθμός των χρεογράφων κάθε τίτλου του 

υπάρχοντος χαρτοφυλακίου. Αντίστοιχα, στο διάγραμμα 6.27 παρουσιάζονται οι σταθμίσεις 

για κάθε τίτλο του χαρτοφυλακίου, οι οποίες συνθέτουν το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο, 

σύμφωνα με την CVaR. 

Histogram of periodic returns

NOTES:

Returns taken from prices 1 observations apart, converted to a 5-days basis

Using current portfolio composition 
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Πίνακας 6.9: Συντελεστές στάθμισης βέλτιστου χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την  CVaR 

Asset Optimum Current 

ELPE 19.891,50 16.000,00 

DEH 0 11.000,00 

OTE 9.961,90 10.000,00 

TITK 7.192,40 4.000,00 

OPAP 5.028,40 9.000,00 

     

 
Διάγραμμα 6.27: Σταθμίσεις για κάθε τίτλο του χαρτοφυλακίου, οι οποίες συνθέτουν το 

βέλτιστο χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με την CvaR 

 

Όπως παρατηρούμε το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο διαφοροποιείται αρκετά σε σχέση με 

το εικονικό χαρτοφυλάκιό μας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο τίτλος του ΟΤΕ όπου 

βλέπουμε ότι δεν παρουσιάζει σημαντική απόκλιση σε σχέση με το δικό μας χαρτοφυλάκιο. 

Συγκεκριμένα το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 9962 μετοχές του ΟΤΕ και στο 

χαρτοφυλάκιό μας έχουμε 10000 μετοχές της ίδια εταιρίας. Η σημαντικότερη απόκλιση 

παρατηρείται στον τίτλο της ΔΕΗ, όπου βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία μετοχή στο 

βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Για την μετοχή της ΤΙΤΑΝ, παρατηρούμε ότι στο βέλτιστο 

χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 7192 μετοχές, ενώ στο δικό μας χαρτοφυλάκιο είχαμε 4000 

Optimum CVaR portfolio composition - At market value 4/1/2016

[ CVaR(5,0%) for the next 1 days is -5,30% ]

 

NOTE: Returns taken from prices 1 observ ations apart, conv erted to a 1-day s basis

OPAP 10,74 %

ELPE 24,13 %

OTE 26,74 %

TITK 38,4 %

Other 0 %



133 
 

μετοχές. Για τον τίτλο του ΟΠΑΠ βλέπουμε ότι το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 

5028, μετοχές έναντι 9000 στο χαρτοφυλάκιό μας. Και για τον τίτλο των ΕΛΠΕ έχουμε 

αύξηση του αριθμού των μετοχών στο βέλτιστο χαρτοφυλάκιο σε 19892 από 16000. 

Η CvaR του βέλτιστου χαρτοφυλακίου, για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (α=5%) και 

χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας, ανέρχεται σε -5,30%.  

Η μετοχή της ΔΕΗ, όπως είπαμε και ανωτέρω, δεν έχει καθόλου συμμετοχή στο 

βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η ΔΕΗ παρουσιάζει 

την μεγαλύτερη συνδιακύμανση με τις άλλες μετοχές του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, 

παρουσιάζει και μεγάλη συσχέτιση (μεγαλύτερη του 0,5) με τις μετοχές των ΕΛΠΕ και ΟΤΕ, 

οι οποίες έχουν και μεγάλη στάθμιση στο χαρτοφυλάκιό μας.  Επίσης, η μετοχή της ΔΕΗ, 

έχει την μεγαλύτερη ετήσια τυπική απόκλιση  (0,8121) από τις μετοχές του χαρτοφυλακίου, 

ενώ είναι η μετοχή με την υψηλότερη αρνητική απόδοση (-25,85%).  

 

6.8 Υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk – VaR) με την μέθοδο 

της ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation) 

Στην συγκεκριμένη ενότητα υπολογίζουμε την αξία σε κίνδυνο (Value at Risk-VaR) του 

χαρτοφυλακίου μας με την μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation). Η 

συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μία μη παραμετρική μέθοδο υπολογισμού της αξίας σε 

κίνδυνο (VaR), καθώς δεν στηρίζεται σε υποθέσεις αναφορικά με το είδος της κατανομής 

πυκνότητας πιθανότητας των αποδόσεων των κεφαλαιουχικών στοιχείων.   

 Σύμφωνα με την μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης, η VaR υπολογίζεται από την 

κατανομή των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου που εξάγεται από τις εμπειρικές κατανομές 

των ιστορικών αποδόσεων των παραγόντων κινδύνου.  Η συνάρτηση κατανομής 

πιθανοτήτων της αξίας του χαρτοφυλακίου κατασκευάζεται σύμφωνα με ιστορικά 

δεδομένα, χωρίς να θεωρούμε εκ των προτέρων ότι είναι κανονική. 

 Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε στην παρούσα ανάλυση είναι οι τιμές 

κλεισίματος των τιμών των μετοχών για την περίοδο 03/01/2011-04/01/2016. Με τα 

δεδομένα αυτά προβαίνουμε στον υπολογισμό των ημερήσιων αποδόσεων των μετοχών 
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του χαρτοφυλακίου για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι συγκεκριμένες αποδόσεις 

συνδυάζονται με τα δεδομένα σχετικά με το μέγεθος των επενδυτικών θέσεων του 

χαρτοφυλακίου, σύμφωνα δηλαδή με τις σταθμίσεις τις οποίες ορίσαμε και στην 

προηγούμενη παράγραφο, όπου υπολογίσαμε την αξία σε κίνδυνο με την μέθοδο της 

διακύμανσης-συνδιακύμανσης. Επίσης, συνδυάζουμε τα ανωτέρω δεδομένα με τα στοιχεία 

που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της αξίας κάθε θέσης, προκειμένου να 

προκύψει η κατανομή της αξίας του χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις 

τιμές κλεισίματος των μετοχών στις 04/01/2016, όπου και είναι και η τελευταία μέρα που 

αναφέρονται τα δεδομένα μας.  

Με βάση την μεθοδολογία αυτή, υπολογίσαμε τα ημερήσια κέρδη/ζημιές (P/L) για 

την κάθε μετοχή και στην συνέχεια τα ημερήσια κέρδη/ζημιές (P/L) του χαρτοφυλακίου, 

σύμφωνα και με την στάθμιση του κάθε τίτλου,  για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου 

(03/01/2011-04/01/2016). Τις ημερήσιες προσόδους που προκύπτουν τις ταξινομούμε σε 

αύξουσα σειρά. Προκειμένου να υπολογίσουμε την VaR για συγκεκριμένο επίπεδο 

σημαντικότητας, βρίσκουμε την αθροιστική συχνότητα εμφάνισης που αντιστοιχεί στην 

συγκεκριμένη πιθανότητα.  

Η διαδικασία και οι υπολογισμοί για τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο με την 

μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης, ο υπολογισμός των ημερήσιων προσόδων του 

χαρτοφυλακίου και η ταξινόμηση σε αύξουσα σειρά, έγιναν με την χρήση των 

υπολογιστικών φύλλων του Microsoft Excel.  

Αφού υπολογίσαμε και ταξινομήσαμε τις τιμές των προσόδων, προχωράμε στον 

υπολογισμό της αξίας σε κίνδυνο. Αρχικά, υπολογίζουμε την αξία σε κίνδυνο για επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% (επίπεδο σημαντικότητας 5%) και χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας. 

Δηλαδή, θέλουμε να υπολογίσουμε τις ημερήσιες απώλειες, για τις οποίες έχουμε 

πιθανότητα 5% να τις ξεπεράσουμε. Με βάση την ταξινόμησή μας, η πιθανότητα 5% 

αντιστοιχεί σε αθροιστική συχνότητα εμφάνισης 61, δηλαδή, η τιμή που ψάχνουμε είναι η 

61η μεγαλύτερη απώλεια. Η 61η μεγαλύτερη απώλεια, η οποία αντιστοιχεί στο 5% των 1217 

ταξινομημένων τιμών, είναι 12.909,45 ευρώ.  Επομένως, το μέγιστο ημερήσιο χρηματικό 

ποσό που είναι πιθανό να απολέσουμε με διάστημα εμπιστοσύνης 95%, μετρημένο στην 

αξία του χαρτοφυλακίου στις 04/01/2016 (337.180,00 ευρώ) ανέρχεται σε 12.909,45 ευρώ. 
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Συγκρίνοντας τη συγκεκριμένη VaR, με την VaR την οποία είχαμε υπολογίσει με την μέθοδο 

της διακύμανσης-συνδιακύμανσης (12.632,63) ευρώ, βλέπουμε ότι υπάρχει μόνο μία μικρή 

απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων.  

Αν αυξήσουμε το επίπεδο εμπιστοσύνης στο 99% (επίπεδο σημαντικότητας 1%) και 

χρονικό διάστημα μίας ημέρας, και χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, η αξία σε 

κίνδυνο (VaR) ανέρχεται σε 22.359,23 ευρώ. Άρα, το μέγιστο ημερήσιο χρηματικό ποσό που 

είναι πιθανό να απολέσουμε με διάστημα εμπιστοσύνης 99%, μετρημένο στην αξία του 

χαρτοφυλακίου στις 04/01/2016 (337.180,00 ευρώ) ανέρχεται σε 22.359,23 ευρώ. 

Αντίστοιχα, για τις ίδιες παραμέτρους υπολογισμού, με την χρήση της μεθόδου της 

διακύμανσης-συνδιακύμανσης, η τιμή της VaR είναι 22.850,21 ευρώ. Και σε αυτή την 

περίπτωση παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων σχεδόν συμπίπτουν.  

Αφού υπολογίσαμε την VaR για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% και 99%, στη συνέχεια 

θα προσπαθήσουμε να δούμε αν επαληθεύτηκαν οι τιμές, τις οποίες μας έδωσε η VaR, 

κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα μετά τις 04/01/2016, όπου ήταν η ημερομηνία 

υπολογισμού της VaR. Χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τις τιμές κλεισίματος των τίτλων του 

χαρτοφυλακίου για την περίοδο 04/01/2016-30/08/2016 υπολογίζουμε τις ημερήσιες 

αποδόσεις της αντίστοιχης περιόδου, τα ημερήσια κέρδη/ζημιές (P/L) της κάθε μετοχής, 

καθώς και τα συνολικά  ημερήσια κέρδη/ζημιές (P/L) για το σύνολο του χαρτοφυλακίου, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες σταθμίσεις. Δημιουργούμε, δηλαδή, τον πίνακα 

των ημερήσιων προσόδων του χαρτοφυλακίου μας, για το χρονικό διάστημα μετά τον 

υπολογισμό της VaR.  

Όπως υπολογίστηκε ανωτέρω, η VaR του χαρτοφυλακίου μας για επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95% (επίπεδο σημαντικότητας 5%) και χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας, 

ανέρχεται σε 12.909,45 ευρώ. Δηλαδή, οι ημερήσιες απώλειες του χαρτοφυλακίου θα 

πρέπει να υπερβαίνουν την VaR μία φορά σε 20 ημέρες συναλλαγών (traded days). Στον 

πίνακα 6.10 παρουσιάζουμε τις ημερήσιες προσόδους του χαρτοφυλακίου για τις 20 μέρες 

που έπονται της ημέρας υπολογισμού της VaR. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα 

05/01/2016-02/02/2016. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, όντως στο συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα το χαρτοφυλάκιό μας παρουσιάζει μεγαλύτερη απώλεια από την τιμή της 
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VaR (12.909,45 ευρώ) μόνο σε μία ημέρα συναλλαγών και συγκεκριμένα στις 20.01,2016 

όπου οι απώλειες ανέρχονται σε 19.850,87 ευρώ.  

 

Πίνακας 6.10: Ημερήσιες πρόσοδοι τίτλων και χαρτοφυλακίου 05/01/2016-02/02/2016 

Date P/L ELPE P/L DEH P/L OTE P/L TITK P/L OPAP P/L Portfolio 

5/1/2016 809,78 0,00 1.113,37 605,00 -446,87 2.081,28 

7/1/2016 -2.164,25 -2.961,01 -2.526,20 -2.876,03 -1.664,56 -12.192,06 

8/1/2016 -2.310,00 -755,63 -988,76 402,30 -1.406,90 -5.058,99 

11/1/2016 160,42 670,76 0,00 -1.942,86 -446,69 -1.558,37 

12/1/2016 483,73 2.196,18 -398,18 2.699,41 913,33 5.894,47 

13/1/2016 -1.710,23 -649,92 -3.452,05 -985,84 -446,72 -7.244,76 

14/1/2016 -1.708,78 -2.184,65 -2.985,60 -1.563,22 -1.577,12 -10.019,37 

15/1/2016 -1.707,25 -1.379,21 -2.328,80 -594,71 -1.830,05 -7.840,01 

18/1/2016 0,00 -2.269,18 -1.471,34 524,01 -1.059,78 -4.276,29 

19/1/2016 3.558,20 1.367,85 1.529,22 4.956,98 4.032,40 15.444,66 

20/1/2016 -3.873,10 -3.101,81 -6.128,15 -3.204,41 -3.543,40 -19.850,87 

21/1/2016 1.309,17 558,81 -791,09 -1.179,19 914,31 812,02 

22/1/2016 484,01 1.728,08 5.352,11 0,00 0,00 7.564,20 

25/1/2016 321,77 -963,16 1.633,68 -633,98 914,08 1.272,40 

26/1/2016 3.732,75 1.017,59 0,00 240,86 2.923,27 7.914,45 

27/1/2016 -318,34 671,93 1.012,89 0,00 -1.577,12 -210,65 

28/1/2016 -2.158,33 -434,79 -595,42 -39,98 -357,82 -3.586,35 

29/1/2016 2.670,70 1.604,55 1.841,54 3.395,38 1.854,71 11.366,89 

1/2/2016 646,63 110,32 1.012,53 281,11 180,53 2.231,12 

2/2/2016 -476,31 1.840,69 -792,08 -476,76 -1.060,94 -965,40 

Αν ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία για επίπεδο εμπιστοσύνης 99% (επίπεδο 

σημαντικότητας 1%) και χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας, και έχοντας από πριν υπολογίσει 

την  VaR  του χαρτοφυλακίου σε 22.359,23 ευρώ. Δηλαδή, οι ημερήσιες απώλειες τπυ 

χαρτοφυλακίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν την VaR μία φορά σε 100 ημέρες 

συναλλαγών (traded days). Στον πίνακα 6.11 παρουσιάζουμε τις ημερήσιες προσόδους του 

χαρτοφυλακίου για τις 100 μέρες που έπονται της ημέρας υπολογισμού της VaR  

(04/01/2016). Πρόκειται για το χρονικό διάστημα 05/01/2016-01/06/2016. Όπως μπορούμε 

να παρατηρήσουμε, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το χαρτοφυλάκιό μας δεν 

παρουσιάζει καμία απώλεια μεγαλύτερη από την τιμή της VaR (22.359,23 ευρώ).  

Μπορούμε να πούμε επομένως, ότι η τιμή της VaR  για επίπεδο εμπιστοσύνης 95% 

αποτελεί μία περισσότερο συντηρητική εκτίμηση. 
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Πίνακας 6.11: Ημερήσιες πρόσοδοι τίτλων και χαρτοφυλακίου 05/01/2016-01/06/2016 

Date P/L ELPE P/L DEH P/L OTE P/L TITK P/L OPAP P/L Portfolio 

5/1/2016 809,78 0,00 1.113,37 605,00 -446,87 2.081,28 

7/1/2016 -2.164,25 -2.961,01 -2.526,20 -2.876,03 -1.664,56 -12.192,06 

8/1/2016 -2.310,00 -755,63 -988,76 402,30 -1.406,90 -5.058,99 

11/1/2016 160,42 670,76 0,00 -1.942,86 -446,69 -1.558,37 

12/1/2016 483,73 2.196,18 -398,18 2.699,41 913,33 5.894,47 

13/1/2016 -1.710,23 -649,92 -3.452,05 -985,84 -446,72 -7.244,76 

14/1/2016 -1.708,78 -2.184,65 -2.985,60 -1.563,22 -1.577,12 -10.019,37 

15/1/2016 -1.707,25 -1.379,21 -2.328,80 -594,71 -1.830,05 -7.840,01 

18/1/2016 0,00 -2.269,18 -1.471,34 524,01 -1.059,78 -4.276,29 

19/1/2016 3.558,20 1.367,85 1.529,22 4.956,98 4.032,40 15.444,66 

20/1/2016 -3.873,10 -3.101,81 -6.128,15 -3.204,41 -3.543,40 -19.850,87 

21/1/2016 1.309,17 558,81 -791,09 -1.179,19 914,31 812,02 

22/1/2016 484,01 1.728,08 5.352,11 0,00 0,00 7.564,20 

25/1/2016 321,77 -963,16 1.633,68 -633,98 914,08 1.272,40 

26/1/2016 3.732,75 1.017,59 0,00 240,86 2.923,27 7.914,45 

27/1/2016 -318,34 671,93 1.012,89 0,00 -1.577,12 -210,65 

28/1/2016 -2.158,33 -434,79 -595,42 -39,98 -357,82 -3.586,35 

29/1/2016 2.670,70 1.604,55 1.841,54 3.395,38 1.854,71 11.366,89 

1/2/2016 646,63 110,32 1.012,53 281,11 180,53 2.231,12 

2/2/2016 -476,31 1.840,69 -792,08 -476,76 -1.060,94 -965,40 

3/2/2016 -2.890,75 -2.936,55 -1.084,88 -2.872,52 -3.225,45 -13.010,14 

4/2/2016 -1.252,17 -2.069,05 -889,73 402,37 -1.145,86 -4.954,45 

5/2/2016 -476,00 445,57 0,00 -1.828,02 -357,67 -2.216,12 

8/2/2016 -4.396,64 -3.850,00 -2.419,87 -2.534,59 -1.992,33 -15.193,43 

9/2/2016 -2.578,59 1.021,82 -4.319,74 1.556,40 -3.355,93 -7.676,04 

10/2/2016 -1.548,39 -2.512,11 -1.849,08 80,10 90,16 -5.739,32 

11/2/2016 -1.546,67 446,67 -1.467,39 -4.171,60 -970,24 -7.709,23 

12/2/2016 3.239,17 790,11 1.221,33 -594,06 90,17 4.746,72 

15/2/2016 2.869,64 3.261,60 3.022,42 3.771,23 2.551,28 15.476,16 

16/2/2016 -942,33 221,46 -1.564,25 -2.309,38 -1.143,22 -5.737,72 

17/2/2016 1.144,50 1.372,11 503,57 2.494,18 3.046,05 8.560,41 

18/2/2016 1.311,31 -109,65 0,00 2.105,48 729,81 4.036,95 

19/2/2016 811,94 -3.249,71 -1.943,26 -3.402,44 -710,32 -8.493,79 

22/2/2016 4.111,06 789,11 1.324,67 2.839,33 271,38 9.335,55 

23/2/2016 -159,56 673,70 1.636,68 -318,42 1.669,42 3.501,82 

24/2/2016 -3.446,83 -2.607,93 -2.319,33 -2.860,25 -1.991,69 -13.226,03 

25/2/2016 2.680,47 110,41 6.404,49 1.181,92 822,46 11.199,75 

26/2/2016 647,19 1.864,30 3.336,72 2.021,41 2.442,42 10.312,03 

29/2/2016 0,00 3.250,38 -1.758,51 -515,81 -885,48 90,58 

1/3/2016 484,00 -647,35 1.425,69 402,50 2.244,98 3.909,82 

2/3/2016 975,87 1.019,02 706,31 3.579,50 1.952,60 8.233,30 

3/3/2016 483,90 787,06 -1.471,30 4.460,18 -446,56 3.813,27 
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4/3/2016 321,72 0,00 4.318,60 2.055,56 -446,54 6.249,33 

7/3/2016 321,71 -109,66 401,98 4.216,22 1.570,33 6.400,57 

8/3/2016 3.017,87 221,37 -199,51 2.009,25 -179,46 4.869,53 

9/3/2016 -1.861,52 -541,51 -2.140,39 -437,58 -1.745,45 -6.726,46 

10/3/2016 2.150,79 558,62 706,20 -831,13 -357,75 2.226,73 

11/3/2016 160,41 -753,36 706,15 523,44 180,57 817,19 

15/3/2016 2.319,19 1.018,11 604,48 -1.949,49 2.241,25 4.233,54 

16/3/2016 -1.408,39 -1.372,98 -1.472,22 -2.846,51 -1.060,42 -8.160,52 

17/3/2016 -476,41 333,16 0,00 1.718,02 0,00 1.574,77 

18/3/2016 -4.842,21 -2.807,09 -5.119,50 -1.871,44 -2.819,22 -17.459,46 

21/3/2016 0,00 221,53 503,38 -908,56 -179,42 -363,07 

22/3/2016 0,00 -751,41 -1.565,64 1.509,97 -446,34 -1.253,42 

23/3/2016 1.813,04 904,88 2.479,01 645,49 637,23 6.479,65 

24/3/2016 0,00 221,51 2.264,28 1.177,89 180,58 3.844,27 

29/3/2016 -944,68 673,52 -99,87 1.260,14 729,31 1.618,41 

30/3/2016 321,73 1.732,78 503,23 321,32 -1.231,87 1.647,19 

31/3/2016 0,00 0,00 1.632,86 -2.288,52 453,67 -201,99 

1/4/2016 -633,12 -1.064,97 -2.139,12 -1.719,00 1.100,97 -4.455,24 

4/4/2016 -1.404,78 -856,84 301,16 281,06 729,14 -950,26 

5/4/2016 -1.251,48 445,95 -1.278,22 -1.373,54 636,91 -2.820,38 

6/4/2016 160,46 -1.063,33 -1.084,14 120,20 -2.245,67 -4.112,50 

7/4/2016 484,09 0,00 -199,47 -830,31 90,15 -455,54 

8/4/2016 1.142,08 221,52 1.426,13 40,02 1.194,53 4.024,29 

11/4/2016 -159,56 333,39 -889,40 0,00 -623,03 -1.338,60 

12/4/2016 -632,91 -959,80 -1.947,02 -397,78 545,18 -3.392,33 

13/4/2016 -1.098,04 333,46 1.116,46 -199,44 271,28 423,73 

14/4/2016 -1.402,97 -959,17 1.426,27 -1.449,32 362,27 -2.022,92 

15/4/2016 2.159,30 1.860,57 2.582,24 -119,79 2.144,51 8.626,82 

18/4/2016 -318,19 673,38 1.321,53 1.014,33 728,70 3.419,74 

19/4/2016 1.476,82 -218,54 -1.278,82 -790,96 1.286,33 474,82 

20/4/2016 647,09 -326,70 1.528,66 4.050,65 -89,87 5.809,84 

21/4/2016 647,01 1.137,04 4.200,00 2.096,36 1.568,08 9.648,49 

22/4/2016 810,84 902,93 301,07 1.136,53 -357,94 2.793,43 

25/4/2016 160,43 -1.670,60 301,07 767,50 -974,35 -1.415,96 

26/4/2016 2.323,63 333,31 -298,94 645,27 -2.000,50 1.002,77 

27/4/2016 -1.253,68 -1.267,55 -890,39 0,00 -1.060,42 -4.472,04 

28/4/2016 975,12 333,41 1.320,26 1.218,37 913,85 4.761,01 

4/5/2016 483,72 904,03 -1.761,75 2.429,97 -1.146,95 909,02 

5/5/2016 810,26 559,14 1.527,14 -1.875,02 90,14 1.111,65 

6/5/2016 -945,42 0,00 2.257,35 0,00 2.047,22 3.359,15 

9/5/2016 -159,59 1.135,95 604,16 -437,58 544,84 1.687,77 

10/5/2016 2.320,82 2.215,66 502,87 1.549,03 1.474,08 8.062,46 

11/5/2016 646,37 -1.971,46 -792,70 -713,61 -1.406,71 -4.238,11 

12/5/2016 974,19 -961,80 5.399,31 1.135,60 1.006,11 7.553,40 

13/5/2016 -1.561,17 -1.166,64 -299,02 -713,64 -886,90 -4.627,37 
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16/5/2016 -318,41 -326,66 -793,02 -119,82 -357,87 -1.915,78 

17/5/2016 974,40 446,01 603,96 321,27 -535,19 1.810,45 

18/5/2016 -790,15 -218,52 -299,02 0,00 1.192,80 -114,88 

19/5/2016 -945,64 -218,51 -199,56 -1.568,40 -446,69 -3.378,79 

20/5/2016 810,13 221,50 5.053,19 -831,11 2.236,80 7.490,50 

23/5/2016 1.808,40 221,49 -793,32 -159,67 728,24 1.805,14 

24/5/2016 0,00 903,70 -398,32 -1.375,00 -179,49 -1.049,10 

25/5/2016 -159,61 1.136,07 100,11 4.562,37 -1.321,28 4.317,65 

26/5/2016 1.807,22 2.093,14 -2.244,14 401,97 362,09 2.420,28 

27/5/2016 321,52 -434,71 -3.643,72 280,96 -535,33 -4.011,29 

30/5/2016 -790,54 -1.373,50 -595,94 -239,30 1.662,38 -1.336,89 

31/5/2016 1.806,32 -109,65 3.209,20 2.301,37 2.814,73 10.021,97 

1/6/2016 -2.612,21 1.728,57 401,76 604,29 180,49 302,89 
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Συμπεράσματα 

 

Ο κίνδυνος εμφανίζεται σε κάθε οικονομική δραστηριότητα και μπορεί να επηρεάσει την 

λειτουργία, την κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα κι ακόμη και την βιωσιμότητα 

επιχειρήσεων και οργανισμών. Κάθε οικονομική οντότητα είναι εκτεθειμένη σε διάφορα 

είδη κινδύνου ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, το αντικείμενο της, τον 

τόπο που είναι εγκατεστημένη, το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις στρατηγικές και τις πολιτικές που εφαρμόζει. Μεμονωμένα 

αλλά και συνδυαστικά τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δημιουργούν ένα περιβάλλον 

αβεβαιότητας που μπορεί να απειλήσει την λειτουργία της επιχείρησης.  Για τον λόγο αυτό 

οι διοικήσεις των επιχειρήσεων/οργανισμών έχουν σαν βασική προτεραιότητα την 

μέτρηση, την ποσοτικοποίηση και την διαχείρηση του κινδύνου.  

Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί κεντρικό πυρήνα της στρατηγικής διαχείρισης κάθε 

οργανισμού. Αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας και μειώνει την πιθανότητα αποτυχίας 

καθώς, και την αβεβαιότητα επίτευξης των στόχων του οργανισμού. Ειδικά στην περίπτωση 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους 

και του εύρους των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, παρουσιάζουν μεγάλη 

ευαισθησία στον πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο αγοράς, η διαχείριση κινδύνου 

αποτελεί βασική διαδικασία ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την συνέχιση της 

δραστηριότητάς τους.  

Ο κίνδυνος αγοράς έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σπουδαιότητα τα τελευταία χρόνια 

λόγω της εκτεταμένης χρήσης της τιτλοποίησης και των χρηματοοικονομικών παραγώγων 

αλλά και της αυξημένης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας που παρατηρούνται στις 

διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Επιδρά τόσο στην καθημερινότητα μεμονωμένων 

ατόμων και νοικοκυριών όσο και στα χαρτοφυλάκια χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Η 

περισσότερο διαδεδομένη μέθοδος εκτίμησης του αγοραίου κινδύνου είναι  Αξία σε 

Κίνδυνο  (Value at Risk ή VaR), η οποία είναι κατάλληλη κυρίως για την μέτρηση του 

κινδύνου θέσεων οι οποίες υποβάλλονται σε καθημερινή αποτίμηση (making-to-market). 

Αποτελεί μία μέθοδο που μπορεί να υπολογιστεί εύκολα και να δώσει μία σαφή εικόνα 

σχετικά με το ύψος των ενδεχόμενων απωλειών του χαρτοφυλακίου. Για τον υπολογισμό 

της VaR έχουν αναπτυχθεί προσεγγίσεις όπως διακύμανσης-συνδιακύμανσης, ιστορικής 
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προσομοίωσης και Monte Carlo, κάποιες εκ των οποίων βασίζονται σε υποθέσεις 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης κατανομής. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει 

να δίνεται και στην επιλογή των κατάλληλων παραγόντων κινδύνου οι οποίοι επηρεάζουν 

την τιμή κάθε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Ειδικά για μεγάλα χαρτοφυλάκια και για 

περίπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα η επιλογή των παραγόντων κινδύνου απαιτεί την 

κριτική ικανότητα του εκτιμητή.  Αναπόσπαστο τμήμα της εκτίμησης της VaR πρέπει να 

είναι οι διαδικασίες του backtesting και του stress testing καθώς μέσω αυτών 

συμπληρώνεται η πληροφόρηση η οποία παρέχεται από την VaR.  

Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους που έχει 

να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία στον τραπεζικό κλάδο, καθώς 

πηγάζει από την αποτυχία του δανειζόμενου να ανταποκριθεί στις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και είναι ορατός σε κάθε είδους χρηματοοικονομικό άνοιγμα όπως δάνεια και 

επενδύσεις σε μετοχές. Από την στιγμή που η πιστωτική επέκταση αποτελεί τον πυρήνα της 

τραπεζικής λειτουργίας, η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί το επίκεντρο της 

διαχείρισης κινδύνου σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Για την μέτρηση και την διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου έχουν αναπτυχθεί πολλές μεθοδολογίες οι οποίες αξιολογούν την 

χρηματοοικονομική κατάσταση των δανειζόμενων και τους ταξινομούν σε βαθμίδες 

κινδύνου. Ανάλογη διαδικασία χρησιμοποιούν και οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης 

(Moody’s, Standard & Poor’s και Fitch) οι οποίοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα 

των πελατών τους, συνήθως κρατών και μεγάλων επιχειρήσεων, και τους ταξινομούν σε 

βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας. 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν επίσης μοντέλα μέτρησης και διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου. Τα περισσότερο διαδεδομένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα είναι το 

Creditmetrics της JP Morgan, η μέθοδος του Merton, η μέθοδος KMV της Moody’s, η 

προσέγγιση CreditRisk+ της Credit Suisse Financial Products, το μοντέλο Z-score του Altman 

και οι δείκτες CAMELS. Κάθε μοντέλο χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα και παραδοχές 

προκειμένου να είναι σε θέση να ερμηνεύσει τη συνέπεια, τη συμπεριφορά ενός πιστούχου 

και την πιθανότητα αθέτησης των πληρωμών του.  

Στην περίπτωση των ελληνικών συστημικών τραπεζών, οι στρατηγικές οι οποίες 

ακολουθούνται για την μέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου δεν παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές, καθώς οι περισσότερες υπαγορεύονται και αξιολογούνται από τις 
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αρμόδιες εποπτικές αρχές. Η διαχείριση κινδύνου αποτελεί βασική διαδικασία σε κάθε 

έναν από τους τέσσερις τραπεζικούς ομίλους, οι οποίοι έχουν θεσπίσει συγκεκριμένα 

πλαίσια και πολιτικές για την διαχείριση του κινδύνου και έχουν δημιουργήσει τις 

απαραίτητες δομές για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη μέτρηση και διαχείριση 

του κινδύνου.  Και στους τέσσερις τραπεζικούς ομίλους υπάρχουν επιτροπές διαχείρισης 

κινδύνου οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου και καθορίζουν τις 

βασικές παραμέτρους και τις αρχές αναφορικά με την διαχέιριση του κινδύνου. Έχουν την 

ευθύνη και την εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με τη 

διαχείριση κινδύνου καθώς, και την συμόρφωση της τράπεζας με το αντίστοιχο θεσμικό 

πλαίσιο. Παράλληλα σε κάθε τραπεζικό οργανισμό υπάρχουν διάφορες διευθύνησεις οι 

οποίες είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου και την 

υλοποίηση του αντίστοιχου πλαισίου που υπαγορεύεται από τις επιτροπές.   

Για την μέτρηση του κινδύνου αγοράς και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες 

χρησιμοποιούν την Αξία σε Κίνδυνο  (Value at Risk ή VaR), διαφοροποιούνται όμως ως προς 

την προσέγγιση που ακολουθεί η κάθε μία. Η ΕΤΕ υπολογίζει την Μέγιστη Δυνατή Ζημιά 

(ΜΔΖ) με την μέθοδο της διακύμανσης-συνδιακύμανσης με χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας 

και διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει την παραμετρική μέθοδο 

υπολογισμού της VaR με τη μέθοδο beta mapping, η οποία χρησιμοποιεί τους συντελεστές 

beta σε σχέση με τους χρηματιστηριακούς δείκτες των αγορών στις οποίες ανήκουν. Η 

Eurobank υπολογίζει την VaR με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo, με χρονικό 

ορίζοντα μίας ημέρας και διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Και η Alpha Bank χρησιμοποιεί την 

μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης με χρονικό ορίζοντα μίας και δέκα ημερών και 

διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Παράλληλα εφαρμόζουν διαδικασίες backtesting 

προκειμένου να ελέγχουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της VaR και ανάλυσης 

σεναρίων (stress testing) προκειμένου να μετρούν τα ενδεχόμενα κέρδη/ζημιές κάτω από 

διαφορετικά σενάρια. 

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη μέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει διάφορες διευθύνσης και γραμμές άμυνας και 

ελέγχου, οι οποίες αξιολογούν την πιθανότητα αθέτησης, την ζημιά σε περίπτωση 

αθέτησης, τα ανοίγματα σε κάθε κατηγορία χρηματοδότησης αλλά και τα απαιτούμενα 

εποπτικά κεφάλαια. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με τις 
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μεθόδους αξιολόγησης, έγκρισης, ανανέωσης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων. 

Και στους τέσσερις ομίλους υπάρχει διαφοροποίηση των πολιτικών και πρακτικών που 

ακολουθούνται μεταξύ επχιειρηματικών χρηματοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων λιανικής 

τραπεζικής.  

Στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις υπάρχουν επιτροπές με συγκεκριμένες 

ευχέρειες και εγκριτικά όρια. Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των πιστούχων 

και η κατάταξή τους σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου γίνεται μέσω συστημάτων 

διαβαθμίσεως. Και οι τέσσερις τράπεζες χρησιμοποιούν το σύστημα  Moody’s Risk Advisor 

(MRA) για την αξιολόγηση των πιστούχων σε συδυασμό με άλλα μοντέλα, εσωτερικά ή 

άλλων οίκων, τα οποία χρησιμοποιούνται, όπου είναι απαραίτητα, συνεπικουρούμενα το 

MRA, ή για εξειδικευμένες χρηματοδοτήσεις και για την ταξινόμηση των πελατών σε 

κατηγορίες.  

Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων λιανικής τραπεζικής οι συστημικές τράπεζες 

εφαρμόζουν διαφορετικά υποδείγματα για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Η ΕΤΕ 

χρησιμοποιεί την Προσέγγιση των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων και τα υποδείγματα 

Πιθανότητας Αθέτησης και Ζημιάς σε Περίπτωση Αθέτησης που έχει αναπτύξει η τράπεζα 

με την χρήση ιστορικών δεδομένων. Η Τράπεζα Πειραιώς χρησιμοποιεί διαφορετικά 

υποδείγματα τα οποία καλύπτουν και διαφορετικά στάδια του πιστωτικού κύκλου. 

Πρόκειται για υποδείγματα που βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία αιτήσεων, συμπεριφορών 

των πελατών, πληροφορίες από την Τειρεσίας Α.Ε., καθώς και υποδείγματα τα οποία 

αξιολογούν όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Παράλληλα, χρησιμοποιεί στοιχεία σχετικά με 

την προθυμία και την ικανότητα του πελάτη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, όπως 

επίπεδα διαθέσιμου εισιδήματος, πιστωστική ιστορία πελάτη και εξασφαλίσεις. Η Eurobank 

εγκρίνει αυτές τις πιστοδοτήσεις κεντροποιημένα και με την εφαρμογή πιστοδοτικών 

κριτιρίων τα οποία βασίζονται στην συμπεριφορά πληρωμών των δανειοληπτών, την 

ποιότητα των εξασφαλίσεων και άλλους παράγοντες. Παράλληλα, χρησιμοποιεί 

υποδείγματα συμπεριφοράς τα οποία έχουν αναπτυχθεί βάσει ιστορικών στοιχείων και 

σύμφωνα με την Προσέγγιση των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων για να προβλέπουν την 

Πιθανότητα Αθέτησης και την Ζημιά σε Περίπτωση Αθέτησης. Η Alpha Bank χρησιμοποιεί 

υποδείγματα διαβαθμίσεως τα οποία έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται σε όλες τις 

φάσεις του πιστωτικού κύκλου και πρόκειται για μοντέλα που αξιολογούν την 
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συμπεριφορά του πελάτη, τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά αλλά και μοντέλα 

εκτίμησης των εποπτικών παραμέτρων, σύμφωνα µε το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ, µε τη 

Μέθοδο Εσωτερικών Διαβαθμίσεων. 

Στην πρακτική εφαρμογή της Αξίας σε Κίνδυνο  (Value at Risk ή VaR) με την μέθοδο 

της διακύμανσης-συνδιακύμανσης για διάφορους χρονικούς ορίζοντες και επίπεδα 

εμπιστοσύνης αν όλοι οι άλλοι παράμετροι είναι σταθεροί, η τιμή της VaR είναι μεγαλύτερη 

όσο μεγαλύτερο είναι και το επίπεδο εμπιστοσύης. Αντίστοιχα, αν όλοι οι άλλοι παράμετροι 

είναι σταθεροί, η τιμή της VaR είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο χρονικός 

ορίζοντας της πρόβλεψης. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και κατά τον υπολογισμό της 

Δεσμευμένης VaR (CVaR). Κατά την σύνθεση του βέλτιστου χαχρτοφυλακίου, σύμφωνα με 

την CVaR, υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με το αρχικό μας χαρτοφυλάκιο. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο ΟΤΕ όπου δεν παρατηρείται σημαντική απόκλιση μεταξύ 

των δύο χαρτοφυλακίων. Αντίθετα, η σημαντικότερη απόκλιση παρατηρείται στον τίτλο της 

ΔΕΗ όπου δεν υπάρχει καμία μετοχή στο βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Αυτό ενδεχομένως να 

οφείλεται στο γεγονός ότι η ΔΕΗ παρουσιάζει την μεγαλύτερη συνδιακύμανση με τις άλλες 

μετοχές του χαρτοφυλακίου. Επίσης, η μετοχή της ΔΕΗ, έχει την μεγαλύτερη ετήσια τυπική 

απόκλιση  (0,8121) από τις μετοχές του χαρτοφυλακίου, ενώ είναι η μετοχή με την 

υψηλότερη αρνητική απόδοση (-25,85%). 

Με την μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης επαληθεύτηκαν οι τιμές της VaR που 

υπολογίστηκαν με την μέθοδο της διακύμανσης-συνδιακύμανσης, καθώς δεν υπήρξαν 

σημαντικές αποκλίσεις στα αποτελέσματα των δύο μεθόδων. Και κατά την διαδικασία 

επαλήθευσης των τιμών της VaR για χρονικό διάστημα μετά την περίοδο αναφοράς, τα 

αποτελέσματα συμβαδίζουν με την πρόβλεψη της VaR και οι ημερήσιες απώλειες δεν 

ξεπερνούν τα αρχικώς υπολογιζόμενα ποσά για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της 

πρόβλεψης.  

Στο σημερινό ευμετάβλητο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

αβεβαιότητα, η εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών διαχείρισης κινδύνου αποτελούν 

αναγκαίες συνθήκες για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού και την εξασφάλιση της 

βιωσιμότητάς του. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και 

οι προκλήσεις τις οποίες καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν καθιστά δύσκολη την 

αποδοτικότητάς τους χωρίς την ανάληψη κινδύνου, ο οποίος πρέπει να μετρηθεί 
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κατάλληλα, να ποσοτικοποιηθεί και να εφαρμοσθούν στρατηγικές διαχείρισής του. 

Καθίσταται επομένως αντιληπτό, πως η επιδίωξη της επίτευξης των στόχων του οργανισμού 

και η εξασφάλιση της συνέχισης των δραστηριοτήτων είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη με 

την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου. Οι νέες ευκαιρίες που προκύπτουν για τις 

επιχειρήσεις μέσω του εξαγωγικού εμπορίου, της καινοτομίας, του διαδικτύου, της 

διαφοροποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών περιέχουν και κινδύνους τους οποίους 

μπορεί να μην αντιμετώπιζαν πορηγουμένως. Καλούνται επομένως, να βελτιώνουν 

συνεχώς και να αναπτύσσουν μία στρατηγική διαχείρισης κινδύνου ικανή να ανταποκριθεί 

στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προκλήσεις του σημερινού επιχειρείν και να εξασφαλίζει 

τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία και  ανάπτυξη της επιχείρησης. Δεν 

πρέπει να παραλείπετται πως σε κάποιες περιπτώσεις ο κίνδυνος συνδέεται και με 

ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να ανταμείψουν τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να τους 

διαχειριστούν κατάλληλα και αποτελεσματικά. Σίγουρα η ολοσχερής εξάλειψη του 

κινδύνου είναι αδύνατο να επιτευχθεί και σε καμία των περιπτώσεις δεν μπορεί να 

αποτελεί επιδίωξη στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου μιας επιχείρησης. Η 

αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου  μέσω της κατανόησης των διάφορων ειδών 

κινδύνου, της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και της σύνθεσης του συνολικού κινδύνου της 

επιχείρησης και η χρήση ορθολογικών στρατηγικών και πολιτικών μπορεί να συμβάλει στην 

επίτευξη των στόχων του οργανισμού και στην αναδείξει ευκαιριών.  
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