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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών Λογιστικής και χρηματοοικονομικής. Σκοπός της είναι η 

χρηματοοικονομική ανάλυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και 

συγκεκριμένα των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών: Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alphabank και Eurobank, κατά τα ημερολογιακά έτη 

2010-2015. Στην εργασία αυτή, αρχικά,  γίνεται λόγος για το σύνολο του τραπεζικού 

συστήματος, δηλαδή το έργο και τις λειτουργίες των τραπεζών, το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας τους και τους εποπτικούς μηχανισμούς. Στη συνέχεια αφιερώνεται ένα 

κεφάλαιο στη σύντομη ανάλυση των χρηματοοικονομικών κινδύνων,  που καλούνται 

να αντιμετωπίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο πιο σημαντικός κίνδυνος από 

αυτούς θεωρείται ο πιστωτικός κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος αφερεγγυότητας των 

πελατών της, η πιθανότητα μερικών ή ολικών απωλειών από τις πιστοδοτήσεις που 

χορηγεί μια τράπεζα. Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται διεξοδικά η έννοια του πιστωτικού 

κινδύνου, οι μέθοδοι μέτρησης και τα μοντέλα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη 

διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών. Βεβαίως, 

υπάρχει και ο κίνδυνος οικονομικής αποτυχίας και του ιδίου του ιδρύματος. Για το 

λόγο αυτό γίνεται έπειτα ανάλυση της έννοιας της οικονομικής αποτυχίας και 

διατυπώνονται οι χρηματοοικονομικές μέθοδοι πρόβλεψης πτώχευσης τραπεζών, με 

τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών και ειδικότερα η μέθοδος CAMELS. Η 

εργασία αυτή δε περιορίζεται μόνο στην θεωρητική θεμελίωση των εννοιών αυτών, 

αλλά κάνει μια επισκόπηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ως προς τις 

μεθόδους που χρησιμοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες για την αναγνώριση και έγκαιρη 

αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου  που αναλαμβάνουν. Τέλος, εξετάζει τη 

φερεγγυότητα των ιδρυμάτων με τη χρήση της μεθόδου  CAMELS, έχοντας αντλήσει 

οικονομικά στοιχεία από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των 

υπό εξέταση ιδρυμάτων, όπως αυτές δημοσιεύονται στα πεδία της ενημέρωσης 

επενδυτών στις επίσημες ιστοσελίδες τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

1.1    Το Έργο Των Τραπεζικών Ιδρυμάτων 

Τα τραπεζικά ιδρύματα είναι η καρδιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε 

μια οικονομία. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένα σύνολο αγορών για 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και εργαλεία, με τα άτομα και τα ιδρύματα, που 

διαπραγματεύονται στις αγορές αυτές, καθώς και τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές 

του συστήματος (Howells P., Bain K., 2009).  Οι οικονομικές μονάδες/φορείς, που 

εμπλέκονται σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα  είναι τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, 

και οι τράπεζες, οι ποίες συναντώνται στην  τραπεζική αγορά και  το Χρηματιστήριο, 

χρησιμοποιώντας ως μέσα την  δανειακή σύμβαση, τις μετοχές και τις ομολογίες. 

Κύρια λειτουργία του συστήματος είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ πλεονασματικών 

και ελλειμματικών μονάδων, με στόχο την ορθολογική κατανομή κεφαλαίων από τις 

λιγότερο παραγωγικές, στις περισσότερο παραγωγικές οικονομικές μονάδες, 

μειώνοντας τον κίνδυνο και το κόστος συναλλαγών (Συριόπουλος Κ., Παπαδάμου Σ., 

2014).  Πλεονασματικές μονάδες συνήθως θεωρούνται τα νοικοκυριά. Η κατανομή 

των κεφαλαίων πραγματοποιείται με τη μορφή δανείων ή επενδύσεων εκ μέρους των 

τραπεζικών ιδρυμάτων, με σκοπό την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών, τόσο των 

ιδιωτών-επιχειρήσεων, όσο και του δημοσίου τομέα, που αποτελούν τις  

ελλειμματικές μονάδες. Στην Ελλάδα, η λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων, υπό 

την εποπτεία  της Τράπεζας της Ελλάδας και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οφείλει 

να συνάδει με τον  ν. 4261/2014, που  ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 

2013/36/ΕΕ, η οποία σε συνδυασμό με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 συνιστούν το 

νέο ενισχυμένο πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία ΙΙΙ)
1
. 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει δύο μορφές, την άμεση χρηματοδότηση 

(direct financing) και την έμμεση χρηματοδότηση (indirect financing) ή 

χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση. 

                                                      
1
 http://www.bankofgreece.gr, Τράπεζα της Ελλάδος, Θεσμικό Πλαίσιο Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.%204261_2014%20CRD%20IV.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/CRD%20IV%202013_36%20El.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/CRD%20IV%202013_36%20El.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/CRR%20575_2013%20cons%20El.pdf
http://www.bankofgreece.gr/
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Στην περίπτωση της άμεσης χρηματοδότησης, οι τελικοί δανειστές δανείζουν 

απευθείας τους ενδιαφερόμενους, χωρίς την διαμεσολάβηση κάποιου τρίτου. Η 

μεταφορά των κεφαλαίων γίνεται απευθείας από τις πλεονασματικές προς τις 

ελλειμματικές μονάδες. Η ελλειμματική μονάδα αποκτά τα κεφάλαια και η 

πλεονασματική μονάδα αποκτά έναντι της μια συμβατική απαίτηση, που αποφέρει 

τόκους. Τα προβλήματα που έγκεινται  στην άμεση χρηματοδότηση είναι:  

 Ασυμμετρία πληροφόρησης των αντισυμβαλλόμενων  

 Υψηλό κόστος διαχείρισης των υφισταμένων πληροφοριών  

 Έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και τεχνογνωσίας 

 Ασυμφωνία προσφοράς απαιτήσεων και ζήτησης δανείου, σχετικά με το ύψος 

και τη διάρκεια της συναλλαγής 

 Έλλειψη φερεγγυότητας των αντισυμβαλλομένων 

Απόρροια των παραπάνω είναι οι περισσότερες συναλλαγές αυτής της μορφής να 

αναφέρονται σε μεγάλα ποσά (wholesale transactions) και συνήθως να λαμβάνουν 

μέρος εξειδικευμένοι γνώστες των προϊόντων συναλλαγής και των λεπτομερειών των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως το βασικό 

πλεονέκτημα της άμεσης χρηματοδότησης είναι η απουσία γραφειοκρατικών 

εμποδίων και η ταχύτητα πραγματοποίησης των συναλλαγών. Η απλούστερη μορφή 

άμεσης χρηματοδότησης είναι η απευθείας ιδιωτική αγορά χρηματοπιστωτικών 

απαιτήσεων (private placement of financial claims), οι έμποροι χρεογράφων (dealers), 

που διαθέτουν ένα απόθεμα χρεογράφων και ανά πάσα στιγμή, είναι έτοιμοι να 

αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα ορισμένο χρεόγραφο σε μια ορισμένη τιμή, οι 

χρηματιστές (brokers), που δεν αγοράζουν χρεόγραφα για δικό τους λογαριασμό, 

αλλά διεκπεραιώνουν αγοραπωλησίες μετά από εντολή των πελατών τους στην 

καλύτερη τιμή που μπορούν να πετύχουν και αντλούν κέρδη από τις προμήθειες που 

δικαιούνται επί των συναλλαγών και οι τράπεζες επενδύσεων (investment banks), που 

βοηθούν τις ελλειμματικές μονάδες να τοποθετήσουν νέες χρηματοπιστωτικές 

απαιτήσεις στην αγορά, με στόχο τη μείωση του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται η 

μονάδα από την έκδοση νέων χρεογράφων. 

Στην έμμεση χρηματοδότηση του οικονομικού συστήματος αναφερόμαστε 

όταν είναι απαραίτητο να παρεμβαίνουν χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές 

(financial intermediaries), για τη μεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς 
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τις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες. Ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής 

δεσμεύεται έναντι του αποταμιευτή για την μελλοντική πληρωμή του κεφαλαίου του, 

πλέον μίας εύλογης απόδοσης (τόκος) και δανείζει τα κεφάλαια αυτά σε 

ελλειμματικές μονάδες με μεγαλύτερο τόκο ώστε να επωφεληθεί από τη διαφορά 

μεταξύ των δύο επιτοκίων, κατά τρόπο πιο ελκυστικό από την απευθείας 

διαπραγμάτευση μεταξύ τους. Ως διαμεσολαβητές μπορούν να οριστούν οι εμπορικές 

τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες αποταμιεύσεων, οι εταιρείες 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι 

εταιρείες πρακτόρευσης. Η ύπαρξη διαμεσολαβητών, στην ουσία προκύπτει από τα 

μειονεκτήματα, που παρουσιάζει η άμεση χρηματοδότηση, καθιστώντας τους τον 

βασικό μοχλό λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Ουσιαστικά οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές δημιουργούν υποχρεώσεις 

έναντι των αποταμιευτών και απαιτήσεις έναντι των δανειζόμενων, οι οποίες είναι 

περισσότερο ελκυστικές για τους παραπάνω από το να διαπραγματευτούν απευθείας 

μεταξύ τους. 

1.2 Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας Και Εποπτείας Των 

Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 

1.2.1 Βασιλεία I (Basel I) 

         Το σύμφωνο της Βασιλείας έδινε έμφαση στις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Από 

εποπτική πλευρά, το κεφάλαιο αποτελεί δικλείδα ασφαλείας του χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος για την απορρόφηση ενδεχόμενων κλονισμών και ζημιών, όταν όλα τα 

άλλα αποθεματικά έχουν εξαντληθεί και η διαχείριση των κινδύνων και η προστασία 

των καταθέσεων κρίνεται ανεπαρκής. Σύμφωνα με τους καθηγητές Χριστόπουλο Α., 

Ντόκα Ι. (2012), το κεφάλαιο κατατάσσεται σε διαφορετικές βαθμίδες (τα 

επονομαζόμενα Tiers) ανάλογα με τα καταστατικά ή συμβατικά που φέρει. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται από: 

 Την προτεραιότητα κατά την εξόφληση των κατόχων του κεφαλαίου σε 

περίπτωση πτώχευσης ή ρευστοποίησης της εταιρίας 

 Την ικανότητα απορρόφησης ζημιών κατά την διάρκεια της λειτουργίας, 

ενδεχόμενο πτώχευσης ή ρευστοποίησης της εταιρίας 
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 Το βαθμό μονιμότητας του κεφαλαίου (ορισμένης ή αόριστης διάρκειας), που 

διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του σε περιόδους κρίσης 

 Τη δυνατότητα μετακύλισης σε επόμενες χρήσεις ή ακύρωσης του κόστους 

κεφαλαίου (πληρωμή μερισμάτων ή τοκομεριδίων) 

 

 Με την οριστικοποίηση να γίνεται το 1988, βασικοί στόχοι του  ήταν η 

ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, αλλά και η διασφάλιση ίσων 

όρων τραπεζικού ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, μέσω της καθιέρωσης ενός 

κοινώς αποδεκτού  εποπτικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 

Προσδιορίζοντας τα στοιχεία και την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών 

και ομαδοποιώντας σε βασικές κατηγορίες τα εντός  και εκτός ισολογισμού στοιχεία 

τους, ανάλογα µε τον τεκμαιρόμενο   πιστωτικό κίνδυνο που εμπεριέχουν, 

διαμορφώνει το συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας (8%), που αποτελεί ταυτόχρονα 

διεθνές μέτρο σύγκρισης της  φερεγγυότητας,   αλλά   και   το ελάχιστο αποδεκτό 

επίπεδο  κεφαλαιακής κάλυψης κινδύνων. Για τον υπολογισμό του συντελεστή 

κεφαλαιακής επάρκειας, χρησιμοποιούμε το λόγο του αθροίσματος του βασικού 

εποπτικού κεφαλαίου (Tier I) και συμπληρωματικού εποπτικού κεφαλαίου (Tier II), 

προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού, σταθμισμένων με τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Ωστόσο, απαιτείται το βασικό εποπτικό κεφάλαιο να αποτελεί το 50% του 

συνόλου των εποπτικών κεφαλαίων. Στον πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι 

κατηγορίες των βασικών και συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με 

επίσημο δημόσιο έγγραφο.  

Πίνακας 1:  Κατηγορίες Βασικών και Συμπληρωματικών Κεφαλαίων βάσει της 

αποφ. Δ.Σ. Της Ε.Κ. 2/459/27.12.2007 

Βασικά Ίδια κεφάλαια (Tier I) 

1. Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 

• Καταβεβλημένο Μετοχικό κεφάλαιο 

• Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

• Αποθεματικά και διαφορές αναπροσαρμογής 

• Αποτελέσματα (κέρδη/ ζημίες) εις νέον 

• Το τυχόν σχηματισμένο, πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ κεφάλαιο για Γενικούς 

Κινδύνους, που μεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση κατά την α’ 
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εφαρμογή των ΔΛΠ 

• Σχετικές Παρατηρήσεις-Σημειώσεις Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

• Ενδιάμεσα αποτελέσματα περιόδου (κέρδη υπό όρους/ζημίες) 

• Δικαιώματα μειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων) 

2. Πρόσθετα στοιχεία των βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 

 Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιρών της ΕΠΕΥ, που κατόπιν 

ειδικής Έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνονται στα 

βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη ή/και ατομική βάση 

3. Αφαιρετικά στοιχεία των βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 

 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 Η θετική διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση) των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων 

 Συμμετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών 

Υπηρεσιών 

Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (Tier II) 

 Κύρια στοιχεία των συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων 

 Αποθεματικά αναπροσαρμογής κατά την α’ εφαρμογή των ΔΛΠ στην εύλογη 

αξία ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρμογή ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων σε μόνιμη βάση, στην εύλογη αξία 

 45% καθαρών κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία, διαθεσίμων προς 

πώληση μετοχικών τίτλων 

 Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα 

σωρευτικού μερίσματος, αόριστης διάρκειας 

 Η θετική διαφορά μεταξύ λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 

και αντίστοιχης αναμενόμενης ζημίας για ΕΠΕΥ, που εφαρμόζουν την ΠΕΔ 

 Πρόσθετα στοιχεία των συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων 

 Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα 

σωρευτικού μερίσματος, ορισμένης διάρκειας 
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 Η διεθνής αποδοχή του συμφώνου υπήρξε εντυπωσιακή και ειδικά στην 

περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχες διατάξεις ενσωματώθηκαν στο 

κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας, µε αποτέλεσμα αναμφισβήτητη 

ενίσχυση της φερεγγυότητας των τραπεζών κατά την προηγούμενη και τρέχουσα 

δεκαετία. Ήδη όμως από την δεκαετία του 1990 άρχισαν να φαίνονται ορισμένες 

ελλείψεις και αδυναμίες του συμφώνου, που αργότερα συμπληρώθηκαν και 

προέκυψε το νέο σύμφωνο, επονομαζόμενο Σύμφωνο της Βασιλείας II ή Basel II. 

 

1.2.2 Βασιλεία ΙΙ (Basel II) 

          Αν και η Βασιλεία Ι έθετε αυστηρούς κανόνες, τους οποίους προέτρεπε να 

ακολουθούν όλα τα μέλη της, την δεκαετία του 1990 παρουσιάστηκαν νέα 

κρούσματα πτώχευσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα αίτια προέρχονται από 

εσωτερικές πηγές και εναπόκεινται στην εταιρική διακυβέρνηση και τον λειτουργικό 

κίνδυνο. Επομένως κρίθηκε σκόπιμο να γίνει γενική αναθεώρηση περιλαμβάνοντας 

τον λειτουργικό κίνδυνο και επιπλέον βελτιώσεις σχετικά με την κεφαλαιακή 

επάρκεια των τραπεζών και την αποτελεσματικότητα των δανειοδοτήσεων υγιών 

δανειοληπτών. Το αναθεωρημένο κείμενο δόθηκε στη δημοσιότητα το 1999 προς 

σχολιασμό και βελτιώσεις σε θέματα πιστωτικού κινδύνου, εντούτοις έπειτα από 

συνεχείς διαβουλεύσεις οριστικοποιήθηκε στις 26/6/2004 ως Βασιλεία ΙΙ.   

 

 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μετάβαση από τη Βασιλεία Ι στη Βασιλεία ΙΙ έγινε με 

την οδηγία 2006/48 ΕΚ, καθορίζοντας τους παρακάτω στόχους του θεσμικού 

πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια, όπως τους απαριθμούν οι καθηγητές 

Χριστόπουλος Α., Ντόκας Ι. (2012) : 

 

 Να διαφυλάττει και να ενισχύει την πειθαρχία της αγοράς με σκοπό την 

εύρυθμη λειτουργία και σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος 

 Να αμβλύνει τις ανισότητες στις συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού μεταξύ 

πιστωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ομοιόμορφες διαδικασίες εποπτείας της 

κεφαλαιακής επάρκειας, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές 
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 Να επιβάλλει ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των 

αναλαμβανόμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα κινδύνων, ώστε να 

αποτρέπεται ο κίνδυνος πτώχευσης 

 

 Το νέο αυτό σύμφωνο, που καλείται να καλύψει τις ελλείψεις του αρχικού, 

αποτελείται από τρείς βασικούς πυλώνες: 

1.2.2.1 Πυλώνας Ι: 

Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των κινδύνων 

         Η επιτροπή της Βασιλείας είναι αυτή, που καθορίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου 

αντισυμβαλλομένου και (για πρώτη φορά) του λειτουργικού κινδύνου. Σύμφωνα με 

αυτή, η διάκριση του εποπτικού κεφαλαίου σε δύο κατηγορίες, τα κύρια κεφάλαια 

(Core Capital - Tier 1) και τα συμπληρωματικά κεφάλαια (Supplementary Capital - 

Tier 2) παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το πρώτο σύμφωνο «Βασιλεία Ι», όπως 

και η ελάχιστη απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια έναντι των κινδύνων, που 

αναλαμβάνει το τραπεζικό ίδρυμα, σταθερά στο 8%. Ο παρακάτω λόγος διατυπώνει 

τον τρόπο υπολογισμού του Δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAR-Capital Adequacy 

Ratio
2
), υπό τους περιορισμούς Tier 1 > 4, Tier 1+ Tier 2 > 8): 

 

𝛥휀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛫휀𝜑𝛼𝜆𝛼𝜄𝛼𝜅ή𝜍 𝛦𝜋ά𝜌𝜅휀𝜄𝛼𝜍 =  
𝛦𝜋𝜊𝜋𝜏𝜄𝜅ό 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 (𝑇𝑖𝑒𝑟 1 + 𝑇𝑖𝑒𝑟 2)

𝛱𝜄𝜎𝜏𝜔𝜏𝜄𝜅ό𝜍 𝛫ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜍 + 𝛫ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜍 𝛢𝛾𝜊𝜌ά𝜍 + 𝛬휀𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ό𝜍 𝛫ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜍
 

Τα κύρια εποπτικά κεφάλαια (Tier 1) περιλαμβάνουν το καταβεβλημένο μετοχικό 

κεφάλαιο, τα δημοσιευμένα αποθεματικά και τα κεφάλαια εις νέον, όπως αυτά 

παρουσιάζονται στις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις κάθε πιστωτικού 

οργανισμού. Τα συμπληρωματικά κεφάλαια (Tier 2) περιλαμβάνουν κυρίως τις 

προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, τα αφανή αποθεματικά, τα αποθεματικά από 

αναπροσαρμογή, τις προνομιούχες μετοχές και τα μετατρέψιμα ομόλογα που δεν 

περιλαμβάνονται στο Tier 1.  

Οι αλλαγές, που φέρει το σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ αφορούν κυρίως τον 

παρανομαστή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, καθώς ορίζει νέες μεθόδους 

                                                      
2 Ο δείκτης CAR αναλύεται και σε επόμενο κεφάλαιο, που μιλά για την ανάλυση CAMELS 
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προσδιορισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων που 

αντιμετωπίζουν οι τράπεζες κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και ιδιαίτερα 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον, καθιερώνει κεφαλαιακές απαιτήσεις για 

το λειτουργικό κίνδυνο και προτείνει μετρήσεις για τον υπολογισμό του.  

Αλλαγές στις Μεθόδους Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου 

H αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση 

δύο μεθόδων: 

 Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach) 

Τα σταθμικά βάρη πιστωτικού κινδύνου (20%, 50%, 100%, 150%) βασίζονται  

στις αξιολογήσεις εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης. Καθώς, οι 

κίνδυνοι, που αναλαμβάνει μια τράπεζα προσδιορίζονται ανάλογα με τη 

διαβάθμιση του αντισυμβαλλόμενου βάσει εξωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης, 

η προσέγγιση αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξιοπιστία. Επομένως, αντισυμβαλλόμενοι 

χαμηλής πιστωτικής διαβάθμισης σταθμίζονται με υψηλό συντελεστή κινδύνου 

και αντισυμβαλλόμενοι υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης σταθμίζονται με χαμηλό 

συντελεστή κινδύνου. Για να επιλεχθεί ένας εξωτερικός οίκος αξιολόγησης από 

ένα τραπεζικό ίδρυμα, θα πρέπει να πληρεί καθεμία, από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις του συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ
3
: 

 Αντικειμενικότητα, ως προς τη μεθοδολογία αξιολόγησης 

 Ανεξαρτησία, από πολιτικούς, οικονομικούς και άλλους παράγοντες 

 Διεθνή Πρόσβαση/ Διαφάνεια, ως προς περιεχόμενο της αξιολόγησης 

 Δημοσιοποίηση, όλων των παραμέτρων και αποτελεσμάτων  

 Απαραίτητοι Πόροι, για διεξαγωγή ποιητικής και αξιόπιστης αξιολόγησης 

 Αξιοπιστία, εάν και άλλοι φορείς στηρίζονται στις αξιολογήσεις αυτές 

 Προσέγγιση Βασισμένη στις Εσωτερικές Διαβαθμίσεις 

(IRB – Internal Rating Based Approach) 

Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει δύο εναλλακτικές εκδοχές ανάλογα με το 

επίπεδο εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης, τη θεμελιώδη μέθοδο εσωτερικών 

                                                      
3 Bank For International Settlements (2006), Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence 
of Capital Measurement and Capital Standards, www.bis.org  

http://www.bis.org/


14 
 

διαβαθμίσεων (foundation approach), όπου απαιτείται ο υπολογισμός της 

εκτιμώμενης πιθανότητας αθέτησης και την προηγμένη μέθοδο εσωτερικών 

διαβαθμίσεων (advanced approach), στην οποία πρέπει να υπολογιστούν δύο 

επιπλέον παράμετροι. Για τον υπολογισμό των σταθμίσεων των κινδύνων, 

αναγκαία είναι η εκτίμηση των παρακάτω τεσσάρων παραμέτρων, που βασίζονται 

σε ιστορικά στοιχεία των δανειοληπτών της τράπεζας, όπως: 

 Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (Probability of Default - PD) 

 Απώλειες σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default - LGD), μία 

εκτίμηση της αναμενόμενης ζημίας 

 Έκθεση του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση αθέτησης (Exposure At 

Default - EAD), αναφορικά με το σύνολο του δανείου, το χρηματοδοτικό 

άνοιγμα 

 Ληκτότητα (Maturity - M), χρονική διάρκεια μέχρι τη λήξη της απαίτησης 

Με τις παραπάνω παραμέτρους μπορούμε να υπολογίσουμε την αναμενόμενη ζημία 

(Expected Loss – EL) από την κάθε χορήγηση, σύμφωνα με τον τύπο
4
: 

𝐸𝐿 = 𝑃𝐷 × 𝐿𝐺𝐷 × 𝐸𝐴𝐷 

Κατά τη χρήση της βασική μεθόδου, η εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης 

(PD) για κάθε χορήγηση γίνεται από το ίδιο το τραπεζικό ίδρυμα, ενώ οι εκτιμήσεις 

για τους υπόλοιπους συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται από τις εποπτικές αρχές, 

σε αντίθεση με την προηγμένη μέθοδο, όπου τις περισσότερες φορές απαιτείται η 

εκτίμηση όλων των συντελεστών κινδύνων από τους ίδιους τους πιστωτικούς 

οργανισμούς , όπως αναφέρουν στο σύγγραμμα τους οι καθηγητές Γ. Σαπουτζόγλου 

και Χ. Πεντότης (2009). 

Εισαγωγή Νέων Μεθόδων Μέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου 

Όπως με τον πιστωτικό κίνδυνο και τον υπολογισμό των κεφαλαίων, που 

απαιτούνται για την κάλυψη του, έτσι και με τον λειτουργικό κίνδυνο  η Επιτροπή της 

Βασιλείας έχει ορίσει τρείς νέες μεθόδους για την μέτρηση των απαιτούμενων 

κεφαλαίων για την κάλυψη του. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς κινδύνους, ο 

                                                      
4 Bank For International Settlements (2005), Basel Committee on Banking Supervision, An Explanatory Note on 
the Basel II IRB Risk Weight Functions, www.bis.org 

http://www.bis.org/
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λειτουργικός κίνδυνος δεν είναι εύκολα μετρήσιμος, καθώς θεωρείται περισσότερο 

ποιοτικός παρά ποσοτικός κίνδυνος δημιουργώντας την ανάγκη απλούστευσης της 

διαδικασίας αξιολόγησης του. Η επιτροπή της Βασιλείας εισάγει τρείς μεθόδους 

υπολογισμού της κεφαλαιακής απαίτησης για το λειτουργικό κίνδυνο: 

 Μέθοδος του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach – BIA) 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού 

κινδύνου υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον δείκτη της συνολικής έκθεσης της 

τράπεζας στο λειτουργικό κίνδυνο με ένα σταθερό συντελεστή (α), ο οποίος 

καθορίζεται από τις εποπτικές αρχές. Ως βασικός δείκτης χρησιμοποιείται το ύψος 

των ακαθάριστων εσόδων (Gross Income) και η προτεινόμενη τιμή του συντελεστή 

(α) είναι 15%. Έτσι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη του λειτουργικού 

κινδύνου υπολογίζονται από τη σχέση: 

 

𝐾𝐵𝐼𝐴 = 𝐺𝐼 × 𝛼 

 

 Τυποποιημένη Μέθοδος (Standardized Approach – STA) 

Η μέθοδος αυτή είναι μια βελτιωμένη εκδοχή της προηγούμενης, καθώς 

αναγνωρίζει την τάση διαφοροποίησης του λειτουργικού κινδύνου, ανάλογα με τον 

τομέα δραστηριότητας. Οι  τραπεζικές δραστηριότητες κατανέμονται σε οκτώ 

επιχειρηματικούς τομείς (business lines), στους οποίους αντιστοιχεί και ένας 

προκαθορισμένος συντελεστής (β), που αντανακλά τη σχέση των λειτουργικών 

ζημιών του κλάδου με τον αντίστοιχο δείκτη του τραπεζικού ιδρύματος. Ως δείκτης, 

που αντιπροσωπεύει την έκθεση του κάθε τομέα στον λειτουργικό κίνδυνο νοούνται 

και πάλι τα μικτά έσοδα (Gross Income), για λόγους συγκρισιμότητας. Έτσι, το 

γινόμενο των δύο παραπάνω αποτελεί την κεφαλαιακή απαίτηση των επιμέρους 

δραστηριοτήτων και το άθροισμα τους, τη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση του 

τραπεζικού ιδρύματος, ως προς τον λειτουργικό κίνδυνο, όπως φαίνεται στον τύπο 

αυτόν: 

𝐾𝑆𝐴 = ∑ 𝐺𝐼𝑘 ×  𝛽𝑘

8

𝑘=1
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι 

προτεινόμενοι συντελεστές β όπως και οι επιχειρηματικοί τομείς, στους οποίους 

ανήκουν. 

 

Καταμερισμός Δραστηριοτήτων ανά Επιχειρηματικό Τομέα 

Ε
π

εν
δ
υ
τι

κ
ή

 Τ
ρ
α

π
εζ

ικ
ή

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χρηματοδότηση μεγάλων 

επιχειρήσεων 
18% 

Επιχειρηματική Τραπεζική 

Χρηματοδότηση κεντρικών/τοπικών 

κυβερνήσεων 

Επενδυτική Τραπεζική 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

Διαπραγμάτευση και Πωλήσεις 18% 

Πωλήσεις, Market Making 

Διαχείριση ιδίων θέσεων, Διαχείριση 

διαθεσίμων 

Π
α

ρ
α

δ
ο

σ
ια

κ
ές

 Τ
ρ
α

π
εζ

ικ
ές

 Ε
ρ
γα

σ
ίε

ς Λιανική Τραπεζική 12% 

Λιανική Τραπεζική 

Διαχείριση περιουσίας ιδιωτών 

Διαχείριση πιστωτικών καρτών 

Εμπορική Τραπεζική 15% 

Χρηματοδότηση έργων, 

χρηματομεσιτεία, Εμπορική 

χρηματοδότηση, Χρηματοδοτική 

Μίσθωση 

Πληρωμές και Διακανονισμοί 18% Υπηρεσίες πελατών 

Υπηρεσίες Πρακτόρευσης 15% 

Θεματοφυλακή 

Εταιρική Εκπροσώπηση 

Corporate trust 

Λ
ο
ιπ

ές
 

Ε
ρ
γα

σ
ίε

ς 

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων 12% 
Διαχείριση διακεκριμένων κεφαλαίων 

Διαχείριση κεφαλαίων 

Λιανική χρηματομεσιτεία 12% Λιανική χρηματομεσιτεία 
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 Εναλλακτική Τυποποιημένη Προσέγγιση  

(Alternative Standardized Approach, ASA) 

 

Η μέθοδος αυτή ακολουθεί τη λογική υπολογισμού της τυποποιημένης 

προσέγγισης με τη διαφορά ότι στις δραστηριότητες Λιανικής Τραπεζικής (Retail 

Banking) και Εμπορικής τραπεζικής (Commercial Banking) οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις υπολογίζονται αντικαθιστώντας το ακαθάριστο εισόδημα με το μέσο όρο 

των τριών τελευταίων ετών του συνόλου των απαιτήσεων (Loans and Advances) της 

τράπεζας πολλαπλασιαζόμενου με έναν συντελεστή, που ισούται με 0,035. 

 

 Προηγμένη Τυποποιημένη Μέθοδος (Advanced Measurement Approach – 

AMA) 

Οι τράπεζες, που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο υπολογίζουν οι ίδιες τις 

κεφαλαιακές τους απαιτήσεις, χρησιμοποιώντας τη δική τους μεθοδολογία 

αποτίμησης λειτουργικών κινδύνων, πληρώντας βέβαια μια σειρά από ποιοτικά και 

ποσοτικά κριτήρια που ορίζουν οι εποπτικές αρχές. Οι τραπεζικές δραστηριότητες 

κατανέμονται με βάση µε την προηγούμενη μέθοδο, ενώ μέσα από ιστορικά 

δεδομένα μπορούν να υπολογίζουν την πιθανότητα εμφάνισης ζημιών σε ορισμένο 

βάθος χρόνου, όπως και τη μέση απώλεια κατά περίπτωση. Οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων, που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο, δεν 

μπορούν να είναι μικρότερες από το 75% των κεφαλαιακών απαιτήσεων που θα 

υπολογίζονταν σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο. 

 

Η Επιτροπή της βασιλείας προτείνει ενδεικτικά την πρώτη μέθοδο μόνο για τις 

τράπεζες με μικρό εύρος δραστηριοτήτων και περιορισμένη τοπική παρουσία, ενώ 

ενθαρρύνει έμμεσα τις υπόλοιπες να χρησιμοποιήσουν την τρίτη μέθοδο, καθώς οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές της πρώτης. 

Εντούτοις, η εφαρμογή της τρίτης μεθόδου απαιτεί να αφιερώσει κανείς σημαντικό 

χρόνο, οπότε και καταφεύγει στη χρήση της δεύτερης μεθόδου. Στον παρακάτω 

πίνακα εμφανίζεται ο βαθμός ευαισθησίας των διαφόρων μεθόδων ως προς εκάστοτε 

κίνδυνο: 
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Πίνακας 2:     Μέθοδοι Υπολογισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων BASEL II 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΟΚΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Χαμηλός 
Τυποποιημένη 

(Standardized) 

Βασικού Δείκτη  

(Basic Indicator) 

Μέτριος 

Θεμελιώδης Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων 

(IRB foundation) 

Τυποποιημένη  

(Standardized) 

Εναλλακτική Τυποποιημένη 

Υψηλός 

Προηγμένη Βάσει 

Εσωτερικών Διαβαθμίσεων 

(IRB Advanced) 

Προηγμένη 

(Advanced Measurement 

Approaches) 

Πηγή:     Γκόρτσος Βλ. Χ., Το Νέο Πλαίσιο για την Κεφαλαιακή Επάρκεια-Παρουσίαση  Ελληνικό Τραπεζικό 

Ινστιτούτο 

1.2.2.2 Πυλώνας ΙΙ:  

Εποπτεία –Γενικές Αρχές 

Στο δεύτερο πυλώνα η επιτροπή επισημαίνει ότι η επίβλεψη της κεφαλαιακής 

επάρκειας από τις εποπτικές αρχές αποτελεί βασικό συμπλήρωμα στις ελάχιστες 

κύριες απαιτήσεις και την πειθαρχία αγοράς. Ο δεύτερος πυλώνας της Βασιλεία ΙΙ 

προορίζεται να διασφαλίζει ότι η κάθε τράπεζα έχει τις υγιείς εσωτερικές διαδικασίες 

για να αξιολογεί την επάρκεια των κεφαλαίων της βασισμένη σε μια λεπτομερή 

καταγραφή των κινδύνων της. Η προσέγγιση αυτή θεωρείται απαραίτητη για την 

αποτελεσματική διοίκηση των τραπεζών και την αποτελεσματική εποπτεία αυτών 

(Μελάς, 2009). Συγκεκριμένα ο δεύτερος πυλώνας έχει προσδιορίσει τέσσερεις 

βασικές αρχές:  
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 Οι τράπεζες σε σχέση με το είδος και την ποσότητα κινδύνου που έχουν, θα 

πρέπει να έχουν μια διαδικασία υπολογισμού της κεφαλαιακής τους επάρκειας, 

καθώς και μια στρατηγική διατήρησης του επιπέδου των κεφαλαίων τους. 

 Οι εποπτικές αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των τραπεζών με 

τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, εξετάζοντας και αξιολογώντας τις στρατηγικές της 

κεφαλαιακής επάρκειάς τους καθώς και τα εσωτερικά τους συστήματα 

αξιολόγησης. 

 Όπου οι εποπτικές αρχές κρίνουν σκόπιμο, θα πρέπει να απαιτούν από τις 

τράπεζες να λειτουργούν πάνω από τις ελάχιστες κύριες ρυθμίσεις και κυρίως 

να κρατούν το κεφάλαιο τους πάνω από το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται. 

 Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρεμβαίνουν σε ένα πρώτο στάδιο και να 

απαιτούν άμεσα διαρθρωτικά μέτρα από τα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να 

εμποδίζουν το κεφάλαιο να πέσει κάτω από τα κατώτατα απαιτούμενα επίπεδα 

σε συνάρτηση με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους. 

1.2.2.3 Πυλώνας ΙΙΙ:  

Διαφάνεια και γνωστοποίηση 

 Ο τρίτος πυλώνας εισάγει διατάξεις αναφορικά με την παρεχόμενη 

πληροφόρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα προς το εξωτερικό για το ύψος των 

αναλαμβανομένων κινδύνων, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων αυτών 

και την ακολουθούμενη στρατηγική, προκειμένου μέσω της διαφάνειας (disclosure) 

να ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς. Σχετίζεται, λοιπόν, με την υποχρέωση των 

τραπεζών να προβαίνουν σε γνωστοποίηση στοιχείων, τόσο ποιοτικού όσο και 

ποσοτικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της επιβαλλόμενης από την αγορά 

πειθαρχίας προς τους κανόνες ορθής διαχείρισης των κινδύνων. Οι υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης, σε γενικές γραμμές, συνοψίζονται στα παρακάτω: 

  

 Πολιτική γνωστοποιήσεων εγκεκριμένη από το ΔΣ. 

 Γνωστοποιήσεις  στόχων και πολιτικών διαχείρισης κινδύνου ανά τύπου 

κινδύνου  (πιστωτικός , αγοράς, λειτουργικός, επιτοκιακός κίνδυνος 

τραπεζικού χαρτοφυλακίου κλπ) συμπεριλαμβανομένων: 
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o Στρατηγικών και πολιτικών 

o Δομή  και οργάνωση διαχείρισης κινδύνου 

o Συστήματα διαχείρισης και μέτρησης κινδύνων 

o Στρατηγικές ελέγχου και άμβλυνσης κινδύνου (risk control) 

o Διαδικασίες παρακολούθησης αποτελεσματικότητας στρατηγικών 

άμβλυνσης κινδύνων 

 Διαδικασία τακτικής αξιολόγησης της επάρκειας, ορθότητας και συχνότητας 

έκδοσης των γνωστοποιήσεων. 

 

Διάγραμμα 1: Διαγραμματική Απεικόνιση της Δομής της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 

 

Πηγή:     Γκόρτσος Βλ. Χ., Το Νέο Πλαίσιο για την Κεφαλαιακή Επάρκεια-Παρουσίαση,  Ελληνικό Τραπεζικό  

               Ινστιτούτο, European Central Bank (December 2005) 
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1.2.3 Βασιλεία ΙΙΙ (Basel III) 

Το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας γνωστό ως  Βασιλεία ΙΙΙ προέρχεται από 

δύο σημαντικές εκθέσεις, που δημοσίευσε η επιτροπή της Βασιλείας στις 16 

Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο «Basel III: a global regulatory framework for more 

resilient banks and banking systems» και «Basel III: International framework for 

Liquidity risk measurement, standards and monitoring», ως απάντηση στην 

υφιστάμενη χρηματοοικονομική κρίση. Η Βασιλεία ΙΙΙ δεν αποτελεί μια καινούργια 

συμφωνία, αλλά μια αναθεωρημένη και βελτιωμένη εκδοχή της ήδη υπάρχουσας, με 

σκοπό να ενισχύσει τη σταθερότητα του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος σε 

μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Οι  τροποποιήσεις και οι προσθήκες, 

που επήλθαν στο υπάρχων κανονιστικό πλαίσιο της  Βασιλείας ΙΙ αφορούν τις 

διατάξεις, που αναφέρονται στα Ίδια Κεφάλαια και την κάλυψη των τραπεζών 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Οι νέες διατάξεις, που εισάγει το νέο πλαίσιο είναι: 

 Συντελεστής μόχλευσης 

 Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας 

 Συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης 

 Εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας 

 Κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης 

 Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 

 

1.2.3.1 Ελάχιστα Ίδια κεφάλαια  

    Στη Βασιλεία ΙΙΙ δίνεται έμφαση στην κεφαλαιακή επάρκεια των   τραπεζών, 

χρησιμοποιώντας αυστηρότερο ορισμό και κανόνες διαφάνειας των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων, προσδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των διαφόρων 

κεφαλαίων (μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά), που επιτρέπουν στις τράπεζες να 

απορροφούν ενδεχόμενες ζημίες από τους κινδύνους, στους οποίους εκτίθενται. O 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας παραμένει σε ποσοστό τουλάχιστον 8% , ως το λόγο:  

 

𝐶𝐴𝑅 =
𝛦𝜋𝜊𝜋𝜏𝜄𝜅ά Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 (𝑇𝑖𝑒𝑟 1 + 𝑇𝑖𝑒𝑟 2)

𝛴𝜏𝛼𝜃𝜇𝜄𝜎𝜇έ𝜈𝛼 𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝛼 휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ  𝜅𝛼𝜄 𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝛼 휀𝜅𝜏ό𝜍 𝛪𝜎𝜊𝜆𝜊𝛾𝜄𝜎𝜇𝜊ύ 
≥ 8% 
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Τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1) αποτελούνται από δύο κατηγορίες στοιχείων: 

 Kύρια στοιχεία ‹‹common equity Tier 1 capital››:  

o Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο σε επίπεδο κοινών μετοχών 

o Τα αποτελέσματα εις νέον 

o Τα εμφανή αποθεματικά 

o Οι κοινές μετοχές (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις), οι οποίες έχουν εκδοθεί 

από θυγατρικές επιχειρήσεις των τραπεζών, υπάγονται στην ενοποιημένη 

εποπτεία τους και κατέχονται από τρίτους 

o Η διαφορά από την έκδοση αυτών των κοινών μετοχών υπέρ το άρτιο 

 

 Πρόσθετα στοιχεία ‹‹additional Tier 1 capital››:  

 

o Προνομιούχες μετοχές και ομολογιακοί τίτλοι (εφόσον είναι μη καθορισμένης 

διάρκειας, έχουν εκδοθεί και το ποσό της έκδοσης έχει καταβληθεί πλήρως, 

είναι μειωμένης εξασφάλισης έναντι των καταθετών και όλων εν γένει 

πιστωτών, μπορούν να ανακληθούν από τον εκδότη τους μόνο μετά την 

παρέλευση πενταετίας και εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

δεν περιέχουν ειδικές ρήτρες) 

o Τίτλοι (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με ίδια χαρακτηριστικά ως άνω) 

οι οποίοι έχουν εκδοθεί από θυγατρικές επιχειρήσεις των τραπεζών, 

υπάγονται στην ενοποιημένη εποπτεία τους και δεν περιλαμβάνονται στα 

κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων 

o Η διαφορά από την έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ το άρτιο, που 

εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία 

Τα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων πρέπει να ανέρχονται σε 

ποσοστό τουλάχιστον 4,5% των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού των 

τραπεζών και των στοιχείων εκτός ισολογισμού και το σύνολο των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 6% των σταθμισμένων 

στοιχείων του ενεργητικού τους και των στοιχείων εκτός ισολογισμού, συγκριτικά με 

τη Βασιλεία ΙΙ, όπου το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 4%.  
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Τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (Tier 2 Capital), τα οποία δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν το 2% των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού τους και των 

στοιχείων εκτός ισολογισμού, αποτελούνται από:  

o Προνομιούχες μετοχές και τους ομολογιακούς τίτλους (ορισμένης διάρκειας, 

τουλάχιστον πενταετίας) 

o Τίτλοι (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και τα παραπάνω χαρακτηριστικά), 

οι οποίοι έχουν εκδοθεί από θυγατρικές επιχειρήσεις των τραπεζών, 

υπάγονται στην ενοποιημένη εποπτεία τους και δεν περιλαμβάνονται στα 

βασικά ίδια κεφάλαια 

o Η διαφορά από την έκδοση προνομιούχων μετοχών υπέρ το άρτιο (της 

παραπάνω κατηγορίας) 

o Κεφάλαια για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους (ακολουθώντας την 

τυποποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης 

για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου), τα οποία δεν μπορούν να 

υπερβαίνουν του 1,25%  των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού τους 

και των στοιχείων εκτός ισολογισμού  

Τα εναλλακτικά ίδια κεφάλαια (Tier 3 Capital), τα οποία οι τράπεζες μπορούσαν 

να τα χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων έναντι 

των κινδύνων αγοράς, καταργούνται.                      

                           

1.2.3.2 Συντελεστής μόχλευσης  

Ο συντελεστής μόχλευσης, σύμφωνα με την επιτροπή της Βασιλείας λειτουργεί 

ως ένα συμπληρωματικό μέτρο προς τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας «backstop 

measure» και ορίζεται ως ο λόγος των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς τα ανοίγματά 

τους (εντός και εκτός ισολογισμού) βάσει της λογιστικής τους αξίας, χωρίς να 

σταθμίζονται με συντελεστές κινδύνου και χωρίς το δικαίωμα συμψηφισμού 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων, με το ύψος του να ορίζεται σε 3%.  
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1.2.3.3 Συντελεστής κάλυψης ρευστότητας  

Για πρώτη φορά ορίζονται δύο νέοι συντελεστές ρευστότητας των τραπεζών, οι 

οποίοι έχουν ως στόχο να εξαλείψουν τις αναντιστοιχίες επενδύσεων και 

χρηματοδοτήσεων σε βραχυχρόνιο επίπεδο (30 ημερών), με τη θέσπιση του 

συντελεστή κάλυψης ρευστότητας ‹‹Liquidity Coverage Ratio, LCR» και  σε 

μακροχρόνιο επίπεδο (12 μηνών), με τη θέσπιση του συντελεστή καθαρής σταθερής 

χρηματοδότησης, ‹‹Net Stable Funding Ratio, NSFR ››. Ως συντελεστής κάλυψης 

ρευστότητας, ορίζεται ο λόγος:  

𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼 𝜏𝜔𝜈 𝜐𝜓𝜂𝜆ή𝜍 𝜋𝜊𝜄ό𝜏𝜂𝜏𝛼𝜍 𝜌휀𝜐𝜎𝜏𝜊𝜋𝜊𝜄ή𝜎𝜄𝜇𝜔𝜈 
𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒휀ί𝜔𝜈 𝜏𝜊𝜐 휀𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜏𝜔𝜈 𝜅𝛼𝜃𝛼𝜌ώ𝜈 𝜏𝛼𝜇휀𝜄𝛼𝜅ώ𝜈 휀𝜅𝜌𝜊ώ𝜈 𝜅𝛼𝜏ά

 𝜏𝜂 𝛿𝜄ά𝜌𝜅휀𝜄𝛼 𝜏𝜔𝜈 휀𝜋ό𝜇휀𝜈𝜔𝜈 30 𝜂𝜇휀𝜌𝜊𝜆𝜊𝛾𝜄𝛼𝜅ώ𝜈 ημερών

≥ 100% 

 

Με το συντελεστή κάλυψης ρευστότητας επιδιώκεται η διασφάλιση της 

ύπαρξης επαρκών, μη βεβαρημένων και υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων 

στοιχείων του ενεργητικού, που μπορούν να ρευστοποιηθούν άμεσα σε μετρητά ώστε 

να καλυφθούν άμεσα ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από μια βραχυπρόθεσμη κρίση 

ρευστότητας για διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών, κάτω από ένα ακραίο σενάριο 

κρίσης ρευστότητας, το οποίο καθορίζεται από τις εποπτικές αρχές. 

1.2.3.4 Συντελεστής καθαρής σταθερής χρηματοδότησης 

Σύμφωνα με τον Γκόρτσο (2011), με το συντελεστή καθαρής σταθερής 

χρηματοδότησης επιδιώκονται δύο στόχοι, η αντιμετώπιση του προβλήματος που 

απορρέει από τον ετεροχρονισμό στη ρευσοποιησιμότητα στοιχείων του ενεργητικού 

και του παθητικού του ισολογισμού των τραπεζών «liquidity mismatch» και η 

δημιουργία κινήτρων στις τράπεζες, να χρησιμοποιούν σταθερές πηγές για τη 

χρηματοδότηση των περιουσιακών τους στοιχείων (περιλαμβανομένων των δανείων), 

η διάρκεια των οποίων υπερβαίνει το έτος. Ως συντελεστής καθαρής σταθερής 

χρηματοδότησης ορίζεται ο λόγος: 

𝛥𝜄𝛼𝜃έ𝜎𝜄𝜇𝜂 𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜎𝜏𝛼𝜃휀𝜌ή𝜍 𝜒𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝛿ό𝜏𝜂𝜎𝜂𝜍

𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏𝜊ύ𝜇휀𝜈𝜂 𝜋𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 𝜎𝜏𝛼𝜃휀𝜌ή𝜍 𝜒𝜌𝜂𝜇𝛼𝜏𝜊𝛿ό𝜏𝜂𝜎𝜂𝜍 
> 100% 
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1.2.3.5 Εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας 

Η επιτροπή για να εξασφαλίσει την κατάλληλη παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του κινδύνου ρευστότητας από τις εποπτικές αρχές καθιέρωσε πέντε 

εργαλεία παρακολούθησης: 

1. Τη συμβατική αναντιστοιχία ληκτοτήτων «contractual maturity mismatch» 

2. Τη συγκέντρωση της χρηματοδότησης «concentration of funding» 

3. Τα διαθέσιμα μη βεβαρημένα στοιχεία ενεργητικού «available unencumbered 

assets»  

4. Το συντελεστή κάλυψης ρευστότητας ανά σημαντικό νόμισμα «LCR by 

significant currency» 

5. Τα εργαλεία παρακολούθησης εξελίξεων στην αγορά  «market-related 

monitoring tools»  

Οι εποπτικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιούν τα παραπάνω εργαλεία σε διαρκή βάση, 

ώστε η πληροφόρηση σχετικά με τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα 

να είναι επαρκής και συγκεκριμένη.  

1.2.3.6 Κεφαλαιακό απόθεμα για λόγους συντήρησης 

Στόχος αυτού του αποθέματος είναι οι τράπεζες να διατηρούν ένα όλο και 

μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών τους επιβάλλοντας περιορισμούς επί των 

διανεμόμενων κερδών τους σε μερίσματα, καταβολή επιπλέον αμοιβών σε στελέχη 

(bonus), προγράμματα επαναγοράς μετοχών, ώστε να ισχυροποιούν τα κεφάλαια 

τους, ενώ μπορούν να προχωρούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Στα πλαίσια της 

μακροπροληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης, η Βασιλεία ΙΙΙ εισάγει το δείκτη του 

κεφαλαιακού αποθέματος για λόγους συντήρησης «capital conservation buffer». Τα 

πιστωτικά ιδρύματα, σε ομαλές περιόδους, έχουν ως υποχρέωση να σχηματίζουν ένα 

κεφαλαιακό απόθεμα, με το οποίο θα απορροφούν τυχόν ζημίες που θα εμφανιστούν 

σε περιόδους κρίσεων, επιτρέποντας τη συνέχιση των λειτουργιών τους χωρίς να 

παραβιάσουν τα ελάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρκειας. Το ύψος του αποθέματος 

ορίζεται σε 2,5% επί του συνόλου των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού των 

τραπεζών και αποτελείται αποκλειστικά από κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων 

κεφαλαίων. 
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1.2.3.7 Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα  

Ένα ακόμα καινοτόμο στοιχείο του νέου εποπτικού πλαισίου, 

μακροπροληπτικής φύσεως είναι το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα 

«countercyclical capital buffer». Σκοπός του είναι η σύνδεση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των τραπεζών με το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργούν. Η πρόσφατη κρίση έδειξε πόσο μεγάλες μπορεί να είναι οι ζημίες στον 

τραπεζικό τομέα, όταν έχει προηγηθεί μια περίοδος υπερβολικής πιστωτικής 

επέκτασης. Οι κλυδωνισμοί και η κακή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος 

οδηγούν σε μείωση της παροχής πιστώσεων στην πραγματική οικονομία που 

συνεπάγεται σμίκρυνση της οικονομικής δραστηριότητας που με τη σειρά της οδηγεί 

σε μείωση των εσόδων και αύξηση των ζημιών των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο. Η επιτροπή της Βασιλείας, για να αποφύγει κάτι 

παρόμοιο στο μέλλον προχώρησε στη θέσπιση του αντικυκλικού κεφαλαιακού 

αποθέματος. Το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα είναι η απάντηση στην προ-

κυκλικότητα (Θωμαδάκης και Λοΐζος, 2011). Το ύψος του αντικυκλικού 

κεφαλαιακού αποθέματος θα κλιμακώνεται από 0% έως 2,5% του συνόλου των 

σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών, κατά την κρίση των 

αρμόδιων εποπτικών αρχών και οι αρμόδιες εθνικές αρχές καθορίζουν το ύψος του 

αντικυκλικού αποθέματος ανάλογα με τις εξελίξεις του συστημικού κινδύνου που 

προκαλείται από την υπερβολική πιστωτική πολιτική.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

2.1    Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αποτελεί μεγάλο μέρος του συνολικού κινδύνου και 

έχει βαρύνουσα θέση για τις επιχειρήσεις. Όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει 

προβλήματα ρευστότητας, σημαίνει πως είτε αδυνατεί να αντλήσει κεφάλαια για την 

χρηματοδότηση του ενεργητικού της είτε το κόστος άντλησης κεφαλαίων είναι 

αρκετά υψηλό. Χαμηλά επίπεδα ρευστότητας μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία 

πληρωμών και πτώχευση, ενώ η υπερβάλλουσα ρευστότητα αντιμετωπίζει τον 

κίνδυνο να μην επενδυθεί αποδοτικά. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η ρευστότητα 

αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την εύρυθμη 

λειτουργία των εμπορικών τραπεζών. Η δυνατότητα μιας εμπορικής τράπεζας να 

ανταποκρίνεται ανά πάσα χρονική στιγμή στη ζητούμενη ρευστότητα εκ μέρους του 

κοινού ή των επιχειρήσεων, ουσιαστικά μεταφράζεται σε υψηλά ποσοστά 

εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας της συγκεκριμένης τράπεζας. Η ρευστότητα 

προηγείται των υπόλοιπων τραπεζικών δραστηριοτήτων, διότι χωρίς αυτή δε μπορεί 

«να ανοίξει τις πόρτες της» και να απευθυνθεί στους πελάτες της. Βεβαίως, υψηλός 

βαθμός ρευστότητας σημαίνει μείωση των πιστοδοτήσεων και επομένως μικρότερα 

κέρδη. Βασικός ρόλος της διοίκησης μιας τράπεζας είναι η εύρεση του κατάλληλου 

ύψους ρευστότητας ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό κέρδος, δεδομένων των 

οικονομικών και πλέον συνθηκών. Οι Ahmed Arif και Ahmed Nauman (2012) 

εξηγούν στο πλαίσιο τεσσάρων υποθέσεων την σχέση κερδοφορίας και ρευστότητας 

μιας τράπεζας. Καθώς οι περισσότερες λειτουργίες μιας τράπεζας καθορίζονται από 

το ύψος των καταθέσεων και την ρευστότητα, είναι επόμενο οι τράπεζες, που 

διατηρούν υψηλές καταθέσεις έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν μία 

μαζική φυγή κεφαλαίων, ένα ενδεχόμενο “bank run” από μία τράπεζα που διατηρεί 

μικρότερο ύψος καταθέσεων. Μια τέτοια παγίδα ρευστότητας θα οδηγήσει μια 

τράπεζα στην αναζήτηση κεφαλαίων με ενδεχόμενο υψηλότερο κόστος, γεγονός που 

δε συμβαίνει όταν τα αποθέματα ρευστότητας είναι επαρκή. Η παραπάνω άποψη 

υποστηρίζεται από τις παρακάτω υποθέσεις: 
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 Η αύξηση των καταθέσεων αυξάνει την κερδοφορία μιας εμπορικής τράπεζας 

 Η αύξηση των μετρητών διαθεσίμων μειώνει την κερδοφορία της τράπεζας 

 Η αύξηση του χάσματος ρευστότητας μειώνει την κερδοφορία της τράπεζας 

 Οι υψηλές προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) μειώνουν την 

κερδοφορία της τράπεζας 

2.2  Κίνδυνος αγοράς 

Ως κίνδυνο της αγοράς (market risk ή Value at Risk) ορίζουμε τον κίνδυνο που 

συσχετίζεται με την κερδοφορία του εμπορικού χαρτοφυλακίου ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και ο οποίος προκαλείται από παράγοντες, όπως η 

μεταβολή του επιτοκίου, η μεταβολή των τιμών διάφορων στοιχείων του 

ενεργητικού, η μεταβολή του επιπέδου ρευστότητας και η γενικότερη μεταβλητότητα 

των αγορών. Ο κίνδυνος αγοράς εμφανίζεται εντονότερος όταν ο πιστωτικός 

οργανισμός δε χρησιμοποιεί στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεών του για 

μακροχρόνιες τοποθετήσεις (Μελάς Κ. 2009). 

Οι μεγάλες εμπορικές τράπεζες έχουν δημιουργήσει και εφαρμόσει μοντέλα 

μέτρησης του κινδύνου αγοράς. Για την ανάπτυξη αυτών, των αποκαλούμενων και 

εσωτερικών μοντέλων (internal models) έχουν υιοθετηθεί τρεις προσεγγίσεις: 

• Προσέγγιση μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας – Value at Risk Approach 

(Risk Metrics) 

• Ιστορική προσομοίωση (Historic or back simulation)  

• Προσομοίωση Monte Carlo (Monte Carlo simulation), που συνίσταται στην 

δημιουργία διαφόρων  τυχαίων σεναρίων αναφορικά με το ύψος των 

επιτοκίων και την εκτίμηση στατιστικών μεγεθών , όπως η αναμενόμενη 

απόδοση και διασπορά, που περιγράφουν την επίπτωση του επιτοκιακού 

κινδύνου στην στρατηγική του τραπεζικού ιδρύματος (Κοσμίδου Κ., 

Ζοπουνίδης Κ., 2003)  

Στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μπορούμε να πούμε ότι ο 

κίνδυνος αγοράς μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους κινδύνους, τον κίνδυνο 

επιτοκίου και τον κίνδυνο συναλλάγματος. 

 

2.2.1 Κίνδυνος Επιτοκίου 

Ως κίνδυνος επιτοκίου ορίζεται η πιθανότητα να μειωθεί η αξία ενός 

χρεογράφου λόγω μεταβολής του επιπέδου  επιτοκίων. Ο επιτοκιακός κίνδυνος είναι 

άμεσα συνδεδεμένος με την χρονική αξία του χρήματος. Κατά την αγορά και 

διακράτηση ενός χρεογράφου, μια επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε ένα επιτοκιακό 
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κίνδυνο που πρέπει να αντισταθμίσει. Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτεί τα στοιχεία του 

ενεργητικού χρησιμοποιώντας στοιχεία του παθητικού. Εάν η περίοδος λήξης των 

χρεογράφων ενεργητικού και παθητικού είναι διαφορετική, τότε η επιχείρηση 

εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο. Σε ένα τραπεζικό ίδρυμα, όταν τα στοιχεία του 

ενεργητικού έχουν μεγαλύτερη ληκτότητα από τα στοιχεία παθητικού, τότε το ίδρυμα 

διατρέχει τον κίνδυνο επαναχρηματοδότησης, δηλαδή ο κίνδυνος να επαναδανειστεί 

με κόστος μεγαλύτερο από την απόδοση των επενδύσεων του. Σε περίπτωση, που τα 

στοιχεία του ενεργητικού έχουν μικρότερη ληκτότητα από τα στοιχεία του παθητικού, 

τότε διατρέχει τον κίνδυνο επανεπένδυσης, δηλαδή να επανεπενδύσει τα κεφάλαιά 

του με απόδοση μικρότερη του κόστους των δανεισθέντων κεφαλαίων του.  

Στο βιβλίο του Νούλα Α.Γ., Χρήμα και Τράπεζες (2005), αναφέρονται τρεις 

μέθοδοι διαχείρισης της ευαισθησίας του επιτοκίου:  

 Η Μέθοδος του Ανοίγματος (Gap Analysis), που μετρά την επίπτωση της 

μεταβολής των επιτοκίων στα κέρδη του τραπεζικού ιδρύματος, δεδομένης της 

διαφοράς των στοιχείων ενεργητικού με κυμαινόμενο επιτόκιο και των στοιχείων 

παθητικού με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η ανάλυση αυτή είναι σημαντική για ένα 

ίδρυμα, το οποίο θέλει να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επιτοκίων ή να 

επωφεληθεί από μια μία ευνοϊκή κατάσταση στην τιμή των επιτοκίων, 

προσαρμόζοντας ανάλογα το άνοιγμα. 

 

  Gap ή Άνοιγμα = ΕΚΕ – ΠΚΕ 

Μεταβολή των Κερδών= Gap * Δi (μεταβολή επιτοκίων) 

 

 

Περιπτώσεις Μεταβολής των Κερδών 

 
Μεταβολή Επιτοκίου 

 
Μεταβολή κερδών 

 

ΕΚΕ > ΠΚΕ 
Αύξηση  Επιτοκίων ↑ Αύξηση  Κερδών ↑ 

Μείωση  Επιτοκίων ↓ Μείωση  Κερδών ↓ 

ΕΚΕ < ΠΚΕ 
Αύξηση   Επιτοκίων ↑ Μείωση  Κερδών ↓ 

Μείωση   Επιτοκίων ↓ Αύξηση  Κερδών ↑ 

ΕΚΕ = ΠΚΕ 
Αύξηση   Επιτοκίων ↑ 

Καμία Μεταβολή — 
Μείωση   Επιτοκίων ↓ 
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  Η Μέθοδος του Δείκτη Διάρκειας (duration analysis), που μετρά την διάρκεια 

ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος, δηλαδή το σταθμικό μέσο χρόνο, που 

απαιτείται για την ανάκτηση του αρχικού κεφαλαίου σε όρους παρούσας αξίας. Η 

διάρκεια μετρά, επίσης, την ευαισθησία της τιμής του προϊόντος στις μικρές 

μεταβολές των επιτοκίων. Υπολογίζοντας το χάσμα διάρκειας των στοιχείων του 

Ενεργητικού και του Παθητικού μιας τράπεζας μπορούμε να προσδιορίσουμε τον 

συνολικό επιτοκιακό της κίνδυνο και την μεταβολή της καθαρής θέσης, σε μικρές 

μεταβολές των επιτοκίων
5
. 

 

𝛥𝜄ά𝜌𝜅휀𝜄𝛼 𝐷 =
∑

𝛵𝛲𝑡

(1 + 𝑦)𝑡 ×  𝑡𝑛
𝑡=1

∑
𝛵𝛲𝑡

(1 + 𝑦)𝑡
𝑛
𝑡=1

=
∑ 𝛱𝛢𝑡 ×  𝑡𝑛

𝑡=1

∑ 𝛱𝛢𝑡
𝑛
𝑡

 

 

Όπου: 

D        : η διάρκεια μετρούμενη σε έτη 

𝛵𝛲𝑡    : η χρηματορροή, που χρησιμοποιείται κατά τη χρονική στιγμή t 

Y        : η απόδοση στη λήξη 

t          : ο χρόνος στον οποίο πραγματοποιείται η ταμειακή ροή 

n         : ο αριθμός ετών μέχρι τη λήξη 

 

 

𝛸ά𝜎𝜇𝛼 𝛥𝜄ά𝜌𝜅휀𝜄𝛼𝜍 =   𝐷𝛦 − 𝐷𝛱 ×
𝛱

𝛦
 

 

 

 

 

                                                      
5 Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του υποδείγματος διάρκειας ανατρέξτε στο 

βιβλίο του Νούλα Α.Γ. (2005),  Χρήμα και Τράπεζες , Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, σελ. 

284-292 ή στο βιβλίο των Συριόπουλου Κ., Παπαδάμου Σ. (2014), Εισαγωγή στην Τραπεζική 

Οικονομική και στις Κεφαλαιαγορές, Εκδόσεις Utopia, Αθήνα σελ. 299-306 

 



31 
 

 

 Η Μέθοδος της Ανταλλαγής Επιτοκίων, που συνίσταται στην ανταλλαγή τόκων 

μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων. Επί της ουσίας, οι τράπεζες δανειοδοτούν η 

μία την άλλη με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, με στόχο την επίτευξη 

συγκεκριμένου ανοίγματος και να εκμηδενίσουν τον κίνδυνο επί των κερδών τους 

λόγω μεταβολών του επιτοκίου.  

 

2.2.2 Κίνδυνος Συναλλάγματος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις μεταβολές των ισοτιμιών των 

νομισμάτων, που επηρεάζουν τις «θέσεις σε συνάλλαγμα, που έχει λάβει μια τράπεζα 

για τη διαχείριση των διαθεσίμων της ή των διαθεσίμων των πελατών της (Μελάς Κ., 

2009). Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρεάζουν την αξία, 

μετρούμενη σε εγχώριο νόμισμα, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που είναι σε 

ξένο νόμισμα. Αυτές οι αξίες επηρεάζουν με τη σειρά τους την καθαρή θέση της 

τράπεζας (Συριόπουλος Κ., Παπαδάμου Σ., 2014). Η βασική μέθοδος μέτρησης του 

συναλλαγματικού κινδύνου είναι η ανάλυση ευαισθησίας των συναλλαγματικών 

θέσεων (Fx Sensitivity Analysis).  

2.3    Λειτουργικός Κίνδυνος 

Ως λειτουργικό κίνδυνο μπορούμε να ορίσουμε τον κίνδυνο ζημίας του 

τραπεζικού ιδρύματος, που σχετίζεται με απώλειες ή με αποκλίσεις από τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, που οφείλονται σε λανθασμένες ή αποτυχημένες 

εσωτερικές διεργασίες (failed internal processes), ανθρώπινο σφάλμα και 

αποτυχημένες λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου. Επιμέρους στοιχεία του λειτουργικού 

κινδύνου αποτελούν ο νομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος φήμης και αξιοπιστίας και ο 

τεχνολογικός κίνδυνος. Νομικός ή θεσμικός (Legal Risk) είναι ο κίνδυνος μια 

συναλλαγή να αντιτίθεται σε μία ισχύουσα νομοθεσία, ο κίνδυνος να αλλάξει το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια ισχύος ενός χρηματοοικονομικού 

Περιπτώσεις Μεταβολής Καθαρής Θέσης 

Χάσμα 

Διάρκειας 
Μεταβολή Επιτοκίου 

 
Μεταβολή Καθαρής Θέσης 

 

Θετικό 
Αύξηση  Επιτοκίων ↑ Μείωση Καθαρής Θέσης ↓ 

Μείωση  Επιτοκίων ↓ Αύξηση Καθαρής Θέσης ↑ 

Αρνητικό 
Αύξηση   Επιτοκίων ↑ Αύξηση Καθαρής Θέσης ↑ 

Μείωση   Επιτοκίων ↓ Μείωση Καθαρής Θέσης ↓ 

Μηδέν 
Αύξηση   Επιτοκίων ↑ 

Καμία Μεταβολή — 
Μείωση   Επιτοκίων ↓ 
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προϊόντος, να μεταβληθούν οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί ή το ισχύον φορολογικό 

πλαίσιο της χώρας, όπου εκτελείται το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Ο κίνδυνος φήμης 

και αξιοπιστίας προέρχεται από συχνές αδυναμίες του συστήματος πληροφόρησης 

της τράπεζες και αποτυχίες του λειτουργικού συστήματος στο παρελθόν, που εν 

καιρώ πλήττουν την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών της τράπεζας. Τέλος, 

τεχνολογικός κίνδυνος θεωρείται ο κίνδυνος βλάβης ή ανεπάρκειας των 

τεχνολογικών συστημάτων του ιδρύματος. 

2.4  Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ως πιστωτικός κίνδυνος ( ή κίνδυνος αθέτησης πληρωμών) ορίζεται η 

πιθανότητα απωλειών από την πλευρά του δανειστή, σε περίπτωση πτώχευσης ή 

αδυναμίας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων, που έχει αναλάβει ο δανειζόμενος, είτε 

αυτές αφορούν τόκους, είτε αποπληρωμή είτε και τα δύο μαζί.  Η ανάληψη 

πιστωτικού κινδύνου εκ μέρους ενός πιστωτικού ιδρύματος κατά την χορήγηση ενός 

δανείου, συνεπάγεται την ανάληψη επιτοκιακού κινδύνου και κινδύνου ρευστότητας. 

Με λίγα λόγια, η αδυναμία των δανειοληπτών να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 

πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα ρευστότητας στα πιστωτικά ιδρύματα, που 

έχουν προγραμματίσει τις ταμειακές ροές με βάση τις αναμενόμενες εισροές. Το 

γεγονός αυτό με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει επιτοκιακό κίνδυνο, στην 

προσπάθεια υποκατάστασης των διαφυγόντων πόρων με αντίστοιχους δανειακούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη φύση των 

δραστηριοτήτων μιας τράπεζας και ορίζεται ως ο κίνδυνος αθέτησης των 

υποχρεώσεων των πιστούχων της, είτε λόγω αδυναμίας αποπληρωμής 

(χρηματοοικονομική αποτυχία ή χρεοκοπία) είτε λόγω συστηματικής αποφυγής του. 

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ζημίες και επιδείνωση των οικονομικών 

της μεγεθών και  υπό ορισμένες προϋποθέσεις να διακυβευτεί και η ύπαρξή της. 

 

Η    ανάλυση πιστωτικού κινδύνου είναι η εύρεση της πιθανότητας να μην  

πληρωθεί μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή η εύρεση της πιθανότητας διαγραφής 

ενός δανείου από τον ισολογισμό της τράπεζας, ως ζημία από  επισφαλείς απαιτήσεις.  

Η πιθανότητα αυτή είναι συνάρτηση της οικονομικής κατάστασης του δανειολήπτη, 

του τρόπου αποπληρωμής του δανείου, της διάρκειας και των ενοχικών και 

εμπράγματων εξασφαλίσεων του δανείου. Οι  ζημιές από επισφαλείς απαιτήσεις  όχι 

μόνο μειώνουν την κερδοφορία των  χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,  αλλά 

δημιουργούν προβλήματα στην πιστοληπτική ικανότητα και το κόστος δανεισμού  

της τράπεζας στην διατραπεζική αγορά, στην ελκυστικότητα της μετοχής της και 

γενικότερα στην προσέλκυση πελατών. Η ανάγκη για σταθερότητα και σιγουριά 

οδήγησε στην  καθιέρωση κανόνων ελέγχου  του τραπεζικού χαρτοφυλακίου  

χορηγήσεων, οι οποίοι αναφέρθηκαν νωρίτερα και είναι οι λεγόμενοι κανόνες της 

Βασιλείας, που χρησιμοποιούνται από τις Κεντρικές τράπεζες για τον έλεγχο των 

χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.  

 

Προκειμένου οι τράπεζες να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους 

πιστούχους  και να προβλέπουν τις επισφαλείς απαιτήσεις  έχουν αναπτύξει 

Μεθόδους και Μοντέλα Μέτρησης  πιστωτικού κινδύνου. Οι μέθοδοι, που 

βασίζονται σε λογιστικά στοιχεία των δανειοληπτών είναι  η υποκειμενική ανάλυση, 

η χρηματοοικονομική και η credit risk-scoring analysis.  
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Σύμφωνα με τον  Καλφάογλου, Φ. ( Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 1999), ο 

πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί η συνισταμένη τεσσάρων επιμέρους 

κινδύνων: 

 Του κινδύνου πτώχευσης (default risk) 

 Του κινδύνου ανοίγματος (exposure risk) 

 Του κινδύνου ανάκτησης σε περίπτωση πτώχευσης (recovery risk) 

 Του κινδύνου περιθωρίων (credit spread risk) 

Ο κίνδυνος πτώχευσης αναφέρεται στην πιθανότητα πτώχευσης των πιστούχων ενός 

πιστωτικού ιδρύματος.  Η έννοια της «πτώχευσης» διακρίνεται σε τεχνική πτώχευση 

(technical default), σε περίπτωση που ο πιστούχος αθετήσει κάποια από τις 

αναγραφόμενες στο συμβόλαιό του υποχρεώσεις και στην οικονομική πτώχευση 

(economic default), όταν η αξία των στοιχείων του ενεργητικού είναι μικρότερη από 

την αξία του παθητικού. Ακόμη ως κατάσταση πτώχευσης  θα μπορούσε να θεωρηθεί 

και η μη πληρωμή τόκων εντός ενός χρονικού διαστήματος (πχ  1 έτους) από την 

ημερομηνία καταλογισμού τους. 

Ο κίνδυνος ανοίγματος αναφέρεται στο συνολικό ποσό που αυτό είναι εκτεθειμένο 

σε πιστωτικό κίνδυνο. Στην περίπτωση του χαρτοφυλακίου  πιστοδοτήσεων το 

συνολικό ποσό ταυτίζεται με την ονομαστική αξία των πιστοδοτήσεων. Η μέτρηση 

περιπλέκεται στις περιπτώσεις των εκτός ισολογισμού στοιχείων, όπου η συνήθης 

τακτική συνίσταται στον υπολογισμό του πιστωτικού ισοδύναμου. 

Ο κίνδυνος ανάκτησης σε περίπτωση πτώχευσης αναφέρεται στο ποσοστό 

ικανοποίησης της τράπεζας από το συνολικό ποσό, που είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο 

σε περίπτωση πτώχευσης του πιστούχου. Το ποσό αυτό είναι συνάρτηση της αξίας 

των εξασφαλίσεων  της τράπεζας και της σειράς ικανοποίησής της. Στην περίπτωση 

των εμπράγματων εξασφαλίσεων ο κίνδυνος εστιάζεται στη διακύμανση της αξίας 

τους, ενώ στην περίπτωση αντεγγυήσεων ο κίνδυνος μεταφέρεται από τον πιστούχο 

στον εγγυητή. Επίσης, υπάρχει και ο νομικός κίνδυνος, που σχετίζεται με την νομική 

κατοχύρωση της τράπεζας κατά την ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων. 

Ο κίνδυνος περιθωρίων αναφέρεται στην πιθανότητα μείωσης της αξίας μιας 

πιστοδότης ως αποτέλεσμα της αύξησης των πιστωτικών περιθωρίων και της 

τιμολόγησης της σε τιμές αγοράς. Ο  κίνδυνος αυτός προσιδιάζει περισσότερο σε 
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περιπτώσεις που έχει αναπτυχθεί ενεργός δευτερογενής αγορά, υπάρχει συνεχής 

καθορισμός των τιμών  και έχει θεσπιστεί η αποτίμηση  σε τιμές αγοράς. Αντίθετα, δε 

έχει εφαρμογή σε περίπτωση, που οι πιστοδοτήσεις τιμολογούνται σε accrual basis. 

Ακόμη, οι  Ζοπουνίδης  Κ. και Λεμονάκης  Χ.  (2009) ορίζουν, πως μερικές 

περιπτώσεις κινδύνων, που μπορούν να προκύψουν από μια χορήγηση δανείου είναι:  

 Ο υπερδανεισμός του δανειολήπτη. 

 Η διάρκεια της χορήγησης, όπου οι βραχυπρόθεσμες χορηγήσεις έχουν 

μικρότερο κίνδυνο από τις μακροπρόθεσμες. 

 Ο ανεπαρκής έλεγχος της φερεγγυότητας, της ρευστότητας και των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του δανειολήπτη. 

 Η προεξόφληση αξιόγραφων που δεν αντιπροσωπεύουν  εμπορική συναλλαγή 

(ευκολίας) ή που έχουν πλαστογραφηθεί οι υπογραφές του εκδότη, του 

αποδέκτη και των οπισθογράφων. 

 Η μη συστηματική εφαρμογή της διασποράς των εκδοτών ή αποδεκτών των 

αξιόγραφων (επιταγών πελατείας), ως ποσοστό επί του συνόλου του ορίου. 

 Η χρήση μέρους ή του συνόλου της χορήγησης για άλλο σκοπό. 

 Ο κλάδος βρίσκεται σε οικονομική ύφεση.  

 Ανεπαρκής οργάνωση της επιχείρησης και μη σωστή κατάρτιση των 

προϋπολογισμών.  

 

3.1  Μέθοδοι Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου 

 

Αφετηρία για την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί η αξιολόγηση και 

κατάταξη των πιστούχων (επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων κλπ) σε βαθμίδες 

πιστωτικού κινδύνου. Οι βασικές μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 

κατάταξη αυτή είναι η Credit Scoring και η Credit Rating. 

 

Η μέθοδος Credit Scoring χρησιμοποιείται για χρηματοδοτήσεις ιδιωτών, 

επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει πρόγραμμα 

αξιολόγησης μέσω πληροφοριακών συστημάτων, το οποία με δεδομένα που 
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εισάγονται από την αξιολογητή, βαθμολογεί και κατατάσσει  τον πιστούχο στην 

ανάλογη βαθμίδα πιστωτικού κινδύνου. Η τυποποίηση και αυτοματοποίηση  της 

διαδικασίας προσδίδει στη μέθοδο το πλεονέκτημα της ταχύτητας στο χρόνο 

αξιολόγησης, ενώ μπορεί να χαρακτηριστεί και αντικειμενική μέθοδος, αφού η 

βαθμολόγηση προκύπτει από τυποποιημένα κριτήρια χωρίς την παρέμβαση κάποιου 

εξειδικευμένου στελέχους. Το σημείο στο οποίο υστερεί είναι  η ακρίβεια της 

μέτρησης, καθώς θα μπορούσαν να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις της εκτίμησης από 

την πραγματική τιμή του πιστωτικού κινδύνου. 

 

Η μέθοδος Credit Rating χρησιμοποιείται για τις χρηματοδοτήσεις μεγάλων 

επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από εξειδικευμένα στελέχη, με βάση 

την εμπειρία , τη γνώση και τη συνεχή παρακολούθηση του πιστούχου, εμπεριέχει το 

στοιχείο της προσωπικής κρίσης, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται υποκειμενική. Η 

μέθοδος καταλήγει σε ακριβέστερα αποτελέσματα και κατάταξη του πιστούχου στην 

κατάλληλη βαθμίδα πιστωτικού κινδύνου, ενσωματώνοντας στοιχεία, που δε θα 

μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ένα αντικειμενικό σύστημα, όπως είναι τα 

ποιοτικά στοιχεία αξιολόγησης ενός πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί πως στα 

υποκειμενικά συστήματα αξιολόγησης μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα και 

προγράμματα ή συστήματα ηλεκτρονικής αξιολόγησης, με δυνατότητα παρέμβασης 

του αξιολογητή, όπου κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση παραμέτρων και έτσι 

προκύπτει ένα μικτό σύστημα υποκειμενικής και αντικειμενικής αξιολόγησης. 

Η κατάταξη των πιστούχων στις βαθμίδες πιστωτικού κινδύνου γίνεται με τη χρήση 

ενός ή περισσοτέρων συστημάτων βαθμολόγησης της πιστοληπτικής τους 

ικανότητας, τα οποία κοινώς αναφέρονται ως  μοντέλα Credit Scoring. Τα μοντέλα 

αυτά προσμετρούν όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία και κριτήρια, που 

επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο, στα οποία αντιστοιχίζονται συγκεκριμένοι 

πόντοι. Έπειτα τα στοιχεία αυτά αθροίζονται ώστε να προκύψει μια τελική συνολική 

βαθμολογία, με την οποία κατατάσσεται ο πιστούχος στην ανάλογη βαθμίδα 

πιστωτικού κινδύνου. Οι πιο γνωστές κλίμακες διαβάθμισης του πιστωτικού κινδύνου 

είναι αυτές των οίκων αξιολόγησης Moody’s, S&P και Fitch, όπως παρουσιάζονται 

στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα. 
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Πίνακας 3 Κλίμακες αξιολόγησης των Moody's, S&P και Fitch 

Αξιολογική Κλίμακα 

Πιστοδοτήσεων 
Moody’s S&P Fitch 

Κατηγορίες Χαμηλού Κινδύνου (Investment Grade) 

Πολύ Υψηλή Aaa AAA AAA 

Υψηλή Aa1 έως Aa3 AA+ έως AA- AA+ έως AA- 

Ισχυρή ικανότητα 

εκπλήρωσης 

υποχρεώσεων 

A1 έως A3 A+ έως A- A+ έως A- 

Επαρκής ικανότητα  

εκπλήρωσης 

υποχρεώσεων 

Baa1 έως Baa3 BBB+ έως BBB- BBB+ έως BBB- 

Κατηγορίες Υψηλού Κινδύνου (Speculative Grade) 

Πιθανότητα ύπαρξης 

πιστωτικού κινδύνου 
Ba1 έως Ba3 BB+ έως BB- BB+ έως BB- 

Αξιόλογος βαθμός 

πιστωτικού κινδύνου 
B1 έως B3 B+ έως B- B+ έως B- 

Υψηλός βαθμός  

πιστωτικού κινδύνου 
Caa1 έως Caa3 CCC+ έως CCC- CCC+ έως CCC- 

Πιθανή αθέτηση 

υποχρέωσης 
Ca CC CC 

Η αθέτηση 

υποχρέωσης είναι 

αναπόφευκτη 

C C C 

Σε κατάσταση 

αθέτησης υποχρέωσης 
- D, SD DDD, DD, D 

Πηγή: Ζοπουνίδης  Κ., Λεμονάκης Χ. (2009), Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, Αθήνα  
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3.2 Μοντέλα Μέτρησης του Πιστωτικού Κινδύνου  

Όπως είπαμε και παραπάνω, τα μοντέλα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, 

που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

αξιολογούν το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου και προσδιορίζουν το βαθμό της 

πιστοληπτικής ικανότητας του πιστούχου. Τα μοντέλα αυτά διακρίνονται σε ποιοτικά, 

χρηματοοικονομικά, μέτρησης της πιστοληπτικής ικανότητας και σε νεότερα 

υποδείγματα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. 

 

3.2.1 Ποιοτικά Υποδείγματα 

 

Στη διεθνή τραπεζική πρακτική, προκειμένου να ανιχνευθεί η ύπαρξη ή μη 

πιστωτικού  κινδύνου, ακολουθούνται οι βασικές αρχές της αποκαλούμενης 5 C 

Analysis , όπου εξετάζονται πέντε παράγοντες γνωστοί και ως 5 C της πίστωσης  ή  

Cs of Credit , οι οποίοι ορίζονται ως : 

 

1. Ο Χαρακτήρας (Character).  

Κεφαλαιώδους σημασίας είναι η αξιολόγηση του χαρακτήρα του πιστούχου, 

όσον αφορά την προσωπικότητα, το ήθος , την τιμιότητα, την υπευθυνότητα, 

την συνέπεια, την αξιοπιστία, καθώς και τις ικανότητες του. 

 

2. Η Ικανότητα (Capacity).  

Εξετάζεται η ικανότητα του πιστούχου να μπορεί να ικανοποιεί τις 

υποχρεώσεις του, όχι μόνο τις δανειακές αλλά και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις 

του, από τις οικονομικές και λειτουργικές του ικανότητες. 

 

3. Η Κεφαλαιακή Επάρκεια (Capital).  

Αξιολογείται η κεφαλαιακή επάρκεια του πιστούχου, η οποία αναφέρεται στα 

ίδια κεφάλαια που διαθέτει, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα του πιστούχου 

να ανταπεξέλθει στις επενδυτικές του κινήσεις με ίδια συμμετοχή. 
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4. Οι Συνθήκες (Conditions) .  

Γίνεται ανάλυση των συνθηκών της αγοράς και ου κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Οι βασικοί παράγοντες που εξετάζονται  

είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση και οι προοπτικές 

του για το μέλλον, η θέση της επιχείρησης στη συγκεκριμένη αγορά, το 

επίπεδο του ανταγωνισμού της επιχείρησης σε σχέση με τις άλλες 

επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και το πώς η επιχείρηση αντιδρά και 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα του κλάδου. 

 

5. Οι Εξασφαλίσεις (Collateral).  

Διερευνώνται όλες οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις για το αίτημα, ενοχικές, 

εμπράγματες ή χρηματοοικονομικές, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά την αξιολόγηση του αιτήματος. Οι εξασφαλίσεις λαμβάνονται ανάλογα 

με το είδος και το σκοπό της πιστοδότησης, την οικονομική ισχύ του 

πιστούχου, τη διαφαινόμενη ικανότητα του να πληρώσει τις υποχρεώσεις του 

και τη φερεγγυότητα του. 

Μία εναλλακτική μέθοδος, που ακολουθείται κατά την αξιολόγηση του 

πιστωτικού κινδύνου είναι η ανάλυση γνωστή στη διεθνή τραπεζική πρακτική ως 

CAMPARI & ICE, η οποία είναι παρόμοια με την 5 Cs analysis και βασίζεται στην 

αξιολόγηση ενός πλέγματος παραγόντων, οι οποίοι ορίζονται ως: 

CAMPARI 

 Character (Χαρακτήρας). Αξιολογείται ο χαρακτήρας και το ήθος του 

πιστούχου. 

 Ability (Ικανότητα). Εξετάζεται η ικανότητα του πιστούχου να διαχειρίζεται 

τα χρηματοοικονομικά ζητήματα της επιχείρησής του. 

 Means (Εισόδημα). Γίνεται έλεγχος των οικονομικών στοιχείων της 

επιχείρησης του πιστούχου και κατά πόσο η επιχείρηση είναι σε θέση να 

ανταπεξέλθει στο ύψος της αιτούμενης διευκόλυνσης βάση των στοιχείων του 

ενεργητικού της. 

 Purpose (Σκοπός). Εξετάζεται ο σκοπός της χορήγησης, όπου πρέπει να είναι 

ξεκάθαρος και να προκύπτει ωφέλεια για τον πιστούχο από την 

χρησιμοποίηση της αιτούμενης διευκόλυνσης. 
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 Amount (Ποσό). Διερευνάται το ποσό της διευκόλυνσης, αν καλύπτει 

επαρκώς στις ανάγκες του πιστούχου, ενώ εξετάζεται και η σχέση του ύψους 

της πιστοδότησης και της συμμετοχής του πιστούχου με ίδια κεφάλαια. 

 Repayment (Αποπληρωμή). Εξετάζεται η δυνατότητα του πιστούχου να 

ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις και αναλύεται ο τρόπος 

αποπληρωμής της πιστοδότησης και η προέλευσή του, η οποία πρέπει να 

πραγματοποιείται από τα εισοδήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία της 

επιχείρησης του πιστούχου (συναλλακτικό κύκλωμα) και όχι από άλλες πηγές, 

όπως εισοδήματα από ακίνητη περιουσία και άλλες αποσπασματικές 

ενισχύσεις των κεφαλαίων της. 

 Insurance (Ασφάλιση). Διερευνώνται όλες οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις για 

το αίτημα, ενοχικές, εμπράγματες ή χρηματοοικονομικές, οι οποίες πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του αιτήματος. 

&  ICE 

 Interest (Επιτόκιο). Εξετάζεται το επιτόκιο, που θα χρεώνει η τράπεζα στον 

πιστούχο για την αιτούμενη διευκόλυνση. 

 Commission (Προμήθεια). Υπολογίζεται το σύνολο των προμηθειών, που 

συνοδεύουν την αιτούμενη διευκόλυνση και κατ’ επέκταση όλη τη σχέση του 

πελάτη με τη τράπεζα. 

 Expenses (Έξοδα). Υπολογίζονται όλα τα έξοδα, που συνεπάγεται η 

αιτούμενη διευκόλυνση. 

 

3.2.2 Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα 

Η  χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο διερεύνησης, 

αξιολόγησης και ερμηνείας της οικονομικής  κατάστασης  μιας επιχείρησης, που 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια δημοσιευμένων και μη οικονομικών στοιχείων της 

επιχείρησης. Η χρηματοοικονομική ανάλυση πραγματοποιείται με τη βοήθεια 

κάποιων δεικτών, όπως οι Δείκτες Αποδοτικότητας, οι Δείκτες Δραστηριότητας, οι 

Δείκτες Ρευστότητας και οι Δείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης. Σκοπός δε είναι μόνο 

η διεξαγωγή των δεικτών, αλλά η σωστή ερμηνεία τους, η αξιολόγηση της 

διαχρονικής οικονομικής πορείας της επιχείρησης, η πρόβλεψη για την μελλοντική 
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της βιωσιμότητα και ο υπολογισμός του πιστωτικού κινδύνου, που θα κληθούν να 

αντιμετωπίσουν οι δανειστές. Ορισμένοι από τους δείκτες, που χρησιμοποιούνται  

συχνότερα ορίζονται παρακάτω. 

 

3.2.2.1 Δείκτες Αποδοτικότητας 

Η έννοια της αποδοτικότητας αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να 

δημιουργεί κέρδη. Η ικανότητα δημιουργίας κερδών ενδιαφέρει τους μετόχους, τους 

πιστωτές, τη διοίκηση και γενικά τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση. Μια 

επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί αριθμοδείκτες αποδοτικότητας στις φάσεις 

προγραμματισμού των διάφορων επενδύσεων, ελέγχου και αμοιβής των υπεύθυνων 

στελεχών. Ωστόσο, όλες οι κατηγορίες εργαζομένων θα πρέπει να επιζητούν αυξήσεις 

των αμοιβών τους ανάλογα με την αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, στην 

οποία εργάζονται. Η έννοια της αποδοτικότητας, συχνά ταυτίζεται με την έννοια της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης μιας επιχείρησης. Την καλύτερη ένδειξη για την 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης παρέχει η μακροχρόνια αποδοτικότητα της 

επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν υπολογίζεται για έναν ολόκληρο οικονομικό κύκλο. 

 Δείκτης Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους 

Ο αριθμοδείκτης αυτός, γνωστός και ως μικτό περιθώριο κέρδους, είναι πολύ 

σημαντικός διότι παρέχει ένα μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων. Δείχνει, δηλαδή, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης 

και την πολιτική τιμών της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης μικτού κέρδους, 

τόσο καλύτερη από άποψη κερδών είναι η θέση της επιχείρησης διότι μπορεί να 

αντιμετωπίσει, χωρίς δυσκολία, μια ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των 

πωλούμενων προϊόντων της. Ένας υψηλός δείκτης μικτού κέρδους δείχνει την 

ικανότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει φθηνές αγορές και να πωλεί 

σε υψηλές τιμές. 

 

Δείκτης Μικτού Κέρδους  =    
𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍−𝛫ό𝜎𝜏𝜊𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜔𝜈

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
  =  …. % 
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 Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους 

Το περιθώριο καθαρού κέρδους αντανακλά την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης 

και την ικανότητά της να ελέγχει τα λειτουργικά της έξοδα (δηλαδή τους 

χρεωστικούς της τόκους) και τους φόρους της. Τα περιθώρια καθαρού κέρδους 

ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από επιχείρηση σε επιχείρηση του ιδίου κλάδου. 

Το ύψος του περιθωρίου εξαρτάται από το είδος του πωλούμενου προϊόντος και από 

τη στρατηγική, που ακολουθεί η επιχείρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Δείκτης Καθαρού Κέρδους  =    
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍
  =  …. % 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA-Return on Assets) 

Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων μιας επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

της λειτουργίας της. Ο δείκτης φανερώνει την ικανότητά της να μπορεί να επιζήσει 

οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση, 

«ανταμείβοντάς» τα ανάλογα. 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού  =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
  =  …. % 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE-Return on Equity) 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης 

και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός 

ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των κεφαλαίων του μετόχου. Με άλλα 

λόγια, μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της 

επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν. Αποτελεί τον βασικό δείκτη τον οποίο η 

διοίκηση μιας εταιρείας σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος τείνει να προβάλει με 

τον πιο επιφανή τρόπο στον ετήσιο απολογισμό χρήσης. 

Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων  =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
  =  …. % 
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3.2.2.2 Δείκτες Ρευστότητας 

Η έννοια της ρευστότητας αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να 

μπορεί να ικανοποιεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και υποδηλώνει δυνατότητα 

μετατροπής ενεργητικών στοιχείων σε διαθέσιμα. Ένας υψηλός βαθμός ρευστότητας 

ωφελεί τόσο τους μετόχους όσο και τους πιστωτές. Μία υψηλή ρευστότητα επιτρέπει 

επίσης στη διοίκηση της επιχείρησης να επωφελείται από τις διάφορες ευκαιρίες που 

εμφανίζονται, για να αυξήσει τα κέρδη. Αυξημένα κέρδη και υψηλή ρευστότητα 

επιτρέπουν την άνετη διανομή μερισμάτων, καθώς και την πληρωμή δανεισθέντων 

ποσών και τόκων επί των ποσών αυτών. 

 Δείκτης Γενικής  (Κυκλοφοριακής) Ρευστότητας 

Ο αριθμοδείκτης  Γενικής ( ή έμμεσης) Ρευστότητας δείχνει εάν το κυκλοφορούν 

ενεργητικό και οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού αρκούν για να καλύψουν 

τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και τους μεταβατικούς λογαριασμούς του 

παθητικού. Υψηλότερα ποσά του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των μεταβατικών 

λογαριασμών του ενεργητικού, σε σχέση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και 

τους μεταβατικούς λογαριασμούς  του παθητικού, παρέχουν αυξημένη βεβαιότητα ότι 

οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις μπορούν να ικανοποιηθούν από τη ρευστοποίηση 

στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των μεταβατικών λογαριασμών του 

ενεργητικού. Επίσης, δείχνει εάν υπάρχει κάποιο περιθώριο ασφαλείας με τη μορφή 

επιπλέον στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού για την κάλυψη των 

βραχυχρόνιων υποχρεώσεων σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, όπως απεργιών, 

θεομηνιών κλπ., όπου και παρατηρείται μια διακοπή των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας  =    
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
  = …. φορές 

 Δείκτης Ειδικής Ρευστότητας 

Η αδυναμία του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας να παρέχει μια ακριβή ένδειξη 

της ικανότητας ικανοποίησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με ορισμένα 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, όπως τα αποθέματα, καθώς και οι 

δυσκολίες ερμηνείας του οδηγούν στην επιλογή του αριθμοδείκτη Ειδικής (ή άμεσης) 

Ρευστότητας, για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ρευστότητα της 
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επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και αγνοεί όλα εκείνα τα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού, τα οποία δεν είναι εύκολα ρευστοποιήσιμα. 

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας =  
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό−𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼

𝛣𝜌𝛼𝜒𝜐𝜋𝜌ό𝜃 𝜎𝜇 𝜍 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜄𝜍
 = …. φορές 

3.2.2.3 Δείκτες δραστηριότητας 

Η δυσκολία ρευστοποίησης ορισμένων στοιχείων του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού, όπως των αποθεμάτων και των απαιτήσεων, μπορεί να οδηγήσει τον 

αναλυτή είτε στην εξέταση αριθμοδεικτών ρευστότητας οι οποίοι δεν περιέχου αυτά 

τα στοιχεία, όπως άμεσης και ταμειακής ρευστότητας, είτε στην ανάλυση της 

ποιότητας και της κυκλοφοριακής ταχύτητας αυτών των στοιχείων. Η έννοια της 

ποιότητας αναφέρεται στην συντηρητική αποτίμηση αυτών των στοιχείων, έτσι ώστε 

να παρέχονται πληροφορίες για το ελάχιστο ποσό, το οποίο μπορεί να αποκτήσει μια 

επιχείρηση από την ρευστοποίηση τους. Η συντηρητική αποτίμηση των στοιχείων 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού επιτυγχάνεται με την πιστή εφαρμογή των κανόνων 

της χρηματοοικονομικής λογιστικής, οι οποίοι απαιτούν την διενέργεια επαρκών 

προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και την αποτίμηση των αποθεμάτων στην 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτίσης και τρέχουσας τιμής της αγοράς. Η έννοια της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας αναφέρεται στο χρόνο μετατροπής ενός στοιχείου του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού σε κάποιο άλλο, το οποίο είτε είναι ευκολότερα 

ρευστοποιήσιμο (πχ. Ο χρόνος μετατροπής των αποθεμάτων σε απαιτήσεις) είτε είναι 

ρευστό (πχ. Ο χρόνος μετατροπής των απαιτήσεων σε διαθέσιμα). 

 

 Δείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπράξεως απαιτήσεως αναφέρεται στο χρόνο 

μετατροπής των απαιτήσεων σε διαθέσιμα. Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει κατά μέσο 

όρο πόσες φορές δημιουργούνται και εισπράττονται οι απαιτήσεις έναντι των 

πελατών, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο περισσότερες απαιτήσεις 

εισπράττονται. Ακόμη, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα εισπράξεως των 

απαιτήσεων, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις. 

Μία μείωση του δείκτη αυτού, μπορεί να αντανακλά: 

 Μείωση των πωλήσεων με παράλληλη μείωση των απαιτήσεων 
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 Μείωση των απαιτήσεων και αναλογικά μεγαλύτερη μείωση των πωλήσεων 

 Αύξηση των πωλήσεων και αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση των απαιτήσεων 

 Μείωση των πωλήσεων χωρίς ταυτόχρονη μείωση των απαιτήσεων 

 Αύξηση των απαιτήσεων χωρίς ταυτόχρονη μεταβολή των πωλήσεων 

Για τον υπολογισμό του αριθμοδείκτη της κυκλοφοριακής ταχύτητας εισπράξεως των 

απαιτήσεων δημιουργούνται προβλήματα επακριβούς καθορισμού τόσο του αριθμητή 

όσο και του παρονομαστή  του. 

Δείκτης Ταχύτητας Εισπράξεως Απαιτήσεων =  
𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛢𝜋𝛼𝜄𝜏ή𝜎 𝜄𝜍
 = …. φορές 

 Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

Το ενδιαφέρον για την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων οφείλεται στη 

δέσμευση κεφαλαίων για την απόκτηση, αποθήκευση και ασφάλειά τους, καθώς και 

στον κίνδυνο τον οποίο διατρέχουν τα αποθέματα να χάσουν την αξία τους. Η 

ποιότητα των αποθεμάτων εξασφαλίζεται από τη σωστή αποτίμησή τους στη 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κτίσης και τρέχουσας τιμής αγοράς. Η 

υποκειμενικότητα, που υπεισέρχεται κατά τον καθορισμό της τρέχουσας τιμής 

αγοράς αποτελεί σπουδαίο παράγοντα, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά 

τόσο την αποτίμηση των αποθεμάτων όσο και τον καθορισμό του κόστους 

πωληθέντων. Ο δείκτης αυτό δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της 

επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα στη χρήση. Επιθυμητή είναι μια 

μεγάλη τιμή του δείκτη, δηλαδή όσο πιο γρήγορα ανανεώνονται τα αποθέματα τόσο 

πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της επιχείρησης. 

Δείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων =  
𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛢𝜋𝜊𝜃έ𝜇𝛼𝜏𝛼
 = …. φορές 

3.2.2.4 Δείκτες Διάθρωσης Κεφαλαίων 

Οι αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων παρέχουν ενδείξεις για το 

μακροχρόνιο κίνδυνο χρεοκοπία, τον οποίο αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, ιδιαίτερα 

σε περιόδους μειωμένων κερδών. Οι διαχρονικές και διαστρωματικές συγκρίσεις των 

αριθμοδεικτών δομής κεφαλαίων επιτρέπουν την διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις 
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μεταβολές, που συμβαίνουν στον κίνδυνο χρεοκοπίας, ο οποίος έχει άμεση σχέση με 

τη δομή των κεφαλαίων. 

 

 Δείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 

Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει τη σχέση μεταξύ συνόλου ενεργητικού και ιδίων 

κεφαλαίων, δηλαδή πόσες φορές το σύνολο του ενεργητικού καλύπτει τα ίδια 

κεφάλαια, αν και ο αντίστροφος του δείκτη της χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι 

ευκολότερο να ερμηνευθεί, γιατί δείχνει τι ποσοστό του συνόλου των κεφαλαίων 

αποτελούν τα ίδια κεφάλαια. Ένας σχετικά υψηλός δείκτης χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης αυξάνει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, αλλά δημιουργεί 

ταυτόχρονα και αυξημένο κίνδυνο χρεοκοπίας για την επιχείρηση. Αυξήσεις στον 

δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης προκύπτουν από την αυξημένη χρήση ξένων 

κεφαλαίων και είναι ενδεικτικές μιας αύξησης του κινδύνου χρεοκοπίας. Με τον εν 

λόγω δείκτη παρατηρούμε λοιπόν,  την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση των 

δανειακών κεφαλαίων στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

Ανάλογα με το επίπεδο του δείκτη  μεγαλύτερος, ίσος ή μικρότερος της μονάδας  η 

επίδραση από τη χρήση ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι αντίστοιχα 

θετική και επωφελής, μηδενική ή αρνητική. 

Δείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης  =  
𝛭.𝛰.𝛴𝜐𝜈ό𝜆𝜊𝜐 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ

𝛭.𝛰.𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
  =  …. % 

 

 Δείκτης Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τι ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων αποτελούν τα ξένα 

κεφάλαια και είναι ενδεικτικός του βαθμού προστασίας των πιστωτών με ίδια 

κεφάλαια. 

Δείκτης Ξένα/Ίδια  =    
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛯έ𝜈𝜔𝜈 𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛪𝛿ί𝜔𝜈 𝛫 𝜑𝛼𝜆𝛼ί𝜔𝜈
  =  …. % 
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 Δείκτης Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Δαπανών 

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πόσες φορές καλύπτονται οι ετήσιοι τόκοι, τους 

οποίους πρέπει να πληρώσει η επιχείρηση (δηλαδή οι χρεωστικοί τόκοι) από τα 

καθαρά λειτουργικά της έξοδα. Χαμηλές τιμές του δείκτη δηλώνουν ότι η επιχείρηση 

βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση. Μια μείωση της δραστηριότητάς της θα μειώσει τα 

κέρδη προ τόκων και φόρων και μπορεί να την οδηγήσει σε αδυναμία πληρωμής των 

χρεωστικών της τόκων και πιθανή χρεοκοπία. Ο δείκτης αυτός θα πρέπει να 

υπερβαίνει το 200-250% ( ή τις 2-2,5 φορές) για να μην προσβάλλεται εύκολα η 

επιχείρηση σε πιθανές μεταβολές του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή 

δραστηριοποιείται. 

Δείκτης Κάλυψης Χρημ/κών Δαπανών  =  
𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝛵ό𝜅𝜔𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝛷ό𝜌𝜔𝜈 

𝛸𝜌 𝜔𝜎𝜏𝜄𝜅𝜊ί 𝛵ό𝜅𝜊𝜄
  =  …. % 

 

 

3.2.3 Υποδείγματα Μέτρησης Πιστοληπτικής Ικανότητας  

(Credit Scoring Models)  

 

Τα   υποδείγματα μέτρησης της πιστοληπτικής ικανότητας, γνωστά και ως 

Credit scoring, χρησιμοποιούν κάποια οικονομικά, χρηματοοικονομικά, ποιοτικά και 

ποσοτικά  χαρακτηριστικά, με τα οποία προβλέπουν ή βαθμολογούν  την πιθανότητα 

επισφάλειας  των δανειοληπτών  και τους κατατάσσουν στις ανάλογες βαθμίδες 

πιστωτικού κινδύνου (ή επισφάλειας πελατών). Τα  Credit scoring models είναι 

πολυμεταβλητά, έχουν την μορφή Z=f(X), όπου Z η βαθμολογία και  X οι μεταβλητές  

και μπορούν να διακριθούν σε: 

 

 Μοντέλα Γραμμικής Πιθανότητας 

 Μοντέλα Μη-Γραμμικής Πιθανότητας  Logit και Probit 

 Μοντέλα Διακριτικής Ανάλυσης 
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3.2.3.1 Μοντέλα Γραμμικής πιθανότητας  

(Linear Probability Models)  

Τα  Γραμμικά Υποδείγματα Πιθανοτήτων εκτιμούν την πιθανότητα μη 

αποπληρωμής δανείων χρησιμοποιώντας δείγματα από το παρελθόν, όπου 

διαχωρίζουν τα  δάνεια σε εκείνα, που  παρουσίασαν επισφάλειες και  σε εκείνα, που 

εξυπηρετήθηκαν κανονικά. Η πιθανότητα αθέτησης υπόσχεσης πληρωμής, ενός 

μελλοντικού χρέους, υπολογίζεται με μια γραμμική παλινδρόμηση της μορφής : 

 

 


n

j
errorbjXijPDi

1  

Όπου: 

𝑃𝐷 𝑖 =  Η πιθανότητα αθέτησης του δανειολήπτη (Probability of Default), με τιμές: 

𝑃𝐷 𝑖 = 1 , Δάνεια, που παρουσίασαν επισφάλειες 

𝑃𝐷 𝑖 = 0 , Δάνεια, που εξυπηρετήθηκαν κανονικά 

𝑏 𝑖  =  O συντελεστής βαρύτητας της j μεταβλητής 

𝑋 𝑖𝑗 = Οι μεταβλητές πρόβλεψης j , οι οποίες περιγράφουν ποσοτικά χαρακτηριστικά 

του  πιστούχου i (μόχλευση, κέρδη κτλ) 

Αναμενόμενη πιθανότητα χρεοκοπίας  = 𝑬(𝑷𝑫 𝒊) = (𝟏 − 𝒑 𝒊) 

 

Όπου: 

𝑝 𝑖 =  Η πιθανότητα  εξόφλησης του χρέους.  

Η μέθοδος αυτή  υστερεί στο γεγονός ότι το 𝑃𝐷 𝑖 (εκτιμώμενη πιθανότητα 

χρεοκοπίας πέφτει  συχνά έξω από  το διάστημα [0  1]. 

(Saunders A., Cornett M.M., 2006) 
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3.2.3.2 Μοντέλα Μη-Γραμμικής Πιθανότητας  

( Logit Models και Probit Models ) 

 Στα γραμμικά μοντέλα πιθανότητας, η τιμή του 𝑃𝐷 μπορεί να βρεθεί έξω από 

το διάστημα [0  1], γι’ αυτό χρησιμοποιούνται μη-γραμμικά μοντέλα, όπως τα Logit 

Models και Probit Models , όπου ακολουθείται λογαριθμική ή κανονική κατανομή 

αντίστοιχα και η πιθανότητα αθέτησης του πιστούχου 𝑃𝐷 περιορίζεται στο διάστημα 

αυτό. 

 Logit Models 

Η Logit εκτίμηση υποθέτει, ότι η πιθανότητα  εμφάνισης της χρεοκοπίας  καθορίζεται 

από την συνάρτηση: 

PDie
PDiF




1

1
)(        

 

Όταν   

 𝑃𝐷 𝑖   →  +∞ ,   το e PDi     → 0           το )(PDiF  έχει ένα περιορισμένο πάνω 

όριο το 1 

 𝑃𝐷 𝑖   → −∞ ,   το e PDi     → ∞         το )(PDiF   έχει ένα χαμηλό όριο το 0 

Έτσι οι προβλέψεις πιθανότητας περιορίζονται στο διάστημα [0  1] (Saunders A., 

Cornett M.M., 2006).  Η οριακή επίπτωση του   𝑃𝐷 𝑖 στην πιθανότητα το οποίο 

εκφράζεται ως f(𝑃𝐷𝑖), δίνεται από την παράγωγο της συνάρτησης: 

2

i PD

)1(
)(

PDie

e

dPD

dp
PDif






  

 

 Probit Models 

 Στο  μοντέλο probit  ορίζεις τις μεταβλητές και την γραμμική τους συνάρτηση που 

καθορίζουν  την πιθανότητα.  

 

𝑃𝐷 𝑖 = 𝑏 1 × 1 + 𝑏 2 × 2 + ⋯ + 𝑏 𝑘 × 𝑘 
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Η 𝐹(𝑃𝐷 𝑖)  είναι η τυποποιημένη cumulative κανονική κατανομή η  οποία δίνει την 

πιθανότητα να προκύψει το γεγονός  για κάθε αξία του Ζ. 

𝑝𝑖 = 𝐹(𝑃𝐷 𝑖) 

 

Το οριακό αποτέλεσμα του 𝑋 𝑖 είναι     p xi⁄  

Στην Logit analysis υπολογίζεται  ως      p xi⁄ = 𝐹(𝑃𝐷) × 𝛽𝑖 

Αφού το f(PD) είναι η cumulative  τυποποιημένη κανονική κατανομή η f(z),  το 

παράγωγο της , είναι   η τυποποιημένη κανονική κατανομή από μόνη της. 

 

2

1 2

2

1
)(

PD

ePDf


  

Η  διαδικασία δηλαδή είναι η εξής υπολογίζουμε το PD  μετά   το f(PD) και μετά το 

f(PD)bi για να βρούμε το οριακό αποτέλεσμα του Xi. 

 

3.2.3.3 Μοντέλο Διακριτικής Ανάλυσης 

(Discriminant Analysis Models) 

 Το μοντέλο  διακριτικής ανάλυσης χρησιμοποιείται  για να κατατάξει  τους  

πελάτες  σε  ομάδες, ανάλογα με τα επίπεδα επικινδυνότητας και με βάση ορισμένα 

κριτήρια-χαρακτηριστικά. Οι ομάδες είναι διακεκριμένες, κάθε πελάτης ανήκει σε 

μία  από αυτές και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι μόνο ποσοτικά και όχι 

ποιοτικά. Στην διακριτική ανάλυση προσπαθούμε να βρούμε μία γραμμική 

συνάρτηση  𝜆𝑖𝜒𝑖  , που να δίνει τον καλύτερο διαχωρισμό ανάμεσα σε δύο γκρουπ 

αντιστοιχισμένα σε  y=0  και  y=1. Το λ πρέπει να οριστεί έτσι, ώστε η διακύμανση 

του  𝜆𝑖𝜒𝑖  ανάμεσα στα δύο γκρουπ να είναι  όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σε σχέση με 

την διακύμανση μέσα σε κάθε γκρουπ. Με  την βοήθεια της διακριτικής ανάλυσης οι 

αναλυτές προσπαθούν να κατατάξουν τις επιχειρήσεις σε υγιείς και  μη υγιείς.  Για να 

είναι πιο διακριτή  η κατάταξη  θα πρέπει τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων να 

είναι όσο το δυνατόν διαφορετικά,  δηλαδή η διακύμανση ανάμεσα στα δύο γκρουπ 

να είναι μεγαλύτερη, ενώ οι πιστούχοι  που ανήκουν στο ίδιο γκρουπ πρέπει  να 
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έχουν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά για να υπάρχει στη  συγκεκριμένη ομάδα 

ομοιογένεια και ομοιομορφία. 

𝑌 = 𝜆1𝜒1 + 𝜆2𝜒2 + ⋯ + 𝜆𝑘𝜒𝑘 

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της διακριτικής ανάλυσης  και υπερτερεί έναντι των 

άλλων αναλύσεων, είναι ότι λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των δανειοληπτών 

που είναι κοινά  και την αλληλεπίδραση τους. Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης 

ανάλυσης είναι ότι παρουσιάζει μειωμένη ακρίβεια  και συνήθως διακρίνει μόνο τις 

ακραίες περιπτώσεις, στην περίπτωση μας υγιείς  και μη υγιείς επιχειρήσεις. Άλλα   

προβλήματα, που παρουσιάζει η διακριτική ανάλυση είναι ότι υποθέτει πως οι 

μεταβλητές είναι ανεξάρτητες  μεταξύ τους , αγνοεί τις ποιοτικές μεταβλητές και 

πολλές τράπεζες δεν έχουν  την αναγκαία βάση δεδομένων για να πραγματοποιηθεί 

μια τέτοια ανάλυση. 

 

 Altman Z-score 1968 

Ο   καθηγητής Altman E., πρώτος  το  1968  χρησιμοποίησε το γραμμικό μοντέλο 

πολυμεταβλητής διακριτικής ανάλυσης (Multiple Discriminant Analysis, MDA) για 

την κατάταξη των επιχειρήσεων και την εκτίμηση του κινδύνου πτώχευσης, διότι 

θεωρούσε πως η πρόβλεψη χρεοκοπίας με τη χρήση αριθμοδεικτών ήταν αρκετά 

μονόπλευρη και δε λάμβανε υπόψη όλα τα κριτήρια, που μπορούν να οδηγήσουν 

στην πτώχευση. Η  συγκεκριμένη μέθοδος υπολογίζει το γραμμικό συνδυασμό των 

μεταβλητών, ο οποίος διαχωρίζει ικανοποιητικά το δείγμα της έρευνας σε ομάδες που 

έχουν ή δεν έχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα, στη συγκεκριμένη περίπτωση σε 

πτωχευμένες και μη πτωχευμένες επιχειρήσεις. Ο Altman E. διατύπωσε μια 

μαθηματική εξίσωση, η οποία έχει ως ανεξάρτητες μεταβλητές χρηματοοικονομικούς 

δείκτες και ως αποτέλεσμα την πιθανότητα χρεοκοπίας. 

𝑍 = 𝑘1𝜒1 + 𝑘2𝜒2 + ⋯ + 𝑘𝑛𝜒𝑛 

Όπου: 

𝑘1, 𝑘2 … , 𝑘𝑛  =  Οι συντελεστές διαφοροποίησης,  

𝜒1, 𝜒1 … , 𝜒𝑛  =  Οι ανεξάρτητες μεταβλητές (χρηματοοικονομικοί. δείκτες )   

𝑍    =    το όριο διαφοροποίησης μεταξύ πτωχευμένων και μη 
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Το Z-Score είναι ένας σύνθετος δείκτης οικονομικής αδυναμίας, που βασίζεται στους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες, οι οποίοι στο παρελθόν αποδείχτηκε ότι είχαν 

μεγαλύτερη σχέση με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Οι δείκτες, που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

 

 

 𝜒1 =
𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝛫ί𝜈𝜂𝜎𝜂𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 𝜒2 =
𝛱𝛼𝜌𝛼𝜅𝜌𝛼𝜏𝜂𝜃έ𝜈𝜏𝛼 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 𝜒3 =  
𝛫έ𝜌𝛿𝜂 𝜋𝜌𝜊 𝛵ό𝜅𝜔𝜈 𝜅𝛼𝜄 𝛷ό𝜌𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 𝜒4 =
𝛢𝜉ί𝛼  𝜏𝜂𝜍 𝜋𝜄𝜒 ί𝜌𝜂𝜎𝜂𝜍 

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛶𝜋𝜊𝜒𝜌 ώ𝜎 𝜔𝜈
 

 𝜒5 =
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌έ𝜍 𝛱𝜔𝜆ή𝜎 𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

 Για τις δημόσιες επιχειρήσεις ισχύει το μοντέλο: 

𝑍 = 1,2𝜒1 + 1,4𝜒2 + 3,3𝜒3 + 0,6𝜒4 + 1,0𝜒5 

Όπου, διακρίνονται οι περιπτώσεις: 

Α)     Ζ > 2,99                  η επιχείρηση είναι υγιής  

Β)     1,81 < Ζ < 2,99      η επιχείρηση ανήκει στην γκρίζα ζώνη  

Γ)      Ζ < 1,81                  η επιχείρηση δεν είναι υγιής 

 

 Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ισχύει το μοντέλο: 

𝑍 = 6,5𝜒1 + 3,2𝜒2 + 6,72𝜒3 + 1,05𝜒4 
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Όπου, διακρίνονται οι περιπτώσεις: 

Α)     Ζ > 2,60                η επιχείρηση είναι υγιής  

Β)     1,1 < Ζ < 2,59      η επιχείρηση ανήκει στην γκρίζα ζώνη  

Γ)      Ζ < 1,1                  η επιχείρηση δεν είναι υγιής 

 

Η  εφαρμογή του μοντέλου αυτού προϋποθέτει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

ακολουθούν την κανονική κατανομή και ότι οι δύο ομάδες έχουν ίσες μήτρες 

διακύμανσης και διαφορετικούς μέσους. Η υπόθεση της κανονικότητας της 

κατανομής των ανεξαρτήτων μεταβλητών είναι αναγκαία για την εφαρμογή των 

στατιστικών ελέγχων στην επιλογή των ανεξαρτήτων μεταβλητών.  

 

 ZETA©-score 1977 

Μερικά χρόνια αργότερα οι Αltman, Halderman και Narayanan βελτίωσαν το 

παραπάνω μοντέλο  και δημιούργησαν το μοντέλο με το όνομα Zeta analysis, 

ακολουθώντας τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Μια 

βασική εξέλιξη αποτελεί η αλλαγή στο μέγεθος και τα χρηματοοικονομικά 

χαρακτηριστικά των πτωχευμένων επιχειρήσεων, που προκύπτει από την μεγάλη 

αύξηση πτωχεύσεων σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις την περίοδο 1968-1977. Οι 

εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε νέα σύνθεση του δείγματος, αλλαγές στους 

εξεταζόμενους δείκτες και τη βαρύτητά τους. Το νέο μοντέλο αποτελεί επέκταση του 

Z-score, είναι σε θέση να προβλέψει την χρεοκοπία μεταποιητικών και εμπορικών 

επιχειρήσεων ως και 5 έτη πιο μπροστά και ορίζεται από τον τύπο: 

 

 

𝑍 = 0,717𝜒1 + 0,84𝜒2 + 3,10𝜒3 + 0,42𝜒4 + 0,998𝜒5 
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3.2.4 Νεότερα Υποδείγματα Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου 

3.2.4.1 Καμπύλη Απόδοσης (Term Structure Derivation of Credit Risk) 

Η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου μέσω της καμπύλης απόδοσης δείχνει την 

πιθανότητα αθέτησης, μη-αποπληρωμής του χρέους σε μία χρονική περίοδο ή του 

χρέους πολλών περιόδων. 

 

 Πιθανότητα μη-αποπληρωμής χρέους μιας περιόδου 

Έστω ότι μια τράπεζα απαιτεί, σε ένα εταιρικό χρέος ενός έτους, απόδοση ίση 

με την απόδοση ενός ακίνδυνου κρατικού χρεογράφου, και έστω (p) η 

πιθανότητα να αποπληρωθεί και (1-p) η πιθανότητα να αθετηθεί. Εάν ο 

πιστούχος χρεοκοπήσει, τότε η τράπεζα δεν εισπράττει τίποτα, ενώ εάν η 

απόδοση της ομολογίας ενός έτους είναι ίση με  1+k, η απόδοση του κρατικού 

χρεογράφου είναι 1+i. Η τράπεζα είναι αδιάφορη ως προς τα δύο ομόλογα 

όταν ισχύει: 

p(1+k) = (1+i) 

Στην περίπτωση που η πιθανότητα αθέτησης ενός εταιρικού χρέους είναι 

1 − 𝑝 = 5%, τότε ορίζεται ένα ασφάλιστρο κινδύνου (φ) ίσο με 5% και 

ορίζεται ως: 

φ = (k - i )= 5% 

Όσο η πιθανότητα αποπληρωμής (p) μειώνεται, η πιθανότητα αθέτησης (1-p) 

αυξάνεται, ενώ η διαφορά (k - i )αυξάνεται και επομένως αυξάνεται και το 

ασφάλιστρο κινδύνου (φ) . 

 Πιθανότητα μη-αποπληρωμής χρέους πολλών περιόδων 

Η πιθανότητα αθέτησης ενός δανείου ή ομολογίας σε ένα έτος είναι γνωστή 

ως η οριακή πιθανότητα αθέτησης για το συγκεκριμένο έτος. Έστω ότι 

θέλουμε να προσδιορίσουμε την πιθανότητα αθέτησης ενός διετούς ομολόγου, 

πρέπει τότε να υπολογίσουμε την πιθανότητα να αθετηθεί στο δεύτερο έτος, 

δεδομένου ότι η χορήγηση δεν αθετήθηκε κατά το πρώτο έτος. Για το ετήσιο 

δάνειο  η οριακή αθροιστική πιθανότητα αθέτησης (Cp) στον ένα χρόνο είναι 

(1 − p1 = 0,05), ενώ για το διετές είναι στο δεύτερο χρόνο (1 − p2) και 
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μπορεί να διαφέρει από την πιθανότητα  (1 − p1). Η πιθανότητα ο πιστούχος 

να μην αθετήσει σε κανένα έτος ισούται με το γινόμενο των πιθανοτήτων 

(p1 × p2) και η αθροιστική πιθανότητα αθέτησης σε κάποια στιγμή από 

σήμερα έως το τέλος του δεύτερου έτους, προσδιορίζεται από τη σχέση: 

Cp = 1 − [(p1)(p2)] 

Η σχέση αυτή ισχύει για τον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης στον 

πρώτο χρόνο, ακολούθως για να υπολογίσουμε την πιθανότητα αθέτησης της 

υποχρέωσης στον δεύτερο ή μεγαλύτερο χρόνο, χρησιμοποιούμε την σχέση: 

(1 + 𝑖2)2 = (1 + 𝑖1)(1 + 𝑓1) 

Όπου: 

(1 + 𝑖2)2 : η απόδοση του διετούς συμβολαίου στη λήξη του 

(1 + 𝑖1)(1 + 𝑓1) : η απόδοση από την επένδυση σε δύο συνεχή μονοετή 

συμβόλαια 

3.2.4.2 Υποδείγματα Θνησιμότητας  (Mortality Rate Approach) 

Τα υποδείγματα θνησιμότητας, με τη βοήθεια ιστορικών στοιχείων από τη 

θνησιμότητα (αθέτηση) των ομολόγων και των δανείων κατά κατηγορία ταξινόμησης 

προσδιορίζουν την πιθανότητα μη-αποπληρωμής του ομολόγου/δανείου σε ένα, δύο ή 

περισσότερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Στα υποδείγματα αυτά 

υπολογίζονται δύο πιθανότητες, οι p1, p2. Ως p1 ορίζεται η πιθανότητα ένα ομόλογο 

(πχ κατηγορίας Β) να εξυπηρετηθεί κανονικά στη διάρκεια του πρώτου έτους, ενώ 

1 − p1 η πιθανότητα μη-αποπληρωμής του. Αντίστοιχα, η πιθανότητα p2 είναι η 

πιθανότητα αποπληρωμής και 1 − p2 η πιθανότητα   μη-αποπληρωμής του ομολόγου, 

για το δεύτερο έτος. Οι πιθανότητες 1 − p1 και 1 − p2  είναι το Οριακό Ποσοστό 

Θνησιμότητας (Marginal Mortality Rate-MMR) για το πρώτο και δεύτερο έτος 

αντίστοιχα (Saunders A., Cornett M.M., 2006). Ο τύπος, που χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό τους είναι ο παρακάτω: 

 

𝑀𝑀𝑅𝑛 =
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 𝛼𝜃휀𝜏𝜊ύ𝜇휀𝜈𝜊𝜐 𝛿𝛼𝜈휀ί𝜊𝜐 𝛽𝛼𝜃𝜇𝜊ύ (𝛸)𝜎휀 (𝑛)𝜒𝜌ό𝜈𝜊 

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝛼𝜉ί𝛼 휀𝜉𝜐𝜋𝜂𝜌휀𝜏𝜊ύ𝜇휀𝜈𝜊𝜐 𝛿𝛼𝜈휀ί𝜊𝜐 𝛽𝛼𝜃𝜇𝜊ύ (𝛸)𝜎휀 (𝑛)𝜒𝜌ό𝜈𝜊
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3.2.4.3 Απόδοση Προσαρμοσμένη στον Κίνδυνο 

(Risk-Adjusted Return on Capital-RAROC) 

 

Το υπόδειγμα RAROC χρησιμοποιείται για την εκτίμηση και τιμολόγηση του 

πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, όπου κατανέμονται τα ίδια 

κεφάλαια της τράπεζας στα στοιχεία του ενεργητικού της, τα οποία περιλαμβάνουν 

κίνδυνο. Αντί να μετρήσουμε την απόδοση διαιρώντας το εισόδημα, που προκύπτει 

από την χορήγηση δανείου προς το ποσό της χορήγησης, διαιρούμε με τον κίνδυνο, 

που πηγάζει από την χορήγηση του δανείου (ή κεφάλαιο σε κίνδυνο). Η τιμή που 

προκύπτει από το δείκτη RAROC αποτελεί μέτρο αξιολόγησης της αιτούμενης 

πιστοδότησης σε σχέση με την απαιτούμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, που έχει 

ορίσει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα(στην ουσία η απόδοση της μετοχής του). Ο 

δείκτης RAROC υπολογίζεται ως : 

𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =
𝛦𝜏ή𝜎𝜄𝜊 𝛦𝜄𝜎ό𝛿𝜂𝜇𝛼 𝛼𝜋𝜊 𝜏𝜂𝜈 𝛸𝜊𝜌ή𝛾𝜂𝜎𝜂 𝛥𝛼𝜈휀ί𝜊𝜐 

𝛫ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜍 𝛼𝜋𝜊 𝜏𝜂𝜈 𝛸𝜊𝜌ή𝛾𝜂𝜎𝜂 𝛥𝛼𝜈휀ί𝜊𝜐 (𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝜊 𝜎휀 𝛫ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊)
 

 

 Αν  RAROC   >  Απαιτούμενη Απόδοση   ,   τότε η πιστοδότηση εγκρίνεται 

 Αν  RAROC   <  Απαιτούμενη Απόδοση   ,   τότε η πιστοδότηση απορρίπτεται 

Ένα πρόβλημα, που προκύπτει στον υπολογισμό του παραπάνω λόγου είναι ο 

υπολογισμός του κεφαλαίου σε κίνδυνο (Loan at Risk), δηλαδή του παρονομαστή. 

Για το λόγο αυτό κάνουμε χρήση της έννοιας της Διάρκειας (Duration-D), που 

συνδέεται με την ποσοστιαία μεταβολή του δανείου και προκύπτει από τον παρακάτω 

τύπο:  

 

𝛥𝐿 L⁄ = −𝐷𝐿  ×  𝛥𝑅 (1 + 𝑅⁄ ) 

Ή αλλιώς : 

  𝛥𝐿 = −𝐷𝐿  ×  𝐿 ×  𝛥𝑅 (1 + 𝑅⁄ ) 

Όπου: 

ΔL   =   Το Κεφάλαιο σε κίνδυνο (ή αναμενόμενη απώλεια) 

L      =   Το Ύψος του Δανείου 
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−𝐷𝐿  = Η Διάρκεια του Δανείου 

ΔR/(1+R) = Η Μέγιστη Αναμενόμενη Μεταβολή στο πιστωτικό ασφάλιστρο ή 

     ο Παράγοντας Κινδύνου του Δανείου 

Ενώ, η διάρκεια και το μέγεθος του δανείου υπολογίζονται εύκολα, ο υπολογισμός 

του  παράγοντα ΔR/(1+R) είναι αρκετά δύσκολος. Επειδή τα δημοσιευμένα ιστορικά 

στοιχεία των ασφαλίστρων κινδύνου είναι ελάχιστα, χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα 

στοιχεία από την αγορά των εταιρικών ομολόγων για τη ζητούμενη εκτίμηση, δηλαδή 

οι βαθμολογήσεις των εταιρικών ομολόγων, όπως αυτές προκύπτουν από τις εταιρίες 

αξιολόγησης, αλλά και οι μεταβολές των ασφαλίστρων κινδύνου των εμπορευομένων 

ομολόγων (Μελάς Κ. 2009, Saunders A., Cornett M.M. 2006). Η μεταβολή του 

ασφαλίστρου κινδύνου στο υπόδειγμα είναι ίση με :  

  𝛥𝑅 = 𝑀𝑎𝑥 [𝛥 (𝑅𝑖 − 𝑅𝐺) > 0] 

Όπου 𝛥 (𝑅𝑖 − 𝑅𝐺) είναι η αλλαγή στην απόδοση του ασφαλίστρου κινδύνου μεταξύ 

ενός ομολόγου της πιστοληπτικής τάξης i (𝑅𝑖)  και των κρατικών ομολόγων. 

 

3.2.4.4 Υπόδειγμα RiscCalc  - Moody’ s  KMV  

 

Το υπόδειγμα RiscCalc αναπτύχθηκε το 1993 από την Moody’s , το 

χρησιμοποιούν περισσότερα από 2000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις 

σε 80 χώρες και η πλειοψηφία των 100 μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

του κόσμου. Το υπόδειγμα αποτελείται από τρείς διαστάσεις: 

 Συλλογή Δεδομένων 

 Αξιολόγηση Κινδύνου (Risk Assessment) 

 Ενεργή Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Active Portfolio Management) 

 

Κάθε μία από αυτές αποτελείται από διάφορα υποδείγματα και 

ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο μοντέλο το γνωστό RiscCalc  της Moody’s  KMV . Το 

μοντέλο χρησιμοποιεί ως εισροές την αγοραία αξία των παγίων της επιχείρησης, τις 

υποχρεώσεις προς τους πιστωτές και τη μεταβλητότητα της αξίας των παγίων της 

επιχείρησης (volatility of assets market value) και βασίζεται σε δύο θεωρητικές 

υποθέσεις: 
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 Η αξία των μετοχών (value of equity)εκλαμβάνεται ως ένα δικαίωμα αγοράς 

(call option) με υποκείμενο την αξία της επιχείρησης και το οποίο αποτιμάται 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Δικαιωμάτων του Merton 1974 

 Η μεταβλητότητα της αξίας των μετοχών και η μεταβλητότητα της αξίας των 

παγίων συνδέονται στενά. Η μεταβλητότητα της αξίας των μετοχών είναι 

εμφανής, ενώ αυτή της αξίας των  παγίων είναι αφανής. 

Το μοντέλο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αγοράς, τις δύο 

παραπάνω υποθέσεις και το υπόδειγμα του Merton (Merton Option Pricing Model), 

υπολογίζει την αναμενόμενη πιθανότητα χρεοκοπίας (EDF-Expected Default 

Frequency) μέσα από τρία στάδια: 

 Υπολογισμός της αγοραίας αξίας των παγίων της επιχείρησης και της 

μεταβλητότητάς της, με δεδομένα από τις τιμές των μετοχών, όπως αυτές 

εμφανίζονται  στο Χρηματιστήριο Αξιών που διαπραγματεύεται η επιχείρηση. 

 Υπολογισμός της απόστασης από την χρεοκοπία (DD-Distance to Default), 

όπου χρεοκοπία έχουμε όταν η αξία των παγίων είναι μικρότερη από την αξία 

των υποχρεώσεων της επιχείρησης (Merton). 

 Κλιμάκωση της απόστασης από την χρεοκοπία με τις πραγματικές 

πιθανότητες αθέτησης, χρησιμοποιώντας μια προεπιλεγμένη βάση δεδομένων.  

Το τελικό ζητούμενο είναι η εύρεση των πιθανοτήτων χρεοκοπίας σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με τη χρήση ιστορικών στοιχείων για μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων, μπορούμε να δούμε (για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και 

συγκεκριμένο DD) πόσες επιχειρήσεις πραγματικά χρεοκόπησαν και συνεπώς 

μπορούμε να βρούμε την πιθανότητα χρεοκοπίας της συγκεκριμένης επιχείρησης με 

βάση τα ιστορικά αυτά στοιχεία. 

Η αναμενόμενη αξία των παγίων το επόμενο έτος 𝐸(𝑉1) δίνεται από το μέσο όρο της 

κατανομής της αξίας των παγίων. Το μοντέλο υποθέτει ότι η αξία των παγίων 

κατανέμεται κανονικά με τυπική απόκλιση (σ) ίση με την τυπική απόκλιση των τιμών 

της μετοχής. Η απόσταση από την χρεοκοπία ισούται με το πηλίκο της αναμενόμενης 

αξίας των παγίων σε ένα χρόνο, μείον το σημείο χρεοκοπίας, προς την τυπική 

απόκλιση της αξίας των παγίων.  
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Διάγραμμα:  Υπολογισμός του DD σύμφωνα με το μοντέλο Moody’s  KMV 

 

 

(Πηγή: Crouhy M., Galai D., Mark R., Risk Management, 2001) 

 

Υπολογισμός της απόστασης από την χρεοκοπία (Distance to Default-DD) 

 

𝐷𝐷 =
𝐸(𝑉1) − 𝐷𝑃𝑇 

𝜎
 

Όπου:     DPT=  STD + 1 2⁄  LTD 

DD    = Απόσταση από την χρεοκοπία  

E(𝑉1)= Αναμενόμενη Αξία Παγίων σε 1 χρόνο  

DPT  = Σημείο χρεοκοπίας 

STD  = Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Short Term Dept) 

LTD  = Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Long Term Dept) 

 

Η εξελιγμένη μορφή, αυτού του είδους υποδειγμάτων είναι τα υβριδικά υποδείγματα 

τα, οποία συνδυάζουν την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση υποδειγμάτων 

V 
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πιστωτικού κινδύνου, με σκοπό την εκμετάλλευση των απόλυτων πλεονεκτημάτων. 

Το πιο χαρακτηριστικό είναι το Moody’s Risk Analyst, το οποίο θεωρείται από τα 

καλύτερα λογισμικά πρόβλεψης αθέτησης. 

 

3.2.4.5 Credit Metrics 

Το υπόδειγμα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1977 από την 

χρηματοοικονομική εταιρία J.P. Morgan και χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση 

του κινδύνου, σε επίπεδο δανείου και χαρτοφυλακίου δανείων. Το υπόδειγμα αυτό 

βασίστηκε στη μέθοδο Αξίας σε Κίνδυνο (VaR), που χρησιμοποιείται για την 

μέτρηση του κινδύνου αγοράς. Όπως το υπόδειγμα Risk Metrics  απαντά στο 

ερώτημα «πόσα θα χάσει η τράπεζα από εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, όπως 

μετοχές, ομόλογα και καθαρή θέση, εάν η επόμενη μέρα είναι μια κακή μέρα», 

αντίστοιχα και το Credit Metrics απαντά στο ερώτημα «πόσα θα χάσει η τράπεζα από 

ένα δάνειο ή χαρτοφυλάκιο δανείων, εάν η επόμενη χρονιά είναι μία κακή χρονιά». 

Για την εκτίμηση του ποσού αυτού είναι επιτακτικό να γνωρίζουμε την πιστοληπτική 

ικανότητα του δανειολήπτη, την πιθανότητα η ικανότητα αυτή να μεταβληθεί μέσα 

στο επόμενο έτος, τα ποσοστά ανάκτησης δανείων που έχουν πτωχεύσει και τα 

spreads των επιτοκίων στην αγορά ομολόγων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

4.1 Ορισμός Της Οικονομικής Αποτυχίας 

 

Η έννοια της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας μπορεί να  περιλαμβάνει ένα 

σύνολο καταστάσεων, όπως η μείωση ή μη διανομή μερισμάτων, η εμφάνιση 

συνεχών ζημιών, η αθέτηση δανειακών υποχρεώσεων, το κλείσιμο μονάδων 

παραγωγής ή υποκαταστημάτων, οι απολύσεις προσωπικού και άλλα γεγονότα, που 

καταδεικνύουν την αδυναμία μιας επιχείρησης. Στην διεθνή βιβλιογραφία το 

εννοιολογικό περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας είναι ταυτόσημοι με 

τους όρους «οικονομική αποτυχία» (economic failure), νομική αποτυχία (legal 

failure) και αφερεγγυότητα (insolvency). Ο καθηγητής Beaver H.W. (1966) όρισε 

γενικά ως οικονομική αποτυχία τις περιπτώσεις της νομικής πτώχευσης, την 

αδυναμία εξόφλησης των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων καθώς καθίστανται 

ληξιπρόθεσμες και πληρωτέες, το τραπεζικό άνοιγμα ή την μη καταβολή μερίσματος 

προνομιούχων μετοχών. Ακολούθως, ο Deakin (1972) όρισε ως αποτυχημένες τις 

επιχειρήσεις που πτωχεύουν νομικά ή είναι ασυνεπείς στην εξυπηρέτηση των 

υποχρεώσεων τους ή έχουν ρευστοποιηθεί-εκκαθαριστεί. Ο καθηγητής E.I. Altman 

(1993) προσπαθώντας να αποδώσει την έννοια της ανεπιτυχούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας χρησιμοποιεί τρείς φαινομενικά ταυτόσημους όρους, ωστόσο με  

διαφορετικό περιεχόμενο. Αρχικά ο όρος αποτυχία (failure) ή οικονομική δυσπραγία 

σημαίνει ότι η πραγματοποιηθείσα απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου στην 

επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου) είναι φθίνουσα και σημαντικά 

μικρότερη σε σχέση με ομοειδείς επενδύσεις. Η αφερεγγυότητα (insolvency), 

φέροντας περισσότερο μια τεχνική υπόσταση διακρίνεται στην τεχνική 

αφερεγγυότητα (technical insolvency or flow-based insolvency), όταν μια επιχείρηση 

αδυνατεί να καλύψει τις τρέχουσες υποχρεώσεις, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα 

ρευστότητας και την αφερεγγυότητα με την έννοια της πτώχευσης-χρεοκοπίας 
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(insolvency in a bankruptcy sense or stock-based insolvency), όταν το σύνολο των 

υποχρεώσεων της είναι μεγαλύτερο από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στην 

εύλογη αξία τους και επομένως η καθαρή της θέση είναι αρνητική. Ως τρίτο και 

τελευταίο όρο χρησιμοποιεί την πτώχευση ή χρεοκοπία (bankruptcy) αναφερόμενος 

είτε στην ύπαρξη αρνητικής καθαρής θέσης είτε στην επίσημη δήλωση πτώχευσης, 

όπως αυτή κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές και αποτελεί το τελευταίο στάδιο της 

χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο επικεντρώνουν την 

έρευνα τους και οι καθηγητές C.Y. Baldman και S.P. Mason (1993) διακρίνοντας πως 

τα πρώτα σημάδια χρηματοοικονομικής δυσπραγίας είναι συνήθως η παραβίαση των 

όρων δανειακών συμβάσεων σε συνδυασμό με την μείωση ή μη διανομή μερισμάτων. 

Εντούτοις, γενικοί ορισμοί της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας ή οικονομικής 

αποτυχίας έχουν αποτυπωθεί στο συγγραφικό έργο πληθώρας ερευνητών όπως ο 

R.M. Giammarino (1989), η K.H. Wruck (1990), οι J.C. Van Horne και J.M. 

Wachowicz (2001), που διακρίνουν την αποτυχία, ανάλογα με το βαθμό της, σε 

τεχνική ή «δίκαιη» αφερεγγυότητα, σε νομική αφερεγγυότητα και σε 

χρηματοοικονομική αποτυχία, οι  S.A. Ross, R.W. Westerfield, J.J. Jaffe και B.D. 

Jordan (2008) και οι J. Berk και P. DeMarko (2007).  

 

4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Με Τη Χρήση Αριθμοδεικτών 

4.2.1 Δείκτες Κερδοφορίας Και Αποδοτικότητας 

 Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου 

Σύμφωνα με τον Golin, ο δείκτης αυτός, ίσως είναι ο καταλληλότερος για να δείξει 

την κερδοφορία της τοκοφόρας δραστηριότητας ενός ιδρύματος και η τιμή του 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, ένα περιβάλλον έντονου 

ανταγωνισμού ωθεί τις τράπεζες σε μικρά επιτοκιακά περιθώρια, ενώ το αντίθετο 

συμβαίνει σε περιπτώσεις ύπαρξης «συμφωνίας» τραπεζών για διατήρηση μεγάλων 

περιθωρίων. Επίσης, η τάση των καταναλωτών προς αποταμίευση ή προς 

κατανάλωση επηρεάζει αναλόγως το επιτοκιακό περιθώριο. Ειδικότερα, ο δείκτης 

αυτός αντανακλά την αποτελεσματικότητα της διοίκησης στον έλεγχο εξόδων, καθώς 

και τις πολιτικές τιμολόγησης των προϊόντων της επιχείρησης. 
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 ROA: Αποδοτικότητα Ενεργητικού 

Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού μετράει την απόδοση του συνόλου του 

ενεργητικού ενός ιδρύματος και επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

λειτουργίας του. Ο δείκτης φανερώνει την ικανότητα βιωσιμότητας και προσέλκυσης 

κεφαλαίων με την ανάλογη ανταμοιβή. Κατά τον Golin, μπορούμε να κατατάξουμε 

τις τράπεζες ανάλογα με τις τιμές του ROA, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:  

 

 ROE: Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, σχετικά με την χρηματοοικονομική ανάλυση της 

αποδοτικότητας των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, διατυπώθηκε ο 

ορισμός του δείκτη αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων. Κατά τον ίδιο τρόπο 

μπορούμε να πούμε πως στην περίπτωση των τραπεζών, ο δείκτης αυτός εκφράζει τα 

Καθαρά Κέρδη ως ποσοστό των Ιδίων Κεφαλαίων, που έχουν επενδυθεί στην 

τράπεζα. Τα Ίδια Κεφάλαια, είναι ουσιαστικά το ποσό που έχουν επενδύσει οι 

μέτοχοί της και αντιπροσωπεύουν την πρώτη πίστωση της επιχείρησης για την 

εκκίνηση της λειτουργίας της. Ωστόσο, ο ROE είναι κάτι περισσότερο από ένα μέτρο 

του κέρδους, είναι ένα μέτρο της αποδοτικότητας. Ένας αυξανόμενος ROE δείχνει ότι 

μια εταιρεία αυξάνει την ικανότητά της να παράγει κέρδη χωρίς να χρειάζεται 

επιπλέον κεφάλαια. Επίσης δείχνει πόσο αποτελεσματικό είναι το μάνατζμεντ της 

επιχείρησης, στο να αναπτύσσει τα κεφάλαια των μετόχων.  

 

ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ % ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

< 0,5 Αδύναμη 

0,5 - 1,0 Μέτρια 

1,0 - 2,0 Καλή  

2,0 - 2,5  Πολύ καλή 

> 2,5 
Λειτουργία «Καρτέλ», είτε υψηλός πιστωτικός κίνδυνος, 

είτε έκτακτα έσοδα (πχ. Πώληση θυγατρικής) 
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4.2.2 Δείκτης Αποδοτικότητας 

 Λειτουργικά Κόστη/Συνολικά Καθαρά Έσοδα Εκμετάλλευσης 

Ο Δείκτης Αποδοτικότητας συνδέει τα λειτουργικά έσοδα με τα λειτουργικά έξοδα. 

Γενικότερα χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο κριτικής ανάλυσης 

αποτελεσματικότητας και λήψης αποφάσεων. Ένας τρόπος υπολογισμού του δείκτη 

είναι «Λειτουργικά έξοδα / κέρδη προ φόρων, προβλέψεων και εκτάκτων εσόδων – 

εξόδων». Εκφράζει το ποσοστό των κερδών, που καταναλώνονται για λειτουργικά 

έξοδα. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του τόσο αποτελεσματικότερη είναι η λειτουργία 

της Τράπεζας, εφόσον τόσο μικρότερο μέρος των εσόδων απαιτείται για να καλύψει η 

Τράπεζα τα έξοδά της. Μία τιμή γύρω στο 50% θεωρείται γενικώς σαν τη βέλτιστη 

τιμή. Μία αύξηση στον δείκτη αποτελεσματικότητας, καταδεικνύει είτε αύξηση 

κόστους, είτε μείωση κερδών.  

4.2.3 Δείκτες Ρευστότητας 

Η έννοια της ρευστότητας αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να 

μπορεί να ικανοποιεί τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της και υποδηλώνει δυνατότητα 

μετατροπής ενεργητικών στοιχείων σε διαθέσιμα. Ένας υψηλός βαθμός ρευστότητας 

ωφελεί τόσο τους μετόχους όσο και τους πιστωτές. Μία υψηλή ρευστότητα επιτρέπει 

επίσης στη διοίκηση της επιχείρησης να επωφελείται από τις διάφορες ευκαιρίες που 

εμφανίζονται, για να αυξήσει τα κέρδη. Αυξημένα κέρδη και υψηλή ρευστότητα 

επιτρέπουν την άνετη διανομή μερισμάτων, καθώς και την διευθέτηση των 

υποχρεώσεων. 

 Δάνεια/Καταθέσεις 

Δείχνει την ανάγκη των τραπεζών σε σχέση με τα Δάνεια και τις Καταθέσεις. Δίχως 

την απαιτούμενη ρευστότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της μια τράπεζα 

είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας αντικατοπτρίζει 

την πιθανότητα οι ταμειακές εκροές να μην καλύπτονται επαρκώς από ταμειακές 

εισροές, λαμβάνοντας υπόψη μη αναμενόμενες καθυστερήσεις σε αποπληρωμές 

(term liquidity risk),  ή καταβολές υψηλότερες των αναμενόμενων (withdrawal /call 

risk). Όσο πιο μεγάλος είναι ο λόγος δανείων προς καταθέσεις, τόσο δυσκολότερα 

μπορεί η τράπεζα να καλύψει τους καταθέτες της, όταν θα ζητούν ανάληψη των 

χρημάτων τους. 
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 Απαιτήσεις από Τράπεζες/Υποχρεώσεις προς Τράπεζες 

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα και αντίστοιχα 

έχουν απαιτήσεις προς αυτά. Αν μια τράπεζα έχει περισσότερες απαιτήσεις απ’ ότι 

υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, τότε θεωρείται ότι δανείζει την διατραπεζική 

αγορά, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, ότι δανείζεται από αυτήν. Καθώς όμως η 

χρηματοδότηση από την διατραπεζική αγορά θεωρείται ακριβή και ευμετάβλητη, 

προτιμότερο είναι μια τράπεζα να έχει δείκτη μεγαλύτερο της μονάδος. 

 

4.2.4 Δείκτες Ποιότητας Δανείων 

(Πιστωτικού Κινδύνου) 

 Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPL) 

(Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια/Σύνολο Δανείων ) 

Ο δείκτης αυτός φανερώνει το ποσοστό των δανείων, τα οποία η δανειολήπτες δεν 

αποπληρώνουν ως πρέπει. Όσο ψηλότερος είναι ο δείκτης αυτός συγκρινόμενος με 

τις άλλες τράπεζες του ανταγωνισμού, τόσο περισσότερο αυτός αποτελεί ένδειξη για 

χαμηλότερη ποιότητα ενεργητικού. Θα πρέπει όμως να τονιστούν κάποια σημεία. 

Πρώτον, το ύψος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και ο δείκτης NPL αποτελούν 

ιστορικά στοιχεία και όχι μελλοντικές ενδείξεις. Ενώ ο δείκτης NPL μπορεί να 

περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα οποία δεν αποπληρώνονται, ωστόσο δεν 

δίνει πληροφορία για τα δάνεια που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως τα 5 έτη, 

και ενδεχομένως να χρειάζονται και 3 έτη για να προκύψουν προβληματικά. Τέλος, ο 

δείκτης αυτός δεν πρέπει να μελετάται μόνος του, αλλά σε συσχέτιση με το ύψος των 

διαγραφών των δανείων, καθώς όσο αυξάνονται οι διαγραφές, τόσο μειώνονται τα 

δάνεια που θεωρούνται μη-εξυπηρετούμενα. 

Ο Golin αναφέρει πως ο αριθμός των μη-εξυπηρετούμενων δανείων αρκετές φορές 

αναφέρεται στις σημειώσεις του ισολογισμού. Ωστόσο εξετάζοντας τις ελληνικές 

τράπεζες, στις σημειώσεις του ισολογισμού γίνεται αναφορά για το ύψος των 

διαγραφών και όχι για NPL. Ορισμένες τράπεζες, αλλά όχι όλες, αναφέρουν στον 

ετήσιο απολογισμό τους το ύψος του δείκτη NPL, κυρίως όταν βρίσκεται σε καλό 

επίπεδο.  
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 Δείκτης κάλυψης μη-εξυπηρετούμενων δανείων (NPL Coverage) 

(Προβλέψεις για Πιστωτικούς Κινδύνους/Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια) 

Αυτός ο δείκτης προκύπτει από την διαίρεση των συσσωρευμένων προβλέψεων για 

πιστωτικούς κινδύνους προς τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια και δείχνει το βαθμό, που 

οι συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια καλύπτουν τα NPL. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί καλύτερα για την εκτίμηση της ποιότητας του ενεργητικού, απ’ ότι ο 

δείκτης NPL. Για παράδειγμα μια τράπεζα θέλοντας να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο 

της σε δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό τη δημιουργία 

περισσότερων κερδών απ’ ότι αποδίδουν τα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις, είναι 

διατεθειμένη να αναλάβει και τον επιπλέον κίνδυνο. Ο δείκτης NPL θα είναι μεγάλος, 

ωστόσο αν οι προβλέψεις της για επισφαλείς απαιτήσεις είναι επαρκείς για να 

καλύψουν τα αυξημένα αυτά NPL, τότε από την σκοπιά αυτή, η τράπεζα αυτή 

παρουσιάζει καλύτερη ποιότητα ενεργητικού από μία άλλη, η οποία χορήγησε με 

μικρότερο κίνδυνο και απώλειες, αλλά είχε δημιουργήσει τα αναγκαία αποθέματα.  

 

 

Το ύψος του δείκτη κάλυψης NPL που θεωρείται επαρκές, εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, που επηρεάζουν και το ύψος των ετήσιων προβλέψεων για επισφαλείς 

απαιτήσεις και τέτοιοι είναι: η κερδοφορία της τραπέζης και του τραπεζικού 

συστήματος της χώρας γενικότερα, η περίοδος στον οικονομικό κύκλο που 

βρισκόμαστε, όπως επίσης και η αγορά στην οποία προσανατολίζεται η τράπεζα.  

 

ΚΑΛΥΨΗ NPL 

>100% Επαρκής 

75-100% Αρκετή 

50-75% Ελάχιστα Ικανοποιητική 

25-50% Ισχνή 

<25% Ανεπαρκής 
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4.2.5 Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 

 Δείκτης Κεφαλαίου Tier 1 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ορίζεται ως το πηλίκο του κεφαλαίου μιας 

τράπεζας προς τα συνολικά δάνεια που έχει χορηγήσει. Συσχετίζει το μετοχικό 

κεφάλαιο μιας τράπεζας με το σταθμισμένο ενεργητικό της. Επιδιώκεται ο δείκτης 

Tier 1 μιας τράπεζας να είναι τουλάχιστον 10%, δηλαδή η τράπεζα να διαθέτει 

κεφάλαιο ίσο με το 1/10 των δανείων που χορηγεί. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες ελέγχου της φερεγγυότητας ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ο οποίος καθορίζεται βάσει της Βασιλείας Ι, II & III 

και ελέγχεται από την κεντρική τράπεζα κάθε χώρας. 

 

4.3 Μεθοδολογία CAMELS 

Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την άντληση 

πληροφοριών σχετικά με την οικονομική πορεία μίας επιχείρησης. Ως  αριθμοδείκτης 

νοείται η μαθηματική έκφραση μεταξύ επιλεγμένων λογιστικών μεγεθών, που 

λαμβάνονται από τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης, με σκοπό τον 

προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας μίας οικονομικής 

μονάδας. Μετατρέποντας τα στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων 

Χρήσης σε απλούς αριθμούς ή ποσοστά μπορούμε να συγκρίνουμε εύκολα την 

διαχρονική πορεία της επιχείρησης, να αξιολογήσουμε την ποιότητα της εταιρικής 

διακυβέρνησης και να προσδιορίσουμε τη θέση της σε σχέση με την αγορά και τον 

ανταγωνισμό. 

 Η χρήση των αριθμοδεικτών, που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο 

αποτελούν μια διαδεδομένη και αξιόπιστη μέθοδο ανάλυσης χρηματοοικονομικών 

μεγεθών, όσον αφορά τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η 

εφαρμογή τους στην ανάλυση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δημιουργεί 

προβλήματα, καθώς η έννοια της απαίτησης και της υποχρέωσης σε αυτά, δεν 

ταυτίζονται με εκείνες των υπόλοιπων επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό έχουν 

αναπτυχθεί αντίστοιχα υποδείγματα πρόβλεψης χρεοκοπίας, όπως το υπόδειγμα 
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CAMELS, το οποίο λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο με το υπόδειγμα πρόβλεψης 

χρεοκοπίας επιχειρήσεων,  z-score του Altman, το οποίο αναφέρθηκε πρωτύτερα. 

Η αξιολόγηση των τραπεζικών ιδρυμάτων πρέπει να γίνει με κοινή 

μεθοδολογία, κοινά κριτήρια και αντίστοιχα δεδομένα, σε επίπεδο εθνικού, αλλά και 

διεθνούς τραπεζικού κλάδου. Η μεθοδολογία, που χρησιμοποιείται, βασίζεται στα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και εξετάζονται συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί 

δείκτες και ποιοτικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού ιδρύματος, τα ακρωνύμια των 

οποίων σχηματίζουν το όνομα της μεθόδου (CAMELS), που αναπτύσσεται 

παρακάτω.  Η μέθοδος αυτή είναι σε θέση να κατατάξει την τράπεζα σε σχέση με τον 

υπόλοιπο ανταγωνισμό, να δώσει μία συνολική εικόνα για την οικονομική της 

κατάσταση, να αναγνωρίσει τις δυνάμεις και αδυναμίες της σε χρηματοοικονομικό, 

λειτουργικό και διοικητικό επίπεδο (Γκίκας Γ., Hyz A., 2015). Σύμφωνα με τους 

Χριστόπουλο Γ.Α. και  Ντόκα Γ.Ι. (2012),  η βαθμολογική  κλίμακα  κυμαίνεται  από  

1  έως  5.  Το  1  αποτελεί  την  υψηλότερη  βαθμολογία,  που αντικατοπτρίζει  τις  

άριστες  επιδόσεις  και  την  ύπαρξη επαρκών μηχανισμών διαχείρισης κινδύνου, 

όπου ανταποκρίνονται τόσο  στο  μέγεθος  του  τραπεζικού  ιδρύματος  όσο  και  

στην  πολυπλοκότητα  των  δραστηριοτήτων του. Το 5 αντιστοιχεί στην μικρότερη 

δυνατή βαθμολογία και  θεωρείται  ενδεικτικό  χαμηλών  επιδόσεων  οι  οποίες  

χρήζουν  ιδιαίτερης  προσοχής.  Οι  δείκτες  CAMELS  παρέχουν  στον  αναλυτή  την  

δυνατότητα  να  διακρίνει  παράγοντες, εφόσον υπάρχουν, οι οποίοι μπορεί να 

συμβάλουν στην χρεοκοπία  μιας τράπεζας.  Η σημαντικότερη ωστόσο προσφορά 

των δεικτών αυτών είναι η  δυνατότητα,  που  παρέχουν  στον  αναλυτή  να  

προβλέψει  την  αποτυχία  και  να  λάβει άμεσα μέτρα προς αποφυγή της μαζικής 

ανάληψης καταθέσεων από τους  αποταμιευτές (run of bank), η οποία θα οδηγήσει 

στην κατάρρευση της τράπεζας. 

4.3.1 Capital Adequacy: Κίνδυνος Κεφαλαιακής Επάρκειας 

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας εξετάζουν την ικανότητα μιας τράπεζας να 

ανταποκριθεί σε ενδεχόμενες ζημιές, που μπορεί να προέρχονται από την έκθεση της 

τράπεζας σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς ή και λειτουργικό κίνδυνο. Η 

ευρωστία μίας τράπεζας κρίνεται από την ικανότητα της διοίκησης να διαβλέπει 

αλλαγές στο περιβάλλον της τράπεζας, να αναγνωρίζει το μέγεθος και το είδος του 
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κινδύνου που αναλαμβάνει με τις επενδυτικές και πλέον δραστηριότητες της και να 

προβλέπει το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων για την κάλυψη αυτών. Μια 

τράπεζα με επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια είναι σε θέση να απορροφήσει πιο εύκολα 

οικονομικούς κλυδωνισμούς και ενδεχόμενες ζημίες από μη εξυπηρετούμενες 

υποχρεώσεις ή φυγή κεφαλαίων, γεγονός που αυξάνει τη φερεγγυότητά της και 

μειώνει τον κίνδυνο αποτυχίας ή πτώχευσης.  

Η κεφαλαιακή επάρκεια ενός ιδρύματος μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τους 

εξής παράγοντες
6
: 

 Το επίπεδο και η ποιότητα των κεφαλαίων και η συνολική οικονομική 

κατάσταση του ιδρύματος 

 Η ικανότητα της διοίκησης να αντιμετωπίσει αναδυόμενες ανάγκες του 

ιδρύματος για πρόσθετο κεφάλαιο 

 Η φύση, η τάση και ο όγκος των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και η 

επάρκεια αποθεματικών για ζημίες από δάνεια, μισθώσεις και άλλα 

 Η σύνθεση του Ισολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της φύσης και του όγκου 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τον κίνδυνο αγοράς, τον κίνδυνο 

συγκέντρωσης και τους κινδύνους, που συνδέονται με επιπλέον 

δραστηριότητες 

 Η έκθεση σε κίνδυνο, που προέρχεται από πράξεις εκτός Ισολογισμού 

 Η ποιότητα και η δυναμική των κερδών, καθώς και η εύλογη μερισματική 

πολιτική 

 Οι προοπτικές και τα σχέδια για την ανάπτυξη της τράπεζας, καθώς και 

δείκτης εμπειρίας στη διαχείριση της ανάπτυξης 

 Η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και σε άλλες πηγές άντλησης κεφαλαίου, 

συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης που παρέχεται από τη μητρική 

εταιρεία 

Για την εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας χρησιμοποιείται ο Δείκτης 

Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR, Capital Adequacy Ratio), ο οποίος μετρά την 

μακροχρόνια ικανότητα του τραπεζικού ιδρύματος να ανταποκρίνεται στις 

αναδυόμενες υποχρεώσεις του και το βαθμό προστασίας των πιστωτών του. 

                                                      
6 Federal Deposit Insurance corporation, FDIC Law, Regulations, Related Acts, [Source:  62 Fed. Reg. 752, 
January 6, 1997, effective January 1, 1997],  https://www.fdic.gov  

http://www.fdic.gov/regulations/laws/federal/UFIR.pdf
http://www.fdic.gov/regulations/laws/federal/UFIR.pdf
https://www.fdic.gov/
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𝐶𝐴𝑅 =  
𝛣𝛼𝜎𝜄𝜅ά 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 (𝑇𝑖𝑒𝑟1) + 𝛴𝜐𝜇𝜋𝜆𝜂𝜌𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ά 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 (𝑇𝑖𝑒𝑟 2)

𝛴𝜏𝛼𝜃𝜇𝜄𝜎𝜇έ𝜈𝜊 Έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜊𝜐 𝛫𝜄𝜈𝛿ύ𝜈𝜊𝜐 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
 

 

Στον αριθμητή τα κεφάλαια χωρίζονται σε βασικά ίδια κεφάλαια, που 

αποτελούν το 50% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων και σε συμπληρωματικά 

κεφάλαια. Τα  Βασικά Κεφάλαια (Tier 1) αποτελούνται από κοινές και προνομιακές 

μετοχές,  μετατρέψιμες ομολογίες, καθώς και από μειοψηφικά δικαιώματα της 

τράπεζας σε θυγατρικές εταιρίες.  Τα Συμπληρωματικά Κεφάλαια (Tier 2) 

αποτελούνται από κεφάλαια  από ομόλογα, που εκδίδει η τράπεζα και τα 

χρησιμοποιεί ως κεφάλαια, τα οποία  στην πραγματικότητα είναι ξένα κεφάλαια, 

αλλά διαθέτουν χαρακτηριστικά του  μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος, το Σταθμισμένο  

Έναντι του Κινδύνου  Ενεργητικό αποτελείται  από  όλα  τα  στοιχεία  του 

ενεργητικού τα οποία σταθμίζονται με βάση τον κίνδυνο τους και κατανέμονται σε 

πέντε κατηγορίες σταθμισμένου κινδύνου (0%, 10%, 20%, 50%, 100%). Ο  δείκτης  

CAR  μας  δείχνει  κατά  πόσο  τα  κεφάλαια  επαρκούν  για  την  αντιμετώπιση των 

κινδύνων που έχει αναλάβει η τράπεζα. Με βάση το σύμφωνο  της Βασιλείας ΙΙ 

(1998)
7
, το ελάχιστο όριο για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας είναι υποχρεωτικά  

το  8%.  Όσο  υψηλότερη  είναι  η  τιμή  του  δείκτη,  τόσο  μικρότερη  είναι  η  

ανάγκη  εξωτερικής χρηματοδότησης για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος. 

Σε  αυτή  την  περίπτωση  η  τράπεζα  θεωρείται  ότι  εκπληρώνει  τις  υποχρεωτικές  

κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθεται. 

 

Πίνακας 4: Κλίμακα βαθμολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά CAMELS 

Βαθμολογία Κεφαλαιακή Επάρκεια 

1 
Ισχυρό επίπεδο κεφαλαίων σε σχέση με τον κίνδυνο, που 

αναλαμβάνει 

2 
Ικανοποιητικό επίπεδο κεφαλαίων σε σχέση με τον κίνδυνο, που 

αναλαμβάνει 

                                                      
7 Basel Committee on Banking Supervision, δημοσιεύσεις στην κεντρική ιστoσελίδα της Bank of 

International Settlements,  www.bis.org  

http://www.bis.org/
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3 
Λιγότερο από ικανοποιητικό επίπεδο κεφαλαίων, που δεν 

καλύπτουν πλήρως τον κίνδυνο του ιδρύματος 

4 
Ανεπαρκές επίπεδο κεφαλαίων, απειλή βιωσιμότητας του ιδρύματος 

και προειδοποιεί για ανάγκη οικονομικής στήριξης  

5 

Κρίσιμα ελλιπές επίπεδο κεφαλαίων, απειλείται η βιωσιμότητα του 

ιδρύματος και χρειάζεται άμεση οικονομική στήριξη από τους 

μετόχους ή άλλες εξωτερικές πηγές  

 

4.3.2  Asset Quality: Ποιότητα Ενεργητικού 

Η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού αντικατοπτρίζει το ύψος του 

υπάρχοντος ή εν δυνάμει πιστωτικού κινδύνου, προερχόμενο από τις απαιτήσεις της 

τράπεζας, καθώς και την ικανότητα της διοίκησης να αντιμετωπίζει αυτόν τον 

κίνδυνο. Κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζουμε την πραγματική αξία των απαιτήσεων, 

που εμφανίζονται στο ενεργητικό της τράπεζας για να μπορέσουμε να 

προσδιορίσουμε τον συνολικό κίνδυνο της δραστηριότητάς της. Τα περιουσιακά 

στοιχεία του ενεργητικού εξετάζονται με την χρήση αριθμοδεικτών και υπολογίζεται 

ο κίνδυνος, που συμπεριλαμβάνεται σε κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά. Η 

σημαντικότερη κατηγορία περιουσιακού στοιχείου είναι το χαρτοφυλάκιο δανείων 

και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, που αντιμετωπίζει η τράπεζα είναι ο κίνδυνος ζημιών 

από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και υποβάθμισης του χαρτοφυλακίου. Εκτιμώντας το 

ύψος των επισφαλειών του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, είμαστε σε θέση να 

διακρίνουμε αν το ενεργητικό της είναι χαμηλής ποιότητας (πολλές επισφάλειες) ή 

καλής ποιότητας σε αντίθετη περίπτωση. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα του 

ενεργητικού, τόσο λιγότερα δάνεια θα καταλήξουν μη εξυπηρετούμενα, με συνέπεια 

να βελτιωθούν και οι προοπτικές κερδοφορίας της τράπεζας. 

Η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τους εξής παράγοντες αξιολόγησης: 

 Η επάρκεια των προτύπων αναδοχής, ευρωστίας των πιστωτικών πρακτικών 

διοίκησης και η καταλληλότητα των μεθόδων εντοπισμού των κινδύνων. 

 Το ύψος, η κατανομή, η σοβαρότητα και το είδος των απαιτήσεων 
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 Η επάρκεια προβλέψεων για ζημίες από δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις 

και λοιπά αποθεματικά αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων 

 Ο βαθμός διαφοροποίησης και η ποιότητα των απαιτήσεων, που συνθέτουν το 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 

 Η επάρκεια δανειακών και επενδυτικών πολιτικών, μεθόδων και διαδικασιών 

 Η ικανότητα της διοίκησης να διαχειρίζεται σωστά τα περιουσιακά της 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης αναγνώρισης και περισυλλογής 

των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού 

 Η επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και η διαχείριση 

πληροφοριακών συστημάτων 

Για την εκτίμηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος χρησιμοποιείται ο Δείκτης Ποιότητας Ενεργητικού, με 

τον οποίο αξιολογείται η ποιότητα των απαιτήσεων, κυρίως των χορηγούμενων 

δανείων και επενδύσεων, αλλά και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη δημιουργία εσόδων. 

 

𝛢 =  
(𝛥ά𝜈휀𝜄𝛼 𝜎휀 𝛫𝛼𝜃𝜐𝜎𝜏έ𝜌𝜂𝜎𝜂 > 90 𝛨𝜇휀𝜌ώ𝜈) − 𝛱𝜌𝜊𝛽𝜆έ𝜓휀𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛥𝛼𝜈휀ί𝜔𝜈
 

 

Με τον όρο «Δάνεια σε καθυστέρηση» εννοούμε δάνεια, που παρουσιάζουν 

πρόβλημα κατά την αποπληρωμή τους, αλλιώς ονομάζονται «Δάνεια σε οριστική 

καθυστέρηση». Συνήθως η αποπληρωμή τους παρουσιάζει καθυστέρηση πάνω από 

90 ημέρες και πλέον υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους (Χριστόπουλος 

Γ.Α., Ντόκας Γ.Ι., 2012) . Στον αριθμητή εμφανίζονται το σύνολο των δανείων, που 

παρουσιάζουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και οι προβλέψεις, δηλαδή τα 

κεφάλαια, που η τράπεζα έχει συγκεντρώσει ως αποθεματικά για την αντιμετώπιση 

ζημιών που θα προκύψουν από δάνεια σε καθυστέρηση. Ο δείκτης αυτός δείχνει τις 

καθαρές καθυστερήσεις σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων της τράπεζας. Μια 

μικρή τιμή του δείκτη μας δείχνει ότι οι προβλέψεις για καθυστερήσεις αποπληρωμής 

δανείων προσεγγίζουν τις καθυστερήσεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν, γεγονός 

που χαρακτηρίζει σωστό τρόπο προβλέψεων, αξιόπιστο και καλής ποιότητας 
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χαρτοφυλάκιο για μια τράπεζα. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο καλύτερη 

κρίνεται η Ποιότητα Ενεργητικού της τράπεζας. Η τράπεζα με το μικρότερο 

αριθμοδείκτη βαθμολογείται με 1 το οποίο σημαίνει ισχυρή τράπεζα. Ο παρακάτω 

πίνακας παραθέτει την κλίμακα βαθμολόγησης της ποιότητας ενεργητικού. 

 

 

Πίνακας 5: Κλίμακα βαθμολόγησης Ποιότητας Ενεργητικού κατά CAMELS 

Βαθμολογία Ποιότητα Ενεργητικού 

1 
Ισχυρή ποιότητα του Ενεργητικού και καλή διαχείριση πιστωτικού 

κινδύνου 

2 

Ικανοποιητική ποιότητα του Ενεργητικού και διαχείριση πιστωτικού 

κινδύνου 

3 

Η ποιότητα του ενεργητικού ή πρακτικές διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου είναι λιγότερο από ικανοποιητικά και δημιουργούν 

ανησυχίες σε θέματα ελέγχου και ανάγκη βελτίωσης της πολιτικής 

πιστοδοτήσεων και κάλυψης του κινδύνου  

4 

Ανεπαρκή ποιότητα του ενεργητικού και αδύναμες πρακτικές 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, αυξημένος κίνδυνος και 

προβληματικά περιουσιακά στοιχεία,  που αν δεν ελέγχονται επαρκώς 

απειλούν την κερδοφορία και τη  βιωσιμότητα του ιδρύματος 

5 

Κρίσιμα ανεπαρκής ποιότητα του ενεργητικού και αδυναμία 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου,  άμεσος κίνδυνος βιωσιμότητας 

και ανάγκη ενίσχυσης των παγίων του ιδρύματος 
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4.3.3 Management Quality: Ποιότητα Της Διοίκησης 

Μέσω των δεικτών κρίνεται πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση της 

τράπεζας. Μια αποτελεσματική διοίκηση συμβάλλει στην υγεία, την κερδοφορία και 

στις προοπτικές ανάπτυξης της τράπεζας. Η ποιότητα της Διοίκησης αναφέρεται στην 

ικανότητα του διοικητικού συμβουλίου και της διαχείρισης στον εντοπισμό, τον 

υπολογισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων προερχόμενων από τις 

δραστηριότητες του ιδρύματος και τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την ασφαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία του,  σύμφωνα με τους κανονισμούς και την ισχύουσα. Η 

διοίκηση, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει σαφή καθοδήγηση σχετικά με τα 

επίπεδα ανάληψης κινδύνου και να εξασφαλίσει την εφαρμογή κατάλληλων 

πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών σε κάθε έννομη δραστηριότητα. Ανάλογα με 

τη φύση και την έκταση των δραστηριοτήτων, η διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει 

κινδύνους, όπως τον πιστωτικό, της αγοράς, τον λειτουργικό ή συναλλακτικό 

κίνδυνο, της φήμης, της ποιότητα της στρατηγικής, της συμμόρφωση και εφαρμογής 

νομικών πλαισίων, της ρευστότητας και πλέον κινδύνους. Η αποτελεσματικότητα του 

μάνατζμεντ εντοπίζεται στην ενεργή εποπτεία, το ικανό προσωπικό, κατάλληλες 

πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την 

πολυπλοκότητα του ιδρύματος, την ύπαρξη αποτελεσματικού προγράμματος 

εξωτερικού ελέγχου και κατάλληλου περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου, όπως και 

συστημάτων αξιολόγησης κινδύνων και διαχείρισης πληροφοριών. 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ικανότητα και την αποδοτικότητα της 

Διοίκησης – Διαχείρισης συνοψίζονται ως εξής: 

 Το επίπεδο και η ποιότητα της συνολικής εποπτείας και υποστήριξης όλων 

των δραστηριοτήτων του τραπεζικού ιδρύματος, από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και το Μάνατζμεντ  

 Η ικανότητα του διοικητικού συμβουλίου και της διαχείρισης να 

αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του, να προβλέπουν και να είναι σε θέση 

αντιμετωπίσουν αναδυόμενους κινδύνους, που μπορεί να προκύψουν από τις 

μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές συνθήκες ή την έναρξη νέων δραστηριοτήτων 

ή/και προϊόντων 
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 Η επάρκεια κατάλληλων εσωτερικών πολικών και ελέγχων, όπως και η 

συμμόρφωση σε αυτούς, σχετικά με τη λειτουργία και τους κινδύνους 

σημαντικών δραστηριοτήτων 

 Η ακρίβεια, η επικαιρότητα και η αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων και των συστημάτων παρακολούθησης κινδύνου, τα οποία 

πρέπει να ανταποκρίνονται στο μέγεθος, την πολυπλοκότητα και το προφίλ 

κινδύνου του ιδρύματος 

 Η επάρκεια των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων για την προώθηση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας του ιδρύματος, των αξιόπιστων οικονομικών 

και ρυθμιστικών αναφορών, τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και 

τη διασφάλιση της συμμόρφωσης στους νόμους, τους κανονισμούς και τις 

εσωτερικές πολιτικές 

 Βαθμός ανταπόκρισης στις συστάσεις των ελεγκτών και των εποπτικών 

αρχών 

 Η επάρκεια των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων για την προώθηση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας του ιδρύματος, των αξιόπιστων οικονομικών 

και ρυθμιστικών αναφορών, τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και 

τη διασφάλιση της συμμόρφωσης στους νόμους, τους κανονισμούς και τις 

εσωτερικές πολιτικές 

 Ο βαθμός, στον οποίο  το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διαχείριση 

επηρεάζεται ή είναι ευάλωτη σε μια δεσπόζουσα δύναμη ή το βαθμό 

συγκέντρωσης της εξουσίας 

 Η αποδεδειγμένη προθυμία να εξυπηρετήσει τις θεμιτές τραπεζικές ανάγκες 

της κοινότητας 

 Η συνολική αποδοτικότητα το ιδρύματος και το προφίλ κινδύνου του 

Για την αξιολόγηση του προσδιοριστικού παράγοντα της Ποιότητας Διοίκησης 

χρησιμοποιείται ο λόγος των εξόδων διοίκησης προς τις συνολικές πωλήσεις.   

 

𝑀 =  
Έ𝜉𝜊𝛿𝛼 𝛥𝜄𝜊ί𝜅𝜂𝜎𝜂𝜍

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
 

Πληροφορίες για τα έξοδα διοίκησης μπορούμε να λάβουμε από τη 

δημοσιευμένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και συνήθως αναφέρονται στα 
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Γενικά Λειτουργικά Έξοδα της τράπεζας. Από την ίδια κατάσταση μπορούμε να 

αντλήσουμε πληροφορίες για τις πωλήσεις, που αναφέρονται ως Τόκοι και 

Εξομοιούμενα Έσοδα.  

Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη κρίνεται η Διοίκηση του 

οργανισμού. Τράπεζα με χαμηλό δείκτη Διοίκησης βαθμολογείται με 1, που σημαίνει 

ισχυρή τράπεζα διοικητικά σε σχέση με το μέγεθος της, ενώ αναλογικά, τράπεζες με 

μεγαλύτερο δείκτη διοίκησης βαθμολογούνται με 2 και πάνω, όπως αναφέρονται 

στον  παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 6: Κλίμακα βαθμολόγησης Ποιότητας Διοίκησης κατά CAMELS 

Βαθμολογία Ποιότητα Διοίκησης 

1 

Ισχυρή και ικανή διοίκηση στην άμεση και επιτυχή αντιμετώπιση 

των υφιστάμενων και πιθανών προβλημάτων, αλλά και την 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, σε σχέση με το μέγεθος 

του ιδρύματος 

2 

Ικανοποιητικό επίπεδο αποτελεσματικής  διοίκησης και διαχείρισης 

των κινδύνων, σε σχέση με το μέγεθος του ιδρύματος. Μικρές 

αδυναμίες μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες και αντιμετωπίσιμες, 

σχετικά με την ασφάλεια και ευημερία του 

3 

Οι ικανότητες της διοίκησης μπορεί να είναι ανεπαρκείς συγκριτικά 

με το είδος, το μέγεθος ή την κατάσταση του ιδρύματος, με σαφή 

ανάγκη για αποτελεσματικό εντοπισμό και διαχείριση των κινδύνων 

4 

Ανεπαρκείς διοικητικές ικανότητες, ελλιπής διαχείριση των 

κινδύνων, άμεση ανάγκη για τη διοίκηση να επέμβει και να λύσει 

υφιστάμενα προβλήματα, δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων 

της τράπεζας. Ίσως κριθεί απαραίτητη η ενίσχυση ή αντικατάσταση 

του διοικητικού σώματος 

5 

Κακή διαχείριση, ανικανότητα της διοίκησης να διορθώσει τα 

προβλήματα και να εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές διαχείρισης  

κινδύνων,  απειλώντας τη βιωσιμότητα του ιδρύματος. Η ενίσχυση ή 

η αντικατάσταση του διοικητικού σώματος είναι απαραίτητη 
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4.3.4 Earning Ability: Κερδοφορία 

Μέσω των δεικτών που αναφέρονται στην κερδοφορία, εξετάζεται η ευκολία 

των τραπεζών στο να αντιμετωπίσουν τυχόν ζημιές. Η μεγαλύτερη κερδοφορία μιας 

τράπεζας, συμβάλλει στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και κατά συνέπεια στη 

μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης μελλοντικών ζημιών. 

Οι δείκτες κερδοφορίας εκφράζουν την ποσότητα και την τάση των κερδών, 

αλλά και τους παράγοντες, που ενδέχεται να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα ή την 

ποιότητα των κερδών. Η ποσότητα και η ποιότητα των κερδών μπορεί να επηρεαστεί 

από την υπερβολική ή ανεπαρκή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει σε ζημίες στα χορηγούμενα δάνεια και αύξηση των προβλέψεων 

για επισφαλείς απαιτήσεις. ή από το επίπεδο του κινδύνου αγοράς, που μπορεί 

αναπάντεχα να εκθέσει την κερδοφορία του ιδρύματος στις μεταβολές των επιτοκίων. 

Ακόμη,  η ποιότητα της κερδοφορίας μπορεί να αλλοιωθεί από την υπερβάλλουσα 

εξάρτηση από έκτακτα κέρδη, μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα ή ευνοϊκές 

φορολογικές συνθήκες. Τέλος, τα μελλοντικά κέρδη δύναται να επηρεαστούν 

αρνητικά από την αδυναμία πρόβλεψης ή τον έλεγχο του κόστους χρηματοδότησης 

και των λειτουργικών εξόδων, επιχειρηματικές στρατηγικές που δεν εφαρμόζονται ή 

δεν σχεδιάζονται σωστά, κακή διαχείριση των υφιστάμενων κινδύνων ή την 

ανεξέλεγκτη έκθεση σε επιπλέον κινδύνους 

Η ποιότητα της κερδοφορίας ενός τραπεζικού ιδρύματος μπορεί να αξιολογηθεί 

με βάση τους εξής παράγοντες αξιολόγησης: 

 Το ύψος, η τάση και η ενδεχόμενη σταθερότητα, που παρουσιάζουν τα κέρδη 

 Η ικανότητα των οργάνων της διοίκησης να αξιοποιεί τα αδιανέμητα κέρδη, 

ως πηγές κεφαλαίου για τη δημιουργία νέων κερδών 

 Οι πηγές των κεφαλαίων, η ποιότητά τους και οι κίνδυνοι που εμπεριέχουν 

 Το επίπεδο των δαπανών σε σχέση με τις επιχειρησιακές λειτουργίες 

 Η επάρκεια των συστημάτων κατάρτισης του προϋπολογισμού, οι διαδικασίες 

πρόβλεψης και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης γενικότερα 

 Η επάρκεια των προβλέψεων  

 Η έκθεση των κερδών σον κίνδυνο της αγοράς (επιτόκια, συναλλαγματικές 

ισοτιμίες κ.α.) 
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Για την αξιολόγηση του προσδιοριστικού παράγοντα της Ποιότητας 

Κερδοφορίας χρησιμοποιούνται δύο αριθμοδείκτες, ο ROA  και ο ROE. Ο δείκτης 

ROA, όπως έχουμε προαναφέρει, απεικονίζει την κερδοφορία της τράπεζας σε σχέση 

με το σύνολο του Ενεργητικού της, δείχνοντας ταυτόχρονα και τον τρόπο, με τον 

οποίο μια τράπεζα διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία για να επιτύχει κέρδη. 

Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο αποδοτικότερη η τράπεζα. Μία ικανοποιητική 

απόδοση αναμένεται να κυμαίνεται από 1% έως 2,5%, σύμφωνα με τη βαθμίδα 

κατάταξης του Golin.  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

Το αντίστοιχο ισχύει και για το δείκτη ROE, που αντικατοπτρίζει την 

αποδοτικότητα των καθαρών κερδών ως προς τα ίδια Κεφάλαια της τράπεζας. Ως 

Ίδια Κεφάλαια θεωρούνται τα αδιανέμητα κέρδη της τράπεζας και τα καταβεβλημένα 

κεφάλαια των ιδιοκτητών. Η υψηλή αποδοτικότητα συνεπάγεται τη δυνατότητα 

παραγωγής χρήματος με ίδια κεφάλαια. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο 

αποδοτικότερα θεωρείται ότι χρησιμοποιεί η τράπεζα τα ίδια κεφάλαιά της. 

 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
 

 

Από το μέσο όρο των δύο αυτών δεικτών μπορούμε να εξάγουμε έναν δείκτη 

κερδοφορίας (E-Earnings), ο οποίος θα έχει το ρόλο ης βαθμολογίας, σύμφωνα με τη 

μέθοδο CAMELS, με τιμές από 1-5 και όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης (Ε), τόσο 

καλύτερη κρίνεται η κερδοφορία της τράπεζας. Συνεπώς, η βαθμολογία 1 

συνεπάγεται ισχυρή τράπεζα και αποδίδεται σε ένα τραπεζικό ίδρυμα με μεγάλο 

δείκτη (Ε), όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

 



79 
 

Πίνακας 7: Κλίμακα βαθμολόγησης Κερδοφορίας κατά CAMELS 

Βαθμολογία Κερδοφορία 

1 
Ισχυρή κερδοφορία,  ικανή  να στηρίξει τις δραστηριότητες του 

ιδρύματος, διατηρώντας επαρκή κεφάλαια και προβλέψεις 

2 

Ικανοποιητική κερδοφορία, στην περίπτωση που τα κέρδη 

παρουσιάζουν σχετική στατικότατα  ή μικρή μείωση, αλλά είναι 

ακόμη σε θέση να στηρίξουν τις δραστηριότητες του ιδρύματος, 

διατηρώντας επαρκή κεφάλαια και προβλέψεις 

3 

Τα κέρδη πρέπει να βελτιωθούν, καθώς μπορεί να μην αρκούν 

πλήρως για την κάλυψη κεφαλαίων και προβλέψεων, σε σχέση με την 

συνολική κατάσταση του ιδρύματος, το ρυθμό ανάπτυξης και άλλους 

παράγοντες, που επηρεάζουν την ποιότητα, την ποσότητα και την 

τάση των κερδών 

4 

Ανεπαρκή κέρδη, αδύναμα να διατηρήσουν επαρκή επίπεδα 

κεφαλαίου και προβλέψεων.  Οι τράπεζες αυτές χαρακτηρίζονται από 

αστάθεια των καθαρών εσόδων ή του καθαρού επιτοκιακού 

περιθωρίου, αρνητικές τάσεις, μη βιώσιμα κέρδη, περιστασιακές 

απώλειες ή βαθμιαία μείωση των εσόδων 

5 

Ανεπαρκής κερδοφορία, με τις ζημίες να αντιπροσωπεύουν μια 

ξεκάθαρη απειλή για τη βιωσιμότητα του μέσα από την εξάντληση 

του κεφαλαίου 

 

4.3.5 Liquidity: Ρευστότητα 

Για την αξιολόγηση της επαρκούς ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων λαμβάνεται υπόψη το τρέχον επίπεδο και οι δυνητικές πηγές ρευστότητας 

σε σχέση με τις χρηματοδοτικές ανάγκες του ιδρύματος. Σε γενικές γραμμές, οι 

μέθοδοι διαχείρισης κεφαλαίων θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το ίδρυμα είναι σε 

θέση να διατηρήσει ένα επαρκές επίπεδο ρευστότητας, ώστε να είναι σε θέση να 

καλύψει έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις ως προς το κοινό. Οι πολιτικές, που 

χρησιμοποιούνται, πρέπει να αντανακλούν την ικανότητα του ιδρύματος να 
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διαχειρίζεται απρόβλεπτες αλλαγές στις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και να 

προσαρμόζεται στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς, που επηρεάζουν την 

ικανότητα να ρευστοποιήσει περιουσιακά στοιχεία άμεσα και με τις ελάχιστες 

δυνατές ζημίες.  

Η αξιολόγηση της ρευστότητας βασίζεται σε παράγοντες, όπως: 

 Η επάρκεια των πηγών ρευστότητας σε σχέση με τις σημερινές και 

μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες και η ικανότητα του ιδρύματος να 

ανταπεξέλθει στις ανάγκες ρευστότητας,  χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς η 

λειτουργία ή η οικονομική κατάσταση του  

 Η φύση των περιουσιακών στοιχείων και η δυνατότητά τους να μετατραπούν 

άμεσα σε  μετρητά, χωρίς παράπλευρες απώλειες 

 Η δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές χρήματος και άλλες πηγές 

χρηματοδότησης 

 Το επίπεδο διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης 

 Ο βαθμός της εξάρτησης από τις βραχυπρόθεσμες και ευμετάβλητες πηγές 

κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των δανειακών κεφαλαίων και των 

καταθέσεων, με σκοπό τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων περιουσιακών 

στοιχείων 

 Η τάση και η σταθερότητα των καταθέσεων 

 Η δυνατότητα να τιτλοποίησης και πώλησης ορισμένων ομάδων 

περιουσιακών στοιχείων 

 Η ικανότητα της διοίκησης να εντοπίζει, να μετρά, να παρακολουθεί και να 

ελέγχει το επίπεδο ρευστότητας του ιδρύματος, όπως και την 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διαχείρισης κεφαλαίων, της πολιτικής 

της ρευστότητας, των συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών και τα 

εναλλακτικά σχέδια έκτακτης χρηματοδότησης 

 

Για τη μέτρηση της ρευστότητας των τραπεζικών υπάρχουν αρκετοί 

αριθμοδείκτες. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι: 

 Βασικές Καταθέσεις/Σύνολο Ενεργητικού 

 Ρευστοποιήσιμο Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 
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 Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 Δάνεια/Καταθέσεις 

 Δανειακά Κεφάλαια/Σύνολο Ενεργητικού 

 Δάνεια με Καθεστώς Δικαιώματος/Σύνολο Ενεργητικού 

Βάσει, ωστόσο των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, η αξιολόγηση της ρευστότητας των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων βασίζεται στο Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR
8
- 

Liquidity Coverage Ratio, L1), που αφορά ρευστά και εύκολα ρευστοποιήσιμα 

περιουσιακά στοιχεία και το Δείκτη Σταθερής Καθαρής Χρηματοδότησης 

(NSFR
9
-Net Stable Funding Ratio, L2), ο οποίος σχετίζεται με την επίτευξη 

ισόρροπης χρηματοδότησης, με προτίμηση στις σταθερές πηγές. 

𝐿1 =  
𝛥ά𝜈휀𝜄𝛼

𝛫𝛼𝜏𝛼𝜃έ𝜎휀𝜄𝜍
 

Το αποτέλεσμα του δείκτη LCR δείχνει την εξάρτηση της τράπεζας από τη 

διατραπεζική αγορά, τη σχέση των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τις τράπεζας. 

Διερευνάται η σωστή χρηματοδότηση δανείων/χορηγήσεων μέσω των καταθέσεων, 

διασφαλίζοντας παράλληλα αποθεματικά κεφάλαια. Τιμές μεγαλύτερες του 1 

δείχνουν ότι τα Δάνεια είναι περισσότερα από τις Καταθέσεις, επομένως την ανάγκη 

της τράπεζας να δανείζεται από την διατραπεζική αγορά, ώστε να εξακολουθεί να 

χορηγεί δάνεια. Όσο πιο μικρός είναι ο δείκτης, τόσο καλύτερη ρευστότητα έχει η 

τράπεζα. Βέλτιστο σενάριο θα ήταν να βρίσκεται κάτω από τη μονάδα, το οποίο 

ερμηνεύεται ως ασφάλεια στην περίπτωση χορηγήσεων, αφού οι καταθέσεις 

επαρκούν για τη χορήγηση δανείων. Η επαρκής ρευστότητα δείχνει την ικανότητα 

μιας τράπεζας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταθετών της τόσο σε συνήθεις, 

όσο και σε έκτακτες περιπτώσεις. 

𝐿2 =  
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 

                                                      
8 Για πληροφορίες βλ.: Bank for International Settlements (2013), Basel III: The Liquidity Coverage 

Ratio and liquidity risk monitoring tools, http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf  
9 Για πληροφορίες βλ.: Bank for International Settlements (2014), Basel III: The Net Stable Funding 

Ratio, http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf  

http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf
http://www.bis.org/bcbs/publ/d295.pdf


82 
 

Στο κυκλοφορούν ενεργητικό αθροίζονται οι απαιτήσεις στη διατραπεζική, οι 

απαιτήσεις από πελάτες, το ταμείο και τα ταμιακά διαθέσιμα και τα χρεόγραφα 

(επενδυτικού χαρτοφυλακίου και χαρτοφυλακίου συναλλαγών εκτός των 

διακρατούμενων ως τη λήξη). Το αποτέλεσμα του πηλίκου δίνει το NSFR το οποίο 

δείχνει το βαθμό (έμμεσης) ρευστότητας της τράπεζας αναφορικά με το κυκλοφορούν 

ενεργητικό της, δηλαδή, τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία της 

(συμπεριλαμβανομένων και των αποθεμάτων της), όπως τα διαθέσιμα στο ταμείο της, 

οι απαιτήσεις της κατά τραπεζών και τα χαρτοφυλάκια συναλλαγών, επενδύσεων και 

παραγώγων. Φανερώνει το ύψος των υποχρεώσεων, που είναι σε θέση να καλύψει με 

τη χρήση άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων, ιδίως σε περιπτώσεις που εμφανίζεται 

μείωση καταθέσεων ή δυσκολία εύρεσης κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο καλύτερη είναι η ρευστότητα του 

οργανισμού.  

Για τον προσδιορισμό του δείκτη ρευστότητας ακολουθείται η ίδια διαδικασία 

όπως και στο δείκτη κερδοφορίας. Δηλαδή, λαμβάνεται ως ο μέσος όρος των δύο 

επιμέρους αριθμοδεικτών L1 και L2. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο 

καλύτερη θεωρείται η τράπεζα, που εξετάζεται. Μία τράπεζα με μεγάλο δείκτη 

ρευστότητας βαθμολογείται με 1, φανερώνοντας ένα πολύ καλό επίπεδο ρευστότητας 

(και αυτός ο δείκτης αντιπροσωπεύει έμμεσα και ένα καλό επίπεδο διοίκησης). 

Πίνακας 8: Κλίμακα βαθμολόγησης Ρευστότητας κατά CAMELS 

Βαθμολογία Ρευστότητα 

1 

Ισχυρά επίπεδα ρευστότητας και αξιόπιστη πρόσβαση σε επαρκείς 

πηγές χρηματοδότησης, με ευνοϊκούς όρους, δίνοντας τη δυνατότητα  

κάλυψη τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών ρευστότητας 

2 

Ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας και πρόσβαση σε επαρκείς 

πηγές χρηματοδότησης,  με αποδεκτούς όρους, για την κάλυψη 

τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών ρευστότητας. Μικρές 

αδυναμίες, μπορεί να είναι εμφανείς στις μεθόδους διαχείρισης 

κεφαλαίων 

3 

Τα επίπεδα ρευστότητας χρήζουν βελτίωσης. Η πρόσβαση σε 

κεφάλαια με λογικούς όρους μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη και να 

αναδειχθούν σημαντικές αδυναμίες, όσον αφορά τις τακτικές 
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διαχείρισης των κεφαλαίων 

4 
Ανεπαρκής ρευστότητα, αδυναμία απόκτησης επαρκών κεφαλαίων 

με λογικούς όρους, για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας. 

5 

Πλήρης ανεπάρκεια ρευστότητας, απειλείται η βιωσιμότητα του 

ιδρύματος και  απαιτείται άμεση εξωτερική οικονομική βοήθεια για 

την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και άλλων 

αναγκών ρευστότητας 

 

4.3.6 Sensitivity to Market Risk: Ευαισθησία στις Μεταβολές της Αγοράς 

Η ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο αγοράς αντικατοπτρίζει το βαθμό στον 

οποίο οι μεταβολές στα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις τιμές των 

βασικών εμπορευμάτων ή οι τιμές των τίτλων (π.χ. μετοχές, ομόλογα, παράγωγα, 

αμοιβαία κεφάλαια) μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το κεφάλαιο ή τα κέρδη ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.  

Η εκτίμηση του κινδύνου αγοράς βασίζεται στην αξιολόγηση των ακόλουθων 

παραγόντων: 

 Η ευαισθησία των κερδών του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή η οικονομική 

αξία του κεφαλαίου του σε δυσμενείς μεταβολές στα επιτόκια, τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων ή των τιμών 

των μετοχών 

 Η ικανότητα της διοίκησης να εντοπίζει, να μετρά, να παρακολουθεί και να 

ελέγχει την έκθεση του ιδρύματος στον κίνδυνο αγοράς 

 Η φύση και η πολυπλοκότητα των κινδύνων, που εμπεριέχουν οι 

δραστηριότητες του οργανισμού  

Για την αξιολόγηση του προσδιοριστικού παράγοντα του Κινδύνου Αγοράς 

χρησιμοποιείται ο λόγος του Συνόλου των Αξιογράφων προς το Σύνολο του 

Ενεργητικού.   

𝑆 =  
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛢𝜉𝜄𝜊𝛾𝜌ά𝜑𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
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Ο δείκτης αυτός, αναπαριστά τη συνολική απόδοση του εμπορικού 

χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Στόχος της διοίκησης είναι να επιτύχει μια χαμηλή τιμή 

του δείκτη. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο καλύτερη θεωρείται η δυνατότητα 

της τράπεζας να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της αγοράς, αφού όσο μικρότερο είναι 

το χαρτοφυλάκιο, τόσο λιγότερο είναι εκτεθειμένη η τράπεζα στις διακυμάνσεις των 

επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Συνεπώς, στην βαθμολογική 

κατάταξη το 1 σημαίνει ότι ο κίνδυνος αγοράς ελέγχεται με σωστό τρόπο και ούτω 

καθεξής. 

Πίνακας 9: Κλίμακα βαθμολόγησης Ευαισθησίας στον Κίνδυνο Αγοράς  

κατά CAMELS 

Βαθμολογία Ευαισθησία 

1 

Η ευαισθησία στον κίνδυνο αγοράς ελέγχεται καλά, ενώ ελάχιστη 

είναι η πιθανότητα  να επηρεαστούν αρνητικά η απόδοση των κερδών 

ή η καθαρή θέση 

2 

Η ευαισθησία στον κίνδυνο αγοράς ελέγχεται επαρκώς, με μικρή  

πιθανότητα  να επηρεαστούν αρνητικά η απόδοση των κερδών ή η 

καθαρή θέση 

3 

Ο έλεγχος της ευαισθησίας στον κίνδυνο αγοράς χρειάζεται 

βελτίωση, υπάρχει σημαντική  πιθανότητα  να επηρεαστούν 

αρνητικά η απόδοση των κερδών ή η καθαρή θέση του ιδρύματος και 

να μην είναι σε θέση να υποστηρίξουν επαρκώς το βαθμό του 

κινδύνου αγοράς, που αναλαμβάνει το ίδρυμα 

4 

Ο έλεγχος της ευαισθησίας στον κίνδυνο αγοράς είναι απαράδεκτος 

και υπάρχει σημαντική  πιθανότητα  να επηρεαστούν αρνητικά η 

απόδοση των κερδών ή η καθαρή θέση του ιδρύματος 

5 

Ο έλεγχος της ευαισθησίας στον κίνδυνο αγοράς είναι απαράδεκτος 

και το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει το ίδρυμα σε σχέση με το 

μέγεθος του, απειλεί άμεσα και τη βιωσιμότητα του 
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4.3.7 Υπολογισμός Βαθμολογίας CAMELS 

Στην πράξη, ο χρηματοοικονομικός έλεγχος μιας εμπορικής τράπεζας από την 

Τράπεζα της Ελλάδος με τη μεθοδολογία CAMELS, αποτελείται από περισσότερους 

αριθμοδείκτες (περίπου είκοσι). Η διαδικασία της στάθμισης ακολουθείται για κάθε 

έναν αριθμοδείκτη ξεχωριστά και στη συνέχεια εφαρμόζονται ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, ώστε  να επιτευχθεί η αξιολόγηση του ιδρύματος που ελέγχεται. Σε  

φυσιολογικές περιόδους, όπου δεν παρατηρούνται ακραίες οικονομικές καταστάσεις, 

οι συντελεστές στάθμισης είναι οι παρακάτω:  

 C A M E L S 

Αριθμοδείκτης CAR A M 
𝑅𝑂𝐴 + 𝑅𝑂𝐸

2
 

𝐿𝐶𝑅 + 𝑁𝑆𝐹𝑅

2
 S 

Συντελεστής Στάθμισης 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 

Πηγή: Γκίκας Γ., Hyz A., (2015), CAMELS and Greek Banking Sector Performance during the crisis- 

an analysis and review of the evidence 

 

Το τελικό συμπέρασμα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

αριθμοδεικτών για τις επιμέρους τράπεζες και καταρτείται η κατάταξη του Πίνακα 

Φερεγγυότητας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Η στάθμιση, που θα δοθεί σε κάθε μια 

από τις δύο κατηγορίες ελέγχου (χρηματοοικονομικός και ποιοτικός) εξαρτάται και 

πάλι από τη ρυθμιστική αρχή ή τον αναλυτή που κάνει την ανάλυση. Η συνηθισμένη 

πρακτική τείνει στο 60% βαρύτητα για τη χρηματοοικονομική ανάλυση και 40% για 

την ποιοτική ανάλυση. Μερικές φορές στη χρηματοοικονομική ανάλυση δίνεται 

ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα προσεγγίζοντας και το 65%. Η στάθμιση 60/40 γίνεται 

για κάθε αριθμοδείκτη ξεχωριστά και το άθροισμα των έξι αποτελεσμάτων δίνει την 

τελική βαθμολογία της τράπεζας.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ CAMELS 

 

 

5.1 Μέθοδοι Μέτρησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και Κλίμακες 

Διαβάθμισης των Ελληνικών Τραπεζών 

Στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα 

ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα τον πιστωτικό κίνδυνο. Για το σκοπό αυτό έχω 

συλλέξει πληροφορίες μέσα από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, οικονομικής χρήσης 2015, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της 

Ελλάδος (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha bank, Τράπεζα 

Eurobank Ergasias Α.Ε.). Παρακάτω αναφέρονται οι μέθοδοι μέτρησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο 

υπόχρεος και οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις, που χρησιμοποιεί κάθε ίδρυμα. 

5.1.1 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

5.1.1.1 Επιχειρηματικό Χαρτοφυλάκιο  

Η Τράπεζα έχει αναπτύξει σύστημα διαβάθμισης για το επιχειρηματικό 

χαρτοφυλάκιο, το  οποίο, μετά από έγκριση και πιστοποίηση από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων κινδύνου, όπως 

η Πιθανότητα Αθέτησης, και υποστηρίζει την εφαρμογή της Προσέγγισης 

Εσωτερικών Διαβαθμίσεων για τον υπολογισμό  κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 

πιστωτικού κινδύνου.   

Συνοπτικά, αναφέρεται ότι η κλίμακα διαβάθμισης σχετίζεται με την Πιθανότητα 

Αθέτησης του αντισυμβαλλομένου πιστούχου και περιλαμβάνει συνολικά 22 



87 
 

βαθμίδες ,από τις  οποίες  19 αντιστοιχούν σε πιστούχους που δεν έχουν παρουσιάσει 

αθέτηση υποχρέωσης και 3 σε πιστούχους οι οποίοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση 

αθέτησης. Διαφορετικά χρηματοδοτικά ανοίγματα έναντι του ιδίου πιστούχου 

ταξινομούνται στην ίδια βαθμίδα, ανεξάρτητα από τις τυχόν διαφορές μεταξύ των 

σχετικών πιστοδοτήσεων (λ.χ. όσον αφορά στις προσφερόμενες εξασφαλίσεις). Για 

την ταξινόμηση σε βαθμίδες, η Τράπεζα χρησιμοποιεί τέσσερα επικυρωμένα 

υποδείγματα, τα οποία υλοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Risk 

Analyst (RA), που αναπτύχθηκε από την Moody’s. Οι πιστούχοι της Επιχειρηματικής 

Τραπεζικής αξιολογούνται μέσω των κάτωθι μοντέλων: 

1. Μοντέλο Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων (ΜΑΕΠ): «Υβριδικό» 

μοντέλο αξιολόγησης το οποίο υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Risk Analyst 

(αναβαθμισμένη  έκδοση του λογισμικού Moody’s Risk Advisor) εστιάζοντας σε 

εταιρείες με πλήρη οικονομικά στοιχεία.  

2. Μοντέλο Εμπειρικού Υποδείγματος: Πιστούχοι, που αποτελούν ειδικές 

περιπτώσεις  (λ.χ.  νεοσύστατες επιχειρήσεις χωρίς πλήρη οικονομικά στοιχεία, 

κοινοπραξίες τεχνικών εταιρειών, ασφαλιστικές εταιρείες, σύλλογοι), οι οποίοι 

δεν μπορούν να  αξιολογηθούν από το ΜΑΕΠ. 

3. Σκοροκάρτες με μορφή ερωτηματολογίου ‐ Εξειδικευμένος Δανεισμός: 

Πιστοδοτήσεις μεγάλων και σύνθετων έργων υποδομής. 

4. Σκοροκάρτα Αξιολόγησης Επιχειρήσεων με περιορισμένα οικονομικά δεδομένα: 

Για τις νεοϊδρυθείσες και για επιχειρήσεις με περιορισμένα οικονομικά στοιχεία 

που τηρούν Βιβλία Β’ Κατηγορίας. 

Όλα αυτά τα μοντέλα παράγουν τακτικές ταξινομήσεις των πιστούχων (ή  

πιστώσεων, στην  περίπτωση πιστοδοτήσεων μεγάλων και σύνθετων έργων 

υποδομής), οι οποίες στην συνέχεια αντιστοιχίζονται σε μία μοναδική Πιθανότητα 

Αθέτησης. 

 

5.1.1.2 Λιανική Τραπεζική   

Στη λιανική τραπεζική, κάθε αίτημα χρηματοδότησης αξιολογείται με τη χρήση 

εξειδικευμένων υποδειγμάτων έγκρισης  (application  scorecards). Τα στατιστικά 

αυτά υποδείγματα ακολουθούν τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, βασίζονται 

σε ιστορικά δεδομένα της Τράπεζας και η προβλεπτική τους ικανότητα 
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παρακολουθείται συστηματικά. Στη συνέχεια, και καθ’  όλη τη διάρκεια των δανείων 

λιανικής παρακολουθείται η συμπεριφορά αποπληρωμής του πιστούχου για κάθε 

άνοιγμα. Το 2010 αναπτύχθηκε εσωτερικά το μοντέλο  Ζημίας  σε  Περίπτωση  

Αθέτησης  για  τα  στεγαστικά  δάνεια, το οποίο χωρίζεται σε  δύο  μέρη. Το πρώτο 

μέρος υπολογίζει την πιθανότητα ένας λογαριασμός δανείου να επιστρέψει σε 

ενήμερη κατάσταση ενώ το δεύτερο μετρά την ζημιά, η οποία υπολογίζεται με βάση 

τις μελλοντικές ταμειακές εισροές. Το μοντέλο λαμβάνει  υπόψη  τη  λήξη  του  

δανείου,  τον  τύπο  του προϊόντος,  τη  συμπεριφορά  του  οφειλέτη (π.χ. εάν 

υπήρξαν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών 

στο ιστορικό πληρωμών), καθώς  και τους δείκτες ωρίμανσης. Όσο αφορά τις 

πιστοδοτήσεις προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  ακολουθείται η ίδια βασική αρχή 

αξιολόγησης και παρακολούθησης. Όλα τα αιτήματά τους αξιολογούνται τόσο κατά 

την αρχική τους έγκριση και μετά τουλάχιστον σε ετήσια βάση, όσο και στις 

ημερομηνίες ανανέωσης των εκάστοτε ορίων.  Η αξιολόγηση στηρίζεται στο 

Υπόδειγμα Αξιολόγησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΥΑΜΜΕ) παράγοντας μια 

τελική βαθμίδα διαβάθμισης, που αντιστοιχίζεται σε πιθανότητα αθέτησης (PD). Το 

ΥΑΜΜΕ αναθεωρήθηκε το 2012 με προσθήκη αυτοτελούς μονάδας, που εξετάζει τη 

συμπεριφορά του πελάτη σε όλους τους λογαριασμούς 

του, υπολογίζοντας αυτόματα σε μηνιαία βάση ένα «Συμπεριφορικό Σκορ» 

(behavioral 

score). Η προσθήκη  αυτή  αύξησε  κατακόρυφα  την  προβλεπτική  ικανότητα  του 

ποδείγματος. 

 

5.1.2 Τράπεζα Πειραιώς 

5.1.2.1 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. Για κάθε βαθμίδα αντιστοιχεί και διαφορετική πολιτική 

συνεργασίας της Τράπεζας με τις επιχειρήσεις - πιστούχους. 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 
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αντιστοιχεί σε πιστούχους με ενήμερες πιστοδοτήσεις αυξημένου κινδύνου (special 

mention), 1 βαθμίδα αντιστοιχεί σε πιστούχους σε ρύθμιση και 2 βαθμίδες σε 

πιστούχους σε αθέτηση, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς, Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου και Τράπεζας στις 

31.12.2014 (σελ. 45) : http://www.piraeusbankgroup.com  

 

 

 

 

 

http://www.piraeusbankgroup.com/
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Για την ταξινόμηση σε βαθμίδες, η Τράπεζα εφαρμόζει τέσσερα υποδείγματα, 

που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της επιχείρησης. 

Συγκεκριμένα: 

o Πιστούχοι/επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο των € 2,5 εκατ. ταξινομούνται με την χρήση του υποδείγματος MRA 

(Moody’ s Risk Advisor) >€ 2,5 εκατ. 

o Πιστούχοι/επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και κύκλο εργασιών 

έως € 2,5 εκατ. ταξινομούνται με την χρήση του υποδείγματος MRA <€ 2,5 εκατ. 

o Πιστούχοι που αποτελούν ειδικές περιπτώσεις (π.χ. νεοσύστατες επιχειρήσεις 

χωρίς πλήρη οικονομικά στοιχεία, κοινοπραξίες τεχνικών εταιρειών, 

ασφαλιστικές εταιρίες, φυσικά πρόσωπα, όχι ατομικές επιχειρήσεις που δεν 

εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων ιδιωτών), ταξινομούνται με το 

εμπειρικό υπόδειγμα “Manual Rating”. 

o Για τις πιστοδοτήσεις ειδικού δανεισμού (specialized lending) που αφορούν στην 

ποντοπόρο ναυτιλία (object finance) η Τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει 

διακριτό υπόδειγμα πιστοληπτικής αξιολόγησης (slotting criteria model), το 

οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με τα κριτήρια ειδικής δανειοδότησης της Μ.Ε.∆. 

της Βασιλείας. 

o Για τις μικρές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας χρησιμοποιείται 

εσωτερικά ανεπτυγμένο σύστημα αξιολόγησης (Β’ μοντέλο). 

Η κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης για τα επιχειρηματικά δάνεια η οποία 

χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του IFRS 7 είναι η ακόλουθη:  

o Ικανοποιητικής διαβάθμισης (Standard monitoring)  

o Υπό παρακολούθηση (Special monitoring)  

Οι βαθμίδες πιστοληπτικής διαβάθμισης της 19βάθμιας κλίμακας των MRA 

υποδειγμάτων θα αντιστοιχιστούν στις κατηγορίες: Ικανοποιητική διαβάθμιση 

(Standard monitoring) η οποία συμπεριλαμβάνει πιστούχους με πιστοληπτική 

διαβάθμιση βάσει των υποδειγμάτων MRA 1-19 ή Manual Rating 1 - 19 και Υπό 

παρακολούθηση (Special monitoring) η οποία θα συμπεριλαμβάνει πιστούχους 

βάσει των κατηγοριών Ειδικού χαρακτηρισμού 20, 21, 22, 23. 
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5.1.2.2 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) 

Υπάρχει επίσης ένα υπόδειγμα που αφορά 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.  
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 Συνολικά (Overall) υποδείγματα αίτησης 

Πρόκειται για τα scores, που συμμετέχουν στην εγκριτική διαδικασία (origination 

process) και τα οποία στην ουσία συνδυάζουν τα τρία παραπάνω μοντέλα. 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 

κατηγορίας προϊόντος, έχουν βασιστεί σε ιστορικά στοιχεία αιτήσεων και 

συμπεριφοράς και έχουν προκύψει και αυτά από στατιστική ανάλυση (logistic 

regression). 

 Ακόμη, υπάρχουν τέσσερα μοντέλα αξιολόγησης της συμπεριφοράς των πελατών 

μετά την καταγγελία, με σκοπό την αύξηση της εισπραξιμότητας (180+dpd) 

(recovery models).  

Τέλος, 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 χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος 

βελτίωσε την απόδοση των υφιστάμενων υποδειγμάτων. 

 

5.1.3 Alpha bank 

5.1.3.1 Τομέας wholesale banking 

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 την Τράπεζα 

είναι το Alpha Bank Rating System (ABRS) και το Moody’s Risk Advisor (MRA), 

στα οποία ενσωματώνονται διαφορετικά υποδείγματα διαβαθμίσεως πιστωτικού 

κινδύνου. 

Για την εκτίμηση του ενδεχομένου ασυνέπειας των πιστούχων της Τραπέζης τα 

μοντέλα διαβαθμίσεως πιστωτικού κινδύνου αξιολογούν µία σειρά παραμέτρων, οι 

οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: 
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o Χρηματοοικονομική δυνατότητα πιστούχου (δείκτες ρευστότητας,  δανειακής 

επιβαρύνσεως κ.λπ.).  

o Συγκριτική θέση πιστούχου στο πλαίσιο του ευρύτερου περιβάλλοντος, στο 

οποίο δραστηριοποιείται και κυρίως έναντι των ανταγωνιστριών εταιριών του 

κλάδου στον οποίο ανήκει.  

o Συναλλακτική συμπεριφορά πιστούχου έναντι της Τραπέζης, αλλά και έναντι 

τρίτων (οφειλές σε καθυστέρηση, δυσμενή θεμελιώδη στοιχεία κ.λπ.). 

o Ποιοτικά χαρακτηριστικά πιστούχου (ακεραιότητα και συνέχεια της διοικήσεως, 

καταλληλότητα παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κ.λπ.) 

 Κλίμακα διαβαθμίσεως πιστούχων  

Οι πιστούχοι κατανέμονται στις ακόλουθες διαβαθμίσεις πιστωτικού κινδύνου:  

ΑΑ, Α+, Α, Α-, ΒΒ+, ΒΒ, ΒΒ-, Β, Β-, ΓΓ+, ΓΓ, ΓΓ-, Γ, Δ, Δ0, Δ1, Δ2, Ε 

 

5.1.3.2 Τομέας λιανικής τραπεζικής 

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 στην Τράπεζα. Τα εν 

λόγω υποδείγματα τμηματοποιούν τον πληθυσμό σε ομοειδείς ομάδες κινδύνου 

(pools) και διακρίνονται σε:  

o Μοντέλα συμπεριφοράς (Behavior Models) τα οποία αξιολογούν τη 

συμπεριφορά του πελάτη και προβλέπουν την πιθανότητα αθέτησης στους 

επόμενους μήνες.  

o Μοντέλα βάσει στοιχείων αιτήσεως (Application Credit Scoring Models). Τα εν 

λόγω µμοντέλα αξιολογούν στοιχεία αιτήσεως, κυρίως δημογραφικά και 

προβλέπουν την πιθανότητα αθετήσεως στους επόμενους μήνες.  

o Μοντέλα εκτιμήσεως των εποπτικών παραμέτρων, σύμφωνα µε το πλαίσιο της 

Βασιλείας ΙΙ, µε τη Μέθοδο Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (IRB compliant models). 
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Οι παράγοντες, που λαμβάνονται υπόψη ποικίλουν αναλόγως του τύπου του 

μοντέλου και της κατηγορίας προϊόντος που αυτό αξιολογεί. Ενδεικτικά αναφέρονται 

τα εξής: 

o Προσωπικά/ Δημογραφικά στοιχεία, όπως η ηλικία του πελάτη, το επάγγελμα, η 

οικογενειακή του κατάσταση, η κατάσταση κατοικίας.  

o Χαρακτηριστικά του δανείου όπως το προϊόν που αιτείται, η διάρκεια του 

προϊόντος, το αιτούμενο ποσό, ο σκοπός χρηματοδοτήσεως.  

o Στοιχεία συμπεριφοράς του δανείου το τελευταίο διάστημα, όπως οι πληρωμές το 

τελευταίο διάστημα, η μέγιστη καθυστέρηση, το υπόλοιπο ως προς το όριο, ο 

τύπος συναλλαγής.  

o Οικονομικά στοιχεία, όπως η μεταβολή των πωλήσεων, ο τραπεζικός δανεισμός 

σε σχέση µε τις πωλήσεις. 

o Ποιοτικά στοιχεία όπως εμπειρία, έδρα επιχειρήσεως, προσωπική περιουσία. 

 

5.1.4 Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. 

5.1.4.1 Διαβάθμιση μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων 

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:  

o 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,  

o 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. Ειδικότερα, λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά 
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αποτελέσματα της επιχείρησης, τις ταμειακές ροές της, τις τάσεις που υπάρχουν στον 

κλάδο δραστηριοποίησής της, την κατάσταση των ανταγωνιστών της, ποιοτικές 

εκτιμήσεις για την διοίκησή της, την εν γένει κατάστασή της και άλλους παράγοντες 

σχετικά με την δομή της αγοράς του κλάδου δραστηριότητάς της. 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. Η τράπεζα 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. 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). 

5.1.4.2 Διαβάθμιση δανείων λιανικής τραπεζικής 

Η τράπεζα αξιολογεί την διαβάθμιση των δανείων λιανικής τραπεζικής, βάσει 

στατιστικών υποδειγμάτων, 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, αυτά αναπτύχθηκαν βάση ιστορικών στοιχείων τόσο της τράπεζας 

όσο και της αγοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.), μεταξύ άλλων, έχουν χρησιμοποιηθεί στην 
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κατηγοριοποίηση των πελατών κατά πιστωτικό κίνδυνο και στην τιμολόγηση 

προϊόντων και υπηρεσιών (risk based pricing) σε συγκεκριμένους τομείς ή νέα 

προϊόντα. 

5.2 Διερεύνηση Της Φερεγγυότητας Των Ελληνικών Συστημικών 

Τραπεζών Με Τη Χρήση Της μεθόδου CAMELS 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται ποσοτική μελέτη των ελληνικών συστημικών 

τραπεζών με τη χρήση των δεικτών CAMELS. Παρακάτω υπολογίζονται όλοι οι 

δείκτες ανά τραπεζικό ίδρυμα και  διαχρονικά για τις οικονομικές χρήσεις 2010-2015, 

αντλώντας στοιχεία από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών. 

Έπειτα γίνεται υπολογισμός των σκορ ανά έτος και παρουσιάζονται αναλυτικά σε 

ποσοτικό μέγεθος, αλλά και διαγραμματικά η πορεία της εξέλιξης των τραπεζών. 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝑨𝑹 =  
𝛣𝛼𝜎𝜄𝜅ά 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 (𝑇𝑖𝑒𝑟1) + 𝛴𝜐𝜇𝜋𝜆𝜂𝜌𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅ά 𝛫휀𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼 (𝑇𝑖𝑒𝑟 2)

𝛴𝜏𝛼𝜃𝜇𝜄𝜎𝜇έ𝜈𝜊 Έ𝜈𝛼𝜈𝜏𝜄 𝜏𝜊𝜐 𝛫𝜄𝜈𝛿ύ𝜈𝜊𝜐 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΤΕ 18,5% 12,7% 12,1% 15,8% 21,8% 21,3% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9,3% -5,0% 9,7% 14,0% 12,5% 17,5% 

ALPHABANK 13,5% 9,8% 9,1% 16,4% 14,6% 16,8% 

EUROBANK 13,8% 13,4% 13,5% 13,7% 15,7% 18,3% 
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𝜜 =  
(𝛥ά𝜈휀𝜄𝛼 𝜎휀 𝛫𝛼𝜃𝜐𝜎𝜏έ𝜌𝜂𝜎𝜂 > 90 𝛨𝜇휀𝜌ώ𝜈) − 𝛱𝜌𝜊𝛽𝜆έ𝜓휀𝜄𝜍

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛥𝛼𝜈휀ί𝜔𝜈
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΤΕ 8,4% 13,8% 19% 22,5% 31,9% 33,1% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7,6% 13,5% 23% 37% 38,8% 39,4% 

ALPHABANK 8,4% 16,7% 30,5% 32,7% 33% 37,4% 

EUROBANK 9,5% 16,5% 26,1% 37,1% 33,4% 35% 
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𝑴 =  
Έ𝜉𝜊𝛿𝛼 𝛥𝜄𝜊ί𝜅𝜂𝜎𝜂𝜍

𝛱𝜔𝜆ή𝜎휀𝜄𝜍
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΤΕ 0,11 0,09 0,10 0,13 0,14 0,13 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,13 0,10 0,12 0,16 0,16 0,18 

ALPHABANK 0,13 0,11 0,13 0,16 0,18 0,17 

EUROBANK 0,05 0,04 0,05 0,09 0,07 0,08 
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𝐸(𝑅𝑂𝐴)  =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΤΕ -0,37% -13,91% -3,77% 0,73% -0,47% -3,69% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ -0,01% -14,66% -1,28% 2,92% -2,44% -2,88% 

ALPHABANK -0,09% -6,96% -2,11% 4,20% -0,09% -1,59% 

EUROBANK -0,09% -6,80% -2,25% -1,42% -2,05% -1,64% 

11% 

9% 

10% 

13% 

14% 

13% 13% 

10% 

12% 

16% 16% 

18% 

13% 

11% 

13% 

16% 

18% 

17% 

5% 

4% 

5% 

9% 

7% 

8% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ποιότητα Διοίκησης 

ΕΤΕ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ALPHABANK

EUROBANK

M 



100 
 

 

 

 

𝐸(𝑅𝑂𝐸)  =  
𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ά 𝛫έ𝜌𝛿𝜂

Ί𝛿𝜄𝛼 𝛫 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼
   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΤΕ -4,11% -1139,31% -77,36% 9,68% -4,41% -34,23% 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ -0,14% -312,24% -29,41% 30,31% -27,95% -24,86% 

ALPHABANK -1,26% -648,06% -280,74% 39,97% -0,86% -12,26% 

EUROBANK -1,62% -51550,00% 105,47% -25,16% -26,31% -17,14% 
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ALPHABANK -0,09% -6,96% -2,11% 4,20% -0,09% -1,59%

EUROBANK -0,09% -6,80% -2,25% -1,42% -2,05% -1,64%
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𝐿1 =  
𝛥ά𝜈 𝜄𝛼

𝛫𝛼𝜏𝛼𝜃έ𝜎 𝜄𝜍
   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΤΕ 1,11 1,20 1,15 1,02 1,03 1,08 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,40 1,63 1,21 1,18 1,07 1,34 

ALPHABANK 1,28 1,52 1,41 1,18 1,15 1,50 

EUROBANK 1,07 1,34 1,43 1,10 1,10 1,45 
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𝐿2 =  
𝛫𝜐𝜅𝜆𝜊𝜑𝜊𝜌𝜊ύ𝜈 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΤΕ 0,76 0,73 0,69 0,63 0,61 0,57 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,75 0,84 0,74 0,72 0,71 0,66 

ALPHABANK 0,85 0,85 0,86 0,80 0,80 0,78 

EUROBANK 0,86 0,83 0,80 0,67 0,66 0,65 
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𝑺 =  
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛢𝜉𝜄𝜊𝛾𝜌ά𝜑𝜔𝜈

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝛦𝜈휀𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΕΤΕ 0,16 0,16 0,18 0,15 0,17 0,09 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,14 0,09 0,08 0,01 0,03 0,03 

ALPHABANK 0,13 0,11 0,15 0,09 0,09 0,09 

EUROBANK 0,10 0,10 0,11 0,08 0,12 0,12 
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Σε προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

εξετάζουν την ικανότητα μιας τράπεζας να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενες ζημιές, που 

μπορεί να προέρχονται από την έκθεση της τράπεζας σε χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους και πως μια τράπεζα με επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια είναι σε θέση να 

απορροφήσει πιο εύκολα ενδεχόμενες ζημίες από μη εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις ή 

φυγή κεφαλαίων, αυξάνοντας τη φερεγγυότητά της. Με βάση το σύμφωνο  της 

Βασιλείας ΙΙ (1998), το ελάχιστο όριο για τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας είναι 

υποχρεωτικά  το  8%. Κατά την χρονική περίοδο που εξετάζεται, όλα τα τραπεζικά 

ιδρύματα καλύπτουν το όριο αυτό κατά 2 έως και 2,5 φορές την οικονομική χρήση 

2015, σε σχέση με το 2010 όπου μόνο η ΕΤΕ είχε ισχυρό επίπεδο κεφαλαίων ενώ τα 

υπόλοιπα ιδρύματα είχαν ικανοποιητικό έως και ανεπαρκές επίπεδο κεφαλαίων, 

θέτοντας σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία τους. Στις επόμενες χρήσεις, πάραυτα, 

κατάφεραν όλες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους δυνατότητα και να μειώσουν 

τον ενδεχόμενο κίνδυνο οικονομικής αποτυχίας. 

Το ίδιο δε μπορούμε να πούμε και για την ποιότητα των κεφαλαίων. Όπως 

γνωρίζουμε, η σημαντικότερη κατηγορία περιουσιακού στοιχείου είναι το 

χαρτοφυλάκιο δανείων και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, που αντιμετωπίζει η τράπεζα 

είναι ο κίνδυνος ζημιών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και υποβάθμισης του 

χαρτοφυλακίου. Το ύψος των επισφαλειών του χαρτοφυλακίου καθορίζει την 

ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας. Όσο καλύτερη είναι η ποιότητα του 

ενεργητικού, τόσο λιγότερα δάνεια θα καταλήξουν μη εξυπηρετούμενα, με συνέπεια 

να βελτιωθούν και οι προοπτικές κερδοφορίας της τράπεζας. Ο δείκτης αυτός δείχνει 

τις καθαρές καθυστερήσεις σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων της τράπεζας. 

Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο αξιόπιστο και ποιοτικό είναι το 

χαρτοφυλάκιο της τράπεζας και καλύτερος ο τρόπος προβλέψεων. Το 2010 η Ελλάδα 

βρισκόταν ήδη σε βαθιά οικονομική ύφεση με τα πρώτα σημάδια να είναι ορατά στην 

εικόνα των εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο η κατάσταση της ελληνικής 

οικονομίας γρήγορα εκτροχιάστηκε μέσα στην επόμενη πενταετία, αφού οι καθαρές 

επισφάλειες των τραπεζών άγγιξαν έως και το 40% του χαρτοφυλακίου δανείων, με 

κύρια αίτια, τα επίπεδα της ανεργίας και τη δραματική μείωση του  ΑΕΠ της χώρας. 

Ειδικότερα, από το 2012 και έπειτα, η ποιότητα του ενεργητικού και των τεσσάρων 

ιδρυμάτων κρίνεται ανεπαρκής, που σημαίνει πως οι πρακτικές διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου υστερούν των περιστάσεων, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από 
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προβληματικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν ελέγχονται επαρκώς ή δεν 

αντιμετωπίζονται μεθοδικά, απειλώντας την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα του 

ιδρύματος. Η ανεργία στην Ελλάδα φέρει μεγάλη ευθύνη σε αυτό. Σύμφωνα πάντα με 

στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (2015) , έως και το 2008 ήταν σχετικά 

χαμηλή και κινούνταν με ποσοστό της τάξεως του 7,8% στο μέσο όρο της 

Ευρωζώνης. Κατά το 2009 η ανεργία στη χώρα αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της 

διεθνούς κρίσης, που έπληξε και την Ελλάδα και ανήλθε σε 9,6%, ενώ για το 2010 

αυξήθηκε περαιτέρω στο 12,7%, ως συνέπεια της περιοριστικής δημοσιονομικής 

πολιτικής που εφαρμόστηκε εξαιτίας της κρίσης χρέους. Κατά το έτος 2011 το 

ποσοστό ανεργίας, ως επακόλουθο της γενικότερης κρίσης της ελληνικής οικονομίας 

και των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη δημοσιονομική εξυγίανση, έφτασε το 17,9%, 

ενώ κατά το 2012 ξεπέρασε το 24% και κατά το 2013 έφτασε το 27,5%. Κατά το έτος 

2014 παρατηρείται για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης μια μικρή μείωση, αν 

και η ανεργία παραμένει στα πολύ υψηλά επίπεδα του 26,5%. Ιδιαίτερα η ανεργία 

των νέων, που ξεπερνά το 50%, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

επέφερε η οικονομική κρίση στη χώρα. Στο 24,4% διαμορφώθηκε το ποσοστό 

ανεργίας τον Ιανουάριο του 2016, έναντι 24,3% το Δεκέμβριο του 2015 και από 

25,7% τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 

Υπηρεσίας (Eurostat). Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε την ολοένα 

αυξανόμενη πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων να ακολουθούν την αυξητική 

τάση της ανεργίας.  
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Η ποιότητα της διοίκησης αξιολογείται με τον λόγο των εξόδων διοίκησης προς 

τις συνολικές πωλήσεις, που αναφέρονται ως Τόκοι και Εξομοιούμενα Έσοδα και 

όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη κρίνεται η Διοίκηση του οργανισμού. 

Δεδομένων των συνθηκών είναι ασφαλές να πούμε, σύμφωνα με την μελέτη των 

αριθμοδεικτών, πως επίπεδο της αποτελεσματικής διοίκησης και διαχείρισης των 

κινδύνων θεωρείται Ικανοποιητικό για τις ΕΤΕ, Πειραιώς και Alphabank, σε σχέση 

με το μέγεθος του ιδρύματος. Εξαίρεση αποτελεί η Eurobank, η οποία σε όλη τη 

διάρκεια της περιόδου 2010-2015 εμφανίζει ισχυρή και ικανή διοίκηση, έτοιμη να 

αντιμετωπίσει άμεσα και με επιτυχία υφιστάμενα αλλά και πιθανά προβλήματα.  

Η κερδοφορία, όμως των ιδρυμάτων σε σχέση με το σύνολο του Ενεργητικού, αλλά 

και με τα ίδια Κεφάλαια τους παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα καθ’ όλη την παραπάνω 

περίοδο. Αυτό σημαίνει πως οι τράπεζες δεν διαχειρίστηκαν αποδοτικά τα 

περιουσιακά τους στοιχεία για να επιτύχουν κέρδη, αλλά ούτε και τα ίδια κεφάλαιά 

τους. Τα ανεπαρκή κέρδη αδυνατούν να διατηρήσουν επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και 

προβλέψεων, τα καθαρά κέρδη χαρακτηρίζονται από αστάθεια, παρατηρούνται 
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αρνητικές τάσεις, μη βιώσιμα κέρδη και περιστασιακές απώλειες ή βαθμιαία μείωση 

των εσόδων. Η ρευστότητα, επίσης χρήζει βελτίωσης για τα περισσότερα ιδρύματα. 

Συγκεκριμένα, η ΕΤΕ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας κατά την 

περίοδο 2013-2015, η Πειραιώς και η Eurobank σε μικρότερο βαθμό, με εξαίρεση την 

Alphabank, η οποία διατηρεί τα επίπεδα ρευστότητας της σε πιο ικανοποιητικό 

βαθμό. Το γεγονός αυτό της δίνει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε επαρκείς 

πηγές χρηματοδότησης,  με ευνοϊκότερους όρους, για την κάλυψη τρεχουσών και 

μελλοντικών αναγκών ρευστότητας. Τέλος, θα αναφέρουμε και τον κίνδυνο της 

αγοράς. Στον τομέα αυτόν, η Πειραιώς, η Eurobank και η Alphabank έχουν 

καταφέρει να ελέγξουν με σωστό τρόπο την ευαισθησία της επιχείρησης ως προς τις 

μεταβολές, μειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα  να επηρεαστούν αρνητικά η 

απόδοση των κερδών ή η καθαρή της θέση, ενώ η ΕΤΕ δεν έχει καταφέρει να το 

επιτύχει κατά τον ίδιο βαθμό με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. 

Αφού ολοκληρώθηκε ο χρηματοοικονομικός έλεγχος, επόμενο βήμα είναι να 

σταθμίσουμε τα αποτελέσματα των επιμέρους δεικτών, για κάθε τραπεζικό ίδρυμα 

ξεχωριστά για τη χρονική σειρά 2010-2015. Το αριθμητικό μέγεθος που προκύπτει 

είναι η ποσοτική κατάταξη των τραπεζών σε σχέση με τον υπόλοιπο κλάδο και 

συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Παρακάτω, παραθέτονται αναλυτικοί πίνακες με τους 

αριθμοδείκτες, τα σταθμά και την τελική βαθμολογία, η οποία εν συνεχεία 

συγκεντρώνεται σε έναν συγκριτικό πίνακα.    
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2012 12,1% 2 19% 2 0,10 1 -3,77% -77,36% 4 1,15 0,69 3 0,18 2 2,2 

2013 15,8% 2 22,5% 3 0,13 2 0,73% 9,68% 3 1,02 0,63 4 0,15 1 2,6 

2014 21,8% 1 31,9% 4 0,14 2 -0,47% -4,41% 4 1,03 0,61 4 0,17 2 2,8 

2015 21,3% 1 33,1% 4 0,13 2 -3,69% -34,23% 4 1,08 0,57 4 0,09 1 2,7 



ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 C 
Σ.Β. 

0,2 
A 

Σ.Β. 

0,2 
M 

Σ.Β. 

0,2 
E(ROA) E(ROE) 

Σ.Β. 

0,1 
L1 L2 

Σ.Β. 

0,2 
S 

Σ.Β. 

0,1 
SCORE 

2010 9,3% 3 7,6% 1 0,13 2 -0,01% -0,14% 3 1,40 0,75 3 0,14 1 2,2 

2011 -5,0% 5 13,5% 2 0,10 1 -14,66% -312,24% 4 1,63 0,84 2 0,09 1 2,5 

2012 9,7% 3 23% 3 0,12 2 -1,28% -29,41% 4 1,21 0,74 3 0,08 1 2,7 

2013 14,0% 2 37% 4 0,16 2 2,92% 30,31% 1 1,18 0,72 3 0,01 1 2,4 

2014 12,5% 2 38,8% 4 0,16 2 -2,44% -27,95% 4 1,07 0,71 4 0,03 1 2,9 

2015 17,5% 1 39,4% 4 0,18 2 -2,88% -24,86% 4 1,34 0,66 3 0,03 1 2,5 



ALPHABANK 

 C 
Σ.Β. 

0,2 
A 

Σ.Β. 

0,2 
M 

Σ.Β. 

0,2 
E(ROA) E(ROE) 

Σ.Β. 

0,1 
L1 L2 

Σ.Β. 

0,2 
S 

Σ.Β. 

0,1 
SCORE 

2010 13,5% 2 8,4% 1 0,13 2 -0,09% -1,26% 3 1,28 0,85 3 0,13 1 2 

2011 9,8% 3 16,7% 2 0,11 2 -6,96% -648,06% 4 1,52 0,85 2 0,11 1 2,3 

2012 9,1% 3 30,5% 4 0,13 2 -2,11% -280,74% 4 1,41 0,86 2 0,15 1 2,5 

2013 16,4% 1 31,7% 4 0,16 2 4,20% 39,97% 1 1,18 0,80 3 0,09 1 2,2 

2014 14,6% 2 33% 4 0,18 2 -0,09% -0,86% 3 1,15 0,80 3 0,09 1 2,6 

2015 16,8% 1 37,4% 4 0,17 2 -1,59% -12,26% 4 1,50 0,78 2 0,09 1 2,3 

  



EUROBANK 

 C 
Σ.Β. 

0,2 
A 

Σ.Β. 

0,2 
M 

Σ.Β. 

0,2 
E(ROA) E(ROE) 

Σ.Β. 

0,1 
L1 L2 

Σ.Β. 

0,2 
S 

Σ.Β. 

0,1 
SCORE 

2010 13,8% 2 9,5% 1 0,05 1 -0,09% -1,62% 4 1,07 0,86 3 0,10 1 1,9 

2011 13,4% 2 16,5% 2 0,04 1 -6,80% -51550,00% 5 1,34 0,83 3 0,10 1 2,2 

2012 13,5% 2 26,1% 3 0,05 1 -2,25% -105,47% 4 1,43 0,80 2 0,11 1 2,1 

2013 13,7% 2 37,1% 4 0,09 1 -1,42% -25,16% 4 1,10 0,67 4 0,08 1 2,7 

2014 15,7% 2 33,4% 4 0,07 1 -2,05% -26,31% 4 1,10 0,66 4 0,12 1 2,9 

2015 18,3% 1 35% 4 0,08 1 -1,64% -17,14% 4 1,45 0,65 3 0,12 1 2,1 



2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μ.Ο. 

ΕΤΕ 2 2,3 2,2 2,6 2,8 2,7 2,43

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,2 2,5 2,7 2,4 2,9 2,5 2,53

ALPHABANK 2 2,3 2,5 2,2 2,6 2,3 2,32

EUROBANK 1,9 2,2 2,1 2,7 2,9 2,1 2,32
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Διαχρονική Μεταβολή της Επίδοσης των Τραπεζικών Ιδρυμάτων 



 

Κατάταξη Επίδοσης Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών 2010-2015 

 1η Θέση 2η Θέση 3η Θέση 4η Θέση 

2010 Eurobank ΕΤΕ, Alphabank Πειραιώς - 

2011 Eurobank ΕΤΕ, Alphabank Πειραιώς - 

2012 Eurobank ΕΤΕ Alphabank Πειραιώς 

2013 Alphabank Πειραιώς ΕΤΕ Eurobank 

2014 Alphabank ΕΤΕ Πειραιώς, Eurobank - 

2015 Eurobank Alphabank Πειραιώς ΕΤΕ 

 

Για τη στάθμιση των αριθμοδεικτών ορίστηκε ως βέλτιστη επίδοση το 1 και ως 

πιο αδύναμη το 5, οπότε και η κατάταξη των τραπεζών γίνεται σύμφωνα με την 

χαμηλότερη βαθμολογία. όπως βλέπουμε η γενική οικονομική εικόνα των τεσσάρων 

τραπεζών δείχνει την Eurobank και την Alphabank να έχουν καλύτερη επίδοση σε 

σχέση με τις υπόλοιπες την τελευταία εξαετία. Εντούτοις, η κατάσταση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος ολοένα και δυσχεραίνει, γεγονός που σχετίζεται 

με την όλη οικονομική κατάσταση της χώρας και υπάρχει σχέση της πτωτική πορείας 

του χρηματοπιστωτικού κλάδου και της μεταβολής του ΑΕΠ της χώρας διαχρονικά. 

Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε ενδεικτικά τη συσχέτιση αυτή. 
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Η διαιωνιζόμενη οικονομική αναταραχή, η πολιτική αστάθεια και το γενικό 

κλίμα αβεβαιότητας στην Ελλάδα ανέδειξαν τη σημασία μιας έγκαιρης αναγνώρισης 

των αδύναμων τραπεζών και των πολύπλευρων κινδύνων που φέρουν οι εμπορικές 

τους δραστηριότητες. Το τελικό στάδιο της εργασίας αυτής χρησιμοποιεί τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες της μεθόδου CAMELS, αντλώντας στοιχεία από τις 

δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τραπεζών για να αξιολογήσει 

τη χρηματοοικονομική δυναμικότητα των τεσσάρων ελληνικών συστημικών 

τραπεζών.  Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας των τραπεζών, ως προς την αξιοπιστία και την εύκολη εφαρμογή της. 

Η οποία δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να προβλέψει ως ένα βαθμό την 

χρηματοοικονομική αποτυχία μιας τράπεζας, να διακρίνει τους παράγοντες που ίσως 

συμβάλλουν σε αυτή, αλλά και την ευκαιρία να λάβει κατάλληλα διορθωτικά μέτρα 

έγκαιρα.   
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