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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους 

που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και καλούνται να τον εκτιμούν 

και να τον διαχειρίζονται σε καθημερινή βάση για κάθε συναλλαγή. Αυτός ο κίνδυνος 

είναι ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται όχι μόνο οι τράπεζες και τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και κάθε οργανισμός που συναλλάσσεται και 

επιχειρεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στο 1ο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του 

κινδύνου και παραθέτονται ορισμένοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί 

καθ’ όλη τη λειτουργία τους. Ορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος και ο βαθμός 

σημαντικότητάς του στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και γίνεται ανάλυση των 

εννοιών-κλειδιών του πιστωτικού κινδύνου και της λειτουργία των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Γίνεται λόγος για τη προσπάθεια αντιμετώπισης και 

ελέγχου του υποκείμενου κινδύνου από τις ρυθμιστικές αρχές των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με αναφορά στους κανόνες της Βασιλείας και του 

ρυθμιστικού πλαισίου της. Προχωρώντας βαθύτερα στο θέμα στο 2ο κεφάλαιο 

παραθέτονται οι προσεγγίσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των διεθνών 

οίκων αξιολόγησης στην εύρεση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Οι οίκοι 

αξιολόγησης είναι γνωστοί για τις δημόσιες πληροφορίες που προσφέρουν στο 

επενδυτικό κοινό όσον αφορά τις πιστοληπτικές ικανότητες οργανισμών και κρατών. 

Αναλύεται η σχέση ανάμεσα στις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις κατάταξης των 

κρατικών ομολόγων και των περιθωρίων αποδόσεων τους «spreads» που 

διαμορφώνονται στην αγορά. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται τα δημοφιλέστερα 

υποδείγματα εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, όπως έχουν διαμορφωθεί τα 

τελευταία χρόνια στην προσπάθεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

ρυθμιστικών αρχών να αναπτύξουν τεχνικές ποσοτικοποίησης, υπολογισμού και 

αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένα δάνεια ή ομόλογα αλλά και 

σε επίπεδο χαρτοφυλακίων δανείων. Γίνεται λόγος για την προσέγγιση του κάθε 

υποδείγματος για τον πιστωτικό κίνδυνο, της θεωρίας στην οποία βασίζεται, των 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων στην προσέγγιση του εκάστοτε υποδείγματος. 

Αναφέρεται η σημαντικότητα των υποδειγμάτων και παραθέτονται οι νεότερες 

προκλήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο και η εισαγωγή του machine learning στο 

τομέα της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Στο 4ο κεφάλαιο ακολουθεί μια 

κριτική ανάλυση των υποδειγμάτων που αναλύθηκαν σε επίπεδο εφαρμογής των, 
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αλλά και δυνάμεων και αδυναμιών τους. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της 

παρούσας εργασίας αλλά και προτάσεις για περεταίρω έρευνα πάνω στο θέμα των 

υποδειγμάτων εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου που αφορούν την επικαιρότητα, τα 

οποία παρόλο που συνεισφέρανε σημαντικά στην αποδοτικότερη προσέγγιση του εν 

λόγω κινδύνου, επιδέχονται περεταίρω ανάπτυξης και βελτιστοποίησης, στην 

προσπάθεια ο πιστωτικός κίνδυνος να φτάσει στα καλύτερα δυνατά επίπεδα 

αντιμετώπισης.   

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1.1 Τι είναι κίνδυνος 

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια του πιστωτικού 

κινδύνου, θα πρέπει ίσως πρώτα να οριστεί η ευρύτερη έννοια του κινδύνου στο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον.  Ο κίνδυνος μπορεί να οριστεί ως η πιθανότητα να 

συμβούν γεγονότα που οδηγούν σε απώλειες ή σε κέρδη χαμηλότερα από τα 

αναμενόμενα, σύμφωνα με τους Jorge R. Sobehart   Sean C. Keenan (2016). 

  Οι κίνδυνοι που επηρεάζουν μια επιχείρηση και κατ’ επέκταση καλείται να 

τους διαχειριστεί διακρίνονται στους Επιχειρηματικούς (Business Risks) και στους 

Χρηματοοικονομικούς κινδύνους (Financial Risks). Η διαφορά αυτών των τύπων 

κινδύνων έγκειται στο γεγονός ότι οι Επιχειρηματικοί κίνδυνοι πηγάζουν από το 

εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον μια επιχείρησης και συνδέονται άμεσα με τις 

στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνει κατά τη λειτουργία της. Αντίθετα οι 

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τον τρόπο κατά τον οποίο 

χρηματοδοτούνται οι λειτουργίες της επιχείρησης και από τη λειτουργία των 

διαφόρων αγορών χρήματος και κεφαλαίου.  

Οι παραπάνω κατηγορίες εμπεριέχουν πολλά είδη κινδύνων που αντιμετωπίζει 

καθημερινά μια επιχείρηση. Ο Κίνδυνος Αγοράς (Market Risk), ο Λειτουργικός 

Κίνδυνος (Operational Risk), ο Διασυνοριακός Κίνδυνος (Borderline Risk), ο 

Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk), καθώς και ο Πιστωτικός κίνδυνος (Credit 

Risk) που θα μας απασχολήσει στη παρούσα εργασία, είναι μερικοί από τους πιο 

σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση. 
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Για παράδειγμα, ο Κίνδυνος Αγοράς είναι ο κίνδυνος να μειωθεί η αξία μιας 

επένδυσης που έγκειται στο γεγονός της πιθανής μεταβολής κάποιων παραγόντων 

που επηρεάζουν την αξία της στην αγορά, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου ή ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος. Ο Κίνδυνος Ρευστότητας είναι η αβεβαιότητα έγκαιρης 

ρευστοποίησης μιας επένδυσης (πχ ενός ομολόγου) όταν δεν μπορεί να πωληθεί 

αρκετά γρήγορα ώστε να αποτρέψει ή να μετριάσει μία απώλεια κεφαλαίου. Τέλος ο 

Λειτουργικός κίνδυνος  περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τον 

ανθρώπινο παράγοντα, ή από την ανεπάρκεια ή αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών 

και συστημάτων, αλλά ακόμα και αυτούς που προέρχονται από εξωτερικά γεγονότα 

όπως τα νομικά ζητήματα. Οι δύο πρώτοι κίνδυνοι που αναλύθηκαν εντάσσονται 

στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους ενώ ο τελευταίος στους επιχειρηματικούς. 

1.2 Τι είναι ο Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk), σύμφωνα με την ICAP-Group είναι ο 

κίνδυνος που διατρέχει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός να μην εισπράξει έγκαιρα 

τις απαιτήσεις του, ή ακόμα να μην τις εισπράξει ποτέ. Πιο συγκεκριμένα για τις 

τράπεζες, ο πιστωτικός κίνδυνος ενέχει τη πιθανότητα ένας δανειζόμενος να μην 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έχοντας αποτύχει να πληρώσει τους τόκους και το 

κεφάλαιο στο δανειστή του ,στο καθορισμένο χρονικό διάστημα που προβλέπεται. 

Ακόμα περιλαμβάνει την πιθανότητα ο δανειζόμενος να πτωχεύσει αθετώντας έτσι 

την υποχρέωση του ή να υποβιβαστεί η ποιότητα πίστωσής του, οδηγώντας τον 

δανειστή σε οικονομικές ζημίες. Ο πιστωτικός κίνδυνος δημιουργείται κυρίως όταν η 

πιστοληπτική ικανότητα της δανειζόμενης επιχείρησης είναι χαμηλή επηρεαζόμενη 

έτσι πιο εύκολα από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος που μπορεί να την 

οδηγήσουν σε αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών της. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι μόνο άμεσα συνδεδεμένος με τη φύση των 

δραστηριοτήτων μιας τράπεζας, αλλά και με τις δραστηριότητες των οικονομικών 

οργανισμών γενικότερα, καθώς υπάρχει σε κάθε συναλλαγή. Είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να γνωρίζει ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός (μια τράπεζα) την 

πιστοληπτική ικανότητα του δανειζομένου (πχ μιας επιχείρησης), αλλά είναι εξίσου 

σημαντικό από μεριάς τους οι επιχειρήσεις-δανειζόμενοι να γνωρίζουν την 

πιστοληπτική τους ικανότητα ώστε να προχωρήσουν ή όχι σε λήψη δανείου, 

ελέγχοντας μια πιθανή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους. Οι λόγοι που 
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οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε λήψη δανείων και άρα είναι αναγκαίο να γνωρίζουν 

την πιστοληπτική τους ικανότητα, έγκειται στις ανάγκες τους όχι μόνο για επιβίωση 

αλλά και ανάπτυξη ώστε να παραμένουν ανταγωνιστικές. Πολλές φορές μια 

επιχείρηση χρειάζεται να ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησής της για την ομαλότερη 

λειτουργία της, αλλά και να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της μέσω επενδυτικών 

προγραμμάτων, τα οποία χρειάζονται χρηματοδότηση. Γνωρίζοντας την πιστοληπτική 

της ικανότητα μια επιχείρηση προχωρεί ή όχι σε σχέδια που απαιτούν 

χρηματοδότηση ή και προχωρεί σε ενέργειες που θα την καταστήσουν περισσότερο 

πιστοληπτικά φερέγγυα για λήψη χρηματοδότησης όταν είναι αναγκαίο. Σύμφωνα με 

τους Sironi και Resti (2007), ο πιστωτικός κίνδυνος περιλαμβάνει τους ακόλουθους 

κύριους κινδύνους. 

Κίνδυνος αθέτησης (Default risk) 

Αυτός είναι ο κίνδυνος που συνδέεται με την αθέτηση υποχρέωσης από τον 

αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος κήρυξε πτώχευση και είτε προβαίνει σε ρευστοποίηση, 

είτε αθετεί το δάνειο. Εδώ η απώλεια είναι ίση με το εκτεθειμένο στο κίνδυνο ποσό 

(exposure at default) και στην απώλεια λόγω αθέτησης (loss given default), όροι που 

θα εξετασθούν παρακάτω. 

Κίνδυνος μεταβολής πιστοληπτικής ικανότητας (Migration risk) 

Αυτός είναι ο κίνδυνος που συνδέεται με την επιδείνωση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του αντισυμβαλλομένου, γνωστός επίσης και  ως «κίνδυνος 

υποβάθμισης» (downgrading risk) όταν η πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη 

είναι δημοσιευμένη και ενδέχεται να υποβαθμιστεί από τον οργανισμό που την 

δημοσιοποίησε.  

Κίνδυνος περιθωρίου (Spread risk) 

Αυτός είναι ο κίνδυνος που συνδέεται με την αύξηση των περιθωρίων 

αποδόσεων που απαιτούνται από τους δανειολήπτες (εκδότες ομολόγων) από την 

αγορά. Σε μια περίπτωση αυξημένης αποστροφής των επενδυτών από πλευράς 

κινδύνου, το περιθώριο που συνδέεται με μια δεδομένη πιθανότητα αθέτησης μπορεί 

να αυξηθεί. Σε μια τέτοια περίπτωση η αγοραία αξία των χρεογράφων μειώνεται, 

χωρίς καμία μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη. 
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Κίνδυνος ανάκτησης (Recovery risk) 

Αυτός είναι ο κίνδυνος ότι το ποσοστό είσπραξης από το ποσό του δανείου 

που υπολογίστηκε στη περίπτωση αθέτησης, μετά την εκκαθάριση των περιουσιακών 

στοιχείων του αφερέγγυου αντισυμβαλλομένου, θα είναι μικρότερο από το αρχικά 

υπολογιζόμενο ποσό. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή η ρευστοποιήσιμη αξία ήταν 

χαμηλότερη από την εκτιμώμενη ή απλά επειδή η διαδικασία ανάκτησης χρειάστηκε 

περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο. 

Κίνδυνος υποκατάστασης  (Pre-settlement or substitution risk)  

Αυτός είναι ο κίνδυνος ο αντισυμβαλλόμενος της τράπεζας σε ένα over-the-

counter παράγωγο να καταστεί αφερέγγυος πριν από τη λήξη της σύμβασης, 

αναγκάζοντας έτσι την τράπεζα να την αντικαταστήσει σε νέες και ενδεχομένως 

λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς. Ένα παράγωγο είναι μια ασφάλεια (ένα 

αξιόγραφο) με τιμή που εξαρτάται ή προέρχεται από ένα ή περισσότερα περιουσιακά 

στοιχεία. Η αξία του προσδιορίζεται από τις διακυμάνσεις του υποκείμενου 

περιουσιακού στοιχείου. Τα πιο κοινά υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού 

περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, βασικά εμπορεύματα, νομίσματα, επιτόκια και 

δείκτες της αγοράς. Ανάλογα με το πού συναλλάσσονται τα παράγωγα μπορούν να 

ταξινομηθούν ως over the counter (εξωχρηματιστηριακά) ή εισηγμένα.  

Κίνδυνος χώρας (Country risk) 

Αυτός είναι ο κίνδυνος ότι ένας αλλοδαπός αντισυμβαλλόμενος δεν θα είναι 

σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω γεγονότων πολιτικού ή 

νομοθετικού χαρακτήρα, όπως η εισαγωγή περιορισμών στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, οι οποίες τον εμποδίζουν να εξοφλήσει το χρέος του. 

Για τα τραπεζικά συστήματα, ο πιστωτικός κίνδυνος ίσως να αποτελεί τη 

σοβαρότερη απειλή για τη φερεγγυότητά τους. Οι ζημίες από επισφαλείς πελάτες, 

δηλαδή πελάτες που αθέτησαν τις υποχρεώσεις τους προς μια τράπεζα δημιουργούν 

σοβαρά προβλήματα στον ισολογισμό των τραπεζών, μειώνουν την κερδοφορία τους 

και τα αποθεματικά τους. Αυτό συνεπάγεται με μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας 

και της ίδιας της τράπεζας αλλά και αύξηση του κόστους δανεισμού της. Είναι λοιπόν 

φανερό ότι κάθε χρηματοπιστωτικός οργανισμός είναι αναγκασμένος να αναπτύξει 

τεχνικές εντοπισμού και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Για να κατανοήσουμε 
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καλύτερα τη σύνδεση του πιστωτικού κινδύνου με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

όπως μια τράπεζα θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στην έννοια του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

1.3 Πιστωτικός κίνδυνος και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Ας ξεκινήσουμε την παρουσίαση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

ορίζοντας την έννοια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σύμφωνα με τον 

καθηγητή Ζοπουνίδη Κ. (2009), ως χρηματοπιστωτικό σύστημα ορίζεται ένα σύνολο 

θεσμών και οικονομικών φορέων που επιτελούν ως βασική λειτουργία τη μεταφορά 

οικονομικών πόρων από τις πλεονασματικές οικονομικές μονάδες στις ελλειμματικές 

και συνίσταται στη μετατροπή χρηματικών μέσων σε δανειακό κεφάλαιο. Η 

προσφορά σε δανειακό κεφάλαιο επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως το 

επιτόκιο, το διαθέσιμο εισόδημα, το εθνικό εισόδημα και τους φορολογικούς 

συντελεστές, με σημαντικότερο παράγοντα εξ αυτών το επιτόκιο. Η σχέση 

προσφοράς δανειακών κεφαλαίων και ύψος επιτοκίου είναι ανάλογη, ενώ αντίθετα η 

σχέση ζήτησης δανειακών κεφαλαίων και ύψους επιτοκίου είναι αντιστρόφως 

ανάλογη.  

Η σπουδαιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι μεγάλης 

σημασίας, καθώς επιτελεί λειτουργίες που επιτρέπουν την ανάπτυξη της οικονομίας 

ορθολογικά. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα περιλαμβάνει δύο μορφές 

χρηματοδότησης την άμεση και την έμμεση. Στη πρώτη μορφή ο δανειστής 

(επιχείρηση, ιδιώτης, επενδυτής κα) μεταφέρει άμεσα τα κεφάλαια του στο 

δανειζόμενο (εταιρείες, φορείς δημοσίου κα) μέσω της αγοράς κεφαλαίου. Αυτό 

πραγματοποιείται μέσω των εκδόσεων αξιόγραφων από το Χρηματιστήριο. Στην 

έμμεση μορφή χρηματοδότησης ως ενδιάμεσος των χρηματοδοτών και των 

χρηματοδοτούμενων λειτουργεί η τράπεζα ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Χρηματοπιστωτικές θεωρούνται οι επιχειρήσεις όπως οι τράπεζες, οι ειδικοί 

πιστωτικοί οργανισμοί, οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί, τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια, οι 

ασφαλιστικές εταιρίες, οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και ανάληψης 

επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (factoring), οι εταιρίες επενδύσεων και 

αμοιβαίων κεφαλαίων οι χρηματιστηριακές εταιρίες κλπ (Ζοπουνίδης, 2009). 

Ο κύριος ρόλος των τραπεζών είναι να συλλέγει καταθέσεις και να χορηγεί 

δάνεια. Αν προσπαθήσουμε να φανταστούμε τη τράπεζα ως μια επιχείρηση τότε είναι 
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εύκολο να κατανοήσουμε ότι οι υποχρεώσεις της είναι οι καταθέσεις που δέχεται και 

οι απαιτήσεις της τα δάνεια που χορηγεί, τα οποία αποτελούν και τη πηγή εσόδων της 

μέσω των τόκων των δανείων. Κατανοώντας τα παραπάνω είναι εύλογο να ειπωθεί 

πως ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κίνδυνο που 

αναλαμβάνουν καθημερινά οι τράπεζες. Είναι δεδομένο ότι καθημερινά πρέπει μια 

τράπεζα να αποτιμά και να αξιολογεί τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος σχετίζεται με 

την αξιολόγηση ενός δανειολήπτη να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του, βάσει και 

των αμοιβαίως συμφωνηθέντων όρων που καλύπτουν τη πίστωση αυτή (Ζοπουνίδης 

και Λεμονάκης, 2009). Ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι ο μόνος κίνδυνος που 

αντιμετωπίζει μια τράπεζα ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σημαντικοί κίνδυνοι που 

χρίζουν αντιμετώπισης είναι και ο επιτοκιακός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και 

ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Σε αυτή την εργασία όμως δίνουμε βάση στο πιστωτικό 

κίνδυνο.  

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λοιπόν είναι αναγκασμένα για την υγιή 

λειτουργία τους και την επιβίωσή τους να αναπτύσσουν συνεχώς και να βελτιώνουν 

συστήματα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών είτε αυτοί είναι 

ιδιώτες είτε επιχειρήσεις. Η αυξημένης σημασίας επίδραση του πιστωτικού κινδύνου 

στη σταθερότητα των τραπεζών καθρεφτίζεται από τη καθιέρωση αποδεκτών 

κανόνων ελέγχου των κινδύνων των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, από τις εποπτικές 

αρχές των τραπεζικών συστημάτων. Αυτοί οι κανόνες είναι οι κανόνες του σύμφωνου 

της Βασιλείας που αντικείμενό τους είναι η φερεγγυότητα των τραπεζών, η 

προστασία της υγιεινούς λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η 

προστασία των καταθετών, μέσω μεθόδων υπολογισμού των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των τραπεζών. Το σύμφωνο της Βασιλείας αναλύεται εκτενέστερα στην 

επόμενη παράγραφο. 

1.4 Πιστωτικός κίνδυνος και Βασιλεία 

1.4.1 Τι είναι η Βασιλεία 

Η κομητεία της Βασιλείας ιδρύθηκε το 1974 από τους κυβερνήτες των 

κεντρικών τραπεζών των G10 χωρών (περισσότερο βιομηχανικά ανεπτυγμένες 

χώρες), ως συνέπεια του κύματος οικονομικής κρίσης που κορυφώθηκε με τη 

χρεοκοπία της Γερμανικής Herstatt Bank. Τα μέλη της κομητείας προέρχονται από 

δεκατρείς χώρες και κάθε χώρα εκπροσωπείται από την κεντρική της τράπεζα ή άλλη 
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εποπτική αρχή του τραπεζικού της συστήματος. Η κομητεία εξυπηρετεί ως ένας 

φορέας συζήτησης και συνεργασίας σε θέματα διεθνούς τραπεζικής εποπτείας. Η 

εποπτεία των κεφαλαιακών απαιτήσεων προτάθηκε από τη Βασιλεία το 1987 και 

κυρώθηκε το 1988. 

1.4.2 Βασιλεία και κεφαλαιακές απαιτήσεις 

Ο σκοπός που οι εποπτικές αρχές στόχευσαν στη καθιέρωση κεφαλαιακών 

απαιτήσεων σε διεθνή κλίμακα βασίζεται σε τρία οφέλη για τα τραπεζικά συστήματα.  

• Αποτροπή των τραπεζών από πιθανές κρίσεις με την αποθάρρυνσή τους από 

την έκθεσή τους σε υπερβολικά ρίσκα. 

• Ενίσχυση της αξιοπιστίας των τραπεζικών ιδρυμάτων προάγοντας μεγαλύτερη 

σταθερότητα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. 

• Εξάλειψη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω παραμορφώσεων που 

προκύπτουν από τους διεθνείς κανόνες της κάθε χώρας, με την δημιουργία 

ενός διεθνούς ανταγωνιστικού χώρου με ομοιόμορφες συνθήκες 

ανταγωνισμού. 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι καθιερώθηκε η συμμόρφωση των τραπεζών 

σε μια ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια 8%. Αυτό σημαίνει ότι από το συνολικό 

κεφάλαιο που παρέχει μια τράπεζα ως δάνειο σε έναν δανειζόμενο, τουλάχιστον το 

8% του κεφαλαίου πρέπει να προέρχεται από δικά της ίδια κεφάλαια.  

1.4.3 Η Βασιλεία II και οι πυλώνες της 

Η επιτροπή της Βασιλείας, λόγω των νέων προκλήσεων και αλλαγών στο 

διεθνή χρηματοπιστωτικό χώρο, το 1999 ξεκίνησε την αναθεώρηση της «Βασιλείας 

I» με ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙ». Διαμορφώνοντας το νέο 

πλαίσιο, η επιτροπή προσπάθησε να δώσει ένα πιο σχετικό ρόλο στα μοντέλα 

μέτρησης πιστωτικού κινδύνου που αναπτύχθηκαν από τις τράπεζες, εξετάζοντας 

βέβαια έτσι την αξιοπιστία και ακεραιότητά τους. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 

αύξησης της πολυπλοκότητας των χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων, λόγω της 

οποίας γίνεται δυσκολότερο να καθοριστεί ένα κοινό συνετό πλαίσιο βασισμένο σε 

συντελεστές που ταιριάζουν σε όλες τις τράπεζες («one size fits all»). Οι νέες 

προτάσεις της «Βασιλείας ΙΙ» στηρίζονται σε τρεις πυλώνες βάσει των οποίων οι 

εποπτικές αρχές και οι τράπεζες αξιολογούν τους κινδύνους των τραπεζών. 
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Ο πρώτος πυλώνας θέτει τα ελάχιστα όρια κεφαλαιακής επάρκειας. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον υπολογισμό των 

κινδύνων από τις ίδιες τις τράπεζες πλέον. Για τον πιστωτικό κίνδυνο προτείνεται για 

τις τράπεζες η τυποποιημένη προσέγγιση και η μέθοδος των εσωτερικών 

διαβαθμίσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό, τον επιτοκιακό αλλά και τον 

λειτουργικό κίνδυνο η Βασιλεία II καθόρισε το δείκτη της ελάχιστης κεφαλαιακής 

επάρκειας στο 8%, όπως και στη Βασιλεία Ι.  

Ο δεύτερος πυλώνας θέτει διαδικασίες που επιτρέπουν την επιθεώρηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας των χρηματοοικονομικών οργανισμών από τις εποπτικές 

αρχές. Αξιολογούνται οι εσωτερικές μέθοδοι των τραπεζών για την αξιολόγηση των 

κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας τους, καθώς και η συνέπεια των τραπεζών 

με το πλαίσιο της Βασιλείας II. 

Τέλος, ο τρίτος πυλώνας θέτει κανόνες διαφάνειας των τραπεζών μέσω της 

αγοράς ώστε να ενδυναμωθεί η φερεγγυότητά τους. Με άλλα λόγια αποκαλύπτονται 

στους συμμετέχοντες της αγοράς στοιχεία των τραπεζών για την κεφαλαιακή 

επάρκειά τους και το πόσο εκτεθειμένες είναι στο κίνδυνο.  

Το αυξημένο ενδιαφέρον του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της Βασιλείας στην 

αξιολόγηση και την εποπτεία των εσωτερικών συστημάτων αναγνώρισης και 

διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών έγκειται στο γεγονός ότι μία τράπεζα με 

ανεπτυγμένο και αποτελεσματικό σύστημα εκτίμησης των κινδύνων της έχει την 

ικανότητα να είναι ελαστικότερη στο κεφάλαιο που είναι υποχρεωμένη να κρατάει 

για τις δραστηριότητές της.  

2. ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 

2.1 Η ανάπτυξη των μοντέλων ως νέα προσέγγιση του 

Πιστωτικού κινδύνου 

Ο τρόπος με τον οποίο μετράται και διαχειρίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος 

συνάντησε ήδη από τον περασμένο αιώνα επαναστατική αλλαγή, με νέες ιδέες και 

τεχνολογίες να εμφανίζονται στον χρηματοοικονομικό κόσμο από ειδικούς που 

αρχίζουν να εφαρμόζουν την ικανότητά τους να αναπτύσσουν μοντέλα, στο πεδίο της  



12 
 

ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου. Η αλλαγές στη προσέγγιση του πιστωτικού 

κινδύνου και η ανάπτυξη των μοντέλων έγκειται σε πολλούς λόγους. Σε παγκόσμιο 

επίπεδο παρατηρήθηκε αύξηση των πτωχεύσεων, πιθανόν από την αύξηση του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού. Επιπλέον ακόμα και σε ανεπτυγμένες χώρες 

παρατηρήθηκε μεταβλητότητα και μείωση στις αξίες των εγγυήσεων και αυτό λόγω 

του ότι οι αξίες ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων είναι δύσκολο να προβλεφτούν 

και να πραγματοποιηθούν με ρευστοποίηση. Όσο πιο αβέβαιες οι εγγυήσεις τόσο πιο 

ριψοκίνδυνα γίνονται τα δάνεια. Η έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο αυξήθηκε λόγω της 

τεράστιας επέκτασης των αγορών παραγώγων, δημιουργώντας εκτενέστερη ανάγκη 

ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 

υπολογιστικών συστημάτων έδωσε στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την δυνατότητα 

να αναπτύξουν μοντέλα μέτρησης και διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου. Τέλος, όπως 

αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο με την αναθεώρηση της Βασιλείας του 1988 

με τη προσέγγιση «one size fits all» - δηλαδή όλα τα δάνεια υπόκεινται στον ίδιο 

κανόνα ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης 8% ανεξαρτήτως του ύψους του δανείου, 

της ληκτότητάς του και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη – και με την 

εισαγωγή της Βασιλείας ΙΙ που ενθάρρυνε τις μεγάλες τράπεζες να αναπτύξουν 

μεθόδους εσωτερικής αξιολόγησης, προωθήθηκε η ανάπτυξη νέων μοντέλων που 

εκτιμούν και διαχειρίζονται τον πιστωτικό κίνδυνο. 

2.2 Προσεγγίσεις του Πιστωτικού Κινδύνου 

2.2.1 Εξωτερικές διαβαθμίσεις (external ratings) και Οίκοι 

Αξιολόγησης 

Το έργο των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Rating 

Agencies –CRA) είναι να προσφέρουν συμβουλές προς όφελος των επενδυτών στη 

δευτερογενή αγορά. Αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα ιδιωτών, επιχειρήσεων 

αλλά και χωρών και παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους ώστε 

να λάβουν ασφαλέστερες αποφάσεις. Το αντικείμενό τους είναι δηλαδή να 

προσφέρουν μια αυτόνομη και ανεξάρτητη γνώμη για τον πιστωτικό κίνδυνο με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια. Δημιουργούν πιστοληπτικές διαβαθμίσεις στις οποίες 

βαθμολογούνται οι πιστωτικές ποιότητες των δανειζόμενων. Οι πληροφορίες που 

παρέχουν εξυπηρετούν και τα δύο μέρη μιας σχέσης δανειστή και δανειζόμενου, 

καθώς στον πρώτο προσφέρει πληροφόρηση για τον πιστωτικό κίνδυνο των 
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εναλλακτικών επενδυτικών ευκαιριών του, ενώ στον δεύτερο, προσφέρει την 

ευκαιρία να βελτιστοποιήσει τη πιστοληπτική του ικανότητα σύμφωνα με τα 

αποδεκτά πρότυπα. Τα τελευταία χρόνια οι οίκοι αξιολόγησης έπαιξαν μεγάλο ρόλο 

στην χρηματοοικονομική αγορά καθώς οι βαθμολογίες τους είχαν τεράστια επίπτωση. 

Οι μεγαλύτεροι και δημοφιλέστεροι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οι 

λεγόμενοι Big Three, είναι οι Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s (S&P) 

και η Fitch Ratings, όπου μαζί ελέγχουν περίπου το 95% των αξιολογήσεων 

παγκοσμίως.  

Ένας οίκος αξιολόγησης παρέχει αξιολογήσεις μόνο όταν υπάρχουν επαρκείς 

διαθέσιμες πληροφορίες για να παρέχει αξιόπιστη γνώμη για τη πίστωση, η οποία θα 

στηρίζεται σε διάφορες αναλύσεις που βασίζονται σε ένα καθορισμένο αναλυτικό 

πλαίσιο (Servigny και Renault, 2004). Tα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία παρέχεται 

αξιολόγηση είναι πολύ αυστηρά καθορισμένα και συνιστούν τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία των οργανισμών αξιολόγησης, τα οποία συσσωρεύονται με πολυετή 

εμπειρία. Η διαδικασία αξιολόγησης μιας επιχείρησης από τον οίκο αξιολόγησης 

γίνεται ως εξής. Η επιχείρηση ζητάει από έναν οίκο αξιολόγησης να τη βαθμολογήσει 

και αφού προηγηθεί συνάντηση με τη διοίκηση της επιχείρησης και των αναλυτών 

του οίκου αξιολόγησης, οι τελευταίοι αξιολογούν τόσο ποσοτικούς όσο και 

ποιοτικούς παράγοντες συγκρίνοντας τις επιδόσεις της επιχείρησης με αυτές άλλων 

παρόμοιων εταιριών του κλάδου. Ποιοτικοί παράγοντες μπορεί να είναι η 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, η ποιότητα της διοίκησης και των πολιτικών της, 

ρυθμιστικοί κανόνες, λειτουργίες της επιχείρησης κτλ, ενώ ποσοτικοί παράγοντες 

μπορεί να είναι χρηματοοικονομικοί δείκτες της επιχείρησης. Έπειτα συγκαλείται 

συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης του οίκου όπου συζητούνται οι προτάσεις 

του επικεφαλή αναλυτή και στη συνέχεια γίνεται ψηφοφορία. Κατά τη διάρκεια μέχρι 

να εκδοθεί η τελική αξιολόγηση, η επιχείρηση η οποία υπόκειται στην αξιολόγηση 

μπορεί να αιτηθεί αλλαγή της βαθμολογίας αν παρουσιάσει σημαντικές νέες ή 

πρόσθετες πληροφορίες που υποστηρίζουν αυτή την ένσταση. Η υποκείμενη 

επιχείρηση ενημερώνεται στη συνέχεια για την τελική αξιολόγηση και τα κύρια 

επιχειρήματα που την υποστηρίζουν. 

Οι οίκοι αξιολόγησης εκδίδουν σε τακτά χρονικά διαστήματα πίνακες που 

αναφέρουν τα ποσοστά αθέτησης ανά κατηγορία, έτος, κλάδο και περιοχή, οι οποίοι 

αντικατοπτρίζουν εμπειρικά τη συχνότητα αθετήσεων των επιχειρήσεων ανά 
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κατηγορία αξιολόγησης (πιστοληπτική διαβάθμιση). Ο πρωταρχικός στόχος αυτών 

των στατιστικών στοιχείων είναι να εξακριβωθεί αν οι καλύτερες βαθμολογίες 

συνδέονται πράγματι με χαμηλότερα ποσοστά αθέτησης, αλλά και αντίθετα αν οι 

χαμηλότερες βαθμολογίες συνδέονται με υψηλότερα ποσοστά αθέτησης. Εκτός από 

αυτούς τους πίνακες πιστοληπτικών διαβαθμίσεων οι οίκοι αξιολόγησης εκδίδουν και 

πίνακες μετάβασης (transition matrices), οι οποίοι αναφέρουν τις πιθανότητες 

μετάβασης του υποκείμενου σε αξιολόγηση (επιχείρηση, κράτος, οργανισμός) από 

μια βαθμίδα σε μια άλλη. Παράδειγμα πίνακα πιστοληπτικών διαβαθμίσεων και 

πίνακα μετάβασης δίνεται παρακάτω. Τέλος οι οίκοι αξιολόγησης θεωρούν 

σημαντικό να διασαφηνιστεί ότι οι αξιολογήσεις τους είναι απλώς γνώμες και όχι 

προτάσεις κινήσεων υπέρ η κατά επενδύσεων. 

 

Πίνακας 2.1. Πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των Big Three οίκων αξιολόγησης. 

 
Πηγή: Wolfstreet.com 
Σχόλιο: Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις είναι χωρισμένες σε δύο ευρείς κατηγορίες: επενδυτικού βαθμού 

(investment grade –IG) και μη επενδυτικού βαθμού (non-investment grade –NIG), ή κερδοσκοπικού. Οι εταιρείες 

IG είναι σχετικά σταθεροί εκδότες με μέτριο κίνδυνο αθέτησης υποχρέωσης, ενώ τα ομόλογα που εκδίδονται στην 

κατηγορία NIG, συχνά αποκαλούμενα junk bonds, είναι πιο πιθανό να χρεοκοπήσουν. Για αυτό το λόγο 

διακρίνεται στο πίνακα ότι γίνεται σύνδεση των junk bonds με χαμηλότερες βαθμολογίες. 
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Πίνακας 2.2  Πίνακας μετάβασης από μία πιστοληπτική διαβάθμιση σε άλλη 

 

Πηγή: Standard & Poor’s Credit Week (1996), απόProbability Models of Credit Risk 
Σχόλιο: Ο εκδότης που ανήκει στη κατηγορία ΑΑΑ έχει 90,81% πιθανότητα να παραμείνει στη κατηγορία ΑΑΑ 

και 8,33% να πέσει στη κατηγορία ΑΑ. 

 

Πίνακας 2.3  Πιθανή αξία ομολόγου σε ένα χρόνο ανάλογα τη βαθμολογία του 

 
Πηγή: IntroductiontoCreditMetricsp.10, απόProbability Models of Credit Risk 
Σχόλιο: Αξίες ομολόγων που αρχικά αξιολογήθηκαν ως ΒΒΒ. Αν τα ομόλογα παραμείνουν σε ένα χρόνο ΒΒΒ θα 

έχουν αξία 107,55$ ενώ αν ανέβουν κατηγορία στο Α θα έχουν αξία 108,66$. 

 

Standard & Poor’s (S&P) 

H  Standard & Poor’s ιδρύθηκε το 1941 προκύπτοντας από τη συγχώνευση 

των εταιριών Standard Statistics, που ιδρύθηκε το 1860 και Poor’s publishing και 

είναι αμερικανική εταιρία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Θεωρείται από τους 

σημαντικότερους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και είναι 

γνωστή για τους χρηματιστηριακούς της δείκτες όπως ο S&P500, ο οποίος 

περιλαμβάνει 500 επιλεγμένες μετοχές με κριτήρια το κλάδο δραστηριότητας, τη 

ρευστότητα και το μέγεθος της αγοράς και εξάγει το ρίσκο και την απόδοση που 

χαρακτηρίζουν αυτές τις εταιρίες. Η Standard & Poor’s παρέχει πληροφορίες για 
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αναλύσεις της επιχειρήσεων, κρατών και οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και 

εμπορεύεται επενδυτικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικός ερευνητής του πιστωτικού 

κινδύνου. Οι αξιολογήσεις της είναι τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες. 

Οι διαβαθμίσεις της κυμαίνονται από ΑΑΑ (η ανώτερη βαθμίδα) έως D (η 

κατώτερη). Οι εκτιμήσεις προβλέψεων που παρέχει κυμαίνονται από έξι μήνες έως 

και δύο έτη. 

Moody’s 

Η Moody’s ιδρύθηκε το 1909 και είναι αμερικανική εταιρία επιχειρηματικών 

και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, έρευνας και 

ανάλυσης κινδύνων για ένα εύρος σύνθετων χρηματοπιστωτικών προϊόντων 

ανάληψης χρέους, καθώς και αξιολογήσεις δημόσιου χρέους για πάνω από 100 

χώρες. Όπως και η S&P, η Moody’s χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ποσοτικών και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών για την αξιολόγηση επιχειρήσεων και κρατών. Για 

παράδειγμα για την αξιολόγηση μιας χώρας η Moody’s χρησιμοποιεί πληροφορίες 

σχετικά με την οικονομική διάρθρωση και επίδοση της χώρας, τις εξωτερικές 

πληρωμές και συναλλαγές, τους δημοσιονομικούς της δείκτες, τη νομισματική 

ισορροπία κτλ. Οι αξιολογήσεις της Moody’s ξεκινάνε από την βαθμίδα Αaa, η οποία 

είναι η υψηλότερη βαθμίδα για τον ανώτερης ποιότητας εκδότη και φτάνει στη 

χαμηλότερη βαθμίδα C, που συνήθως δίνεται σε τίτλους που είναι σε αθέτηση και με 

ελάχιστες πιθανότητες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

Fitch Ratings 

Η Fitch Ratings είναι και αυτός ένας από τους σημαντικότερους οίκους 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και αποτελεί εθνικά αναγνωρισμένο 

οργανισμό στατιστικής αξιολόγησης (NRSRO) από το 1975. Ιδρύθηκε το 1914 στη 

Νέα Υόρκη. Οι επενδυτές συμβουλεύονται τις αξιολογήσεις της εταιρίας ως οδηγό 

για το ποιες επενδύσεις δεν ενέχουν τον κίνδυνο αθέτησης και θα αποδώσουν μια 

σταθερή απόδοση. Η Fitch Ratings βασίζει τις αξιολογήσεις της σε παράγοντες όπως 

το είδος του χρέους που κατέχει μια εταιρία και πόσο ευαίσθητο είναι στις 

συστημικές αλλαγές όπως τα επιτόκια. Οι διαβαθμίσεις της είναι παρόμοιες με αυτές 

της S&P και ξεκινούν από την ανώτερη βαθμίδα ΑΑΑ, στην οποία ανήκουν εταιρίες 

εξαιρετικής ποιότητας με σταθερές ταμειακές ροές και καταλήγουν στη βαθμίδα D, 

όπου ανήκουν οι χρεοκοπημένες εταιρίες. 



17 
 

2.2.2 Κριτική των Οίκων Αξιολόγησης 

Τα τελευταία χρόνια οι οίκοι αξιολόγησης δέχτηκαν τεράστια κριτική και 

αμφισβήτηση της αξιοπιστίας τους, η οποία κορυφώθηκε με την παγκόσμια 

οικονομική κρίση. Αποκαλύφθηκαν πολλές ελλείψεις και κενά στις εκτιμήσεις των 

οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι απέτυχαν να προβλέψουν και να αξιολογήσουν σωστά 

τους κινδύνους από τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα με αποτέλεσμα να 

αποτύχουν να προειδοποιήσουν επαρκώς τους επενδυτές για τους υψηλούς κινδύνους 

που είχαν αναλάβει με την ανάληψη των σύνθετων πιστωτικών προϊόντων, τα οποία 

βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης (Καλφάογλου, 2014). Κριτική δέχονται επίσης 

για το ολιγοπώλιο που είναι διαμορφωμένο γύρω από τους μεγάλους τρεις (Big 

Three) οίκους αξιολόγησης καθώς όπως προαναφέρθηκε ελέγχουν το 95% της 

αγοράς ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούν κυρίως τοπικά. Σύμφωνα με γνώμες πολλών το 

ολιγοπώλιο που δημιουργήθηκε καθιστά τους οίκους ισχυρούς και ικανούς για να 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεθνή οικονομία. Μάλιστα ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των μεγαλύτερων οίκων έχει δώσει τροφή σε κατηγορίες για μειωμένη ποιότητα των 

αξιολογήσεών τους. Ο λόγος είναι ότι η επιθυμία αύξησης ή διατήρησης του μεριδίου 

αγοράς από έναν οίκο οδήγησε σε ευνοϊκότερες αξιολογήσεις των πελατών που 

αξιολογούνται.  Σε άρθρο του μάλιστα ο κ. Ζοπουνίδης αναφέρει ότι  έχει ήδη 

συζητηθεί η αναγκαιότητα ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας, ο οποίος σε συνεργασία με την Eurostat θα προέβαινε σε 

αξιόπιστη και δυναμική αξιολόγηση όλων των κρατών της Ευρωζώνης, αλλά και 

άλλων χωρών που ζητούν χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες. Οι λανθασμένες 

εκτιμήσεις των οίκων μπορούν να διακριθούν και από το παράδειγμα της Ελλάδας, 

καθώς στο παρελθόν με το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης οι εκτιμήσεις τους 

εξέπεμπαν αισιοδοξία για τη χώρα ίσως λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και των 

συμφωνιών για τα έργα εκείνη την εποχή, ενώ πολύ γρήγορα άλλαξαν τη στάση τους 

και οδηγήθηκαν στην υποβάθμιση της χώρας. Κυβερνήσεις πολλών χωρών πολλάκις 

κατηγόρησαν τους οίκους αξιολόγησης ότι οι επιπτώσεις των συνεχόμενων 

υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας τους επηρεάζουν αρνητικά την 

χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα και για αυτό προτείνουν την αυστηρότερη 

εποπτεία των οίκων. Τέλος, σύμφωνα με πολλούς μελετητές οι οίκοι αξιολόγησης 

έχουν φορές θυσιάσει την αντικειμενικότητά τους προκειμένου να αποδώσουν στην 

αξιολογούμενη επιχείρηση από την οποία πληρώνονται την επιθυμητή αξιολόγηση, 
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καθώς επίσης κάνουν λόγο για εμφάνιση υψηλότερων αξιολογήσεων με το πέρασμα 

των ετών, φαινόμενο που ονομάστηκε πληθωρισμός των αξιολογήσεων και για 

πολλούς ήταν ένας σημαντικός παράγοντας, ανάμεσα σε πολλούς, που οδήγησαν 

στην χρηματοπιστωτική κρίση (Πανοπούλου και Τσούμας, 2011). Αντίθετα στις 

αξιολογήσεις χωρών για τις οποίες οι οίκοι δεν πληρώνονται έχει παρατηρηθεί ότι 

είναι αρκετά πιο συντηρητικές και έτσι ο πληθωρισμός των αξιολογήσεων δεν 

υφίσταται. Βέβαια και σε αυτή τη περίπτωση η επίδοσή τους όπως προαναφέρθηκε 

έχει αμφισβητηθεί καθώς οι προβλέψεις τους πριν τη κρίση δεν έδειχναν το 

επερχόμενο τοπίο. Ποιος είναι όμως ο ρόλος των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων που 

εκδίδουν οι οίκοι αξιολόγησης για τα ομόλογα κάθε χώρας, στη χρηματοπιστωτική 

τους σταθερότητα και ειδικότερα, το κόστος δανεισμού τους που διαμορφώνεται από 

τις αποδόσεις που απαιτούνται από τα ομόλογά τους; 

2.2.3 Ο ρόλος των πιστωτικών διαβαθμίσεων στα spreads των 

κρατικών ομολόγων 

Οι παραπάνω κριτικές για τους οίκους αξιολόγησης απορρέουν σε μεγάλο 

βαθμό από τις αξιολογήσεις τους στα κυβερνητικά ομόλογα των κρατών, όπως αυτών 

της Ελλάδας και βασίζονται στη θεωρία του πιστωτικού κινδύνου ως ενός από τους 

παράγοντες επηρεασμού στα spreads των κρατικών ομολόγων. Για να κατανοήσουμε 

καλύτερα τον όρο «spread» των ομολόγων αλλά και της σύνδεσης των με τον 

πιστωτικό κίνδυνο είναι αναγκαίο να κάνουμε μια εισαγωγή σε έννοιες κλειδιά των 

ομολόγων, τα οποία θα μας απασχολήσουν και στο επόμενο κεφάλαιο που θα 

αναλυθούν τα υποδείγματα εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου. 

Τι είναι ομόλογο  

Ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο ή χρεωστικός τίτλος, ο εκδότης του οποίου 

δανείζεται χρήματα από επενδυτές για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι αποκτά την 

υποχρέωση να καταβάλει στον κάτοχο του ομολόγου, στην λήξη του, το αρχικό 

κεφάλαιο του ομολόγου όπως και ανά τακτά προκαθορισμένα διαστήματα τους 

τόκους (ή τοκομερίδια) καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ομολόγου. Στην ουσία το 

ομόλογο είναι ένα δάνειο με δανειστή τον επενδυτή και δανειζόμενο τον εκδότη. 

Εκδότης μπορεί να είναι ένα κράτος, ένας διεθνής οργανισμός, ή μια επιχείρηση που 

αποσκοπεί να χρηματοδοτήσει επενδυτικές και άλλες ανάγκες του. Βασικά 

χαρακτηριστικά ενός ομολόγου είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 
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• Ονομαστική Αξία (Face Value), είναι η αρχική αξία του χρεογράφου (αρχικό 

κεφάλαιο), που δανείζεται ο εκδότης του ομολόγου και υπόσχεται να 

επιστρέψει στη λήξη του. 

• Κουπόνι (ή εκδοτικό επιτόκιο – Coupon Rate), είναι το επιτόκιο με το οποίο 

εκδίδεται ένα ομόλογο και μπορεί να είναι σταθερό (fixed), μεταβαλλόμενο 

(floating), ή μηδενικό (zero-coupon). Με άλλα λόγια είναι το ύψος του τόκου 

που υπολογίζεται ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας. 

• Διάρκεια (Maturity), είναι το χρονικό διάστημα από την έκδοση του ομολόγου 

μέχρι τη λήξη του.  

• Τιμή (Price) του ομολόγου είναι η τιμή στην οποία ο κάτοχος του ομολόγου 

μπορεί να το πουλήσει στην δευτερογενή αγορά και διαφέρει από την 

ονομαστική του αξία. Καθορίζεται από τα επιτόκια της αγοράς, από τις 

οικονομικές συνθήκες, τη προσφορά και τη ζήτηση αλλά και από την 

πιστοληπτική αξιολόγηση του εκδότη (Σουμπενιώτης και Ταμπακούδης, 

2015).  

• Απόδοση (Yield) είναι η απόδοση που θα αποκομίσει ο κάτοχος του 

ομολόγου με βάση την τιμή αγοράς και των κουπονιών που θα εισπράττει. Η 

τρέχουσα τιμή (αγοράς) ενός ομολόγου προσδιορίζει την απόδοση που θα έχει 

ο κάτοχος του ομολόγου αν το αγοράσει σε αυτή τη τιμή και το κρατήσει 

μέχρι τη λήξη του (απόδοση στη λήξη – Yield to Maturity). Δεδομένου ότι η 

ονομαστική αξία και το επιτόκιο παραμένουν σταθερά, όσο υψηλότερη είναι η 

τιμή αγοράς του ομολόγου, τόσο μικρότερη απόδοση θα έχει ο κάτοχος και το 

αντίστροφο.  

Περιθώρια απόδοσης ομολόγων (spreads) 

Το περιθώριο (spread) είναι η διαφορά των αποδόσεων στη λήξη ανάμεσα σε 

δύο ομόλογα με ίση διάρκεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στην Ελλάδα το 

spread αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των αποδόσεων του κάθε κράτους με αυτών 

της Γερμανίας  λόγω της ισχυρότερης οικονομίας της στην Ευρωπαϊκή επικράτεια. 

Για παράδειγμα το spread των ομολόγων της Ελλάδας είναι η διαφορά των 

αποδόσεων ενός 10-ετούς ελληνικού ομολόγου από τις αποδόσεις των γερμανικών 

10ετών ομολόγων. Είναι λογικό, ότι η Γερμανία ως σημείο αναφοράς της 

διαμόρφωσης των spreads δανείζεται με ευνοϊκότερους όρους από τα υπόλοιπα κράτη 
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της ΕΕ, ενώ για την Ελλάδα, το υψηλότερο κόστος δανεισμού της φαίνεται από τη 

διαφορά των αποδόσεων των ομολόγων της (spread) από των γερμανικών.  

Πιστωτικός κίνδυνος και spreads ομολόγων 

Από την προηγούμενη ανάλυση συμπεραίνεται ότι οι οίκοι αξιολόγησης 

επιδρούν στην αγορά των ομολόγων και στα 2 μέρη, επενδυτή (δανειστή) και εκδότη 

(δανειζόμενο). Ο μεν επενδυτής συμβουλεύεται τα στοιχεία των οίκων αξιολόγησης 

για την πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών των ομολόγων, ο δε εκδότης αντλεί από 

τους οίκους πληροφόρηση σε σχέση με τη θέση του έναντι υπόλοιπων εκδοτών, ώστε 

να προσαρμόσει τις κινήσεις και στρατηγικές του σύμφωνα με τη ζήτηση και το 

επενδυτικό κοινό της αγοράς. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αποδίδοντας μια 

πιστοληπτική διαβάθμιση για κάθε εκδότη, ορίζουν την ικανότητά του να 

αποπληρώνει τα χρέη του και κατά συνέπεια την πιθανότητα αθέτησης των 

υποχρεώσεων του, δύναμη που καθιστά τους οίκους αξιολόγησης σημαντικούς στην 

επιρροή των χρηματαγορών. Οι βασικοί κίνδυνοι των εταιρικών ομολόγων είναι ο 

κίνδυνος αθέτησης (πιστωτικός κίνδυνος), ο κίνδυνος επιτοκίου, ο οικονομικός 

κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι. Ο υψηλός κίνδυνος 

αθέτησης είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι εκδότες ομολόγων κερδοσκοπικού 

(non-investment grade) βαθμού πρέπει να πληρώσουν υψηλότερα επιτόκια που 

συμβαδίζουν με τον λεγόμενο κίνδυνο πιστωτικής μετάβασης (migration risk). Ο 

πιστωτικός κίνδυνος μετάβασης περιγράφει τον κίνδυνο της πιθανότητας άμεσης 

απώλειας λόγω υποβάθμισης των εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων, καθώς 

και των πιθανών έμμεσων ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από ένα συμβάν 

πιστωτικής μετάβασης (αναφέρεται και ως κίνδυνος αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας ή κίνδυνος υποβάθμισης – downgrade risk). Συνήθως όταν μειώνεται η 

πιστοληπτική ικανότητα για ένα εταιρικό ομόλογο, η τιμή του θα μειωθεί επίσης. Στη 

πραγματικότητα όμως δεν είναι η πιστοληπτική αξιολόγηση καθ αυτή ο μόνος λόγος 

για τη μείωση της τιμής. Είναι και η αντιληπτή αξία αυτού του ομολόγου στο μυαλό 

των επενδυτών που είναι υπεύθυνη για την πτώση των τιμών. Υπάρχουν συνεπώς 

σίγουρα περισσότεροι παράγοντες από τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, 

που λαμβάνουν υπόψη οι επενδυτές κατά τον καθορισμό της τιμής ενός εταιρικού 

ομολόγου. Αυτό σημαίνει ότι η σωστή διαδικασία, κατά την υποβάθμιση ενός 

ομολόγου, είναι για τους ερευνητές να διερευνήσουν τι προκάλεσε αυτή τη πτώση, 

ώστε να δουν αν αυτά τα προβλήματα είναι βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.  
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Η απόδοση κρατικών ομολόγων είναι το επιτόκιο που καταβάλλεται στον 

αγοραστή του ομολόγου, από την κυβέρνηση η οποία το εκδίδει. Η απόδοση των 

κρατικών ομολόγων είναι το επιτόκιο με το οποίο μπορεί να δανειστεί ένας κράτος. 

Τα κρατικά ομόλογα πωλούνται από τις κυβερνήσεις σε επενδυτές με σκοπό τη 

συγκέντρωση χρημάτων για κρατικές δαπάνες. Θεωρητικά πολλά κρατικά ομόλογα 

θεωρούνται άνευ κινδύνου (risk free) ,όπως τα U.S Treasury bonds, δεν έχουν 

ενσωματωμένο τον πιστωτικό κίνδυνο στην αποτίμησή τους, και ως εκ τούτου 

αποδίδουν χαμηλότερο επιτόκιο από τα πιο ριψοκίνδυνα ομόλογα. Η διαφορά μεταξύ 

των αποδόσεων κρατικών ομολόγων και των αποδόσεων εταιρικών ομολόγων 

υψηλής βαθμολογίας (high rated) χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο του ασφαλίστρου 

κινδύνου που επιβάλλεται στις εταιρείες, κάτι που θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

Από θεωρητικής άποψης, τα κρατικά ομόλογα θεωρούνται risk free, διότι βασίζονται 

στο νόμισμα της εκδότριας κυβέρνησης και στο γεγονός ότι μπορεί να εκδίδει 

περισσότερο νόμισμα για να πληρώσει το ομόλογο κατά τη λήξη. Οι παράγοντες 

όμως που επηρεάζουν την απόδοση ενός κρατικού ομολόγου είναι η πιστοληπτική 

ικανότητα της εκδότριας κυβέρνησης, η αξία του εκδίδοντος νομίσματος στην αγορά 

συναλλάγματος και η σταθερότητα της εκδότριας κυβέρνησης και της ικανότητας να 

ξεπληρώνει χρέος. Οι οίκοι αξιολόγησης αξιολογούν τα κρατικά ομόλογα ανάλογα το 

ΑΕΠ της χώρας, το ιστορικό αθέτησης της κυβέρνησης, το κατά κεφαλήν εισόδημα 

της χώρας, το ποσοστό πληθωρισμού, τα εξωτερικά χρέη της κυβέρνησης και την 

οικονομική ανάπτυξη εντός του κράτους. Ο κίνδυνος αθέτησης ενός κρατικού 

ομολόγου αξιολογείται από τις διεθνείς αγορές χρέους και αντιπροσωπεύεται από την 

απόδοση που προσφέρει το ομόλογο. Οι κάτοχοι των ομολόγων απαιτούν υψηλότερες 

αποδόσεις από πιο επικίνδυνα ομόλογα. Για παράδειγμα, από τις 24 Μαΐου 2016, τα 

10ετή κρατικά ομόλογα που εκδόθηκαν από την καναδική κυβέρνηση προσφέρουν 

απόδοση 1,34%, ενώ τα 10ετή κρατικά ομόλογα που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση 

της Βραζιλίας προσφέρουν απόδοση 12,84%. Αυτό το περιθώριο (spread) των 1150 

μονάδων βάσης αντιπροσωπεύει την οικονομική κατάσταση και των δύο 

κυβερνήσεων και είναι ενδεικτική της ευνοϊκής αξιοπιστίας που απολαμβάνει η 

καναδική κυβέρνηση σε σχέση με τη βραζιλιάνικη (Chen, 2020).  

Τα δημοσιονομικά μεγέθη μιας χώρας αντανακλούν και την πιστοληπτική της 

ικανότητα. Αν η πιστοληπτική διαβάθμιση λοιπόν των ομολόγων μιας χώρας είναι 

χαμηλή, ο πιστωτικός τους κίνδυνος κρίνεται υψηλός και κατά συνέπεια, όσο 
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μεγαλύτερο το ρίσκο που παίρνει ο επενδυτής (δανειστής) αγοράζοντας το κρατικό 

ομόλογο, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι και η αντίστοιχη απόδοση που θα 

απαιτεί να λάβει ώστε να είναι ελκυστική η επένδυση, και συνεπώς τόσο μεγαλώνει η 

διαφορά των αποδόσεων (spread) του υφιστάμενου κράτους από τις αποδόσεις του 

σημείου αναφοράς ως δυνατότερης οικονομίας (στην Ευρώπη η Γερμανία). Η 

απόδοση των ομολόγων μιας χώρας θα πρέπει να αυξηθεί με μια αύξηση στην 

πιθανότητα αθέτησης. Αναλογικά, τα ομόλογα υψηλής διαπραγμάτευσης αναμένεται 

να προσφέρουν χαμηλότερη απόδοση από τα λιγότερο διαπραγματεύσιμα. Επιπλέον 

οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας χρησιμοποιούνται και από τις ρυθμιστικές 

αρχές για τη σύσταση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών και μπορεί έτσι 

να επηρεάσουν τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, επειδή μόνο τα υψηλής αξίας 

περιουσιακά στοιχεία είναι επιλέξιμα ως εγγυήσεις για εξασφάλιση της πίστωσης από 

την κεντρική τράπεζα. Συνεπώς μια υποβάθμιση μπορεί να δημιουργήσει μια 

μετατόπιση του χαρτοφυλακίου που μπορεί να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις 

αποδόσεις των ομολόγων. Σύμφωνα με τους Cantor και Packer (1996), η ανακοίνωση 

μιας θετικής μεταβολής της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας επιδρά άμεσα στα 

περιθώρια αποδόσεων αν η χώρα ανήκει σε διαβάθμιση κάτω του ΒΒΒ.  

Εμπειρικές έρευνες στη σχέση του πιστωτικού κινδύνου με τις 

αποδόσεις των ομολόγων  

Μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008, η αύξηση των 

δημοσιονομικών ανισορροπιών αντανακλά το υψηλό κόστος των ισχυρών μέτρων 

που ελήφθησαν για τον περιορισμό των επιπτώσεων της μεγάλης πιστωτικής κρίσης. 

Αυτές τις εξελίξεις ακολούθησαν κρίσεις δημόσιου χρέους, που εμφανίστηκαν στην 

Ελλάδα, ενώ εν συνεχεία κατέκλισαν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Η χώρα μας, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, μετά από 

συνεχείς αυξήσεις των αποδόσεων των κρατικών τους ομολόγων και συνεχείς 

υποβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας, αναγκάστηκαν να καταφύγουν το 2010-

2011 σε συστήματα διάσωσης διαμορφωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), 

στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης 

(EFSF). Αυτό το πακέτο διάσωσης όμως απέτυχε να σταθεροποιήσει τη κρίση, καθώς 

όχι μόνο αυτές οι χώρες συνέχισαν να παραμένουν αποκομμένες από τις διεθνείς 

αγορές ομολόγων, αλλά και τα Ιταλικά και Ισπανικά ομόλογα δέχτηκαν πιέσεις από 
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την αγορά. Επιπρόσθετα φαίνεται τα πακέτα στήριξης του τραπεζικού κλάδου να 

οδήγησαν σε κάποιου είδους μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου από τον ιδιωτικό 

(τραπεζικό) τομέα στον δημόσιο, κάτι που επέδρασε αυξητικά στη μεγάλη άνοδο των 

περιθωρίων αποδόσεων. Όπως είναι λογικό, τη περίοδο εκείνη εντάθηκαν οι 

εμπειρικές μελέτες που αφορούσαν τον εντοπισμό και την εξήγηση των παραγόντων 

που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των περιθωρίων αποδόσεων των κρατικών 

ομολόγων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Από τη 

διεθνή βιβλιογραφία στο θέμα των περιθωρίων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, 

έχουν αναδειχθεί κάποιοι προσδιοριστικοί παράγοντες μεταξύ των οποίων σημαντικοί 

τρείς είναι, πρώτον, ο κίνδυνος ρευστότητας της αγοράς των κρατικών ομολόγων που 

αναφέρεται στη πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου λόγω πρόωρης εκκαθάρισης ή στις 

σημαντικές μειώσεις τιμών και καθρεφτίζει την δυνατότητα του ομολογιούχου να 

ρευστοποιήσει έγκαιρα το ομόλογο χωρίς μεγάλη απόκλιση στη τιμή. Δεύτερον, ο 

βαθμός της αποστροφής των επενδυτών στην ανάληψη επενδυτικού ρίσκου και το 

επίπεδο του αντιληπτού χρηματοοικονομικού κινδύνου. Τρίτον, ο πιστωτικός 

κίνδυνος, όπως αυτός φαίνεται από τα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας και των 

μακροοικονομικών της στοιχείων, τα οποία αντικατοπτρίζουν και την πιστοληπτική 

της ικανότητα η οποία αξιολογείται και από τους οίκους σε κατηγορίες 

πιστοληπτικών διαβαθμίσεων. Μια υψηλότερη πιθανότητα αθέτησης ωθεί την άνοδο 

στις αποδόσεις των ομολόγων (κάτι που μεταφράζεται ως θετικός πιστωτικός 

παράγοντας), ενώ από την άλλη περισσότερο ρευστά ομόλογα θα βιώσουν μια 

ανατίμηση στην τιμή τους ή αντίστοιχα χαμηλότερες αποδόσεις. Αυτό το φαινόμενο 

εντείνεται κατά τη διάρκεια της ύφεσης της αγοράς όπου τα ιδρύματα θέλουν να 

κρατήσουν στα χαρτοφυλάκιά τους ένα μεγαλύτερο ποσοστό ασφαλών και ρευστών 

περιουσιακών στοιχείων όπως τα κρατικά ομόλογα (Herrero και Mencia, 20ΧΧ). 

Πολύ σημαντικοί στη διαμόρφωση των περιθωρίων αποδόσεων είναι και 

μακροοικονομικοί παράγοντες, στους οποίους εντάσσονται και ο ρυθμός ανάπτυξης 

του ΑΕΠ, το ισοζύγιο πληρωμών, το δημοσιονομικό έλλειμμα και το κυβερνητικό 

χρέος.  

Εμπειρικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη μιας 

χώρας, οι πολιτικοί και δημοσιονομικοί παράγοντες σχετίζονται με τον πιστωτικό 

κίνδυνο της χώρας, όπως αυτός τιμολογείται στις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις στην 

αγορά. Συνεπώς η αξιοπιστία αυτών των μεγεθών σχετίζεται με χαμηλότερα 
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περιθώρια απόδοσης των κρατικών ομολόγων. Ιδιαίτερα για χώρες της Ευρωζώνης 

μετά την κρίση έχει καταδειχτεί ότι η επίδραση τέτοιων μεγεθών, όπως το δημόσιο 

έλλειμμα και το δημόσιο χρέος έχουν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των 

περιθωρίων αποδόσεων. Συγκεκριμένα για τη χώρα μας, σύμφωνα με τον Δρ 

Μονοκρούσο (2011), ο τιμολογούμενος πιστωτικός κίνδυνος της Ελλάδας, σε σχέση 

με αυτόν της Γερμανίας, φέρεται να ερμηνεύει το 55% του μέσου μηνιαίου 

περιθωρίου απόδοσης του 10-ετούς ελληνικού κυβερνητικού ομολόγου σε σχέση με 

το αντίστοιχο γερμανικό για την περίοδο Ιουλίου 2007 με Σεπτεμβρίου του 2010. 

Μάλιστα σε σχετική του μελέτη για τους παράγοντες που ερμηνεύουν το spread των 

κυβερνητικών ομολόγων, με το οικονομετρικό του υπόδειγμα συμπεραίνει ότι μετά 

το ξέσπασμα της κρίσης η μέση μηνιαία τιμή των περιθωρίων αποδόσεων των 

κυβερνητικών ομολόγων 10 χωρών της Ευρωζώνης σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές 

των Γερμανικών ερμηνεύεται κατά 33,7% από την εξέλιξη του πιστωτικού κινδύνου 

των χωρών σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο της Γερμανίας ενώ το υπόλοιπο 

66,3% μπορεί να ερμηνευτεί στον βαθμό αποστροφής στον επενδυτικό κίνδυνο των 

επενδυτών και τις συνθήκες ρευστότητας, τις ανησυχίες για βιωσιμότητα της ζώνης 

του ευρώ, καθώς και από άλλους παράγοντες που έπαιξαν τον ρόλο τους στην εξέλιξη 

των περιθωρίων αποδόσεων εκείνη τη περίοδο. Σε οικονομετρική της διερεύνηση για 

την διεύρυνση του περιθωρίου απόδοσης του 10-ετούς Ελληνικού κυβερνητικού 

ομολόγου εν μέσω της Διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης,  η Βένη Αρακελιάν 

(2009) συμπεραίνει ότι πριν την κρίση ο σημαντικότερος στατιστικά παράγοντας 

επηρεασμού των spread της χώρας ήταν οι συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά 

ασφαλίστρων, με σημαντικό παράγοντα τον πιστωτικό κίνδυνο της πιθανής 

χρεοκοπίας ευρωπαϊκών ιδιωτικών επιχειρήσεων, ενώ κατά τη διάρκεια της κρίσης 

αρχίζει να αυξάνεται –μεταξύ άλλων παραγόντων – η επιρροή του πιστωτικού 

κινδύνου όπως διαμορφώνεται στον δείκτη iTraxx1, αλλά και η επιρροή των spreads 

των ομολόγων των αναδυόμενων αγορών. Από τα αποτελέσματα της οικονομετρικής 

έρευνας του De Santis (2012), με δείγμα στοιχείων των 4 πρώτων χρόνων της κρίσης 

(2008-2011), προκύπτει ότι ο παράγοντας πιστωτικός κίνδυνος των κρατικών 

ομολόγων, που παρουσιάζεται από τους οίκους αξιολόγησης, είναι στατιστικά 

σημαντικός και συνδέεται με υψηλότερα περιθώρια αποδόσεων (spreads) για την 

Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία. Όπως έχει αναφερθεί στη παρούσα 

 
1iTraxx είναι μια ομάδα διεθνών δεικτών για πιστωτικά παράγωγα που οι επενδυτές χρησιμοποιούν για 

αντιστάθμιση της έκθεση στις πιστωτικές αγορές στις οποίες βασίζονται τα πιστωτικά παράγωγα. 
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εργασία οι οίκοι αξιολόγησης αποτελούν ένα από τα κύρια εργαλεία για την 

αυτορρύθμιση της αγοράς καθώς οι αξιολογήσεις- πληροφορίες τους για τον 

πιστωτικό κίνδυνο έχουν ιδιαίτερη σημασία, γεγονός για το οποίο έχουν κατηγορηθεί 

ως προς την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία τους, αλλά και για τα σφάλματα 

των εκτιμήσεών τους κατά καιρούς. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις που 

δημοσιεύονται από τους οίκους αποτελούν αναμφίβολα επιρροή για την επενδυτική 

συμπεριφορά των επενδυτών αλλά και για τον καθορισμό των απαιτούμενων ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών για εποπτικούς λόγους. Μάλιστα, σύμφωνα με ερευνητές 

για τη δεκαετία του ’90 οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις με τις κατατάξεις των χωρών, 

των μεγάλων οίκων αξιολόγησης είναι μια σημαντική κλίμακα τιμολόγησης των 

κρατικών ομολόγων από τους επενδυτές (Πανοπούλου και Τσούμας, 2011). Οι 

Herrero και Mencia (20XX), με τη θεμελιώδη ανάλυσή τους στην προσπάθεια να 

κατανοήσουν τους καθοριστικούς παράγοντες των περιθωρίων αποδόσεων στην 

αγορά των κρατικών ομολόγων κατά τη περίοδο της πρόσφατης Ευρωπαϊκής κρίσης, 

ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ των μεταβολών στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων 

με τις συνιστώσες του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου ρευστότητας. 

Συγκεκριμένα προσπάθησαν να διαλευκάνουν την επίδραση των κινδύνων αυτών στα 

κρατικά ομόλογα της Γερμανίας, Γαλλίας, Νορβηγίας και Ισπανίας. Κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές ο πιστωτικός κίνδυνος είναι το κυρίαρχο 

στοιχείο που ανεβάζει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στη περίοδο της κρίσης 

για τις 4 αυτές χώρες σε σχέση με τον παράγοντα της ρευστότητας, ενώ η επιρροή της 

ρευστότητας προέρχεται από τις αλληλεπιδράσεις του πιστωτικού κινδύνου και του 

κινδύνου ρευστότητας και όχι τόσο στον κίνδυνο ρευστότητας καθ αυτό. Οι Afonso, 

Furceri και Gomes (2011), εξετάζοντας ένα δείγμα Ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων 

και ασφαλίστρων κινδύνου από καθημερινά δεδομένα της περιόδου Ιανουάριος 1995 

έως Οκτώβριος του 2010, μελέτησαν την όποια σύνδεση ανάμεσα στις αξιολογήσεις 

των κρατικών ομολόγων από τους Big Three οίκους αξιολόγησης και στις 

διαμορφώσεις των περιθωρίων αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ανάμεσα στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήγοντας σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

Βρέθηκαν πολύ σημαντικές ανταποκρίσεις των περιθωρίων αποδόσεων των κρατικών 

ομολόγων (spreads) στις αλλαγές τόσο των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων των 

κρατικών ομολόγων, όσο και στις προοπτικές μετάβασής τους, με μερικές διαφορές 

στην ανταπόκριση ανάλογα τον οίκο. Παρατηρήθηκε επίσης πως οι αρνητικές 

ανακοινώσεις για τις διαβαθμίσεις των κρατικών ομολόγων από τους οίκους, έχουν 
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σημαντικότερα αποτελέσματα και ανταποκρίσεις στα spreads από ότι έχουν οι 

αντίστοιχες θετικές ανακοινώσεις. Μάλιστα αντίστοιχα σε θετικά γεγονότα στην 

οικονομία της ΟΝΕ, τα spreads έχουν επίσης ασθενή απόκριση κάτι που δε συμβαίνει 

σε χώρες εκτός ΟΝΕ. Μάλιστα υπάρχουν στοιχεία ότι η επιρροή των ανακοινώσεων 

των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων στα spreads δεν είναι μονόδρομη αλλά αμφίδρομη, 

ενώ οι ανακοινώσεις φαίνονται να έχουν έμμεσες επιπτώσεις και σε άλλες χώρες, από 

τη χώρα που αξιολογείται. Ακόμη, παρατηρήθηκε το φαινόμενο ότι χώρες που έχουν 

υποβαθμιστεί σε ένα χρονικό διάστημα των 6 μηνών πριν, αντιμετωπίζουν 

υψηλότερα spreads από χώρες της ίδιας πιστοληπτικής διαβάθμισης που δεν έχουν 

όμως αξιολογηθεί αυτό το ίδιο διάστημα. Τέλος αυτή η ανάλυση δείχνει ότι αυτή η 

ταχεία ανταπόκριση των spreads στις ανακοινώσεις των οίκων αξιολόγησης, 

υποδεικνύει ότι τα καλά μακροοικονομικά και δημοσιονομικά θεμέλια είναι το κλειδί 

της αποφυγής, μιας πιστοληπτικής υποβάθμισης, αλλά και λιγότερο ελαστικής 

ανοδικής κίνησης των spreads μιας χώρας. 

 Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι αξιολογήσεις των 

οίκων επηρεάζουν τις διαμορφώσεις των περιθωρίων αποδόσεων (spreads) μεταξύ 

των κρατικών ομολόγων. Έστω ότι υπάρχουν δύο μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης ο (1) 

και ο (2) στους οποίους έχει ανατεθεί να εκχωρήσουν αξιολόγηση για ένα κράτος 

έχοντας ακριβώς πανομοιότυπα δεδομένα σχετικά με το πληθωρισμό, την 

ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, άλλα δημοσιονομικά μεγέθη αλλά και μη 

οικονομικά μεγέθη όπως πολιτικές συνθήκες. Αξιολογώντας τις διαθέσιμες λοιπόν 

πληροφορίες ο οίκος (1) προχωρεί σε υποβάθμιση της αξιολόγησης μιας χώρας Α, 

κίνηση που θα οδηγήσει λόγω της αυξημένης απαιτούμενης απόδοσης σε αύξηση του 

επιτοκίου για τη χώρα. Σύμφωνα με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(ΕΚΤ) όσον αφορά τις εγγυήσεις όταν οι βαθμολογίες των οίκων πέφτουν σε επίπεδο 

ΒΒΒ και κάτω για τα κρατικά ομόλογα, αυξάνονται τα κουρέματα της εγγύησης2, 

ενώ αν πέσουν κάτω από Β- δεν είναι επιλέξιμα ως εγγυήσεις. Άρα δεδομένου αυτής 

της υποβάθμισης, οι πληροφορίες και τα δεδομένα για τη χώρα Α έχουν αλλάξει στην 

οπτική του άλλου οίκου αξιολόγησης (2), δεδομένου ότι βλέπει υψηλότερο επιτόκιο, 

υποβάθμιση της πιστωτικής διαβάθμισης και ένα ενδεχόμενο κούρεμα της εγγύησης 

(δηλαδή διαφορά στην αγοραία αξία του κρατικού ομολόγου και σε αυτή που μπορεί 

 
2 Haircut ή κούρεμα, εδώ, έχει τη σημασία της υποτίμησης -από τη τράπεζα- της αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου που χρησιμοποιείται ως εγγύηση για ένα δάνειο, θέλοντας να διατηρήσει ένα 

«μαξιλάρι» σε περίπτωση που όντως πέσει η τιμή αγοράς του.  
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να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση), αλλά και χαμηλότερη προβλεπόμενη ανάπτυξη 

πλέον λόγω της αύξησης του επιτοκίου και κατ’ επέκταση λιγότερο βιώσιμες 

δημοσιονομικές ισορροπίες. Όπως είναι λογικό βλέποντας αυτές τις πληροφορίες ο 

οίκος αξιολόγησης (2), παρόλο που μπορεί να είχε ήδη διαμορφώσει την αξιολόγηση 

του κράτους, ίσως προχωρήσει και από μέρους του σε υποβάθμιση της χώρας Α  

συνεχίζοντας έναν κύκλο ανάδρασης μεταξύ των αξιολογήσεων των οίκων και 

αυξάνοντας περεταίρω τα spreads. Οι συνεχείς υποβαθμίσεις στη συνέχεια και οι 

αυξήσεις των spreads οδηγούν σε υποβαθμίσεις τραπεζών εντός της κυριαρχίας του 

κράτους, ενώ αυτές οι υποβαθμίσεις των τραπεζών συμβάλλουν στη περεταίρω 

υποβάθμιση των κρατικών ομολόγων και σε περεταίρω αυξήσεις στα spreads. Αυτό 

το παράδειγμα χρησιμοποίησαν οι Gibson, Halt και Tavlas (2016) για να εξηγήσουν 

την σύνδεση μεταξύ των αξιολογήσεων και των περιθωρίων αποδόσεων spreads, σε 

μελέτη τους για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις αξιολογήσεις των οίκων, τα 

spreads και τις αξιολογήσεις των τραπεζών, στην οποία βρίσκουν υψηλή σύνδεση στη 

διάρκεια της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επίσης φαίνεται οι μεταβολές των 

οικονομικών μεγεθών και της πολιτικής σταθερότητας να μπορούν να εξηγήσουν 

μόνο ένα μικρό ποσοστό στις διακυμάνσεις των spreads και των πιστοληπτικών 

αξιολογήσεων, καθώς ένα σημαντικό μέρος των παραλλαγών προέρχεται από 

προηγούμενες διακυμάνσεις των διαβαθμίσεων των κρατικών ομολόγων και τις 

αξιολογήσεις των τραπεζών με τις δυνάμεις αυτές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 

να οδηγούν σε περισσότερο μακροχρόνιες επιδράσεις. 

Το πόσο σημαντική και καθοριστική μπορεί να είναι η επίδραση του 

πιστωτικού κινδύνου των κρατών μέσω των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων ωστόσο 

διαφέρει ανά περιόδους. Για παράδειγμα σύμφωνα με τους de Vries και de Haan 

(2014), την περίοδο 2012-2014 είχε παρατηρηθεί μια πτώση των spreads των 

αποδόσεων των χωρών εντός της ευρωπαϊκής περιφέρειας και μάλιστα σε τιμές που 

άγγιζαν τις προ κρίσης περιόδους, ενώ οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των (GIIPS) 

χωρών (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία) δεν άλλαξαν σχεδόν 

καθόλου. Αυτό ίσως καθρεφτίζει μια αλλαγή εκείνο το διάστημα του βαθμού 

επίδρασης των αξιολογήσεων στα spreads. Πράγματι σε οικονομετρική τους έρευνα 

αποδεικνύουν ότι από το 2012 μέχρι το 2014 ο βαθμός εξήγησης των spreads από τις 

αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας άλλαξε και συγκεκριμένα μειώθηκε κατά 

πολύ. Αυτό το γεγονός οφείλεται αφενός από την άφθονη ρευστότητα της περιόδου 
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λόγω μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών που οδήγησαν τις χρηματοοικονομικές 

αγορές σε αναζήτηση αποδόσεων που ξέφευγαν από τις υποθέσεις των οίκων 

αξιολόγησης, αφετέρου από το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησης έγιναν πιο 

συντηρητικοί στην αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου των κρατών. 

 

2.2.4 Εσωτερικές Διαβαθμίσεις (Internal Ratings) 

Η προσέγγιση του πιστωτικού κινδύνου μέσω της χρήσης των εσωτερικών 

διαβαθμίσεων (internal ratings) είναι μια από τις καινοτόμες προτάσεις της Βασιλείας 

ΙΙ για την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και την κεφαλαιακή 

επάρκεια στις τράπεζες. Παλαιότερα το ερώτημα που έθετε η επιτροπή μιας τράπεζας 

ήταν αν η πιστοληπτική αξιοπιστία μιας επιχείρησης ήταν καλή ή όχι, προχωρώντας 

έτσι στην χορήγηση ή μη χορήγηση ενός δανείου. Ένας υποψήφιος δανειζόμενος 

δηλαδή, είτε θα πληρούσε κάποια κριτήρια της τράπεζας είτε όχι. Αυτές οι εκτιμήσεις 

χαρακτηρίστηκαν black-and-white και δεν είχαν την ικανότητα να ξεχωρίσουν 

βαθύτερα τον αξιόπιστο δανειζόμενο από τον μη αξιόπιστο με αποτέλεσμα να 

δανείζονται και οι δυο με ένα ίδιο μέσο επιτόκιο βασισμένο σε μια μέση πιθανότητα 

αθέτησης και ποσοστό ανάκτησης. Η μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων 

εξελίχθηκε λόγω των προτάσεων της Βασιλείας ΙΙ αλλά και λόγω του ότι οι οίκοι 

αξιολόγησης ήδη χρησιμοποιούσαν εκτεταμένα και με επιτυχία τις εξωτερικές 

διαβαθμίσεις, στις οποίες είναι βασισμένες και οι εσωτερικές. Οι εσωτερικές 

διαβαθμίσεις γενικά αναφέρονται σε μια χρονοβόρα διαδικασία ποιοτικής 

αξιολόγησης που σχεδιάστηκε για τον προσδιορισμό της πιστωτικής ποιότητας μιας 

επιχείρησης. Για τις διαβαθμίσεις τους χρησιμοποιούν είτε κατηγορίες ονομαζόμενες 

με γράμματα του αλφαβήτου (AAA ή Aaa) όπως οι οίκοι αξιολόγησης ή αριθμούς. 

Μια από τις πιο δημοφιλείς αρχικές προσεγγίσεις είναι αυτή του Z-score του Altman 

(1968), η οποία θα αναφερθεί εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο και η οποία 

υποθέτει ότι οι λογιστικές μεταβλητές μιας επιχείρησης παρέχουν προβλέψιμες 

πληροφορίες σχετικά με την πιθανότητα αθέτησης της στο μέλλον. Η προσέγγιση των 

εσωτερικών διαβαθμίσεων χρησιμοποιεί μια συνεχή συνάρτηση συντελεστών 

στάθμισης μέσα από την οποία διαφαίνεται το φάσμα της πιστοληπτικής ικανότητας 

των πιστούχων και της πιθανότητας να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Ένα 

εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης λαμβάνει κάποιες πληροφορίες εισαγωγής 

(προσωπικά δεδομένα δανειζόμενου, οικονομικά του στοιχεία, ιστορικές 
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πληροφορίες για την πιστοληπτική του ικανότητα, χρηματοοικονομικά δεδομένα και 

δεδομένα αγοράς κτλ), τις επεξεργάζεται και τέλος εξάγει πληροφορίες σε σχέση με 

τη πιθανότητα αθέτησης, την έκθεση στο κίνδυνο και άλλους πιστωτικούς 

παράγοντες με τη βοήθεια των οποίων λαμβάνεται η απόφαση χορήγησης πίστωσης. 

Με αυτή τη μέθοδο παρέχεται ακριβέστερη προσέγγιση του κινδύνου σε σχέση με τις 

black-and-white μεθόδους που ήταν διαδεδομένες παλαιότερα. Η προσέγγιση των 

εσωτερικών διαβαθμίσεων βασίζεται σε μερικές παραμέτρους του πιστωτικού 

κινδύνου και αυτές είναι οι παράγοντες της Πιθανότητας αθέτησης (Probability of 

Default –PD), της Έκθεσης στην αθέτηση (Exposure at Default –EAD), της απώλεια 

λόγω αθέτησης (Loss Given Default –LGD) και της Εναπομένουσας διάρκειας μέχρι 

τη λήξη (Maturity –M). 

Probability of Default (PD) 

Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο του πιστωτικού κινδύνου και 

είναι η πιθανότητα ένας πιστούχος να αθετήσει τις υποχρεώσεις πληρωμής στη 

περίοδο ενός έτους, ή να μην τις εκπληρώσει ποτέ. Η PD υπολογίζεται από ιστορικά 

δεδομένα και δεν αναφέρεται σε ποσό απώλειας αλλά στην πιθανότητα ύπαρξής της. 

Η PD μπορεί να εκτιμάται από τα πιστωτικά ιδρύματα αν πληρούν τις προϋποθέσεις 

της Βασιλείας ΙΙ και τις απαιτήσεις της εποπτικής αρχής κάθε χώρας (Ζοπουνίδης και 

Λεμονάκης, 2009). Για να υπολογιστεί η PD θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα 

τουλάχιστον πέντε ετών για να είναι το αποτέλεσμα πιο αξιόπιστο. Το PD 

χρησιμοποιείται σε ποικίλα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου για την εκτίμηση πιθανών 

ζημιών που αντιμετωπίζουν οι δανειστές. Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η πιθανότητα 

αθέτησης, τόσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο που ο δανειστής θα χρεώσει στον 

οφειλέτη. Οι πιστωτές συνήθως επιθυμούν υψηλότερο επιτόκιο για να 

αντισταθμίσουν τον υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης.  

Loss Given Default (LGD) 

Αποτελεί ακόμα μια σημαντική παράμετρο του πιστωτικού κινδύνου και 

ορίζεται ως η ζημία δεδομένης της αθέτησης ως ποσοστό του ποσού που είναι 

εκτεθειμένο (και ανεξόφλητο) κατά την περίοδο αθέτησης. Πιο συγκεκριμένα είναι το 

χρηματικό ποσό που μια τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χάνει όταν ένας 

δανειολήπτης αθετήσει ένα δάνειο. Ο ρόλος του LGD δηλαδή είναι να συγκρίνει τις 

πραγματικές συνολικές ζημίες με το συνολικό ποσό της δυνητικής έκθεσης στο 
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κίνδυνο που υφίσταται ένα δάνειο. Στις περισσότερες περιπτώσεις το LGD 

προσδιορίζεται μετά από ανασκόπηση του συνολικού χαρτοφυλακίου μιας τράπεζας, 

χρησιμοποιώντας σωρευτικές ζημίες και έκθεση για τον υπολογισμό. Το δείγμα για 

τον υπολογισμό του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε ετών όπως και για το PD. 

Exposure at Default (EAD) 

Το ποσό που είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο σε κατάσταση αθέτησης ενός 

δανείου. Οι τράπεζες υπολογίζουν συχνά τη τιμή EAD για κάθε δάνειο και στη 

συνέχεια χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά για τον προσδιορισμό του συνολικού 

κινδύνου αθέτησης. Το EAD είναι ένας δυναμικός αριθμός που αλλάζει καθώς ο 

δανειολήπτης αποπληρώνει τον δανειστή. Για την εκτίμησή του πρέπει να ληφθεί 

υπόψη δείγμα τουλάχιστον πέντε ετών. Οι τράπεζες για τους κανόνες διαφάνειας 

πρέπει να αποκαλύπτουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο. Μια τράπεζα θα βασίσει το 

εκτιμώμενο EAD στα δεδομένα και στην εσωτερική ανάλυση, όπως τα 

χαρακτηριστικά του δανειολήπτη και τον τύπο του προϊόντος. Η έκθεση στην 

αθέτηση (EAD), μαζί με την απώλεια λόγω αθέτησης (LGD) και την πιθανότητα 

αθέτησης (PD), χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κεφαλαίου πιστωτικού 

κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Αναμενόμενη και μη αναμενόμενη ζημία (EL,UL) 

Στους τραπεζικούς δανεισμούς η αναμενόμενη ζημία στα δάνεια ποικίλει με 

την πάροδο του χρόνου, καθώς αλλάζει το επιστρεφόμενο ποσό (μειώνεται με τη 

καταβολή των τόκων), ο αριθμός αυτών που αθετούν, οι αξίες των εγγυήσεων με τη 

πάροδο του χρόνου κτλ. Με αυτά τα δεδομένα είναι επόμενο η αναμενόμενη ζημία να 

πρέπει να επαναϋπολογίζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες. Μερικές φορές, τόσο η 

πιθανότητα αθέτησης όσο και η ζημία που προκύπτει από την αθέτηση υποχρεώσεων 

μπορεί να αυξηθούν, δίνοντας δύο λόγους για να αυξηθεί η αναμενόμενη ζημία. Η 

τράπεζα μπορεί να μη γνωρίζει εκ των προτέρων τις ζημίες που είναι δυνατόν να 

προκληθούν σε ένα έτος, αλλά μπορεί να προβλέψει το μέσο επίπεδο ζημιών από τα 

δάνειά της. Αυτή είναι λοιπόν η Αναμενόμενη ζημία (Expected Loss –EL) που 

σύμφωνα με τους Ζοπουνίδη και Λεμονάκη (2009) αφορούν το κόστος της 

χορήγησης δανείων και αντιμετωπίζονται με τρόπους όπως την εξειδικευμένη 

τιμολόγηση των διαφόρων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, τη διενέργεια προβλέψεων 

και τη διαγραφή απαιτήσεων, οι οποίες είναι σε καθυστέρηση για ένα σημαντικό 
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χρονικό διάστημα π.χ. 1-3 έτη. Οι τρεις παράγοντες  που επηρεάζουν την 

αναμενόμενη ζημία και την προσδιορίζουν είναι η πιθανότητα αθέτησης (PD), η 

απώλεια λόγω αθέτησης (LGD) και το έκθεση στην αθέτηση (EAD). Η σχέση είναι η 

εξής: 

(EL)= (PD) x (LGD) x (EAD) 

Η αναμενόμενη ζημία (EL) μπορεί να υπολογιστεί και ως ποσοστό επί του EAD ως 

εξής: 

(EL)%= (PD) x (LGD) 

Για ένα χαρτοφυλάκιο η αναμενόμενη ζημία (EL) υπολογίζεται με το άθροισμα των 

αναμενόμενων ζημιών ξεχωριστά των στοιχείων του χαρτοφυλακίου: 

(EL)= (EAD)x(PD)x(LGD)  

Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν ζημίες που υπερβαίνουν τα αναμενόμενα 

επίπεδα. Αυτές οι ζημίες ονομάζονται μη-αναμενόμενες και ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα τις αντιμετωπίζει με τη σωστή κατανομή κεφαλαίου, το απαραίτητο εποπτικό 

κεφάλαιο και καθορισμό συγκεκριμένων επιπέδων επιτοκίων. Το απαραίτητο 

εποπτικό κεφάλαιο λέγεται και οικονομικό κεφάλαιο (economic capital). Για 

παράδειγμα αν έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 100$ και αναμένουμε να χάσει την 

αξία του κατά 15% τότε οι αναμενόμενη ζημία είναι 15$. Η μη-αναμενόμενη ζημία 

εκτιμάται από τη συνολική ζημία σε ένα συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης μείον 

την αναμενόμενη ζημία στο διάστημα αυτό. Δηλαδή σε ένα διάστημα εμπιστοσύνης 

99% αν η αξία του χαρτοφυλακίου από 100$ έχει πέσει στα 60$, δηλαδή η συνολική 

ζημία είναι 40$ και εκτιμήσαμε ως αναμενόμενη ζημία τα 15$, η μη-αναμενόμενη 

ζημία είναι 25$. Στο διάστημα εμπιστοσύνης βρίσκεται η πιθανότητα οι συνολικές 

ζημίες να μην ξεπερνούν το άθροισμα των αναμενόμενων και μη-αναμενόμενων 

ζημιών. Η πιθανότητα οι ζημίες να υπερβαίνουν το άθροισμα αυτό δίνεται στον 

πίνακα 2.4 από το σκιασμένο μέρος. 

Η μη-αναμενόμενη (UL) ζημία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως η μέση 

συνολική ζημία που ξεπερνάει τη μέση αναμενόμενη απώλεια (EL) και υπολογίζεται 

ως η τυπική απόκλιση από τον μέσο σε ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Για να 

καθοριστεί η μη-αναμενόμενη ζημία (UL) συνήθως εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος. 
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2 2 2
LGD PD(UL) (EAD)x (PD)x (LGD) x=  +   

,όπου  

2
PD (PD)x(1 (PD)) = −  

Οι μη-αναμενόμενες ζημίες καθρεφτίζουν τις ζημίες που θα ξεπεράσουν τις 

αναμενόμενες στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης αθετήσει αλλά ακόμα και στις 

περιπτώσεις που μειωθεί η πιστοληπτική διαβάθμισή του. Επίσης οι μη-αναμενόμενες 

απώλειες προσδιορίζουν το Credit VaR (credit value-at-risk), την αξία σε κίνδυνο, 

δηλαδή οι μέγιστες πιστωτικές απώλειες που μπορεί υποστεί ένα χαρτοφυλάκιο 

δανείων σε ένα ορισμένο βαθμό βεβαιότητας δηλαδή ένα διάστημα εμπιστοσύνης. Το 

διάστημα εμπιστοσύνης είναι η πιθανότητα η ζημία να μη ξεπεράσει αυτές τις 

μέγιστες απώλειες. Οι πιστωτικές απώλειες όπως φαίνεται και στο γράφημα 2.1 δεν 

είναι κατανεμημένες κανονικά αλλά παρουσιάζουν μια δεξιά ασυμμετρία.  

Γράφημα 2.1  Αναμενόμενες, μη-αναμενόμενες ζημίες και VaR 

 

Πηγή:ebrary.net Unexpected loss and VaR 

Σχόλιο: Exceptional loss (Εξαιρετική ή ασυνήθης ζημία) είναι η ζημία που ξεπερνά και τη μη-αναμενόμενη ζημία. 

 

Μόλις μια τράπεζα καθορίσει την αναμενόμενη ζημιά της, θέτει κατά μέρος 

τα πιστωτικά αποθέματα σε προετοιμασία. Ωστόσο, για απροσδόκητη απώλεια, η 

τράπεζα πρέπει να εκτιμήσει το πλεόνασμα των απαιτούμενων κεφαλαιακών 

αποθεματικών υπό τον όρο ότι θα έχει προκαθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Μια 

τράπεζα ορίζει αυτό το απαραίτητο εποπτικό κεφάλαιο (οικονομικό κεφάλαιο) έτσι 

ώστε να είναι δυνατό να καλυφθεί το σημαντικότερο τμήμα αυτών των ζημιών και να 
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διατηρείται ένα σταθερό επίπεδο εμπιστοσύνης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

εποπτικών αρχών. Το οικονομικό κεφάλαιο λειτουργεί ως αποθεματικό για την 

απορρόφηση των απροσδόκητων ζημιών και καθορίζεται σύμφωνα με το άνοιγμα 

μεταξύ αναμενόμενων ζημιών και VaR δηλαδή ταυτίζεται με τις μη-αναμενόμενες 

ζημίες δεδομένου ότι ο χρονικός ορίζοντας είναι ο ίδιος, συνήθως 1 έτος.  

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 Εισαγωγή στα μοντέλα μέτρησης του πιστωτικού 

κινδύνου 

Ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα σχεδόν όλες οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες 

έχουν επενδύσει σε ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους για να αναδιοργανώσουν 

τις μεθόδους αξιολόγησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Αυτή η 

επαναστατική διαδικασία δεν περιορίστηκε μόνο σε μια απλή τεχνική καινοτομία που 

συνδέεται με τις μεθόδους μέτρησης του κινδύνου, αλλά επηρέασε μία από τις πιο 

παραδοσιακές, εδραιωμένες περιοχές του τραπεζικού τομέα, δηλαδή την πίστωση. Οι 

αλλαγές αυτές, στις οποίες πολύ σημαντική επίδραση είχαν και οι κανόνες της 

Βασιλείας όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, επηρέασαν πτυχές όπως τη 

διαδικασία επιλογής των αντισυμβαλλόμενων, της τιμολόγησης των δανείων, τον 

βαθμό ανεξαρτησίας των τραπεζικών μονάδων στο να αναλαμβάνουν κινδύνους, τις 

μεθόδους μέτρησης αποτελεσμάτων και θέσπισης κινήτρων  και τη λογική πίσω από 

τη σύνθεση χαρτοφυλακίων πιστώσεων. Αυτή η αναδιοργάνωση βασίστηκε στην 

ανάπτυξη μοντέλων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου που ποσοτικοποιούν κατάλληλα 

τον βαθμό κινδύνου που συνδέεται με διαφορετικά πιστωτικά ανοίγματα και 

επιτρέπουν στις τράπεζες να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τη συνολική τους 

ικανότητα για ανάληψη κινδύνου. Αυτά τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να εκτιμούν 

την επικινδυνότητα ενός συγκεκριμένου πιστωτικού ανοίγματος (όπως ένα δάνειο, 

ομόλογο) ή του ανοίγματος ολόκληρου χαρτοφυλακίου και κατά συνέπεια το ποσό 

του οικονομικού κεφαλαίου που δύναται να απορροφήσει.  

Για να είναι σε θέση ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να εκτιμήσει τον κίνδυνο 

έκθεσης σε μια πίστωση (δάνειο) ή σε μια επένδυση πρέπει να μπορεί να υπολογίζει 
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τη πιθανότητα αθέτησης του αντισυμβαλλόμενου και η ικανότητα για τον σωστό 

υπολογισμό εξαρτάται από τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για τον 

αντισυμβαλλόμενο από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα ή από εξωτερικές πηγές όπως οι 

οίκοι αξιολόγησης. Για μεγάλους οργανισμούς αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες 

στο κοινό, από δημοσιευμένες πιστοποιημένες λογιστικές καταστάσεις, τιμές των 

μετοχών και των ομολόγων, αναφορές αναλυτών. Έτσι για μια δημόσια υπηρεσία 

παράγονται περισσότερες πληροφορίες στις οποίες έχει ευκολότερα πρόσβαση ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από ότι θα είχε σε μια ατομική μικρή επιχείρηση. Ωστόσο 

εξελίξεις της τεχνολογίας και των μεθόδων συλλογής πληροφοριών καθιστούν τις 

ποσοτικές αξιολογήσεις ακόμη και των πιο μικρών δανειοληπτών όλο και 

περισσότερο εφικτές και λιγότερο δαπανηρές. Δεδομένου ότι τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα έχουν αναπτύξει παρόμοιες τεχνικές για να εκτιμήσουν τον πιστωτικό 

κίνδυνο όχι μόνο σε δάνεια αλλά και σε ομόλογα, καθίστανται πλέον ικανά να 

αξιολογήσουν καλύτερα την απόφαση δανεισμού ή της επένδυσης σε εταιρικά 

ομόλογα. Ένα μοντέλο εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου κατατάσσει τους πιθανούς 

πιστούχους σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου. Μοντέλα έχουν αναπτυχθεί για την 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ενός προσώπου ξεχωριστά, είτε φυσικού 

είτε νομικού, ενός δανείου ή ενός ομολόγου, αλλά επίσης και για τον πιστωτικό 

κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου δανείων συνολικά. Μπορεί τα χαρακτηριστικά ρίσκου-

απόδοσης ενός δανείου ξεχωριστά να είναι σημαντικά για ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα, αλλά έχοντας τη δυνατότητα να μελετήσει τα χαρακτηριστικά αυτά του 

συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων του, μπορεί να εκτιμήσει τη συνολική του έκθεση 

στον πιστωτικό κίνδυνο.  

3.2 Παρουσίαση των μοντέλων 

Τα μοντέλα εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου λοιπόν μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε αυτά που μελετούν το δάνειο (ή ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο, 

ή ένα ομόλογο) ξεχωριστά (individuals) και σε αυτά του χαρτοφυλακίου (portfolio). 

Μέχρι και σήμερα έχει αναπτυχθεί πληθώρα μοντέλων που προσεγγίζουν τον 

πιστωτικό κίνδυνο με διαφορετικούς τρόπους, με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας σε πολλά 

αλλά και με αρκετά δομικά προβλήματα. Ο κίνδυνος μπορεί να προσεγγιστεί 

παραδοσιακά με παραμετρικές τεχνικές που βασίζονται σε στατιστικές και 

οικονομετρικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας λογιστικά στοιχεία και κάποιους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες για να βρουν ιστορικές συσχετίσεις που θα βοηθήσουν 
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να βρεθεί μια πιθανότητα αθέτησης (μοντέλα credit scoring). Για λόγους ευελιξίας 

πολλοί προτιμούν τη χρήση μη-παραμετρικών μεθόδων όπως είναι τα εμπειρικά 

συστήματα και τα νευρωνικά δίκτυα τα οποία βασίζονται στην υποκειμενικότητα του 

αναλυτή αλλά και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Τα μοντέλα μπορούν να 

λαμβάνουν ως εισροές πληροφορίες είτε από λογιστικά στοιχεία του 

αντισυμβαλλόμενου, είτε από στοιχεία της αγοράς, είτε από ποιοτικά του στοιχεία 

όπως είναι η φήμη και το αποτέλεσμα που επιστρέφουν ως εκροή μπορεί να είναι ένα 

credit score, μια κατηγορία πιστοληπτικής διαβάθμισης, μια πιθανότητα που 

υποδεικνύουν τον πιθανό πιστωτικό κίνδυνο που χαρακτηρίζει τον 

αντισυμβαλλόμενο. Τέλος, αυτά τα μοντέλα δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενα αλλά 

ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα μοντέλα 

για να επιτύχει μια πιστωτική απόφαση. 

3.2.1 Υποκειμενική Ανάλυση και εμπειρικά συστήματα 

Σε αυτά τα μοντέλα η πιστωτική απόφαση είναι αποτέλεσμα της συλλογής 

πληροφοριών σχετιζόμενων με ποιοτικά χαρακτηριστικά του αντισυμβαλλόμενου 

είτε από ιδιωτικές πηγές όπως αρχεία καταθέσεων, είτε από εξωτερικές πηγές όπως 

τις δημοσιεύσεις των οίκων αξιολόγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τον 

αναλυτή του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να ενημερωθεί και να εκτιμήσει την 

πιθανότητα αθέτησης και τη τιμή του δανείου. Στα εμπειρικά συστήματα η απόφαση 

πίστωσης αφήνεται στην υποκειμενική κρίση του αναλυτή για αυτό και η ανάλυση 

φέρει το όνομα «υποκειμενική» και «εμπειρική». Ο αναλυτής καλείται να ζυγίσει 

ορισμένους παράγοντες κλειδιά που χαρακτηρίζουν τον αντισυμβαλλόμενο και 

συνδέονται με την απόφαση πίστωσης. Αυτά περιλαμβάνουν συγκεκριμένους 

παράγοντες του δανειολήπτη που είναι παράγοντες ιδιοσυγκρασίας για τον 

μεμονωμένο δανειολήπτη και παράγοντες για την αγορά που έχουν αντίκτυπο σε 

όλους τους δανειολήπτες τη στιγμή της απόφασης πίστωσης. Στη συνέχεια, ο 

αναλυτής ζυγίζει τους παράγοντες αυτούς υποκειμενικά ώστε να καταλήξει σε μια 

συνολική απόφαση πίστωσης. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες που αφορούν τον 

δανειολήπτη σύμφωνα με τους Saunders και Cornett (2008) είναι η φήμη του 

βασισμένη σε παλαιότερες συναλλαγές και συμπεριφορές του, η κεφαλαιακή δομή 

του δανειολήπτη, δηλαδή η αναλογία του χρέους προς το μετοχικό του κεφάλαιο που 

έχει άμεση σχέση με τη πιθανότητα που έχει να αθετήσει το δάνειο, η μεταβλητότητα 

των κερδών του και οι εγγυήσεις του που ασφαλίζουν το δάνειο που θα λάβει. Οι 
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παράγοντες της αγοράς μπορεί να είναι ο επιχειρηματικός κύκλος, καθώς η θέση της 

οικονομίας στη φάση του επιχειρηματικού κύκλου που ζητείται το δάνειο είναι 

εξαιρετικά σημαντική για τη πιθανότητα αθέτησης, αλλά και το επίπεδο των 

επιτοκίων, καθώς υψηλότερα επιτόκια σχετίζονται με υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο. 

Μια πολύ γνωστή μέθοδος των εμπειρικών συστημάτων είναι η «five C analysis», 

στην οποία ο ειδικός αναλύει πέντε παράγοντες κλειδιά για να φτάσει στην πιστωτική 

απόφαση.  

• Χαρακτήρας (Character). Είναι ένας τρόπος να μετράται η φήμη του 

αντισυμβαλλόμενου και του ιστορικού των αποπληρωμών του σε δάνεια ή 

άλλες υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων εμπειρικά προκύπτει 

ότι συνήθως η παλαιότητα μιας επιχείρησης είναι ευνοϊκό σημάδι για καλή 

φήμη αποπληρωμών. 

• Κεφάλαιο (Capital). Η αναλογία των ίδιων κεφαλαίων μιας επιχείρησης με τις 

υποχρεώσεις και το χρέος της (μόχλευση) είναι ένας καλός δείκτης 

πρόβλεψης της πιθανότητας πτώχευσης.  

• Η επιχειρηματική του ικανότητα (Capacity). H ικανότητα αποπληρωμής 

αντανακλά την μεταβλητότητα των κερδών του δανειολήπτη. Εάν οι 

αποπληρωμές επί των συμβάσεων ακολουθούν σταθερή ροή με την πάροδο 

του χρόνου, αλλά τα κέρδη είναι μεταβλητά, ενδέχεται να υπάρχουν 

περιόδους στις οποίες η ικανότητα της επιχείρησης να επιστρέψει τις 

υποχρεώσεις της είναι περιορισμένη.  

• Εξασφαλίσεις (Collateral). Στην περίπτωση αθέτησης ενός δανείου από τον 

δανειζόμενο και ύπαρξης εγγυήσεων, ο δανειστής έχει αξίωση στην 

υποκείμενη εγγύηση. Είναι λογικό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αγοραία αξία 

αυτών των εγγυήσεων τόσο λιγότερος είναι ο κίνδυνος έκθεσης στο 

συγκεκριμένο δάνειο.  

• Γενικότερες οικονομικές συνθήκες (Conditions). Οι οικονομικές συνθήκες και 

η κατάσταση του επιχειρηματικού κύκλου είναι σημαντικός παράγοντας 

προσδιορισμού της έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο ενός δανείου και 

ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που είναι ευαίσθητες στον επιχειρηματικό κύκλο.  
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Είναι βέβαια σαφές ότι ενδεχομένως το υποκειμενικό βάρος που δίνει ο αναλυτής 

μπορεί να ποικίλει από δανειστή σε δανειστή καθιστώντας έτσι δυσκολότερη τη 

σύγκριση των ίδιων περιπτώσεων από διαφορετικούς εμπειρογνώμονες.  

3.2.2 Υποδείγματα credit scoring 

Τα μοντέλα credit scoring είναι ποσοτικά μοντέλα που χρησιμοποιούν τα 

χαρακτηριστικά των δανειζομένων είτε για να υπολογίσουν μια βαθμολογία που 

αντιπροσωπεύει την πιθανότητα τους για αθέτηση, ή να τους ταξινομήσουν σε 

διαφορετικές κατηγορίες πιστοληπτικών διαβαθμίσεων. Επιλέγοντας και 

συνδυάζοντας διαφορετικά οικονομικά και χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά του 

δανειολήπτη, ο χρήστης του μοντέλου καλείται να καθορίσει ποιοι παράγοντες είναι 

σημαντικοί για την εξήγηση του κινδύνου αθέτησης, να βρει τον βαθμό συσχέτισης 

αλλά και βαρύτητας των παραγόντων αυτών στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου, 

να είναι σε θέση να αναγνωρίζει καλύτερα τους κακούς υποψηφίους για δάνειο, 

καθώς και να υπολογίζει καλύτερα τα τυχόν αποθεματικά που χρειάζεται το 

πιστωτικό ίδρυμα για τις πιθανές ζημίες. Σε μικρές και ομοιογενείς ομάδες 

πιστούχων, για παράδειγμα στα καταναλωτικά δάνεια, συνήθως ενδείκνυται η 

μέθοδος των credit scoring. Με βάση τα λογιστικά στοιχεία του αιτούντος 

επιλέγονται ορισμένοι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες, ως εισροή στα μοντέλα, 

που καθρεφτίζουν την οικονομική τους κατάσταση. Σε αυτούς του δείκτες έπειτα 

εφαρμόζονται πολυμεταβλητά υποδείγματα που δίνουν ως εκροή ένα credit score ή 

μια πιθανότητα πτώχευσης.  

3.2.2.1 Μοντέλα γραμμικής πιθανότητας (Linear probability models) 

Τα μοντέλα γραμμικής πιθανότητας χρησιμοποιούν ως εισροή παρελθοντικά 

δεδομένα πιστοληπτικών συμπεριφορών των δανειζόμενων για την ερμηνεία του 

χαρακτήρα και της συμπεριφοράς τους στις συναλλαγές. Στην ουσία αυτά τα 

ιστορικά στοιχεία χρησιμοποιούνται από τα μοντέλα για την πρόβλεψη πιθανοτήτων 

αθέτησης στο μέλλον. Η λειτουργία αυτών των μοντέλων βασίζεται στον διαχωρισμό 

των παλαιών δανείων σε αυτά που αθετήθηκαν και σε εκείνα που εξυπηρετήθηκαν 

κανονικά. Για τα δάνεια σε αθέτηση έχουμε Ζi=1 και για αυτά που εξυπηρετήθηκαν 

έχουμε Zi=0, όπου i το κάθε δάνειο και Ζ η βαθμολογία που δείχνει τη πιθανότητα 

αθέτησης (PD). Εφαρμόζοντας στη συνέχεια σε αυτές τις παρατηρήσεις μια γραμμική 

παλινδρόμηση με ανεξάρτητες προβλεπτικές μεταβλητές μια ομάδα j μεταβλητών Χ 
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που αντικατοπτρίζουν ποσοτικές πληροφορίες για κάθε i δανειολήπτη, το μοντέλο 

παίρνει τη μορφή: 

n

i j i,j
j 1

Z X error
=

=  +  

,με βj να είναι ο συντελεστής βαρύτητας της j μεταβλητής, στην εξήγηση 

παρελθοντικής συμπεριφοράς. Στην ουσία η βαθμολογία Ζi για κάθε i δανειζόμενο 

παράγεται αν πολλαπλασιάσουμε τις μεταβλητές Χij που ευθύνονται για παλαιότερες 

συμπεριφορές (για παράδειγμα ο δείκτης μόχλευσης) με τους συντελεστές βαρύτητάς 

τους βj. Όπως είπαμε πιο πάνω η βαθμολογία Ζ αντανακλά την μελλοντική 

αναμενόμενη πιθανότητα αθέτησης του δανειολήπτη (PD) που μπορεί να εκφραστεί 

ως (1-pi) όπου pi η πιθανότητα εξόφλησης του δανείου.  

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας αυτού του μοντέλου ας δούμε 

μια περίπτωση βασισμένη σε ένα από τα παράδειγμα των Saunders και Cornett 

(2008). 

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο παράγοντες που επηρέασαν την προηγούμενη 

αθέτηση των δανειζόμενων-επιχειρήσεων και αυτοί είναι η μόχλευση (δηλαδή ο 

δείκτης ξένα κεφάλαια προς ίδια κεφάλαια (D/E –debt/equity ratio) και ο δείκτης 

Πωλήσεων προς το σύνολο ενεργητικού (S/A –sales/asset ratio). 

Βασισμένο στην εμπειρία της παρελθοντικής αθέτησης το μοντέλο γραμμικής 

πιθανότητας εκτιμήθηκε ως εξής: 

Ζi=0,5(D/E)i + 0,1(S/A)i 

 

Για μια επιχείρηση βρέθηκαν οι δείκτες D/E=0,6 και S/A=1,5. Ποια είναι η 

πιθανότητα μελλοντικής αθέτησης; 

Λύση:  

Ζi=0,5(0,6) + 0,1(1,5)=0,45 

Άρα η αναμενόμενη πιθανότητα αθέτησης είναι 0,45 ή 45%. 

 

Παρόλο που αυτά τα μοντέλα θέτουν τις τιμές του Ζ στο διάστημα (0,1), οι 

εκτιμώμενες πιθανότητες αθέτησης πολύ συχνά μπορούν να βρεθούν έξω από αυτό το 
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διάστημα και αυτό το γεγονός αποτελεί το μεγαλύτερο μειονέκτημα της μεθόδους της 

γραμμικής πιθανότητας.  

3.2.2.2 Μοντέλα Logit και Probit 

Το μοντέλο Logit υπολογίζει τη πιθανότητα ασυνέπειας με λογιστική 

παλινδρόμηση από όπου πήρε και την ονομασία του. Ενώ όπως είδαμε τα μοντέλα 

γραμμικής πιθανότητας μπορεί να επιστρέψουν τιμές που ξεπερνούν το διάστημα 

(0,1), το μοντέλο Logit αλλά και Probit ξεπερνούν αυτό το εμπόδιο και περιορίζουν 

τον εκτιμώμενο διάστημα της πιθανότητας ασυνέπειας στο διάστημα (0,1). Εδώ η 

πιθανότητα αθέτησης εκφράζεται λογαριθμικά και ακολουθεί τη λογιστική κατανομή. 

Συγκεκριμένα στο μοντέλο Logit η πιθανότητα αθέτησης εκφράζεται από τη 

συνάρτηση: 

i i Zi

1
p F(Z )

1 e−
= =

+
 

,όπου e=2,718 και η μεταβλητή Ζ δίνεται από τη γραμμική παλινδρόμηση των 

οικονομικών μεταβλητών Χ που είδαμε στα μοντέλα γραμμικής πιθανότητας: 

n

i j i,j
j 1

Z X error
=

=  +  

Αναλυτικότερα, η μεταβλητή Ζ εκπροσωπεί τη δράση μιας ομάδας 

ανεξάρτητων μεταβλητών ενώ η F(Z) προσδιορίζει την πιθανότητα ενός 

συγκεκριμένου αποτελέσματος λόγω της δράσης της ομάδας αυτής (Πετρίδης, 2015). 

Το γεγονός ότι οι τιμές των πιθανοτήτων που εξάγει αυτό το μοντέλο περιορίζονται 

από 0 μέχρι 1, δίνει την εγγύηση ότι οι εξαρτημένες μεταβλητές pi θα βρίσκονται 

πάντα ανάμεσα στο 0% και 100% και έτσι μπορεί ορθότερα να ερμηνευτεί ως 

πιθανότητα..  Η οριακή επίπτωση του Ζ στην πιθανότητα εκφραζόμενη ως f(Z) 

δίνεται από τη παράγωγο της συνάρτησης και έχει τη μορφή: 

z

z 2

edp
f(Z)

dz (1 e )

−

−
= =

+
 

Το οριακό αποτέλεσμα του Ζ στη πιθανότητα φαίνεται στο γράφημα 3.1 στο 

2ο σχήμα από όπου μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι αλλαγές στη πιθανότητα είναι 

πολύ μικρές για πολύ μεγάλες θετικές ή αρνητικές αλλαγές στις αξίες του Ζ, ενώ η 
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ευαισθησία της πιθανότητας των αλλαγών στο Ζ είναι μεγαλύτερη γύρω από την  

αξία 0. 

Γράφημα 3.1  Συνάρτηση Logit και οριακό αποτέλεσμα του Ζ στη 

πιθανότητα 

 
Πηγή: Research Gate 

 

Το μοντέλο Probit αντίθετα χρησιμοποιεί την αθροιστική κανονική κατανομή 

για να τυποποιήσει τη σχέση F(Z). Συγκεκριμένα το probit μετατρέπει τον γραμμικό 

συνδυασμό των ανεξάρτητων μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν για να εξετάσουν 

τις παρελθοντικές συμπεριφορές του δανειολήπτη, σε τιμή αθροιστικής πιθανότητας 

που ακολουθεί την κανονική κατανομή. Όπως και το logit το probit περιορίζει τις 

εκτιμώμενες πιθανότητες στο διάστημα (0,1). Η κανονική κατανομή έχει μέσο 0 και 

διακύμανση 1. Σε αυτό το μοντέλο η μεταβλητή Ζ που είναι η γραμμική συνάρτηση 

των μεταβλητών Χ ορίζεται από τη σχέση: 

Ζ=β1+β2Χ2+…+βκΧκ  

και η συνάρτηση probit διαμορφώνεται ως εξής: 

21
z

2
1

Pi F(Z) e
2

−

= =


 

, όπου η F(Z) είναι η τυποποιημένη αθροιστική κανονική κατανομή που δίνει τη 

πιθανότητα να προκύψει το γεγονός για κάθε αξία Ζ. 

3.2.2.3 Διακριτική ανάλυση (Discriminant Analysis) 

Όπως είδαμε τα μοντέλα γραμμικής πιθανότητας, logit και probit προβάλλουν 

μια τιμή για την αναμενόμενη πιθανότητα αθέτησης για ένα δάνειο. Αντίθετα τα 

μοντέλα διακριτικής ανάλυσης διαχωρίζουν τους δανειολήπτες σε κατηγορίες υψηλού 

και χαμηλού κινδύνου με βάση τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά τους Χj. Όπως και 
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τα προηγούμενα μοντέλα που εξετάσαμε, τα μοντέλα διακριτικής ανάλυσης 

χρησιμοποιούνε παρελθοντικά ιστορικά δεδομένα για να εξηγήσουν εμπειρικά τις 

παλιές συμπεριφορές των δανειοληπτών. Μελετάται επίσης η σημαντικότητα των 

προσδιοριστικών παραγόντων Χ στην εκτίμηση αυτών των συμπεριφορών. Αυτές οι 

εκτιμήσεις, όπως και στα μοντέλα γραμμικής πιθανότητας χρησιμοποιούνται για να 

προβλέψουν τις μελλοντικές συμπεριφορές των δανειοληπτών με βάση τη 

σημαντικότητα των προσδιοριστικών παραγόντων Χ στις προηγούμενες 

συμπεριφορές άλλων δανειοληπτών. Στην ουσία η διακριτική ανάλυση μέσω του 

γραμμικού συνδυασμού ανεξάρτητων μεταβλητών ταξινομεί τις παρατηρήσεις 

μεταξύ ενός αριθμού καθορισμένων ομάδων. Στην περίπτωση του πιστωτικού 

κινδύνου ταξινομούμε τις παρατηρήσεις σε 2 κατηγορίες της πτώχευσης και μη. Σε 

αυτή τη περίπτωση η διακριτική συνάρτηση παίρνει τη μορφή: 

Ζi=α+β1Χ1+β2Χ2+…+βνΧν 

, όπου α είναι ο σταθερός όρος, β οι συντελεστές βαρύτητας των χαρακτηριστικών-

κριτηρίων Χ στη διακριτική συνάρτηση και i κάθε ομάδα (κατηγορία) στις οποίες 

γίνεται η ταξινόμηση. Ο μέσος όρος των τιμών Ζ μας δίνει τη τιμή διαχωρισμού. 

Ανάλογα με το αν οι τιμές Ζ είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από τη τιμή 

διαχωρισμού κατατάσσονται  σε μία από τις 2 ομάδες (πτώχευσης ή μη). 

Στη διακριτική ανάλυση θέλουμε η διακύμανση μεταξύ των 2 κατηγοριών να 

είναι μεγαλύτερη από την διακύμανση μεταξύ των παρατηρήσεων μέσα στη κάθε 

κατηγορία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός κριτηρίου για τη μεγιστοποίηση του 

λόγου της Διακύμανσης μεταξύ των ομάδων/Διακύμανση εντός των ομάδων. Επίσης 

θέλουμε οι μεταβλητές Χ να εμφανίζουν υψηλούς μεταξύ τους συντελεστές 

συσχέτισης και οι πίνακες διακύμανσης-συνδιακύμανσης των μεταβλητών ανάμεσα 

στις δύο ομάδες να είναι ίσοι.  

Altman’s Z-score 

Ένα παράδειγμα μοντέλου διακριτικής ανάλυσης είναι το z-score που 

αναπτύχθηκε από τον Edward Altman το 1968 για εισηγημένες επιχειρήσεις στις 

Η.Π.Α. Ο Altman ξεκίνησε την έρευνά του συλλέγοντας δεδομένα για πτωχυμένες 

και μη-πτωχυμένες επιχειρήσεις του βιομηχανικού τομέα, από ετήσια οικονομικά 

στοιχεία της Moody’s για επιχειρήσεις που πτώχευσαν κατά την χρονική περίοδο 
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1946-1965. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 66 επιχειρήσεις, 33 πτωχυμένες 

και 33 μη-πτωχυμένες για τις οποίες επέλεγες αριθμοδείκτες ανεξάρτητων 

μεταβλητών για να εκτιμηθούν οι συντελεστές της παλινδρόμησης. Ανάμεσα από ένα 

δείγμα 22 χρηματοοικονομικών δεικτών, επέλεγε ως μεταβλητές με βάση τη 

σχετικότητά τους στη συγκεκριμένη μελέτη 5 χρηματοοικονομικούς δείκτες. Αυτοί οι 

5 δείκτες επιλέχθηκαν με βάση τη στατιστική σημαντικότητα τους, της προβλεπτικής 

τους ακρίβειας , της μεταξύ τους συσχέτισης αλλά και της δικής του κρίσης. Οι 5 

δείκτες συνοψίζονται παρακάτω: 

• Χ1= Κεφάλαιο Κίνησης/ Σύνολο Ενεργητικού 

• Χ2= Σωρευτικά παρακρατηθέντα κέρδη/ Σύνολο Ενεργητικού 

• Χ3= Κέρδη προ φόρων και τόκων/ Σύνολο Ενεργητικού 

• Χ4= Αγοραία αξία των μετοχών/ Λογιστική αξία συνολικών Υποχρεώσεων 

• Χ5= Πωλήσεις/ Σύνολο Ενεργητικού 

Το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως η διαφορά του ανάμεσα στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο 1ος δείκτης λοιπόν μας δείχνει τη 

ρευστότητα της εξεταζόμενης επιχείρησης. Αυτός ο δείκτης κρίθηκε ο λιγότερο 

σημαντικός στη διάκριση μεταξύ των ομάδων της διακριτικής ανάλυσης. Ο 2ος 

δείκτης εκτιμά σε ποιο βαθμό η επιχείρηση μπορεί να επανεπενδύει τα κέρδη της, 

καθώς τα σωρευτικά παρακρατηθέντα κέρδη είναι τα κέρδη προς επανεπένδυση. Ο 

3ος δείκτης εκφράζει τη πραγματική κερδοφορία των στοιχείων του ενεργητικού της 

επιχείρησης και είναι ανεξάρτητος από φορολογικούς παράγοντες. Αυτός ο δείκτης 

κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντικός στη μελέτη. Ο 4ος δείκτης μετρά πόσο τα στοιχεία του 

ενεργητικού μπορούν να μειωθούν εκφρασμένα στην αγοραία αξία, προτού οι 

υποχρεώσεις υπερβούν το ενεργητικό και οδηγηθεί η επιχείρηση σε χρεοκοπία. Ο 5ος 

και τελευταίος δείκτης εκφράζει την ικανότητα που έχει το ενεργητικό της 

επιχείρησης να κάνει πωλήσεις κατά τη διάρκεια ανταγωνιστικών συνθηκών.  

Με τη χρήση αυτών των δεικτών το μοντέλο διακριτικής ανάλυσης του Altman πήρε 

την παρακάτω μορφή: 

Ζ=1,2Χ1+1,4Χ2+3,3Χ3+0,6Χ4+1,0Χ5 

Κάθε επιχείρηση με βαθμολογία Ζ <1,81 θα πρέπει να θεωρηθεί ως 

επιχείρηση υψηλού κινδύνου αθέτησης. Αν η βαθμολογία 1,81<Ζ<2,99 τότε η 
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επιχείρηση θεωρείται ότι βρίσκεται στη «γκρίζα ζώνη» που είναι απροσδιόριστο και 

αβέβαιο αν βρίσκεται σε κίνδυνο αθέτησης. Αν τέλος η βαθμολογία είναι Ζ>2,99 τότε 

θεωρείται χαμηλού κινδύνου αθέτησης.  

Στη συνέχεια πραγματοποίησε στατιστικούς ελέγχους όπως η F-στατιστική 

για να γίνει έλεγχος συνεισφοράς της κάθε μεταβλητής Χ αλλά και να εκτιμηθεί η 

προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το υπόδειγμα 

έχει προβλεπτική ικανότητα με επιτυχία 95.5% στην συνολική επιτυχή ταξινόμηση 

των εταιρειών για ένα έτος πριν την πτώχευση και 83% για δύο έτη πριν. 

Ο Altman πραγματοποίησε αρκετές παραλλαγές στο μοντέλο του ώστε να 

καλύπτει μεγαλύτερο εύρος περιπτώσεων και να βελτιώσει τη προβλεπτική του 

ικανότητα, όπως το μοντέλο Z’-score και Z’’-score ώστε να καλύπτονται και οι μη 

εισηγημένες στο χρηματιστήριο εταιρίες αλλά και οι μη κατασκευαστικές. Ένα από 

αυτά είναι και το υπόδειγμα ZETA. Ο Altman βάσισε το νέο υπόδειγμα ZETA στην 

τετραγωνική διακριτική ανάλυση που αναπτύχθηκε από τον Smith το 1947 και 

χρησιμοποιείται αντί της γραμμικής διακριτικής ανάλυσης στη περίπτωση που οι 

πίνακες διακύμανσης-συνδιακύμανσης δεν είναι ίσοι. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης 

μεθόδου ανάλυσης εφαρμόστηκε στην προσπάθεια βελτίωσης του υποδείγματος Z-

score του Altman σε έρευνα που δημοσιεύτηκε το 1977 από τους Altman, Narayanan 

και Haldeman. Όπως και το Z-score το ZETA κατηγοριοποιεί μια επιχείρηση 

ανάμεσα στις ομάδες των πτωχυμένων και μη-πτωχυμένων. Στο νέο υπόδειγμα 

προχώρησαν οι δημιουργοί του για να καλύψουν και άλλους κλάδους επιχειρήσεων 

πιο ευαίσθητους στη πτώχευση, για να λάβουν υπόψη τις αλλαγές που εμφανίστηκαν 

σε χρηματοοικονομικό και λογιστικό επίπεδο, αλλά και στα χαρακτηριστικά των 

πτωχυμένων επιχειρήσεων. Αυτή τη φορά το δείγμα στο οποίο βασίστηκε το μοντέλο 

ήταν 111 επιχειρήσεις για τη περίοδο 1969-1975 από τις οποίες πτωχυμένες ήταν οι 

53 και από τις οποίες 50% ανήκαν στον τομέα μεταποίησης ενώ οι υπόλοιπες στο 

κλάδο του εμπορίου. Έπειτα μετά την αξιολόγηση 27 χρηματοοικονομικών δεικτών 

επιλέχθηκαν οι 7 που παρουσίασαν μεγαλύτερο βαθμό σημαντικότητας και οι οποίοι 

είναι: 

• Χ1= Κέρδη προ φόρων και τόκων/ Συνολικό Ενεργητικού 

• Χ2= Συνολικό Ενεργητικό 
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• Χ3= Κέρδη προ φόρων και τόκων/ Χρηματοοικονομικά έξοδα (υποχρεώσεις 

από τόκους) 

• Χ4= Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

• Χ5= Παρακρατηθέντα κέρδη/ Συνολικό Ενεργητικό 

• Χ6=  Αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων / Συνολικά Κεφάλαια 

• Χ7= Σταθερότητα κερδών (δείκτη Χ1) για 10 συναπτά έτη 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μοντέλου σε σύγκριση 

με το Z-score είναι ότι για το χρονικό διάστημα ενός έτους πριν τη χρεοκοπία το 

μοντέλο Z-score εμφανίζει καλύτερη προβλεπτική ικανότητα από το ZETA, αλλά σε 

βάθος χρόνου πιο αξιόπιστο κρίνεται το ZETA. 

Αδυναμίες των μοντέλων διακριτικής ανάλυσης  

Στην πραγματικότητα υπάρχουν διάφορες διαβαθμίσεις κινδύνου αθέτησης, 

που μπορεί να ξεκινάνε από την μη πληρωμή των τόκων ή την καθυστέρησή τους, 

μέχρι και την ολική αθέτηση των υποχρεώσεων από τον αντισυμβαλλόμενο, κάτι που 

φαίνεται να αψηφούν τα μοντέλα διακριτικής ανάλυσης, καθώς διακρίνουν τον 

δανειολήπτη μόνο μεταξύ δύο ακραίων περιπτώσεων, της αθέτησης και μη-αθέτησης. 

Έτσι λοιπόν για μια ακριβέστερη και πιο λεπτομερή ταξινόμηση των δανειοληπτών 

μπορεί να είναι αναγκαία η πρόσθεση περισσότερων κατηγοριών στα μοντέλα 

διακριτικής ανάλυσης. Παράγοντες όπως η φήμη του δανειζόμενου και η 

μακροχρόνια σχέση του με τον δανειστή, αλλά και η κατάσταση του οικονομικού 

κύκλου μπορεί να είναι αρκετά σημαντικοί και κρίσιμη στην απόφαση πίστωσης ή 

μη, αλλά καθώς αυτοί οι παράγοντες είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν αγνοούνται 

παντελώς από αυτά τα μοντέλα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι τα βάρη των 

συντελεστών σημαντικότητας των μεταβλητών που εξηγούν τις συμπεριφορές 

αθέτησης δεν είναι σίγουρο αν θα παραμένουν σταθερά με τη πάροδο των χρόνων και 

το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τις μεταβλητές. Άλλες μεταβλητές μπορεί να γίνουν 

πιο ακριβείς στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου λόγω αλλαγών στις 

πραγματικές και οικονομικές συνθήκες της αγοράς. Μια υπόθεση της γραμμικής 

διακριτικής ανάλυσης είναι ότι οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους πράγμα 

που με τις παραπάνω αλλαγές στη πάροδο του χρόνου μπορεί να αλλάζει. Όπως 

είδαμε στη διακριτική ανάλυση υπάρχει η τιμή διαχωρισμού (στη περίπτωση του Z-

score είναι 1,81) κάτω από την οποία η επιχείρηση θεωρείται χρεοκοπημένη και η 



45 
 

τιμή 2,99 πάνω από την οποία δεν κινδυνεύει από χρεοκοπία. Με την λογική αυτή 

όλες οι επιχειρήσεις που ανήκουν στη γκρίζα ζώνη 1,81<Z<2,99 είναι το ίδιο 

αξιόπιστες αλλά και αυτές που ξεπερνούν το 2,99 μπαίνουν στην ίδια κατηγορία 

ανεξάρτητα του πόσο μεγαλύτερο σκορ έχει η μία από την άλλη. Δεν υπάρχουν 

πλήρη δεδομένα και συγκεντρωτικές βάσεις δεδομένων παρά μόνο για λίγες 

χρεοκοπημένες επιχειρήσεις, ενώ είναι σκόπιμο τα μοντέλα να λαμβάνουν υπόψη 

πολύ μεγαλύτερα δείγματα για να εκτιμήσουν με επαρκή ακρίβεια τον κίνδυνο 

αθέτησης. Έτσι υπάρχει συχνά ο κίνδυνος τα δείγματα εκτίμησης να μην είναι 

ισορροπημένα και να περιλαμβάνουν υπερβολικά υψηλό ποσοστό υγιών 

επιχειρήσεων. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα της διακριτικής ανάλυσης αλλά 

και των μοντέλων credit scoring γενικότερα. 

Τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν μέχρι τώρα λαμβάνουν ως εισροές κυρίως 

λογιστικά στοιχεία όπως είδαμε προσαρμοσμένα σε χρηματοοικονομικούς δείκτες και 

ενδείκνυνται για αξιολόγηση μεμονωμένων δανείων και προσώπων (νομικών ή 

φυσικών. Παρακάτω θα αναπτυχθούν μερικά μοντέλα που δέχονται στοιχεία της 

αγοράς για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο αθέτησης και αξιολογούν επίσης 

μεμονωμένους πιστούχους, όπως τα υποδείγματα δικαιωμάτων (option models), 

υποδείγματα περιθωρίου αποδόσεων (yield spread models), υποδείγματα 

θνησιμότητας (morality rate models) και τα υποδείγματα RAROC (risk-adjusted 

return on capital). Στη συνέχεια θα αναλυθούν μοντέλα που μελετούν τον πιστωτικό 

κίνδυνο σε χαρτοφυλάκιο συνολικά, όπως τα διαδεδομένα KMV portfolio Manager, 

Credit Metrics και Credit Risk+.  

3.2.3 Υποδείγματα περιθωρίου αποδόσεων (yield spread models) 

Μια μέθοδος εκτίμησης της έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο και της 

πιθανότητας αθέτησης, βασισμένη στα στοιχεία της αγοράς, έγκειται στην ανάλυση 

των ασφάλιστρων κινδύνου από την καμπύλη απόδοσης3 για τα εταιρικά ομόλογα ή 

δάνεια (Term structure derivation of credit risk). Στη περίπτωση των υποδειγμάτων 

περιθωρίου αποδόσεων, ο πιστωτικός κίνδυνος ενός ομολόγου βρίσκεται από το 

περιθώριο (spread) των αποδόσεων μεταξύ των εταιρικών ομολόγων μηδενικού 

 
3 Η καμπύλη αποδόσεων των ομολόγων είναι μια γραμμή που συνδέει τις αποδόσεις των ομολόγων με 

τις διάρκειες λήξης τους. Σε κατάσταση με υγιείς οικονομικές συνθήκες είναι λογικό η καμπύλη 

απόδοσης να είναι θετική. 
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τοκομεριδίου (zero-coupon corporate bonds) και των ομολόγων του δημοσίου4 

μηδενικού τοκομεριδίου (zero-coupon treasury bonds). Ο υπολογισμός της 

αναμενόμενης πιθανότητας πτώχευσης λοιπόν επιτυγχάνεται όταν γνωρίζουμε αυτό 

το περιθώριο. Στα μοντέλα που βασίζονται σε στοιχεία της αγοράς, τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν πληροφορίες για την πιστοληπτική 

ποιότητα από τις εκτιμήσεις των οίκων αξιολόγησης και όχι από δικά τους 

συστήματα, άρα εδώ ο ρόλος των ιδρυμάτων αλλάζει καθώς επεξεργάζεται απλά τις 

πληροφορίες που συλλέγει από την αγορά για να εκτιμήσει την πιθανότητα αθέτησης. 

Οι οίκοι αξιολόγησης λοιπόν κατατάσσουν τους εκδότες των ομολόγων σε 7 κλάσεις 

που αντικατοπτρίζουν τον βαθμό στον οποίο οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων 

είναι μεγαλύτερες από αυτές των ομολόγων δημοσίου. Οι κατηγορίες ΑΑΑ, ΑΑ, Α 

και ΒΒΒ αντανακλούν μια καλή πιστοληπτική διαβάθμιση για υψηλής επενδυτικής 

ποιότητας δανειολήπτες. Οι 3 υπόλοιπες BB, B και C αποδίδονται ως υψηλού 

κινδύνου καθώς έχουν μεγάλα περιθώρια και χαρακτηρίζονται ως «junk bonds». Στο 

γράφημα 3.2 φαίνονται τα περιθώρια αποδόσεων μεταξύ εταιρικών ομολόγων ΑΑ και 

ομολόγων δημοσίου. 

Γράφημα 3.2  Καμπύλες αποδόσεων εταιρικών ομολόγων και ομολόγων δημοσίου 

 
Πηγή: Oblivious Investor: Bond Investing 101: Yield Curves  

 

Για την κατανόηση του μοντέλου θα εξετάσουμε πως μέσα από τα περιθώρια 

αποδόσεων μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανή πιθανότητα αθέτησης ενός 

μονοετούς ομολόγου ή μονοετούς δανείου, αλλά και πολυετών ομολόγων ή δανείων. 

Οι τύποι που θα χρησιμοποιηθούν για την εξήγηση του υποδείγματος είναι αυτοί που 

χρησιμοποιεί οι Saunders και Cornett (2008). 

 
4 Τα ομόλογα δημοσίου είναι χρεόγραφα που εκδίδονται από το δημόσιο με ληκτότητα μεταξύ ενός 

και 30 ετών. 
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Πιθανότητα αθέτησης ενός μονοετούς χρεογράφου  

Ας υποθέσουμε ότι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, για παράδειγμα μια 

τράπεζα απαιτεί μια αναμενόμενη απόδοση ενός ετήσιου εταιρικού ομολόγου 

τουλάχιστον ίση με την απόδοση μηδενικού κινδύνου (risk-free)5 δηλαδή ουσιαστικά 

του ετήσιου ομολόγου δημοσίου. Έστω τώρα ότι 1+k είναι η υποσχόμενη απόδοση 

του ετήσιου εταιρικού ομολόγου και 1+i η απόδοση του ετήσιου ομολόγου δημοσίου. 

Αξίζει εδώ να ειπωθεί ότι το μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τη παραδοχή της 

ουδετερότητας στον κίνδυνο, υποθέτοντας ότι ένας επενδυτής θα είναι αδιάφορος 

μεταξύ των επιλογών του να επενδύσει στο ετήσιο εταιρικό ομόλογο που ενέχει 

κίνδυνο και στο να επενδύσει σε risk-free ομόλογο δημοσίου, αν αναμένει ίσες 

τελικές αξίες. Η πιθανότητα το εταιρικό ομόλογο να αποπληρωθεί κανονικά 

ξεχρεώνοντας όλο το κεφάλαιο και τους τόκους είναι p. Κατά συνέπεια η πιθανότητα 

πτώχευσης είναι 1-p. Για μια απλή εξήγηση της περίπτωσης θα υποθέσουμε ότι αν ο 

δανειζόμενος αθετήσει, η τράπεζα δεν θα λάβει κανένα ποσό ανάκτησης, κάτι που 

στη πραγματικότητα δε συμβαίνει λόγω των εγγυήσεων που λαμβάνει η τράπεζα πριν 

τη χορήγηση του δανείου. Όπως είναι λογικό από την απαίτησή της, η τράπεζα θα 

είναι αδιάφορη μεταξύ των δύο ομολόγων αν ισχύει η σχέση: 

p (1+k) =1+i 

, ή αν η αναμενόμενη απόδοση των εταιρικών χρεογράφων ισούται με την απόδοση 

χωρίς κίνδυνο. 

Ας δούμε με ένα παράδειγμα πως υπολογίζεται η πιθανότητα αθέτησης αλλά και τι 

ασφάλιστρο κινδύνου πρέπει να θέσει μια τράπεζα για να κρατήσει τα περιθώρια 

αποδόσεων και συνεπώς την επιθυμητή πιθανότητα αθέτησης αμετάβλητα.  

Έστω ότι οι αποδόσεις στην αγορά του υπό εξέταση εταιρικού ομολόγου είναι k=8% 

και του ομολόγου δημοσίου είναι i=3%. Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση η 

πιθανότητα να αποπληρωθεί κανονικά το ομόλογο είναι ίση με: 

 
5 Η απόδοση μηδενικού κινδύνου (risk-free) αντιπροσωπεύει το επιτόκιο που αναμένει ένας επενδυτής 

σε μια άνευ κινδύνου επένδυση για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θεωρητικά το risk-free rate 

είναι η ελάχιστη απόδοση που ένας επενδυτής αναμένει για οποιαδήποτε επένδυση, επειδή δεν θα 

δεχθεί πρόσθετο κίνδυνο εκτός εάν το πιθανό ποσοστό απόδοσης είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό 

της απόδοσης χωρίς κίνδυνο. Στη πράξη όμως απόδοση χωρίς κίνδυνο δεν υπάρχει, επειδή ακόμα και 

οι ασφαλέστερες επενδύσεις φέρουν κάποιο μικρό κίνδυνο (Investopedia). 
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1 i 1,3
p 0,9537

1 k 1,8

+
= = =

+
 

οπότε η πιθανότητα πτώχευσης (1-p) είναι ίση με 1-0,9537=0,0463 ή 4,63%. Η 

τράπεζα λοιπόν για να κρατήσει την πιθανότητα αυτή σταθερή ορίζει το ασφάλιστρο 

κινδύνου φ για το οποίο ισχύει: 

φ=k-i 

και συνεπώς φ=8%-3%=5%. Είναι σαφές ότι για μια αύξηση της πιθανότητας 

πτώχευσης, αυξάνεται και το απαιτούμενο ασφάλιστρο κινδύνου. Για παράδειγμα ας 

υποθέσουμε ότι η πιθανότητα αποπληρωμής p μειώθηκε στα 80%, δηλαδή η 

πιθανότητα αθέτησης 1-p αυξήθηκε στα 20%. Για να βρούμε την νέα απόδοση που 

πρέπει να υπόσχεται το εταιρικό ομόλογο, όταν η απόδοση του ομολόγου δημοσίου 

είναι ακόμα i=3%, από την παραπάνω σχέση παίρνουμε: 

1 i
1 k

p

1,03
k 1

0,8

+
+ =

= −

 

k=0,2875 

Η τράπεζα τώρα ορίζει ασφάλιστρο κινδύνου φ=k-i= 0,2875-0,03=0,2575. 

Παρατηρούμε ότι όντως με μια αύξηση της πιθανότητας πτώχευσης αυξάνεται το 

ασφάλιστρο κινδύνου (25,75% από 5%). 

 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στη πράξη η τράπεζα αναμένει να 

εισπράξει ένα ποσοστό των κεφαλαίων της όταν ο δανειολήπτης αθετήσει, λόγω των 

διαφόρων εξασφαλίσεων που παρέχονται. Έστω λοιπόν τώρα ότι το γ είναι το 

ποσοστό του κεφαλαίου που αναμένει να ανακτήσει η τράπεζα στην περίπτωση 

αθέτησης και γ>0. Η τράπεζα θα θέσει την αναμενόμενη απόδοση του εταιρικού 

ομολόγου (ή ενός δανείου) ίση με την απόδοση χωρίς κίνδυνο ως εξής: 

[γ(1-p)(1+k)]+[p(1+k)]=1+i 

, όπου ο όρος [γ(1-p)(1+k)] δείχνει το ποσό που θα εισπράξει η τράπεζα σε 

περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης.  
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Σε αυτή τη περίπτωση το ασφάλιστρο κινδύνου φ βρίσκεται από την παραπάνω 

εξίσωση ως: 

φ =
(1 + i)

(γ + p − pγ)
− (1 + i) 

Όπως είναι λογικό όταν υπάρχει ποσοστό ανάκτησης, το ασφάλιστρο 

κινδύνου που θα θέσει η τράπεζα θα είναι μικρότερο από την προηγούμενη 

περίπτωση που μελετήσαμε, για κάθε πιθανότητα πτώχευσης (1-p). Για παράδειγμα 

αν τα δεδομένα μας είναι τα ίδια με την άσκηση που είδαμε δηλαδή το ασφάλιστρο 

κινδύνου συνεχίσει να είναι φ=5% (k=8%, i=3%), παρόλο που αυτή τη φορά η 

τράπεζα αναμένει ποσοστό ανάκτησης γ=90%, παρατηρούμε για την πιθανότητα 

αθέτησης 1-p ότι: 

(1 i)
(1 i)

( p p )

1,03
0,05 1,03

0,9 p 0,9p

1,03
1,08

0,9 p 0,9p

p 0,54

+
 = − +

 + − 

= −
+ −

=
+ −

=

 

, άρα 1-p=0,46 ή 46%. Παρατηρούμε ότι τώρα η πιθανότητα πτώχευσης είναι 

υπερβολικά μεγαλύτερη από 4,63% που βρέθηκε στο προηγούμενο παράδειγμα χωρίς 

το ποσοστό ανάκτησης. Αυτό είναι απόλυτα λογικό διότι αν ένας επενδυτής συνεχίζει 

να απαιτεί το ίδιο ασφάλιστρο κινδύνου (και άρα τα ίδια περιθώρια αποδόσεων) 

ακόμα και αν αναμένεται τώρα ένα ποσοστό ανάκτησης 90%, σημαίνει ότι εκτιμάει 

μια πολύ μεγάλη πιθανότητα πτώχευσης.  

Πιθανότητα αθέτησης ενός μακροπρόθεσμου χρεογράφου  

Μέχρι στιγμής περιοριστήκαμε στην απλούστερη περίπτωση για μονοετή 

ομόλογα και δάνεια χρησιμοποιώντας τα περιθώρια αποδόσεων για να υπολογίσουμε 

την αναμενόμενη πιθανότητα αθέτησης του εκδότη-δανειολήπτη. Προχωράμε τώρα 

διευρύνοντας την ανάλυση στις πιο πολύπλοκες και ρεαλιστικές περιπτώσεις των 

μακροπρόθεσμων χρεογράφων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τα περιθώρια 

αποδόσεων μπορούν να υπολογιστούν οι πιθανότητες αθέτησης για διάφορους 
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χρονικούς ορίζοντες. Έστω ότι ο υπό μελέτη χρονικός ορίζοντας είναι τώρα τα δύο 

έτη και ερευνούμε την πιθανότητα ένα ομόλογο να πτωχεύσει σε οποιοδήποτε από 

αυτά τα δύο έτη. Αν το ομόλογο πτωχεύσει στο δεύτερο έτος, σημαίνει ότι δεν θα 

πτωχεύσει στο πρώτο και το αντίστροφο. Η πιθανότητα ότι η πτώχευση θα συμβεί σε 

ένα από τα δύο έτη λέγεται οριακή πιθανότητα πτώχευσης για το κάθε έτος. Οι 

πιθανότητες πτώχευσης για το κάθε έτος δεν είναι πάντα ίσες και μπορεί να 

διαφέρουν. Αν ρ1 η πιθανότητα να αποπληρωθεί το ομόλογο κανονικά για το πρώτο 

έτος και ρ2 η αντίστοιχη πιθανότητα για το δεύτερο έτος, τότε 1-ρ1 και 1-ρ2 οι οριακές 

πιθανότητες πτώχευσης για το πρώτο και δεύτερο έτος αντίστοιχα. Η πιθανότητα 

πτώχευσης του ομολόγου μέσα στο διάστημα των δύο ετών βρίσκεται μέσω της 

αθροιστικής πιθανότητας πτώχευσης από τον τύπο: 

cρ= (1-ρ1)ρ2 

, ενώ η πιθανότητα μη πτώχευσης σε κανένα από τα δύο έτη είναι: 

(ρ1)(ρ2) 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να βρούμε την αθροιστική πιθανότητα 

πτώχευσης και για περισσότερα από δύο έτη. Εάν λοιπόν γνωρίζουμε την οριακή 

πιθανότητα για κάθε έτος μπορούμε να εξάγουμε την αθροιστική πιθανότητα. Άρα το 

ζητούμενο είναι το πώς μπορούμε να βρούμε αυτές τις πιθανότητες για το δεύτερο, το 

τρίτο και τα επόμενα έτη. Αυτές τις πιθανότητες μας δίνει η θεωρία των προσδοκιών 

της αγοράς, σύμφωνα με την οποία ένας επενδυτής, σε μια αποτελεσματική αγορά 

χωρίς περιθώρια κέρδους από arbitrage, περιμένει ίση απόδοση από την αγορά και 

κράτηση ενός διετούς ομολόγου με την απόδοση από την αγορά ενός ετήσιου 

ομολόγου που στο τέλος του έτους επανεπενδύει σε άλλο ετήσιο ομόλογο. Είναι 

λογικό ότι σε τέτοια περίπτωση ο επενδυτής θα είναι αδιάφορος μεταξύ των δύο 

επιλογών και θα ισχύει η παρακάτω σχέση: 

2
2 1 1(1 i ) (1 i )(1 f )+ = + +  

, όπου i1 το τρέχον επιτόκιο του ετήσιου κρατικού ομολόγου, i2 το τρέχον επιτόκιο 

του διετούς κρατικού ομολόγου και f1 το ετήσιο αναμενόμενο προθεσμιακό επιτόκιο6 

 
6 Προθεσμιακό είναι το επιτόκιο που εφαρμόζεται σε μια χρηματοοικονομική συναλλαγή που θα 

πραγματοποιηθεί στο μέλλον και χρησιμοποιείται για το προσδιορισμό του μελλοντικού επιτοκίου που 

ισοδυναμεί με τη συνολική απόδοση μιας πιο μακροπρόθεσμης επένδυσης.  
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που θα ισχύει στο τέλος του πρώτου έτους. Ο όρος 2
2(1 i )+ δείχνει την απόδοση της 

κράτησης του διετούς ομολόγου μέχρι τη λήξη του από τον επενδυτή, ενώ ο όρος 

1 1(1 i )(1 f )+ + δείχνει την απόδοση από την επένδυση σε 2 μονοετή ομόλογα το ένα 

μετά το άλλο όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Από την παραπάνω σχέση παίρνουμε 

ότι: 

2
2

1

1

(1 i )
1 f

(1 i )

+
+ =

+
 

Τα παραπάνω μπορούν λοιπόν να ισχύσουν και για τα εταιρικά ομόλογα όπου 

αντί το αναμενόμενο προθεσμιακό επιτόκιο κρατικού ομολόγου f1 ζητούμε το ετήσιο 

αναμενόμενο επιτόκιο c1 για το εταιρικό ομόλογο, όπως και αντίστοιχα κ1 και κ2 οι 

τρέχουσες αποδόσεις του ετήσιου και του διετούς εταιρικού ομολόγου αντίστοιχα. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο τύπος αναδιαμορφώνεται ως εξής: 

 

2
2

1

1

(1 )
1 c

(1 )

+ 
+ =

+ 
 

Τα αναμενόμενα c1 και f1, δηλαδή τα αναμενόμενα προθεσμιακά επιτόκια για 

το εταιρικό και κρατικό ομόλογο αντίστοιχα που ισχύουν για την επόμενη περίοδο, 

μπορούν να υπολογίσουν την αναμενόμενη πιθανότητα αποπληρωμής των εταιρικών 

ομολόγων ρ2 για τη περίοδο. Όπως και στη περίπτωση των μονοετών ομολόγων που 

εξετάσαμε νωρίτερα ισχύει η σχέση ρ2(1+c1)=(1+f1) από την οποία προκύπτει: 

1
2

1

1 f

1 c

+
 =

+
 

, άρα η πιθανότητα πτώχευσης στον δεύτερο χρόνο είναι 1-ρ2. Με τον ίδιο τρόπο 

χρησιμοποιώντας τα προθεσμιακά επιτόκια που θα ισχύουν σε 2 χρόνια από τώρα 

μπορούμε να εξάγουμε την πιθανότητα ρ3, σε 3 χρόνια ρ4 κτλ. Μετά την εύρεση των 

αναμενόμενων αποδόσεων και των οριακών πιθανοτήτων υπολογίζεται η αθροιστική 

πιθανότητα του πολυετούς ομολόγου όπως είδαμε νωρίτερα που δείχνει την γενική 

πιθανότητα πτώχευσης του πολυετούς ομολόγου.  

 
Στο πλαίσιο των ομολόγων, τα προθεσμιακά επιτόκια υπολογίζονται για τον προσδιορισμό των 

μελλοντικών αξιών. 
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Δυνάμεις και Αδυναμίες των υποδειγμάτων περιθωρίου αποδόσεων  

Το υπόδειγμα περιθωρίου αποδόσεων σύμφωνα με τους Resti και Sironi 

(2007), έχει δύο κύρια πλεονεκτήματα. Το πρώτο έγκειται στο γεγονός ότι το 

υπόδειγμα χρησιμοποιεί στοιχεία της αγοράς που είναι περισσότερο αντικειμενικά 

και δεν υπόκεινται στην υποκειμενικότητα των εκτιμήσεων των μεμονωμένων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το δεύτερο, είναι το γεγονός ότι το υπόδειγμα 

προσπαθεί να εξάγει μια πιθανότητα με βάση μελλοντικές προσδοκίες της αγοράς και 

όχι με παρελθοντικά στοιχεία για να εξάγουν πιθανότητες σε μελλοντικά δεδομένα, 

όπως στα προηγούμενα υποδείγματα που αναλύθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, όπως είναι 

λογικό το υπόδειγμα διαθέτει και μερικούς περιορισμούς. Αρχικά υποθέτεται ότι το 

περιθώριο ανάμεσα στο κρατικό ομόλογο και στο εταιρικό ομόλογο οφείλεται στον 

πιστωτικό κίνδυνο του εταιρικού ομολόγου, ενώ ένα μέρος αυτού του περιθωρίου 

αντανακλά το γεγονός ότι τα εταιρικά ομόλογα είναι λιγότερο ρευστοποιήσιμα. 

Ακόμη, όπως είδαμε, χρησιμοποιούνται τα προθεσμιακά επιτόκια ως ένας 

αμερόληπτος εκτιμητής των μελλοντικών επιτοκίων λόγω της παραδοχής ότι η 

θεωρία των προσδοκιών είναι έγκυρη. Στη πραγματικότητα βέβαια, αυτή η θεωρία 

συχνά δεν ισχύει και ειδικότερα για μεγαλύτερες χρονικές διάρκειες λήξης στις 

οποίες τα ασφάλιστρα ρευστότητας που τίθενται δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον 

πιστωτικό κίνδυνο. Επιπρόσθετα, το μοντέλο βασίζεται στην ουδετερότητα στο 

κίνδυνο, καθώς λαμβάνεται υπόψη ότι ο επενδυτής θα είναι αδιάφορος στις δύο 

επιλογές του σε κράτηση εταιρικού ομολόγου ή κρατικού ομολόγου (risk-free) όταν 

αναμένει τις ίδιες τελικές αξίες. Στη πράξη κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και μάλιστα ο 

επενδυτής για να αλλάξει ένα risk-free ομόλογο με ένα εταιρικό που ενέχει κινδύνους 

συνήθως απαιτεί ένα ασφάλιστρο. Αν στην πραγματικότητα ίσχυε η ουδετερότητα 

στον κίνδυνο, ο ίδιος επενδυτής θα ήταν για παράδειγμα αδιάφορος μεταξύ των 

επιλογών του να λάβει μια σίγουρη μελλοντική πληρωμή των 1 εκ ευρώ, ή να 

αγοράσει ένα λαχείο του 1 εκ ευρώ.  

3.2.4 Υπόδειγμα απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο (RAROC 

model) 

Σχεδόν όλες οι μεγάλες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν 

σήμερα αναπτύξει το μοντέλο RAROC (risk-adjusted return on capital), που 

αναπτύχθηκε αρχικά από τη Bankers Trust τη δεκαετία του ’70,  για να αξιολογούν 
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την κερδοφορία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους συμπεριλαμβανομένου 

και του δανεισμού τους. Το RAROC γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλές στο να 

εκτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας ως δεδομένα στοιχεία της αγοράς. 

Αρχικά η τράπεζα εξάγει έναν δείκτη RAROC για κάθε δάνειο ξεχωριστά. Στη 

συνέχεια αυτός ο δείκτης συγκρίνεται με ένα επιτόκιο-κριτήριο (hurdle rate) της 

τράπεζας που συνήθως είναι το κόστος κεφαλαίου7 της τράπεζας, ή το κόστος 

ευκαιρίας8 που έχουν οι μέτοχοι με τη κατοχή μετοχών της τράπεζας (απόδοση 

κεφαλαίου –ROE). Αν ο δείκτης RAROC>hurdle rate (ROE) τότε το δάνειο 

εγκρίνεται, διαφορετικά απορρίπτεται. Η ιδέα εδώ είναι ότι ένα δάνειο πρέπει να γίνει 

μόνο εάν η προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο απόδοση (risk-adjusted return on 

capital –RAROC) του δανείου προσθέτει αξία στα ίδια κεφάλαια ενός 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, όπως μετράται από την απόδοση κεφαλαίου που 

απαιτείται από τους μετόχους του. Έτσι, για παράδειγμα, εάν η απόδοση κεφαλαίου 

ROE ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι x%, ένα δάνειο θα πρέπει να γίνει 

μόνο εάν το εκτιμώμενο RAROC είναι υψηλότερο από το x% που απαιτείται από 

τους μετόχους του ιδρύματος ως ανταμοιβή για την επένδυσή τους σε αυτό. 

Εναλλακτικά, αν το RAROC για ένα υπάρχον δάνειο πέσει κάτω του δείκτη 

αναφοράς RAROC ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ο δανειστής θα πρέπει να 

επιδιώξει να προσαρμόσει στο δάνειο όρους για να το καταστήσει πάλι «κερδοφόρο». 

Ως εκ τούτου, το RAROC χρησιμεύει ως μέτρο εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου 

και ως εργαλείο τιμολόγησης δανείων για τον διαχειριστή του ιδρύματος. Ο δείκτης 

RAROC βρίσκεται από τη παρακάτω σχέση: 

RAROC = Καθαρό εισόδημα ενός χρόνου από το Δάνειο –Αναμενόμενες απώλειες / 

Κίνδυνος του Δανείου (ή Κεφάλαιο σε Κίνδυνο) 

  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το μοντέλο RAROC αφορά το χρονικό ορίζοντα 

του ενός έτους, οπότε τα καθαρά έσοδα, οι αναμενόμενες απώλειες και το κεφάλαιο 

σε κίνδυνο υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Το καθαρό εισόδημα βρίσκεται από τον 

τύπο: 

 
7 Το κόστος κεφαλαίου είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές μιας 

εταιρίας (μέτοχοι, δανειστές). 
8 Κόστος ευκαιρίας είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής διαθέσιμης επένδυσης. Είναι η 

απόδοση που θα μπορούσε να επιτύχει ο επενδυτής αν δεν επένδυε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της 

επιχείρησης αλλά σε μια άλλη επένδυση που εμπεριέχει τον ίδιο κίνδυνο. 
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Καθαρό Εισόδημα = έσοδα από τόκους χορηγήσεων9 + προμήθειες – τόκοι 

πιστωτικοί καταθέσεων – αναλογία λειτουργικού κόστους 

 

 

Οι αναμενόμενες απώλειες (expected loss) υπολογίζονται από τον τύπο: 

Expected Loss = EDF x AE x LGD 

 

 

• Expected Default Frequency (EDF), είναι η αναμενόμενη συχνότητα 

χρεοκοπίας και συνδέεται με την πιστοληπτική διαβάθμιση του δανειολήπτη 

και για την εκτίμησή της εξετάζονται πίνακες από εταιρίες αξιολόγησης.  

• Adjusted Exposure (AE), είναι η προσαρμοσμένη έκθεση και συνδέεται με 

τους όρους του δανείου που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ δανειστή και 

δανειολήπτη, το ποσό του δανείου που ήδη ξόδεψε ο δανειζόμενος αλλά και 

το επιπλέον ποσό που θα ξοδέψει σε περίπτωση χρεοκοπίας. 

• Loss Given Default (LGD), απώλεια δεδομένης της χρεοκοπίας, που 

εξαρτάται από τις εγγυήσεις που παρέχει ο δανειζόμενος και είναι το ποσοστό 

του ποσού του δανείου που θα χαθεί σε περίπτωση χρεοκοπίας.  

Ο παρονομαστής του μοντέλου RAROC, δηλαδή ο κίνδυνος του δανείου μπορεί 

να υπολογιστεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η χρήση των ποσοστών αθέτησης των 

δανείων για να βρεθεί ο κίνδυνος του δανείου. Οι μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί που διαθέτουν πολύ καλές και μεγάλες βάσεις δεδομένων χρεοκοπημένων 

δανείων χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο όπου: 

RAROC = Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα ανά ευρώ / Μη προσδοκώμενο ποσοστό 

απώλειας x ποσοστό απώλειας λόγω χρεοκοπίας (LGD) 

Αυτή η περίπτωση σύμφωνα με τους Saunders και Cornett (2008), μπορεί να 

εξηγηθεί με ένα απλό παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι το αναμενόμενο καθαρό 

εισόδημα ανά ευρώ είναι 0,3 λεπτά ή 0,003 ευρώ και το 99% των ιστορικών 

δεδομένων για δάνεια του ίδιου τύπου ενέχουν 4% μη προσδοκώμενο ποσοστό 

 
9 Τα έσοδα από τόκους χορηγήσεων αναφέρονται στο spread, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του 

επιτοκίου του δανείου και του κόστους κεφαλαίων της τράπεζας. 
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απώλειας, ενώ το ποσοστό απώλειας του ποσού του δανείου λόγω χρεοκοπίας είναι 

80%, τότε: 

0,003
RAROC 9,375%

(0,04)(0,8)
= =  

Ο άλλος πολύ διαδεδομένος τρόπος υπολογισμού του κινδύνου του δανείου 

είναι με τη χρήση του υποδείγματος της διάρκειας (Duration). Η διάρκεια ενός 

χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται για να 

ανακτηθεί το αρχικό κεφάλαιο σε όρους παρούσας αξίας, ή διαφορετικά ο χρόνος που 

δεσμεύεται το επενδυμένο κεφάλαιο (Νούλας, 2006). Η διάρκεια δεν είναι 

απαραίτητα ίδια με τη λήξη του χρηματοοικονομικού προϊόντος. Όταν 

πραγματοποιείται μόνο μια πληρωμή στη λήξη, τότε η διάρκεια είναι ίση με τη λήξη, 

διαφορετικά η διάρκεια είναι μικρότερη της λήξης. Επίσης η διάρκεια είναι ένα μέτρο 

ευαισθησίας ενός ομολόγου ή δανείου σε μια μεταβολή των επιτοκίων καθώς όσο 

μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο μεγαλώνει και η ευαισθησία. Αυτήν ακριβώς τη 

σχέση αντανακλά ο παρακάτω τύπος για τη διάρκεια ενός ομολόγου: 

dP dy
D

P 1 y

 
= −  + 

 

Όπου P η τιμή ενός ομολόγου, y η απόδοση του στη λήξη και D η διάρκειά 

του και ο τύπος δείχνει τη ποσοστιαία μεταβολή της τιμή του ομολόγου δεδομένης 

μιας μεταβολής των επιτοκίων. Έτσι λοιπόν και η μεταβολή της αξίας ενός δανείου 

εξαρτάται από τη διάρκειά του και από τη μεταβολή του επιτοκίου. Έστω τώρα L το 

ποσό του δανείου και DL η διάρκεια του δανείου και i το επιτόκιο, ο παραπάνω τύπος 

διαμορφώνεται ως εξής: 

L

dL di
D

L 1 i

 
= −  + 

 

,όπου η μεταβολή dL, το ποσό του δανείου που βρίσκεται σε κίνδυνο και όλος ο όρος 

της παρένθεσης (di/1+i) εκφράζει τη μέγιστη αναμενόμενη μεταβολή του επιτοκίου 

του δανείου λόγω αλλαγών στο πιστωτικό ασφάλιστρο ή άλλων παραγόντων που 

θέτουν σε κίνδυνο το δάνειο. Έστω ότι η διάρκεια ενός δανείου ύψους L=500.000 

ευρώ είναι DL=3 έτη και το επιτόκιο είναι i=12%. Σε μια μεταβολή του επιτοκίου 

κατά 0,02 ποιο είναι το ποσό του δανείου σε κίνδυνο; 
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L

dL di
D

L 1 i

 
= −  + 

 

dL 0,02
3

500.000 1 0,12

 
= −  + 

 

0,02
dL ( 3)x(500.000)x

1,12
= −  

dL 26.785,7= −  

Επομένως το ποσό του δανείου σε κίνδυνο είναι 26.785,7 ευρώ.  

Δυνάμεις και Αδυναμίες του μοντέλου RAROC 

Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα εφαρμόσει το μοντέλο RAROC ώστε να 

μετρήσει και να εκτιμήσει τη προσαρμοσμένη στο κίνδυνο κερδοφορία της, να έχει 

γνώση και εκτίμηση του κινδύνου των χαρτοφυλακίων της, αλλά και για να πετύχει 

αποτελεσματικότερη κατανομή του οικονομικού της κεφαλαίου. Οι αποδόσεις που 

προσδιορίζονται από τους δείκτες RAROC δίνουν τη δυνατότητα στη διοίκηση των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να προσδιορίσει τα hurdle rates κατά συνεπή τρόπο 

σε όλο το ίδρυμα, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογεί τον συνδυασμό κινδύνου-

απόδοσης και έτσι να βελτιώνει τις στρατηγικές της προκειμένου να είναι συνεπής με 

τον κίνδυνο που θέλει να αναλάβει συνολικά σαν ίδρυμα. Αποτελεί επίσης ένα 

εργαλείο εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου σε εύρος χαρτοφυλακίου δίνοντας έτσι 

τη δυνατότητα στη διοίκηση να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις πολιτικές της 

έναντι και των άλλων κινδύνων που έχει να αντιμετωπίσει (πιστωτικό, λειτουργικό, 

κίνδυνο αγοράς κα). Δυνάμεις του μοντέλου στο πεδίο εφαρμογής του είναι η 

στόχευσή του στο συνδυασμό κινδύνου-απόδοσης, δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ο 

κίνδυνος θα πρέπει να εκτιμάται και να αποζημιώνεται, μπορεί να διασφαλίσει ότι 

όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τη χρήση του, γίνονται βάση κοινών αρχών 

και μεθοδολογίας υπολογισμού καθώς παρέχει ένα κοινό μέτρο σύγκρισης των 

συναλλαγών. Εφόσον παρέχει αυτή τη κοινή μεθοδολογία υπολογισμού του κινδύνου 

και της απόδοσης διασφαλίζει τη μείωση της μεροληψίας. Αδυναμίες του μοντέλου 

εκτιμώνται ότι είναι, η απαίτηση μεγάλου αριθμού και υψηλής ακρίβειας ιστορικών 

στοιχείων, η πιθανότητα να παράγει αποτελέσματα που δεν συμφωνούν με τις τιμές 

της αγοράς, η ύπαρξη προβλημάτων στην εφαρμογή του για μεγάλα χρονικά 
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διαστήματα και τέλος, η ύπαρξη πολλές φορές ασυμφωνιών μεταξύ των τιμών των 

δανείων που παράγονται μέσω των δεικτών RAROC και των τιμών παρόμοιων 

αξιόγραφων που υπάρχουν στην αγορά, ώστε να μη μπορούν να αξιολογηθούν 

ανάλογες συγκρίσιμες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

3.2.5 Υποδείγματα Δικαιωμάτων (Option Models) 

Τα υποδείγματα δικαιωμάτων βασίζονται στη θεωρία των δικαιωμάτων 

προαίρεσης (options). Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη μέθοδο που θα 

ακολουθηθεί παρακάτω από το υπόδειγμα δικαιωμάτων του Merton και το υπόδειγμα 

Moody’s KMV που βασίζεται στο βασικό μεθοδολογικό πλαίσιο του Merton, θα 

πρέπει πρώτα να γίνει σαφής η έννοια των δικαιωμάτων προαίρεσης. Ένα δικαίωμα 

προαίρεσης παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να 

αγοράσει ή να πουλήσει τον υποκείμενο τίτλο σε μια συγκεκριμένη τιμή (τιμή 

άσκησης) εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος (Νούλας, 2006). Για κάθε 

τίτλο (μια μετοχή) υπάρχουν τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς (call options) και 

πώλησης (put options).  

Για τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς (call options), ο επενδυτής που αγοράζει το 

call option (και είναι κάτοχος του), έχει δικαίωμα, αλλά όχι υποχρέωση, να αγοράσει 

το τίτλο στη τιμή άσκησης10 οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και τη λήξη του δικαιώματος. 

Όπως είναι φυσικό, ο αγοραστής του δικαιώματος προσδοκά την άνοδο της τιμής του 

υποκείμενου τίτλου11. Από την άλλη ο πωλητής του call option έχει την υποχρέωση 

να πουλήσει τον τίτλο σε μια συγκεκριμένη τιμή οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και τη 

λήξη του δικαιώματος αν ο κάτοχος ασκήσει το δικαίωμά του να το αγοράσει. Όπως 

είναι φυσικό ο πωλητής εδώ προσδοκά μείωση της τιμής του τίτλου. 

Όσον αφορά τα δικαιώματα προαίρεσης πώλησης (put options), ο επενδυτής 

που αγοράζει το δικαίωμα πώλησης (κάτοχος του) έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την 

υποχρέωση να πουλήσει τον υποκείμενο τίτλο σε μια συγκεκριμένη τιμή (άσκησης) 

οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τη λήξη του δικαιώματος, ενώ προσδοκά μείωση της τιμής 

του τίτλου. Ο πωλητής από την άλλη του δικαιώματος πώλησης έχει την υποχρέωση 

να αγοράσει τον τίτλο σε μια συγκεκριμένη τιμή οποιαδήποτε στιγμή μέχρι το χρόνο 

 
10 Τιμή άσκησης είναι η προκαθορισμένη τιμή αγοράς ή πώλησης που συμφωνείται από τους 

αντισυμβαλλόμενους να αγοραστεί ή να πωληθεί ο τίτλος. 
11 Ο αγοραστής του δικαιώματος αγοράς θα ασκήσει το δικαίωμά του εάν έχει χαμηλότερο κόστος 

αγοράς (τιμή άσκησης) από την τιμή του τίτλου στο χρηματιστήριο.  
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λήξης του δικαιώματος, αν ο κάτοχος του δικαιώματος εξασκήσει το δικαίωμά του. Ο 

πωλητής προσδοκά άνοδο της τιμής του τίτλου.  

3.2.5.1 Merton Model 

Το υπόδειγμα του Merton (1974) συγκεντρώνει τα στοιχεία του από τις 

κεφαλαιαγορές και προσαρμόζει τη θεωρία των δικαιωμάτων προαίρεσης στο τομέα 

εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου. Ως εισροή χρησιμοποιεί στοιχεία της αγοράς 

όπως τιμές μετοχών και εκρέει την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης αλλά και το 

ασφάλιστρο ισορροπίας του δανείου ή του ομολόγου. Το υπόδειγμα του Merton 

εντάσσεται στα «δομικά μοντέλα» (structural models), που οφείλουν την ονομασία 

τους στο γεγονός ότι βασίζονται στα δομικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης, όπως 

η αξία του ενεργητικού και η μεταβλητότητά της, η αξία του χρέους κτλ. Όπως είναι 

φυσικό, καλύπτουν και τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο (που συνδέεται με τη 

μόχλευση12) αλλά και τον επιχειρηματικό κίνδυνο (που συνδέεται με τη 

μεταβλητότητα του ενεργητικού). Η βασική υπόθεση στην οποία βασίζεται το 

μοντέλο του Merton είναι η εξής: Μια επιχείρηση βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης 

όταν η αξία του ενεργητικού της είναι μικρότερη από την αξία των υποχρεώσεων της. 

Σε μια τέτοια περίπτωση οι μέτοχοι της επιχείρησης έχουν χάσει την αξία του 

κεφαλαίου που έχουν επενδύσει στην υποκείμενη επιχείρηση η οποία γίνεται 

αρνητική (αφού οι υποχρεώσεις υπερβαίνουν το ενεργητικό) και προτιμούν να 

κηρύξουν πτώχευση και να παραδώσουν την επιχείρηση (δηλαδή την εναπομένουσα 

αξία των περιουσιακών στοιχείων της) στους πιστωτές, αντί να αποπληρώσουν το 

χρέος εις ολόκληρο. Στην αντίθετη περίπτωση που η αξία του ενεργητικού υπερβαίνει 

αυτή των υποχρεώσεων στη δεδομένη περίοδο αποπληρωμής τους, οι μέτοχοι 

μπορούν να αποπληρώσουν την οφειλή και να κρατήσουν τη διαφορά. Συνεπώς το 

υπόδειγμα του Merton λαμβάνει την εξής παραδοχή: Η αξία των ίδιων κεφαλαίων (Ε) 

είναι ίση με την αξία ενός δικαιώματος αγοράς (call option) της αγοραίας αξίας του 

ενεργητικού μιας επιχείρησης, με λήξη την ημερομηνία λήξης (Τ) του χρέους και 

τιμή εξάσκησης την ονομαστική αξία του χρέους (F).  

Όταν η αγοραία αξία του ενεργητικού VT στο χρόνο λήξης του χρέους Τ είναι 

μικρότερη της ονομαστικής αξίας του χρέους F (VT<F), τότε η επιχείρηση κρίνεται σε 

κατάσταση αθέτησης και oι μέτοχοι θα παραδώσουν στους πιστωτές τα περιουσιακά 

 
12 Μόχλευση είναι ο λόγος της αξίας των υποχρεώσεων προς την αξία του ενεργητικού.  
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στοιχεία της απέμειναν. Αν συμβεί αυτό, οι μέτοχοι της επιχείρησης χάνουν 

ολόκληρη την αξία του αρχικού επενδυμένου κεφαλαίου τους Ε0. Αντίθετα αν VT>F, 

τότε η επιχείρηση θα ξεπληρώσει το χρέος της F στους πιστωτές και τη διαφορά VT – 

F θα καρπωθούν οι μέτοχοι. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σύμφωνα με τη θεωρία 

αποτίμησης δικαιωμάτων και με την περίπτωση του δικαιώματος αγοράς (call option) 

για του μετόχους, όπου αντί για τα ίδια κεφάλαια Ε έχουμε την αξία του δικαιώματος 

αγοράς C με υποκείμενο προϊόν V, λήξη Τ και τιμή εξάσκησης F. Όπως ο κάτοχος 

του call option πληρώνει την αξία του call option C για το προϊόν V και περιμένει η 

αξία του V να ξεπεράσει την τιμή άσκησης F (V>F) για να ασκήσει το δικαίωμα 

αγοράς και να βγάλει κέρδος (V – F), έτσι και ο μέτοχος μιας επιχείρησης επενδύει το 

κεφάλαιο Ε0 σε μια επιχείρηση και αναμένει η αξία του ενεργητικού της V να είναι 

μεγαλύτερη αυτής του χρέους της F για να κερδίσει από τη διαφορά V –F.  

Η δομή του μοντέλου του Merton βασίζεται στην απλοϊκή παραδοχή ότι μια 

επιχείρηση έχει μόνο μία υποχρέωση που απαιτεί αποπληρωμή μια φορά στη λήξη 

της (πχ ένα δάνειο ή ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου). Η υποχρέωση αυτή απαιτεί 

την αποπληρωμή ποσού F, στο χρόνο λήξης T και έχει μια αγοραία αξία Β. Η 

διαφορά της αγοραίας αξίας του ενεργητικού V και των υποχρεώσεων F, είναι το 

κεφάλαιο σε κίνδυνο Ε.  Ο Merton υπολογίζει τη μεταβλητότητα της αγοραίας αξίας 

του ενεργητικού, που μεταβάλλεται συνεχώς, ακολουθώντας τη στοχαστική 

διαδικασία γνωστή ως «Brownian geometric motion», ως εξής: 

dV
dt dz dt dt

V
= + = +   

όπου, dV η μεταβολή της αξίας του ενεργητικού, μ η μέση τιμή της μεταβολής του 

ενεργητικού (ή η στιγμιαία αναμενόμενη απόδοση του ενεργητικού), dz είναι το 

αποτέλεσμα ενός στοχαστικού όρου ε που ακολουθεί τη κανονική κατανομή και της 

τετραγωνικής ρίζας του χρόνου και η επίδρασή του επηρεάζεται από μεταβολές του 

συντελεστή σν που είναι η διακύμανση της αξίας του ενεργητικού.  

Ο Merton συνδέει τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας των ίδιων κεφαλαίων 

E0 με την αγοραία αξία του ενεργητικού V0 και την αξία των συνολικών 

υποχρεώσεων F βασιζόμενος στον τύπο των Black και Scholes περί της θεωρίας των 

δικαιωμάτων προαίρεσης που με κατάλληλη προσαρμογή παίρνει τη μορφή: 



60 
 

rT
0 0 1 2V N(d ) Fe N(d )− =  − 

 

d1 =
ln

V

F
+ (r +

1

2
σν)2T

σν√T
 , d2 = d1 − σν√T 

,Ν(d) είναι η αθροιστική συνάρτηση κανονικής κατανομής που εκφράζει πιθανότητα 

ότι θα υπάρξει μια απόκλιση που υπερβαίνει τις υπολογισμένες αξίες d, οι οποίες 

εξαρτώνται από τη μεταβλητότητα της αξίας του ενεργητικού σν και r είναι το 

επιτόκιο δανεισμού μηδενικού κινδύνου. Οι αξίες του ενεργητικού V και η 

διακύμανσή τους σν δεν μπορούν να παρατηρηθούν αμέσως για τον λόγο αυτό για να 

βρεθούν ο Merton χρησιμοποιεί άλλη μία εξίσωση ως προς τη διακύμανση σΕ δηλαδή 

τη μεταβλητότητα της αγοραίας αξίας των ίδιων κεφαλαίων,  δημιουργώντας ένα 

σύστημα δύο εξισώσεων. 

0
E 1

0

V
N(d )

E
 = 

 

Ο λόγος που το μοντέλο λαμβάνει υπόψη του δύο εξισώσεις για να βρει τις 

τιμές V0 και σν είναι ο εξής. Η αγοραία αξία Ε0 για μια εισηγημένη επιχείρηση είναι 

γνωστή γιατί ισούται με την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας. Αν θέλουμε να βρούμε το 

V0, βρίσκουμε τη τιμή του που είναι συνεπής με το Ε0 εμπειρικά, καθώς το V0 δεν 

είναι άμεσα παρατηρήσιμο από την αγορά. Μια άλλη όμως μεταβλητή που είναι 

επίσης δύσκολα παρατηρήσιμη από την αγορά είναι η σν από την οποία εξαρτώνται οι 

τιμές d1, d2 της εξίσωσης. Στην ουσία μπορεί να υπάρχουν άπειρα ζευγάρια τιμών V0, 

σν που είναι συνεπή εμπειρικά με τη γνωστή τιμή Ε0. Αυτός είναι ο λόγος που μία 

μόνο εξίσωση δεν είναι αρκετή και είναι χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα σύστημα δύο 

εξισώσεων που συνδέουν τις τιμές σν και V0. Έχουμε λοιπόν το παρακάτω σύστημα 

που επιλύουμε για τιμές σν και V0 που είναι συνεπείς με τις αξίες Ε0.  

{
rT

0 0 1 2

0
E 1

0

V N(d ) Fe N(d )

V
N(d )

E

−



 =  − 

 = 
 

Οι λύσεις του συστήματος δεν εξάγονται απευθείας και πρέπει να επιλύεται 

επαναληπτικά με τον εξής τρόπο: Επιλέγουμε αρχικά δύο τιμές για σν και V0 και τις 
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μεταβάλλουμε επαναληπτικά μέχρις ότου να παράγουν τις αξίες Ε0 και σΕ που 

παρατηρήθηκαν εμπειρικά στην αγορά. Οι τιμές που δίνουμε αρχικά πρέπει να είναι 

ρεαλιστικές για παράδειγμα μια αρχική τιμή που μπορεί να παίρνει η αξία V0 , όπως 

είναι λογικό, είναι το άθροισμα της ονομαστικής αξίας του χρέους και της αγοραίας 

αξίας των ιδίων κεφαλαίων, ενώ η τιμή σν μπορεί να είναι μια μεταβλητότητα 

μικρότερη από τη μεταβλητότητα των ιδίων κεφαλαίων. Αλλάζοντας επαναληπτικά 

τις τιμές αυτές και λύνοντας το παραπάνω σύστημα εξισώσεων θα καταλήξουμε σε 

τιμές που είναι συνεπείς με τις δοθείσες τιμές Ε0 και σΕ και θα έχουμε καταφέρει να 

βρούμε κατά προσέγγιση την αξία του ενεργητικού και τη μεταβλητότητά του.  

Η πιθανότητα αθέτησης μιας επιχείρησης, δηλαδή η πιθανότητα η αξία του 

ενεργητικού να υπολείπεται της αξίας των υποχρεώσεων, αυξάνεται, όσο αυξάνονται 

η μόχλευση, η μεταβλητότητα της αξίας του ενεργητικού και η ληκτότητα της 

υποχρέωσης. Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος που το μοντέλο του Merton εκτιμά 

την πιθανότητα αθέτησης αλλά και το επιθυμητό ασφάλιστρο ισορροπίας. Με τις 

κατάλληλες προσαρμογές στον παραπάνω τύπο διαμορφώνοντας τη μόχλευση του 

δανειζόμενου ως 
rTFe

L
V

−

=  

,ο Merton υπολογίζει την αγοραία αξία ενός δανείου Β0 σύμφωνα με τον τύπο: 

rT
0 2 1

1
Fe N(d ) N( d )

L
−  

 = + − 
 

 

2

1

1 / 2 T ln(L)
d

T




 −
=


 

2

2 1

1 / 2 T ln(L)
d d T

T






 +
= − = −


 

 

όπου, F η ονομαστική αξία του δανείου, Τ ο χρόνος λήξης του, L η μόχλευση του 

δανειολήπτη (
rTFe

L
V

−

= ), r είναι το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου του δανεισμού και. 

Από την παραπάνω ισότητα μπορεί να διακριθεί ότι η αξία του δανείου αυξάνεται 

όσο η λήξη και ο δείκτης μόχλευσης μειώνονται. Στην συνέχεια υπολογίζει την 
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απόδοση ισορροπίας, που στην ουσία είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο r* για το 

οποίο η παρούσα αξία της τελικής πληρωμής του δανείου F είναι ίση με την αγοραία 

αξία του δανείου αυτή τη στιγμή Β0, δηλαδή: 

r*T
0Fe B− =  

0B
ln

Fr*
T

= −  

Γνωρίζοντας το r* και το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου του δανείου r μπορεί 

να υπολογιστεί το επιθυμητό περιθώριο ισορροπίας (μεταξύ των δύο) που θα μας 

βοηθήσει να ορίσουμε το ασφάλιστρο κινδύνου. Το περιθώριο d= r* - r υπολογίζεται 

από τον παρακάτω τύπο: 

0
2 1rT

V1
d r* r ln (N(d ) N( d )

T Fe−

 
= − = − + − 

 
 

Οι Resti και Sironi (2007) εξηγούν πως η τράπεζα μπορεί να ορίσει σύμφωνα 

με τα παραπάνω ποιο θα είναι το επιτόκιο που θα απαιτήσει σύμφωνα με το 

περιθώριο d. Ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση με αγοραία αξία ενεργητικού V0 

100.000 ευρώ, μεταβλητότητα του ενεργητικού σν 10% έχει χρέος ονομαστικής αξίας 

F 90.000 ευρώ λήξης Τ ενός χρόνου και επιτόκιο μηδενικού κινδύνου r 5%. Ποια θα 

είναι η αγοραία αξία του δανείου Β0 και ποιο το περιθώριο ισορροπίας d; 

Πρώτα υπολογίζουμε τα d1, d2 : 

2

1

1 / 2 T ln(L)
d 1,603605

T




 −
= =


 

2

2 1

1 / 2 T ln(L)
d d T 1,503605

T






 +
= − = − =


 

,ώστε να βρούμε τα N(d2) και N(-d1) ως 0,933658 και 0,054401 αντίστοιχα. Στη 

συνέχεια υπολογίζουμε την αγοραία αξία του δανείου τώρα Β0 και το περιθώριο 

ισορροπίας d : 

rT
0 2 1

1
Fe N(d ) N( d ) 85.371

L
−  

 = + − = 
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0
2 1rT

V1
d r* r ln (N(d ) N( d ) 0,280%

T Fe−

 
= − = − + − = 

 
 

Από τα παραπάνω στοιχεία παίρνουμε ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση πρέπει να 

επιβληθεί επιτόκιο 5,28% (r= d + r* = 0,280% + 5%).  

Όπως αναφέρθηκε το υπόδειγμα Merton εκτός από το περιθώριο ισορροπίας 

μπορεί να εκτιμήσει και την πιθανότητα αθέτησης, η οποία εκφράζει την πιθανότητα 

η αγοραία αξία του ενεργητικού να είναι μικρότερη από την αξία της υποχρέωσης 

στη λήξη της, δηλαδή: 

Tp Pr(V F)=   

η οποία είναι και η πιθανότητα να εξασκηθεί το δικαίωμα πώλησης όπως είδαμε 

παραπάνω, οπότε από το μοντέλο δικαιωμάτων των Black και Scholes μπορεί να 

προκύψει ότι:  

T 2PD p Pr(V F) 1 N(d )= =  = −  

Δυνάμεις και Αδυναμίες του υποδείγματος του Merton 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου του Merton είναι η 

αποτελεσματικότητά του στην εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης αλλά και των 

απαιτούμενων περιθωρίων, με καθαρά αντικειμενικό τρόπο. Το μοντέλο είναι επίσης 

αποτελεσματικό στο να εκτιμά ποιες μεταβλητές καθορίζουν την πιθανότητα 

αθέτησης και τα περιθώρια, που όπως είδαμε αυτές είναι η μόχλευση, από την οποία 

διακρίνεται και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος και η μεταβλητότητα της αξίας του 

ενεργητικού από την οποία διακρίνεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος. Από την άλλη το 

μοντέλο διακρίνεται και από κάποιους περιορισμούς που κάθε άλλο παρά αμελητέοι 

μπορεί να κριθούν. Αρχικά, το μοντέλο στηρίζει τη θεωρία του στη παραδοχή ότι το 

χρέος της υποκείμενης επιχείρησης, είτε δάνειο, είτε ομόλογο, είναι μηδενικού 

τοκομεριδίου ώστε όλο το κεφάλαιο και οι τόκοι να αποπληρώνονται στη λήξη. Στην 

πραγματικότητα οι επιχειρήσεις έχουν πολύ πολυπλοκότερες χρηματοοικονομικές 

δομές με πολυάριθμες υποχρεώσεις με διαφορετικές ληκτότητες και περιοδικές 

πληρωμές. Δεύτερον, το μοντέλο υποθέτει ότι η κατανομή των αποδόσεων των 

στοιχείων του ενεργητικού είναι κανονική, υπόθεση που μπορεί να μην είναι 

ρεαλιστική (Resti και Sironi 2007). Ένα ακόμα πολύ σημαντικό πρόβλημα έγκειται 
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στο γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να υπολογισθεί σωστά η αγοραία αξία του 

ενεργητικού μιας επιχείρησης, μεταβλητή που αποτελεί σημαντική εισροή στο 

μοντέλο, καθώς και η μεταβλητότητα της αξίας του ενεργητικού. Ο λόγος για τον 

οποίο αυτό συμβαίνει είναι ότι η αγοραία αξία του ενεργητικού V υπολογίζεται από 

το άθροισμα της αγοραίας αξίας των υποχρεώσεων B και των ιδίων κεφαλαίων E 

(ισχύει V= E + B). Η αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι δυνατό να εκτιμηθεί αν η 

επιχείρηση είναι εισηγημένη ενώ η αξία των υποχρεώσεων είναι πολύ δυσκολότερο 

να εκτιμηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις δεν χρηματοδοτούνται μόνο με εισηγημένα 

ομόλογα, αλλά και από μη-εισηγημένα, από τραπεζικά δάνεια και άλλου είδους 

πληρωμές που δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν αποτελεσματικά. Για αυτό και η 

αγοραία αξία του ενεργητικού που εξαρτάται από τις δύο παραπάνω μεταβλητές είναι 

πιο δύσκολο να παρατηρηθεί απευθείας.  

3.2.5.2 Moody’s KMV model 

Το μοντέλο KMV αναπτύχθηκε από τους Steven Kealhofer, John Andrew Mc 

Quown και Oldrich Vasicek και στη συνέχεια αποκτήθηκε από την Moody’s Investor 

Services, έναν από τους τρεις μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας. Το μοντέλο KMV προσπαθεί να λύσει τα προαναφερθέντα προβλήματα 

του υποδείγματος του έχοντας σε αυτό βασισμένο και το θεωρητικό του υπόβαθρο. Η 

δράση του μοντέλου ακολουθεί τέσσερα (4) βασικά βήματα. 

1. Χρησιμοποιεί το υπόδειγμα του Merton για να εκτιμήσει την αγοραία αξία 

του ενεργητικού V της δανειζόμενης επιχείρησης και την μεταβλητότητά της 

σν με την χρήση των τύπων που είδαμε παραπάνω. 

2. Υπολογίζει το σημείο στο οποίο η επιχείρηση κρίνεται ότι θα αθετήσει 

(Default Point –DP). 

3. Υπολογίζει την απόσταση / απόκλιση (Distance to Default – DD) της αξίας 

του ενεργητικού από αυτό το σημείο αθέτησης DP. 

4. Υπολογίζει την αναμενόμενη πιθανότητα αθέτησης σύμφωνα με τη κατανομή 

των συχνοτήτων αθετήσεων που ισχύουν για τις αποστάσεις DD. 

Το μοντέλο KMV χρησιμοποιεί το σύστημα εξισώσεων με τους τύπους του 

Merton που αναλύθηκαν πιο πάνω, για να εκτιμήσει την αγοραία αξία του 

ενεργητικού V, την μεταβλητότητά του σν και την αγοραία αξία των ίδιων κεφαλαίων 

E: 
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Το μοντέλο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το εύρημα, προχωράει επίσης και 

στην εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης της επιχείρησης βρίσκοντας την τιμή της 

PD με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν του μοντέλου του Merton. Όπως είδαμε 

από το μοντέλο του Merton, η επιχείρηση θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση 

αθέτησης όταν η αγοραία αξία του ενεργητικού της V0 υπολείπεται της αξίας των 

υποχρεώσεών της F. Το μοντέλο KMV προχωράει ένα βήμα παραπέρα και θεωρεί ότι 

οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται και με μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αλλά και με 

βραχυπρόθεσμες, συνεπώς τα χρέη τους δεν έχουν την ίδια ημερομηνία λήξης. 

Μπορεί να είναι σημαντικό η αξία του ενεργητικού να παραμένει υψηλότερη από τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, διότι πρέπει να αποπληρωθούν στο κοντινό μέλλον, 

όμως αν είναι χαμηλότερη από το σύνολο των υποχρεώσεων (μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων), δεν θα κριθεί απαραίτητα η επιχείρηση σε κατάσταση αθέτησης 

καθώς μπορεί να είναι ικανή να ξεπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και οι 

μακροπρόθεσμες να έχουν περιθώριο να εξοφληθούν στο μακρινό μέλλον. Συνεπώς 

το σημείο στο οποίο η επιχείρηση βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης, το οποίο 

ορίζεται ως σημείο αθέτησης (Default Point – DP), κατά τον Merton είναι το F (η 

ονομαστική αξία του συνολικού χρέους), κατά το μοντέλο KMV όμως είναι 

διαφορετικό και ισούται με το συνολικό βραχυπρόθεσμο χρέος (short-term debt –std) 

και το μισό του συνόλου του μακροπρόθεσμου χρέους (long-term debt –ltd): 

1
DP std ltd

2
= +  

Η απόσταση μεταξύ της αγοραίας αξίας του ενεργητικού V0 και του σημείου 

αθέτησης (DP) ονομάζεται «απόσταση από την αθέτηση» (Distance to Default –DD) 

και μετρά την διαφορά μεταξύ της αξίας του ενεργητικού και του σημείου στο οποίο 

η επιχείρηση κρίνεται σε κατάσταση αθέτησης. Η απόσταση από την αθέτηση DD 

μπορεί να οριστεί και ως ο αριθμός των τυπικών αποκλίσεων της αξίας του 

ενεργητικού από το σημείο αθέτησης. Εδώ λαμβάνεται υπόψη η τωρινή αξία του 

ενεργητικού αλλά πολλές φορές στο υπόδειγμα χρησιμοποιείται η DD για να 

μετρήσει την απόσταση από το σημείο αθέτησης της μελλοντικής πιθανής αξίας στη 
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λήξη του ενεργητικού. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόσταση τόσο χαμηλότερη 

είναι και η πιθανότητα ασυνέπειας και το αντίστροφο (Ζοπουνίδης και Λεμονάκης 

2009). Ο τύπος της απόστασης από την αθέτηση DD είναι ο εξής: 

0

0

V DP
DD

V 

−
=


 

Το σν αντιπροσωπεύει και τον κίνδυνο που χαρακτηρίζει τα στοιχεία του 

ενεργητικού και όπως έχουμε δει είναι η μεταβλητότητα της αξίας των στοιχείων του 

ενεργητικού που υπολογίζεται ως η τυπική απόκλιση της ετήσιας ποσοστιαίας 

μεταβολής του ενεργητικού. Η μεταβλητότητα της αξίας του ενεργητικού, το σημείο 

αθέτησης, η απόσταση από την αθέτηση και η πιθανότητα αθέτησης μπορούν να 

διακριθούν στο παρακάτω γράφημα. 

Γράφημα 3.3  Η απόσταση από την αθέτηση (DD) 

 
Πηγή: ASCE library: Predicting Construction Contractor Default with Option-Based Credit 

Models—Models’ Performance and Comparison with Financial Ratio Models.  

 

Το μοντέλο KMV τέλος υπολογίζει την πιθανότητα ασυνέπειας PD, 

εξάγοντάς την εμπειρικά, χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα αθετήσεων ώστε να 

βρει συσχέτιση της DD με αντίστοιχες συχνότητες των πιθανοτήτων αθέτησης. Για το 

λόγο αυτό εδώ η πιθανότητα αθέτησης PD εκφράζεται ως αναμενόμενη συχνότητα 

αθέτησης (Expected Default Frequency –EDF). Για διάφορες τιμές DD, υπάρχουν 

εμπειρικά δεδομένα από επιχειρήσεις που τελικά αθέτησαν ή όχι, από τα οποία 

εξάγεται η συχνότητα αθέτησης EDF. Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν μια εμπειρική 

συσχέτιση μεταξύ τιμών DD και παλαιότερων συχνοτήτων αθέτησης, ώστε όταν είναι 
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γνωστή η DD για μια επιχείρηση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η συσχέτιση για 

τον υπολογισμό της πιθανότητας αθέτησης για αυτή την επιχείρηση.  

Δυνάμεις και Αδυναμίες  του μοντέλου KMV 

Η δύναμη του μοντέλου έγκειται στην ταχύτητα προσαρμογής των 

αναμενόμενων συχνοτήτων αθέτησης EDF στις αλλαγές των χρηματοοικονομικών 

δεδομένων, υπό των οποίων αξιολογείται μια επιχείρηση, καθώς και δεν 

ταλαντεύονται σημαντικά σε αλλαγές του οικονομικού κύκλου, προβλήματα που 

αντίθετα οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης αντιμετωπίζουν. Ένα 

ακόμα πλεονέκτημα σε σχέση με τις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις (που έχουμε δει σε 

προηγούμενο κεφάλαιο) είναι ότι οι συχνότητες αθέτησης EDFs του μοντέλου KMV 

είναι πιο αποτελεσματικές στο να εκτιμούν και να περιγράφουν τις διαφορές στη 

πιθανότητα αθέτησης ανάμεσα σε επιχειρήσεις, δεδομένου ότι επιτρέπουν κάθε 

επιχείρηση να αξιολογείται με μια συγκεκριμένη συχνότητα αθέτησης EDF. Έτσι οι 

διαφορές ανάμεσα στα EDFs είναι πιο κατανοητές σε σχέση με πχ μια διαβάθμιση 

AA ενός οίκου αξιολόγησης, στην οποία εντάσσονται επιχειρήσεις με αρκετή 

μεταβλητότητα της PD ανάμεσά τους.  

Παρόλα αυτά το μοντέλο όπως ήδη υπονοείται από τις μεθόδους υπολογισμού 

των μεταβλητών του, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της 

πιθανότητας αθέτησης σε μη-εισηγημένες επιχειρήσεις. Το υπόδειγμα επίσης 

προϋποθέτει μια αποτελεσματική κεφαλαιαγορά. Κατά συνέπεια εάν η κεφαλαιαγορά 

είναι αναποτελεσματική και δεν μπορεί να αντανακλά επαρκώς όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες, τα δεδομένα καθίστανται αρκετά αναξιόπιστα. Οι τιμές των μετοχών σε 

μη αποτελεσματική κεφαλαιαγορά είναι ασταθείς, συνεπώς τα αποτελέσματα που 

εξάγει το μοντέλο για τις υποκείμενες σε αξιολόγηση επιχειρήσεις μπορεί να είναι 

μεταβλητά.  

3.2.6 Υποδείγματα θνησιμότητας (Mortality rate models) 

Το υπόδειγμα θνησιμότητας υπολογίζει την ιστορική πιθανότητα πτώχευσης 

(θνησιμότητα – mortality rate ΜR) και όχι την αναμενόμενη πιθανότητα πτώχευσης. 

Για ομόλογα ή δάνεια παρόμοιας ποιότητας που κατατάσσονται στην ίδια κατηγορία 

ταξινόμησης (πχ για ομόλογα κατηγορίας Β),  υπολογίζει την πιθανότητα 

θνησιμότητας ανάλογα με το ιστορικό ποσοστό θνησιμότητάς τους που προκύπτει 
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από ιστορικά δεδομένα αυτών που πτώχευσαν και αυτών που επιβίωσαν για κάθε 

χρονιά μετά την έκδοσή τους, για την εκάστοτε κατηγορία. Πιο συγκεκριμένα, 

ορίζουμε την οριακή πιθανότητα θνησιμότητας (marginal mortality rate –MMR), ως 

τη πιθανότητα ένα δάνειο ή ομόλογο να πτωχεύσει σε μια δεδομένη χρονική περίοδο 

από την έκδοσή του, δηλαδή ως MMR1 ορίζεται η πιθανότητα το ομόλογο τύπου Β ή 

το δάνειο να πτωχεύσει σε ένα χρόνο από την έκδοσή του, ως MMR2 η πιθανότητα 

πτώχευσής του σε δύο χρόνια από την έκδοσή του και κοκ. Οι οριακές πιθανότητες 

πτώχευσης σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα υπολογίζονται όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

MMR1 = Αξία ομολόγων κατηγορίας Β που πτώχευσαν σε ένα έτος μετά την έκδοση/ 

Αξία ομολόγων κατηγορίας Β σε ισχύ ένα χρόνο μετά την έκδοση 

MMR2 = Αξία ομολόγων κατηγορίας Β που πτώχευσαν σε δύο έτη μετά την έκδοση/ 

Αξία ομολόγων κατηγορίας Β σε ισχύ δύο έτη μετά την έκδοση 

Όσο αυξάνονται τα χρόνια μετά την έκδοσή τους η οριακή πιθανότητα 

θνησιμότητάς τους αυξάνεται, καθώς επίσης παρατηρείται ότι όσο χαμηλότερη είναι 

η πιστοληπτική βαθμίδα τους, τόσο μεγαλύτερη οριακή πιθανότητα θνησιμότητας 

έχουν, όπως μπορεί να διακριθεί στο παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3.1 Σωρευτική και οριακή πιθανότητα θνησιμότητας ομολόγων και δανείων 

 
Πηγή: Default Rates in the Syndicated Bank Loan Market: A Mortality Analysis (Edward I. 

Altman, Heather J. Suggitt 2000) 
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Το μειονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι παράγει και βασίζεται 

σε ιστορικές μετρήσεις, όπως είδαμε και για τα μοντέλα credit scoring, για να εξάγει 

την μελλοντική πιθανότητα πτώχευσης. Επίσης οι εξαγόμενες πιθανότητες 

θνησιμότητας είναι ιδιαίτερα ελαστικές και ευαίσθητες στην περίοδο που γίνονται οι 

μετρήσεις για το υποκείμενο ομόλογο ή δάνειο, καθώς και στη ποσότητα των 

ομολόγων ή δανείων αλλά και του ύψους τους που βρίσκονται στην εκάστοτε 

κατηγορία.  

3.2.7 Μοντέλα εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου χαρτοφυλακίου 

(portfolio models) 

Μέχρι τώρα εξετάστηκαν μοντέλα που εκτιμούν και υπολογίζουν τον 

πιστωτικό κίνδυνο σε μεμονωμένα δάνεια ή ομόλογα. Ένα πιστωτικό ίδρυμα όμως 

μπορεί αντί να εξετάζει ξεχωριστά το κάθε δάνειο, να εκτιμήσει τον συνολικό 

πιστωτικό κίνδυνο που απορρέει από ένα χαρτοφυλάκιο δανείων, χρησιμοποιώντας 

τα μοντέλα χαρτοφυλακίου (portfolio models). Μελετώντας τον πιστωτικό κίνδυνο σε 

επίπεδο χαρτοφυλακίου δανείων, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να εκτιμήσει τη 

συνολική του έκθεση στον κίνδυνο, μέσα από τα χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης 

του χαρτοφυλακίου, καθώς και τη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου. Ένας 

τρόπος να εξεταστεί η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου είναι μέσα από την 

παρακολούθηση των ομάδων δανείων των χαρτοφυλακίων μέσα από τα credit ratings 

τους που είναι συγκεντρωμένα από τους οίκους αξιολόγησης ή τη βάση δεδομένων 

του ίδιου του πιστωτικού ιδρύματος. Για παράδειγμα μελετάται η συμπεριφορά 

(μεταβολές της πιστοληπτικής ικανότητας) μιας ομάδας δανείων ή ενός τομέα 

επιχειρήσεων, σε σχέση με εμπειρικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για τις 

μεταβολές της ομάδας ή του τομέα στο παρελθόν. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια των 

πινάκων μετάβασης που έχουμε δει σε προηγούμενο κεφάλαιο (migration or 

transition matrices), οι οποίοι απεικονίζουν την πιθανότητα μετάβασης της υπό 

πιστοληπτικής εξέτασης οντότητας (επιχείρηση, δάνειο, κτλ) από μια πιστοληπτική 

διαβάθμιση στην άλλη. Έστω ότι για την υπό εξέταση ομάδα δανείων τα credit 

ratings μειώνονται γρηγορότερα από τις εμπειρικές μεταβολές που δείχνουν οι 

πίνακες μετάβασης, τότε είναι λογικό ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα περιορίσει τον 

δανεισμό για αυτή την ομάδα. Ένας άλλος τρόπος, είναι η δυνατότητα της διοίκησης 

του πιστωτικού ιδρύματος να θέσει κάποιο σταθερό όριο σχετικά με το μέγιστο ποσό 

των δανείων που θα χορηγηθούν σε έναν μεμονωμένο δανειολήπτη ή τομέα, ώστε να 
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μειώσει την έκθεσή του εκεί που επιθυμεί και ίσως να την αυξήσει αλλού. Ο 

καθορισμός των ορίων γίνεται αφού εκτιμηθούν τα χαρτοφυλάκια των δανειοληπτών, 

το επιχειρηματικό του πλάνο, τα οικονομικά και στρατηγικά τους σχέδια κτλ. 

Παρακάτω θα αναλυθούν τρία μοντέλα εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου σε 

επίπεδο χαρτοφυλακίου τα οποία είναι τα υποδείγματα KMV Portfolio Manager, 

Credit Metrics και Credit Risk+, αφού πρώτα διευκρινιστεί συνοπτικά η θεωρία 

χαρτοφυλακίου.  

Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου (Modern Portfolio Theory –MPT) 

Σε ένα χαρτοφυλάκιο ενός πιστωτικού ιδρύματος υπάρχουν περιουσιακά 

στοιχεία όπως δάνεια ή ομόλογα, τα οποία παρέχουν κάποιες αποδόσεις. 

Υπολογίζοντας τις μεμονωμένες αποδόσεις του κάθε αξιόγραφου ξεχωριστά 

μπορούμε να βρούμε την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου ως: 

n

p i i
i 1

R X R
=

=  

όπου, Rpη αναμενόμενη ή μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου, Ri η μέση απόδοση του 

κάθε στοιχείου i του χαρτοφυλακίου ξεχωριστά και Χi το επιθυμητό ποσό 

συγκέντρωσης για το χαρτοφυλάκιο i ή αλλιώς το ποσοστό των επενδυμένων 

περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του περιουσιακού στοιχείου i. 

Γνωρίζοντας την απόδοση του χαρτοφυλακίου μπορούμε να βρούμε τον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου με περιουσιακά στοιχεία i και j από την διακύμανση των αποδόσεων 

ή του κινδύνου του χαρτοφυλακίου. 

n n n
2 2 2
p i i i j ij i j

i 1 i 1 i 1

X X X
= = =

 =  +      

με 

 σi
2= Αποδόσεις του στοιχείου i 

σij= Συνδιακύμανση των αποδόσεων ανάμεσα στα στοιχεία i και j 

ρij= Συσχέτιση ανάμεσα στις αποδόσεις των στοιχείων i και j 

Ο συντελεστής συσχέτισης ρij δείχνει την κοινή μεταβολή των περιουσιακών 

στοιχείων i και j και περιορίζεται στο διάστημα [-1,1], δηλαδή 1 1−  και βοηθά 
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στο «ταίριασμα» των στοιχείων ενός χαρτοφυλακίου δανείων που έχουν αρνητική 

συσχέτιση (δηλαδή το ένα δάνειο μπορεί να αποπληρωθεί, ενώ το άλλο όχι), ώστε να 

μειωθεί η συνολική έκθεση του πιστωτικού ιδρύματος στον κίνδυνο. Πράγματι 

φανταστείτε ένα χαρτοφυλάκιο με περιουσιακά στοιχεία με θετικά συσχετισμένες 

αποδόσεις. Αυτό θα σήμαινε ότι σε αύξηση της απόδοσης του ενός περιουσιακού 

στοιχείου θα αυξανόταν και η απόδοση του άλλου ή σε μείωση θα μειώνονταν όλες οι 

αποδόσεις αντίστοιχα. Το χαρτοφυλάκιο ή θα «κέρδιζε» ή θα «έχανε». Για τον ίδιο 

λόγο ο διαχειριστής ενός χαρτοφυλακίου δεν προτιμά συντελεστές συσχέτισης πολύ 

κοντά στο 1 ή στο -1, καθώς η πρώτη περίπτωση ενέχει τον υψηλότερο κίνδυνο, ενώ 

η δεύτερη έχει μηδενική απόδοση. Ο διαχειριστής του χαρτοφυλακίου θέλει να 

δημιουργεί ζεύγη αξιόγραφων με  έναν συντελεστή συσχέτισης πολύ κοντά στο 0, 

ώστε το χαρτοφυλάκιο να διαφοροποιείται. Έτσι ο κίνδυνος είναι ο μικρότερος 

δυνατός χωρίς να «θυσιάζεται» η απόδοση του χαρτοφυλακίου (όπως στη περίπτωση 

με συντελεστή -1).  

3.2.7.1 Moody’s KMV Portfolio Manager 

Ένα από τα σύγχρονα υποδείγματα που σχετίζονται με την παραπάνω θεωρία 

χαρτοφυλακίου ανήκει στην Moody’s Analytics και αναπτύχθηκε από την KMV 

Corporation. Το μοντέλο αυτό ονομάζεται Portfolio Manager και χρησιμοποιεί την 

θεωρία χαρτοφυλακίου για δάνεια, καθώς χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των 

συσχετίσεων μεταξύ των δανείων ενός χαρτοφυλακίου και μελετά τις αποδόσεις και 

τους κινδύνους του. Για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου του 

χαρτοφυλακίου, το μοντέλο εκτιμά μεμονωμένα την πιθανότητα αθέτησης για κάθε 

ένα δάνειο στο χαρτοφυλάκιο. Σκοπός του Portfolio Manager είναι να εκτιμήσει την 

απόδοση Ri ενός δανείου i, τον κίνδυνο αθέτησης σi του δανείου i, αλλά και την 

όποια συσχέτιση των κινδύνων μεταξύ των δανείων i και j, δηλαδή το ρij. Η απόδοση 

και ο κίνδυνος εξαρτώνται από τον βαθμό μεταβολής των αξιών των δανείων σε 

ορίζοντα ενός έτους, αλλά και από τη μεταξύ τους συσχέτιση σε αυτές τις μεταβολές. 

Οι συσχετίσεις αυτές βασίζονται στην ιστορική συνδιακύμανση ανάμεσα στις 

αποδόσεις των δανείων και εκτιμώνται από την επίπτωση πολλών διαφορετικών 

συστηματικών παραγόντων ανάλογα τον κλάδο, τη γεωγραφία και την οικονομία.  

Το μοντέλο Portfolio Manager υπολογίζει την απόδοση ενός δανείου Ri, αφού 

πρώτα μετρήσει τα ετήσια κέρδη από τις προμήθειες του κάθε δανείου του 

πιστωτικού ιδρύματος συν την ετήσια διαφορά των αποδόσεων ανάμεσα στο επιτόκιο 
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του δανείου που πληρώνει ο δανειζόμενος και του κόστους κεφαλαίου του 

πιστωτικού ιδρύματος. Αυτή η σχέση λέγεται all-in-spread (AIS). Από το AIS 

αφαιρεί την αναμενόμενη ζημία του δανείου, η οποία είναι ίση με την αναμενόμενη 

πιθανότητα (ή συχνότητα) αθέτησης του δανείου μέσα στο επόμενο έτος επί την 

ζημία λόγω αθέτησης, δηλαδή το ποσό που θα χάσει το πιστωτικό ίδρυμα σε 

περίπτωση αθέτησης του δανείου. Με βάση τα παραπάνω η απόδοση του δανείου Ri 

υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο. 

i i i i i iR AIS E(L ) AIS [EDF LGD ]= − = −   

,όπου 

AIS= all-in-spread 

E (L) = Αναμενόμενη ζημία δανείου 

EDF= Αναμενόμενη συχνότητα αθέτησης 

LGD= Ζημία δεδομένης της αθέτησης 

Έπειτα για τον υπολογισμό του κινδύνου αθέτησης του δανείου σi ή της μη 

αναμενόμενης ζημίας του δανείου, το μοντέλο πολλαπλασιάζει τη μεταβλητότητα του 

ρυθμού αθέτησης του δανείου με την ζημία λόγω αθέτησης δηλαδή προκύπτει ο 

παρακάτω τύπος. 

i i Di iUL LGD = =   

 

όπου 

UL= Μη Αναμενόμενη ζημία του δανείου 

σDi= μεταβλητότητα του ρυθμού αθέτησης του δανείου 

Το μοντέλο λειτουργεί με την παραδοχή ότι ένα δάνειο είτε αθετείται (EDF) είτε 

αποπληρώνεται (1-EDF), έτσι η αθέτηση ακολουθεί την διωνυμική κατανομή και για 

σDi ισχύει: 

Di i iEDF (1 EDF) =  −  
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3.2.7.2 Credit Metrics 

Το μοντέλο Credit Metrics αναπτύχθηκε το 1997 από την J.P Morgan και 

εφαρμόζεται στην αξιολόγηση και την εκτίμηση του κινδύνου των δανείων και 

ομολόγων. Αποσκοπεί στο να δώσει απάντηση στο ερώτημα «αν το επόμενο έτος 

επιφέρει ζημία, πόση θα είναι η ζημία στα δάνεια και στο χαρτοφυλάκιο δανείων;». 

Το μοντέλο υπολογίζει για μεμονωμένα δάνεια ή χαρτοφυλάκιο δανείων, την αξία 

ενός δανείου (P), τη μεταβλητότητα της αξία του δανείου (σ) και την αξία στον 

κίνδυνο (Value at Risk –VAR) με βάση τη πιστοληπτική αξιολόγηση του 

δανειζόμενου, την πιθανότητα μετάβασης σε άλλη πιστοληπτική διαβάθμιση, τα 

ποσοστά ανάκτησης του δανείου σε αθέτηση και τις διαφορές των αποδόσεων στην 

αγορά ομολόγων. Στο μοντέλο Credit Metrics λαμβάνονται υπόψη οι εξής παραδοχές. 

Πρώτον, οι πιθανότητες αθέτησης ενός δανείου για την επόμενη χρονιά είναι 

σταθερές και λαμβάνονται από τα δεδομένα που συλλέγονται και τους πίνακες 

μετάβασης και δεύτερον, υπάρχουν ή όχι ορισμένες συσχετίσεις μεταξύ των μη 

αποπληρωμών των δανείων που βασίζονται στην ιστορική συνδιακύμανση των 

αποδόσεων των δανείων Για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Credit 

Metrics θα αναλυθεί ένα παράδειγμα των Saunders και Cornett (2008). 

Ας υποθέσουμε ένα πενταετές δάνειο ύψους 100$ εκατομμύρια με σταθερό 

ετήσιο επιτόκιο 6% και αξιολόγηση του δανειολήπτη ΒΒΒ. Από τις βάσεις 

δεδομένων των μεγάλων οίκων αξιολόγησης, το πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει υπόψη 

του ότι η πιθανότητα του δανειολήπτη της κατηγορίας ΒΒΒ να παραμείνει στην ίδια 

πιστοληπτική διαβάθμιση κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους είναι 86,93%, ενώ η 

πιθανότητα να πέσει στην προηγούμενη κατηγορία ΒΒ ή να ανέβει στην επόμενη Α 

είναι 5,3% και 5,95% αντίστοιχα, όπως μπορεί να φανεί στο παρακάτω πίνακα 

Πίνακας 3.2 Οι πιθανότητες μετάβασης ενός έτους για τον δανειολήπτη αξιολόγησης ΒΒΒ 

Πιστοληπτική 

Αξιολόγηση 

Πιθανότητα 

Μετάβασης 

ΑΑΑ 0,02% 

ΑΑ 0,33% 

Α 5,95% 

ΒΒΒ 86,93% 

ΒΒ 5,30% 

Β 1,17% 

CCC 0,12% 

Χρεοκοπία 0,18% 
 

Πηγή: Δεδομένα από τo παράδειγμα των Saunders και Cornett (2008) 
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Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στον παραπάνω πίνακα υπάρχουν 8 πιθανές 

μεταβάσεις που μπορεί να κάνει ο δανειολήπτης εντός του επόμενου έτους από τις 

οποίες μπορούμε να λάβουμε 8 διαφορετικές αξίες του δανείου. Η αξία της πίστωσης 

σε ένα έτος, όπως ακριβώς και η αξία οποιασδήποτε άλλης επένδυσης, θα είναι η 

παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (δηλαδή τόκοι συν 

την αποπληρωμή του κεφαλαίου), υπολογιζόμενη σε ένα χρόνο από τώρα (καθώς θα 

υπολογιστεί μετά το πιστωτικό γεγονός της μετάβασης του δανειολήπτη σε άλλη 

κατηγορία ή και στην ίδια εντός του έτους), χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό 

επιτόκιο που να συμφωνεί με την μελλοντική διαβάθμιση του οφειλέτη. Τα 

μελλοντικά αυτά επιτόκια βρίσκονται από τις καμπύλες αποδόσεων και για τις 8 

περιπτώσεις (μεταβάσεις) και είναι τα ri (επιτόκιο μηδενικού κινδύνου των κρατικών 

ομολόγων διάρκειας n ετών που λαμβάνεται από την καμπύλη αποδόσεων του 

υπουργείου Οικονομικών) και φi το απαιτούμενο πιστωτικό ασφάλιστρο (που είναι οι 

ετήσιες πιστωτικές διαφορές ανάμεσα στα δάνεια μιας συγκεκριμένης πιστοληπτικής 

διαβάθμισης για n έτη και βρίσκονται από τις διαφορές αποδόσεων στην αγορά 

εταιρικών ομολόγων έναντι των κρατικών). Για κάθε μία από τις 8 πιθανότητες 

μετάβασης του δανείου ΒΒΒ που μελετάμε, παίρνουμε 8 διαφορετικές καμπύλες με 8 

διαφορετικά ζευγάρια r και φ για κάθε έτος. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι ο 

δανειολήπτης αναβαθμίζεται κατά το τέλος του πρώτου έτους σε κατηγορία Α. Τότε 

τα επιτόκια μηδενικού κινδύνου (r) και οι ετήσιες διαφορές πίστωσης που 

λαμβάνουμε (φ) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 3.3  Επιτόκια μηδενικού κινδύνου και ετήσιες διαφορές πίστωσης 

Έτος r φ 

1 3% 0,72% 

2 3,57% 0,75% 

3 4,05% 0,88% 

4 4,40% 0,92% 
 

Πηγή: Δεδομένα από Saunders και Cornett (2008) 

 

Αν λοιπόν επιθυμούμε να μάθουμε την παρούσα αξία του δανείου, όχι σήμερα 

αλλά έναν χρόνο από τώρα, η πρώτη ταμειακή ροή για τον υπολογισμό της παρούσας 

αξίας δεν θα πρέπει να μειωθεί (καθώς τεχνικά επαναξιολογούμε τον πενταετές 

δάνειο στο τέλος του έτους), η δεύτερη θα μειωθεί για διάστημα ενός έτους και ούτε 

ο καθεξής διαμορφώνοντας την παρακάτω σχέση. 
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2 3 4
1 1 2 2 3 3 4 4

$6 . $6 . $6 . $106 .
P $6 .

(1 r ) (1 r ) (1 r ) (1 r )

   
=  + + + +

+ + + + + + + +
 

,όπου λαμβάνοντας τα στοιχεία του πίνακα 3.3 για την παρούσα αξία του δανείου 

έχουμε: 

2 3 4

$6 . $6 . $6 . $106 .
P $6 . $108,64 .

(1,0372) (1,0432) (1,0493) (1,0532)

   
=  + + + + =   

Αυτό σημαίνει ότι εάν ο δανειολήπτης αναβαθμιστεί σε κατηγορία Α στο 

τέλος του έτους, το δάνειο των $100 εκ. θα έχει παρούσα αξία $108,64 εκ. στο τέλος 

του έτους για το πιστωτικό ίδρυμα. Αφού υπάρχουν 8 περιπτώσεις μετάβασης για τον 

δανειολήπτη υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο από το μοντέλο και οι 8 αξίες δανείου 

για κάθε πιθανότητα μετάβασης. Αν υποθέσουμε ότι η αναμενόμενη αξία του δανείου 

ακολουθεί την κανονική κατανομή, μπορούμε να υπολογίσουμε την αναμενόμενη 

αξία του δανείου για τον επόμενο χρόνο υπολογίζοντας την μέση τιμή των 8 αυτών 

αξιών με συντελεστή βαρύτητας της κάθε αξίας την πιθανότητά της, αλλά και την 

τυπική απόκλιση της. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3.4 Η παρούσα αξία του δανείου στο τέλος του πρώτου έτους για κάθε πιστοληπτική 

διαβάθμιση 

Πιστοληπτική Αξιολόγηση Αξία Δανείου 

ΑΑΑ $109,37 εκ. 

ΑΑ $109,19 εκ. 

Α $108,64 εκ. 

ΒΒΒ $107,55 εκ. 

ΒΒ $102,02 εκ. 

Β $98,10 εκ. 

CCC $83,64 εκ. 

Χρεοκοπία $51,13 εκ. 

Μέση τιμή $107,09 εκ. 
 

Πηγή: Δεδομένα από τους Saunders και Cornett (2008) 

 

Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενδιαφέρεται για τις απώλειες ή τη 

μεταβλητότητα των αξιών. Αν το επόμενο έτος είναι ένα κακό έτος, πρέπει να κρίνει 

πόσο αναμένεται να χάσει. Ένα κακό έτος μπορεί να καθοριστεί ότι συμβαίνει μια 

φορά στα 20 έτη (5%VAR), ή μία φορά στα 100 έτη (1%VAR). Όταν λέμε ότι η αξία 

1%VAR ενός δανείου είναι Χ, σημαίνει ότι  κατά 1% πιθανότητα η αξία του δανείου 

θα πέσει περισσότερο από Χ σε έναν χρονικό ορίζοντα (πχ ενός έτους), άρα στο 99% 
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των περιπτώσεων η ζημία δε θα ξεπεράσει το Χ ποσό (VAR99%). Αντίστοιχα και για 

το 5%VAR και VAR95% . Αν οι αξίες των δανείων ακολουθούν την κανονική 

κατανομή τότε η τυπική απόκλιση βρέθηκε $2,99 και η διακύμανση $8,9477. 

Υποθέτοντας κανονική κατανομή οι αξίες 1%VAR και 5%VAR υπολογίζονται ως 

εξής: 

5%VAR= 1,65 x $2,99 εκ. = $4,93 εκ. 

1%VAR= 2,33 x $2,99 εκ. = $6,97 εκ. 

Αυτό διότι στη περίπτωση της κανονικής κατανομής οι μη-αναμενόμενες 

απώλειες προσδιορίζονται σε όρους n τυπικών αποκλίσεων από το μέσο επίπεδο 

απωλειών, για δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης. Για διάστημα 95% οι απώλειες δεν 

αναμένεται να υπερβούν τις 1,65 τυπικές αποκλίσεις και για διάστημα 99% δεν 

αναμένεται να υπερβούν τις 2,33. Επειδή η κατανομή της αξίας του δανείου είναι 

όμως μη κανονική, καθώς παρουσιάζει μια αρνητική λοξότητα, οι αξίες στον κίνδυνο 

VAR επίσης υπολογίζονται (ανάλογα με το επιλεγμένο διάστημα εμπιστοσύνης είτε 

99%, είτε 95% της πραγματικής κατανομής, δηλαδή πρέπει να απομονώσουμε 

τουλάχιστον το 1% των χειρότερων περιπτώσεων και τουλάχιστον το 5% των 

χειρότερων περιπτώσεων αντίστοιχα) με τον εξής τρόπο. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνεται η αξία που χάνεται ή κερδίζεται από το δάνειο για κάθε πιθανότητα 

μετάβασης που υπολογίζεται ως η αξία του δανείου στην κάθε διαβάθμιση μείον τη 

μέση τιμή της αξίας του δανείου (ή η αναμενόμενη αξία του δανείου) που είναι το 

άθροισμα κάθε πιθανής αξίας του δανείου στο τέλος του έτους επί τη πιθανότητα που 

έχει το δάνειο να έχει αυτή την αξία. Εδώ η μέση τιμή υπολογίζεται ως $107,09 εκ. 

Αυτή η αξία θα μας βοηθήσει να βρούμε την αξία VAR που βρίσκεται από την αξία 

του δανείου στο επιθυμητό ποσοστό των περιπτώσεων μείον τη μέση τιμή 

,απομονώνοντας το επιθυμητό ποσοστό των περιπτώσεων (1%, 5%). 
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Πίνακας 3.5 Στοιχεία για τον υπολογισμό του VAR 

Π.Α 

Πιθανότητα 

Μετάβασης 

Διαφορά της αξίας από το 

μέσο 

ΑΑΑ 0,02% $2,28 εκ. 

ΑΑ 0,33% $2,10 εκ. 

Α 5,95% $1,55 εκ. 

ΒΒΒ 86,93% $0,46 εκ. 

ΒΒ 5,30% ($5,07) εκ. 

Β 1,17% ($8,99) εκ. 

CCC 0,12% ($23,45) εκ. 

Χρεοκοπία 0,18% ($55,96) εκ. 
 

Πηγή: Δεδομένα από τους Saunders και Cornett (2008) 

 

Απομονώνοντας το 5% των χειρότερων περιπτώσεων ξεκινώντας από την 

πιθανότητα χρεοκοπίας έχουμε (0,18+0,12+0,17+5,30 = 6,77%, η πιο προσεγγιστική 

πιθανότητα με 5%). Η διαβάθμιση που αντιστοιχεί στο 6,77% ξεκινώντας από τη 

χρεοκοπία είναι ΒΒ, με αξία, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.4 , $102,02 εκ. Άρα 

VAR95%=  $107,09 -$102,02 εκ.   = $5,07 εκ. Αντίστοιχα για το 1% των χειρότερων 

περιπτώσεων έχουμε (0,18+0,12+1,17  = 1,47% η πιο προσεγγιστική πιθανότητα 

στην 1%), και επομένως η πιθανότητα αυτή βρίσκεται στην κατηγορία Β που 

αντιστοιχεί με $8,99 εκ. (όπως φαίνεται και στον πίνακα 3.5) ή VAR99%=  $107,09 - 

$98,10 εκ.  =$8,99 εκ.  

3.2.7.3 Credit Risk+ 

Το υπόδειγμα Credit Risk+ αναπτύχθηκε από την Credit Suisse Financial 

Products (CSFP) και εφαρμόζεται στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου ως ένα 

εργαλείο υπολογισμού της αναμενόμενης ζημίας των δανείων και της κατανομής των 

ζημιών αυτών. Επικεντρώνεται στο να εκτιμήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια που 

πρέπει να κρατεί ένας πιστωτικός οργανισμός ως απόθεμα, έτσι ώστε να καλύπτει 

συγκεκριμένα επίπεδα ζημιών. Η κατανομή των ζημιών που εκτιμά το υπόδειγμα για 

ένα χαρτοφυλάκιο είναι ένας συνδυασμός του μεγέθους της ζημίας και της 

συχνότητας αθέτησης του δανείου. Στο υπόδειγμα Credit Metrics είδαμε ότι 

λαμβάνονται υπόψη οι εξής παραδοχές. Οι πιθανότητες αθέτησης ενός δανείου για 

την επόμενη χρονιά είναι σταθερές και λαμβάνονται από τα δεδομένα που 

συλλέγονται και τους πίνακες μετάβασης, καθώς και υπάρχουν ή όχι ορισμένες 

συσχετίσεις μεταξύ των μη αποπληρωμών των δανείων που βασίζονται στην ιστορική 

συνδιακύμανση των αποδόσεων των δανείων. Αυτό είναι ένα στοιχείο των δομικών 
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μοντέλων (structural models) στη κατηγορία των οποίων ανήκει και το Credit 

Metrics. Τέτοια μοντέλα δεν θεωρούν ότι η αθέτηση θα έρθει ξαφνικά, καθώς η 

αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων ακολουθεί μια συνεχόμενη διαδικασία 

κατανομής. Το υπόδειγμα Credit Risk+ από την άλλη υποθέτει ότι η πιθανότητα 

αθέτησης κάθε δανείου ξεχωριστά σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι τυχαία και υπάρχει 

μηδενική συσχέτιση μεταξύ της μη αποπληρωμής των ζευγαριών δανείων μέσα στο 

χαρτοφυλάκιο και προσπαθεί να μοντελοποιήσει τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της 

εμφάνισης μιας αθέτησης. Το μοντέλο Credit Risk+ δε παρουσιάζει καμία υπόθεση 

για τα αίτια της αθέτησης. Δεν αναγνωρίζει επιπτώσεις μιας χειροτέρευσης της 

πιστωτικής ποιότητας του αντισυμβαλλόμενου. Χρησιμοποιεί αναλογιστικούς 

υπολογισμούς για να παρουσιάσει και να καθορίσει τη κατανομή των απωλειών σε 

ένα χαρτοφυλάκιο και χρησιμοποιεί τέσσερις υποθέσεις: 

• Κάθε μεμονωμένη πίστωση δηλώνει μόνο δύο πιθανές καταστάσεις: 

αποτυγχάνει ή δεν αποτυγχάνει. 

• Η πιθανότητα αθέτησης μιας μεμονωμένης πίστωσης είναι χαμηλή. 

• Η πιθανότητα αθέτησης για μια μεγάλη ομάδα πιστούχων είναι πολύ χαμηλή. 

• Ο αριθμός των αθετήσεων για μια περίοδο είναι ανεξάρτητος από τον αριθμό 

αθετήσεων άλλων περιόδων. 

Στο υπόδειγμα Credit Risk+ η συχνότητα του ποσοστού αθέτησης ακολουθεί 

την κατανομή Poisson, έτσι αν θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα αθέτησης n 

δανείων στο χαρτοφυλάκιο, με m το μέσο αριθμό αθέτησης των δανείων αυτού του 

τύπου (που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο πχ 2 τοις εκατό), έχουμε: 

m n

n

e m
P

n!

−

=  

,όπου e είναι η εκθετική συνάρτηση (e=2,71828) και n! είναι το παραγοντικό n, του 

αριθμού των δανείων για τα οποία αναζητούμε την πιθανότητα αθέτησης.  

Ας υποθέσουμε ότι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει ένα χαρτοφυλάκιο 

δανείων με 100 δάνεια αξίας $100.000 το καθένα, με έναν ιστορικό μέσο όρο του 

αριθμού των δανείων που αθέτησαν 3% (3 από τα 100 δάνεια έχουν αθετήσει) και 

στις περιπτώσεις αθέτησης, η σοβαρότητα της απώλειας σε καθένα από τα δάνεια που 

αθέτησαν είναι η ίδια, 20 cents για κάθε $1 (ή $20.000 για δάνειο $100.000). Η 
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πιθανότητα να αθετήσουν 3 από τα 100 δάνεια ακολουθεί την Poisson κατανομή και 

είναι: 

Pn =
e−mmn

n!
=

(2,71828)−3 × 33

1 × 2 × 3
= 0,224 

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 22,4% πιθανότητα 3 από τα 100 δάνεια να 

αθετηθούν. Μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς αθετήσεων με τις 

αντίστοιχες σοβαρότητες των απωλειών για να βρούμε την κατανομή των απωλειών 

σε $ των δανείων: 

Απώλειες από αθέτηση 3 δανείων σε $= 3 x 0,20 x $100.000= $60.000 

  

3.3 Η σημαντικότητα των μοντέλων εκτίμησης του 

πιστωτικού κινδύνου – Οι προκλήσεις της νεότερης εποχής 

Προηγουμένως αναλύθηκαν μερικά από τα δημοφιλέστερα υποδείγματα 

εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιούν τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και οι οίκοι αξιολόγησης στην προσπάθειά τους να εκτιμήσουν και να 

ποσοτικοποιήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο διαφόρων επενδυτικών δραστηριοτήτων. Η 

πληθώρα των υποδειγμάτων και των μεθόδων τους δείχνει την τεράστια προσπάθεια 

και τον κόπο που διέθεσε ο σύγχρονος χρηματοπιστωτικός κόσμος στην βελτίωση 

των συστημάτων τους για την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οδηγώντας σε 

μεγάλες και ταχύτατες επαναστατικές εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης κινδύνου 

τα τελευταία μόνο χρόνια, από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα μέχρι και σήμερα. 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ξέφυγε από black-or-white τεχνικές του 

παρελθόντος βασιζόμενες κατά κύριο λόγο στην υποκειμενική ανάλυση και μέσα από 

την κινητοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αναπτύξουν τα δικά τους 

συστήματα, του αυστηρού ελέγχου, αλλά και της τεχνολογικής εξέλιξης, κατάφερε να 

φτάσει σε περισσότερο ακριβή αποτελέσματα και σε βαθύτερη προσέγγιση του 

πραγματικού πιστωτικού κινδύνου. Παρά την τεράστια πρόοδο όμως, τα υποδείγματα 

που αναλύθηκαν ακόμα παρουσιάζουν μερικούς σημαντικούς περιορισμούς, τους 

οποίους ελπίζεται να εξαλείψουν νεότερα, περισσότερο ακριβή στη πραγματικότητα 

μοντέλα δεύτερης γενιάς.  
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Αναμφίβολα η σημαντικότητα των μοντέλων εκτίμησης του πιστωτικού 

κινδύνου είναι τεράστια. Βάσει των αποτελεσμάτων τους ένα χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με το ποιους υποψήφιους δανειζόμενους θα 

συνεργαστεί, σε ποιους θα κάνει τις πιο ελκυστικές προσφορές, ποια πιστωτικά όρια 

και επιτόκια θα θέσει, σε ποιο επίπεδο κινδύνου θα εκτεθεί κ.α. Η 

αποτελεσματικότητα των μοντέλων έγκειται στο να απαντούν όλα τα παραπάνω 

ερωτήματα με ταχύτητα, ακρίβεια και αξιοπιστία. Η ψηφιακή εποχή έχει μπει 

δυναμικά και προϋποθέτει γρήγορες κινήσεις και ανταποκρίσεις. Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αργούν περισσότερο να πάρουν πιστωτικές 

αποφάσεις χάνουν από περισσότερο ευκίνητους ανταγωνιστές. Η ταχύτητα των 

μοντέλων και της συλλογής δεδομένων επομένως έχουν κρίσιμο ρόλο. Όσον αφορά 

την ακρίβεια των μοντέλων, «κερδίζουν» ιδρύματα που χρησιμοποιούν λιγότερο 

χειροκίνητες διαδικασίες που υπόκεινται σε υποκειμενική ανάλυση και οδηγούν σε 

λιγότερο κερδοφόρα δάνεια. Τα ιδρύματα που επιλέγουν σωστά τους πιο αξιόπιστους 

πελάτες και κάνουν τις κατάλληλες προσφορές μετριάζουν τον κίνδυνο ανοίγματος, 

διατηρούν συμμόρφωση στα ρυθμιστικά πλαίσια και μειώνουν το κόστος τους. Μια 

σειρά σημαντικών περιορισμών των μοντέλων ακολούθησαν την παρουσίασή τους. 

Επιπρόσθετα αυτών, η αργή κατασκευή και ανάπτυξη ενός μοντέλου δεν συμβαδίζει 

με την ταχύτητα αλλαγών της αγοράς. Η δυσκολία εύρεσης των κατάλληλων 

συνόλων δεδομένων και των πιο αξιόπιστων και ταιριαστών στο εκάστοτε μοντέλο 

είναι επίσης σημαντικός περιορισμός. Η είσοδος στη ψηφιακή εποχή καθιστά 

επείγουσα ανάγκη την επίλυση των περιορισμών των πιστωτικών μοντέλων όσον 

αφορά τη βαθμολόγηση και την απόφαση πίστωσης, καθώς οι ανταγωνιστικές πιέσεις 

πληθαίνουν. Σύμφωνα με τους Akhadov, Rogers και Filipenkov (2018), οι τράπεζες 

χάνουν όλο και ταχύτερα έδαφος από μη τραπεζικούς δανειστές, όπως ψηφιακούς 

δανειστές ακόμα και πάροχους τηλεπικοινωνιών και από άλλες οντότητες που 

μπαίνουν στον χώρο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς μάλιστα μέχρι το 

2016 τέτοιες οντότητες με τεχνολογίες fintech13 κατέγραψαν το 30% του όγκου των 

ιδιωτικών δανείων στις Η.Π.Α και ανταγωνίστηκαν ή ακόμα και ξεπέρασαν τις 

τράπεζες στη προσέλκυση καταναλωτών στις πιστωτικές τους κάρτες και στα 

φοιτητικά δάνεια. Η ταχύτητα των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούν καθιστά τις 

 
13Fintech είναι η συντομογραφία του όρου “financial technology” που είναι η τεχνολογία καινοτομία 

που έχει στόχο να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές μεθόδους στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Fintech χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

ασφαλίσεων, εμπορίου, τραπεζικών υπηρεσιών και της διαχείρισης κινδύνου. 
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διαδικασίες τους ακριβέστερες και με λιγότερο κόστος. Τέτοιες ενδείξεις καθιστούν 

αναγκαία την επανεκτίμηση της βιωσιμότητας των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου 

και αυτή η αναγκαιότητα καθρεφτίζεται από το γεγονός ότι οι τράπεζες αρχίζουν να 

επανεξετάζουν τον τρόπο αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου και λήψης της 

απόφασης πίστωσης γνωρίζοντας ότι πρέπει να αναπτυχθούν αποδοτικότερα και 

περισσότερο αυτοματοποιημένα συστήματα.  

Οι προκλήσεις της νέας εποχής σχετικά με την ανάπτυξη αποδοτικών 

μοντέλων αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου συνεπώς, είναι πολλές. Η σωστή 

διαχείριση του πλήθους των δεδομένων αλλά και η εύρεση εναλλακτικών από τις 

παραδοσιακές πηγές δεδομένων, καθώς η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου είναι 

όσο ορθή όσο τα δεδομένα που τροφοδοτούν τη διαδικασία. Νέα και αποδοτικά 

εργαλεία ανάλυσης δεδομένων έκαναν την εμφάνισή τους αυτή τη δεκαετία που 

μπορούν να παίξουν σημαντικά βοηθητικό ρόλο στην αξιολόγηση του πιστωτικού 

κινδύνου. Όταν εφαρμόζονται πολλές μέθοδοι ανάλυσης ένα πιστωτικό μοντέλο 

μπορεί να αξιολογήσει αποτελεσματικότερα σε μεμονωμένο επίπεδο αλλά και σε 

επίπεδο χαρτοφυλακίου. Οι αναλυτικές μέθοδοι πρόγνωσης αυτών των εργαλείων 

μπορούν να αποκαλύψουν κινδύνους που απορρέουν από τρέχοντα συμβάντα και όχι 

μόνο βασιζόμενα σε στοιχεία του παρελθόντος. Είναι επίσης σημαντικό τα νέα 

μοντέλα να είναι εύκολα προσαρμόσιμες πλατφόρμες που με μια αναβάθμιση από 

τους διαχειριστές να ενσωματώνουν τα νέα δεδομένα και νέους κώδικες, που 

αναλύουν καλύτερα την επικαιρότητα της αγοράς, χωρίς να απαιτείται από την αρχή 

προγραμματισμός. Πολύ σημαντική τεχνολογία που εισήλθε δυναμικά στους 

περισσότερους επιστημονικούς κλάδους, είναι η μηχανική εκμάθηση (machine 

learning), η οποία έχει την ικανότητα να κάνει ανακαλύψεις και να προσαρμόζεται 

στα συμπεράσματα που εξάγει από τα δεδομένα, χτίζοντας έτσι αυτοματοποιημένα τα 

κατάλληλα μοντέλα. Με κάθε επανάληψη της διαδικασίας και τροφοδότησης με νέα 

δεδομένα ο αλγόριθμος γίνεται εξυπνότερος και ακριβέστερος στα αποτελέσματά 

του. Είναι λοιπόν εύλογο να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα της συμμετοχής του 

machine learning στις διαδικασίες της μοντελοποίησης του πιστωτικού κινδύνου. Η 

διαφορά του machine learning από τις τυπικές στατιστικές μεθόδους που αναλύθηκαν 

στη παρούσα εργασία, έγκειται στο γεγονός ότι οι στατιστικές μέθοδοι υποθέτουν 

τυπικές σχέσεις μεταξύ μεταβλητών με τη μορφή μαθηματικών εξισώσεων, ενώ από 

την άλλη η μηχανική εκμάθηση έχει την ικανότητα να μάθει από τα δεδομένα χωρίς 
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να απαιτεί κάποιο προγραμματισμό βασισμένο σε θεωρητικούς κανόνες, πράγμα το 

οποίο την καθιστά πιο ευέλικτη και καταλληλότερη στο να διαβάζει τα δεδομένα 

εξάγοντας μοτίβα από αυτά. Σύμφωνα με τους Bacham και Zhao (2017), ένα μοντέλο 

μηχανικής εκμάθησης που δεν περιορίζεται από κάποιες από τις υποθέσεις των 

κλασσικών στατιστικών μοντέλων, μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα στοιχεία που 

ένας άνθρωπος-αναλυτής δεν θα μπορούσε να συμπεράνει από τα δεδομένα. Στο 

άρθρο τους οι Bacham και Zhao (2017) επιχείρησαν να συγκρίνουν τρία μοντέλα 

μηχανικής εκμάθησης για τον πιστωτικό κίνδυνο με το Risk Calc14 μοντέλο της 

Moody’s Analytics, με σκοπό να εξάγουν αποτελέσματα σχετικά με το ποια μέθοδος 

είναι περισσότερο δυνατή στο να εξάγει τα πιο ακριβή αποτελέσματα, ποια μέθοδος 

είναι ευκολότερη στη χρήση και τέλος, ποιες είναι οι προκλήσεις στη χρήση των 

μοντέλων μηχανικής εκμάθησης. Τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης έδειξαν ότι 

τα εναλλακτικά μοντέλα μηχανικής εκμάθησης είναι περισσότερο ακριβής και 

δυνατά στο να βρίσκουν μη-γραμμικές σχέσεις, παρόλο που μερικές φορές οι 

προβλέψεις που εξάγουν είναι δύσκολο να ερμηνευτούν λόγω της σύνθετης φύσης 

τους. Πρόκληση και για τα εναλλακτικά αυτά μοντέλα αλλά και για τα παραδοσιακά 

είναι η επικέντρωση των προσπαθειών για περισσότερο πολυδιάστατα δεδομένα. 

Εκτός από τα δεδομένα συμπεριφορών και των οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να 

λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα συναλλαγών, με τα 

γεωγραφικά δεδομένα, με δεδομένα που προκύπτουν από τα social media αλλά και 

άλλα δεδομένα που μπορούν να καταστήσουν τα μοντέλα περισσότερο διορατικά. Για 

τον λόγο ότι εναλλακτικές μέθοδοι όπως η μηχανική εκμάθηση καταλαμβάνουν όλο 

και περισσότερο χώρο σε όλων των ειδών τις επιστήμες, όπως και στην διαχείριση 

του πιστωτικού κινδύνου, παρακάτω θα παρουσιαστούν συνοπτικά τρία μοντέλα 

εφαρμογής της μηχανικής εκμάθησης στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου, η 

μέθοδος Artificial Neural Network (ANN), Random Forrest και Gradient Boosting 

Trees. Τα μοντέλα αυτά έχουν λάβει χώρο τα τελευταία χρόνια στην εκτίμηση του 

πιστωτικού κινδύνου και είναι από τα πλέον δημοφιλέστερα μοντέλα μηχανικής 

εκμάθησης που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους ειδικούς στη λήψη 

πιστωτικών αποφάσεων.  

 
14 Το μοντέλο Risk Calc της Moody’s Analytics εξάγει τις αναμενόμενες πιθανότητες αθέτησης σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, υπολογίζοντας την βαρύτητα των παραγόντων κινδύνου μέσα από μη  

γραμμικές σχέσεις μεταξύ τους και εξάγοντας ένα τελικό score. Τέλος μια συνάρτηση συνδέει αυτό το 

score με την πιθανότητα αθέτησης.  
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3.3.1. Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks –

ANN) στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου 

Όπως είδαμε στην ανάλυση των μοντέλων πιστωτικού κινδύνου, οι 

πιστωτικές διαβαθμίσεις και οι πιθανότητες αθέτησης αντιμετωπίζουν την εκτίμηση 

του πιστωτικού κινδύνου ως προβλήματα ταξινόμησης και παλινδρόμησης, 

ταξινομώντας τους υποψήφιους δανειζόμενους ως ριψοκίνδυνους ή μη, είτε εξάγουν 

τα παραπάνω αποτελέσματα με βάση παρελθοντικά δεδομένα στις παρόμοιες 

ομαδοποιήσεις. Τα νευρωνικά δίκτυα είναι περισσότερο ικανά από τέτοιες μεθόδους 

στατιστικής ανάλυσης στο να βρίσκουν σύνθετες μη-γραμμικές σχέσεις στα 

δεδομένα. Ο σκοπός στη χρήση των νευρωνικών δικτύων δεν είναι να 

αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές τεχνικές αλλά να λειτουργήσουν ως 

συμπληρωματικά και εναλλακτικά εργαλεία. Σημαντικό πλεονέκτημα των τεχνητών 

νευρωνικών δικτύων (ΑΝΝ) είναι το γεγονός ότι δεν απαιτεί τον σαφή καθορισμό 

μιας λειτουργικής σχέσης ανάμεσα στις ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές, 

όπως προστάζουν τα παραδοσιακά μοντέλα στατιστικής ανάλυσης, δεδομένου ότι 

είναι μηχανές εκμάθησης και η γνώση ενσωματώνεται απευθείας σε ένα σύνολο, 

μέσω των τόξων σύνδεσης μεταξύ των κόμβων επεξεργασίας με τους οποίους 

λειτουργούν τα νευρωνικά δίκτυα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη της 

ανάγκης από τον αναλυτή, να απορρίπτει δυνητικά λιγότερο σημαντικές παραμέτρους 

στα δεδομένα πριν τον καθορισμό του μοντέλου καθώς η διαδικασία στάθμισης του 

ΑΝΝ αποδίδει αυτόματα μικρότερη βαρύτητα σε μεταβλητές που φαίνεται να είναι 

λιγότερο σημαντικές. Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο (ΑΝΝ) είναι κάποια εξαιρετικά 

διασυνδεδεμένα στοιχεία επεξεργασίας (οι λεγόμενοι νευρώνες) που λειτουργούν 

παράλληλα και που σχηματίζουν ένα δίκτυο. Μπορούμε να φανταστούμε τα 

νευρωνικά δίκτυα σαν ένα κανονικό βιολογικό νευρικό σύστημα, από το οποίο είναι 

και εμπνευσμένη η λειτουργία τους εξ’ αρχής. Η δομή ενός τυπικού νευρωνικού 

δικτύου είναι η εξής. Αριστερά έχουμε τους κόμβους εισόδου, δεξιά τους κόμβους 

εξόδου και ενδιάμεσα τους κρυμμένους κόμβους (Hidden nodes), όπως φαίνεται και 

στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 3.1 Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο 

 
Πηγή: Moody’s Analytics 

 

Η λειτουργία των τεχνητών νευρωνικών δικτύων ως εκτιμητών πιστωτικού 

κινδύνου γίνεται, όπως είναι φυσικό, με τη χρήση χρηματοοικονομικών μεταβλητών 

ως εισροές, ενώ στο τέλος της διαδικασίας ως εκροή δίνεται η εκτίμηση σε 

διαβαθμίσεις. Οι ενδιάμεσοι κρυμμένοι κόμβοι μετατρέπουν τα ακατέργαστα 

δεδομένα σε μη-γραμμικά, υψηλών διαστάσεων χαρακτηριστικά από τα οποία 

προκύπτουν στην εκροή ομαδοποιήσεις των δεδομένων. Οι ποσοτικοί δείκτες 

μέτρησης πιστωτικού κινδύνου λαμβάνονται ως διανύσματα εισόδου στους νευρώνες 

εισόδου του δικτύου και οι ποιοτικοί δείκτες μπορούν να εισχωρήσουν με τη βοήθεια 

ειδικών (experts). Για την υπολογιστική ευκολία του μοντέλου οι τιμές-βαθμολογίες 

των δεικτών που λαμβάνονται θα πρέπει να μετατρέπονται σε τιμές της κλίμακας από 

0 μέχρι 1 [0,1], ενώ στη συνέχεια της διαδικασίας οι κρυμμένοι κόμβοι μετατρέπουν 

τα χαμηλού επιπέδου ακατέργαστα δεδομένα σε υψηλού επιπέδου με τη βοήθεια 

κρυμμένων στρωμάτων που εντοπίζονται, εξάγοντας τελικά έναν νευρώνα με τιμή 

εντός της κλίμακας [0,1] που καθρεφτίζει τον πιστωτικό κίνδυνο. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η τιμή τόσο μεγαλύτερος και ο κίνδυνος. Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα τα  

ΑΝΝ μπορούν να πραγματοποιούν μηχανική εκμάθηση καθώς τα δεδομένα 

συσσωρεύονται με τη πάροδο του χρόνου, κάτι το οποίο ένα παραδοσιακό μοντέλο 

δεν δύναται να πραγματοποιήσει. Το μοντέλο χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο 

οπισθοδιάδοσης (Back Propagation –BP) και αφού εκπαιδεύεται με τον αλγόριθμο 

πάνω στα ιστορικά δεδομένα, στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

του πιστωτικού κινδύνου των οφειλετών παρέχοντας υποστήριξη στον ειδικό για τις 

πιστωτικές αποφάσεις και τον πιστωτικό έλεγχο. Ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης (BP) 

είναι διάφορες μέθοδοι που η χρήση τους έγκειται στο να εκπαιδεύουν τα τεχνητά 
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νευρωνικά δίκτυα (ΑΝΝ) με μια αποδοτική επαναληπτική και αναδρομική μέθοδο 

που υπολογίζει κάθε φορά τις ανανεώσεις των βαρών που καθορίζουν ακριβέστερα το 

αποτέλεσμα αναζήτησης. Με τη μέθοδο αυτή το τεχνητό νευρωνικό δίκτυο 

εκπαιδεύεται επαναληπτικά με στόχο να είναι έτοιμο να εκτελέσει το έργο που του 

έχει ανατεθεί. Με την έννοια «επαναληπτική εκπαίδευση» εννοούμε κυριολεκτικά ότι 

ο αλγόριθμος μαθαίνει από τα λάθη του (errors) σπρώχνοντας κάθε φορά τις τιμές 

των παραμέτρων του στο να πλησιάσουν όλο και περισσότερο την ακριβή εξήγηση 

των πραγματικών αποτελεσμάτων. Με λίγα λόγια προσαρμόζουν τις παραμέτρους με 

βάση το πόσο λάθος (μέγεθος σφάλματος – error) αποτέλεσμα εξήγαγε το μοντέλο σε 

σχέση με τα αληθινά αποτελέσματα (ιστορικά στοιχεία). Αρχικά λοιπόν ξεκινάει με 

ένα τυχαίο σύνολο βαρών και αφού ρυθμίσει τα ζεύγη εισόδου-εξόδου, τα 

επεξεργάζεται με ένα πέρασμα προς τα εμπρός, ξεκινώντας από το δείγμα εισόδου 

οδηγούμενο προς την ακολουθία των διαδόσεων των βαρών καθώς το ένα οδηγεί 

(σηματοδοτεί) στο άλλο στους κρυμμένους κόμβους μέχρι το αποτέλεσμα εξόδου. 

Στη συνέχεια τα επεξεργάζεται με ένα πέρασμα προς τα πίσω για τον έλεγχο της 

πηγής του σφάλματος ανάμεσα στις διασυνδέσεις των βαρών με σκοπό να 

αναβαθμιστούν έτσι ώστε ο αλγόριθμος να βγάλει την επόμενη φορά ακριβέστερα 

στη πραγματικότητα αποτελέσματα. Με μαθηματικούς όρους, τα βάρη του 

αλγορίθμου μετακινούνται πάνω στην αρνητική κλίση των παραγώγων των 

συναρτήσεων των σφαλμάτων και η παραπάνω διαδικασία παίρνει την εξής 

μαθηματική μορφή:  

  

W(t 1) W(t) ( E(t))+ = + −  

,όπου W(t) είναι το διάνυσμα των βαρών w στο βήμα επανάληψης t, E(t) είναι η 

κλίση της συνάρτησης σφάλματος Ε και μ είναι ο ρυθμός εκμάθησης. Με σκοπό τη 

μείωση του ρυθμού εκμάθησης ο αλγόριθμος προσαρμόζει στην παρακάτω σχέση μια 

ταχύτητα κίνησης (εκμάθησης) β, έτσι ώστε να προκύψουν οι παρακάτω σχέσεις: 

W(t 1) W(t) ( E(t)) W(t 1)+ = + − + −  

W(t) ( E(t)) W(t 1) = − + −  
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,όπου ΔW(t) είναι η τρέχουσα ρύθμιση των βαρών w, β είναι η ταχύτητα κίνησης 

(εκμάθησης) και ΔW(t-1) είναι η αλλαγή των βαρών στην προηγούμενη επανάληψη 

(t-1).  

Το σύμβολο της ανάδελτας   χρησιμοποιείται στα μαθηματικά για να 

αποδοθεί η μεταβολή ενός μεγέθους στο χώρο και είναι ο διανυσματικός διαφορικός 

τελεστής των μερικών παραγώγων μιας συνάρτησης ως προς τις τρείς διαστάσεις του 

χώρου.  

Δυνάμεις και Αδυναμίες  των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 

Ένα σημαντικό πρόβλημα των τεχνητών νευρωνικών δικτύων είναι ο χρόνος 

που απαιτείται κατά τη διαδικασία εκμάθησης. Χρειάζονται πολυάριθμες 

επαναλήψεις εκμάθησης κυρίως όταν τα δεδομένα είναι πολυάριθμα. Το πιο 

σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κατανόησης του τρόπου με 

τον οποίο πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες και οι αλγόριθμοι από τα τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα για να καταλήξουν στο αποτέλεσμα, για αυτό και πολλοί ερευνητές 

δεν τα έχουν ως πρώτη επιλογή ως τεχνική εκτίμησης. Δυνάμεις των ΤΝΔ αποτελούν 

η ικανότητα επεξεργασίας μεγάλων βάσεων δεδομένων, να αναλύσουν και να 

αναδείξουν πολύπλοκα μοτίβα και σχέσεις, αλλά και η ικανότητα να δίνουν ακριβείς 

εκτιμήσεις και να χειρίζονται γραμμικές και μη γραμμικές σχέσεις. 

3.3.2 Random Forest 

Ο αλγόριθμος του Random Forest αποτελείται από ένα σύνολο δέντρων 

αποφάσεων (decision trees). Ένα decision tree αποτελεί ένα παραστατικό εργαλείο με 

δομή κόμβων και ακμών που προσομοιάζει με δέντρο, με τη χρήση του οποίου 

γίνεται κατηγοριοποίηση (classification) του πληθυσμού ενός δείγματος ορίζοντας σε 

κάθε κόμβο κάποιον προβλεπτικό παράγοντα και παίρνοντας μια απόφαση για τις 

διαφορετικές επιλογές διαχωρισμού του πληθυσμού με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 

Η κορυφή του δέντρου αποτελεί τον βασικό κόμβο, τα επόμενα επίπεδα κόμβων είναι 

οι κόμβοι παιδιά και στο κάτω μέρος του δέντρου είναι οι τερματικοί κόμβοι που 

περιγράφουν την τελική κατηγοριοποίηση του πληθυσμού. Στην εκτίμηση του 

πιστωτικού κινδύνου, σε κάθε τελικό κόμβο δίνεται μία εκτίμηση είτε με τη μορφή 

πιθανότητας αθέτησης, είτε ως ένα credit rating, είτε ένα αποτέλεσμα που να 

εκφράζει την ζημία λόγω αθέτησης (LGD) κλπ. Οι κανόνες για το διαχωρισμό του 
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πληθυσμού σε κλάσεις και ο ορισμός των κριτηρίων των κόμβων είτε δίνονται από 

τον αναλυτή (για μικρό όγκο δεδομένων), είτε με τη βοήθεια αναλυτικών εργαλείων. 

Σκοπός είναι να οριστούν αμοιβαίως αποκλειόμενες και ομογενείς -ως προς το 

επίπεδο κινδύνου- κλάσεις του πληθυσμού, ενώ παράλληλα να μεγιστοποιείται η 

διαφορά στα επίπεδα κινδύνου ανάμεσα στις κλάσεις. 

Το Random Forest συγχωνεύει το σύνολο των decision trees από τα οποία 

αποτελείται, με σκοπό να αποκτήσει μια πιο ακριβή και σταθερή πρόβλεψη. 

Δημιουργεί τα decision trees από κάποια τυχαία δείγματα δεδομένων και μια τυχαία 

επιλογή χαρακτηριστικών. Η φάση στην οποία παράγονται τυχαία δείγματα 

ονομάζεται συσσώρευση εκκίνησης (bootstrap aggregating ή και bagging) και στόχος 

της είναι να παραχθεί ομοιόμορφα και με αντικατάσταση κάποιος m αριθμός νέων 

εκπαιδευτικών συνόλων Di μεγέθους n, από ένα σύνολο αρχικής κατάρτισης 

(δειγματοληψία) D μεγέθους n. Με άλλα λόγια κάθε δέντρο είναι χτισμένο σε τυχαίο 

δείγμα των παρατηρήσεων σύμφωνα με τη μέθοδο bagging. Σε ένα δέντρο απόφασης, 

εισάγεται μια είσοδος (input) στην κορυφή και καθώς διασχίζει το δέντρο τα 

δεδομένα περικλείονται σε μικρότερα και μικρότερα υποσύνολα. Η διάσπαση αυτή 

σε υποσύνολα γίνεται με βάση ένα τυχαίο σύνολο χαρακτηριστικών. Για κάθε 

στοιχείο λοιπόν που εξετάζεται ως προς το πιστωτικό του κίνδυνο, κάθε δέντρο 

απόφασης δημιουργεί μία κλάση. Στο τέλος πραγματοποιείται πλειοψηφία όπου τα 

δέντρα συγκεντρώνονται και υπολογίζεται η αναλογία των δέντρων που ταξινομούν 

ένα στοιχείο σε κάθε κατηγορία, όπου και το μεγαλύτερο ποσοστό καθορίζει την 

προβλεπόμενη συμμετοχή του στοιχείου-χαρακτηριστικού στη κλάση, δηλαδή τη 

βαρύτητά του στο ιστορικό αποτέλεσμα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση της 

σημασίας ενός χαρακτηριστικού με βάση τη συχνότητα εμφάνισής τους στους 

κόμβους αλλά και στο πόσοι κόμβοι το χρησιμοποιούν. Συνεπώς τα random forests 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στο να μετρηθεί η σχετική σημασία κάθε χαρακτηριστικού 

στην πρόβλεψη.  

Η εκτίμηση δηλαδή για κάθε κόμβο από το Random Forest προκύπτει ως το 

μέσο από τις εκτιμήσεις που δίνουν για αυτόν τον κόμβο ένα σύνολο τυχαίων 

δέντρων απόφασης (random trees). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση της 

διασποράς των εκτιμήσεων και μεγαλώνει ο βαθμός ακρίβειας της εκτίμησης. Για την 

πρακτική χρήση των Random Forests, πρέπει να ορισθούν τρεις παράμετροι. Για κάθε 

forest ορίζεται ο αριθμός των decision trees, ο αριθμός των τυχαία επιλεγμένων 
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μεταβλητών που θα εξετάζονται σε κάθε διαχωρισμό και ο ελάχιστος αριθμός 

παρατηρήσεων που θα πρέπει να έχει κάθε τερματικός κόμβος κάτι που καθορίζει και 

την πολυπλοκότητα του μοντέλου. Το Random Forrest δίνει αρκετά ακριβείς 

προβλέψεις και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη τεχνική συνεπάγεται 

τη δημιουργία πάρα πολλών και διαφορετικών δέντρων αποφάσεων που έχουν μικρή 

μεροληψία και πολύ μεγάλη διακύμανση. Έτσι λαμβάνοντας τη μέση πρόβλεψη όλων 

αυτών των διαφορετικών ταξινομητών, μειώνεται κατά πολύ η διακύμανση και 

διατηρείται μια αρκετά μικρή μεροληψία όσον αφορά το σφάλμα γενίκευσης. Έχει 

υψηλή ικανότητα στο να μοντελοποιεί γραμμικές και μη γραμμικές σχέσεις έχοντας 

επίσης την ικανότητα να εξετάζει πολλές πιθανές μεταβλητές. Τα random forests 

είναι πολύ καλό εργαλείο πρόβλεψης παρά περιγραφικό εργαλείο. Αν στόχος είναι η 

αξιολόγηση σχέσεων μεταξύ των δεδομένων τότε πιο ταιριαστό είναι το decision tree 

αντί του random forest. 

Δυνάμεις και Αδυναμίες  του Random Forrest 

Η μέθοδος του Random Forrest είναι μία από τους ακριβείς διαθέσιμους 

αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης και παράγει για πολλά σύνολα δεδομένων 

εξαιρετικά ακριβείς ταξινομητές (κλάσεις), χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος της 

υπερφόρτωσης, καθώς μπορεί να χειριστεί χιλιάδες και πολυδιάστατες μεταβλητές 

όταν υπάρχουν επαρκή decision trees. Η εσωτερικές του εκτιμήσεις είναι αρκετά 

αμερόληπτες σχετικά με το σφάλμα γενίκευσης. Έχει αρκετά αποτελεσματική μέθοδο 

ως προς την εκτίμηση των ελλειπόντων δεδομένων και διατηρεί συνεπώς την 

ακρίβεια όταν ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων λείπει.. Μερικά από τα 

μειονεκτήματα της μεθόδου του Random Forrest είναι ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και 

έλεγχος στο πως λειτουργεί το μοντέλο, εκτός από τον ορισμό των παραμέτρων, η 

παραμετροποίηση του μοντέλου είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα (ο αριθμός των 

δέντρων, η αναλογία παρατηρήσεων, το βάθος, το δείγμα), αλλά και ο χρόνος 

υπολογισμού είναι μεγάλος, λόγω της πληθώρας δεδομένων και μεταβλητών που 

μπορεί να δεχτεί το μοντέλο. 

3.3.3 Gradient Boosting Trees 

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση της μεθόδου Gradient Boosting πρέπει πρώτα 

να κατανοήσουμε την χρήση του αλγόριθμου boosting όπως αυτή ξεκίνησε με το 

μοντέλο Adaboost το 1996. Ο αλγόριθμος αυτός αποτελεί έναν αλγόριθμο μηχανικής 
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εκμάθησης όπου για την καλύτερη προβλεπτική του ικανότητα για ένα σύνολο 

δεδομένων εκμάθησης (training data) ακολουθείται η εξής μεθοδολογία. Από το 

σύνολο των δεδομένων αρχικά σχηματίζεται ένα ταξινομητής των δεδομένων h1, ο 

οποίος θα κάνει κάποιες καλές και κάποιες κακές προβλέψεις. Αφού έχει οριστεί 

προηγουμένως μια συνάρτηση υπολογισμού του ποσοστού σφάλματος, ο αλγόριθμος 

έχει ως στόχο να δημιουργήσει διαδοχικά από αυτόν τον αδύναμο ταξινομητή h1, 

άλλους πιο βελτιωμένους ταξινομητές που θα έχουν μικρότερο ποσοστό σφάλματος. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο αλγόριθμος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα 

στοιχεία που ταξινομήθηκαν εσφαλμένα από τον πρώτο ταξινομητή (h1) στα 

δεδομένα εκμάθησης του δεύτερου ταξινομητή, έτσι ώστε ο δεύτερος να είναι 

περισσότερο προσεκτικός με τα δεδομένα αυτά για την καλύτερη ταξινόμησή τους. 

Τελικά δημιουργούνται m ταξινομητές που είναι ίσοι με τον αριθμό των 

επαναλήψεων εκτέλεσης του αλγορίθμου, καθενός του οποίου τα βάρη αξιολογούνται 

με βάση τα ποσοστά λάθους τους. Ο τελικός ταξινομητής δημιουργείται από το 

άθροισμα όλων των m ταξινομητών. Η ιδέα στην οποία βασίζεται λοιπόν ο 

αλγόριθμος boosting είναι ότι πολλοί αδύναμοι ταξινομητές μπορούν να 

δημιουργήσουν έναν δυνατό με ισχυρή προβλεπτική ικανότητα. Με βάση λοιπόν 

αυτόν τον αλγόριθμο μηχανικής εκμάθησης αυτοβελτίωσης της προβλεπτικής 

ικανότητας το 1999 δημιουργήθηκε το Gradient Boosting που χρησιμοποιεί τον 

αλγόριθμο Boosting για την προβλεπτική ικανότητα πιθανοτήτων σε 

χρηματοοικονομικά θέματα.  

Το μοντέλο Gradient Boosting Trees έχει το πλεονέκτημα όπως και το 

Random Forrest να μειώνει σημαντικά τη διακύμανση και τη μεροληψία. Η 

διακύμανση μειώνεται λόγω του ότι χρησιμοποιούνται πολλαπλά μοντέλα (με μέθοδο 

bagging), ενώ η μεροληψία μειώνεται καθώς κατά την εκπαίδευση του αλγορίθμου τα 

προηγούμενα μοντέλα ενημερώνουν τα επόμενα για το ποια σφάλματα έκαναν (όπως 

είδαμε στον αλγόριθμο boosting). Ουσιαστικά κάθε νέο μοντέλο που δημιουργείται 

εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας τα «υπολείμματα» των προηγούμενων μοντέλων που 

δείχνουν τη διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων από τα μοντέλα τιμών και των 

πραγματικών τιμών (σφάλματα). Μαθηματικά ο παραπάνω αλγόριθμος μπορεί να 

εκφραστεί ως εξής:  
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,όπου δημιουργείται ένα μοντέλο f2 με βάση τα υπολείμματα του μοντέλου f1 (h) που 

είναι η διαφορά των προβλεπόμενων τιμών του μοντέλου f1 και των πραγματικών 

τιμών y. Ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται δημιουργώντας τη σχέση: 

  

1 2 1 1 m m 1 m 1f(x) f (x) f (x) f (x) h (x) ... f (x) f (x) h (x)− −= → = + → → = +  

,όπου από την επανάληψη 1 μέχρι τη m ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση κάθε φορά 

του σφάλματος έτσι ώστε να εκπαιδευτεί ο αλγόριθμος. Κάθε νέο μοντέλο (tree) 

στοχεύει στο να ξεπεράσει το προηγούμενό του στο αντικείμενο που έκανε λάθη.  

Δυνάμεις και Αδυναμίες  του Gradient Boosting Trees 

Ο αλγόριθμος GBT είναι αρκετά αποτελεσματικός στο να διαχειρίζεται πολλά 

και ετερογενή δεδομένα μεταξύ τους, μειώνει τη διακύμανση και το ποσοστό 

μεροληψίας καθώς δημιουργεί πολλά μοντέλα και είναι αποτελεσματικός, όπως και 

το Random Forrest στο να ανιχνεύει μη-γραμμικές σχέσεις στα δεδομένα και μη-

γραμμικές αλληλεπιδράσεις των χαρακτηριστικών. Σε εμπειρικές μελέτες μάλιστα τα 

δύο μοντέλα GBT και Random Forrest χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής απόδοσης με 

το GBT να ξεπερνά για λίγο το Random Forrest. Μειονέκτημα του αλγορίθμου 

αποτελεί ο χρόνος εκμάθησης, καθώς δημιουργούνται πολλά μοντέλα κατά τη 

διαδικασία εκπαίδευσης και η μη-γραμμικότητά τους τα καθιστά περισσότερο 

χρονοβόρα στο να εκπαιδευτούν. Τέλος ο αλγόριθμος GBT απαιτεί προσεκτικό και 

ακριβή συντονισμό διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος του μοντέλου να γίνει αρκετά 

περίπλοκο και να οδηγήσει σε υπερφόρτωση του μοντέλου και σε σφάλματα 

μοντελοποίησης.  

4. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, κάθε περίπτωση πιστωτικού ελέγχου που 

πραγματοποιείται αλλά και ο σκοπός του ελέγχου αυτού, απαιτεί και συγκεκριμένα 
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υποδείγματα εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου που ενδείκνυνται ή εξειδικεύονται 

στο εκάστοτε πεδίο εφαρμογής. Έτσι πληθώρα διαφορετικών υποδειγμάτων μπορούν 

να συμβάλλουν σε πληθώρα διαφορετικών διοικητικών αποφάσεων μιας τράπεζας. Σε 

περιπτώσεις που μια τράπεζα εξετάζει μεμονωμένα νέους υποψήφιους πιστούχους, ή 

εξετάζει μια πιθανή επέκταση συμφωνίας με ήδη υπάρχοντες πιστούχους της, θα 

επιλέξει να χρησιμοποιήσει υποδείγματα που εστιάζουν την ανάλυσή τους σε 

μεμονωμένους πιστούχους, όπως τα μοντέλα credit scoring ή τα RAROC. Ώστε να 

δείξει η τράπεζα ενδιαφέρον για νέες συμφωνίες με νέους υποψήφιους πιστούχους, 

χρησιμοποιώντας κάποιο μοντέλο credit scoring όπως τη διακριτική ανάλυση, 

καταφέρνει να διαχωρίσει τους επισφαλείς από τους ασφαλείς πιστούχους. Έχοντας 

επιλέξει τους νέους πιστούχους μια τράπεζα έχει ανάγκη να υπολογίσει την 

πιθανότητα πτώχευσης για κάθε μεμονωμένο υποψήφιο, ώστε να προχωρήσει στην 

ανάλογη τιμολόγηση του δανείου. Ανάλογα με τη φύση του πιστούχου υπάρχει 

πληθώρα επιλογών υποδειγμάτων με την οποία μπορεί να υπολογίσει αυτή τη 

πιθανότητα όπως τα υποδείγματα δικαιωμάτων (για εισηγημένες επιχειρήσεις), ή τα 

υποδείγματα περιθωρίου αποδόσεων. Αντίθετα αν μια τράπεζα θέλει να εξετάσει τη 

συνολική της έκθεση στον κίνδυνο σε επίπεδα χαρτοφυλακίων δανείων, επιθυμεί να 

θέσει όρια κατά τη διαχείριση της συγκέντρωσης του πιστωτικού κινδύνου, ακόμα 

και να εξετάσει τη συμβολή του κάθε πιστούχου στο συνολικό κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιεί υποδείγματα που αναφέρονται στο σύνολο του 

χαρτοφυλακίου των δανείων όπως το KMV Portfolio Manager, το Credit Metrics και 

Credit Risk+. Συμπεραίνουμε ότι τα μοντέλα εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου 

αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια του συστήματος διαχείρισης 

κινδύνων μιας τράπεζας και χρησιμοποιούνται στον καθορισμό ενός αποδεκτού 

επιπέδου συνολικού κινδύνου στο οποίο εκτίθεται. Η αξιολόγηση των υποδειγμάτων 

έγκειται στην εξειδίκευσή τους και την καταλληλότητά τους σε κάθε ένα από τα 

πεδία εφαρμογής τους. Όπως είναι λογικό χαρακτηρίζονται από πολλά 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ακόμη και στο πεδίο εφαρμογής στο οποίο είναι 

καταλληλότερα. 

Τα μοντέλα credit scoring λόγω της δομής τους προσφέρουν συνεπείς μεταξύ 

τους αποφάσεις και έχουν τη δυνατότητα μέσω των scores τους να αναγνωρίζουν 

τους υποψήφιους πελάτες στους οποίους μπορούν να προσφέρουν υψηλότερα 

πιστωτικά όρια, με θεωρητικά χαμηλότερο κίνδυνο. Υπάρχει αρκετή ευελιξία στη 
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παραμετροποίηση των μοντέλων από τον διαχειριστή τους, ώστε να προσαρμόσει 

διαφορετικά τα αποδεκτά περιθώρια πιστωτικού κινδύνου του μοντέλου, σύμφωνα με 

τις νέες εξελίξεις και δεδομένα. Ένα σωστά σχεδιασμένο μοντέλο credit scoring, έχει 

τη δυνατότητα να επιτρέπει στους πιστωτές να αξιολογούν πληθώρα υποψηφίων 

πιστούχων γρήγορα, με συνέπεια και αμεροληψία. Δυστυχώς όμως ισχύει και 

ακριβώς το αντίθετο, καθώς αν γίνουν ακόμα και μικρά λάθη στο σχεδιασμό, ένα 

κακό σχεδιασμένο σύστημα μπορεί να αξιολογεί χιλιάδες υποψήφιους και όλες του οι 

συστάσεις να αποδειχθούν λανθασμένες. Τα εσωτερικά (από τις τράπεζες) 

ανεπτυγμένα συστήματα credit scoring, συχνά στερούνται της απαιτούμενης 

πολυπλοκότητας, ενώ πολλές φορές δεν υπόκεινται σε κριτική ανάλυση της 

στατιστικής σημασίας των παραγόντων που επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο και 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του μοντέλου και άρα ενός αποτελέσματος που 

θα συστήσει την πίστωση ή όχι. Από την άλλη μεριά, τα αγορασθέντα, 

επαγγελματικά σχεδιασμένα, δοκιμασμένα και επικυρωμένα μοντέλα, μπορεί να είναι 

ακριβά. Ακόμη, μπορεί να μην μπορούν να προσαρμοστούν επακριβώς και 

κατάλληλα στο τρόπο λήψης αποφάσεων και στο επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο, της 

τράπεζας που τα υιοθετεί, με αποτέλεσμα να μη παράγουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Καθώς τα μοντέλα credit scoring παρέχουν μόνο ένα αριθμητικό 

αποτέλεσμα credit score, κάτι που αποτελεί περιορισμένη πληροφορία, πολλές φορές 

είναι δύσκολο να εξηγηθεί μια αρνητική απόφαση πίστωσης σε έναν υποψήφιο. 

Συνάμα, αυτά τα μοντέλα αγνοούν πολλούς ποιοτικούς παράγοντες που μπορεί να 

είναι αρκετά μεγάλης σημασίας όταν εκτιμάται η αθέτηση σε μια επιχείρηση, όπως η 

φήμη, η ποιότητα της διοίκησης στης επιχείρησης αλλά και η κατάσταση του κλάδου 

στον οποίο ανήκει. Η ποιότητα της διοίκησης μπορεί να παίζει ιδιαίτερα σημαντικό 

ρόλο καθώς ακραία παραδείγματα έχουν δείξει ότι σε περίπτωση θανάτου της 

διοίκησης, μπορεί να μην υπάρξει ικανότερος αντικαταστάτης για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις αθέτησης που μπορεί να ξεκινάνε από μια 

απλή καθυστέρηση στην πληρωμή και να φτάνουν μέχρι και την χρεοκοπία και 

αθέτηση, με αρκετά ενδιάμεσα στάδια. Τα μοντέλα credit scoring περιορίζουν τον 

ορισμό της αθέτησης σε έναν συγκεκριμένο όρο (πχ μπορεί ο διαδεδομένος όρος της 

αθέτησης για τα περισσότερα μοντέλα credit scoring να είναι το γεγονός μιας απλής 

καθυστέρησης), με αποτέλεσμα τα μοντέλα να εκτιμούν αθέτηση για παραπάνω 

περιπτώσεις επιχειρήσεων από αυτές που θα αθετούσαν στην πραγματικότητα, 

οδηγώντας σε εκτιμήσεις υψηλότερης πιθανότητας αθέτησης. Η δυσκολία εύρεσης 
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δεδομένων για μεγάλα δείγματα χρεοκοπημένων επιχειρήσεων, για την έκδοση 

αποτελεσμάτων από το υπό μελέτη δείγμα, μπορεί να οδηγήσει τους διαχειριστές να 

εισάγουν στο υπόδειγμα, δεδομένα χρεοκοπημένων επιχειρήσεων που ανήκουν σε 

διαφορετικούς κλάδους. Αυτό μπορεί να επιφέρει αρκετά προβλήματα στην εκτίμηση 

του δείγματος διότι τα δεδομένα πρέπει να προέρχονται ιδανικά από δείγματα που 

ανήκουν στον ίδιο κλάδο και αυτό γιατί πολλοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που 

λαμβάνονται υπόψη από το υπόδειγμα παρουσιάζουν πολλές φορές διαφορετικές 

μέσες τιμές από κλάδο σε κλάδο, ενώ επίσης ο ίδιος δείκτης μπορεί να ερμηνεύεται 

διαφορετικά και να έχει διαφορετική αξία στην εκτίμηση της αθέτησης από κλάδο σε 

κλάδο.  

Εκτός από τα μοντέλα credit scoring και άλλα μοντέλα όπως το υπόδειγμα 

θνησιμότητας χρησιμοποιούν ιστορικά στοιχεία για την εξαγωγή αποτελεσμάτων 

μελλοντικών πιστωτικών γεγονότων σε έναν οικονομικό κόσμο που μεταβάλλεται σε 

ταχύτατους ρυθμούς. Ένα ακόμα μειονέκτημα των υποδειγμάτων θνησιμότητας είναι 

ότι είναι αρκετά ευαίσθητα τα αποτελέσματά του στην υπό μελέτη περίοδο που 

εξάγονται οι οριακές πιθανότητες θνησιμότητας αλλά και στο μέγεθος των 

διαθέσιμων δεδομένων. Επιπλέον η δυσκολία της εύρεσης μεγάλου ποσού δεδομένων 

για την εξαγωγή ενός συμπεράσματος καθιστά τα μοντέλα αυτής της προσέγγισης 

λιγότερο έγκυρα από ότι θα μπορούσαν να είναι δυνητικά. Ο χρονικός ορίζοντας που 

υιοθετείται από τα μοντέλα εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου είναι αρκετά μεγάλος 

(συνήθως ένας χρόνος) και τα απαραίτητα ιστορικά δεδομένα που απαιτούνται για 

τους ελέγχους που εκτελούν τα υποδείγματα πρέπει να καλύπτουν ένα ακόμα 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, τα μοντέλα εκτίμησης του κινδύνου 

αγοράς συνήθως ελέγχονται συγκρίνοντας τα ημερήσια VARs των τελευταίων 250 

ημερών που εξήγαγαν με τα αντίστοιχα πραγματικά που επέφεραν τα οικονομικά 

αποτελέσματα της αγοράς, διότι ο χρονικός ορίζοντας για αυτά τα μοντέλα είναι 

συνήθως μία μέρα. Σε σύγκριση με αυτό, τα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου θα 

χρειάζονταν 250 χρόνια δεδομένων (Resti και Sironi, 2007).  

Προχωρώντας στα μοντέλα που βασίζονται στις καμπύλες αποδόσεων, 

παρόλο που προσφέρουν μια εμπεριστατωμένη μελλοντική ματιά καθώς βασίζονται 

στις προσδοκίες της αγοράς, σε σχέση με τα μοντέλα που βασίζονται σε ιστορικά 

στοιχεία, μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα μόνο για μεγάλες εταιρίες με 

εισηγημένα ομόλογα και εφόσον υπάρχουν ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου.  
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Τα μοντέλα που βασίζονται στη θεωρία δικαιωμάτων, όπως το μοντέλο 

Merton, επιτρέπουν μια αποτελεσματική προσέγγιση στην εκτίμηση του πιστωτικού 

κινδύνου μια επιχείρησης και στον υπολογισμό της αξίας των ίδιων κεφαλαίων και 

του χρέους της. Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση διάρθρωσης του χρέους που υποθέτει το 

μοντέλο Merton (δάνειο ή ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου) δεν προσεγγίζει σε 

μεγάλο βαθμό τη περιπλοκότητα της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης με 

πολυάριθμες υποχρεώσεις, τόσο μακροπρόθεσμες όσο και βραχυπρόθεσμες. Ένα 

κρίσιμο ζήτημα, σχετίζεται με το γεγονός ότι το υπόδειγμα αναγνωρίζει τη χρεοκοπία 

της επιχείρησης μόνο στη λήξη του χρέους. Η συμπεριφορά των αξιών ενεργητικού 

της επιχείρησης πριν από τη λήξη δεν λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση του 

πιστωτικού κινδύνου της. Με άλλα λόγια, εάν η αξία της επιχείρησης πέφτει κάτω 

από το επίπεδο του χρέους, αλλά εάν είναι σε θέση να ανακτήσει και να 

πραγματοποιήσει την πληρωμή του χρέους πριν από τη λήξη, στο μοντέλο του 

Merton αυτό το γεγονός αγνοείται. Τα υποδείγματα αυτά, έχουν ως εισροές στοιχεία 

που είναι σχετικά δύσκολο να παρατηρηθούν, όπως είναι η μεταβλητότητα του 

ενεργητικού, η αξία των περιουσιακών στοιχείων και η αξία των ίδιων κεφαλαίων της 

επιχείρησης.  

Όσον αφορά τα υποδείγματα εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου (portfolio models), υπάρχουν επίσης διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα 

που αναλύθηκαν με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους στα 

αντίστοιχα πεδία εφαρμογής τους. Στο υπόδειγμα Credit Metrics είδαμε ότι 

λαμβάνονται υπόψη οι εξής παραδοχές. Οι πιθανότητες αθέτησης ενός δανείου για 

την επόμενη χρονιά είναι σταθερές και λαμβάνονται από τα δεδομένα που 

συλλέγονται και τους πίνακες μετάβασης, καθώς και υπάρχουν ή όχι ορισμένες 

συσχετίσεις μεταξύ των μη αποπληρωμών των δανείων που βασίζονται στην ιστορική 

συνδιακύμανση των αποδόσεων των δανείων. Συνεπώς στοχεύει στον υπολογισμό 

της αναμενόμενης αξίας του χαρτοφυλακίου των δανείων ή στη μη αναμενόμενη 

αλλαγή της αξίας του (Value at Risk), ορίζοντας το μοντέλο ως ένα mark to market 

μοντέλο.  Το υπόδειγμα Credit Risk+ από την άλλη υποθέτει ότι η πιθανότητα 

αθέτησης κάθε δανείου ξεχωριστά σε ένα χαρτοφυλάκιο είναι τυχαία και υπάρχει 

μηδενική συσχέτιση μεταξύ της μη αποπληρωμής των ζευγαριών δανείων μέσα στο 

χαρτοφυλάκιο. Στοχεύει στον υπολογισμό της αθέτησης του δανείου ή της μη 

αθέτησης, ορίζοντάς το ως μοντέλο αθέτησης (Default Model). Ένα βασικό 
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πλεονέκτημα του Credit Risk+ έγκειται στην ευκολία του τρόπου υπολογισμού της 

αθέτησης, ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα δάνεια και είναι αρκετά πιο 

ακριβές σε χαρτοφυλάκια μικρών επιχειρήσεων. To μοντέλο Credit Metrics, από την 

άλλη, με το αναλυτικό του πλαίσιο, επιτρέπει μια καλή προσέγγιση της αναμενόμενης 

αξίας του χαρτοφυλακίου και της διακύμανσής της, αλλά είναι αρκετά ευαίσθητο 

στον κίνδυνο αγοράς και άλλες υποκείμενες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. 

Ακόμη, υποθέτει ότι επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια πιστοληπτική διαβάθμιση 

έχουν παρόμοιες πιθανότητες αθέτησης ή μετάβασης σε άλλη πιστοληπτική βαθμίδα, 

βασισμένο σε αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία, ενώ στη πράξη έχουν υπάρξει 

περιπτώσεις όπου πιστωτές διαφορετικών πιστοληπτικών διαβαθμίσεων μπορεί να 

παρουσιάσουν ίδιες πιθανότητες μετάβασης, καθώς και πιστωτές που ανήκουν στην 

ίδια διαβάθμιση, να παρουσιάσουν πολύ διαφορετικές πιθανότητες μετάβασης.  

Με την είσοδο στη ψηφιακή εποχή και την ανάπτυξη των τεχνικών μηχανικής 

εκμάθησης (machine learning), ο χρηματοοικονομικός κόσμος υιοθέτησε αυτές τις 

τεχνικές και στο τομέα διαχείρισης κινδύνων και πιο συγκεκριμένα του πιστωτικού. 

Μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης όπως τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ANN) 

προσαρμόστηκαν στον τομέα ανίχνευσης και πρόβλεψης του πιστωτικού κινδύνου 

και να καλύψουν τυχόν αδυναμίες που είχαν τα παραδοσιακά γραμμικά μοντέλα. Το 

κύριο πλεονέκτημα αυτών των μεθόδων έγκειται στην ιδιαίτερη καταλληλότητά τους, 

στην ανάλυση, ερμηνεία και αποκάλυψη κρυμμένων σχέσεων που διέπουν τα 

δεδομένα, καθώς και περίπλοκα και συχνά ασαφή φαινόμενα και διαδικασίες. Οι 

περιορισμοί αυτών των μοντέλων είναι κυρίως η χρήση πληθώρας δεδομένων και 

παραδειγμάτων που χρειάζεται να συμπεριληφθούν στην εκπαίδευση του μοντέλου, 

αλλά και η έλλειψη διαφάνειας στον προσδιορισμό των παραμέτρων. Τα μοντέλα 

αυτά λόγω της μη γραμμικότητάς τους, είναι αρκετά πιο χρονοβόρα στο να 

εκπαιδευτούν και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στο συντονισμό, καθώς ελλοχεύει ο 

κίνδυνος υπερβολικής περιπλοκότητας του μοντέλου, που οδηγεί σε υπερφόρτωση 

και σφάλματα μοντελοποίησης. Είναι δύσκολο και ανάλογα τη περίπτωση να 

διασαφηνιστεί αν αυτά τα μοντέλα είναι περισσότερο αποδοτικά από τα γραμμικά 

μοντέλα. Και τα παραδοσιακά μοντέλα αλλά και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης 

έχουν όπως είδαμε τις δυνάμεις και αδυναμίες τους. Το σίγουρο είναι ότι η ευελιξία 

και αντικειμενικότητα των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με τη 
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χρήση γραμμικών μοντέλων, μπορούν να παρέχουν ισχυρή υποστήριξη στην 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από μία τράπεζα.  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους 

κινδύνους που διατρέχει καθημερινά ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αλλά και κατ’ 

επέκταση αποτελεί έναν υπολογίσιμο κίνδυνο για κάθε οργανισμό που 

δραστηριοποιείται και συναλλάσσεται. Η αλματώδης εμφάνισή του αλλά και η 

συμβολή του σε κρίσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα μέσα του 

προηγούμενου αιώνα οδήγησαν σε μέτρα εποπτείας και μεταρρύθμισης από τις 

ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού συστήματος με επιβολή κανόνων όπως το 

σύμφωνο της Βασιλείας για ενίσχυση της φερεγγυότητας του συστήματος και 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Υπό τα νεότερα 

δεδομένα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατάφεραν να αναπτύξουν πληθώρα 

υποδειγμάτων που εκτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο με διαφορετική από την μέχρι 

τότε προσέγγιση, τα οποία με τις θεωρητικές αρχές και την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

κατάφεραν να ποσοτικοποιήσουν τον κίνδυνο, να τον προβλέψουν και να τον 

διαχειριστούν με αποτελεσματικότερο τρόπο από τις black-and-white παλαιότερες 

τεχνικές. Αναπτύσσοντας έτσι την εσωτερική αξιολόγηση τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να υπολογίζουν την έκθεση τους στον κίνδυνο και να 

θέτουν με βάση τα δικά τους στοιχεία τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους πάντα υπό το 

πρίσμα της εποπτείας των αρχών, ώστε να βρίσκονται σε αρμονία με το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είδαμε πώς ο πιστωτικός κίνδυνος απλώνει την επιρροή 

του και στην αγορά ομολόγων διαμορφώνοντας τα περιθώρια αποδόσεων spreads 

μεταξύ των ομολόγων και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις. 

Η επιρροή των διεθνών οίκων αξιολόγησης είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική καθώς 

με τις δημοσιευμένες πιστοληπτικές τους διαβαθμίσεις παρέχουν πληροφορίες στο 

επενδυτικό κοινό και μπορούν να μεταβάλλουν σε ορισμένο βαθμό τις απόψεις της 

αγοράς. Είδαμε τη δύναμη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οίκων και πως αυτή 

μπορεί μέσα από κύκλους αλληλεπιδράσεων με τις αξιολογήσεις των κρατών και των 

τραπεζών να οδηγήσει σε περεταίρω αύξηση των περιθωρίων spreads. Αναμφίβολα 

διαπιστώθηκε ότι η επιρροή του πιστωτικού κινδύνου στη διαμόρφωση των 
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περιθωρίων αποδόσεων δεν είναι πάντα το ίδιο στατιστικά σημαντική, καθώς 

διαφέρει ανά περιόδους, που άλλοι παράγοντες όπως η αποστροφή στο επενδυτικό 

ρίσκο, οι προσδοκίες της αγοράς, οι παράγοντες ρευστότητας και οι πολιτικές 

συνθήκες και μέτρα παίζουν καθοριστικότερο ρόλο. Στα πλαίσια ανάπτυξης 

συστημάτων εκτίμησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου έκαναν την 

εμφάνιση τους πλήθος μοντέλων με διαφορετικές προσεγγίσεις του κινδύνου, 

διαφορετική εμβέλεια εφαρμογής, όλα όμως με στόχο την εκτίμηση και 

ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου. Μοντέλα που δέχονται τα λογιστικά 

στοιχεία του οφειλέτη για την εξαγωγή ενός πορίσματος και άλλα που εξετάζουν τα 

μεγέθη της αγοράς, αναπτύχθηκαν με σκοπό να βοηθήσουν ένα χρηματοπιστωτικό 

σύστημα να εντοπίσει τον κίνδυνο εκεί που υπάρχει ή έχει ισχυρές προοπτικές να 

υπάρξει στο μέλλον και να διαμορφώσει τους όρους πίστωσης αλλά και την απόφαση 

χορήγησης. Αναλύθηκαν μοντέλα που εξετάζουν ένα χαρτοφυλάκιο δανείων αλλά 

και μεμονωμένα δάνεια, που εξάγουν ένα score ή μια εκτιμώμενη πιθανότητα 

αθέτησης, μοντέλα που με σωστή εφαρμογή στα κατάλληλα δείγματα και με επαρκή 

στοιχεία εισροής έχουν την ικανότητα εξαγωγής αρκετά αξιόπιστων αποτελεσμάτων. 

Παρ’ όλα αυτά, τα υπάρχοντα μοντέλα επιδέχονται βελτίωσης για εγκυρότερα 

αποτελέσματα τα οποία θα βρίσκονται πιο κοντά στη πραγματικότητα αλλά και 

ανάπτυξη μιας επόμενης γενιάς μοντέλων που θα μπορούν να εντοπίσουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τις παραμέτρους συνεισφοράς στον πιστωτικό κίνδυνο, να 

απομονώνουν λιγότερο σημαντικούς παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην ορθή 

εκτίμηση των αποτελεσμάτων και να υπάρξουν μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων που 

οδηγούν σε ορθότερες εκτιμήσεις των μοντέλων. Η έλλειψη επαρκών διαθέσιμων 

ιστορικών στοιχείων εμποδίζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναπτύξουν 

βέλτιστα σε αξιοπιστία μοντέλα. Πολλές προσεγγίσεις που εξετάστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι παρουσιάζουν ελλείψεις και αγνοούν πραγματικά 

δεδομένα, καθώς είναι συχνά συνδεδεμένα με θεωρητικά μοντέλα. Είδαμε τη 

σημαντικότητα συλλογής έγκυρων δεδομένων αλλά και ορθής χρήσης τους για κάθε 

ένα μοντέλο για αύξηση της προβλεπτικής του ικανότητας. Πλέον είναι εμφανές ότι 

δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε στη συλλογή δεδομένων από παραδοσιακές πηγές, 

καθώς με τη βοήθεια του internet, πληθώρα δεδομένων που μπορούν να αποτελέσουν 

έναν σημαντικό δείκτη πρόβλεψης, δεν πρέπει να αγνοούνται. Η μεθοδολογία λοιπόν 

ανάπτυξης των υποδειγμάτων είναι ακόμα υπό διαμόρφωση και πολλά θεωρητικά και 

πρακτικά προβλήματα χρίζουν αντιμετώπισης. Η εισαγωγή της μηχανικής εκμάθησης 
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στον τομέα του πιστωτικού κινδύνου ως συμπληρωματικά μοντέλα εκτίμησης, δείχνει 

την προσπάθεια βελτίωσης των πρακτικών πρόβλεψης του πιστωτικού κινδύνου και 

σηματοδοτούν μεγάλα βήματα στην προσέγγισή του λύνοντας πολλά προβλήματα 

των παραδοσιακών μοντέλων σε θέματα γραμμικότητας και σφαλμάτων αλλά 

υποδεικνύοντας αρκετές βελτιώσεις που επιδέχονται. Για όλους του παραπάνω 

λόγους η ανάπτυξη ορθά εξειδικευμένων υποδειγμάτων εκτίμησης του πιστωτικού 

κινδύνου έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία 

 

• Afonso, A., Arghyrou, M. and Kontonikas, A. (2015). The determinants of 

sovereign bond yield spreads in the EMU. [Online]. European Central Bank, 

working paper series No. 1781. [Accessed 10 September 2020]. Available at: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1781.en.pdf  

• Afonso, A., Furceri, D. and Pedro, G. (2011) Sovereign credit ratings and 

financial markets linkages: Application to European data. Frankfurt: 

European Central Bank. 

• Bacham, D and Dr Zhao, J (2017) ‘Machine learning: Challenges, Lessons and 

Opportunities in Credit Risk Modeling’, Moody’s Analytics Risk Perspectives/ 

Managing Disruption, (volume ix). [Accessed 20 October 2019]. Available at:   

https://www.moodysanalytics.com/risk-perspectives-magazine/managing-

disruption/spotlight/machine-learning-challenges-lessons-and-opportunities-in-credit-

risk-modeling 

• Bhoge, M (2019) ‘Using the Artificial Neural Network for Credit Risk 

Management’, Oracle Data Science Blog, 23 January 2019. [Accessed 29 

October 2019]. Available at: https://blogs.oracle.com/datascience/using-the-

artificial-neural-network-for-credit-risk-management 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1781.en.pdf
https://www.moodysanalytics.com/risk-perspectives-magazine/managing-disruption/spotlight/machine-learning-challenges-lessons-and-opportunities-in-credit-risk-modeling
https://www.moodysanalytics.com/risk-perspectives-magazine/managing-disruption/spotlight/machine-learning-challenges-lessons-and-opportunities-in-credit-risk-modeling
https://www.moodysanalytics.com/risk-perspectives-magazine/managing-disruption/spotlight/machine-learning-challenges-lessons-and-opportunities-in-credit-risk-modeling
https://blogs.oracle.com/datascience/using-the-artificial-neural-network-for-credit-risk-management
https://blogs.oracle.com/datascience/using-the-artificial-neural-network-for-credit-risk-management


99 
 

• Cantor. R, and Packer, F. (1996). Determinants and impact of sovereign credit 

ratings. Economic Policy Review, 1995, vol. 2, issue Oct, pp.37-53. Econ 

Papers. [Accessed 24 September 2019]. Available at: 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/96v02n2/9610c

ant.pdf  

• Chen, J. (2020) ‘Sovereign Bond’, Investopedia. [Accessed 20 September 

2020]. Available at: https://www.investopedia.com/terms/s/sovereignbond.asp  

Deloitte (2018). Using Random Forrest for Credit Risk Models. [Accessed 13 

November 2019].Available at: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-

services/deloitte-nl-fsi-using-random-forest-for-credit-risk-models.pdf  

• Gibson, H. D., Hall, S., G. and Tavlas, G., S. (2016). Self-fulfilling dynamics: 

the interactions of sovereign spreads, sovereign ratings and bank ratings 

during the euro financial crisis. Athens: Bank of Greece. 

• Haan, d., J and Vries, d., T. (2014). Credit ratings and bond spreads of the 

GIIPS.  [Online].  DNB Working Paper No. 432. De Nederlandsche Bank 

Eurosysteem. [Accessed 20 October 2020]. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/272245430_Credit_ratings_and_bon

d_spreads_of_the_GIIPS  

• Herrero, A. M. and Mencia, J. (20XX). ‘Credit and Liquidity risk in sovereign 

bonds’, Estabilidad Financiera, Num 28, Banco de Espana, pp.105-124. 

[Accessed 20 October 2020]. Available at: 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletine

sRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/15/MAYO%202015/restfin2015284.p

df  

• James Finance (2017). Machine Learning in Credit Risk Modeling: Efficiency 

should not come at the expense of Explainability. USA: CrowdProcessInc. 

[Accessed 10 November 2019]. Available at 

:https://james.finance/static/assets/whitepapers/Machine-Learning-in-Credit-Risk-

Modeling-James-white-paper.pdf  

• Rashid, T (2016) Make Your Own Neural Network: A gentle journey through 

the mathematics of neural networks, and making your own using Python 

https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/96v02n2/9610cant.pdf
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/96v02n2/9610cant.pdf
https://www.investopedia.com/terms/s/sovereignbond.asp
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-services/deloitte-nl-fsi-using-random-forest-for-credit-risk-models.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/financial-services/deloitte-nl-fsi-using-random-forest-for-credit-risk-models.pdf
https://www.researchgate.net/publication/272245430_Credit_ratings_and_bond_spreads_of_the_GIIPS
https://www.researchgate.net/publication/272245430_Credit_ratings_and_bond_spreads_of_the_GIIPS
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/15/MAYO%202015/restfin2015284.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/15/MAYO%202015/restfin2015284.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/15/MAYO%202015/restfin2015284.pdf
https://james.finance/static/assets/whitepapers/Machine-Learning-in-Credit-Risk-Modeling-James-white-paper.pdf
https://james.finance/static/assets/whitepapers/Machine-Learning-in-Credit-Risk-Modeling-James-white-paper.pdf


100 
 

computer language. CreateSpace Independent Publishing. [Accessed 20 

October 2019]. Available at: https://b-ok.cc/book/5226338/5db893 

• Resti, A. and Sironi, A. (2007) Risk Management and shareholders’ value in 

banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies. 

Chichester, England: Wiley. 

• Saunders, A. and Cornett, M. M. (2008) financial institutions management: a 

risk management approach. Boston MA: McGraw-Hill/Irwin. 

• Saunders, A. (1999) Credit Risk Measurement: New approaches to value at 

risk and other paradigms. New York: Wiley. 

• Servigny, A., D. and Renault, O. (2004) Measuring and managing credit risk. 

New York: McGraw-Hill. 

 

Ελληνική Βιβλιογραφία 

• Αρακελιάν, Β. (2009) ‘Η Διεύρυνση του Περιθωρίου Απόδοσης του 10ετούς 

Ελληνικού Κυβερνητικού Ομολόγου εν μέσω της Διεθνούς 

Χρηματοπιστωτικής Κρίσης’, Eurobank Research ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΓΟΡΕΣ, 

Ιούλιος 2009. [Πρόσβαση 1 Σεπτεμβρίου 2019]. Διαθέσιμο από: 

https://www.euro2day.gr/dm_documents/080709_efg_meleti_9JdUH.pdf  

• Γιακουμής, Ι. (2010) Υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου: Εφαρμογή 

σε Ελληνικές εισηγημένες. Διπλωματική εργασία [Online]. Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς. [Πρόσβαση 10 Ιουλίου 2019]. Διαθέσιμο 

από:http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/4305/Giakoumis.pdf

?sequence=2&isAllowed=y  

• Ζοπουνίδης, Κ. ‘Διεθνείς οίκοι αξιολόγησης: Ρόλος και χαρακτηριστικά’, Τα 

νέα του ΣΟΕΛ. [Πρόσβαση 2 Αυγούστου 2019]. Διαθέσιμο από: 

https://www.accountancygreece.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%b

d%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9-

%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%83

%ce%b7%cf%83-%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%83-

%ce%ba%ce%b1%ce%b9/  

• Ζοπουνίδης, Κ. και Λεμονάκης, Χ. (2009) Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου. 

Αθήνα: Κλειδάριθμος. 

https://b-ok.cc/book/5226338/5db893
https://www.euro2day.gr/dm_documents/080709_efg_meleti_9JdUH.pdf
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/4305/Giakoumis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/4305/Giakoumis.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.accountancygreece.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/
https://www.accountancygreece.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/
https://www.accountancygreece.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/
https://www.accountancygreece.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/
https://www.accountancygreece.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/


101 
 

• Ζοπουνίδης, Κ. (2009) Σύγχρονα θέματα τραπεζικού μάνατζμεντ. Αθήνα: 

Κλειδάριθμος. 

• Καλφάογλου, Φ. (2014) Οι οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. [Πρόσβαση 15 Ιουλίου 2019]. Διαθέσιμο 

από: 

https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS211/%CE%9F%CE%

99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%

9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE

%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%

9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20

%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%

A4%CE%91%CE%A3%20%28%CE%A6.%20%CE%9A%CE%B1%CE%B

B%CF%86%CE%AC%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%29.

pdf  

• Καλφάογλου, Φ. (1999) ‘Υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου’, 

Τραπεζικά θέματα. [Πρόσβαση 20 Ιουλίου 2019]. Διαθέσιμο από: 

https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/deltia/1_1999/8_3.pdf  

• Μονοκρούσος, Π. (2011) ‘Ερμηνεύοντας τα περιθώρια απόδοσης των 

κυβερνητικών ομολόγων της ευρωζώνης την περίοδο που ακολούθησε το 

ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης’ σε συλλογικό τόμο 

Χαρδούβελης, Γ. και Γκόρτσος, Χ. (Επιμέλεια). Η διεθνής κρίση, η κρίση στην 

Ευρωζώνη και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ελληνική Έκδοση 

Τραπεζών. [Πρόσβαση 20 Οκτωβρίου 2019]. Διαθέσιμο από: 

https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/27%20st%20MONOKROU

SOS%20471-490.pdf  

• Νούλας, Α. Γ. (2006) Αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Θεσσαλονίκη: 

Αθανάσιος Γ. Νούλας. 

• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Υποδείγματα κινδύνου πτώχευσης: Κεφάλαιο 14 

Μέτρηση πιστωτικού κινδύνου. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. [Πρόσβαση 5 

Ιουλίου 2019]. Διαθέσιμο από: 

http://compus.uom.gr/FIN130/document/Dialeksh_17/td_k14_pist_kindun_up

od_ptwxeushs(G).pdf  

https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS211/%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%28%CE%A6.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%29.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS211/%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%28%CE%A6.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%29.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS211/%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%28%CE%A6.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%29.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS211/%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%28%CE%A6.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%29.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS211/%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%28%CE%A6.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%29.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS211/%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%28%CE%A6.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%29.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS211/%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%28%CE%A6.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%29.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS211/%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%28%CE%A6.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%29.pdf
https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/DEOS211/%CE%9F%CE%99%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A0%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91%CE%A3%20%28%CE%A6.%20%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85%29.pdf
https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/deltia/1_1999/8_3.pdf
https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/27%20st%20MONOKROUSOS%20471-490.pdf
https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/27%20st%20MONOKROUSOS%20471-490.pdf
http://compus.uom.gr/FIN130/document/Dialeksh_17/td_k14_pist_kindun_upod_ptwxeushs(G).pdf
http://compus.uom.gr/FIN130/document/Dialeksh_17/td_k14_pist_kindun_upod_ptwxeushs(G).pdf


102 
 

• Πανοπούλου, Κ. και Τσούμας, Χ. (2011) ‘Οι απόψεις των οίκων αξιολόγησης 

και οι αγορές’ σε συλλογικό τόμο Χαρδούβελης, Γ και Γκόρτσος, Χ 

(Επιμέλεια). Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ελληνική Έκδοση Τραπεζών. [Πρόσβαση 26 

Οκτωβρίου 2019]. Διαθέσιμο από:  

https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/8-b%20PANOPOYLOY-

TSOYMAS%20165-176.pdf  

• Σουμπενιώτης, Ν. Δ. και Ταμπακούδης, Ι. Α. (2015) Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση. Σουμπενιώτης Δημήτριος, Ταμπακούδης Ιωάννης. 

• ICAPGROUP. Πιστωτικός κίνδυνος: Τι είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, πόσο 

επηρεάζει τις επιχειρήσεις και ποιες λύσεις προτείνει η ICAP. [Πρόσβαση 10 

Ιουλίου 2019]. Διαθέσιμο από: http://dir.icap.gr/2322.asp  

 

 

https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/8-b%20PANOPOYLOY-TSOYMAS%20165-176.pdf
https://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/8-b%20PANOPOYLOY-TSOYMAS%20165-176.pdf
http://dir.icap.gr/2322.asp

