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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 
Οη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ, έρνληαο ζαλ γλψκνλα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, έρνπλ σο ζηφρν πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαξθή εμέιημε ελφο απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη ηξάπεδεο θαη αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ θηλδχλνπ, ν νπνίνο 

επεξεάδεη ην θφζηνο παξνρήο ρξήκαηνο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θεθαιαηαθή 

επάξθεηά ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηε ζπλήζε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε 

δηαβάζκηζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο . Γίλεηαη ζχλδεζε ηεο 

ζεσξίαο γξάθσλ κε ηα νηθνλνκηθά δίθηπα θαη κειέηε ελφο δηθηχνπ 

κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ θαηάζηεκα επαξρηαθήο 

πφιεο κεγάιεο πνιπεζληθήο ηξάπεδαο. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα θηλδχλνπ δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζπλδέζεηο θαη ην ληφκηλν θαηάξξεπζεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κηα δηαηαξαρή ζε έλα δίθηπν κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο δεκίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλαο πειάηεο ηεο ζηνπο 

ππφινηπνπο. Ζ έξεπλά καο θάλεη ηελ αξρή ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζε πειάηεο ηξαπεδψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε ελερπξίαζε ησλ 

επηηαγψλ ηνπο. Σέινο παξνπζηάδνπκε θάπνηνπο ζπληειεζηέο πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ πξηλ γίλεη ε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηελ ηξάπεδα.  

 

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ  

πζηεκηθφο θίλδπλνο, Θεσξία δηθηχσλ, Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο, Σξάπεδεο 
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ABSTRACT 

The bank management’s high priority is the implementation and ongoing 

development of an effective risk management framework so as to maintain the stability 

and the low risk in the bank’s loans. This paper presents the risks currently faced by 

banks and discusses the concept of risk, which affects the cost of money, 

competitiveness and the capital adequacy. 

Then we present the standard methodology used for grading the risk of business 

from banks and we connect the theory of graphs with financial networks studying a 

“cheques-as-collateral” network that have been funded by a bank store.  

In the banking sector analysis, existing credit scoring models account only for 

idiosyncratic customer’s financial profile and do not anticipate systemic risk factors 

(e.g. a potential domino effect caused by the bankruptcy of a central node-customer). In 

our research, we extend the current analysis of interbank networks to intra-bank 

financial risk interconnections, namely the “cheques-as-collateral” network. Our model 

address and quantifies systemic default risk factors like chain bankruptcy caused by 

central customers of “cheques-as-collateral” network. Finally we present some factors 

that can help in the evaluation of cheques prior to their financing from the bank. 

KEY WORDS 

systemic risk, signed graphs, cheques-as-collateral network, banks  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1. θνπόο θαη ζηόρνο ηεο εξγαζίαο 

Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2007 έθαλε εκθαλή ηνλ 

ξφιν ησλ ηζρπξψλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ σο θνξέα κεηάδνζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ 

ησλ θξίζεσλ. Ζ ηαρεία εμάπισζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αλαηαξαρήο απφ ηελ αγνξά 

ελππφζεθσλ δαλείσλ ησλ ΖΠΑ ζηα δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαλεξψλεη φηη 

ε παγθφζκηα νηθνλνκία βαζίδεηαη ζε πνιπάξηζκεο, ηζρπξέο, αλεμεξεχλεηεο θαη 

απξφβιεπηεο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ην 

εκπφξην, ηηο επελδχζεηο θ.α. Καηά ζπλέπεηα, είλαη αλαγθαία κηα θαηλνηφκα κεζνδνινγία 

κε κνληέια εθηίκεζεο ησλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ δηθηχσλ πνπ ζα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε κείσζε 

ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θαη παγθφζκησλ ζπκθεξφλησλ [18]. 

ην πιαίζην απηφ, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο κειεηψλ θαη ζπλεδξίσλ εμεηάδνπλ 

δηάθνξεο πηπρέο ησλ νηθνλνκηθψλ δηθηχσλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ηε κνληεινπνίεζε ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ κε ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ κνληέισλ αλάιπζεο δηθηχνπ [09]. 

Δίλαη αιήζεηα φηη ν θίλδπλνο κεηαβηβάδεηαη, δελ κεηακνξθψλεηαη θαη φρη κφλν 

κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ή άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα θηλδχλνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

ζπλδέζεηο θαη ην ληφκηλν θαηάξξεπζεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα δηαηαξαρή ζε έλα 

δίθηπν θαη έηζη δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δεκίεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

Ζ έξεπλά καο μεθηλά ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ζε 

πειάηεο ηξαπεδψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε ελερπξίαζε ησλ επηηαγψλ ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αζρνιεζήθακε κε ηα παξαθάησ: 

 πιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο ρξεκαηνδνηνχκελνπο πειάηεο ηεο 

ηξάπεδαο θαη πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ ησλ επηηαγψλ γηα ηηο νπνίεο 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα κηα ηξάπεδα ζχκθσλα κε ηελ ζέζε ηνπ πειάηε 

ηεο ζην δίθηπν ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηηαγψλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ «ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ» θφκβσλ ησλ νπνίσλ ε 

θαηάξξεπζε κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ην δίθηπν. 

 Δθηίκεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θάζε πειάηε θαη θαηάηαμε θάζε θφκβνπ 

αλάινγα κε ηελ «δεκηά» πνπ πξνθαιεί ζην δίθηπν. 
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 Καηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα ζρεδηάδνπκε ηζρπξά δίθηπα 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ πειαηψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα αληηκεησπίζνπκε ην δήηεκα ηεο αλάιπζεο κηαο 

δηάζηαζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο κεηάδνζεο κηαο δηαηαξαρήο 

ζην δίθηπν ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηηαγψλ γηα κηα κεκνλσκέλε ηξάπεδα. Έηζη 

αλαιχνπκε ηα δεδνκέλα καο πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηάζηεκα κεγάιεο πνιπεζληθήο 

ηξάπεδαο θαη εθηίκνχκε ηηο δεκηέο ηεο ηξάπεδαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ απνηπρία 

ησλ κεκνλσκέλσλ πειαηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ ηξάπεδα. Σν 

κνληέιν καο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηνπ Μνληέινπ Δθηίκεζεο πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζε πεξίπησζεο θαηάξξεπζεο κηαο ηξάπεδαο [22]. 

2. ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

2.1. Αλάιπζε ηνπ ηξαπεδηθνύ πεξηβάιινληνο 

Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ θαη γηα ην ιφγν 

απηφ, νη ηξάπεδεο αλαγθάδνληαη λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα πηνζεηήζνπλ λένπο θαη πην 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο ψζηε λα 

θεξδίζνπλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ηξάπεδεο θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ησλ θηλδχλσλ ηνπο ειέγρνληαο ην πξνθίι 

ηνπ θάζε δαλεηνιήπηε θαη δηαθνξνπνηνχλ ηα επηηφθηα ηνπο αλάινγα κε ηνλ πειάηε 

ηνπο, κεγηζηνπνηψληαο έηζη ηα θέξδε ηνπο θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηηο απψιεηεο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ζην παξειζφλ νη ηξάπεδεο ελδηαθεξφληνπζαλ κφλν λα 

πνπιήζνπλ φζν πεξηζζφηεξα πξντφληα κπνξνχζαλ ρσξίο λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ δπλαηφηεηα ηεο πειαηείαο λα απνπιεξψζνπλ. Παξ 'φια απηά ζήκεξα ιφγσ ηεο 

γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγνχληαη λέα δεδνκέλα γηα ηηο 

ηξάπεδεο. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη πιένλ είλαη κηα πην απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

2.2. Αλάιπζε ηνπ ηξαπεδηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα 

Όζνλ αθνξά ην ειιεληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ απνηειεί άιιε κηα 

αγνξά φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο. Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ 

απμήζεη ηα θεθάιαηά ηνπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, είλαη ζε ζέζε λα επεθηείλνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ λέα πξντφληα. Ζ ηειεπηαία δεθαεηία ήηαλ πνιχ 
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ζεκαληηθή γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ πηνζέηεζε ηνπ επξψ θαη ε ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ (ηφζν ην νλνκαζηηθφ φζν θαη ην πξαγκαηηθφ) ζπλέβαιαλ ζηελ 

απμαλφκελε δήηεζε γηα δάλεηα. Ζ λέεο ζπλζήθεο έδσζαλ κηα αθφκα επθαηξία γηα 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία δεκηνχξγεζε ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνπο 

θηλδχλνπο θαη ππνρξεψζεηο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

Όκσο ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε ζηελ επηθάλεηα ζεηξά απφ δνκηθά ή 

ζεζκηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία εδψ θαη ρξφληα ήηαλ θαιά θξπκκέλα παξά ην γεγνλφο 

φηη ηφζν εγρψξηνη φζν θαη δηεζλείο παξάγνληεο έζπεπδαλ ήδε απφ ηελ επνρή ηεο 

έληαμήο ηεο Διιάδαο ζην επξψ λα ην επηζεκάλνπλ. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο, αλ θαη 

πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο επξσπατθέο ρσξίο κάιηζηα λα έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ 

θξίζε θαη ηελ χθεζε, δηαηεξνχλ αλέπαθεο ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπο πξννπηηθέο. 

Γηαζέηνπλ πςειή θεθαιαηαθή βάζε θαη επαξθείο πξνβιέςεηο ψζηε λα εμέιζνπλ 

αιψβεηεο απφ ηε ζεκεξηλή αξλεηηθή ζπγθπξία. 

3. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

3.1. Οξηζκόο θηλδύλνπ 

Ο θίλδπλνο νξίδεηαη σο ην ελδερφκελν δεκηάο απφ αξλεηηθέο απνθιίζεηο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ην αλακελφκελν απνηέιεζκα. Ζ αμηνιφγεζε θαη 

επηκέηξεζε ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα γίλεηαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε φζν ην δπλαηφ 

θαιχηεξε δηαρείξηζή ηνπο θαη ε δηαηήξεζε επαξθνχο θεθαιαίνπ γηα ηελ θάιπςή ηνπο. 

Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεηαη γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλεη ην 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα θαη ζπλεπψο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα γίλεη ζαθήο δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θηλδχλσλ. Ο βαζκφο ηνπ θηλδχλνπ πνπ εκπεξηέρεηαη 

ζε θάζε άλνηγκα εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο, ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ησλ νθεηιεηψλ, ην χςνο, ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ησλ 

αλνηγκάησλ θαζψο θαη ε χπαξμε θαιπκκάησλ θαη εμαζθαιίζεσλ.[24] 

3.2. Κίλδπλνη Σξαπεδώλ 

3.2.1. ςζηημικόρ κίνδςνορ 
Ο ζπζηεκηθφο θίλδπλνο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα ε απνηπρία κηα επηρείξεζεο ζε κηα 

αγνξά λα πξνθαιέζεη ληφκηλν θαηάξξεπζεο ζε φιε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά 

πιήηηνληαο ηελ κία ηξάπεδα κεηά ηελ άιιε ή λα πξνθαιέζεη κηα θξίζε κεηαμχ ησλ 
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επελδπηψλ, δεκηνπξγψληαο έηζη ζπλζήθεο ρακειήο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά. Σν 

ληφκηλν θαηάξξεπζεο αθνξά ηνπο θηλδχλνπο πνπ θξχβνληαη θάησ απφ ηε δηαζχλδεζε 

ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ζηελ αγνξά θαη αξρίδεη φηαλ ε δηαηαξαρή κηαο επηρείξεζεο ή 

ελφο ηκήκαηνο ηεο αγνξάο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ πξφβιεκα ζε 

ηκήκαηα ή ζε νιφθιεξν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Σν δίθηπν κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο επηδεηλψλεη ηνλ θίλδπλν απηφλ. 

Μηα άιιε πηπρή ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα θάπνηνη 

ζπζηεκαηηθνί παξάγνληεο λα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη λα αιιάμνπλ ηελ αμία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ κηαο ηξάπεδαο. Όινη νη επελδπηέο αλαιακβάλνπλ απηφ ην είδνο θηλδχλνπ, 

νπφηε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κπνξεί λα 

αιιάμνπλ ζε αμία σο απνηέιεζκα ησλ δηαθφξσλ  νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ αθνχ ν 

ζπζηεκηθφο θίλδπλνο ππάξρεη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Γηα ηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα, σζηφζν, δχν είλαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλεζπρίεο είλαη νη κεηαβνιέο ηνπ 

γεληθνχ επηπέδνπ ησλ επηηνθίσλ θαη ε ζρεηηθή αμία ησλ λνκηζκάησλ (θίλδπλνη πνπ 

εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα).[07],[14] 

3.2.2. Κίνδςνορ Αγοπάρ 

Ο θίλδπλνο αγνξάο απνηειείηαη απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ αιιαγέο 

ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αμία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηα θαζαξά έζνδα θαη ηελ θαζαξή 

ζέζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Ο θίλδπλνο αγνξάο πεξηιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηα 

επηηφθηα λα αιιάμνπλ αξλεηηθά ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ θαη πεξηέρεη ηηο 

δηαθπκάλζεηο επηηνθίνπ, ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, θαζψο θαη ησλ ηηκψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ (παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν). [26],[16] 

3.2.3. Κίνδςνορ επιηοκίος 

Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο κείσζεο ησλ θεξδψλ πνπ νθείιεηαη ζε 

απξφβιεπηεο θαη δπζκελείο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ θαη κπνξεί λα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηφζν ηελ ηηκή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηξάπεδαο θαη αιιά θαη ησλ 

εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά. Οη θχξηεο πεγέο θηλδχλνπ ηνπ επηηνθίνπ είλαη ε 

κεηαβιεηφηεηα θαη ε θαζπζηεξεκέλε πιεξσκή ησλ ηφθσλ. Σν κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ 

επηηνθίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αλαληηζηνηρία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο 

ηξάπεδαο θαη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ επηηνθίνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

επηηνθίνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ. Δλ θαηαθιείδη, νη επηπηψζεηο ησλ 
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απξφβιεπησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ επηηνθίσλ ζηα ηξαπεδηθά έζνδα εμαξηάηαη απφ ηε 

δνκή ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηε ζρέζε ηνπ επηηνθίνπ κε ηα 

επαίζζεηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ.[20] 

3.2.4. ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο αλαθέξεηαη ζην απξνζδφθεην θαη ζηηο δπζκελείο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αμία ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ θαη ηελ θαζαξή αμία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 

παζεηηθνχ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε μέλν λφκηζκα. Σν ζπλνιηθφ 

θέξδνο ή δεκία εμαξηάηαη απφ ηε βξαρπρξφληα ή καθξνρξφληα έθζεζε ζε θάζε μέλν 

λφκηζκα θαη ην κέγεζνο ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ λνκίζκαηνο. ηηο ζπλαιιαγέο νη ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ παξακέηξσλ ηεο αγνξάο, θαη ιακβάλνληαη 

ππφςε φπσο θαη νη ππφινηπεο παξάκεηξνη ηεο αγνξάο.[20] 

3.2.5. Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ 

ε γεληθέο γξακκέο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ αληθαλφηεηα ηεο 

ηξάπεδαο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαζεκεξηλέο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ε πηζαλφηεηα κηαο ηξάπεδαο λα κελ κπνξεί 

λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο πξνο ηνπο θαηαζέηεο θαη ηνπο 

δαλεηνιήπηεο ηεο. Δπηπιένλ, απηή ε πηζαλφηεηα εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, 

φπσο είλαη ε βηνκεραλία θαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ (ζπζηεκηθφο 

θίλδπλνο). 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ππάξρεη θαη ζην ελεξγεηηθφ αιιά θαη ζην παζεηηθφ ηεο 

ηξάπεδαο. ρεηηθά κε ην παζεηηθφ, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο απνηειεί ηελ αδπλακία ησλ 

ηξαπεδψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο θαηαζέηεο, ηδίσο ζε πεξίνδν παληθνχ θαη απψιεηα ηεο 

εκπηζηνζχλεο πξνο ηηο ηξάπεδεο πνπ νδεγεί ζε καδηθέο απνζχξζεηο θαηαζέζεσλ. Απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απνηειεί ε αδπλακία ηεο 

ηξάπεδαο λα παξνπζηάζεη ηα θαηάιιεια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα ζπλάςεη λέα 

δάλεηα ή λα ρνξεγήζεη λέεο επελδχζεηο ζε λέεο επθαηξίεο. Έηζη, ν ηέιεηνο ζπλδπαζκφο 

γηα ηε βησζηκφηεηα κηαο ηξάπεδαο θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο είλαη ε 

ηαπηφρξνλε είζπξαμε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. Όηαλ ε πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα κηαο ηξάπεδαο γίλεηαη δχζθνιε, ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη 

αθξηβφ, νπφηε ην πξφβιεκα επεθηείλεηαη πέξαλ απφ ηα ακηγψο ζέκαηα ξεπζηφηεηαο, 

ελψ ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θεξδνθνξία ηεο 



Εφαρμοσμένα μαθηματικά δίκτυα: η περίπτωση του συστημικού κινδύνου σε μικρο-επίπεδο 

 

15 

 

ηξάπεδαο. Σν πξφβιεκα είλαη κεγαιχηεξν φηαλ έρεη εμαπισζεί ζε νιφθιεξε ηελ αγνξά 

φπνπ ην θφζηνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν, ιφγσ ηεο γεληθή 

απξνζπκίαο ζπλαιιαγήο. 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα γίλεη έλαο ζεκαληηθφο θίλδπλνο γηα ην 

ραξηνθπιάθην ησλ ηξαπεδψλ θαζψο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κηα θξίζε 

ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ πξνθχπηεη απφ απξφβιεπηα ζπκβάληα: φπσο απφ ηελ απψιεηα 

ηεο εκπηζηνζχλεο ή κηα εζληθή θξίζε, φπσο κηα λνκηζκαηηθή θξίζε. Αθξαία έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο ζε πηψρεπζε είλαη θάηη πνπ θάλεη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο έλα θίλδπλν 

ζαλαηεθφξν. Ωζηφζν, νη αθξαίεο ζπλζήθεο είλαη ζπρλά ην απνηέιεζκα ησλ ινηπψλ 

θηλδχλσλ.[25] [16] 

3.2.6. Πιζηωηικόρ κίνδςνορ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο είλαη ζπλπθαζκέλεο 

κε ηελ αλάιεςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο 

πξαγκαηνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δεκηάο γηα ηελ ηξάπεδα, ν νπνίνο απνξξέεη απφ 

ην ελδερφκελν αδπλακίαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο θαη 

ζπλαιιαθηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Αλ δειαδή πίζησζε ζεκαίλεη πξνζδνθία γηα ηελ 

είζπξαμε θάπνηνπ πνζνχ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, ηφηε πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ε 

πηζαλφηεηα ε πξνζδνθία απηή λα κελ ηθαλνπνηεζεί. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο 

δεκηνπξγείηαη φηαλ ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο 

είλαη ρακειή, θαη άξα εππξφζβιεηε απφ κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Μπνξεί λα επεξεάζεη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, παξ’φιεο 

ηηο εγγπήζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα θάζε παξερφκελν πξντφλ ρξεκαηνδφηεζεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα κεηξηέηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα, έηζη ψζηε ε 

ηξάπεδα λα δεζκεχεη ηα ιηγφηεξα δπλαηφλ θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ 

επηζθαιεηψλ.[23] [16] 

3.2.7. Κίνδςνορ ανηιζςμβαλλόμενος 

Ο θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο 

ελφο εκπνξηθνχ εηαίξνπ. Ο θίλδπλνο απηφο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ άξλεζε ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ λα εθηειέζεη ηελ ζπκθσλία ζε αλεπηζχκεηε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

πνπ πξνθιήζεθε απφ ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο, ή απφ θάπνηα άιινπο πνιηηηθνχο ή 

λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ δελ ήηαλ αλακελφκελνη. Ο θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ 
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είλαη ζαλ ην πηζησηηθφ θίλδπλν, αιιά γεληθά ζεσξείηαη σο έλαο πην παξνδηθφο 

νηθνλνκηθφο θίλδπλνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ζπλαιιαγέο.[20] 

3.2.8. Λειηοςπγικόρ κίνδςνορ 

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο άκεζεο ή έκκεζεο δεκίαο πνπ 

πξνθχπηεη απφ αλεπαξθείο ή απνηπρεκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, αηφκσλ θαη 

ζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ή απφ εμσηεξηθά γεγνλφηα. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο θαζεκεξηλέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη πεξηέρεη δπζιεηηνπξγίεο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο ηνπ θηλδχλνπ αιιά θαη φισλ ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν θίλδπλνο απηφο αλαθέξεηαη ζε 

αλζξψπνπο, δηεξγαζίεο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή.[30] 

3.2.9. Νομικόρ κίνδςνορ 

Ννκηθή θίλδπλνη είλαη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγέο ζην λνκηθφ πιαίζην 

γηα ην ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ. Νένη θαλνληζκνί, λέν θαηαζηαηηθφ, θνξνινγηθή 

λνκνζεζία θαη απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ κπνξεί λα κεηαηξέςνπλ ηελ πξνεγνχκελε θαιή 

ζπλεξγαζία ζε αληηπαιφηεηα, αθφκε θαη φηαλ νη δχν πιεπξέο ζην παξειζφλ 

ζπλεξγάζηεθαλ θαιά. Δπηπιένλ, ν λνκηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηηο 

ελέξγεηεο ησλ ππαιιήισλ ελφο ηδξχκαηνο. Απάηεο, παξαβηάζεηο ησλ θαλνληζκψλ ή 

λφκσλ, θαζψο θαη άιιεο ελέξγεηεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεγάιεο δεκηέο. Δπηπιένλ, 

ππάξρεη ην ελδερφκελν δεκηάο ιφγσ ηεο αλεθηέιεζηε ζχκβαζεο ή κηα ζπλνιηθή 

απνζηξνθή ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.[20]  

3.2.10. Κίνδςνορ σώπαρ 

Ο θίλδπλνο ηεο ρψξαο είλαη ν θίλδπλνο κηαο γεληθήο θξίζεο ζε κηα ρψξα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη θίλδπλνη είλαη αξθεηνί φπσο ν θίλδπλνο αζέηεζεο (θπξίσο ζην ρξένο 

ηεο ρψξαο) απφ ηνπο θξαηηθνχο εθδφηεο, φπσο θεληξηθέο ηξάπεδεο αιιά θαη ε 

επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο αμίαο ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο, απφ ηελ 

άπνςε ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο ηξάπεδαο, λνκηθνί πεξηνξηζκνί, παχζε κεηαηξεςηκφηεηαο 

ηνπ λνκίζκαηνο θαη κηα θξίζε ζηελ αγνξά πνπ είλαη νη πην δεκνθηιή θίλδπλνη πνπ 

νδεγνχλ κηα ρψξα ζε αζηαζή νηθνλνκία.[21] 

3.3. Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

Ο θίλδπλνο είλαη θπζηνινγηθφ επαθφινπζν θάζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη δελ γίλεηαη λα εμαιεηθζεί ηειείσο παξά κφλν λα ειαρηζηνπνηεζεί φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν [10]. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ε πξφιεςε απνηξέπεη πηζαλέο 
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κεγάιεο απψιεηεο ή αθφκε θαη ρξενθνπίεο. Γεληθά ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη ε 

δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε κείσζε ηνπ αληίθηππνπ ελφο θηλδχλνπ 

φπσο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εκθάληζε ηνπ θηλδχλνπ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ πεξηέρεη θαη πξαθηηθέο πξφιεςεο 

αιιά θαη πξαθηηθέο δηφξζσζεο εθφζνλ παξνπζηαζηεί ν θίλδπλνο. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε απνηειεί ην εξγαιείν δηεξεχλεζεο, αμηνιφγεζεο 

θαη εξκελείαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ 

παξαηήξεζε θαη έξεπλα ησλ δεκνζηεπκέλσλ θαη κε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

εηαηξηψλ. πγθεθξηκέλα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο (ζην παξειζφλ θαη ην παξφλ) εμεηάδνληαο 

ζπζηεκαηηθά θαη εξκελεχνληαο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, κε ζηφρν 

ηελ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο βησζηκφηεηαο. θνπφο δελ είλαη λα γίλεη ε απεηθφληζε 

κφλν απηνχ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ εηαηξεία, αιιά θαη ην γηαηί ζπκβαίλεη, ε θαηαλφεζε 

δειαδή θαη ε ζσζηή εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, νη 

ρξεκαηνδφηεο ηεο εθηηκνχλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν πνπ έρνπλ αλαιάβεη απφ ηε ζρέζε 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ πηζαλφηεηα ν νθεηιέηεο λα κελ 

αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη, θαη νη ηπρφλ εμαζθαιίζεηο λα κελ 

επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ απηέο ηηο ππνρξεψζεηο. 

3.3.1. ηάδια ηηρ ανάλςζηρ σπημαηοοικονομικών καηαζηάζεων 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε έρεη σο αληηθείκελν ηε 

κειέηε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε κέζνδνο απηή ζα 

πξέπεη ν αλαιπηήο, πξηλ ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ εξκελεία ησλ αξηζκνδεηθηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, λα έρεη νινθιεξψζεη ηε ζπγθέληξσζε 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δεκνζηεπκέλσλ θαη κε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ 

θαηάηαμή ηνπο ζην ζχζηεκα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα ηελ 

θαηάηαμε ζην ζχζηεκα πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απαηηείηαη πιήξεο εμέηαζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ απηψλ θαη δηαηχπσζε εξσηεκάησλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πάλσ ζε κεγέζε 

ηεο εηαηξίαο. Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα μέξεη πσο δηακνξθψλνληαη θαη απφ ηη 

απνηεινχληαη νη ινγαξηαζκνί ηνπ ηζνινγηζκνχ, αιιά θαη ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε θξίζε ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκηηφ λα 

δεηνχληαη αλαιχζεηο ζηα αθφινπζα κεγέζε θαη ινγαξηαζκνχο: 
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 Κχθινο εξγαζηψλ: αλά είδνο, πνζφηεηεο θαη αμίεο. 

 Αλφξγαλα θαη έθηαθηα έζνδα θαη έμνδα 

 Υξεψζηεο Γηάθνξνη: ζην ινγαξηαζκφ απηφ ελδέρεηαη λα έρνπλ πεξηιεθζεί 

απαηηήζεηο απφ ζπγγελείο εηαηξίεο, ή κεηφρνπο, θαζψο θαη επηζθαιείο ή 

θαζπζηεξεκέλεο απαηηήζεηο. 

 Πηζησηέο δηάθνξνη: ηπρφλ δηαρσξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ζπγγελείο 

εηαηξίεο αιιά θαη εηαηξίεο Factoring, αλ απηφο δελ έρεη ήδε γίλεη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη ππνρξεψζεηο απφ Factoring ζα 

πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη κε ηηο βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο. 

 Σακείν: ηπρφλ πςειφ ππφινηπν ελδέρεηαη λα ππνθξχπηεη κε θνζηνινγεζείζεο 

δαπάλεο ή δηαξξνή θεθαιαίσλ (ζπλεζέζηεξα πξνο θνξείο ή θαη κέιε Γ.). 

Λακβάλνληαο πάληα ππφςε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο, ζα 

πξέπεη λα εθηηκεζεί πνην κέξνο ηνπ Σακείνπ δελ αληηθαηνπηξίδεη πξαγκαηηθή 

ηακεηαθή ξεπζηφηεηα θαη λα αθαηξεζεί απφ ηα ίδηα θεθάιαηα. 

 Πειάηεο: έιεγρνο αλ ε εηαηξία εμαξηάηαη απφ ιίγνπο ή πνιινχο πειάηεο θαη αλ 

ππάξρνπλ αθίλεηα ππφινηπα. 

 Πξνκεζεπηέο: έιεγρνο γηα ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πξνκεζεπηέο παγίσλ. 

ε ηέηνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζην ινγαξηαζκφ πηζησηέο 

δηάθνξνη. 

Δπηπιένλ πξέπεη λα γίλεηαη εμέηαζε ησλ ζεκεηψζεσλ ζην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή θαη αλακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. Σέινο, αθνχ ν αλαιπηήο έρεη πιήξε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ ηεο θπθιψκαηνο, ζα 

πξέπεη λα γίλεη επηινγή, ππνινγηζκφο θαη εξκελεία νξηζκέλσλ ζρέζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (αξηζκνδείθηεο). 

3.4. Αξηζκνδείθηεο 

Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, εθθξάδνπλ θπξίσο αλαινγίεο θαη απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε αμηνιφγεζε θαη εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κίαο 

επηρείξεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηελ εμαγσγή νξζφηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηφζν ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, φζν θαη νη αξηζκνδείθηεο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη 

δηαρξνληθά (γηα κία ζεηξά 3 έσο 5 εηψλ), ελψ παξάιιεια ζθφπηκν είλαη λα 
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ζπγθξίλνληαη θαη κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδεη ν θιάδνο ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε εμεηαδφκελε εηαηξία. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο αξηζκνδεηθηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε είλαη: 

 Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο 

 Γείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο 

 Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο 

 Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Γηάξζξσζεο 

3.4.1. Γείκηερ Αποδοηικόηηηαρ 

Δθθξάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ ή ησλ ζπλνιηθψλ επελδπκέλσλ 

θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηελ απφδνζε ησλ πσιήζεψλ ηεο. 

 

 Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 
                      

               
 

 

Ο δείθηεο απηφο κεηξά ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ. Μεηξά δειαδή 

ην πνζνζηφ θαζαξψλ θεξδψλ πάλσ ζηε ζπλνιηθή αμία ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηη θεξδίδεη ν κέηνρνο ζε ζρέζε κε ηα θεθάιαηα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη 

ζηελ επηρείξεζε. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο απηφο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ηφζν ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ βειηηψλνληαη. 

 Γείθηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο 

 
Μεηξά ηελ απφδνζε ηεο ζπλνιηθήο πεξηνπζίαο κηαο επηρείξεζεο. 

 
                         

                      
 

 
 Γείθηεο απνδνηηθφηεηαο πσιήζεσλ 

 
               

            
 

 
Σν απνηέιεζκα ηνπ δείθηε δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πξν θφξσλ 

πάλσ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ. Μία δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δείρλεη φηη ε 

εηαηξία δηαρεηξίδεηαη ηηο πσιήζεηο ηεο κε απνδνηηθφηεξν ηξφπν. 

 Πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 
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Ο αξηζκνδείθηεο απηφο εκθαλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο 

επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ κέζα ζηε ρξήζε. Δίλαη κέηξν πνπ εθθξάδεη ηελ πνιηηηθή 

θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Έλα αξθεηά 

πςειφ πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξία λα αληηκεησπίζεη 

απμήζεηο ζην θφζηνο πσιεζέλησλ, φπσο επίζεο θαη ζηα ινηπά έμνδα έηζη ψζηε λα 

δηαηεξεζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ ηειηθφ απνηέιεζκα. Αληίζεηα, έλα ρακειφ πεξηζψξην 

κηθηνχ θέξδνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδπλακία ηεο εηαηξίαο λα κεηαθπιήζεη ην 

απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο ζηηο ηηκέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δεκηέο. Όκσο ην κηθξφ 

πεξηζψξην κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε εθνχζηα πνιηηηθή ρακειψλ ηηκψλ ηεο 

επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

 

3.4.2. Γείκηερ Γπαζηηπιόηηηαρ 

 
Οη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο δίλνπλ έλα κέηξν ηεο απνδνηηθφηεηαο κε ηελ νπνία ε 

εηαηξία εθκεηαιιεχεηαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. Γεληθά νη δείθηεο απηνί 

ζπγθξίλνπλ πσιήζεηο θαη θφζηνο πσιεζέλησλ ηεο εηαηξίαο κε ηξεηο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ, δειαδή ηηο απαηηήζεηο, ηα απνζέκαηα θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Οη 

αληίζηνηρνη δείθηεο κεηξνχλ πφζν γξήγνξα ε εηαηξία κεηαηξέπεη ζε κεηξεηά ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο, πνπ ζεκαίλεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα πσιεζνχλ ηα 

απνζέκαηα, λα εηζπξαρζνχλ νη απαηηήζεηο θαη λα πιεξσζνχλ νη πξνκεζεπηέο. 

 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο απνζεκάησλ 

 
         

                                    
 

 
 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο απαηηήζεσλ 

 
                                                  

                   
 

 
 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ 
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3.4.3. Γείκηερ Ρεςζηόηηηαρ 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κε ηνλ φξν «ξεπζηφηεηα» λνείηαη ε ηθαλφηεηα ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ λα κεηαηξέπεηαη ζε κεηξεηά, γξήγνξα, ρσξίο απψιεηα αγνξαίαο 

αμίαο. Δπεηδή θαηά θαλφλα νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο απνπιεξψλνληαη κε κεηξεηά, ε 

εμέηαζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα κεηξεηψλ ή ζηελ 

ηθαλφηεηα κίαο εηαηξίαο λα παξάγεη κεηξεηά απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο 

ζηνηρείσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ελ ιφγσ δείθηεο κεηξνχλ ηνλ βαζκφ ηεο βξαρπρξφληαο 

ηθαλφηεηαο κίαο εηαηξίαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη 

απφ απηνχο είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 Γείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο 

 
                      

                          
 

 
 

Ο δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη ην βαζκφ θάιπςεο ησλ βξαρππξφζεζκσλ δαλεηζηψλ 

(Πξνκεζεπηέο, επηηαγέο, Σξάπεδεο, θ.ιπ.) κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (απνζέκαηα, 

απαηηήζεηο, δηαζέζηκα), πνπ κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ άκεζα. Ζ αλάγθε γηα πςειφ 

δείθηε θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ θιάδν επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο, φπσο ε ζχλζεζε θαη ε πνηφηεηα ηνπ 

θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε πνηφηεηα ησλ 

απαηηήζεσλ απφ πειάηεο (δελ ιακβάλνληαη ππφςε επηζθαιείο ή επίδηθεο απαηηήζεηο 

θ.ιπ.), θαζψο θαη ε εκπνξεπζηκφηεηα ησλ απνζεκάησλ. 

Ο δείθηεο θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο δελ είλαη ην απφιπην κέηξν ηθαλφηεηαο 

γηα απνπιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ αθνχ, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ε εηαηξία πνηέ δελ 

ξεπζηνπνηεί πιήξσο ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο. Δπηπιένλ, ν δείθηεο απηφο δελ 

εμεηάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ, αιιά κφλν ηελ χπαξμή ηνπ. 

 

 Γείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο 
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Ο δείθηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο απνηειεί κία απζηεξφηεξε έλδεημε ξεπζηφηεηαο 

απφ ηνλ δείθηε θπθινθνξηαθήο ξεπζηφηεηαο, θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 

εθείλα ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξνχλ λα ξεπζηνπνηεζνχλ, ρσξίο λα 

παξεκβιεζεί ε πξάμε πσιήζεψο ηνπο (απνζέκαηα), δειαδή κφλν νη απαηηήζεηο, ηα 

δηαζέζηκα θαη ηα ρξεφγξαθα. Ηζηνξηθά, αλ ε ηηκή ηνπ ελ ιφγσ δείθηε είλαη 1:1, 

ζεσξνχκε φηη ε εηαηξία δηαζέηεη θαιή ξεπζηφηεηα. 

 

 Κεθάιαην θίλεζεο- Παξαγσγηθνζπλαιιαθηηθφο θχθινο 

 

Κάζε επηρείξεζε έρεη έλα παξαγσγηθνζπλαιιαθηηθφ θχθιν, ν νπνίνο είλαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηηο εθηακηεχζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαγσγηθψλ ηεο πφξσλ θαη ηηο εηζπξάμεηο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη απφ ηελ πψιεζε ησλ ηειηθψλ ηεο εηδψλ. Αλάινγα κε ηελ επηρείξεζε, 

ε δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο ρξφλν ή ην κήλα ή ηελ 

εβδνκάδα. Γηα παξάδεηγκα, κία εκπνξηθή επηρείξεζε πξνκεζεχεηαη θαη δηαζέηεη ηα είδε 

ηεο πνιχ γξεγνξφηεξα ζε ζρέζε κε κηα βηνκεραληθή, ε νπνία αγνξάδεη α' χιε, ηελ 

κεηαπνηεί θαη θαηαιήγεη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά έλα άιιν ηειηθφ πξντφλ, γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ νπνίνπ ρξεηάζηεθε αμηφινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

ην ελδηάκεζν απηφ δηάζηεκα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη πξνλνήζεη γηα ηελ θάιπςε απηψλ κε 

δηαζέζηκα θεθάιαηα, ηα νπνία είλαη είηε ίδηα ησλ θνξέσλ είηε θαη μέλα, δαλεηαθά. 

Βέβαηα δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη θαη ην γεγνλφο ηεο εκθάληζεο θάπνησλ κεηαβνιψλ 

ζηνλ παξαγσγηθνζπλαιιαθηηθφ θχθιν, νη νπνίεο κπνξεί λα απμήζνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ 

ηελ αλάγθε θεθαιαίσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ζε θεθάιαηα 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ξεπζηφηεηάο ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζπλερήο 

παξαθνινχζεζε ηνπ θχθινπ ηεο επηρείξεζεο επηβάιιεηαη, νχησο ψζηε λα εθηηκψληαη, 

θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξα, νη αλάγθεο ζε θεθάιαηα θαη λα απνκαθξχλεηαη ε πεξίπησζε 

αδπλακίαο θαιχςεσο νθεηιψλ. ην πιαίζην απηφ, ην Κεθάιαην θίλεζεο απνηειεί έλα 

δείθηε, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηε ζπζρέηηζε ινγαξηαζκψλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη 

κπνξεί λα δειψζεη αδπλακίεο πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδεη ε επηρείξεζε ζηε δνκή ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο. 
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Ο δείθηεο απηφο καο δείρλεη ην χςνο ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνκέλεη, αλ εμνθιεζνχλ φιεο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. Όζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην κέγεζνο ηνπ Κεθαιαίνπ Κίλεζεο, ηφζν πςειφηεξε ε ξεπζηφηεηα 

θαη θαιχηεξε ε πηζηνιεπηηθή εηθφλα πνπ δηακνξθψλεη ε εηαηξία.  

Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζε θεθάιαηα θίλεζεο απνηειεί κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, αθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα, ηφζν κε ηελ 

εηθφλα πνπ ζα επηδείμεη ζηνπο ηξίηνπο (ηξάπεδεο, πηζησηέο), φζν θαη κε ηελ ηειηθή ηεο 

απνδνηηθφηεηα, αθνχ ε νξζή θαη έγθαηξε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζα ηελ νδεγήζεη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο αλάγθεο ζε θεθάιαηα θίλεζεο 

κίαο επηρείξεζεο είλαη: 

 Σν είδνο θαη ε θχζε ησλ εξγαζηψλ 

 Ζ χπαξμε ή κε επνρηθφηεηαο ησλ εηδψλ 

 Ο επηρεηξεκαηηθφο θχθινο 

 Σν χςνο ησλ πσιήζεσλ 

 Ζ ηαρχηεηα αλαθπθιήζεσο ησλ απνζεκάησλ 

 Ζ ηαρχηεηα είζπξαμεο ησλ απαηηήζεψλ ηεο 

 Οη δηαπξαγκαηεπηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 

 

Οη θπξηφηεξεο πεγέο πνπ κπνξεί κία επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θαιχςεη ηεο 

αλάγθεο ηεο ζε θεθάιαηα θίλεζεο είλαη: 

 Οη πσιήζεηο 

 Σα θέξδε θεθαιαίνπ (πψιεζε ρξενγξάθσλ θ.ιπ.) 

 Ζ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ 

 Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (Α.Μ.Κ) 

 Σα βξαρππξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα 

 Οη πηζηψζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ 

 

3.4.4. Γείκηερ Κεθαλαιακήρ Γιάπθπωζηρ 

Οη δείθηεο απηνί παξνπζηάδνπλ ηνλ βαζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο 

επηρείξεζεο. Μεηξνχλ, δειαδή, ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ εηζθέξεη νη κέηνρνη / εηαίξνη, ζε 

ζρέζε κε εθείλα πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη νη δαλεηζηέο ηεο. Οη θπξηφηεξνη δείθηεο απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Γείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο 
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Γεληθά νη ηξάπεδεο πξνηηκνχλ ρακεινχο δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, αθνχ φζν 

ρακειφηεξνο είλαη ν δείθηεο, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ 

αλαιακβάλνπλ. 

 

 Γείθηεο μέλα πξνο ίδηα θεθάιαηα 

 

     
                      

             
 

 

Δκθαλίδεη ην βαζκφ εμάξηεζεο κηαο επηρείξεζεο απφ ηνπο δαλεηζηέο ηεο. Όζν πην 

κεγάινο ν δείθηεο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε αζθάιεηα ησλ δαλεηζηψλ. 

 

 Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο ηφθσλ 

 
 

    
                                    

                
 

 

Ο δείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ δείρλεη πφζεο θνξέο νη 

ρξεσζηηθνί ηφθνη θαιχπηνληαη απφ ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα κηαο επηρείξεζεο. 

Μαο πιεξνθνξεί γηα ηελ επηβάξπλζε πνπ πθίζηαληαη ηα θέξδε απφ ηελ πιεξσκή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη ηνπ αληίθηππνπ πνπ ζα είρε κία αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ ζηελ ηακεηαθή ξνή ηεο. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηε κνλάδα, 

αθνχ θάζε κηθξφηεξε ηηκή ζεκαίλεη φηη ηα θέξδε δελ επαξθνχλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ηφθσλ ησλ δαλείσλ. 

 

3.5. Αλάιπζε πνηνηηθώλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ αληηθεηκεληθή θαη ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε 

ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηδίσλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο. 

Σα εηδηθφηεξα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη θαη ζπλεμεηάδνληαη είλαη ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

 

 Φεξεγγπφηεηα θαη ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά 

 

Ζ χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ ζε βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ θνξέσλ ηνπο, ε 

εκθάληζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζηελ Σξάπεδα ή ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ε αζπλέπεηα 
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ζε αλαιακβαλφκελεο ππνρξεψζεηο απνηεινχλ ζηνηρεία, ηα νπνία, αλαιφγσο ηεο 

βαξχηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ εκθάληζήο ηνπο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία θνξέσλ 

 

Ζ ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

θνξέσλ, θαζψο θαη ε γλψζε θαη εκπεηξία ηνπο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ δξαζηεξηφηεηαο, 

ζπληεινχλ εληζρπηηθά ζηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Γηνίθεζε - Οξγάλσζε - Γηάδνρνο Καηάζηαζε 

 

Ζ νξζνινγηθή δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζρήκαηνο θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, ε χπαξμε πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ νπζηαζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ ζεηηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξάιιεια, ε χπαξμε δηαδφρνπ 

θαηάζηαζεο δηαζθαιίδεη θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημή ηνπο. 

 

 ηειέρσζε θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν 

 

Ζ επαξθήο ζηειέρσζε, ε εμεηδίθεπζε θαη ε ζπλερήο επαγγεικαηηθή ελεκέξσζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

εμνπιηζκνχ (ηδηαηηέξσο ζε θιάδνπο αηρκήο) εληζρχνπλ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Γεζκεπηηθέο εμαξηήζεηο επηρεηξήζεσλ 

 

Οη εμαξηήζεηο επηρεηξήζεσλ απφ κνλαδηθνχο πξνκεζεπηέο ή πειάηεο εκπεξηέρνπλ 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ 

(θίλδπλνο ζπγθέληξσζεο13). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά 

θαη λα ζηαζκίδνληαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

πηζηνχρσλ. 

 

3.6. Αμηνιόγεζε θιάδνπ ή εηδηθόηεξσλ ζπλζεθώλ αγνξάο 

 

Δθηφο απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο 
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πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη δηάθνξεο παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο επηρείξεζεο φπσο ν θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο θαη νη πξννπηηθέο εμέιημήο ηνπ. 

Δμεηάδεηαη δειαδή ην θαηά πφζν ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο είλαη θνξεζκέλνο, εάλ 

βξίζθεηαη ζε παξνδηθή ή κφληκε θξίζε θαη αλ ππάξρεη γεληθφηεξε επάξθεηα πξψησλ 

πιψλ θαη εκπνξεπκάησλ . Καίξην δήηεκα πνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη απνηεινχλ θαη νη 

ζρεηηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη ε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηελ 

επηρείξεζε. Οη χπαξμε πνιιψλ αληαγσληζηψλ θαη ην ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο πνπ 

θαηέρεη ε επηρείξεζε είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα, ζεηηθά ή 

αξλεηηθά, ηελ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Σέινο, νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο, αιιά θαη νη δηεζλείο εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη.  

Ζ αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ αγνξάο θαη ησλ θιάδσλ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπγθέληξσζε, κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο πξναλαθεξζέληεο 

παξακέηξνπο. 

 

3.7. Πξνζδηνξηζκόο πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ ηνπ πηζηνύρνπ 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πξαγκαηηθψλ πηζησηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πηζηνχρνπ απνηειεί 

βαζηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ 

πηζηνδνηήζεσλ. ρεηηθέο παξάκεηξνη πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ ην χςνο, ηνλ ζθνπφ, ηε 

δηάξθεηα θαη ηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο ησλ πηζηνδνηήζεσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε είλαη απαξαίηεην λα δηαπηζηψλνληαη επαθξηβψο νη 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη ν ζθνπφο ηεο αηηνχκελεο πηζηνδφηεζεο (π.ρ. 

ρξεκαηνδφηεζε πσιήζεσλ, απνζεκάησλ, πηζηψζεσλ ζε πειάηεο, επελδχζεσλ, έθδνζε 

Δ/Δ θ.ιπ.), ε ηθαλνπνίεζε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηθαλψλ 

εζφδσλ γηα ηελ απξφζθνπηε απνπιεξσκή ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ. Δίλαη 

πξνθαλέο πσο πξέπεη λα απνθεχγνληαη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα θάιπςε δεκηνγφλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη επελδχζεσλ ακθίβνιεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

ηηο πηζηνδνηήζεηο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο αμηνινγείηαη ην ζπλαιιαθηηθφ 

θχθισκα ηνπ πηζηνχρνπ θαη ε ξεπζηφηεηά ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πθηζηάκελα 

δηαζέζηκα φξηα πηζηνδνηήζεσλ ζε άιιεο ηξάπεδεο. ηηο πεξηπηψζεηο 
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κέζνκαθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλψληαη ηα δηαζέζηκα 

θεθάιαηα ησλ θνξέσλ θαη ε επάξθεηα ηεο αηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πιήξε 

πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πηζηνδνηήζεσλ, νη φξνη ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο εηδηθφηεξεο 

αλάγθεο ησλ πηζηνχρσλ, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ην ελδερφκελν έθζεζεο ησλ πηζηνχρσλ 

θαη ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο ζε θηλδχλνπο.  

Γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ, ε απνπιεξσκή ησλ πηζηνδνηήζεσλ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηηο ππάξρνπζεο 

ή ζηηο κειινληηθέο παξαγσγηθέο θαη ζπλαιιαθηηθέο δπλαηφηεηέο ηνπο.  

Βαζηθή επηδίσμε ζα πξέπεη λα απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ 

πηζηνδνηήζεσλ λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ιεηηνπξγηθέο πεγέο θαη κφλν θαη' εμαίξεζε 

θαη επηθνπξηθά απφ κε ιεηηνπξγηθέο πεγέο. Λεηηνπξγηθέο είλαη νη πεγέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξαγσγηθή θαη ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη 

κε ιεηηνπξγηθέο απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα, αλαρξεκαηνδνηήζεηο, απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

άιιεο παξεκθεξείο πξάμεηο. 

3.7.1 Σπόποι σπημαηοδόηηζηρ 

Γηα ηελ ξεπζηφηεηα κηαο επηρείξεζεο νη ηξάπεδεο έρνπλ πξντφληα πνπ 

πξνζθέξνπλ βξαρππξφζεζκα ιχζεηο φπσο 

 Γάλεηα βξαρππξφζεζκα κε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο εψο ην 25% ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Αλνηρηή πίζησζε ελφο θεθαιαίνπ κε πιεξσκή ησλ ηφθσλ αλα εκεξνινγηαθφ 

ηξίκελν γηα ην πνζφ θαη ην δηάζηεκα πνπ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θαη επηζηξνθή 

θεθαιαίνπ φπνηε είλαη δπλαηφ. 

 Υξεκαηνδφηεζε κε εμαζθάιηζε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ κε πνζνζηφ 

ρξεκαηνδφηεζεο εψο ην 100% ηνπ ηδίξνπ. 

3.8. Μνληέια πξόβιεςεο εηαηξηθήο απνηπρίαο 

 
Απφ ην 1960 θαη έπεηηα, ε απνηξνπή ηεο νηθνλνκηθήο απνηπρίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ (πηψρεπζε) έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ νηθνλνκηθή αθαδεκατθή 
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θνηλφηεηα. Γεθάδεο κειέηεο έρνπλ εθπνλεζεί κε ζθνπφ ηελ ηειεηνπνίεζε κνληέισλ γηα 

ηελ πξφβιεςε ηεο πηψρεπζεο επηρεηξήζεσλ. Οη πην ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη: 1) ε κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε (univariate analysis), 2) 

πνιπκεηαβιεηέο ηερληθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάιπζε δηαρσξηζκνχ (discriminant 

analysis) θαη 3) ππνδείγκαηα πηζαλφηεηαο ππφ ζπλζήθε (Logit- Probit analysis).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, εθηφο απφ ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, αλαπηχρζεθε θαη ε 

κέζνδνο ησλ Νεπξσληθψλ δηθηχσλ (Neural Network), ε νπνία ζηεξίρηεθε ζηελ 

επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε (artificial intelligence). 

3.8.1. Μονομεηαβληηή ανάλςζη (univariate analysis) 

 

Ζ κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε ήηαλ απφ ηηο πξψηεο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ πγηψλ θαη κε επηρεηξήζεσλ. 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη λα βξεζεί ν δείθηεο πνπ ζα κπνξεί θαιχηεξα 

λα πξνβιέςεη ηε κειινληηθή θαηάζηαζε κίαο επηρείξεζεο. Ο Beaver ην 1966 

δεκνζίεπζε κία εξγαζία ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε ινγηζηηθψλ κεγεζψλ, θαζψο θαη ην 

ζπλδπαζκφ απηψλ ζε αξηζκνδείθηεο, νη νπνίνη κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο ζηε δηάξθεηα δσήο κίαο επηρείξεζεο, κεηαμχ απηψλ θαη ε πηψρεπζε. Ζ 

έξεπλα ηνπ Beaver απνηέιεζε θίλεηξν γηα κεηαγελέζηεξεο κειέηεο πάλσ ζην ζέκα ηεο 

νηθνλνκηθήο απνηπρίαο επηρεηξήζεσλ. Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

αληηζηνηρία ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ν βηνκεραληθφο θιάδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. χκθσλα κε ηνλ Beaver, απηφ ζα βνεζνχζε λα απνθεπρζνχλ πνιιά 

πξνβιήκαηα, θαζψο έλαο νπνηνζδήπνηε αξηζκνδείθηεο ή ινγηζηηθφ κέγεζνο ζα 

κπνξνχζε λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ηειηθά νη 

αξηζκνδείθηεο δε κπνξνχλ λα θαηαηάμνπλ κία επηρείξεζε ζαλ απνηπρεκέλε ή κε 

ηθαλνπνηεηηθά, κε ηηο πγηείο επηρεηξήζεηο, σζηφζν, λα ηαμηλνκνχληαη κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα. 

 

3.8.2. Ανάλςζη Γιασωπιζμού (Discrimination Analysis) 

 

Ζ Αλάιπζε Γηαρσξηζκνχ είλαη κία πνιπκεηαβιεηή κέζνδνο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ. ’ έλα κεγάιν αξηζκφ κειεηψλ, ε αλάιπζε απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνβιεθζεί ε απνηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξψηνο, ην 1968, ηε ρξεζηκνπνίεζε ν 



Εφαρμοσμένα μαθηματικά δίκτυα: η περίπτωση του συστημικού κινδύνου σε μικρο-επίπεδο 

 

29 

 

Altman θαη απφ ηφηε έρεη δεκνζηεπζεί πιεζψξα εξγαζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηή. 

Καηαξράο, ζεσξνχκε φηη γηα ηνπο δχν πιεζπζκνχο (πγηείο θαη κε επηρεηξήζεηο), ε 

θαηαλνκή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ αθνινπζεί ηελ πνιπκεηαβιεηή θαλνληθή 

θαηαλνκή, κε δηαθνξεηηθνχο κέζνπο, αιιά κε ίδηεο κήηξεο δηαζπνξάο. ηφρνο ηεο 

κεζφδνπ απηήο, πνπ είλαη θαη ε πην επξέσο δηαδεδνκέλε, είλαη λα βξεη ηε γξακκηθή 

ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηε δηαθχκαλζε ησλ 

πιεζπζκψλ κέζα ζε έλα ζχλνιν. Ζ γεληθή ηεο κνξθή είλαη : 

Zi= α0 + α1Υη1+α2Υη2+α3Υη3+…+αnΥin 

φπνπ Z είλαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ δηαρσξηζκνχ γηα κία επηρείξεζε i, φπνπ Υ1, Υ2, Υ3,…Υn 

είλαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη α0, α1, α2,…αn είλαη νη γξακκηθνί ζπληειεζηέο 

δηαρσξηζκνχ. 

3.8.3. Πολςμεηαβληηά ςπό ζςνθήκη Τποδείγμαηα Πιθανόηηηαρ 

 

ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ε Λνγαξηζκηθή Αλάιπζε (Logit) θαη ε 

Αλάιπζε Probit. Καη νη δχν κέζνδνη βαζίδνληαη ζηελ αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα θαη 

πξνσζνχλ ηελ πηζαλφηεηα κίαο επηρείξεζεο λα αλήθεη ζε κία απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο, 

δεδνκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. 

 Λνγαξηζκηθή Αλάιπζε (Logit) 

ηε ινγαξηζκηθή αλάιπζε, ε πηζαλφηεηα κία επηρείξεζε i λα νδεγεζεί ζε 

πηψρεπζε, δεδνκέλνπ ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ κεηαβιεηψλ xη είλαη: 

P(Xi,β) = F(α + βXi) 

φπνπ F(α + βΥi) είλαη ε αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα κίαο επηρείξεζεο λα πησρεχζεη θαη 

θαηαλέκεηαη ινγαξηζκηθά 

         
 

    
       

 

Ζ αλάιπζε απηή δίλεη ηελ πηζαλφηεηα P(Xi,α) κίαο εηαηξείαο λα νδεγεζεί ζε 

πηψρεπζε. Βαζηδφκελε ζηελ πηζαλφηεηα, κία επηρείξεζε ζα θαηαηαρζεί ζε κία απφ ηηο 

δχν θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζεκείν πξφθξηζεο (cut-off point), πξνζπαζψληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ζθάικα Σχπνπ Η (απνηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο 

λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πγηείο) θαη ην ζθάικα Σχπνπ ΗΗ (πγηείο επηρεηξήζεηο λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο απνηπρεκέλεο). 

Σν κνληέιν απηφ πεξηνξίδεη ην εθηηκψκελν δηάζηεκα γηα ηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0 θαη ηνπ 1. Καζψο ην Ε ηείλεη ζην 



Σουμπέκας Δημήτριος 

 

30 

 

άπεηξν, ην e
-Z

 ηείλεη ζην 0 θαη ην p έρεη έλα πεξηνξηζκέλν πξνο ηα πάλσ ζχλνξν ηνπ 1. 

Όηαλ, πάιη, ην Ε ηείλεη ζην κείνλ άπεηξν, ην e ηείλεη πξνο ην άπεηξν θαη ην p έρεη έλα 

πεξηνξηζκέλν ρακειφ φξην, ην 0. Έηζη, νη πηζαλφηεηεο γηα αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο 

πεξηνξίδνληαη ζην δηάζηεκα [0, 1]. 

 Μέζνδνο Probit 

Σν κνληέιν probit απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο, θαζψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ αζξνηζηηθή θαλνληθή 

θαηαλνκή γηα λα ηππνπνηήζνπκε ηε ζηγκνεηδή ζρέζε F(Z). Ζ ηππνπνηεκέλε θαλνληθή 

θαηαλνκή έρεη κέζε ηηκή ίζε κε 0 θαη δηαθχκαλζε ίζε κε 1. Ζ ζπλάξηεζή ηεο νξίδεηαη 

σο εμήο: 

Ε= β1+ β2 Υ2+ …+ βθΥθ 

φπνπ F(Z) ελλνείηαη ε ηππνπνηεκέλε αζξνηζηηθή θαλνληθή θαηαλνκή, πνπ δίλεη 

ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθχςεη ην αληίζηνηρν γεγνλφο γηα θάζε ηηκή ηνπ Ε: 

         
 

√  
   

 

 
 
 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηα κνληέια logit 

θαη probit θαηαιήγνπλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα. Ωζηφζν, ηα άθξα ηεο logit 

δηαθέξνπλ απφ ηα άθξα ηεο probit θαηαλνκήο θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, ζε πεξίπησζε πνπ ην δείγκα δελ είλαη ηζνζθειηζκέλν. 

Σα κνληέια ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη νπζηαζηηθά ηα ίδηα κε απηά ηεο 

ινγαξηζκηθήο αλάιπζεο. Ζ κφλε δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ηα κνληέια Probit 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε αζξνηζηηθή πηζαλφηεηα ηεο πηψρεπζεο κίαο επηρείξεζεο αθνινπζεί 

θαλνληθή θαη φρη ινγαξηζκηθή θαηαλνκή. 

3.8.4. Νεςπωνικά δίκηςα 

Πέξα απφ ηηο θιαζζηθέο ζηαηηζηηθέο θαη νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο, ε Μέζνδνο ησλ 

Νεπξσληθψλ δηθηχσλ απνδείρζεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

θιάδν, θαη ηδηαίηεξα ζηελ πξφβιεςε ηεο πηψρεπζεο. Σα Νεπξσληθά δίθηπα απνηεινχλ 

έλα λέν εξγαιείν αλάιπζεο ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηζηνξηθά δεδνκέλα κε ηελ 

επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε (artificial intelligence) θαη λα 

εμάγεη απνηειέζκαηα. Ο ηερλεηφο λεπξψλαο απνηειεί έλα εξγαιείν ηα κέξε ηνπ νπνίνπ 

πξνζνκνηάδνπλ κε απηά ελφο αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ. Ο λεπξψλαο δέρεηαη θάπνηα 

εξεζίζκαηα- δεδνκέλα (inputs) πνπ ηνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Κάζε έλα απφ απηά ηα εξεζίζκαηα ζηαζκίδεηαη κε έλα εηδηθφ 
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βάξνο (weight) θαη έηζη ππνινγίδεηαη ν βαζκφο επηξξνήο θάζε ζήκαηνο (input) ζην 

λεπξψλα. ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζεκάησλ (inputs) θαη 

απνζηέιιεηαη ζηε ζπλάξηεζε ελεξγνπνίεζεο γηα λα εμαρζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ππάξρνπλ θαη ηα εζσηεξηθά 

κνληέια δηαβάζκηζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δαλεηνιεπηψλ. Ζ νκάδα απηή 

πεξηιακβάλεη ηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ηα ππνδείγκαηα 

δειαδή πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη ηξάπεδεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Θεσξείηαη φηη ε ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ αθελφο ζπκβάιιεη ζηελ πην 

ηθαλνπνηεηηθή κέηξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ θαη αθεηέξνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα 

κε ηηο απαηηήζεηο πεξί θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ πξνσζνχληαη απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ. 

Έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη κνλνδηάζηαην, φπνπ κία δαλεηνδφηεζε 

θαηαηάζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε βαζκίδα κε βάζε ηελ αληηζηνίρηζε κε ηελ πηζαλφηεηα 

αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο, ή δπζδηάζηαην, φπνπ ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηνπ θάζε 

πηζηνχρνπ αμηνινγείηαη μερσξηζηά απφ ηελ πνζνζηηαία δεκία ζε πεξίπησζε αζέηεζεο. 

 
Δηθόλα 1.Απεικόνιζη νεςπωνικού δικηύος 

 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα απεηθνλίδεη έλα απιφ λεπξσληθφ δίθηπν, κε δχν εηζφδνπο θαη 

δχν λεπξψλεο νξγαληζκνχο, ζε έλα πξψην ζηξψκα, θαη έλα κφλν λεπξψλα ζε έλα 

δεχηεξν ζηξψκα, θαη κία έμνδν. Μεξηθνί λεπξψλεο ζρεκαηίδνπλ ην interface ηνπ 

δηθηχνπ: ππάξρεη κία ζηξψζε (layer) γηα ηα ζήκαηα εηζφδνπ θαη κία γηα ηα ζήκαηα 

εμφδνπ. Ζ πιεξνθνξία κπαίλεη ζηελ ζηξψζε εηζφδνπ. ηε ζπλέρεηα, φιεο νη ππφινηπεο 

ζηξψζεηο λεπξψλσλ επεμεξγάδνληαη ην ζήκα απηφ δηακέζνπ ηνπ δηθηχνπ, κέρξη λα 

θηάζεη ζηε ζηξψζε εμφδνπ.  

O αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ελφο λεπξσληθνχ δηθηχνπ είλαη λα επεμεξγάδεηαη ηελ 

πιεξνθνξία κε ηξφπν πνπ πξνεγνπκέλσο έρεη δηδαρηεί. Γηα ηελ εθκάζεζε (training) 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζχλνια δεδνκέλσλ εηζφδνπ κε ηηο αληίζηνηρεο εμφδνπο, πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη σο δείγκαηα, ή έλαο εηδηθφο πνπ βαζκνινγεί θαη ηξνπνπνηεί ηηο 

επηδφζεηο ηνπ δηθηχνπ (ή θαηάιιειεο καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο-κνληέια νπφηε κηιάκε 

γηα «αιγφξηζκνπο εθκάζεζεο»). Ο «αιγφξηζκνο εθκάζεζεο» ηξνπνπνηεί ηνπο επηκέξνπο 

λεπξψλεο θαη ην βάξνο (weight) ησλ ζπδεχμεσλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δηθηχνπ λα πιεζηάδεη ηελ επηζπκεηή, δειαδή ην καζεκαηηθφ κνληέιν.  ην ζηάδην ηεο 

δεκηνπξγίαο, έλα λεπξσληθφ δίθηπν είλαη «βνπβφ» θαη δελ εθθξάδεη θακία 

ζπκπεξηθνξά.  

3.8.5. Μέθοδορ VAR (Value at risk) 

Σα κνληέια δηαρείξηζεο δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπκπιεξσκαηηθά ησλ ζπζηεκάησλ θαηάηαμεο ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη φρη σο 

ππνθαηάζηαηά ηνπο. Αλ θαη είλαη απνηειεζκαηηθά, είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθα. ηελ 

θαηεγνξία απηή, αλήθνπλ ηα κνληέια CreditMetricsTM θαη CreditRisk+. 

Σν 1993, ε JP Morgan εηζήγαγε ηελ ηξάπεδα δεδνκέλσλ «Risk Metrics» 

αλαπηχζζνληαο κηα κέζνδν εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο βαζηζκέλε ζηελ 

πξνζέγγηζε ηεο «Αμίαο ζε Κίλδπλν» (Value at Risk). Σν 1996, ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο ελζάξξπλε ηε ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ απηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ειαρίζησλ επνπηηθψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο. Πην 

πξφζθαηα, πνιινί ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί, επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη ακνηβαία 

θεθάιαηα ρξεζηκνπνηνχλ αληίζηνηρεο κεζφδνπο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζήο ηνπο ζε 

θηλδχλνπο. Δπηπιένλ, εηαηξείεο αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο επηθάλεηαο, φπσο νη 

Moody’s θαη νη Standard and Poor’s έρνπλ αλαθνηλψζεη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηα 

ππνδείγκαηα VAR. Ζ Αμία ζε Κίλδπλν είλαη κέζνδνο κέηξεζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε 

ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ, ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ (επηηνθηαθνχ, 

ζπλαιιαγκαηηθνχ, πηζησηηθνχ, ξεπζηφηεηαο, επέλδπζεο θ.ν.θ.) πνπ αλαιακβάλεη έλαο 

ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο ή εκπεξηέρεη έλα ραξηνθπιάθην.  

Σν απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο κε ηε κέζνδν VAR πξέπεη λα είλαη ν πνζνηηθφο 

ππνινγηζκφο ηεο αλακελφκελεο δεκίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

νξγαληζκνχ, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπεξηθιείνπλ θίλδπλν, 

δειαδή απφ παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο ηα επηηφθηα, ην ζπλάιιαγκα, ηα ρξεφγξαθα, νη 

κεηνρέο, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θ.ν.θ. [12] Γεδνκέλνπ φηη νη δεκίεο 

κεηαθέξνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ, παξάιιεια, κεηξάηαη θαη ην χςνο ηεο πηζαλήο κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο 

ηνπ ζέζεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο αμίαο ηνπ νξγαληζκνχ. θνπφο ηεο κέηξεζεο κε ηε 
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κέζνδν VAR πξέπεη λα είλαη ν πνζνηηθφο ππνινγηζκφο ηεο αλακελφκελεο δεκίαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ή ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ εκπεξηθιείνπλ θίλδπλν, δειαδή απφ παξάγνληεο θηλδχλνπ, φπσο ηα 

επηηφθηα, ην ζπλάιιαγκα, ηα ρξεφγξαθα, νη κεηνρέο, ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα θ.ν.θ.  

Γεδνκέλνπ φηη νη δεκίεο κεηαθέξνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, παξάιιεια, κεηξάηαη θαη ην χςνο 

ηεο πηζαλήο κεηαβνιήο ηεο θαζαξήο ηνπ ζέζεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο αμίαο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σo ππφδεηγκα VAR κεηξά ηελ πνζφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ κπνξεί λα απσιεζζεί ιφγσ δηαθπκάλζεσλ ηεο 

αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. Ο ππνινγηζκφο απηήο ηεο πνζφηεηαο βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά 

ππνζέζεσλ γηα ηηο ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ «λφκνπ θίλεζεο» ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο 

ηεο ηηκήο θάζε ρξενγξάθνπ θαζψο θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ 

δηαθφξσλ ρξενγξάθσλ. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο ελ ιφγσ κεζφδνπ ζπλίζηαηαη ζην 

φηη ελζσκαηψλεη ζε έλαλ κφλν αξηζκφ ηε ζπλνιηθή έθζεζε ζηνλ θίλδπλν αγνξάο ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηδξχκαηνο. Ζ απιή θαη εχθνιε θαηαλφεζε ηνπ αξηζκνχ απηνχ 

εμεγεί γηαηί ε κεζνδνινγία VAR έγηλε ηφζν γξήγνξα έλα αλαληηθαηάζηαην εξγαιείν 

γηα ηελ παξνπζίαζε πξνο ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηε δηνίθεζε θαη ηνπο 

κεηφρνπο ηνπ χςνπο ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ. 

Τπάξρεη ε πεξίπησζε ε κεζνδνινγία VAR λα πξνζθέξεη ππνεθηηκεκέλα 

απνηειέζκαηα, εάλ νη απνδφζεηο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ελφο ραξηνθπιαθίνπ 

μαθληθά κεηαβιεζνχλ θαηά κε πξνβιέςηκν ηξφπν, ιφγσ κηαο δνκηθήο αιιαγήο ηεο 

ππνθείκελεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο[19]. 

Σν VAR ππνινγίδεη ηε κέγηζηε δεκηά πνπ κπνξεί λα αλακέλεη έλαο νξγαληζκφο 

κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 

νξίδνληα. Οη δεκηέο ππνινγίδνληαη ππνζέηνληαο φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ 

λα πσιεζνχλ ζηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο ηηκέο. Ωζηφζν αλ ε επηρείξεζε έρεη ζηελ θαηνρή 

ηεο ζε κεγάιν βαζκφ κε ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία – πνπ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα 

κεηαπσιεζνχλ γξήγνξα- ην VAR κπνξεί λα ππνεθηηκά ηηο πξαγκαηηθέο δεκηέο, αθνχ ηα 

ζηνηρεία ίζσο ρξεηάδεηαη λα πσιεζνχλ κε έθπησζε. 
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4. ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΖΝ 

ΘΔΧΡΗΑ ΓΗΚΣΤΧΝ 

4.1. Θεσξία δηθηύσλ 

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε θνηλφηεηα ηεο Φπζηθήο έρεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάιπζε θαη ζε κηα ιεηηνπξγηθή θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ 

πνιχπινθσλ δηθηχσλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Μηα βαζηθή γλψζε απηήο ηεο έξεπλαο 

ήηαλ ε αλαθάιπςε ηεο νκνηφηεηαο ζηε δνκή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ φπσο ην 

Internet, ην World Wide Web, δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο, βηνινγηθψλ δηθηχσλ, 

επηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ θαη ειεθηξηθψλ δηθηχσλ θ.α. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, νη πεξηζζφηεξνη απηψλ ησλ πξαγκαηηθψλ δηθηχσλ ζηνλ θφζκν 

δείρλνπλ κηα θαηαλνκή βαζκψλ ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ θαηαλνκή power law θαη 

εκθαλίδνπλ ην ιεγφκελν θαηλφκελν ηνπ κηθξνχ θφζκνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

κέζε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή κεηαμχ νπνηνλδήπνηε δχν θνξπθψλ («βαζκνί 

δηαρσξηζκνχ») ζην δίθηπν κπνξεί λα είλαη εθπιεθηηθά κηθξή[04]. Ίζσο κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζπκβνιέο ζηελ πξφζθαηε ζεσξία ηνπ δηθηχνπ είλαη ε εξκελεία ησλ 

παξακέηξσλ απηψλ ησλ δηθηχσλ φζνλ αθνξά ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ επξσζηία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ απηήλ ηελ άπνςε ηα δίθηπα ηξαπεδψλ 

απνηεινχλ κηα θαιή πξφθιεζε γηα λα κειεηεζνχλ[05]. Αο δνχκε φκσο πξψηα θάπνηνπο 

νξηζκνχο ηεο ζεσξίαο δηθηχσλ.  

4.1.1. Οπιζμοί και καηηγοπίερ δικηύων 

Γπάθορ: Γξάθνο είλαη κηα δνκή πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θνξπθψλ 

(vertices) πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα ζχλνιν αθκψλ (edges) θαη ζπκβνιίδεηαη 

σο G = (V, E), φπνπ G γξάθνο, V νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ πνπ αλαπαξίζηαληαη σο 

θνξπθέο κε Ν = |V| ην πιήζνο ησλ θφκβσλ θαη E νη αθκέο (ζπλδέζεηο επηθνηλσλίαο - 

links) κεηαμχ ησλ θνξπθψλ ηνπ γξάθνπ.   

Καηεςθςνόμενορ Γπάθορ: Ο γξάθνο G = (V, E) νλνκάδεηαη θαηεπζπλφκελνο 

(directed graph) φηαλ θάζε αθκή, (i, j) ∈ Δ είλαη έλα δηαηεηαγκέλν δεχγνο απφ ηνλ 

θφκβν i ζηνλ θφκβν j. Με θαηεπζπλφκελνο (undirected graph) νλνκάδεηαη ν γξάθνο 

πνπ ην δεχγνο (i, j) ∈ Δ δελ είλαη δηαηεηαγκέλν δει. ν θφκβνο i δείρλεη ζηνλ θφκβν j θαη 

ην αληίζηξνθν.  
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Βαθμόρ κόμβος: Βαζκφο κηαο θνξπθήο u είλαη ην πιήζνο ησλ αθκψλ πνπ 

πξνζπίπηνπλ ζηελ θνξπθή u θαη ζπκβνιίδεηαη κε d. (Κάζε θφκβνο ηνπ γξάθνπ είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε άιινπο θφκβνπο, πνπ νλνκάδνληαη γείηνλεο ηνπ u).  

Έζω–βαθμόρ (in-degree) din(u) ηεο θνξπθήο u νλνκάδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

δηαηεηαγκέλσλ αθκψλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ θνξπθή u. Έξω–βαθμόρ (out-degree) 

dout(u) κηαο θνξπθήο u νλνκάδεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαηεηαγκέλσλ αθκψλ πνπ 

αλαρσξνχλ απφ ηελ θνξπθή u. Γηα κε θαηεπζπλφκελν γξάθν ηζρχεη dout(u) = din(u) 

γηα φινπο ηνπο θφκβνπο.[11] 

Καηεγνξίεο δηθηχσλ 

 Με θαηεπζπλφκελα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα θαηεχζπλζε 

 Καηεπζπλφκελα πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα θαηεχζπλζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ θαη 

ππνλνεί φηη ππάξρεη θάπνηα ηεξαξρία 

 Με ζπληειεζηή βάξνπο: νη αθκέο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε θάπνην βάξνο  

 Υσξίο ζπληειεζηή βάξνπο: νη αθκέο δελ είλαη ραξαθηεξηζκέλεο κε θάπνην 

βάξνο 

 Απινχο γξάθνπο: νη πνιιαπιέο αθκέο πνπ ζπλδένπλ ην ίδην δεπγάξη ησλ 

θνξπθψλ απαγνξεχνληαη 

 Πνιπγξαθνπο: επηηξέπνληαη νη πνιιαπιέο αθκέο πνπ ζπλδένπλ ην ίδην δεπγάξη 

ησλ θνξπθψλ[06] 

4.1.2. Ιδιόηηηερ γπάθων 

Αο εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηηο ηδηφηεηεο ησλ γξάθσλ, πνπ ζα καο επηηξέςεη 

λα ζεσξνχκε ηε ρξήζε ελφο πίλαθα δεχμεσλ (links) ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ κνλνπαηηψλ αλάκεζα ζηνπο θφκβνπο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δεχμεσλ πνπ ζπλδένπλ θάζε θφκβν.  

ην παξαθάησ ζρήκα ππάξρεη έλαο γξάθνο πνπ έρεη πέληε θφκβνπο ην νπνίν ζα 

καο βνεζήζεη λα εμεηάζνπκε ηηο ηδηφηεηεο ησλ γξάθσλ φπσο θαη λα εμεηάζνπκε ηηο 

ηδηφηεηεο ελφο πίλαθα δεχμεσλ πνπ βγαίλεη απφ ηελ ηνπνινγία ηνπ γξάθνπ. 
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Δηθόλα 2. Γπάθορ 

Ζ πνιιαπιή ρξεζηκφηεηα ησλ γξάθσλ γηα ηελ πεξηγξαθή δηθηχσλ κπνξεί λα 

εηδσζεί ζεσξψληαο κεξηθέο απφ ηηο πηζαλέο δηακνξθψζεηο ηνπ δηθηχνπ πνπ καο 

παξνπζηάδεη ην παξαπάλσ ζρήκα. Απηφ ην δηάγξακκα ζα κπνξνχζε λα αληηπξνζσπεχεη 

ηελ ζέζε κηαο θεληξηθήο ηξάπεδαο θαη ηεζζάξσλ απνκαθξπζκέλσλ άιισλ ηξαπεδψλ 

πνπ πξέπεη λα δηαζπλδεζνχλ άκεζα κε ηελ θεληξηθή ηξάπεδα. 

Ο γξάθνο ησλ πέληε θφκβσλ πνπ ππάξρεη ζην ζρήκα πεξηέρεη ελληά δεχμεηο, φπνπ 

θάζε δεχμε αληηπξνζσπεχεη κία γξακκή ή έλαλ θιάδν πνπ ζπλδέεη δχν θφκβνπο. Έηζη, 

θάζε ζχλδεζε κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ κία νκάδα απφ δεπγάξηα θφκβσλ, φπσο ηα (1, 

2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), θαη νχησ θαζ’ εμήο. Αλ ππνζέζνπκε φηη ε ξνή ησλ επηθνηλσληψλ 

πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλαλ γξάθν είλαη δχν θαηεπζχλζεσλ δελ ρξεηάδεηαη λα 

μερσξίδνπκε ηηο ζπλδέζεηο (i, j) θαη (j, i), φπνπ ηα i θαη j αληηπξνζσπεχνπλ αξηζκνχο 

θφκβσλ. Έηζη, κπνξνχκε λα γξάςνπκε ζχλδεζε (i, j) = ζχλδεζε (j, i). Παξαπέξα, 

κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε έλα γξάθν απφ Ν θφκβνπο θαη L δεχμεηο ζαλ G(N, L). 

i) Τπννκάδεο δηθηχνπ 

αλ παξάδεηγκα κηαο ππνδηαίξεζεο ηνπ δηθηχνπ, αο ππνζέζνπκε φηη ην δίθηπν πνπ 

ππάξρεη ζην ζρήκα δηαηξείηαη ζηηο νκάδεο πνπ έρεη ηα δεπγάξηα θφκβσλ (1, 4) θαη ηα (1, 

2), (2, 3), (3, 5). Σφηε, αλ ην G1(N1, L1) αληηπξνζσπεχεη ηελ ππννκάδα ηνπ δηθηχνπ πνπ 

πεξηέρεη ην δεπγάξη θφκβσλ είλαη ην (1, 4) ελψ ην G2(N2, L2) αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ππννκάδα πνπ πεξηέρεη ηα δεπγάξηα θφκβσλ (1, 2), (2, 3), (3, 5) θαη ηα νπνία είλαη νη 

δεζκνί πνπ ζπλδένπλ ηνλ θφκβν 1 ζην 2, ην 2 ζην 3 θαη ην 3 ζην 5, ηφηε ε έλσζε ηνπ G1 

θαη ηνπ G2 ( καζεκαηηθά γξάθεηαη G1∪G2 ) αληηπξνζσπεχεη ην αδηαίξεην δίθηπν. Έηζη, 

ην G1∪G2 είλαη ν γξάθνο ηνπ νπνίνπ ε νκάδα ησλ θφκβσλ είλαη Ν1 ∪ Ν2 θαη ε νκάδα 

ησλ δεζκψλ είλαη L1 ∪ L2. 
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ii)  Γξνκνιφγηα 

Αλ ηα i θαη j είλαη μερσξηζηνί θφκβνη ηνπ γξάθνπ G(N, L), κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε 

ηνλ φξν δξνκνιφγην ζαλ κηα δηαηεηαγκέλε ιίζηα απφ δεχμεηο φπσο (i, i1), (i1, i2), …, (in, 

j) φπσο φηη ην i εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ δεζκνχ ελψ ην j εκθαλίδεηαη 

κφλν ζην ηέινο ηνπ ηειεπηαίνπ δεζκνχ. Δμαηξψληαο ηνπο θφκβνπο i θαη j, φινη νη άιινη 

θφκβνη ηνπ δξνκνινγίνπ ζα εκθαληζηνχλ αθξηβψο δχν θνξέο, αθνχ αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ είζνδν ελφο θφκβνπ ζε έλαλ δεζκφ φπσο θαη ηελ έμνδν ελφο θφκβνπ ζε έλαλ δεζκφ 

πνπ θηινμελεί έλαλ άιινλ θφκβν.  

iii)  Κχθινη θαη δέληξα 

Γχν επηπξφζζεηεο ηδηφηεηεο ησλ γξάθσλ πνπ αμίδνπλ πξνζνρήο είλαη νη θχθινη θαη ηα 

δέληξα. Έλαο θχθινο είλαη έλα δξνκνιφγην ην νπνίν έρεη ηνλ ίδην αξρηθφ θαη ηειηθφ 

θφκβν. Έηζη, ην δξνκνιφγην (1, 2), (2, 4), (4, 5) ζην ζρήκα 3 ζα κπνξνχζε λα γίλεη ν 

θχθινο (1, 2), (2, 4), (4, 5), (5, 1) ρξεζηκνπνηψληαο ηε δεχμε (5, 1) γηα λα γπξίζεη ζηνλ 

θφκβν 1. Έλα δέληξν είλαη κηα ζπιινγή απφ δεχμεηο πνπ ζπλδένπλ φινπο ηνπο θφκβνπο 

ζε έλα γξάθν θαη ηνπ νπνίνπ νη δεχμεηο δελ πεξηέρνπλ θχθινπο. Παξ’ φιν πνπ κία 

ζχγθξηζε κεηαμχ κηαο δξνκνιφγεζεο θαη ελφο δέληξνπ κπνξεί λα εκθαλίδεηαη 

αζήκαληε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν είλαη δηαθξηηή θαη έρεη κηα 

εθαξκνγή – θιεηδί ζε κηα εηδηθή πεξηνρή ηνπ ζρεδηαζκνχ δηθηχσλ. Γηαθνξεηηθά απ’ φηη 

έλα δξνκνιφγην πνπ κπνξεί λα ζπλδέεη ή λα κε ζπλδέεη φινπο ηνπο θφκβνπο ζε έλα 

γξάθν, έλα δέληξν ζα ζπλδέεη φινπο ηνπο θφκβνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε αλάιπζε ηνπ κήθνπο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δέληξσλ πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ απφ έλαλ θνηλφ γξάθν.[11] 

iv) Ο βαζηθφο πίλαθαο δεχμεσλ 

Μπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε έλαλ γξάθν G(N, L) πνπ πεξηέρεη Ν θφκβνπο θαη L 

δεχμεηο κέζσ ελφο Ν x Ν πίλαθα δεχμεσλ (adjacency matrix) . ’ απηφλ ηνλ πίλαθα 

κπνξνχκε λα αλαζέζνπκε ηηο ηηκέο ζε θάζε ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ππάξρεη 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ i θαη j. Έηζη, αλ Υ είλαη ν πίλαθαο δεχμεσλ, κπνξνχκε 

λα πεξηγξάςνπκε γηα ην θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Υ σο: 

Υij = 0 αλ δελ ππάξρεη δηαζχλδεζε κεηαμχ i θαη j 

Υij = 1 αλ ππάξρεη δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ i θαη j 
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ηελ πξνεγνχκελε πεξηγξαθή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κεηαβιεηή i γηα ηελ i-νζηή 

ζεηξά θαη ηε κεηαβιεηή j γηα ηε j-νζηή ζηήιε ηνπ πίλαθα δεζκψλ. Σν παξαθάησ ζρήκα 

δείρλεη ηνλ πίλαθα δεζκψλ γηα ην γξάθν ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο. 
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Παξ’ φιν πνπ έλαο βαζηθφο πίλαθαο δεχμεσλ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δηαζπλδέζεσλ θαη ησλ θφκβσλ, απηή ε ζρέζε εθθξάδεηαη σο κηα δπαδηθή ζρέζε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θπζηνινγηθά ζέινπκε λα ζεσξνχκε ηελ αλάζεζε ηηκψλ ζηηο δεχμεηο 

φπνπ ηέηνηεο ηηκέο κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ην κήθνο κηαο δηαζχλδεζεο, ην 

θφζηνο ηεο, ηε ρσξεηηθφηεηα κεηάδνζεο, ή θαη ην πνζφ θάπνηαο επηηαγήο φζν απηέο νη 

ηηκέο εθθξάδνληαη γηα ηελ ίδηα θπζηθή νληφηεηα ζε θάζε δηαζχλδεζε. Οη αλαζέζεηο ησλ 

ηηκψλ ζηηο δηαζπλδέζεηο έρεη σο απνηέιεζκα έλαλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ γλσζηφ ζαλ 

βάξνο πνπ ηνπνζεηείηαη ζε θάζε δηαζχλδεζε ηνπ γξάθνπ. 

Αλ παξαζηήζνπκε ην βάξνο κηαο δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ θφκβσλ i θαη j σο Wij, 

ηφηε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη Wij = Wji αθνχ δελ δηαθξίλνπκε ηηο δηαζπλδέζεηο (i, 

j) θαη (j, i). Αλάινγα, αλ δελ ππάξρεη δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ θφκβσλ i θαη j , ηφηε ην 

Wij είλαη 0. Όκσο γηα θαηεπζπλφκελνπο γξάθνπο  φπνπ ππάξρεη δηάθξηζε ησλ 

δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ (i,j) θαη (j,i) ηφηε  Wij ≠ Wji.   

 

4.2 Γνκή ελόο δηθηύνπ. 

 

Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηξάδνληαη πνιιά κεγάια 

θαη πνιχπινθα δίθηπα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο 

πνιηηηθήο ζήκεξα, θαζψο επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξφζθαηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο δπλακηθήο ηνπ δηθηχνπ. Θα αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά θάπνηεο 

έλλνηεο κε ζθνπφ λα δνχκε πψο ζα επεξεάζνπλ ηελ κνληεινπνίεζε ηεο δηάδνζεο 

κφιπλζεο ζε νηθνλνκηθά δίθηπα. 
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Μηα ζεκαληηθή έλλνηα ηνπ δηθηχνπ είλαη ε θαηαλνκή βαζκνχ ηνπ. Ο θάζε θφκβνο 

έρεη έλαλ αξηζκφ απφ ζπλδέζεηο κε ηνπο γεηηνληθνχο ηνπ (βαζκφο θφκβνπ). Ζ θαηαλνκή 

βαζκνχ P(k) είλαη ε θαηαλνκή πνπ πεξηγξάθεη ηελ πηζαλφηεηα λα έρνπκε έλαλ θφκβν 

κε k ζπλδέζεηο. Δίλαη γλσζηφ φηη νη θαηαλνκέο βαζκνχ ζηα δίθηπα είλαη έληνλα δεμηά 

επηθιηλείο, δειαδή νη πην πνιινί θφκβνη έρνπλ κηθξφ βαζκφ, αιιά ππάξρεη έλαο κηθξφο 

αξηζκφο θφκβσλ νη νπνίνη έρνπλ κεγάιν βαζκφ. Όηαλ ε θαηαλνκή βαζκνχ αθνινπζεί 

έλα λφκν δχλακεο     φπνπ γ ζπλήζσο κεηαμχ 2 θαη 3 ηφηε ραξαθηεξίδνπκε ην δίθηπν 

σο δίθηπν απνπζία θιίκαθαο (free-scale network). 

 

Δηθόλα 3. Καηανομή βαθμών ζε ένα scale-free δίκηςο 

ην παξαπάλσ ζρήκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ αξηζκεηηθή θιίκαθα, θαίλεηαη ε scale-

free θχζε ησλ δηθηχσλ πνπ φπσο θαίλεηαη πεξηγξάθεη αξθεηά ξεαιηζηηθά ηελ 

πξαγκαηηθή θχζε ησλ δηθηχσλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ φπσο ν ηζηφο θαη ην Internet. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε ηδηφηεηα απηή ζεκαίλεη φηη ε κέζε πεξηγξαθή ηνπ βαζκνχ θφκβνπ δελ 

επαξθεί γηα ηελ θαζνιηθή πεξηγξαθή ηνπ δηθηχνπ θαη επνκέλσο απηφ δελ κπνξεί λα έρεη 

κηα ραξαθηεξηζηηθή κέζε κέηξεζε, νπφηε νξίδεηαη σο scale-free [02]. 

4.2.1 Clusterization 

Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηθηχσλ, ην νπνίν αλαηξεί ελ κέξεη ηελ 

ηπραηφηεηα θαη εηζάγεη επηπιένλ δνκή, είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν έλαο θφκβνο 

έρεη θχθιν γεηηφλσλ ν νπνίνο ηείλεη λα θαιχπηεη κέξνο ησλ θχθισλ ησλ γεηηφλσλ ηνπ. 
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ε θνηλσληθά δίθηπα απηφ κεηαθξάδεηαη κε ηελ παξαηήξεζε φηη νη θίινη ηνπ θίινπ ελφο 

αηφκνπ ηείλνπλ λα γίλνπλ θαη δηθνί ηνπ. Σν θαηλφκελν απηφ αλαγλσξίζηεθε πξψηα απφ 

ηνπο Watts θαη Strogatz θαη απφ ηφηε θίλεζε ηελ πξνζνρε θαη άιισλ εξεπλεηψλ. Θα 

κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε ηελ έλλνηα απηή σο φκνην-γεηηλίαζε. Ο ζπληειεζηήο 

φκνην-γεηηλίαζεο (Clustering coefficient) ελφο θφκβνπ i είλαη ν ιφγνο ησλ πξαγκαηηθψλ 

αθκψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο θφκβνπο κε ηνλ ακέζσο επφκελν γεηηνληθφ θφκβν k σο πξνο 

ηνλ αξηζκφ ησλ αθκψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο k θφκβνπο κεηαμχ ηνπο. Ο ζπληειεζηήο 

νιφθιεξνπ ηνπ δηθηχνπ είλαη ν κέζνο φξνο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ γηα θάζε θφκβν. 

   
   

        
                                                         (4.1) 

Όπνπ Δi  είλαη ν αξηζκφο ησλ άκεζσλ ζπλδέζεσλ απφ ηνλ θφκβν i ζηνπο θ γείηνλεο ηνπ. 

ε έλα πιήξσο ζπλδεδεκέλν δίθηπν ζα είλαη C=1. Μπνξνχκε λα δνχκε ηελ έλλνηα απηε 

σο ηελ πηζαλφηεηα θφκβνη πνπ είλαη γείηνλεο ζε έλαλ θφκβν είλαη θαη κεηαμχ ηνπο 

γείηνλεο. 

4.2.2 Κενηπικόηηηα 

Μία ζεκαληηθή ηδηφηεηά ησλ θφκβσλ είλαη ε θεληξηθφηεηα (centrality). Ζ έλλνηα 

απηή εηζάγεη ζηελ πξνζέγγηζή καο ην λέν ζηνηρείν φηη ηα άηνκα ηνπ πιεζπζκνχ ηα 

νπνία δηαδίδνπλ ηελ αζζέλεηα δελ είλαη πιένλ ηζφηηκα. Σν ζηνηρείν απηφ κπνξεί λα 

εηζαρζεί θαη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ επάισησλ αηφκσλ.  

Γηαηζζεηηθά κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε ηθαλφηεηα ελφο θφκβνπ λα έρεη 

κεγάιε επηξξνή ζηελ δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ηνπ ζην 

δηάγξακκα δηθηχνπ θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηνπ κε άιινπο θφκβνπο. Μηα πξψηε 

κέηξεζε ηεο θεληξηθφηεηαο είλαη ν βαζκφο θφκβνπ ν νπνίνο νξίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ 

ζπλδέζεσλ ηνπ κε ηνπο γεηηνληθνχο ηνπ θφκβνπο. Δίλαη πξάγκαηη έλα ζεκαληηθφ κέηξν 

γηα ην πφζν εχθνια έλαο θφκβνο κπνξεί λα δηαδψζεη ηελ πιεξνθνξία, αιιά ε ζπλνιηθή 

δηάδνζε πξνο ην πιήζνο ησλ θφκβσλ απαηηεί κάιινλ κηα γελίθεπζε ηεο έλλνηαο. ην 

επφκελν ζρήκα θαίλεηαη παξαζηαηηθά ε έλλνηα ηεο θεληξηθφηεηαο φπνπ ζηε ζπλέρεηα 

ζα ηελ νξίζνπκε αθξηβψο. Απηφ πνπ δηαθξίλεη ηελ θεληξηθφηεηα απφ ην βαζκφ θφκβνπ 

είλαη ε δπλαηφηεηα ελφο θφκβνπ λα έρεη κεγαιχηεξε επηξξνε ζε άιινπο ζεκαληηθνχο ζε 

ζχγθξηζε κε έλαλ άιιν θφκβν ν νπνίνο έρεη ηνλ ίδην βαζκφ κε ηνλ πξψην . Ζ 

θεληξηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα δψζεη κηα εηθφλα γηα ην πνηνη είλαη νη θφκβνη πνπ ζα 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη  «ζπζηεκηθήο ζεκαζίαο».  
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Δηθόλα 4. Γίκηςο ζηο οποίο θαίνεηαι όηι ο κόμβορ Β είναι πιο κενηπικόρ από ηον Α 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα  ν θφκβνο Β είλαη πην θεληξηθφο ζην δίθηπν απφ ηνλ Α 

παξφιν πνπ θαη νη δχν έρνπλ βαζκφ 5. Μηα άιιε φςε ηεο θεληξηθφηεηαο είλαη θαη ε 

δηακεζφηεηα (betweenness). ηελ πεξίπησζε απηε εμεηάδνπκε ην βαζκφ ειέγρνπ ελφο 

θφκβνπ i ζηε δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ (εθηφο ηνπ i) φηαλ ε 

πιεξνθνξία δηαδίδεηαη κέζσ ηνπ i [15]. ρεκαηηθά ε έλλνηα απηή παξνπζηάδεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. 

 

Δηθόλα 5. Γίκηςο ζηο οποίο θαίνεηαι όηι οι κόμβοι Α και Β έσοςν μεγαλύηεπη διαμεζόηηηα από ηον κόμβο 

C  
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4.3. Υξήζε ηεο ζεσξίαο δηθηύσλ ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θηλδύλνπ 

ηξαπεδώλ 

Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη εληππσζηαθά απνδείμεη ηελ αιιεινζχλδεζε 

πνπ ραξαθηεξίδεη ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Παξέρνληαο έλα πιαίζην 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο  ζηαζεξφηεηαο, νη ππεχζπλνη ράξαμεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζεζεί βξίζθνληαη ζήκεξα φρη κφλν ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ 

θαλνληζηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά ςάρλνπλ  γηα λέα αλαιπηηθά εξγαιεία πνπ 

ζα βνεζήζνπλ ζηνλ θαιχηεξν εληνπηζκφ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεγψλ ηνπ 

ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. Ωο εθ ηνχηνπ ε αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά 

σο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Ο ζπζηεκηθφο θίλδπλνο αθνξά ηελ πηζαλφηεηα έλα γεγνλφο, φπσο ε θαηάξξεπζε 

κηαο ηξάπεδαο ή κηα δηαηαξαρή ζηελ αγνξά λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα κεγάιεο 

θιίκαθαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ζε άιια ζεζκηθά φξγαλα ή αγνξέο. 

Ζ πξφιεςε απηψλ ησλ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ λα παξαθσιχζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πιένλ ζηφρνο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ. Ο ζεκαληηθφο αξηζκφο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ζε φιν ην θφζκν 

απνδεηθλχεη φηη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο είλαη πάληα εππαζήο ζηηο θξίζεηο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη νη κηθξέο θξίζεηο, πνπ επεξεάδνπλ κεξηθέο ηξάπεδεο, κπνξνχλ λα 

δηαβηβαζηνχλ ζε φιν ζχζηεκα θαη ζην ηέινο λα επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ 

ηεο.[08] 

Καηά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ε ιεηηνπξγία ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο έρεη ακθηζβεηεζεί απφ κηα εμαηξεηηθή ζεηξά ηέηνησλ γεγνλφησλ. Απηφ 

έθεξε ζην πξνζθήλην ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ ζχλδεζε ηνπ  ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα, ην πψο ηα πξνβιήκαηα ζε έλα ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζα κπνξνχζαλ λα θζάζνπλ θαη ζηα άιια ηκήκαηα. 

Ζ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers ην επηέκβξην ηνπ 2008 κεηέηξεςε κηα 

απαηζηφδνμε θαη απνπξνζαλαηνιηζκέλε δηάζεζε πνπ επηθξαηνχζε ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ζε πιήξε παληθφ θαη παξάιπζε ησλ αγνξψλ. Ζ κεγαιχηεξε 

αξλεηηθή έθπιεμε κεηά απφ ηελ Lehman Brothers  ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηεο ζηα ακνηβαία 

θεθάιαηα ηεο ρξεκαηαγνξάο. Όηαλ ε αμία ησλ ρξεκάησλ ησλ επελδπηψλ κεηψζεθε 

θάησ απφ ην πνζφ πνπ επελδχζεθε, ν θιάδνο επιήγε απφ θχκα εμαγνξψλ πνπ 

ηξνθνδφηεζε αζηάζεηα ζηηο πηζησηηθέο αγνξέο. Καη πάιη, νη ηξάπεδεο θαη νη εηαηξείεο 

ζηεξίρζεθαλ ζε βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ εκπνξηθψλ ρξενγξάθσλ ή 
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ABCP (δειαδή ηνπ ρξένπο πνπ ππνζηεξίδεηαη κε ππνζήθεο ζε πηζησηηθέο θάξηεο θαη 

άιια θαηαλαισηηθά δάλεηα). 

Ο αληίθηππνο ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε 

ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ηε 

δηαζχλδεζε ηνπο, θαζψο θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ θαη ηελ καθξννηθνλνκία. Ζ ζπζηεκηθή ζηαζεξφηεηα είλαη έλα δεκφζην αγαζφ 

θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ σο δεκφζηνπ αγαζνχ απνηειεί ηε βάζε γηα κηα καθξν-

πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε ζηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε θαη επνπηεία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο κηθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο , ε επνπηεία κεκνλσκέλσλ 

θηλδχλσλ ελφο ηδξχκαηνο είλαη επίζεο ζεκαληηθή. Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ θηλδχλνπ ζηηο ηξάπεδεο είλαη φηη ιακβάλνπλ ππφςε, απφ ηελ άπνςε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο ηελ έθζεζε πνπ έρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

(ελδερνκέλσο ζπζηεκηθήο ζεκαζίαο) αληηζπκβαιινκέλνπο. Ο ζπζηεκηθφο θίλδπλνο δελ 

κπνξεί λα ειεγρζεί απφ θάζε ηξάπεδα. Όκσο, κε ηε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ 

απνζεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ κεγάισλ αλνηγκάησλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εμαξηήζεσλ, νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

4.3.1. Η σπήζη ηηρ θεωπίαρ δικηύων ζηην ανάλςζη ηος ζςζηημικού κινδύνος  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε καο ππελζχκηζε πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δνχκε ην δίθηπν 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίδακε φηη ζεκαληηθέο απνηπρίεο φπσο ε 

θαηάξξεπζε κηαο ηξάπεδαο  ή ε παξ 'νιίγνλ αλεπάξθεηα νξηζκέλσλ νξγάλσλ γξήγνξα 

εμαπιψζεθαλ θαη ζην ζχλνιν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

ζεσξία δηθηχσλ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα αλαιχζνπκε ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν 

ηέηνησλ δηαηαξαρψλ 

(i) εμεηάδνληαο ην πφζν αλζεθηηθφ είλαη ην ζχζηεκα ζηε κφιπλζε θαη 

(ii) πνηα είλαη ηα θχξηα θαλάιηα κεηάδνζεο ηεο κφιπλζεο ψζηε λα πξνιάβνπκε ηελ 

γελίθεπζε κηαο δηαηαξαρήο. 

Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο αλάιπζεο ηνπ ζπζηεκηθνχ θίλδπλνπ είλαη φηη εθ 

πξψηεο φςεσο ην ζχζηεκα είλαη πνιχ εχζξαπζην. Απηφ πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο δηαζπλδέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ην δηθηχνπ πνπ 

ρξεζηκεχνπλ σο εληζρπηέο θάπνηαο δηαηαξαρήο ζην δίθηπν θαη φρη σο απνξξνθεηέο. 



Σουμπέκας Δημήτριος 

 

44 

 

Έλα άιιν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αλάιπζεο είλαη φηη εληφο ηνπ δηθηχνπ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππάξρνπλ θφκβνη κε ιίγεο κφλν ζπλδέζεηο, αιιά θαη 

θφκβνη πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζπλδεδεκέλνη. Πξνθαλψο, απηά ηα δίθηπα είλαη εμαηξεηηθά 

επάισηα ζε πεξίπησζε πνπ απηνί πνπ έρνπλ πςειή ζπλδεζηκφηεηα θφκβσλ 

δηαηαξαρζνχλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ έρνπκε έλα ρηχπεκα ζην ζχζηεκα, ν 

αξηζκφο ησλ επεξεαδφκελσλ ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο, αιιά ε 

δηαηαξαρή, κπνξεί αθφκε λα δηαδνζεί ζε φιν ην ζχζηεκα. Σα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, 

γηα παξάδεηγκα, αλήθεη ζηα δίθηπα κε κηα ηέηνηα ηδηφηεηα. 

Πξνθαλψο, κεγάια θαη ηδηαίηεξα ζπλδεδεκέλα ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα 

ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ άπνςε ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ. Απηφ έρεη ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο θαη ρξήδεη καθξν-πξνιεπηηθήο επνπηείαο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Ζ αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ νξγαληζκψλ θαη αγνξψλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

φιν ην δίθηπν εάλ πξνθιεζεί κηα δηαηαξαρή ζε απηνχο. Αζθαιηζηηθνί θνξείο θαη 

ηξάπεδεο απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα απηψλ ησλ ηδξπκάησλ. 

Έλα ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα δελ κπνξεί λα είλαη θξίζηκν γηα ηε ιεηηνπξγία κφλν 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ή ησλ ππνδνκψλ κηαο ρψξαο δηφηη θαη ηα άιια 

ζεζκηθά φξγαλα είλαη νηθνλνκηθά εθηεζεηκέλα ζε απηφ, αιιά θαη επεηδή άιινη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ ίδηα αγνξά βαζίδνληαη ζηελ ζπλερή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κε 

απνηέιεζκα λα θινληζηνχλ θαη άιινη θιάδνη εθηφο απφ ηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ. Απηφ 

είλαη έλα θξίζηκν ζεκείν, θαζψο ν αληίθηππνο ηεο απνηπρίαο κηαο δεδνκέλεο ζέζεο 

ζηελ αγνξά εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ ππνδνκή γηα ηελ ζηήξημε ηεο.  

Ζ ζεσξία δηθηχσλ πξνζθέξεη έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηήο ηεο πξφθιεζεο. Ζ εζηίαζε ηνπ αλάινγα κε ηε ζπλδεηηθφηεηα θαη ηνπο 

ζεκαληηθνχο ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαζηζηά ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ 

ζεσξία δηθηχσλ θαζψο απνηειεί κηα θαιή εθηίκεζε ηεο αζηάζεηαο ή ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο  ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο 

ζεσξίαο ησλ δηθηχσλ ζην ρξεκαηνπηζηψηηθφ ζχζηεκα ζα ην σθειήζεη απφ ηελ 

ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη πξνθχςεη θαη ζε άιιεο επηζηήκεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

δίθηπα επηηξέπνπλ θάπνηνλ λα θνηηά πέξα απφ ην "ζεκείν δηαηαξαρήο"  θαη λα 

πξνβιέπεη ηηο επηπηψζεηο δηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο ζε φιν ην δίθηπν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έηζη ε αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα παξάζρεη αλακθηζβήηεηα ρξήζηκεο νδεγίεο γηα 
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ηελ αλάιπζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθφ εξγαιείν γηα 

ηε κειινληηθή αλάιπζε ηέηνησλ θηλδχλσλ. 

Σα δίθηπα νξίδνληαη ζαλ ζπιινγέο θφκβσλ (π.ρ. ηξάπεδεο) θαη νη ζπλδέζεηο 

απνηεινχλ ηηο ζρέζεηο (π.ρ. νηθνλνκηθέο ζρέζεηο). Οη δεζκνί πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ επεξεάδνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ θφκβσλ (γηα παξάδεηγκα, νη ηζνινγηζκνί ησλ 

ηξαπεδψλ επεξεάδνληαη απφ πθηζηάκελνπο δεζκνχο κε ηηο άιιεο ηξάπεδεο), θαη ε δνκή 

ησλ ζρέζεσλ επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ.  

Έλα δείγκα ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηθηχνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα φπνπ νη θφκβνη απνηεινχλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη νη δεζκνί 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Σα ρξψκαηα ησλ θφκβσλ εθθξάδνπλ 

δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο: φπσο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (θφθθηλν), 

Βφξεηα Ακεξηθή (κπιε) θαη άιιεο ρψξεο (πξάζηλν). Αθφκε θαη κε ην κεησκέλν αξηζκφ 

ησλ δεζκψλ (links) πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα, ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή 

παγθφζκηα νηθνλνκία, ην δίθηπν παξνπζηάδεη πςειή ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Απηφ δείρλεη φηη ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο είλαη 

αιιειέλδεηνο, θάηη πνπ θάλεη ην δίθηπν επάισην ζε αζηάζεηα ιφγσ ηνπ ζπζηεκηθνχ 

θηλδχλνπ.[17] 

 

 

Δηθόλα 6: Γίκηςο ηος σπημαηοπιζηωηικού ζςζηήμαηορ 

Ζ έιιεηςε ζπκπεξηθνξάο είλαη ίζσο ε θχξηα θξηηηθή πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο 

αλάιπζεο ηνπ δηθηχνπ απφ πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο ζήκεξα. Ζ πξνθχπηνπζα 

κεραληθή απεηθφληζε ηνπ πψο ε δνκή δεκηνπξγείηαη θαη εμειίζζεηαη κε ηνλ θαηξφ 
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κπνξεί λα κελ έρεη βξφρνπο αλάδξαζεο θαη λα κελ δίλεη ελδνγελείο απαληήζεηο νη 

νπνίεο είλαη, σζηφζν, ζηνλ ππξήλα ησλ εμειίμεσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ δηθηχσλ. 

Πξάγκαηη, ε ηξέρνπζα θξίζε απέδεημε πσο νη δηεξγαζίεο ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα 

αιιάμνπλ μαθληθά θαη απξφβιεπηα.[09] 

Σν “Agent-based model” (βαζηζκέλν ζε αιγφξηζκνπο θαη πξνζνκνηψζεηο ) είλαη 

κηα πξφζθαηε πξνζέγγηζε πνπ επηλνήζεθε γηα λα θαιχςεη απηφ ην θελφ. Σν “agent-

based model” (ABM) είλαη έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ απηφλνκσλ αηφκσλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην ζχζηεκα σο ζχλνιν. Μηα βαζηθή έλλνηα ζην ΑΒΜ είλαη φηη ε 

απιή ιήςε απνθάζεσλ δεκηνπξγεί θαλφλεο πνπ κπνξεί λα παξάγνπλ ζχλζεηεο 

ζπκπεξηθνξέο ζην ζχζηεκα. 

Γηα παξάδεηγκα, ν Soramäki ζπδήηεζε έλα κνληέιν πξαγκαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ 

ζε ζπλερή ρξφλν πιεξσκψλ ζε έλα ζχζηεκα κε 15 ηξάπεδεο εηζάγσληαο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ απφθαζε θάζε ηξάπεδαο ζρεηηθά κε (i) ην κεξίδην ησλ πιεξσκψλ 

πνπ είλαη ζε θαζπζηέξεζε αλά πάζα ζηηγκή, θαη (ii) ην κέγεζνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ ζέιεη λα έρεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο θαη κνλαδηθνχ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Κάλνληαο ηηο πξνζνκνηψζεηο κε 

βάζε ηνπο θαλφλεο απηνχο, κειέηεζαλ ην πψο ε θεληξηθφηεηα κηαο ηξάπεδαο πνπ έρεη 

θαηαξξεχζεη (αθαηξείηαη γηα νιφθιεξε ηελ εκέξα απφ ην δηθηχν) ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξφζζεηε ξεπζηφηεηα δήηεζεο απφ ην φιν ζχζηεκα. Γηαπίζησζαλ φηη φζν πεξηζζφηεξν 

είλαη εθζεηεκέλν  ην ζχζηεκα ζε κε γξακκηθέο ζπκπεξηθνξέο ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο ηξάπεδαο ή ησλ πεξηνξηζκψλ ξεπζηφηεηαο, ηφζν πην αδχλακνο είλαη ν ζπζρεηηζκφο 

ησλ επηπηψζεσλ απνηπρίαο κε ηελ θεληξηθφηεηα πνπ έρεη κηα ηξάπεδα ζε έλα δίθηπν. 

Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ρξεηάδνληαη θάπνηνη θαλφλεο ζηα νηθνλνκηθά δίθηπα ψζηε λα 

απνθχγνπκε απξφβιεπηεο ζπκπεξηθνξέο. 

 Όζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα γηα ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ψζηε λα 

πξνψζεζνπλ  αζθαιέζηεξεο ηνπνινγίεο, ν Soramäki αλαθέξεηαη ζην CLS, ην 

κεγαιχηεξν ζχζηεκα επίιπζεο ηνπ θφζκνπ γηα μέλεο ζπλαιιαγέο, ζαλ παξάδεηγκα, 

φπνπ νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δεζκνί ελφο ηδξχκαηνο είλαη ζνβαξά πεξηνξηζκέλνη κε 

ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα. 

Γηα ηηο ηξάπεδεο ππάξρνπλ θαλφλεο γηα ηελ επηβνιή θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ 

πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο. Οη θαλφλεο γηα ηελ επηβνιή 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηηο ηξάπεδεο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο 
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απνξξφθεζεο δεκηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ επέιζνπλ κε πξνβιέςηκνη θίλδπλνη, ζηνπο 

νπνίνπο εθηίζεληαη νη ηξάπεδεο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

Μάιηζηα αλακέλεηαη ην 2013 λέν παθέην κέηξσλ γλσζηφ ψο Βαζηιεία ΗΗΗ. Σν λέν 

πιαίζην πξνβιέπεη µία πξνζέγγηζε αξηηφηεξε θαη πεξηζζφηεξν πξνζαξµνζµέλε ζηε 

θχζε ησλ αλαιαµβαλφµελσλ θηλδχλσλ, πξνάγνληαο ηελ εληζρπµέλε δηαρείξηζε ηνπ 

θηλδχλνπ απφ ηα ρξεµαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα, πξάγµα πνπ ζα ζπµβάιεη ζηε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο, ζα εµπλεχζεη εµπηζηνζχλε ζηα 

ρξεµαηνπηζησηηθά ηδξχµαηα θαη ζα εληζρχζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 

5. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΜΔ ΔΝΔΥΤΡΟ 

ΜΔΣΑΥΡΟΝΟΛΟΓΖΜΔΝΔ ΔΠΗΣΑΓΔ 
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία , φπσο θαη ε ειιεληθή θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο πάζρεη απφ 

θάπνηα θαζπζηέξεζε, ζε ζρέζε κε ηη ηξέρεη νπνπδήπνηε. Γηα ηα ηνμηθά νηθνλνκηθά 

πξντφληα, πνπ θαηέθιηζαλ φιν ηνλ θφζκν θαη νδήγεζαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε 

απηή ηελ πξσηνθαλή χθεζε πνπ βηψλνπκε, ε ζπλεζηζκέλε ειιεληθή θαζπζηέξεζε 

απνδείρηεθε ζσηήξηα. Δλ νιίγνηο ην ειιεληθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα δελ είρε πξνιάβεη 

λα θαηαιάβεη ηη ήηαλ απηέο νη πεξίθεκεο απνδφζεηο πνπ έδηλαλ νη ηνπνζεηήζεηο ζηελ 

Lehman Brothers ή ζηηο επελδχζεηο πνπ έθαλε ν θνβεξφο ηφηε Μπέξλαξλη Μέτληνθ. Σν 

«κπζηηθφ» ησλ ππεξαπνδφζεσλ ζε επελδχζεηο πνπ εθ ησλ πζηέξσλ απνδείρηεθαλ 

θαηαζηξνθηθέο, θπθινθνξνχζε κφλν ζε θάηη πνιχ «αλεβαζκέλνπο» νηθνλνκηθνχο 

θχθινπο, θπξίσο ζηε λέα γεληά ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, πνπ βξέζεθαλ μαθληθά κε 

ηεξάζηηεο πεξηνπζίεο ζηα ρέξηα ηνπο θαη ζηελ ππφινηπε νηθνλνκηθή ειίη, πνπ θξφληηζε 

λα θξαηήζεη θξπκκέλν ην κπζηηθφ, ψζηε λα κελ πέζεη ζηα ρέξηα ηεο κάδαο. Έηζη ε 

ειιεληθή νηθνλνκία γιχησζε ηηο ηνμηθέο επελδχζεηο.  

Σν φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ πξφιαβε λα επελδχζεη ζηα δηεζλή ηνμηθά 

νηθνλνκηθά πξντφληα, δελ πάεη λα πεη, φηη δελ έρεη θαη ηα δηθά ηα ηνμηθά. Σν θχξην 

ηνμηθφ ειιεληθφ πξντφλ, έρεη ηελ πνιχ γλσζηή ζε φινπο καο εκθάληζε ηεο 

κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγήο. Μηα ειιεληθή πξσηνηππία θαη έλαλ άηππν 

ελδνεπηρεηξεκαηηθφ δαλεηζκφ, πνπ επέηξεςε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα θηλνχληαη 

θαη λα αλαπηχζζνληαη, ρσξίο λα επσκίδνληαη δάλεηα θαη ηφθνπο. Δληζρπκέλε θαη απφ ην 

ηξαπεδηθφ «θάθηνξπ», ηελ ηξαπεδηθή πξνεμφθιεζε δειαδή κεηαρξνλνινγεκέλσλ 

επηηαγψλ, ε κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή, ππήξμε θαηά θάπνηα ηξφπν κηα απφ ηηο 

βαζηθέο αηκνκεραλέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Τπήξμε φκσο ζπγρξφλσο θαη κηα 
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νηθνλνκηθή «θνχζθα». Δλ νιίγνηο ε ειιεληθή νηθνλνκία θηλείηαη εδψ θαη ρξφληα πάλσ 

ζ’ έλα πεξίπνπ ελληάκελν νηθνλνκηθφ ζηξψκα κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ. 

Απνηειεί φκσο ε κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή θαη έλα ζηνίρεκα ή κία πξφβιεςε. 

Σν «ζηνίρεκα» θαη ε ηνμηθφηεηα έγθεηηαη ζην φηη ππνζέηνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

κεηαρξνλνινγεκέλε επηηαγή, ζα πιεξσζεί ζηελ ψξα ηεο. Απηφ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο 

ήηαλ θαη ην ζπλεζηζκέλν. Δδψ θαη θάπνηα ρξφληα φκσο, πξηλ αθφκε αξρίζεη λα 

εθδειψλεηαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ε αμία ησλ αθάιππησλ επηηαγψλ είρε 

αξρίζεη λα απμάλεηαη ρξφλν κε ην ρξφλν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ειιεληθή 

νηθνλνκία είρε αξρίζεη λα λνζεί εδψ θαη ρξφληα. Ζ αξρή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο βξίζθεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο θαηαζηξνθήο ζην Υξεκαηηζηήξην, αιιά ν ξπζκφο 

ηεο θαηαζηξνθήο ήηαλ κάιινλ αξγφο. Απηνί πνπ είραλ ράζεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζην 

Υξεκαηηζηήξην ήηαλ θαη απηνί κε ηηο πξψηεο αθάιππηεο επηηαγέο. Όηαλ φκσο κηα 

νηθνλνκία αξρίδεη λα έρεη δηάζπαξηα θαη ζε βάζνο πξνβιήκαηα, ηφηε ζηγά ζηγά ε 

«αξξψζηηα» εμαπιψλεηαη. Απηφο δειαδή πνπ δελ κπνξεί λα πιεξψζεη θάπνηα επηηαγή 

ηνπ, κεηαβηβάδεη ην πξφβιεκά ηνπ ζε απηφλ πνπ έρεη πάξεη ηελ επηηαγή θηηάρλνληαο 

έηζη κηα ζεηξά δεπηεξνγελψλ πξνβιεκάησλ. ε απηφ ην ζεκείν ζεσξψ φηη μεθηλάεη ην 

πξφβιεκα αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηξαπεδψλ. Δίλαη νη ηξάπεδεο ζε ζέζε λα 

ππνινγίζνπλ ηελ δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε κε πιεξσκή κηαο επηηαγήο ζην 

δίθηπν ησλ πειαηψλ ηεο;  

5.1. Υνξήγεζε κπινθ επηηαγώλ 

Ζ επηηαγή είλαη έλα έγγξαθν, κε ην νπνίν έλα πξφζσπν (ν εθδφηεο) δίλεη εληνιή 

ζηελ ηξάπεδα (ηνλ πιεξσηή) λα πιεξψζεη - κε ηελ εκθάληζε ηνπ εγγξάθνπ απηνχ - 

νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ ζην πξφζσπν πνπ λνκηκνπνηείηαη απφ ην ίδην έγγξαθν λα 

εηζπξάμεη ηα ρξήκαηα (ζηνλ θνκηζηή). Σα ρξήκαηα πνπ θαιχπηνπλ ηελ επηηαγή 

ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ ην ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ν εθδφηεο ζηελ ηξάπεδα. Ζ έθδνζε 

επηηαγήο, γηα ηνπο θαηαλαισηέο, πξνυπνζέηεη ζπλεπψο ηελ ηήξεζε ηξερνχκελνπ 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε θάπνηα ηξάπεδα. 

Ζ λνκνζεζία επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα αξλεζνχλ λα ρνξεγήζνπλ κπινθ 

επηηαγψλ. Ζ άξλεζε απηή επηβάιιεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κηθξφηεξεο ειηθίαο 

απφ ηελ απαηηνχκελε ή πειαηψλ πνπ αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο «καχξεο ιίζηεο» ησλ 

ηξαπεδψλ. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, πξηλ ρνξεγήζεη κπινθ επηηαγψλ γηα πξψηε θνξά 

ζε θάπνηνλ πειάηε, ε ηξάπεδα νθείιεη λα δηελεξγήζεη νξηζκέλνπο ειέγρνπο (π.ρ. φζνλ 

αθνξά ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ, ηπρφλ παξαβάζεηο θ.ιπ.).  
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ππνβάιινπλ 

αηηήκαηα γηα ρνξήγεζε κπινθ επηηαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ δηεξεχλεζε θαη 

αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνηνηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ή ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο αγνξάο πνπ 

ηπρφλ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξσηαξρηθή 

ιεηηνπξγία ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο πειαηείαο απνηειεί ε επεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Ζ νξζφηεηα ησλ ζρεηηθψλ εθηηκήζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ, ηελ αθξηβή ινγηζηηθή απεηθφληζή 

ηνπο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο λα ηα αλαιχεη θαη λα ηα 

αμηνινγεί. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζηαζκίδεηαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπο, εμεηάδνληαη εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα: 

 Ζ εμέιημε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ηνλ 

απαξηίδνπλ φπσο θαηεγνξίεο πσιήζεσλ, πνζφηεηεο θαη αμίεο. 

 Ζ εηήζηα κεηαβνιή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ, ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο 

ππάγνληαη, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ή ππναπαζρφιεζήο 

ηνπο. 

 Ο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ (κε κέζν-καθξνπξφζεζκα ή 

βξαρππξφζεζκα θεθάιαηα)  

 Σα δεδνκέλα ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θπθιψκαηνο (απνζέκαηα, απαηηήζεηο, 

ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο θηι) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

ζε αληηπαξαβνιή κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη απφ ηνπο θνξείο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Μεγάιεο απνθιίζεηο πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη επαξθψο, 

θαζψο κπνξεί λα ππνθξχπηνπλ βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα, 

επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο.  

 Ζ χπαξμε ηδίνπ (θαζαξνχ) θεθαιαίνπ θίλεζεο, ην νπνίν απνηειεί έλδεημε 

επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θαη νξζνινγηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ εκθάληζε ζε κνληκφηεξε βάζε αξλεηηθνχ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

ππνδειψλεη δπζκελείο ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο θαη απμεκέλεο δαλεηαθέο 

αλάγθεο.  

 Σν ιεηηνπξγηθφ πεξηζψξην θέξδνπο (θέξδε πξν ηφθσλ, θφξσλ θαη 

απνζβέζεσλ/θχθιν εξγαζηψλ) θαη νη αηηίεο αχμεζεο ή κείσζήο ηνπ. Γηα ηνλ 
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αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ ελδερνκέλσο δελ 

απνηππψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο νη νθεηιέο ζε εηαηξείεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πξνκεζεπηέο ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο δηέλεμεο, 

νθεηιέο πξνο ην δεκφζην απφ πξφζθαηεο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη 

άιια.  

Αλ φια πάλε θαιά, ν πειάηεο ιακβάλεη έλα κπινθ επηηαγψλ πνπ πεξηέρεη 

πξνηππσκέλεο επηηαγέο ηηο νπνίεο απιψο ζπκπιεξψλεη κε ηα ζηνηρεία πνπ 

ππνδεηθλχνληαη. 

5.2. Πξνεμόθιεζε κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγώλ  

Ζ πξνεμφθιεζε κεηαρξνλνινγεκκέλσλ επηηαγψλ είλαη έλα νηθνλνκηθφ εξγαιείν 

πνπ επηηξέπεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρείξήζεσλ κέζσ ηξαπεδψλ κε εγγχεζε ηηο 

κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο πειαηψλ. Μηα ηξάπεδα ρξεκαηνδνηεί κε κεηξεηά ην 80% 

πεξίπνπ ηεο αμίαο ησλ επηηαγψλ πνπ θαηαζέηεη ν πειάηεο. Σν χςνο ηνπ " πιαθφλ ησλ 

επηηαγψλ" εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηεο επηρείξεζεο, ηε "θήκε" ηνπ 

πειάηε θαη ηελ θαιή (κεγάιε) ζπλεξγαζία κε ηελ ηξάπεδα. Απαηηεί δηαζπνξά ηεο 

επηζθάιεηαο (δηαθνξεηηθνί νη εθδφηεο ησλ επηηαγψλ) θαη δεηά άκεζε θάιπςε ηπρφλ 

αθάιππηεο επηηαγήο απφ ηελ επηρείξεζε. 

Με ηνλ φξν πιαθφλ ελλννχκε θάπνην αλψηαην φξην πξνεμφθιεζεο αμηφγξαθσλ 

απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο. Έηζη ε ηξάπεδα παίξλεη ηελ επηηαγή ηνπ πειάηε θαη ηνπ 

θαηαζέηεη ηελ αμία ηεο ζε ινγαξηαζκφ φςεσο κεησκέλε θαηά έλα πνζνζηφ γχξσ ζην 

20%. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ε ηξάπεδα δεκηνπξγεί κηα λέα πίζησζε κε ηνλ πειάηε ε 

νπνία θιείλεη κε ηελ ηειηθή πιεξσκή ηνπ αμηνγξάθνπ. Αλ ην αμηφγξαθν δελ πιεξσζεί 

ηφηε ε πίζησζε παξακέλεη αλνηθηή θαη νη ηφθνη ζπλερίδνπλ λα ηξέρνπλ. 

Ζ ηξάπεδα φηαλ πξνεμνθιεί επηηαγέο ιακβάλεη ππφςε ηα παξαθάησ: 

 Σα δπζκελή ζηνηρεία, δειαδή ειέγρεη αλ ν εθδφηεο είλαη ζηνλ Σεηξεζία ή φρη. 

 Σηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ εθδφηε σο πξνο ηελ ίδηα ηε ηξάπεδα ή ηνλ 

αληαγσληζκφ. 

 Διέγρεη ηνλ αξηζκφ επηηαγψλ ηνπ εθδφηε πνπ είλαη ζε θπθινθνξία. 

 Γελ επηζπκεί πνιιέο επηηαγέο ηνπ ίδηνπ εθδφηε ζην ραξηνθπιάθην ηνπ εθρσξεηή 

(π.ρ. πάλσ απφ 20% ησλ επηηαγψλ θαιφ είλαη λα κελ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην 

εθδφηε). 



Εφαρμοσμένα μαθηματικά δίκτυα: η περίπτωση του συστημικού κινδύνου σε μικρο-επίπεδο 

 

51 

 

 Παίξλεη πιεξνθνξίεο απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ εθδφηε ηεο επηηαγήο. 

5.3. Υξήζε ηεο ζεσξίαο δηθηύσλ ζηνλ ππνινγηζκό πιεξσκήο ησλ 

επηηαγώλ 

ήκεξα νινέλα θαη δπζθνιφηεξε θαζίζηαηαη ζηαδηαθά ε ηξαπεδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο πξνεμφθιεζεο επηηαγψλ, θαζψο ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ ππνρξεσζεί, ιφγσ ηεο θξίζεο, λα αλαηξέςνπλ 

ζπλαιιαθηηθέο πξαθηηθέο εηψλ, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα απζηεξφηεξα θξηηήξηα ζηελ 

απνδνρή ησλ επηηαγψλ. 

χκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα ζηηο ζπλαιιαγέο ηξαπεδψλ-επηρεηξήζεσλ, νη 

ηειεπηαίεο ζηεξνχληαη θαη ηε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ, κέζσ ησλ επηηαγψλ 

«δηεπθφιπλζεο» νη νπνίεο πιένλ δελ γίλνληαη δεθηέο απφ ηηο ηξάπεδεο. εκεηψλεηαη φηη 

πξφθεηηαη γηα ηηο επηηαγέο πνπ εθδίδεη ν έλαο επηρεηξεκαηίαο ζηνλ άιιν πξνθεηκέλνπ λα 

ηνλ δηεπθνιχλεη λα πάξεη δάλεην απφ ηελ ηξάπεδα, ρσξίο φκσο ζηελ νπζία λα πθίζηαηαη 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή. 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο νη ηξάπεδεο λα αληηκεησπίζνπλ ην καδηθφ θχκα επηηαγψλ 

δηεπθφιπλζεο, δεηνχλ πιένλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε θαηάζεζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ 

παξαζηαηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ελ ιφγσ ζπλαιιαγή, αθφκε θαη απφ ηνπο 

παιαηνχο πειάηεο ηνπο.  

Σελ ίδηα ζηηγκή νη ηξάπεδεο δπζθνιεχνπλ ζπλνιηθά ηα θξηηήξηα απνδνρήο ησλ 

κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ, πνπ κέρξη λα μεζπάζεη ε δηεζλήο θξίζε, γίλνληαλ 

δεθηέο κε επθνιία σο εγγχεζε γηα ηε ρνξήγεζε θεθαιαίσλ θίλεζεο. 

Έηζη εθηφο ηεο απφξξηςεο ησλ επηηαγψλ δηεπθφιπλζεο θαη ηνπ αηηήκαηνο 

ζπλνδεπηηθψλ ηηκνινγίσλ θαη παξαζηαηηθψλ γηα θάζε επηηαγή, λα πξνρσξνχλ αθφκε 

ζηελ απφξξηςε επηηαγψλ κεγάιεο δηάξθεηαο (άλσ ησλ 6 κελψλ) θαη  απαηηνχλ επηηαγέο 

νινέλα θαη κεγαιχηεξεο αμίαο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγήζνπλ δάλεην.  

πγθεθξηκέλα απνξξίπηνληαη σο «εγγχεζε» νη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο 

δηάξθεηαο άλσ ησλ 6 κελψλ, δεκηνπξγψληαο κείδνλ πξφβιεκα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο 

πνπ βιέπνπλ, απφ ηε κία ηνπο πειάηεο ηνπο λα πιεξψλνπλ, ιφγσ θξίζεο, κε επηηαγέο 

νινέλα θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο θαη απφ ηελ άιιε ηηο ηξάπεδεο λα κελ ηηο δέρνληαη 

σο εγγχεζε γηα ηε ρνξήγεζε δαλείνπ.  

Σελ ίδηα ζηηγκή νη επηρεηξήζεηο βιέπνπλ λα ζπξξηθλψλεηαη δξακαηηθά θαη ην 

πιαθφλ πξνεμφθιεζεο, θαζψο γηα παξάδεηγκα επαγγεικαηίαο πνπ κέρξη πξφηηλνο 

πξνζθφκηδε ζηηο ηξάπεδεο επηηαγέο ζπλνιηθνχ χςνπο 110.000 επξψ, κπνξνχζε λα πάξεη 
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δάλεην 100.000 επξψ, ζήκεξα ην πνζφ ηνπ δαλείνπ δελ μεπεξλάεη ηηο 60.000-70.000 

επξψ, αλάινγα κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ ηξάπεδα. 

Δθηφο απφ ηελ πξνεγνχκελε πξαθηηθή, νη ηξάπεδεο δελ επηζπκνχλ νιφθιεξν ην 

πνζφ ηνπ δαλείνπ λα θαιχπηεηαη κε ιίγεο επηηαγέο κεγάινπ χςνπο. Πξνηηκνχλ 

«δηαζπνξά» ζε κεγάιν αξηζκφ εθδνηψλ, θαζψο απηφ ζεκαίλεη απηνκάησο θαη 

κηθξφηεξν θίλδπλν. Ζ εμέιημε απηή πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη πεξηνξίδεηαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ε επρέξεηα πνπ είραλ λα εηζθέξνπλ πνιιέο θαη κεγάιεο αμίαο επηηαγέο γηα 

πξνεμφθιεζε, αληηκεησπίδνληαο εκκέζσο πιελ ζαθψο κεζνπξφζεζκα πξνβιήκαηα 

ιήςεο θεθαιαίνπ θίλεζεο. 

Γπζηπρψο νη ηξάπεδεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πειαηνθεληξηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

ιακβάλεη ππφςε κφλν ην πξνθίι ηνπ πειάηε ρσξίο λα ππνινγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο πνπ έρεη κε ηνπο ππφινηπνπο πειάηεο ηεο. ε απηή ηελ εξγαζία γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα εληάμνπκε ηελ ζεσξία δηθηχσλ ζηα ελδνηξαπεδηθά ζπζηήκα θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ κε ελέρπξν κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο 

αθνχ ε αλάιπζε ηνπ δηθηχνπ ζα κπνξεί παξάζρεη ρξήζηκεο νδεγίεο γηα ηελ αλάιπζε 

ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ επηηξέπνληαο ζηηο ηξάπεδεο λα πξνβιέπνπλ ηηο επηπηψζεηο 

δηάδνζεο ηεο δηαηαξαρήο ζε φιν ην δίθηπν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 
6.1. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

ηελ αλάιπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ηα πθηζηάκελα κνληέια credit scoring, 

αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην νηθνλνκηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε θαη δελ πξνβιέπνπλ 

παξάγνληεο ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ (π.ρ. κηα πηζαλή επίδξαζε ληφκηλν πνπ ζα 

πξνθαινχζε ε πηψρεπζε ελφο θεληξηθνχ θφκβνπ-πειάηε) [13]. ηελ έξεπλα καο, 

επεθηείλνπκε ηελ ηξέρνπζα αλάιπζε ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δηθηχνπ πιεξσκψλ ζηηο ελδν-

ηξαπεδηθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο  δηαζπλδέζεηο ηνπ θηλδχλνπ, δειαδή ηνλ έιεγρν ησλ 

πιεξσκψλ ηνπ δηθηχνπ ηεο ηξάπεδαο. Σν κνληέιν καο δείρλεη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη 

ζην δίθηπν ησλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ 

ηξάπεδα ε θαηάξξεπζε κεξηθψλ απφ ηνπο θεληξηθνχο πειάηεο ηνπ δηθηχνπ ηξαπεδηθψλ 

επηηαγψλ. 

Σν δείγκα ηνπ δηθηχνπ καο απνηειείηαη απφ 422 θφκβνπο θαη 546 αθκέο. Κάζε 

θφκβνο απνηειεί έλα πειάηε ηεο ηξάπεδαο θαη θάζε αθκή κηα νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή 

κέζσ επηηαγψλ. Κάζε αθκή έρεη βάξνο αληίζηνηρν κε ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηηαγψλ πνπ εθδίδεη ν πειάηεο i ζηνλ πειάηε j πξνο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επηηαγψλ 
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ηνπ δηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο εθδψζεη κηα επηηαγή 10.000 € ην βάξνο ηεο 

ζην δίθηπν ζα είλαη 0,232%(=10.000/4.306.735). Γηα επηηαγέο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηνλ ίδην εθδφηε θαη έρνπλ ηνλ ίδην εθρσξεηή εθφζνλ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ 

ηξάπεδα αιιά δελ έρνπλ πιεξσζεί πξνζζέηνπκε ηα πνζά ηνπο θαη ηηο ζεσξνχκε σο κία 

θαηαιήγνληαο έηζη λα έρνπκε έλα δίθηπν 422 θφκβσλ θαη 450 αθκψλ. Οη επηηαγέο ζηελ 

έξεπλά καο είραλ εκεξνκελίεο έθδνζεο απφ 31/03/2009 εψο 31/03/2010. Σν δίθηπν 

βαζίδεηαη ζε 33 πειάηεο πνπ είλαη νη πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

κε εμαζθάιηζε ησλ επηηαγψλ ηνπο. Οη ππφινηπνη πειάηεο απνηεινχλ ηνπο εθδφηεο ησλ 

επηηαγψλ. Όκσο κπνξεί θάπνηνο απφ ηνπο 33 ρξεκαηνδνηνχκελνπο πειάηεο λα είλαη θαη 

εθδφηεο επηηαγήο ζε θάπνηνλ άιιν. 

 Σν εμεηαδφκελν δίθηπν είλαη αξαηφ θαη αζζελψο ζπλδεδεκέλν επεηδή πεξηέρεη 

θάπνηνπο κε ζπλδεδεκέλνπο θφκβνπο. Σν δίθηπφ καο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα (εηθφλα 7) θαη νη πην έληνλα καχξεο γξακκέο δείρλνπλ κεγαιχηεξν βάξνο κεηαμχ 

ησλ δχν πειαηψλ. Σν εμεηαδφκελν δίθηπν ζεσξείηαη scale-free φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα 

αιεζηλά δίθηπα (π.ρ. internet θαη web [01]) κε power-law εθζέηε ηεο θαηαλνκήο έζσ-

βαζκνχ 1.3. 

ην δίθηπν παξαηεξνχληαη νκάδεο θφκβσλ πνπ είλαη πην ππθλά ζπλδεδεκέλεο κε 

άιιεο νκάδεο θφκβσλ απ’φηη κε ην ππφινηπν δίθηπν, απηέο νλνκάδνληαη θνηλφηεηεο ή 

νκάδεο. ηελ πεξίπησζή καο ην δίθηπν απνηειείηαη απφ 33 θνηλφηεηεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηνπο 33 ρξεκαηνδνηνχκελνπο πειάηεο [03]. 

 

 

 

Κφκβνη (πειάηεο) 422 

 

Αθκέο (εθρσξεκέλεο 

επηηαγέο) 
450 

Μέζνο βαζκφο 2,13 

Μέγηζηνο έζσ-βαζκφο 108 

Μέγηζηνο έμσ-βαζκφο 3 

Αζζελψο ζπλδεδεκέλν False 

Μέζν κήθνο κνλνπαηηνχ 1.72 

Γηάκεηξνο 6 

Δθζέηεο Power law 1.3 

πλνιηθή αμία 

εθρσξεκέλσλ επηηαγψλ 

(€) 

4,306,735 

Υξεκαηνδνηνχκελνη 

πειάηεο 
33 

Αξηζκφο θνηλνηήησλ 33 

 

Πίλαθαο 1. ηαηιζηικά ζηοισεία για ηο 

δίκηςο εκσωπημένων επιηαγών 

Δηθόλα 7. Απεικόνιζη ηος δικηύος 

εκσωπημένων επιηαγών 
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Κόκβνη Έζσ-βαζκόο 
Έζσ-βαζκόο 

κε βάξνο 

1002 108 28.64 

1001 55 10.57 

1011 41 15.47 

1019 35 10.69 

1013 23 3.29 

1029 20 16.95 

1007 19 1.27 

1005 18 8.02 

1031 18 5.27 

1018 13 0.93 

 

Ο έζσ-βαζκφο ζε έλα θφκβν πεξηγξάθεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο εθδφηεο επηηαγψλ 

πνπ έρεη έλαο θφκβνο-πειάηεο. Σν βάξνο αλαθέξεηαη ζηελ αμία ησλ επηηαγψλ πνπ έρεη 

πξνζθνκίζεη ν ρξεκαηνδνηνχκελνο πειάηεο ζην δίθηπν. 

ην εμεηαδφκελν δίθηπν ν κεγαιχηεξνο ρξεκαηνδνηνχκελνο πειάηεο είλαη θαη 

απηφο κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ επηηαγψλ, αθνχ αλήθεη ζε εηαηξία πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν (θαηαζθεπαζηήο θνπθσκάησλ απφ 

μχιν ή PVC). Ο πειάηεο 1001 εκπνξεχεηαη πιαθάθηα θαη είδε εμσηεξηθνχ ρψξνπ, ν 

πειάηεο 1011 πνπιάεη πιαζηηθνχο ζσιήλεο θαη δεμακελέο ελψ ν πειάηεο 1029 έρεη 

ζηαζκφ θαπζίκσλ ζηελ πεξηνρή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2. Οι ππώηοι δέκα πελάηερ με ηον μεγαλύηεπο 

έζω-βαθμό και με ηον μεγαλύηεπο έζω-βαθμό με βάπορ 

ζηο δίκηςο εκσωπημένων επιηαγών 
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Κόκβνη 
Betweenness 

centrality 

1029 150.5 

1011 109.0 

1031 80.5 

1017 74.5 

1019 68.5 

 
 

 

 

 

Σν Betweenness Centrality ελφο θφκβνπ δίλεη ηνλ βαζκφ ειέγρνπ πνπ αζθεί ν 

θφκβνο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο άιισλ θφκβσλ κέζα ζην θνηλσληθφ δίθηπν. Γηαηζζεηηθά 

ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν, ε κεηξηθή απηή επλνεί ηδηαίηεξα ηνπο θφκβνπο πνπ ελψλνπλ 

δχν ή πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο κέζα ζην δίθηπν έλαληη θφκβσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζηηο θνηλφηεηεο. 

Γηα έλα γξάθεκα G: = (V, E) κε n θφκβνπο, ην betweenness CB (v) γηα ηνλ θφκβν v 

ππνινγίδεηαη φπσο αθνινχζσο: 

 Γηα θάζε δεπγάξη θφκβσλ (s,t) ππνινγίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλνπαηηψλ 

κεηαμχ ηνπο. 

 Γηα θάζε δεπγάξη θφκβσλ(s,t) απνθαζίδνπκε ην πνζνζηφ ησλ κνλνπαηηψλ πνπ 

πεξλάλε κέζα απφ ηνλ θφκβν v. 

 Αζξνίδνπκε ηα πνζνζηά γηα θάζε δεπγάξη (s, t). 

 

      ∑
      

   
                                                 (6.1) 

Δηθόλα 8. Οι ππώηοι πένηε πελάηερ με ηο 

μεγαλύηεπο betweenness centrality 

Πίλαθαο 3. Οι ππώηοι πένηε πελάηερ 

με ηο μεγαλύηεπο betweenness 

centrality  
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φπνπ ζst είλαη ν αξηζκφο ησλ κνλνπαηηψλ κεηαμχ θφκβσλ s θαη t, and ζst (v) είλαη ν 

αξηζκφο ησλ κνλνπαηηψλ κεηαμχ s θαη t πνπ πεξηέρνπλ ηνλ θφκβν v. 

ην δίθηπν καο ην betweenness centrality δείρλεη ηελ ζχλδεζε αλάκεζα ζηνπο 

εθδφηεο επηηαγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξεκαηνδνηνχκελνη πειάηεο. Οπζηαζηηθά ε 

κεηξηθή απηή απνηειεί κηα έλδεημε γηα ην πφζν ζπρλά νη ρξεκαηνδνηνχκελνη πειάηεο 

έρνπλ θνηλνχο εθδφηεο επηηαγψλ απμάλνληαο έηζη ηνλ ζπζηεκηθφ θίλδπλν ζην δίθηπν.  

 

 

 
 

Κόκβνη 
Eigenvector 

centrality 

1002 1.0 

1001 0.82 

1019 0.36 

1011 0.36 

1031 0.23 

 
 

 

 

 

Σν Eigenvector centrality δείρλεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ελφο θφκβνπ ζην δίθηπν. 

Αλαζέηεη ζρεηηθέο βαζκνινγίεο ζε φινπο ηνπο θφκβνπο ζην δίθηπν βαζηδφκελν ζηελ 

ππφζεζε φηη νη ζπλδέζεηο κε πςεινχ ζθνξ θφκβνπο δίλνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία απφ 

ηηο ίδηεο ζπλδέζεηο κε θφκβνπο ρακειφηεξεο βαζκνινγίαο. Γηα ηνλ i
th

 node, ην θεληξηθφ 

ζθνξ είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ φισλ ησλ θφκβσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

απηφλ.  

Πίλαθαο 4. Οι ππώηοι πένηε πελάηερ με 

ηο μεγαλύηεπο eigenvector centrality  

Δηθόλα 9. Οι ππώηοι πένηε πελάηερ με ηο 

μεγαλύηεπο eigenvector centrality 
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Ωο εθ ηνχηνπ 

 

   
 

 
∑       

 
                                                      (6.2) 

 

Όπνπ ν ζπληειεζηήο Ai,j ηζνχηαη κε 1 αλ ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ i θαη j κε 0 

δηαθνξεηηθά. Οξίδνληαο ην δηάλπζκα θεληξηθνηήησλ             θαη ηνλ πίλαθα 

γεηηλίαζεο [Α] ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη σο Ai,j ε εμίζσζε 6.2 κπνξεί λα γξαθεί 

σο εμίζσζε πηλάθσλ νπφηε αλαγλσξίδνπκε φηη ην x είλαη έλα ηδηνδηάλπζκα ηνπ πίλαθα 

γεηηλίαζεο θαη ι ε αληίζηνηρε ηδηνηηκή.  

 

                                                                (6.3) 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ θφκβσλ κε βάζε ην eigenvector centrality  γηα ην εμεηαδφκελν δίθηπν 

είλαη παξφκνηα κε ηνλ πίλαθα ησλ έζσ-βαζκψλ (Πίλαθαο 2) αθνχ ην δίθηπν καο είλαη 

κηθξφ κε ιίγνπο έμσ-βαζκνχο (Πίλαθαο 1 θαη Δηθφλα 7). ε έλα κεγαιχηεξν δίθηπν ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα κεηξήζνπκε ην weighted eigenvector centrality.     

6.2. Μνληεινπνίεζε δηθηύνπ επηηαγώλ 

Ζ πην ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε κεηάδνζεο κηαο δηαηαξαρήο ζε έλα δίθηπν 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πξνθχπηεη φηαλ έλαο εθδφηεο επηηαγήο δελ κπνξεί λα 

πιεξψζεη ηηο επηηαγέο ηνπ θαη σο απνηέιεζκα απηνχ, νη απνδέθηεο ησλ επηηαγψλ ηνπ 

δελ κπνξνχλ κε ηελ ζεηξά ηνπ λα πιεξψζνπλ (κέξνο ή ην ζχλνιν) ηηο δηθέο ηνπο 

επηηαγέο. Σξέρνπζα κνληέια δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δελ αλαγλσξίδνπλ ην θαηλφκελν ηνπ 

ληφκηλν, επεηδή βαζίδνληαη ζε ηδηνζπγθξαζηαθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμηνινγήζεηο γηα 

θάζε πειάηε. 

Οη ηξάπεδεο δελ έρνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα πνπ λα ζπλδένπλ ινγηζηηθά ηνπο 

πειάηεο κεηαμχ ηνπο θαη, ζπλεπψο, δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο απψιεηεο 

αληηζπκβαιινκέλνπ, λα πξνβιέςνπλ θαη λα πξνβιεθζνχλ νη επηπηψζεηο κηαο 

απνηπρίαο. Ζ ηξάπεδα δελ έρεη θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο αξλεηηθέο αιπζηδσηέο 

επηδξάζεηο ησλ δηαηαξαρψλ ζε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζην δίθηπν δαλεηζκνχ ηεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε έρεη σο ζηφρν λα ζπκπιεξψζεη ηηο πθηζηάκελεο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, πξνζθέξνληαο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπζηεκαηηθή επίδξαζε ηνπ θάζε πειάηε. 
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Γηα ην κνληέιν καο, ην F δειψλεη ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

απέηπραλ ζην αξρηθφ ζνθ, θαη ην L(F) ηηο απψιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο εάλ ην “ζελάξην F 

ζπκβεί". Σν L πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ επηηαγψλ πνπ θαηέρεη 

ε ηξάπεδα σο εμαζθάιηζε γηα ηηο ρνξεγήζεηο πνπ έρεη δψζεη, θαη ε νπνία κείσζε έρεη 

πξνθιεζεί απφ ηηο απψιεηεο ησλ πειαηψλ πνπ δέρηεθαλ ην αξρηθφ ζνθ καδί κε ηηο 

απψιεηεο ιφγσ ηεο κφιπλζεο πνπ παξάγεηαη απφ απηνχο ζηνπο άιινπο πειάηεο. 

Αθνινπζψληαο ηελ αλάιπζε ηνπ Canedo and Martinez-Jaramillo [2010] απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ ε κφιπλζε είλαη κηα ληεηεξκηληζηηθή δηαδηθαζία, νη πειάηεο πνπ απέηπραλ 

ιφγσ ηεο κφιπλζεο ησλ αξρηθψλ πειαηψλ ζην F είλαη κνλαδηθνί [22]. Δάλ C(F) 

νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ πνπ απέηπραλ ζηε κφιπλζε ηεο νπνίαο πεγή είλαη ην 

F, ηφηε ε ζπλνιηθή απψιεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην F είλαη: 

 

     ∑    ∈  ∑    ∈                                            (6.4) 

 

Καη αλ ππνζέζνπκε φηη νη πηζαλφηεηεο απνηπρίαο ησλ πειαηψλ είλαη 

αλεμάξηεηεο ηφηε ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ε απνηπρία δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

     ∏    ∈ ∏        ∈                                      (6.5) 

  

Όπνπ    απνηειεί ην ζπκπιήξσκα ηνπ F. 

Έλα δηαθξηηφ πξφηππν γηα ηελ κεηάδνζε κφιπλζεο ζηα νηθνλνκηθά δίθηπα έρεη 

δεκηνπξγεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο ζην δίθηπν επηηαγψλ. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ζε θάζε ζηάδην ηεο κεηάδνζεο θαη γηα θάζε j πειάηε, ππάξρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν "θαηψθιη"   
 , έηζη ψζηε, εάλ ε έθζεζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πειαηψλ ζε πειάηεο πνπ αζέηεζαλ ηηο πιεξσκέο ησλ επηηαγψλ ηνπο ππεξβαίλεη ην φξην, 

ν πειάηεο ζα απνηχρεη.   
  είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ απνηχρεη ζην 

ζηάδην k. Ωο εθ ηνχηνπ, ν πειάηεο j ζα απνηχρεη θαηά ην ζηάδην k + 1 φηαλ ηζρχεη ε 

αθφινπζε ζρέζε: 

 

Αλ   ∑       
   

 ∈   ηφηε ν j απνηπγράλεη φηαλ:   ∈                                                            
(6.6) 
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φπνπ ∑     ∈   ην άζξνηζκα ησλ κε πιεξσκέλσλ επηηαγψλ ηνπ πειάηε i ζηνλ j ζην 

ζηάδην k θαη c νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ απσιεηψλ απφ ηηο απιήξσηεο 

επηηαγέο πνπ νδεγνχλ θάζε πειάηε ηεο ηξάπεδαο ζε απνηπρία (δειαδή ηελ "απνηπρία ή 

ην φξην πηψρεπζεο"). Σν φξην ηεο απνηπρίαο γηα ηνλ πειάηε j ζην ζηάδην k δίλεηαη απφ 

ηνλ ηχπν 

    ∑    
 
                                                       (6.7) 

Δίλαη επίζεο αλαγθαίν λα νξηζηεί κηα κεηαβιεηή θαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθέξεη αλ ν πειάηεο έρεη απνηχρεη ή φρη ζε κηα θάζε k ηεο δηαδηθαζίαο κεηάδνζεο, 

φπσο: 

 

  
  {

     ∑       
 

 ∈    

                                
 
                                                            

(6.8) 

Ωο ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα, ζθεθηείηε έλα κηθξφ κέξνο ηνπ δηθηχνπ επηηαγψλ πνπ 

απνηειείηαη απφ έμη πειάηεο θαη έμη εθδνζείζεο επηηαγέο θαη ηα βάξε, φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 9. Αο ππνζέζνπκε φηη ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δεκίαο απφ 

ηηο απιήξσηεο επηηαγέο πνπ νδεγνχλ θάζε πειάηε ηεο ηξάπεδαο ζε απνηπρία c, ηζνχηαη 

κε 0,5, πνπ είλαη, ηνπιάρηζηνλ, ην 50% ηεο αμίαο ησλ επηηαγψλ γηα ηηο νπνίεο έρεη 

ρξεκαηνδνηεζεί. 

 

 

Δηθόλα 9. Έλα παξάδεηγκα δηθηχνπ εθρσξεκέλσλ επηηαγψλ κε έμη πειάηεο θαη έμη εθρσξεκέλεο επηηαγέο 

κε ηα αλάινγα βάξε  

Τπνηίζεηαη επίζεο φηη ζην ζηάδην k=0 ν πειάηεο 1 απνηπγράλεη λα πιεξψζεη ηηο 

επηηαγέο πνπ εθδφζεθαλ απφ απηφλ. Σα φξηα ηεο απνηπρίαο γηα ηνπο απνδέθηεο ησλ 

επηηαγψλ είλαη            ίζα κε 0.16 θαη 0.25, αληίζηνηρα (ζηνλ πίλαθα 5 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά θάζε ζηάδην). Σν άζξνηζκα ησλ αζεηεκέλσλ αλνηγκάησλ γηα 

ηνλ πειάηε 2 ππεξβαίλεη ην φξην απνηπρίαο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν (6.6) 

απνηπγράλεη ζην ζηάδην 1. Αληίζεηα, ν πειάηεο 4 επηβηψλεη ζε απηφ ην ζηάδην, δηφηη ε 
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έθζεζή ηνπ ζε απιήξσηεο επηηαγέο είλαη κηθξφηεξε απφ ην αληίζηνηρν θαηψηαην φξην. 

ην επφκελν ζηάδην, ιφγσ ηεο κφιπλζεο ν πειάηεο 4 επεξεάδεηαη απφ ηελ απνηπρία 

ηνπ πειάηε 1 θαη 2 θαη επίζεο απνηπγράλεη. 

Πίλαθαο 5. Σα ζηάδια διάδοζηρ ηηρ «μόλςνζηρ» ζηο δίκηςο εκσωπημένων επιηαγών ηος ζσήμαηορ ηηρ Δικόναρ 9 

 

 
  

 ηάδην 0 ηάδην 1 ηάδην 2 

Κόκβνη 

πνπ 

θαηέξξεπζ

αλ 

  
 =1,   

    
  

  
    

    
   , 

       

  
 =1,   

    
    

    
    

  

 ,          

           

Σν ζεκείν 

θαηάξξεπζ

εο θάζε 

θόκβνπ 

     ∑    
 
    =  

                       

 0.5(0.2+0.1+0+0+0.01)  

=0.16  

    ∑   

 

   

              

         

            

         

       

        

 

Άζξνηζκα 

ησλ 

δεκηώλ 

 
∑    

 ∈  

              

∑    

 ∈  

              

∑    

 ∈  

                  

Ο αιγφξηζκνο πνπ αθνινπζήζακε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απσιεηψλ είλαη απιφο θαη 

απνηειείηαη απν ηα παξαθάησ βήκαηα. 

Βήκα 1 

1. Τπνζέηνπκε έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ γηα ηελ απνηπρία ηνπ θάζε πειάηε (c). ηελ 

έξεπλά καο γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ην c είλαη έλα πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ησλ εθρσξεκέλσλ επηηαγψλ πνπ νδεγεί θάζε πειάηε ηεο ηξάπεδαο ζε απνηπρία. 

2. Γηα ην δίθηπν εθρσξεκέλσλ επηηαγψλ ππνινγίδνπκε ησλ πίλαθα δεχμεσλ κε 

βάξε (W) 
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3. Τπνινγίδνπκε γηα θάζε πειάηε j έλα ζπγθεθξηκέλν "θαηψθιη"    ∑    
 
   , 

έηζη ψζηε, εάλ ε έθζεζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πειαηψλ ζε πειάηεο πνπ 

αζέηεζαλ ηηο πιεξσκέο ησλ επηηαγψλ ηνπο ππεξβαίλεη ην φξην, ν πειάηεο ζα 

απνηχρεη. Σν "θαηψθιη" uj ζεσξνχκε φηη παξακέλεη ζηαζεξφ γηα θάζε ζηάδην k. 

4. Yπνζέηνπκε φηη κηα ζεηξά πειάηψλ πνπ αξρηθά αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο 

επηηαγέο ηνπο      .  Απηφ ην ζχλνιν κπνξεί λα επηιεγεί απφ θάπνηα ζρεηηθφ 

θξηηήξην. ηελ πεξίπησζή καο, έρνπκε ηνπο πέληε πειάηεο κε ηνλ πςειφηεξν 

έμσ-βαζκφ κε βάξνο, πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα λα θαηαξξεχζνπλ ζην ζηάδην k = 0 

θαη ε κεηαβιεηή θαηάζηαζεο ηνπο ζ έρεη νξηζηεί λα είλαη ίζε κε 1. 

Βήκα 2 

1. Τπνινγίδεηο ην άζξνηζκα ησλ δεκηψλ ησλ απνηπρεκέλσλ πειαηψλ i ζε j, 

∑     ∈  . 

2. χγθξίλνπκε ηηο δεκηέο ηνπ πειάηε  j. Αλ ηζρχεη ε ζρέζε 6.6 ηφηε ν πειάηεο  

j,απνηπγράλεη ζε απηφ ην ζηάδην, j∈      

3. Δλεκεξψλνπκε ηνλ πίλαθα    κε ηνπο απνηπρεκέλνπο πειάηεο. 

Βήκα 3 

4. Δπαλαιακβάλνπκε ην βήκα 1 κέρξη         

6.3. ελάξηα θηλδύλνπ 

Σν δίθηπν επηηαγψλ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο καο απνηειείηαη απφ 422 πειάηεο 

θαη ηηο επηηαγέο ηνπο, νη νπνίεο αζξνίδνληαη ζε 450 ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δεζκνχο 

(Πίλαθαο 1, Δηθφλα 7). Αο ππνζέζνπκε θαη πάιη φηη ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ 

απσιεηψλ απφ ηηο απιήξσηεο επηηαγέο  πνπ νδεγνχλ θάζε πειάηε ηεο ηξάπεδαο ζε 

απνηπρία c ηζνχηαη κε 0,5, πνπ είλαη, ηνπιάρηζηνλ, ην 50% ηεο αμίαο ησλ ιεθζέλησλ 

επηηαγψλ πνπ δελ έρνπλ θαηαβιεζεί. 

Θεσξνχκε φηη ζην ζηάδην k = 0 πέληε πειάηεο κε ηνλ πςειφηεξν έμσ-βαζκφ κε 

βάξνο αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηηο επηηαγέο ηνπο, πξνθαιψληαο 17,11% κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ δηθηχνπ ησλ επηηαγψλ. Δθαξκφδνληαο ηνλ αιγφξηζκν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απνηπρίαο ησλ 4 πειάηψλ ζην ζηάδην 2, απμάλνπλ ηηο απψιεηεο ζε 

26,62%. Ζ νηθνλνκηθή κφιπλζε επεθηείλεηαη πεξαηηέξσ ζε ηέζζεξα αθφκα άηνκα κε 

απνηέιεζκα ηελ απνηπρία ζπλνιηθά 16 πειαηψλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 40,68% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηηαγψλ. 
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Πίλαθαο 6. Η μόλςνζη ζηο δίκηςο ηων εκσωπημένων επιηαγών ζε κάθε ζηάδιο (οι ππάζινοι απιθμοί 

δείσνοςν ηοςρ κόμβοςρ πος καηαππέοςν ζηο κάθε ζηάδιο) 

 

 

  

a: ηάδην 0 b: ηάδην 1 c: ηάδην 2 

Αξηζκφο θφκβσλ πνπ θαηέξξεπζαλ: 5 Αξηζκφο θφκβσλ πνπ θαηέξξεπζαλ: 4 Αξηζκφο θφκβσλ πνπ θαηέξξεπζαλ: 3  

Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

δηθηχνπ: 17.11% 

Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

δηθηχνπ: 26.62% 

Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

δηθηχνπ: 38.04% 

 
  

d: ηάδην 3 e: ηάδην 4 f: Σν δίθηπν κεηά ηελ δηαηαξαρή 

Αξηζκφο θφκβσλ πνπ θαηέξξεπζαλ: 2 Αξηζκφο θφκβσλ πνπ θαηέξξεπζαλ: 1 πλνιηθφο αξηζκφο θφκβσλ πνπ 

θαηέξξεπζαλ: 15 

 Number of failed nodes: 3 

Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

δηθηχνπ: 40.68% 

Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

δηθηχνπ: 40.68% 

Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

δηθηχνπ: 40.68% 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ιφγσ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ απσιέζακε ην 45%(15/33) 

ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ πειαηψλ θαη ην 40,68% ησλ επηηαγψλ πνπ έρνπκε 

ρξεκαηνδνηήζεη. Σν κέγεζνο ηεο δεκηάο κπνξεί λα απμεζεί εάλ ζε απηφ πξνζηεζνχλ θαη 

θάπνηεο επηηαγέο εθδνηψλ πνπ δελ είλαη πειάηεο καο νη νπνίεο φκσο δφζεθαλ απν ηνπο 

πειάηεο καο γηα ρξεκαηνδφηεζε. Ζ πιεξσκή απηψλ ησλ επηηαγψλ κπνξεί λα κε γίλεη 

γηαηί ν εθδφηεο ηεο πηζαλφ λα έρεη νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κε ηνλ εθρσξεηή, ν νπνίνο 

έρεη θαηαξξεχζεη ζην δίθηπν καο, θαη πιένλ λα πεξηκέλεη ηα δηθαζηήξηα λα δψζνπλ 
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ιχζε. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε ηξάπεδα ζα έρεη ππνζηεί δεκηά αθφκα θαη κε ηελ κε 

έγθαηξε πιεξσκή απηψλ ησλ επηηαγψλ. 

6.3.1 Αξιολόγηζη ηος ζςζηημικού κινδύνος ενόρ πελάηη 

Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ φηη θάζε ηξάπεδα, είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβεη κηα απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηελ πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε επηηαγψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

ππάξρνληεο πειάηεο ή κε ηελ απνδνρή επηηαγψλ απφ λένπο πειάηεο. ην πιαίζην απηφ 

πξνηείλεηαη κηα κέηξεζε ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ γηα θάζε πειάηε. Ζ κέηξεζε δίλεηαη 

κε ηελ απιή εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ ζηελ πεξίπησζε ρξενθνπίαο ελφο κεκνλσκέλνπ 

θφκβνπ ππνινγίδνληαο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε κεηάδνζε ηεο κφιπλζεο (δειαδή 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απνηπρεκέλσλ θφκβσλ θαη ηελ ζπλνιηθή κείσζε ηεο αμίαο 

ησλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ πνπ θξαηήζεθαλ σο ελέρπξν) ζην δίθηπν επηηαγψλ. 

ην πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο ησλ πέληε ζεκαληηθφηεξσλ πειαηψλ. Αλ 

ππνηεζεί φηη ην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ απσιεηψλ πνπ νδεγνχλ θάζε πειάηε ζε 

απνηπρία, c, ηζνχηαη κε 0,5, ηφηε o πειάηεο 1005, o νπνίoο αλήθεη ζηνλ ηνκέα 

θαηαζθεπήο πιαζηηθψλ εηδψλ, πξνθαιεί ηελ πην ζνβαξή επίδξαζε ζην δίθηπν. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε ζπλνιηθή απψιεηα πνπ  πξνθαιεί ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαδνρή 

φηη ε απψιεηα ζε θάζε ζηάδην είλαη νκνηφκνξθα αμηνινγήζηκε.  

Ζ ππφζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απψιεηαο ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά βαζκνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα πνιηηηθή ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κπνξεί λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφβιεςε ησλ απσιεηψλ 

ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ ζνθ ή ηελ ζηξνθή ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ επηηαγψλ πνπ ιακβάλνληαη σο ελέρπξν. Δμεηάδνπκε ην πξψην 

ζελάξην φπνπ βαζκνινγνχληαη νη απψιεηεο ζηα πξψηα ζηάδηα κε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία απ’ φηη ζηα επφκελα ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 

                   ∑                        
 

    
 
              (6.9) 

ηνλ πίλαθα 7 νη ζπλνιηθέο απψιεηεο ππνινγίδνληαη ζην ζηάδην 0 κε ζπληειεζηή 

0.5, ζην ζηάδην 1 κε ζπληειεζηή 0.25 θαη ζην ζηάδην 2 κε ζπληειεζηή 0.125. Απηφ ην 

λέν θξηηήξην ηνπ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ αλαηξέπεη ηελ θαηάηαμε ησλ πειαηψλ ηνπ 

δηθηχνπ πνπ εμεηάζηεθαλ. Οη πειάηεο 1011 θαη 1019 πξνβηβάδνληαη ζηελ δεχηεξε θαη 

ηελ ηέηαξηε ζέζε ησλ πην «επηθίλδπλσλ» πειαηψλ, αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 7. ςνολικέρ απώλειερ και ζςνολικέρ πποζαπμοζμένερ απώλειερ λόγω αποηςσίαρ ενόρ κόμβος. 

Κόκβνη 

 ηάδην 0 ηάδην 1 ηάδην 2 
πλνιηθέο 

Απώιεηεο 

πλνιηθέο 

πξνζαξκνζκέλεο 

απώιεηεο βάζε 

ηνπ ηύπνπ 6.9 

Κφκβνη πνπ 

θαηέξξεπζαλ 

(αξηζκφο) 

Μείσζε Αμίαο 

Γηθηχνπ (βάξνο) 

Κφκβνη πνπ 

θαηέξξεπζαλ 

(αξηζκφο) 

Μείσζε Αμίαο 

Γηθηχνπ (βάξνο) 

Κφκβνη πνπ 

θαηέξξεπζαλ 

(αξηζκφο) 

Μείσζε Αμίαο 

Γηθηχνπ (βάξνο) 
  

1005 1 5.11  1 7.15    12.26 4.34 

1029 1 4.41  2 4.27 1 0.21 8.89 3.29 

1011 1 7.15     7.15 3.57 

1017 1 2.28 1 0.21 1 0.00 2.49 1.19 

1019 1 2.43     2.43 1.21 

 

Δπνκέλσο θάζε ηξάπεδα κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ 

ζέηνληαο σο πξνηεξαηφηεηα άιινηε ηηο ζπλνιηθέο απψιεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ν 

πειάηεο ηεο ζην δίθηπφ ηεο θαη άιιεο θνξέο δίλνληαο βαξχηεηα ζηνλ πειάηε πνπ ζα 

πξνθαιέζεη ηελ κεγαιχηεξε δεκηά ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο θαηάξξεπζήο ηνπ.  

6.4. πληειεζηήο εθηίκεζεο θηλδύλνπ 

Δίλαη επνκέλσο θαλεξφ φηη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο ππάξρεη θαη ζην δίθηπν 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηηαγψλ κηαο ηξάπεδαο. Γηα απηφ ην ιφγν θάζε επηηαγή πνπ 

ρξεκαηνδνηείηε απφ ηελ ηξάπεδα θαη κπαίλεη ζην δίθηπφ ηεο θαιφ ζα ήηαλ εθηφο απφ ηηο 

παξακέηξνπο πνπ αλαθέξακε αξρηθά (αξηζκνδείθηεο θηι.) θαη ππνινγίδνληαη γηα λα 

εθηηκεζεί ν θίλδπλνο ρξεκαηνδφηεζεο ή φρη ελφο πειάηε λα πξνζκεηξάηαη θαη κία 

αθφκα παξάκεηξνο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ θίλδπλν θαηάξξεπζεο ηνπ δηθηχνπ. 

 Γηα λα γίλεη απηφ ζα δψζνπκε κηα βαζκνινγία ζε θάζε πειάηε καο αλάινγα κε 

ην βάξνο πνπ έρεη ζην δίθηπν καο, ηελ δεκηά    πνπ πξνθαιεί ζην δίθηπν αλ 

ρξεσθνπήζεη θαη ην κέζν βάξνο θάζε επηηαγήο ηνπ πειάηε καο ζε ζρέζε κε ην φξην 

θαηάξξεπζεο uj. Ο βαζκφο θάζε πειάηε καο ζα ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν 

  

    
∑    

   

   

           ∑    

   

   
                                (6.10) 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ ηχπν νη δέθα πειάηεο κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία είλαη νη 

παξαθάησ  
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Πίλαθαο 8. Oι δέκα πελάηερ με ηην μεγαλύηεπη βαθμολογία ζύμθωνα με ηον βαθμό g 

α/α Πειάηεο Βαζκφο g Βάξνο  

1 1029 15,78478 12,53596 

2 1002 14,58284 28,6354 

3 1005 13,87567 2,908211 

4 1011 11,5124 8,319 

5 1019 6,801575 8,255412 

6 1001 5,476158 10,56802 

7 1017 4,523333 2,44 

8 1031 3,812222 3,28 

9 1021 2,765 3,65 

10 1013 1,786591 3,287328 

 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη ν πειάηεο 1002 ελψ έρεη κεγαιχηεξν 

βάξνο ζην δίθηπν έρεη κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνλ πειάηε 1029 πνπ ζεκαίλεη φηη 

κεγαιχηεξεο απψιεηεο πξνθαιεί ν 1029 ζην δίθηπν επηηαγψλ. Οξίδνπκε ζε απηφ ην 

ζεκείν ηνλ ζπληειεζηή εθηίκεζεο θηλδχλνπ ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ην ηχπν 

 

  
  ∑ [(

   

  
   )    

            ]
   
                                            (6.11) 

Δθηηκψληαο έηζη ηνλ θίλδπλν γηα κηα επηηαγή πνπ έθεξε ν πειάηεο καο j απφ θάπνηνλ 

εθδφηε i. Ο ζπληειεζηήο εθηίκεζεο θηλδχλνπ αθνξά ηνλ εθδφηε i θαη γηα θάζε λέα 

επηηαγή πνπ θέξλεη ζην δίθηπν απμάλεηαη κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεπφκαζηε λα 

δερηνχκε αξθεηέο επηηαγέο απφ ηνλ εθδφηε i ιφγσ ηεο βαξχηεηαο πνπ απνθηά γηα ην 

δίθηπν ν εθδφηεο i θαη ηεο πηζαλφηεηαο θαηάξξεπζεο ηνπ δηθηχνπ. Λακβάλνπκε επίζεο 

ππφςε αλ ζην δίθηπν επηηαγψλ ν πειάηεο καο j είλαη θαη εθδφηεο επηηαγήο θάηη πνπ 

δίλεη αθφκα κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηνλ i. 

ην ζελάξην θαηάξξεπζεο ησλ πέληε θφκβσλ κε ην κεγαιχηεξν έμσ-βαζκφ κε 

βάξνο, ν ζπληειεζηήο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ππνινγίζηεθε γηα θάζε θφκβν απφ ηνπο 

πέληε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 10. Οι πένηε κόμβοι με ηο μεγαλύηεπο έξω-βαθμό με βάπορ 

Κφκβνο Δθηηκεηήο 

επηθηλδπλφηεηαο ri 

Βάξνο επηηαγψλ ζην 

δίθηπν 

216 18,63 3,599 

128 12,09 5,325 

127 9,06 3,599 

29 3,07 2,840 

67 1,78 1,755 

 

Παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 10 φηη ν πειάηεο 216 θαη ν πειάηεο 128 είραλ 

κεγάιν ζπληειεζηή εθηίκεζεο θηλδχλνπ πξνθαιψληαο κε ηελ θαηάξξεπζή ηνπο κεγάιεο 

απψιεηεο ζε φιν ην δίθηπν. χκθσλα κε ηνλ ζπληειεζηή εθηηκεζεο θηλδχλνπ ν πειάηεο 

216 είλαη πνιχ πην επηθίλδπλνο λα πξνθαιέζεη θαηάξξεπζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηνλ πειάηε 

127 παξφιν πνπ έρνπλ ην ίδην βάξνο επηηαγψλ ζην δίθηπν.  

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν πειάηεο 216 ζπλδέεηαη κε δχν ρξεκαηνδνηνχκελνπο 

πειάηεο καο, κε ηνλ 1005 κε βάξνο 1,741 θαη κε ηνλ 1013 κε βάξνο 1,858, ελψ ν 127 κε 

έλα ρξεκαηνδνηνχκελν πειάηε καο ηνλ 1029 κε βάξνο 3,599. Ο 1029 παξφιν πνπ έρεη 

κεγάιν βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο g ζχκθσλα κε ην πίλαθα 8 έρεη θαη κεγάιν φξην 

θαηάξξεπζεο uj κε απνηέιεζκα ην βάξνο ησλ επηηαγψλ ηνπ 127 λα κελ είλαη ηφζν 

επηθίλδπλν γηα λα πξνθαιέζεη ηελ θαηάξξεπζή ηνπ 1029. Αληίζεηα ην βάξνο επηηαγψλ 

ηνπ 216 ζηνπο 1005 θαη 1013 νη νπνίνη έρνπλ ρακειφηεξα φξηα θαηάξξεπζεο uj 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη θίλδπλν θαηάξξεπζεο αλ ν 216 δελ πιεξψζεη ηηο επηηαγέο 

ηνπ.  

Eπίζεο ν ρξεκαηνδνηνχκελνο πειάηεο 1005 ν νπνίνο έρεη εθρσξήζεη επηηαγέο κε 

εθδφηε ηνλ 216 πξνθαιεί πνιχ κεγαιχηεξε θαηαζηξνθή απφ ηνλ ρξεκαηνδνηνχκελν 

πειάηε 1029 πνπ έρεη εθρσξήζεη επηηαγέο κε εθδφηε ηνλ 127. Απηνί είλαη νη ιφγνη πνπ 

ν ηχπνο 6.11 δίλεη κεγαιχηεξν ζπληειεζηή εθηηκεζεο θηλδχλνπ ζηνλ 216 απφ ηνλ 127. 

Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ζα δνχκε έλα παξάδεηγκα. Έζησ φηη έρνπκε ην 

παξαθάησ δίθηπν επηηαγψλ πνπ απνηειείηαη απφ 8 πειάηεο εθ ησλ νπνίσλ νη 3 είλαη νη 

ρξεκαηνδνηνχκελνη. 
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Δηθόλα 10. Ένα παπάδειγμα δικηύος εκσωπημένων επιηαγών με οκηώ πελάηερ και οκηώ εκσωπημένερ 

επιηαγέρ με ηα ανάλογα βάπη 

Σφηε ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 6.6 ηα φξηα θαηάξξεπζεο γηα ηνπο ηξεηο πειάηεο καο είλαη 

                            

                          

                       

Οη απψιεηεο πνπ πξνθαινχλ νη ηξεηο πειάηεο καο αλ θαηαξξεχζνπλ είλαη 

       

       

     

Παξαηεξνχκε φηη ν πειάηεο 7 δελ κνιχλεη ην δίθηπν θαηα ηελ θαηάξξεπζή ηνπ. Απηφ 

δελ ζεκαίλεη φηη αλ θαηαξξεχζεη δελ ζα ππνζηεί δεκηά ε ηξάπεδα, θαζψο νη πειάηεο ηνπ 

7 πνπ ηνπ έδσζαλ επηηαγέο, ζα κπνξνχζαλ ιφγσ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ κε ηνλ 7 λα 

ζειήζνπλ λα κελ πιεξψζνπλ ηηο επηηαγέο ηνπο θαη λα ιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο ζηα 

δηθαζηήξηα κε απνηέιεζκα ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρεη θάλεη ε ηξάπεδα λα θηλδπλεχεη 

λα κελ πιεξσζεί.  

Τπνινγίδνπκε ηελ βαζκνινγία ηνπ θάζε πειάηε καο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 6.9 

   
            

 
                      

   
           

 
                    

   
       

 
                   

Σφηε ν ζπληειεζηήο εθηίκεζεο θηλδχλνπ γηα θάζε εθδφηε επηηαγήο είλαη 
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Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ε ηξάπεδα δελ ζα ήηαλ θαιφ λα δερηεί θαη άιιε επηηαγή απφ 

ηνλ εθδφηε 1 ν νπνίνο έρεη ήδε κεγάιν ζπληειεζηή εθηίκεζεο θηλδχλνπ θαη ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη θαηάξξεπζε ηνπ δηθηχνπ.  

Ωο ηψξα ε ηξάπεδα δελ ιακβάλεη ππφςε ην βάξνο πνπ δίλεη ζην δίθηπν ε 

ρξεκαηνδφηεζε κηαο επηηαγήο. Έηζη αλ γηα παξάδεηγκα εξρφηαλ ζην δίθηπν κηα επηηαγή 

βάξνπο 0,155 απφ ηνλ εθδφηε 6 κε εθρσξεηή ηνλ πειάηε 2 θαη κηα αθφκε επηηαγή κε 

βάξνο 0,055 απφ ηνλ εθδφηε 6 κε εθρσξεηή ηνλ πειάηε 5 ηφηε ην ζπλνιηθφ πνζφ 

επηηαγψλ πνπ έρεη εθδφζεη ν 6 γηα ην δίθηπφ καο είλαη 0,211 πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

απνδεθηφ αθνπ δελ είλαη κεγαιχηεξν απν ηα βάξε πνπ έρνπλ εθδφζεη θαη νη άιινη 

πειάηεο. Αλ φκσο ππνινγίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή εθηίκεζεο θηλδχλνπ ηφηε 

 

  
  (

   

  
   )    

    (
   

  
   )    

     

     

     
             

     

    
                   

Αλ ν πειάηεο 3 έδηλε ην ίδην πνζφ επηηαγψλ βάξνπο 0,211 ζηνλ πειάηε 2 ηφηε ν 

ζπληειεζηήο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ζα έδηλε 

   
  (

   

  
   )    

    
     

     
                   

Δπίζεο εάλ ν 6 έδηλε ην ίδην πνζφ επηηαγψλ ζηνλ 2 θαη αληί γηα ηνλ πειάηε 5 έδηλε 

επηηαγέο βάξνπο 0,055 ζηνλ πειάηε καο 7 πνπ δελ κνιχλεη ην δίθηπν ηφηε ν 

ζπληειεζηήο εθηίκεζεο θηλδχλνπ ζα ήηαλ  

  
  (

   

  
   )    

    (
   

  
   )    
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Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ηξάπεδα κπνξεί λα αμηνινγεί ηνλ εθδφηε θάζε επηηαγήο θαη λα 

αληηιακβάλεηαη πφηε ην δίθηπν θηλδπλεχεη ζέηνληαο έλα φξην πάλσ απφ ην νπνίν δελ 

επηηξέπεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε επηηαγψλ ηνπ ίδηνπ εθδφηε. 

  

6.4.1 ςμπεπιθοπά ζςνηελεζηή εκηίμηζηρ κινδύνος 

 

Αο δνχκε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπληειεζηή εθηίκεζεο θηλδχλνπ r θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ 

πειάηε g πνπ δίλεηαη απν ηελ παξαθάησ εμίζσζε. 

    

∑    

   

   

   
        ∑   

   

   

 

Σν ∑    

   

   
 είλαη ην βάξνο ηνπ πειάηε ζην δίθηπφ καο ή πην απιά ην πνζφ γηα ην 

νπνίν έρεη ρξεκαηνδνηεζεί. Ζ ηηκέο πνπ δέρεηαη αλήθνπλ ζην δηάζηεκα (0, α] φπνπ α ην 

ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ δηθηχνπ καο,δειαδή ην ζπλνιηθφ πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Ζ δεκηά    πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ν πειάηεο καο ζην δίθηπν παίξλεη ηηκέο ζην 

δηάζηεκα [0,α] αθνχ ε θαηάξξεπζε ηνπ j κπνξεί λα κελ επεξεάζεη θαλέλα άιιν πειάηε 

ηνπ δηθηχνπ καο αιιά κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηελ θαηάξξεπζή φινπ ηνπ δηθηχνπ. 

Ο φξνο 
∑    

   

   

        
∑    

   

   

         ∑     
   

   
  

 

         ∑    

   

   
 

Σν 
 

   
     παίξλεη ηηκέο απφ (-0.5,0.5] κε απνηέιεζκα ν φξνο 

∑    

   

   

   
    λα έρεη 

δηάζηεκα ηηκψλ (- 
 

 
 
 

 
]. Ζ αξλεηηθέο ηηκέο δείρλνπλ φηη ν πειάηεο j έρεη κεγάιε 

δηαζπνξά ηνπ πνζνχ ησλ επηηαγψλ κε απνηέιεζκα λα κελ ζεσξείηαη επηθίλδπλνο ή φηη 

έρεη κεγάιν φξην θαηάξξεπζεο πνπ πάιη δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλνο. 

Άξα ν φξνο    παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα    
  

 
  

Βιέπνληαο ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πειάηε καο 1029 γηα ηελ ζπλάξηεζε g έρνπκε ην 

παξαθάησ γξάθεκα 
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Δηθόλα 11. Ζ βαζκνινγία g ηνπ πειάηε καο 1029 θαηά ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηηαγψλ ηνπ.  

Παξαηεξνχκε φηη φζν ρξεκαηνδνηνχκε ηνλ πειάηε καο 1029 ηφζν αλεβαίλεη ε 

βαζκνινγία ηνπ θαη κάιηζηα γξακκηθά εψο ην ζεκείν φπνπ ε επηηαγή 12 ηνλ θάλεη 

αθφκα πην επηθίλδπλν γηαηί πιένλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζην δίθηπν θαη άξα 

έρνπκε θαη ηνλ φξν lj. Μεηά ζπλερίδεη λα απμάλεη ηελ βαζκνινγία ηνπ εψο ηελ επηηαγή 

18 φπνπ πάιη πξνθαιεί αθφκα κεγαιχηεξε δεκηά ζην δίθηπν θαη επνκέλσο απμάλεη 

απφηνκα πάιη ε βαζκνινγία ηνπ. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζα κπνξνχζαλ νη ηξάπεδεο λα 

ειέγρνπλ ηελ βαζκνινγία ηνπ θάζε πειάηε ηνπο ψζηε λα γλσξίδνπλ πφηε γίλεηαη 

επηθίλδπλνο γηα ην δίθηπν ησλ επηηαγψλ. 

Όζνλ αθνξά φκσο ηελ ρξεκαηνδφηεζε κηαο επηηαγήο κε εθδφηε πειάηε ηεο ή θαη 

φρη ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ν ζπληειεζηήο εθηίκεζεο θηλδχλνπ πνπ δίλεηαη απφ ηνλ 

ηχπν 

  
  ∑ *(

   

  
   )    

            +
   

   
 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ηξάπεδα ζα κπνξέζεη λα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν γηα κηα επηηαγή 

πνπ έθεξε ν πειάηεο καο απφ θάπνηνλ εθδφηε i. Ζ ηηκεο πνπ παίξλεη είλαη (0,α] γηαηί 

δελ κπνξεί λα γίλεη κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην φγθν ηνπ δηθηχνπ α. ην 

παξαθάησ γξάθεκα παξαηεξνχκε ηνλ ζπληειεζηή εθηίκεζεο θηλδχλνπ γηα ηνλ πειάηε 

29 ν νπνίνο έρεη δψζεη 3 επηηαγέο ζην δίθηπφ καο θαη ζεσξνχκε φηη δίλεη άιιεο 3 

επηηαγέο ε κία εθ ηνλ νπνίσλ κάιηζηα ζην πειάηε καο 1011 πνπ απφ ηνλ πίλαθα 8 

βιέπνπκε φηη έρεη αξθεηά κεγάιε βαζκνινγία g θαη απνηειεί εθδφηε επηηαγψλ θαη 

απηφο κε απνηέιεζκα λα πξνζηεζεί θαη ν δηθφο ηνπ ζπληειεζηήο εθηίκεζεο θηλδχλνπ 
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ζηνλ ζπληειεζηή εθηίκεζεο θηλδχλνπ ηνπ πειάηε 29. Έηζη βιέπνπκε φηη ν ζπληειεζηήο 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ ηνπ πειάηε 29 απμάλεηαη απφηνκα ζηελ πέκπηε επηηαγή αθνχ 

πιένλ γίλεηαη πην επηθίλδπλνο θαζψο κέζσ ηνπ 1011 κπνξεί λα κνιχλεη πεξηζζφηεξν ην 

δίθηπν. 

 

Δηθόλα 12. Ο ζπληειεζηήο εθηίκεζεο θηλδχλνπ r ηνπ πειάηε 29 θαηα ηελ πξνζθφκηζε επηηαγψλ ηνπ ζην 

δίθηπν ηεο ηξάπεδαο.  

7. ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
Όπσο θάλεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο ππάξρεη ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε κε ελερχξίαζε επηηαγψλ ρσξίο φκσο σο ηψξα νη ηξάπεδεο λα εθηίκνχλ 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζην δίθηπν ησλ επηηαγψλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη εθηίκεζε ησλ δεκηψλ πνπ πξνθαιεί ε θαηάξξεπζε 

θάπνηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ πειάηε θαη κάιηζηα ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ε δεκηά 

αλ ν εθηηκεηήο θηλδχλνπ δηθηχνπ ιακβάλνληαλ ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ιήςεο κηαο 

επηηαγήο σο ελέρπξν. Βέβαηα απηφο ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο κε ελερπξίαζε 

κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ είλαη απιά έλα απφ ηα πνιιά ηξαπεδηθά πξνηφληα πνπ 

κπνξεί λα επηιέμεη έλαο πειάηεο γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί θαη ζίγνπξα δελ απνηειεί γηα 

φινπο ηνπο πειάηεο ν απνθιεηζηηθφο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο. Παξφια απηα έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπο ζίγνπξα βαζίδεηαη ζηελ ρξεκαηνδφηεζή 

κέζσ επηηαγψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζακε ην δίθηπν ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηηαγψλ 

ελφο θαηαζηήκαηνο κεγάιεο πνιπεζληθήο ηξάπεδαο ζε δηάζηεκα ελφο ρξφλνπ. Σα 

δεδνκέλα πνπ είρακε ήηαλ ηα πνζά ησλ επηηαγψλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ ζε έλα ρξφλν 
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θαη νη πειάηεο καο. Γπζηπρψο δελ κπνξνχζακε λα έρνπκε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ 

πειαηεία καο ψζηε λα έρνπκε θαιχηεξε εηθφλα γηα ην νηθνλνκηθφ πξνθίι θάζε πειάηε. 

Παξφια απηά είρακε κηα εηθφλα ηνπ δηθηχνπ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηηαγψλ θαη 

θάλεθαλ νη ζρέζεηο ησλ πειαηψλ καο θαη νη επηπηψζεηο πνπ ζα είρε ε θαηάξξεπζε 

θάπνηνπ. 

Γεκηνπξγήζακε έλα απιφ αιγφξηζκν πνπ δείρλεη ηηο δεκηέο πνπ πξνθαιεί ε 

θαηάξξεπζε θάπνηνπ πειάηε ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε λα κελ πιεξσζεί ην 50% ηνπ 

πνζνχ ησλ επηηαγψλ γηα ηα νπνία έρεη ρξεκαηνδνηεζεί. Βέβαηα ζα κπνξνχζε θαλείο εάλ 

είρε πεξηζζφηεξα δεδνκέλα λα δηαθνξνπνηήζεη ηελ ππφζεζε θαηάξξεπζεο θαη λα 

εκπινπηίζεη ηα δεδνκέλα νδεγψληαο ηνλ αιγφξηζκν ζε πνην αζθαιή απνηειέζκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην δίθηπν απνηειείηαη απφ πειάηεο πνπ έρνπλ 

αξθεηέο ζπλδέζεηο θαη κεγάιν in-degree θαη απνηεινχλ authorities ηνπ δηθηχνπ. Οη 

πειάηεο κε ηα κεγαιχηεξα weighted in-degree είλαη θαη απηνί πνπ ρξεηάδνληαη πξνζνρή 

θαζψο ε θαηάξξεπζή ηνπο ζα έζεηε ζε θίλδπλν ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρεη γίλεη. 

Δπίζεο ππάξρνπλ πειάηεο κε κεγάιν weighted out-degree πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ 

γηαηί ε θαηάξξεπζή ηνπο πξνθαιεί δεκηά ζε ρξεκαηνδνηνχκελνπο πειάηεο κε 

δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ην δίθηπν. Σέινο ππάξρεη κηα ηξίηε θαηεγνξία πειάησλ ε 

νπνία έρεη έλα ζρεηηθά κέηξην weighted out-degree αιιά ε θαηάξξεπζή ηνπο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κεγαιχηεξεο δεκηέο αθφκα θαη απφ ηελ θαηάξξεπζε πνπ πξνθαινχλ 

πειάηεο κε κεγαιχηεξν weighted out-degree. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ρξήζηκε ε 

ζεσξία δηθηχσλ θαη δίλεη θαιχηεξε αμηνιφγεζε ζηελ ζεκαζία ηνπ πειάηε γηα ηελ 

ηξάπεδα. Δπίζεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ ηξάπεδα λα κπνξεί λα πξνβιέπεη ηηο 

ζπλέπεηεο κηαο θαηάξξεπζεο θαη λα επεκβαίλεη κε πξνζζεηε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ 

ζηήξημε θάπνησλ πειαηψλ πνπ ζα πιεγνχλ απφ ηελ θαηάξξεπζε ελφο πειάηε θαη ηνπο 

νπνίνπο ζεσξεί ζεκαληηθνχο γηα ην δίθηπφ ηεο. 

Γηαπηζηψζακε ινηπφλ φηη νη επηηαγέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζηηο ηξάπεδεο θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ηεο αγνξάο. Γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ 

μεθηλήζεη ζπδεηήζεηο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην 

πξφβιεκα, ε νπνία πξνηείλεη ηελ "εγγπεκέλε επηηαγή". Ζ πξφηαζε, κεηαμχ άιισλ, 

πξνβιέπεη ηα κπινθ ησλ επηηαγψλ πνπ εθδίδνπλ νη ηξάπεδεο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ θχιισλ. Πξνηείλεηαη επίζεο ην αλαγξαθφκελν πνζφ λα είλαη ζηαζεξφ 

(πξνζεκεησκέλν) θαη ε ηξάπεδα πνπ εθδίδεη ηα κπινθ, λα εγγπάηαη ηελ πιεξσκή ησλ 
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αλαγξαθφκελσλ πνζψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δελ ζα κπνξεί κηα επηρείξεζε κε ρακειφ 

ηδίξν λα εκπνξεχεηαη πξνηφληα πνπ θνζηίδνπλ δχν θαη ηξεηο θνξέο ηνλ ηδίξν ηνπο. 

Δπίζεο νη επηρεηξεκαηίεο ζα έπξεπε λα ππνρξεψλνληαη λα έρνπλ έλα ινγαξηαζκφ 

φςεσο απφ ηνλ νπνίν ζα θηλνχληαη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηνπο. Έηζη ζα ππάξρεη 

θαιχηεξνο έιεγρνο απφ ην θξάηνο αιιά θαη απφ ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ ηνπο. Σέινο θάζε επηρείξεζε ζεσξψ φηη 

ζα έπξεπε λα έρεη έλα θσδηθφ κε ηνλ νπνίν ζα δειψλεηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ν κνλαδηθφο ινγαξηαζκφο φςεσο. Άιισζηε απφ 1/1/2011 γηα 

θάζε ζπλαιιαγή πνπ ππεξβαίλεη καδί κε ην ΦΠΑ ηηο 3.000,00 επξψ ε πιεξσκή ηεο ζα 

γίλεηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο εηαηξείαο ή κέζσ επηηαγήο ηεο εηαηξείαο. 

Δπνκέλσο δελ ζα είλαη δχζθνιν γηα ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο λα δεκηνπξγήζεη ην 

δίθηπν ζπλαιιαγψλ θαη λα κπνξεί πιένλ λα πξνβιέπεη ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε 

θαηάξξεπζε θάπνησλ πειαηψλ ή ελφο θιάδνπ ζην δίθηπν ζπλαιιαγψλ ηηο ειιεληθήο 

αγνξάο. Έηζη πηζηεχσ φηη ζα ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηηο ζπλάιιαγεο, θαιχηεξε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηηο ηξάπεδεο αιιά θαη θαιχηεξεο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο απφ 

ην θξάηνο. 

8. ΔΠΗΛΟΓΟ 
Ζ έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ κεζνδνινγηψλ εθηίκεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ κεηά ηελ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2007 

απνηειεί δήηεκα πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Απψηεξνο 

ζθνπφο φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, δελ είλαη άιινο απφ ηε 

δηαζθάιηζε ελφο ζηαζεξνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ φια ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζα κπνξνχλ λα αηζζάλνληαη αζθάιεηα θαη βεβαηφηεηα.Έλα θαιά 

δνκεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ε ζσζηή ρξήζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απηφ παξάγεη, πξνάγνπλ ηελ εχξπζκε θαη άξηηα ιεηηνπξγία ελφο 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, δηεπθνιχλνληαο ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.  

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα επηζεκάλεη ηε ζεκαζία ηεο ζεσξίαο 

δηθηχσλ ζηα ελδνηξαπεδηθά ζπζηήκαηα δίλνληαο παξάιιεια ην εξέζηζκα γηα λέεο 

κειέηεο ε νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ. Ζ 

ζεσξία δηθηχσλ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ κειέηε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ θαζψο απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη 

ν ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγεί ην δίθηπν θαη φρη θάπνην κεκσλνκέλν άηνκν ή νκάδα. Έηζη 
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αμίδεη κεγαιχηεξεο απνδνρήο απφ νξγαληζκνχο πνπ απνηεινχλ «θηλεηήξηνη κνρινί» ηεο 

νηθνλνκίαο φπσο είλαη νη ηξάπεδεο.  
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