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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Οι λεγάμενες παραδοσιακές τραπεζικές λειτουργίες περιλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση,
την αποδοχή καταθέσεων, την παροχή πιστώσεων και την οργάνωση των πληρωμών.
Με την πάροδο του χρόνου, νέοι τομείς ενδιαφέροντος προστέθηκαν κατά τη διάρκεια
κυρίως των δεκαετιών του '80 και του '90.
Σήμερα, μία τυπική τράπεζα γενικών συναλλαγών λειτουργεί σε πολλούς διαφορετικούς
τομείς όπως :
•
•
•

τις τραπεζικές εργασίες που προσφέρονται στο ευρύ κοινό (retail banking)
την επενδυτική τραπεζική (investment banking) και
τη διαχείριση ενεργητικού (asset management)

Σαν συμπέρασμα, μπορούμε να εξάγουμε το οτι οι τράπεζες επιτελούν αρκετές
διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικά θεσμικά και νομικά πλαίσια, ενώ παράλληλα οι
δραστηριότητές τους μεταβάλλονται διαρκώς, ανταποκρινόμενες στις εκάστοτε
συνθήκες.
Με τη διεύρυνση λοιπόν των τραπεζικών δραστηριοτήτων, τα επίπεδα της τραπεζικής
φερεγγυότητας πρέπει να αναπροσαρμόζονται.
Γενικά, μία τράπεζα μπορεί να χαρακτηριστεί φερέγγυα, εφ' όσον είναι σε θέση να μην
κλυδωνιστεί εάν εμφανιστούν αναλογικά δυσμενείς εξελίξεις.
Πιό συγκεκριμένα, μία φερέγγυα τράπεζα αναμένεται πως διαθέτει αρκετά μεγάλη
ευελιξία των στοιχείων του ισολογισμού, ώστε να είναι δυνατή η άμεση προσαρμογή σε
ξαφνικές και ασυνήθιστες μεταβολές των δεδομένων ρευστότητας.
Επιπρόσθετα, καθώς οι τράπεζες αναλαμβάνουν στην πορεία τους ολοένα και
μεγαλύτερους κινδύνους, η φερεγγυότητά τους κρίνεται από την ικανότητά τους να
αντέξουν σε ξαφνικές και έντονες διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς.
Το βασικό στοιχείο της τραπεζικής φερεγγυότητας αποκαλείται πιστωτική επιφάνεια ή
θετική καθαρή αξία, δηλαδή η διαφορά μεταξύ στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του
ισολογισμού (δεν περιλαμβάνονται τα κεφάλαια και τα αποθεματικά).
Επομένως, το ύψος της κεφαλαιοποίησης μίας τράπεζας αποτελεί το ζωτικότερο στοιχείο
προκειμένου να προσδιοριστεί η ικανότητά της να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε
επερχόμενες δυσμενείς εξελίξεις.
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Είναι γνωστό οτι οι τράπεζες είναι εκτεθειμένες σε πολλά και διαφορετικών
χαρακτηριστικών είδη κινδύνου, η πιθανότητα επέλευσης των οποίων αυξάνεται καθώς
αυξάνονται τα επιχειρηματικά εγχειρήματα που εκ των πραγμάτων επιβάλλει ο έντονος
ανταγωνισμός.
Τα κύρια είδη κινδύνου είναι ο πιστωτικός (credit risk)11, 20, 2|, ο κίνδυνος
ρευστότητας (liquidity risk)16,17, ο επιχειρησιακός κίνδυνος18,19 (operational risk), ο
κίνδυνος της αγοράς9 (market risk) και ο συστημικός κίνδυνος (systemic risk).
Πρέπει επίσης να επισημανθεί η σχέση μεταξύ τραπεζών και των εταιριών - πελατών
τους. Δηλαδή, η καλή ή μη οικονομική κατάσταση των εταιριών έχει αντίκτυπο στα
μεγέθη των τραπεζών. Εταιρίες - πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας,
πωλήσεων ή διαρθρώσεως ασκούν πιέσεις προς την χρηματοδοτούσα τράπεζα. Πιέσεις
ασκούν και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και οι μεταβολές στη
νομισματική πολιτική.
Οποιοσδήποτε συνδυασμός από τους παραπάνω, είναι δυνατό να αποκαλύψει το μη
αξιόχρεο μίας τράπεζας. Ενώ η απώλεια της εμπιστοσύνης προς τη συγκεκριμένη
τράπεζα εξαπλώνεται, οι άλλες τράπεζες βρίσκονται επιπρόσθετα αντιμέτωπες με έναν
ισχυρό συστημικό κίνδυνο, ο οποίος απειλεί όχι μόνο τη σταθερότητα του τραπεζικού
και χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά και του μεγαλύτερου τμήματος της οικονομίας.
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα προειδοποιητικά σήματα, δηλαδή τους δείκτες
πιθανότητας επέλευσης των κινδύνων των τραπεζών :
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΙ[ΉΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κεφαλαιακή Επάρκεια
Αποθεματικά απωλειών από δάνεια / Ενεργητικό
Μέγεθος τράπεζας (δυνατάιητα συγκέντρωσης κεφαλαίων)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δάνεια ληξιπρόθεσμα 30-89 μέρες / Ενεργητικό
Δάνεια ληξιπρόθεσμα πάνω από 90 μέρες / Ενεργητικό
Μη δεδουλευμένα δάνεια / Ενεργητικό
Χρεόγραφα ασφαλούς επένδυσης / Ενεργητικό
Δάνεια / Κεφάλαια
Δάνεια / Ενεργητικό
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Επιτόπια αξιολόγηση επιθεωρητή
Εταιρική διάρθρωση
Εξοδα / Συνολικά έσοδα
ΚΕΡΔΗ
Καθαρά κέρδη / Ενεργητικό
Εσοδα από δάνεια / Συνολικά Εσοδα
Εσοδα από εξασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία / Συνολικά Εσοδα
Μεταβολή Εσόδων από τόκους και προμήθειες / Ενεργητικό
Μεταβολή εξόδων για τόκους / Ενεργητικό
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
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Ρευστοποιήσιμα στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο Ενεργητικού
Περιουσιακά στοιχεία ευαίσθητα σε μεταβολές επιτοκίων / Συνολικά Κεφάλαια

Η ελληνική πραγματικότητα

-

+

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
+ /--

Συγκέντρωση εγχώριας τραπεζικής αγοράς

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ρυθμός αύξησης καταθέσεων
Τιμή πετρελαίου
Διαφορά ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
Πληθωρισμός / Αποπληθωρισμός
Επιτόκια αγοράς / Αποδόσεις Ομολόγων
Τιμές κοινών μετοχών / Αποδόσεις
Οροι εμπορίου
Πραγματική αύξηση Α.Ε.Π.
Διεθνείς κεφαλαιακές ροές
Μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών
Κρατικό χρέος, απαιτήσεις του τραπεζικού τομέα από την κυβέρνηςη
Δυσμενείς εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής

+ /+ /+
+
+ /»
+ /-

+ /-+
+
+

Η αριστερή στήλη υποδεικνύει την κατεύθυνση της επίδρασης που αναμένεται να έχει μία αύξηση κάθε ερμηνευτικής μεταβλητής πάνω στην
πιθανότητα τραπεζικής αφερεγγυότητας. Η κατεύθυνση της επίδρασης μερικών ανεξάρτητων μεταβλητών θα εξαρτάται και από άλλους
παράγοντες. Οι μεταβλητές αυτές φέρουν την ένδειξη + / -.
Η αξία των δεικτών αυτών εξαρτάται από την ποιότητα των τραπεζικών ισολογισμών.

Εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η τραπεζική φερεγγυότητα επηρεάζεται από
πλήθος παραγόντων, (νομικό καθεστώς, εταιρική διακυβέρνηση : διευθυντικές μέθοδοι
και συστήματα εσωτερικού ελέγχου, δομή χρηματοπιστωτικών αγορών, κυβερνητική
πολιτική, διατάξεις κεφαλαιαγοράς, μέτοχοι, εξωτερικοί ελεγκτές, κ.τ.λ.) καθώς και από
το επίσημο σύστημα ρυθμιστικής και εποπτικής επιτήρησης.
Η ρύθμιση και η εποπτεία λοιπόν αποτελούν μόνον έναν από το σύμπλεγμα παραγόντων
που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των τραπεζών.
Με τον όρο ρύθμιση υποδηλώνεται το σύνολο των νόμων, διαταγμάτων και διοικητικών
αποφάσεων και κανόνων, οι οποίοι στοχεύουν στο να ελέγξουν την πορεία των τραπεζών
σε ότι αφορά : α) τη χορήγηση νέων αδειών, δηλαδή τις προϋποθέσεις εισόδου στον
τραπεζικό τομέα και το πλαίσιο δραστηριοτήτων τους, β) τις διαχειριστικές
προϋποθέσεις, γ) τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων τους και δ) την παύση
εργασιών και αποχώρηση των τραπεζών.
Εξ’ αρχής η αρμοδιότητα της ρύθμισης και της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος
ανατέθηκε, κατά κύριο λόγο, στις εθνικές αρχές. Κατά κανόνα, η τοπική Κεντρική
Τράπεζα παίζει τον ρόλο αυτής της ρυθμιστικής αρχής.
Στο σημείο αυτό δύο παρατηρήσεις αξίζει να επισημανθούν :
•
•

Η εποπτική διαχείριση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την αντίστοιχη νομισματική
Παρά την επικρατούσα άποψη ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να είναι πολιτικά
ανεξάρτητες αρχές, είναι πιθανό να ικανοποιηθεί τελικά το αίτημα για πολιτικό
έλεγχό της, δεδομένου ότι για να επιτευχθεί η σταθεροποίηση του τραπεζικού
συστήματος το σύστημα είναι δομημένο να βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις
αποταμιεύσεις των φορολογουμένων (ταμείο εγγύησης καταθέσεων)
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Στο εξωτερικό, οικονομικές και πολιτικές ενώσεις, όπως η Ε.Ε., θέτουν τα πλαίσια
εφαρμογής και τα κριτήρια της τραπεζικής φερεγγυότητας, η δε εποπτεία των τραπεζών
σε τοπικό επίπεδο επαφίεται στην κεντρική τράπεζα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν
υπάρχει ενιαία διεθνής ρυθμιστική αρχή, αν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης εκ των
πραγμάτων ανατίθεται αυτός ο ρόλος στην
Επιτροπή Εποπτείας Τραπεζών της
Βασιλείας.
Τελευταία, στα πλαίσια της συζήτησης περί παγκοσμιοποίησης, παρατηρείται τάση
υπερίσχυσης της παγκοσμιοποίησης έναντι των εθνικών θεσμών, εξέλιξη ιδιαίτερα
δυσμενής, δεδομένου ότι οι τράπεζες θα εκτίθενται σε μεγαλύτερους κινδύνους και θα
υφίστανται μεγαλύτερη πίεση από την αγορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ιστορικά
γνωστό πως οι διοικήσεις των σχεδόν αφερέγγυων τραπεζών προβαίνουν σε ανάληψη
υπερβολικά υψηλών κινδύνων, ελπίζοντας πως θα κατορθώσουν να ανακάμψουν προτού
χρεοκοπήσουν.
Επομένως, η απελευθέρωση πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την ενίσχυση του
πλαισίου Ρύθμιση - Εποπτεία.
Επιπλέον, οι τράπεζες επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους και σε άλλους τομείς του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, δημιουργούν ολοένα και πιο επιτακτικά την ανάγκη για
ενοποιημένη εποπτεία, που θα περιλαμβάνει πλέον του ενός τομείς.
Τα αμέσως προεκτεθέντα αποτελούν μέρος μόνο των προκλήσεων που δημιουργεί η
παγκοσμιοποίηση και των επιβαλλόμενων διαρθρωτικών αλλαγών, στους τομείς της
Ρύθμισης και της Εποπτείας.
Στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, η εξέλιξη του κανονιστικού πλαισίου Ρύθμισης Εποπτείας μπορεί να διαιρεθεί γενικά σε τρεις περιόδους :
•
•
•

Τη δεκαετία του 70, όταν τα εθνικά τραπεζικά συστήματα υπόκειντο σε μεγάλες
ρυθμίσεις, χωρίς φυσικά να υπήρχε εναρμόνισή τους σε κοινοτικό επίπεδο,
Τη δεκαετία του '80, κατά τη διάρκεια της οποίας απαλείφθηκε το πλέον ουσιαστικό
μέρος των κανόνων της αγοράς, και
Τη δεκαετία του '90, οπότε και πραγματοποιήθηκε μία σοβαρή προσπάθεια
εναρμόνισης και επαναφοράς ορισμένων κανονιστικών ρυθμίσεων.

Σε γενικές γραμμές, το ρυθμιστικό και εποπτικό κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ενωσης αποτελεί απόπειρα σύγκλισης και εναρμονισμού των χρηματοπιστωτικών
ρυθμίσεων, με όσο το δυνατό μικρότερη ανάμειξη της εθνικής νομοθεσίας.
Βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο είναι : η αμοιβαία αναγνώριση και ο εθνικός
έλεγχος.
Οι κυριότερες Οδηγίες τη Ε.Ε. είναι:
•

η Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία του 1989 (εναρμονισμός
εξουσιοδοτήσεων και των συστημάτων εποπτείας)
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η Οδηγία Επενδυτικών Υπηρεσιών του 1993 (αντιμετώπιση των διασυνοριακών
δραστηριοτήτων κάθε είδους επενδυτικών εταιριών) και
οι Οδηγίες Δείκτη Φερεγγυότητας και Κεφαλαιακής Επάρκειας του 1989 και του
1993 (καθορισμός της εποπτικής ρύθμισης των τραπεζών και των επενδυτικών
κεφαλαίων στην Ε.Ε.)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μία σύγκριση των κύριων εποπτικών μεθόδων στην
Ε.Ε., με αντίστοιχες που έθεσε η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και
εκείνες που εφαρμόζονται στις Η.Π.Α.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΟΙΠΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Ελάχιςτο απαιτούμενο
κεφάλαιο για ίδρυση
νέων τραπεζών
Ελάχιςτο
ποσοστό
κεφαλαιακής επάρκειας

Δάνεια
προς
δανειολήπτη

έναν

Δανεισμός
συνδεόμενα μέρη

προς

Δείκτες ρευστότητας

Ανοιγμα
συναλλάγματος

A. 1.

ξένου

Ε.Ε.

Καμία Οδηγία

18 εκατ. EURO

Συνολικά
κεφάλαια
προς
σταθμισμένα,
βάσει
κινδύνου,
περιουσιακά στοιχεία
τουλάχιστον 8%

Τουλάχιστον 8%
Συνολικά κεφάλαια προς
σταθμισμένα,
βάσει
κινδύνου,
περιουσιακά
στοιχεία
Ποσοστό < 25% του
συνολικού κεφαλαίου σε
έναν δανειολήπτη και όχι
πάνω από 8 φορές το
κεφάλαιο προς όλους τους
μεγάλους
δανειολήπτες,
εφαρμοσμένο
σε
ενοποιημένη βάση

Οδηγία
άριστης
πρακτικής : Οχι πάνω
από το 25% του
συνολικού κεφαλαίου

Καμία Οδηγία, αλλά
απαιτείται
ιδιαίτερη
προσοχή
Οδηγίες περί μέτρησης
και διαχείρισης του
κινδύνου ρευστότητας
Υιοθετούνται
νέα
έξοδα
κεφαλαίου,
συνιστώνται
όρια
θέσης

Λιγότερο από 20% σε
συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Ανά χώρα
Ανά χώρα, συνήθως 10% με
15% για
επί
μέρους
νομίσματα και 20% με 40%
συνολικά.
Απαιτούνται
έξοδα κεφαλαίου

Η.Π.Α.
Στην πράξη τουλάχιστον 2
εκατ. $
Ομοίως με τα πρότυπα της
Βασιλείας
Επί πλέον
δείκτης
μόχλευσης
τουλάχιστον 4%

Ομοσπονδιακό όριο : 15%
του συνολικού κεφαλαίου.
Πολιτειακοί κανονισμοί :
Από 10% μέχρι 25%

Ποσοστό <
15% του
συνολικού κεφαλαίου σε
καθέναν και 100% σε
όλους τους συνδεόμενους
δανειολήπτες
Οδηγίες. Εκτίμηση
περίπτωση

ανά

Οδηγίες. Εκτίμηση
περίπτωση

ανά

Συντονιστικές Επιτροπές

Κύριο χαρακτηριστικό της διάρθρωσης της τραπεζικής ρύθμισης στην Ε.Ε. είναι η
αποκέντρωση η οποία βασίζεται στην εθνική αρμοδιότητα και τη διεθνή συνεργασία και
εφαρμόζεται δια μέσου αρκετών επιτροπών.
Η έλευση της Ο.Ν.Ε. μοιραία επέφερε το σχηματισμό επιπλέον συντονιστικών
επιτροπών σε κοινοτικό επίπεδο.
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Συγκεκριμένα, το Αρθρο 105 (5) της Συνθήκης της Ε.Ε. καθορίζει οτι : Το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) θα συνεισφέρει στη ομαλή διεξαγωγή των
πολιτικών που ακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με την εποπτεία των
πιστωτικών ιδρυμάτων και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επί
πλέον, είναι εμφανής ο συμβουλευτικός ρόλος που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) σε σχέση με το Συμβούλιο, την Κομισιόν και τις εθνικές αρχές των
κρατών - μελών (Αρθρο 25 του καταστατικού του ΕΣΚΤ).
Επισημαίνεται οτι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη η διάταξη, σχετικά με την μεταβίβαση της
αρμοδιότητας στο ΕΣΚΤ για να αναλάβει συγκεκριμένες εργασίες, που αφορούν πολιτικές
σχετικές με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (Αρθρο 105 (6) της Συνθήκης της
Ε.Ε.).
Κύρια πηγή ανισορροπίας αποτελεί το γεγονός της μη παραχώρησης, στην ΕΚΤ, της
εξουσίας ή των απαραίτητων πόρων για να δράσει ως Δανειστής της Υστατης Ανάγκης,
λειτουργία που εξακολουθεί να παραμένει εντός του πλαισίου και της δικαιοδοσίας των
εθνικών κεντρικών τραπεζών.
Πρόκειται για σημαντικό παράγοντα αδυναμίας, δεδομένης της ασαφούς και εν δυνάμει
ανεπαρκούς αντίδρασης των αρχών σε περιπτώσεις συστημικού κινδύνου.
Εντός της επικράτειας της Ε.Ε., η συνεργασία μεταξύ των εποπτικών οργάνων εδράζεται
κυρίως σε διμερείς συμφωνίες, τις γνωστές ως Μνημόνια Κατανόησης.
Στερούνται νομικής ισχύος, καθώς κύριος σκοπός τους είναι να περιγράφουν αναλυτικά
το πλαίσιο της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών, παραμένει
όμως άγνωστο το πλήθος και το εύρος τους, διαπίστωση που προκαλεί έλλειψη
διαφάνειας στα πλαίσια Ρύθμισης - Εποπτείας της Ε.Ε.
Εχουν συσταθεί επίσης οι παρακάτω 9 επιτροπές για την προώθηση της συνεργασίας
μεταξύ των εποπτικών αρχών :
•
•
•

3 στον τραπεζικό τομέα : η Τραπεζική Συμβουλευτική Επιτροπή (1977), το Groupe
de Contact (1973) και η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ (1998).
2 στον ασφαλιστικό τομέα : η Ασφαλιστική Επιτροπή (1992) και η Διάσκεψη
Ασφαλιστικών Επιτροπών Αρχών της Ε.Ε.
4 στην αγορά χρεογράφων : η Επιτροπή Επαφών (1979), η Επιτροπή Επαφών UCITS
(1985), η Ανεπίσημη Επιτροπή Χρεογράφων Υψηλού Επιπέδου (1985) και το
Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς FESCO (1997).

Επισημαίνεται ότι τις μεγαλύτερες εξουσίες διαθέτουν οι επιτροπές του τραπεζικού
τομέα, ενώ σαφώς υποδεέστερες εκείνες του τομέα των χρεογράφων.
Οι εξουσίες των τραπεζικών επιτροπών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :
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Αποδοχή, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε εισήγησης και άποψης σχετικά
με τροποποιήσεις ή προσθήκες στη νομοθεσία.
Διάλογο σχετικά με την υιοθέτηση τεχνικών εφαρμογών των Οδηγιών, εντός του
προβλεπόμενου από αυτές πλαισίου.
Συμφωνία πάνω σε πρακτικά εποπτικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η
ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεργασία όσον αφορά προβλήματα με επί μέρους
ιδρύματα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει μία γενική επιτροπή χρηματοπιστωτικών εποπτών
της Ε.Ε.
Μία περίληψη της δομής των εποπτικών αρχών εντός Ε.Ε., κατά είδος κινδύνου,
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :
ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΔΟΜΗ
Συστημικός
Εποπτικός Ελεγχος
Ελεγχος «ρερεγγυότητας
Πρυστιιςίιι καταναλωτή
Διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας

Εθνικές εποπτικές αρχές και / ή Κεντρικές Τράπεζες
Εθνικές εποπτικές αρχές
Διμερή Μνημόνια Κατανόησης
Χώρα υποδοχής για δραστηριότητες χονδρικής και λιανικής
Ανόμοιος στίβος για εξαγορές τραπεζών

Σήμερα, εξ’ άλλου, διεξάγεται μία μακρά συζήτηση σχετικά με την πιο κατάλληλη
διάρθρωση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών, έτσι ώστε να
λαμβάνονται υπ' όψη οι εκάστοτε εξελίξεις και να αντιμετωπίζεται η πληθώρα τεχνικών
ή ουσιαστικών προβλημάτων.
Σε γενικές γραμμές, το ρυθμιστικό πλαίσιο του ΕΤΤ εμφανίζει κάποιες σημαντικές
αδυναμίες, με κυριότερες :
•

Την έλλειψη κεντρικής αρχής, η οποία να αντιμετωπίζει τα προβλήματα σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
• Την έλλειψη επαρκών χρηματοπιστωτικών πόρων.
• Την μη υποχρεωτική εφαρμογή των Οδηγιών εκ μέρους των κρατών - μελών, έτσι
ώστε, αν και διαδεδομένη, η εφαρμογή τους δεν είναι δεδομένη.
• Τις διαφορές στα φορολογικά συστήματα και στην εταιρική νομοθεσία μεταξύ των
κρατών - μελών της Ε.Ε.
• Την αποκεντρωμένη φύση του πλαισίου Ρύθμισης - Εποπτείας που μειώνει την
αποτελεσματικότητα του δικτύου ασφαλείας που παρέχεται, ιδίως στην περίπτωση
χωρών όπως η Ελλάδα.
Εως το τέλος της δεκαετίας του '80, οπότε ξεκίνησε μία διαδικασία κατάργησης των
ρυθμίσεων, η έντονη εποπτεία και οι πολλαπλές ρυθμίσεις επί του ελληνικού τραπεζικού
τομέα ήταν ιδιαίτερα εμφανής. Μέχρι το μέσον της δεκαετίας του '90 η αγορά
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είχε απελευθερωθεί.
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Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκαν οι εξής μεταβολές :
•
•
•

•
•

•
•

Οι άμεσοι πιστωτικοί έλεγχοι καταργήθηκαν στο μέσον της δεκαετίας του '90,
Καταργήθηκαν το 1993 οι ρυθμίσεις σχετικά με τα επιτόκια δανεισμού και
καταθέσεων,
Η διάκριση μεταξύ εμπορικών τραπεζών και εξειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων
(ΕΠΙ) έγινε ασαφής. Στα ΕΠΙ περιλαμβάνονται, επί του παρόντος, η ASPIS BANK
(στεγαστική τράπεζα), η ΕΤΒΑ και η ΕΤΕΒΑ (αναπτυξιακές τράπεζες), το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Citibank
Shipping SA,
Οι φραγμοί στις διασυνοριακές κινήσεις κεφαλαίων άρθηκαν το 1997,
Ενισχύθηκε η κεφαλαιαγορά. Η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών εκτινάχθηκε,
από 10% του Α.Ε.Π. το 1987, σε 176% το 1999, ενώ ο αριθμός των εταιριών που
διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. αυξήθηκαν από 116 το 1987, σε 339 το 1999,
Η νομισματική πολιτική βασίζεται, πλέον, στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς,
Εφαρμόστηκε ένα σύστημα τραπεζικής εποπτείας, κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης
Οδηγιών της Ε.Ε. στην ελληνική νομοθεσία, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΕΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Προϋποθέσεις χορήγησης αδείας
Ελευθερία παροχής υπηρεσιών και
ίδρυσης
Κεφαλαιακή
επάρκεια
για
αντιμετώπιση πιστωτικού κινδύνου
Κεφαλαιακή
επάρκεια
για
αντιμετώπιση κινδύνου αγοράς
Ιδια κεφάλαια για την κάλυψη
κεφαλαιακών αναγκών
Ελεγχος μεγάλων χρηματοδοτικών
ανοιγμάτων
Εποπτικός έλεγχος οευστότυτας
Ενοποιημένος έλεγχος
Εγγύηση καταθέσεων

Α.2.

Πρώτη (77/780)
και Δεύτερη
(89/646) Τραπεζική Οδηγία
Δεύτερη
(89/646)
Τραπεζική
Οδηγία
Οδηγία περί δείκτη φερεγγυότητας
(89/646)
Οδηγία
περί
κεφαλαιακής
επάρκειας (93/6)
Οδηγία περί Ιδίων Κεφαλαίων
(89/299)
Οδηγία περί μεγάλων ανοιγμάτων
(92/121)
—

Δεύτερη Οδηγία περί ενοποιημένου
ελέγχου (92/30)
Οδηγία περί εγγύησης καταθέσεων
(1994)

Νόμος 2076/92
Νόμος 2076/92
Π.Δ.Τ.Ε. 2054/92
Νόμος 2396/96
Π.Δ.Τ.Ε. 2291/93 και 2397/96
Π.Δ.Τ.Ε. 2053/92
Π.Δ.Τ.Ε. 2246/93
Νόμος 2396/96
Π.Δ.Τ.Ε. 2156/92
Π.Δ. 267/95 - Νόμος 2396/96
Νόμος 2324/95

Αοαοδιότητεο me Κεντοικύα Τράπεζας

Στη χώρα μας, η κύρια εποπτική αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.Ε.), μία μετοχική
εταιρία ελεγχόμενη από το κράτος. Το καταστατικό της Τ.Ε. τέθηκε σε ισχύ το 1927. Το
1997, και ύστερα από την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ και του
Πρωτοκόλλου του ιδρυτικού Καταστατικού του ΕΣΚΤ, της δόθηκε χρηματοδοτική
ανεξαρτησία.
Η Τ.Ε. είναι αρμόδια για :
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την εξέταση των σχετικών φακέλων,
την παροχή αδειών,
την εποπτεία όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που ιδρύονται στην Ελλάδα,
την εποπτεία των καταστημάτων των ευρωπαϊκών τραπεζών στην Ελλάδα,
την παροχή αδειών χρηματοπιστωτικών εταιριών, (factoring, leasing, Α.Ε.Δ.Α.Κ.,
Ανταλλακτήρια συναλλάγματος, κ.τ.λ.

Επιπρόσθετα, η Τ.Ε. μπορεί να παρέμβει στη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών ως
εξής :
•

•
•
•

Επιβάλλοντας μέτρα αναδιοργάνωσης (αναγκαστικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου,
απαγόρευση καταβολής μερισμάτων, περιορισμό χρηματοπιστωτικών συναλλαγών,
διορισμός Επιτρόπου).
Αφαιρώντας την άδεια τραπεζικής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας.
Συμμετέχοντας στη διαχείριση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων.
Ενεργώντας ως Δ.Υ.Α. του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης
(Εμπορίου) και των επενδυτικών κεφαλαίων (Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εποπτεύεται από το Υπουργείο Μεταφορών και το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων από το Υπουργείο Οικονομικών (αποτελούν
Εξειδικευμένα Πιστωτικά Ιδρύματα).

Α.3.

Πληθωρισμός Εποπτικών Αργών

Ο μεγάλος, συγκριτικά, αριθμός των εποπτικών αρχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα,
δε'.’ αναπληρώνει την τυποποίηση των διαδικασιών, παρά το πρόσθετο βάρος που
αποδίδεται στην Τ.Ε.
Επί πλέον, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς
σχετικά με την παρουσία τους σε συναφείς τομείς δραστηριότητας όπως:
•

•

•

Απαγόρευση προσφοράς όλου του φάσματος των χρηματοπιστωτικών προϊόντων υπό
τη σκέπη ενός ενιαίου Οργανισμού. Αποτέλεσμα αυτού του περιορισμού ήταν η
σύσταση, εκ μέρους όλων σχεδόν των ελληνικών τραπεζών θυγατρικών σε διαφόρους
τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών,
Περιορισμό συμμετοχής, εκ μέρους των τραπεζών, σε μη χρηματοπιστωτικές εταιρίες
στο 15% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας για κάθε περίπτωση και έως 60% του
μετοχικού κεφαλαίου της υπό σύσταση εταιρίας,
Συμμετοχή σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες επιτρέπεται μέχρι το 20%
του κεφαλαίου της και μέχρι το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω
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ασφαλιστικής εταιρίας. Αυτές οι συμμετοχές δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια
της τράπεζας,
Συμμετοχή μίας τράπεζας σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπόκειται στους
ίδιους περιορισμούς με αυτούς των ασφαλιστικών εταιριών, αν και οι συμμετοχές
αυτού του είδους αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας για λόγους
ρύθμισης.

Οι παραπάνω περιορισμοί αποτελούν, ουσιαστικά, προληπτικά μέτρα, τα οποία σκοπόν
έχουν τον περιορισμό του αναλαμβανόμενου κινδύνου, εκ μέρους των τραπεζών, καθώς
συνεχώς επεκτείνονται σε νέους τομείς δραστηριότητας.
Επιπρόσθετα, η Τ.Ε. είναι αρμόδια και για την ενοποιημένη εποπτεία συγκεκριμένων
πτυχών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, όπως : ο λόγος κεφαλαιακής
επάρκειάς τους, η συμμετοχή τους σε άλλες επιχειρήσεις και τα συστήματα εσωτερικού
ελέγχου. Γίνεται φανερό ότι ζωτική σημασία έχει η διαθεσιμότητα και η ποιότητα του
ισολογισμού έχει ζωτική σημασία.
Πρόσφατα, εγκρίθηκαν οι ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου και της επάρκειας των προβλέψεων για απώλειες από δάνεια.
Γενικά, ο παρατηρούμενος βαθμός προσαρμογής των ελληνικών τραπεζών στις
μεταβολές του οικονομικού και θεσμικού τους περιβάλλοντος αποδεικνύει οτι έχουν
τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση πιό
ριψοκίνδυνων δραστηριοτήτων, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
Τέλος, δεδομένου του διαδεδομένου συστήματος παρέμβασης που ίσχυε μέχρι πρόσφατα
στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, επικρατεί η άποψη ότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει
επαρκές απόθεμα εμπειρίας όσον αφορά στην αντιμετώπιση διαφόρων ειδών κινδύνου.
Την κατάσταση δεν βοηθά ούτε το σχετικό κενό στο κοινοτικό πλαίσιο.
Ολες οι παραπάνω αδυναμίες είναι ενδεικτικές των πιθανών εντάσεων που πιθανότατα
θα παρουσιαστούν στα πλαίσια ρύθμισης και εποπτείας του ελληνικού τραπεζικού
τομέα, ενόσω αυτός προσαρμόζεται στις πιέσεις του αυξημένου ανταγωνισμού,
υιοθετώντας την ευρύτατα παρατηρούμενη τάση της ενοποίησης.
Η πιο σημαντική επίπτωση της Ο.Ν.Ε., στην οποία η Ελλάδα εντάχθηκε στις 01.01.2001,
θα είναι η εντατικοποίηση της διαδικασίας που περιγράφηκε πιό πάνω, καθιστώντας
περαιτέρω πιο δύσκολο το έργο των ρυθμιστών.
Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90,
παρατηρείται μία σημαντική μεταβολή στο καθεστώς υπό το οποίο λειτουργεί η κρατική
εποπτεία των τραπεζών.
Η μεταβολή αφορά στο γεγονός οτι οι διοικητικοί κανόνες, μέσω των οποίων οριοθετείτο
περιοριστικά το επιχειρηματικό πεδίο δράσης των τραπεζών, έχουν καταργηθεί,
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παραχωρώντας τη θέση τους σε κανόνες με τους οποίους επιδιώκεται η πρόληψη της
έκθεσής τους στους κινδύνους οι οποίοι απορρέουν από τη δραστηριοποίησή τους στις
απελευθερωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές.
Στο σύγχρονο αποκανονικοποιημένο και διεθνοποιημένο τραπεζικό σύστημα η έμφαση
έχει πλέον μεταφερθεί από την λογική του κατασταλτικού ελέγχου των τραπεζικών
εργασιών στον έλεγχο της προληπτικής εποπτείας των τραπεζών.
Για λόγους διατήρησης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και αποφυγής της
στρέβλωσης σε συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού μεταξύ τραπεζών, το ελάχιστο
περιεχόμενο των εν λόγω κανόνων τραπεζικής εποπτείας παρουσιάζει υψηλό βαθμό
σύγκλισης σε διεθνές επίπεδο.
Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί προϊόν της αποτελεσματικότητας του Εργου της Επιτροπής
της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία.
Στην Επιτροπή εκπροσωπούνται οι τραπεζικές εποπτικές αρχές από τα σημαντικότερα
διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα των ανεπτυγμένων οικονομιών και η οποία έχει
καιορθώσει να αποτελεί την κύρια πηγή από την οποία εκπορεύεται κάθε νέα σημαντική
εξέλιξη στον τομέα της προληπτικής εποπτείας των τραπεζών και των συναλλαγών τους.
Λειτουργώντας στο νέο περιβάλλον, πολλές διεθνείς τράπεζες άρχισαν παράλληλα να
αναπτύσσουν οι ίδιες εξειδικευμένες εσωτερικές διαδικασίες και εφαρμογές για τη
διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, ώστε να μεγιστοποιούν την
αποδοτικότητά τους και να περιορίζουν την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου τους σε
περίπτωση μεγάλων διακυμάνσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η ανάπτυξη των εσωτερικών μηχανισμών προστασίας των τραπεζών οδήγησε σε τέτοιο
βαθμό ακρίβειας στη μέτρηση των κινδύνων, ώστε οι εποπτικές αρχές που
εκπροσωπούνται στην Επιτροπή της Βασιλείας να αποφασίσουν, τον Ιανουάριο του
1996, να τις ενσωματώσουν στο δικό τους εποπτικό πλαίσιο κατά τον υπολογισμό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών.
Τέθηκαν, λοιπόν, οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις η συνδρομή των οποίων επέτρεψε από
τον Ιανουάριο του 1998 την εποπτική αναγνώριση των εσωτερικών συστημάτων
διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών ώστε να προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η
αξία του εκτεθειμένου στους κινδύνους χαρτοφυλακίου τους και η οποία πρέπει να
καλύπτεται με επαρκή ίδια κεφάλαια.
Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας,
σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών, και αναλύονται οι διατάξεις
του κειμένου της Επιτροπής σχετικά με την εποπτική αναγνώριση των εσωτερικών
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, με τις οποίες συγκλίνουν δύο συμπληρωματικές
λειτουργίες : η διαχείριση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων και η προληπτική εποπτεία
των τραπεζικών επιχειρήσεων οι οποίες εκτίθενται σε αυτούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Β.1. Η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική Εποπτεία : σύνθεση και
αποστολή
Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basle Committee on Banking
Supervision) συστάθηκε το 1974. Μέλη της είναι οι κεντρικές τράπεζες και άλλες
τραπεζικές εποπτικές αρχές από τα κράτη - μέλη της "Ομάδας των 10" (Group of Ten,
γνωστής με το ακρωνύμιο "G - 10"), την Ελβετία και το Λουξεμβούργο.
Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός, αλλά μία de
facto οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα που λειτουργεί στο πλαίσιο της Τράπεζας
Διεθνών Διακανονισμών.
Στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες έχουν επικρατήσει τρία οργανωτικά πρότυπα ως
προς τη δομή του εποπτικού καθεστώτος του πιστωτικού συστήματος :
•

•

•

Η κεντρική τράπεζα είναι αρμόδια για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής αλλά
και της προληπτικής εποπτείας των τραπεζικών επιχειρήσεων (π.χ. Ιταλία και
Ελλάδα),
Η κεντρική τράπεζα ασκεί μόνο νομισματική πολιτική, ενώ η προληπτική εποπτεία
των τραπεζών (σε συνεργασία με την κεντρική τράπεζα) ασκείται από μία
ανεξάρτητη διοικητική αρχή (π.χ. Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία),
Το στοιχείο διαφοροποίησης του τρίτου προτύπου από το δεύτερο αποτελεί το οτι η
ανεξάρτητη διοικητική αρχή (η οποία ασκεί εποπτεία στις τράπεζες) είναι αρμόδια
και για την εποπτεία άλλων επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως
χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις (π.χ. Δανία, Σουηδία και πρόσφατα
η Μεγάλη Βρετανία).

Η Επιτροπή αρχικά λειτουργούσε ως forum ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στα μέλη της,
αναφορικά με τη σταθερότητα του διεθνούς τραπεζικού συστήματος.
Η έναρξη λειτουργίας της συνέπεσε με την κατάργηση του διεθνούς συστήματος
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods η οποία συνέβαλε στην
αύξηση, έντονη ορισμένες φορές, της μεταβλητότητας των ονομαστικών
συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων των νομισμάτων στις ανεπτυγμένες
οικονομίες και κατέστησε τις τράπεζες ιδιαίτερα ευάλωτες στο συναλλαγματικό κίνδυνο
και τον κίνδυνο μεταβολής των ονομαστικών επιτοκίων.
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Η λειτουργία των τραπεζών σε περιβάλλον έντονης αστάθειας των βασικών
μακροοικονομικών μεγεθών, σε συνδυασμό με τη ραγδαία διεθνοποίηση της τραπεζικής,
ανησύχησαν τις εποπτικές αρχές και ανέδειξαν την ανάγκη συνεργασίας τους ως
προτεραιότητα για την καλύτερη κατανόηση του νέου περιβάλλοντος και τη
συντονισμένη υιοθέτηση εποπτικών κανόνων, κατάλληλων για την πρόληψη
γενικευμένων κρίσεων στο διεθνοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Με τον καιρό, οι δραστηριότητες της Επιτροπής της Βασιλείας διευρύνθηκαν σημαντικά
και οι αντικειμενικοί της στόχοι αποκρυσταλλώθηκαν στα ακόλουθα :
•

Εξασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος από το
ενδεχόμενο επέλευσης τραπεζικών πτωχεύσεων με αρνητικές αλυσιδωτές αντιδράσεις
σε όσο το δυνατό περισσότερα κράτη
• Διεθνής σύγκλιση του περιεχομένου των κανόνων προληπτικής τραπεζικής εποπτείας
τους οποίους εφαρμόζουν οι εποπτικές αρχές, που είναι μέλη της Επιτροπής της
Βασιλείας, ώστε να αμβλυνθούν οι συνθήκες ανταγωνιστικής ανισότητας ανάμεσα σε
τράπεζες εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη
• Διαμόρφωση, σε συνεργασία με την IOSCO, ισοδυνάμων καθεστώτων για την
προληπτική εποπτεία των διεθνών τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών,
αναφορικά με την έκθεσή τους στους ίδιους κινδύνους από περεμφερείς
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
• Σε βάθος μελέτη όλων των νέων θεσμών και προϊόντων του χρηματοπιστωτικού
τομέα που έχουν επίδραση στις εργασίες, την οργάνωση, την έκθεση σε κινδύνους
και, τελικά, τη φερεγγυότητα των διεθνών τραπεζών, καθώς επίσης και υποβολή
προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίησή τους.
Επισημαίνεται ότι το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας δεν έχει δεσμευτική νομική
συνέπεια και ότι οι κανόνες που περιέχονται σ' αυτό απευθύνονται κατ’ εξοχή στις
διεθνείς τράπεζες, η διεισδυτικότητά του, ωστόσο, στη νομοθεσία πολλών χωρών είναι
μεγάλη.

Β.2. Το Εργο τικ Επιτροπής me Βασιλείας για mv Τραπεζική Εποπτεία
αναφορικά us τον έλενγο τικ Κεφαλαιακής Επάρκειας των Διεθνών Τραπεζών
Β.2.Ι. Η Αρχική Συμφωνία
Ο έλεγχος της κεφαλαιακής επάρκειας των διεθνών τραπεζών αποτελεί το κύριο έργο της
Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με τη διεθνή σύγκλιση του περιεχομένου των
κανόνων ουσιαστικού δικαίου οι οποίοι αφορούν στην προληπτική εποπτεία τους.
Εξαίρεση αποτελεί το συμβουλευτικό κείμενο της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με
τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων.
Βάση του παραπάνω θεσμικού πλαισίου είναι η Συμφωνία της Βασιλείας για την
Κεφαλαιακή Επάρκεια του 1988 (Basle Capital Accord)1’2’3, που αναφέρεται:
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Στην μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών για
κάλυψη της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο (και τον κίνδυνο χώρας) από
στοιχεία ενεργητικού αλλά και εκτός ισολογισμού (λογαριασμοί τάξεως), στα οποία
περιλαμβάνονται οι ανοικτές θέσεις σε εξω - χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα (οι
σχετικές διατάξεις της Αρχικής Συμφωνίας αποτέλεσαν τη βάση του περιεχομένου
της Οδηγίας 89/647/ΕΟΚ σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών
ιδρυμάτων),
Στον προσδιορισμό των στοιχείων που θα λαμβάνονται υπ' όψιν για τον υπολογισμό
των ιδίων κεφαλαίων με τα οποία οι διεθνείς τράπεζες δύνανται να καλύπτουν τις
άνω κεφαλαιακές απαιτήσεις (Οδηγία 89/299/ΕΟΚ - Ιδια Κεφάλαια πιστωτικών
ιδρυμάτων).

Για τον υπολογισμό της αξίας του τραπεζικού χαρτοφυλακίου που εκτίθεται στον
πιστωτικό κίνδυνο από στοιχεία ενεργητικού του ισολογισμού, κάθε στοιχείο
σταθμίζεται με ένα συγκεκριμένο συντελεστή ώστε να προκόψει η κατά πιστωτικό
κίνδυνο σταθμισμένη αξία.
Σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο (standardized method), η οποία έχει
υιοθετηθεί τόσο από την Επιτροπή της Βασιλείας όσο και από το κοινοτικό τραπεζικό
δίκαιο, η διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για
κάλυψή τους έναντι των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται προβλέπει τρία στάδια :
α. Προσδιορίζεται το χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων επί των οποίων επιβάλλεται η
κεφαλαιακή απαίτηση για έκθεση σε κάθε κίνδυνο.
β. Υπολογίζεται η εκτεθειμένη στον κίνδυνο αξία, ως εξής :
•

Υπολογίζονται οι ανοικτές θέσεις σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες
αποτίμησης,
• Προσδιορίζονται οι καθαρές ανοικτές θέσεις με συμψηφισμό (ό-nrm αυτό επιτρέπεται)
των ανοικτών αντιθέτων θέσεων,
• Οι καθαρές ανοικτές θέσεις σταθμίζονται με τον προβλεπόμενο συντελεστή
στάθμισης κινδύνου και προκύπτει η κατά τον κίνδυνο σταθμισμένη αξία.

γ. Σταθμίζεται εκ νέου το άθροισμα των σταθμισμένων ανοικτών θέσεων με τον
προβλεπόμενο συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας και προκύπτει η κεφαλαιακή
απαίτηση για κάλυψη έναντι του κινδύνου.
Η μέθοδος που μόλις περιγράφηκε, αντικαθίσταται σταδιακά από μέθοδο η οποία
βασίζεται στα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών, όπου η
διαδικασία υπολογισμού διαφοροποιείται ως προς το υπό β. στάδιο.
Πιο σύνθετη είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τον υπολογισμό της κατά τον
πιστωτικό κίνδυνο σταθμισμένης αξίας των εκτός ισολογισμού στοιχείων (δεδομένου ότι
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πριν από τη στάθμιση λαμβάνει χώρα η μετατροπή των στοιχείων σε ποσά πιστωτικής
αντιστοιχίας), και διαφοροποιείται ανάλογα με το αν πρόκειται για :
•

•

Ανοικτές θέσεις σε εξω - χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα. Ο υπολογισμός της
αξίας που εκτίθεται στον κίνδυνο και επί της οποίας επιβάλλεται η κεφαλαιακή
απαίτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση δύο μεθόδων :
ϊ) Κατά την μέθοδο του αρχικού ανοίγματος, ο πιστωτικός κίνδυνος από ανοικτές
θέσεις σε εξω - χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα μετράται ως ποσοστό του
ονομαστικού ποσού της σύμβασης (διαφοροποιημένο ανάλογα με το είδος του
υποκείμενου τίτλου του παράγωγου μέσου και φυσικά τη διάρκεια της σύμβασης).
Αυτή η μέθοδος δεν λαμβάνει υπ' όψη την εξέλιξη της τρέχουσας αξίας της
σύμβασης αλλά ούτε και την πιθανότητα επέλευσης ζημιών στο μέλλον από
ανοικτές θέσεις.
ϊϊ) Κατά τη δυναμική μέθοδο του τρέχοντος ανοίγματος, το ποσόν πιστωτικής
αντιστοιχία προκύπτει από το άθροισμα του τρέχοντος πιστωτικού ανοίγματος (το
οποίο αφορά στο τρέχον κόστος αντικατάστασης της σύμβασης αν έχει θετική
αξία), και του ενδεχόμενου μελλοντικού πιστωτικού ανοίγματος, δηλαδή ενός
δείκτη ο οποίος μετρά την έκταση πιθανών μελλοντικών ζημιών.
Θέσεις στις λοιπές κατηγορίες των εκτός ισολογισμού στοιχείων.

Η Αρχική Συμφωνία (1988) έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί 4 φορές, ενώ σχετικά
πρόσφατα (Μάιος 2001) κατατέθηκε η τελική πρόταση της Επιτροπής για νέα
τροποποίηση :
•
•

Οι πρώτες 3 χρονικά τροποποιήσεις ήταν τεχνικές και αναφέρονταν αφορούσαν σε
δευτερεύουσες διατάξεις της (βλ. 2.2),
Η τέταρτη τροποποίηση υπήρξε ουσιαστικότερη και οδήγησε στη συμπλήρωση του
περιεχομένου της Αρχικής Συμφωνίας (1988), με την καθιέρωση ενός
εναρμονισμένου πλαισίου κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών
τραπεζών για κάλυψή τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου χώρας και
των κινδύνων της αγοράς.

Β.2.2. Τεγνικέο τροποποιήσεις τηο "Αρχικής Συμφωνίαι:"
ΐ)

1991 : Πρώτη τροποποίηση. Αφορούσε στον καθορισμό προϋποθέσεων κάτω από τις
οποίες οι προβλέψεις των τραπεζών για γενικούς (όχι συγκεκριμένους ανά πελάτη)
κινδύνους επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στα βασικά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων
τους για την ικανοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Τα βασικά στοιχεία (σε
αντιδιαστολή με τα συμπληρωματικά) πρέπει να αποτελούν κατ' ελάχιστο όριο το
50% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τα οποία χρησιμοποιούνται για την
ικανοποίηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

ΐΐ) 1994 : Δεύτερη τροποποίηση. Αφορούσε στον καθορισμό συγκεκριμένων
προϋποθέσεων ώστε, κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των
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τραπεζών για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου από ανοικτές θέσεις σε εξω χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα επί επιτοκίων, χρεωστικών τίτλων και
συναλλάγματος, να λαμβάνονται υπόψη οι συμφωνίες συμψηφισμού τις οποίες
καταρτίζουν οι τράπεζες με αντισυμβαλλομένους τους σε διμερή βάση.
Αποφασίστηκε δηλαδή οτι, αν οι συμβάσεις συμψηφισμού πληρούν ορισμένα
κριτήρια και ορισμένες νομικές προϋποθέσεις, παρέχεται το δικαίωμα στις τράπεζες
να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του πιστωτικού
κινδύνου από συναλλαγές σε παράγωγα μέσα οι οποίες καλύπτονται από τις εν λόγω
συμφωνίες στη βάση των καθαρών θέσεων που προκύπτουν από το συμψηφισμό
απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Όμως η εποπτική αναγνώριση των συμφωνιών
συμψηφισμού περιορίστηκε μόνο σε όσες τράπεζες υπολογίζουν τις, κατά τον
πιστωτικό κίνδυνο, σταθμισμένες αξίες, σύμφωνα με την μέθοδο του τρέχοντος
ανοίγματος.
Hi) 1995 : Τρίτη τροποποίηση. Προβλέφθηκε οτι κατά τον υπολογισμό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου για εξω χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα, θα λαμβάνονται υπ' όψη και οι ανοικτές θέσεις σε
παράγωγα μέσα επί μετοχών, πολυτίμων μετάλλων και άλλων βασικών
εμπορευμάτων (commodities). Επίσης, η δυνατότητα εποπτικής αναγνώρισης των
συμφωνιών συμψηφισμού επεκτάθηκε και σε όσες τράπεζες υπολογίζουν τις κατά
τον πιστωτικό κίνδυνο σταθμισμένες αξίες από ανοικτές θέσεις σε εξω χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα σύμφωνα με την μέθοδο του αρχικού ανοίγματος.

Β.2.3. Η συιιπλήρωση της Αργικήε Συμφωνίας
Η έννοια των κινδύνων αγοράς :
Τον Ιανουάριο του 1996 εκδόθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας η Τροποποιητική
Εκθεση της Συμφωνίας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια αναφορικά με την
Ενσωμάτωση των Κινδύνων Αγοράς4 (1996).
Τα κύρια σημεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση είναι τα παρακάτω:
• Η Επιτροπή επιτρέπει στις τράπεζες να χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό των
χρηματοοικονομικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών είτε τις
προκαθορισμένες μεθόδους υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που
περιγράφονται στην έκθεση, είτε εσωτερικά μοντέλα υπολογισμού των
χρηματοοικονομικών κινδύνων.
• Η Επιτροπή επιτρέπει την υιοθέτηση συνδυασμού μεθόδων για τη μέτρηση των
κινδύνων αγοράς, δηλαδή οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν τις
προκαθορισμένες μεθόδους μέτρησης κεφαλαιακών απαιτήσεων παράλληλα με
εσωτερικά μοντέλα υπολογισμού, αρκεί να ακολουθείται μία ενιαία μέθοδος για κάθε
κατηγορία κινδύνου.
• Οι προκαθορισμένες μέθοδοι υπολογισμού του κινδύνου επιτοκίου είναι αντίστοιχες
με τις μεθόδους που υιοθετούνται από την Οδηγία της Ε.Ε. με τη διαφορά ότι
ορισμένοι συντελεστές διαφοροποιούνται, όπως για παράδειγμα οι τεκμαιρόμενες
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μεταβολές επιτοκίων ανάλογα με τη διάρκεια έως τη λήξη ή με τον τροποποιημένο
χρηματοοικονομικού μέσου.
μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας του
Εάν τα πιστωτικά ιδρύματα επιλέξουν την υιοθέτηση των προκαθορισμένων μεθόδων
υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η έκθεση της Επιτροπής καθορίζει τις
ακριβείς μεθόδους μέτρησης των κινδύνων που συνεπάγονται τα δικαιώματα
προαίρεσης από αυτές που υιοθετούνται από την Οδηγία της Ε.Ε. Μεταξύ άλλων, οι
μέθοδοι υπολογισμού των κινδύνων των δικαιωμάτων προαίρεσης υπολογίζουν
επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους κινδύνους των δικαιωμάτων
προαίρεσης από τη μεταβολή της ευαισθησίας των τιμών των δικαιωμάτων στην τιμή
του υποκείμενου μέσου και από τη μεταβολή της μεταβλητικότητας της τιμής του
υποκείμενου μέσου.
Στις
προκαθορισμένες
μεθόδους
υπολογισμού
του
κινδύνου
θέσης
συμπεριλαμβάνεται ο τρόπος υπολογισμού επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων
για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η Τράπεζα από πράξεις επί εμπορευμάτων.
Οι τράπεζες μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα
υπολογισμού, τα οποία είναι ακριβέστερα και οδηγούν σε μικρότερες κεφαλαιακές
απαιτήσεις, αρκεί τα μοντέλα αυτά να πληρούν μία πληθώρα ποσοτικών και
ποιοτικών κριτηρίων που καθορίζονται επακριβώς από την έκθεση της Επιτροπής.
Το κυριότερο θέμα στο οποίο αναφέρεται η Επιτροπή είναι τα μοντέλα της Αξίας σε
Κίνδυνο τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ως
εσωτερικά μοντέλα για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων και των
αντίστοιχων κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίζονται τη μέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο
περιλαμβάνουν τον κίνδυνο επιτοκίου, συναλλάγματος, μετοχών και εμπορευμάτων. Με
τα μοντέλα της Αξίας σε Κίνδυνο οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι υπολογίζονται με
πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και το κυριότερο λαμβάνεται υπόψη η συσχέτιση που υπάρχει
μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών κινδύνου, όπως του κινδύνου επιτοκίου και του
κινδύνου συναλλάγματος.

Β.3. Οδηνία 93/6 και εωαοαονύ της στην Ελλάδα.
Η Οδηγία 93/6 της Ε.Ε. για την κεφαλαιακή επάρκεια υποχρεώνει τις τράπεζες να
διατηρούν ένα συγκεκριμένο ύψος (εποπτικών) ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των
κινδύνων που αναλαμβάνουν. Οι μέθοδοι υπολογισμού των κινδύνων που υιοθετούνται
από την Οδηγία είναι προσεγγιστικές και εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο σκοπούς
εποπιείας. Για το λόγο αυτό η Οδηγία της CAD έχει κατά καιρούς επικριθεί, κυρίως για
τους παρακάτω λόγους:
•

•

Δεν λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο επιτοκίου που εμπεριέχεται στα στοιχεία που
εντάσσονται στο τραπεζικό και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, τα οποία αξιολογούνται
και δημιουργούν κεφαλαιακές απαιτήσεις μόνο με βάση τον πιστωτικό τους κίνδυνο.
Αγνοεί τις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των κινδύνων που δημιουργούνται από τις
διαφορετικές κατηγορίες χρηματοοικονομικών πράξεων, γεγονός που έχει αρνητική
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επίπτωση στη δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να καλύψουν τους κινδύνους
που προκύπτουν από πράξεις μίας κατηγορίας με πράξεις άλλης κατηγορίας.
Δεν συνυπολογίζει στις κεφαλαιακές απαιτήσεις τον κίνδυνο των παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων που προέρχεται από τη μεταβολή της ευαισθησίας των
τιμών των παραγώγων στην τιμή του υποκείμενου μέσου ή από τη μεταβολή της
μεταβλητικότητας της τιμής του υποκείμενου μέσου.
Αγνοεί τη συσχέτιση μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών κινδύνου, υπολογίζοντας
τη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση σαν άθροισμα των κεφαλαίων που απαιτούνται
για τους επιμέρους κινδύνους.

Εκτός των προαναφερθεισών αδυναμιών της Οδηγίας της Ε.Ε. για την κεφαλαιακή
επάρκεια, υπάρχουν επιπλέον θέματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της
Οδηγίας στην Ελλάδα5,6. Τα θέματα αυτά προκύπτουν κατά κύριο λόγο επειδή η ΤτΕ με
την ΠΔΤΕ 2397/7.11.96 δεν επέτρεψε στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν όλες
τις επιλογές που δίνονται από την Οδηγία. Συγκεκριμένα με την εφαρμογή της CAD
στην Ελλάδα οι τράπεζες υποχρεώνονται σε μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για
τους εξής λόγους:
•

Οι ελληνικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν τις απλούστερες
μεθόδους υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών για τον γενικό κίνδυνο επιτοκίου,
οι οποίες βασίζονται σε χονδρικά διαστήματα διάρκειας και σε πιθανολογούμενες
μεταβολές των επιτοκίων που καθορίζονται αυθαίρετα. Με τις απλοποιημένες και
προσεγγιστικές μεθόδους που υιοθετούνται δεν υπολογίζονται με ικανοποιητική
ακρίβεια οι κεφαλαιακές ανάγκες και κατά συνέπεια στις περισσότερες περιπτώσεις
επιβάλλεται μεγαλύτερη κεφαλαιακή απαίτηση .
• Αντίθετα, η Οδηγία της Ε.Ε. προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης μοντέλων ευαισθησίας
για τον υπολογισμό του κινδύνου, αρκεί αυτά να έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τις
αρμόδιες εποπτικές αρχές κάθε χώρας.
• Η βασική μέθοδος που επιλέχθηκε από την ΤτΕ για τον υπολογισμό του
συναλλαγματικού κινδύνου αγνοεί τις συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών νομισμάτων,
οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε περιπτώσεις διακρατικών
συμφωνιών. Επιπλέον η ΤτΕ επιβάλλει κεφαλαιακή απαίτηση 10% επί της ανοικτής
συναλλαγματικής θέσης σε αντίθεση με την Οδηγία της Ε.Ε. που επιβάλλει
συντελεστή 8% για τη βασική μέθοδο. Έτσι υπερεκτιμάται ο κίνδυνος τιμών
συναλλάγματος και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
• Η Οδηγία της Ε.Ε. προβλέπει και άλλες εναλλακτικές μεθόδους υπολογισμού του
συναλλαγματικού
κινδύνου:
τροποποιημένη
βασική
μέθοδος,
μέθοδος
προσομοίωσης, μέθοδος σημείου αναφοράς, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους τη
συσχέτιση μεταξύ των νομισμάτων και είναι περισσότερο ακριβείς στον υπολογισμό
των αντίστοιχων κεφαλαιακών απαιτήσεων .
• Κ ΤτΕ δεν προβλέπει το τρίτο επίπεδο εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που
συμπεριλαμβάνεται στην Οδηγία της Κεφαλαιακής Επάρκειας, γεγονός που
δημιουργεί αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και επιβαρύνει τις ελληνικές
τράπεζες.
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Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το θέμα της ενσωμάτωσης στα εποπτικά ίδια κεφάλαια των
κερδών που προκύπτουν από την καθημερινή αποτίμηση των θέσεων των τραπεζών
σε τρέχουσες αγοραίες αξίες που, ενώ προβλέπεται από την Οδηγία και το Ν. 2396/
30.4.96, δεν υιοθετείται από την ΤτΕ. Έτσι για τις ελληνικές τράπεζες σε περίπτωση
σημαντικής αύξησης της αγοραίας αξίας των ανοικτών τους θέσεων συμβαίνει το
παράδοξο να μειώνεται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, λόγω του υπολογισμού
των κεφαλαιακών απαιτήσεων επί μεγαλύτερης αγοραίας αξίας.

Εκτός των παραπάνω θεμάτων που αφορούν καθαρά τον τρόπο υπολογισμού των
κεφαλαιακών απαιτήσεων, η εφαρμογή της CAD στην Ελλάδα δημιουργεί τα εξής
θέματα σε ότι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα που απαιτούνται για την υποστήριξη
των αναγκών των πιστωτικών ιδρυμάτων:
•

Το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η χρήση εσωτερικών μοντέλων υπολογισμού των
κινδύνων ενδεχομένως να αναγκάσει τις τράπεζες που ήδη διαθέτουν ή σκοπεύουν να
υλοποιήσουν συστήματα διαχείρισης κινδύνων να τηρούν συντηρούν δύο
διαφορετικά συστήματα μέτρησης των κινδύνων, ένα για εποπτικούς σκοπούς και ένα
για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης.

•

Η εφαρμογή της κεφαλαιακής επάρκειας προϋποθέτει την αποτίμηση των θέσεων και
των ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε τρέχουσες αγοραίες αξίες, κάτι το
οποίο δεν υποστηρίζεται από τα υπάρχοντα μηχανογραφικά συστήματα των
ελληνικών τραπεζών και δεν προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία και το
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών. Συνεπώς τα πιστωτικά ιδρύματα είναι
υποχρεωμένα να αναπτύξουν μηχανογραφικά συστήματα τα οποία χειρίζονται
τουλάχιστον δύο διαφορετικούς κανόνες για την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών
θέσεων.

Β.4. Επιπτώσεις της CAP στο υρτι πατοπιστωτικό τοιιέα.
Οι διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας της Ε.Ε. από τις εποπτικές αρχές κάθε
χώρας αλλά και η διαφοροποίηση της CAD από αντίστοιχες διατάξεις χωρών εκτός της
Ε.Ε. οδηγεί σε διαφορετικές κεφαλαιακές ανάγκες για τα πιστωτικά ιδρύματα κάθε
χώρας. Κατά συνέπεια η κεφαλαιακή επάρκεια επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των
τραπεζών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η εφαρμογή της CAD μέσω της ΠΔ/ΤΕ 2397/7.11.96 επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών σε σχέση με τις ξένες τράπεζες και ειδικότερα με τα καταστήματά τους
στην Ελλάδα. Οι πράξεις που διενεργούνται από τα καταστήματα των ξένων τραπεζών
στην ελληνική αγορά συνεπάγονται μικρότερη κεφαλαιακή απαίτηση για τη μητρική
τους τράπεζα δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα τους επιτρέπει τη χρήση
ακριβέστερων μοντέλων μέτρησης των κινδύνων .Επιπρόσθετα τα κεφάλαια που
συνεπάγονται οι πράξεις των καταστημάτων της Τράπεζας στο εξωτερικό είναι
αυξημένα σε σχέση με τα κεφάλαια που συνεπάγονται αντίστοιχες πράξεις του
ανταγωνισμού δεδομένου ότι τα καταστήματα της Τράπεζας στο εξωτερικό εποπτεύονται
από την ΤτΕ.
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Η ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται και σε τοπικό επίπεδο, σε μικρότερο βαθμό βέβαια,
καθώς οι τράπεζες για ορισμένους κινδύνους καλούνται να επιλέξουν μεταξύ
εναλλακτικών μεθόδων υπολογισμού των κινδύνων , όπου οι περισσότερο ακριβείς
μέθοδοι, αλλά και ταυτόχρονα πολυπλοκότερες στην εφαρμογή τους, οδηγούν σε
μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Η εφαρμογή της κεφαλαιακής επάρκειας ενδεχομένως να οδηγήσει σε ανακατατάξεις
στο χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως για παράδειγμα συγχωνεύσεις τραπεζών, καθώς η
CAD ευνοεί την ανάπτυξη πιστωτικών ιδρυμάτων μεγαλύτερου μεγέθους.
Η κεφαλαιακή επάρκεια ενδεχομένως να επηρεάσει και την δομή των ομίλων τραπεζών ,
όπου θα αναζητηθεί η δομή που θα διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των κεφαλαιακών
αναγκών.
Παρόλο που τα πιστωτικά ιδρύματα θα εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που υπάρχουν
για μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων εντός της υφιστάμενης δομής του ομίλου στον
οποίο εντάσσονται, η γενικότερη τάση θα είναι προς την εφαρμογή απλούστερων
οργανωτικών δομών, όπως για παράδειγμα ενοποιώντας τις ξεχωριστές νομικές
οντότητες και δημιουργώντας ξεχωριστές εκμεταλλεύσεις εντός του ίδιου του
πιστωτικού ιδρύματος.
Συγκεκριμένα οι λόγοι που θα οδηγήσουν σε τέτοιου είδους ανακατατάξεις είναι οι εξής:
Η επένδυση που απαιτείται σε συστήματα υποστήριξης για την κεφαλαιακή επάρκεια
είναι σημαντική ιδιαίτερα σε χώρες που επιτρέπεται η μέτρηση των κινδύνων με
εσωτερικά μοντέλα υπολογισμού. Κατά συνέπεια, οι οικονομίες κλίμακας που
μπορούν να επιτευχθούν σε περίπτωση κοινής εφαρμογής παρόμοιων συστημάτων
από περισσότερες της μίας τράπεζες μπορεί να οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις
τραπεζών για λόγους μείωσης του κόστους.
Οικονομίες κλίμακας μπορούν να επιτευχθούν και με την αυξημένη δυνατότητα
συμψηφισμού μεταξύ αντίθετων πράξεων που θα υπάρχει σε περίπτωση
συγχωνεύσεων τραπεζών ή συγχωνεύσεων σε επίπεδο ομίλου.
Οι
11 καταστημαvu ■ |
υο χώρος ιυϋ οςωιο^ικου ενοοχειαι να
r~
τροποποιήσουν τη δομή τους, μετατρέποντας τις θυγατρικές σε καταστήματα ή
αντίστροφα, ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής της κεφαλαιακής επάρκειας και τις
διαφοροποιήσεις που υπάρχουν σε κάθε χώρα σχετικά με τον υπολογισμό των
ελάχιστων κεφαλαιακών αναγκών, εκμεταλλευόμενες έτσι το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα που μπορεί να υπάρχει σε κάθε χώρα.
Οι συγχωνεύσεις σε επίπεδο χρηματοπιστωτικών ομίλων θα οδηγήσουν σε λιγότερα
προβλήματα μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, καθώς δεν θα υφίστανται πλέον
οι περιορισμοί των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, όπως για παράδειγμα στις
χρηματοδοτήσεις των θυγατρικών εταιρειών από τη μητρική τράπεζα.
Οι τράπεζες μεγαλύτερου μεγέθους θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση
με τις τράπεζες μικρότερου μεγέθους όσο αφορά την άντληση κεφαλαίων από
εξωτερικές πηγές, καθώς έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά και
καλύτερη πιστοληπτική διαβάθμιση.
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Β.5. Συαπεράσιιατα
Όλα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα που έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα μεγαλύτερου
• μεγέθους στο πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη
συγκέντρωση της αγοράς και σε ακόμη ισχυρότερους από τους ήδη υπάρχοντες
περιορισμούς για την είσοδο νέων οργανισμών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Με τη Συμπληρωματική Συμφωνία (1996) ολοκληρώθηκε εν μέρει το πλαίσιο των
ρυθμίσεων για την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών.
Επιβλήθηκαν κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψή τους έναντι των κινδύνων αγοράς.
Εισάγεται η έννοια και η πρακτική του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών (πέραν του μέχρι
τότε μοναδικού υφιστάμενου είδους του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου). Τα πιστωτικά
ιδρύματα, με δική τους ευθύνη καθορίζουν, ακολουθώντας διαχρονικά συνεπή πρακτική,
τα συγκεκριμένα στοιχεία που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
Η μεταφορά στοιχείων από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
και αντιστρόφως επιτρέπεται μόνο κατ' εξαίρεση. Στις περιπτώσεις αυτές, τα πιστωτικά
ιδρύματα θα πρέπει, εφ' 'οσον τους ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, να είναι σε
θέση να αιτιολογήσουν την μεταφορά κάθε συγκεκριμένου στοιχείου και να
τεκμηριώσουν την ορθότητα των σχετικών λογιστικών χειρισμών και του προσδιορισμού
της αξίας με την οποία το στοιχείο αυτό εμφανίζεται στα βιβλία του πιστωτικού
ιδρύματος μετά την μεταφορά.
Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα, μετά από εξέταση των πραγματικών
δεδομένων κάθε περίπτωσης, να επιβάλει την υπαγωγή ή εξέταση συγκεκριμένων
στοιχείων από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του πιστωτικού ιδρύματος.
Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιούν εναλλακτικό τρόπο
προσδιορισμού των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων (με τη σύμφωνη γνώμη των εποπτικών
τους αρχών) για την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων οι οποίες αφορούν μόνο
στους κινδύνους αυτούς7,8.
α. Ο πρώτος κίνδυνος της ομάδας των κινδύνων αγοράς είναι ο κίνδυνος θέσης από
ανοικτές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους και παράγωγα μέσα επί επιτοκίων24 και
χρεωστικών τίτλων (εάν φυσικά τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών)26.
Ο κίνδυνος θέσης είναι σύνθετος και αναλύεται, σύμφωνα με την προσέγγιση των
συστατικών στοιχείων (building - blocks approach), σε δύο σκέλη :
•

Τον γενικό κίνδυνο θέσης ή κίνδυνο επένδυσης επιτοκίου.
Στο εισαγωγικό έγγραφο της Συμπληρωματικής Συμφωνίας (1996) της Επιτροπής της
Βασιλείας, ο γενικός κίνδυνος θέσης από ανοικτές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους και
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μετοχές του χαρτοφυλακίου συναλλαγών καθορίζεται ως "ο κίνδυνος (της
επέλευσης) ζημιών ο οποίος προκαλείται εξ αιτίας αρνητικών μεταβολών στο
επίπεδο των τιμών".
Τον ειδικό κίνδυνο θέσης.
Στο ίδιο έγγραφο, ο ειδικός κίνδυνος από ανοικτές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους και
μετοχές καθορίζεται ως "ο κίνδυνος (της επέλευσης) ζημιών λόγω μίας αρνητικής
μεταβολής της τιμής ενός χρεογράφου κυρίως εξ αιτίας παραγόντων οι οποίοι
σχετίζονται με τον εκδότη του χρεογράφου".
Η έννοιά του εξειδικεύεται περαιτέρω στο κείμενο της Συμπληρωματικής Συμφωνίας
(1996, όπου ορίζεται ότι θα περιλαμβάνει δύο συστατικά στοιχεία :
ΐ.
Τον μη συστηματικό κίνδυνο του χρεογράφου (όπως αυτός ορίζεται στη
χρηματοοικονομική θεωρία, δηλαδή ως διαφορά ανάμεσα στην απόδοση ενός
χρεογράφου σε σχέση με την απόδοση της αγοράς), και
ϋ.
Τον κίνδυνο μίας αρνητικής μεταβολής της τιμής του χρεογράφου που θα
οφείλεται σε ένα εξαιρετικό περιστατικό (event risk), της πτώχευσης
(default risk)10, 12, 1 1 1 ’ 15, 31 περιλαμβανομένης. Στην έννοια του ειδικού
κινδύνου θέσης εμπίπτουν επίσης ο κίνδυνος από την αδυναμία
ρευστοποίησης μίας ανοικτής θέσης στην αγορά και ο κίνδυνος εκτέλεσης
(execution risk) σε συναλλαγές αρμπιτράζ.

Οι ανοικτές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους (και συναφή παράγωγα μέσα) του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών, οι οποίες πρέπει να αποτιμώνται καθημερινά σε τρέχουσες
τιμές της αγοράς, είναι οι ακόλουθες :
•

•

Οι κατά κυριότητα κατεχόμενες θέσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα οι οποίες έχουν
ληφθεί είτε προκειμένου να επαναπωληθούν είτε με σκοπό η Τράπεζα να επωφεληθεί
βραχυπρόθεσμα από υπάρχουσες ή / και αναμενόμενες διαφορές μεταξύ των τιμών
αγοράς και πώλησής τους ή από άλλες διακυμάνσεις τιμών ή επιτοκίων,
Θέσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη άλλων
στοιχείων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι ανοικτές θέσεις σε παράγωγα μέσα (είτε αυτά
βασίζονται σε προθεσμιακές πράξεις είτε με δικαιώματα προαίρεσης) με υποκείμενο
μέσο χρεωστικούς τίτλους, επιτόκια και συνάλλαγμα. Θέσεις σε παράγωγα μέσα οι
οποίες δεν έχουν ληφθεί για την αντιστάθμιση κινδύνων από άλλες ανοικτές θέσεις
του χαρτοφυλακίου συναλλαγών αλλά για κερδοσκοπία, περιλαμβάνονται στο εν
λόγω χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με το πρώτο προαναφερθέν κριτήριο. Εάν μία ανοικτή
θέση σε παράγωγο μέσο κατέχεται με σκοπό την αντιστάθμιση στοιχείων τα οποία
δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, η θέση στο παράγωγο μέσο
δεν περιλαμβάνεται σ' αυτό.

Β.6. Συιιβουλευτικό Κείιιενο
Τον Ιανουάριο του 1997 η επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία εξέδωσε
ένα συμβουλευτικό κείμενο με τις διατυπωθείσες προτάσεις των μελών της αναφορικά
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με ένα πολύ σημαντικό θέμα της χρηματοοικονομικής διοίκησης των τραπεζικών
επιχειρήσεων : τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων στον οποίο εκτίθενται οι τράπεζες
από όλες τις δραστηριότητές τους.
Δεδομένου οτι η μεταβολή του επιπέδου των ονομαστικών επιτοκίων είναι δυνατό να
επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την κερδοφορία αλλά και τη φερεγγυότητα όσων τραπεζών
έχουν σημαντικό άνοιγμα ανατιμολόγησης (repricing gap), η ορθή μέτρηση και
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου ενδιαφέρει όχι μόνο τις ίδιες τις τράπεζες αλλά και τις
εποπτικές τους αρχές.
Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει δώδεκα αρχές που πρέπει να διέπουν την πολιτική
διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίων των τραπεζών και οι οποίες αφορούν σε πέντε
ενότητες :
• Καθιέρωση επαρκών πολιτικών και διαδικασιών αναφορικά με τον εν λόγω κίνδυνο,
• Ύπαρξη κατάλληλων συστημάτων μέτρησης και διαχείρισης του κινδύνου,
• Ανάγκη ενεργού συμμετοχής της διοίκησης στη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου
επιτοκίων,
• Πραγματοποίηση ανεξαρτήτων ελέγχων, και
• Υποχρέωση υποβολής σχετικών αναφορών προς τις εποπτικές αρχές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
12 ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο :
•
Ευθύνεται για την έγκριση των πολιτικών και διαδικασιών αναφορικά με τη διαχείριση
του κινδύνου επιτοκίων στον οποίο εκτίθεται η τράπεζα
•
Ενημερώνεται τακτικά ως προς την έκθεση της τράπεζας στον κίνδυνο
Το Συμβούλιο Διευθυντών διασφαλίζει οτι:
•
Η δομή των εργασιών της τράπεζας και το ύψος του κινδύνου επιτοκίων αποτελούν
αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης,
•
Υφίστανται πολιτικές και διαδικασίες για έλεγχο και περιορισμό του κινδύνου,
•
Υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό για αξιολόγηση και έλεγχο του κινδύνου
Υπαρξη λειτουργικής μονάδας για τη διαχείριση του κινδύνου η οποία :
Είναι ουφώς ανεξάρτητη από τις υπηρεσίες που πραγματοποιούν τις συναλλαγές kui από
τις οποίες απορρέει η έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων,
•
Υποβάλλει στοιχεία σχετικά με την έκθεση της τράπεζας στον κίνδυνο απ' ευθείας στο
Διοικητικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Διευθυντών

1η Αρχή

2η Αρχή

3η Αρχή

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
4η Αρχή

5Π Αρχή

.

Ευκρινής καθορισμός των πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν στον κίνδυνο επιτοκίων
και συνέπεια αυτών με τη φύση και την πολυπλοκότητα των εργασιών από τις οποίες
απορρέει ο κίνδυνος
Δυνατότητα εντοπισμού των κινδύνων που απορρέουν από νέα προϊόντα και δραστηριότητες
και ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών και ελέγχων πριν τη χρησιμοποίηση ή ανάληψή τους

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
6η Αρχή
7η Αρχή
8η Αρχή
9η Αρχή
Οκτώβριος 2002

Υπαρξη κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίων που :
•
Αντιλαμβάνονται όλες τις βασικές συνιστώσες του,
•
Αξιολογούν τις επιπτώσεις από την μεταβολή του επιπέδου των επιτοκίων
Καθιέρωση και εφαρμογή λειτουργικών ορίων και άλλων πρακτικών για τη διατήρηση των
ανοιγμάτων σε συνεπή με τις εσωτερικές πολιτικές επίπεδα
Μέτρηση της ευαισθησίας του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο επιτοκίων υπό συνθήκες πίεσης
στις αγορές
Υπαρξη επαρκών πληροφοριακών συστημάτων για τον έλεγχο και την υποβολή στοιχείων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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αναφορικά με την έκθεση στον κίνδυνο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
10" Αρχή
1 Γ Αρχή

Υπαρξη επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου
επιτοκίων
Περιοδική πραγματοποίηση ανεξάρτητων ελέγχων της επάρκειας και ακεραιότητας των
διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ι2η Αρχή

Υποβολή στις εποπτικές αρχές επαρκών πληροφοριών για την εκ μέρους τους αξιολόγηση της
έκθεσης στον κίνδυνο επιτοκίων

Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων των τραπεζών αφορά
στο σύνολο των εντός και εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους και προτείνεται να
διεξάγεται συμπληρωματικά προς την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη
των τραπεζών έναντι του κινδύνου επιτοκίων από ανοικτές θέσεις σε
διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
β. Ο δεύτερος κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος θέσης από ανοικτές θέσεις σε
μετοχές2 και παράγωγα μέσα επί μετοχών (ή δείκτη μετοχών) τα οποία
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
Ο εν λόγω κίνδυνος θέσης επίσης αποτελείται από δύο επιμέρους κινδύνους : τον ειδικό
και τον γενικό.
Ως προς το γενικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται ο κάτοχος ανοικτών θέσεων σε μετοχές,
πρέπει να επισημανθεί οτι πρόκειται για τον κατ' εξοχήν αγοραίο κίνδυνο, ο οποίος
μπορεί να προκληθεί είτε από την μεταβολή του επιπέδου των επιτοκίων (όπως και στις
θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους) είτε από άλλους παράγοντες (οικονομικούς ή μη).
Για τον ειδικό κίνδυνο θέσης ισχύουν επίσης τα όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω.
γ. Ο τρίτος κίνδυνος αγοράς είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Αποτελεί προϊόν της
μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος υποβολής στοιχείων
σε σχέση με τα αλλοδαπά νομίσματα στα οποία είναι εκφρασμένα τα στοιχεία
(υποχρεώσεις και απαιτήσεις) εντός αλλά και εκτός ισολογισμού.
δ. Στην έννοια των κινδύνων της αγοράς περιλαμβάνεται και ο κίνδυνος από την
μεταβολή των αγοραίων τιμών22,231 σε πολύτιμα μέταλλα (πλην χρυσού) και άλλα
βασικά εμπορεύματα (commodities) στα οποία οι τράπεζες έχουν ανοικτές θέσεις.

Β.6.1. Εναλλακτικέε ιιέθοδοι υπολονισιιού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη
έναντι των κινδύνων αγοράε
Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών για κάλυψη
έναντι των άνω κατηγοριών κινδύνων αγοράς, η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει
εναλλακτικά τη χρήση δύο μεθόδων :
•

Της τυποποιημένης μεθόδου (βλ. κατωτέρω υπό α)

Οκτώβριος 2002
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•

Η ελληνική πραγματικότητα

Της τεχνικής μεθόδου που βασίζεται στα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης
κινδύνων των τραπεζών (υπό β).

Μία τράπεζα δικαιούται να κάνει χρήση και των δύο μεθόδων εφ' όσον όμως πληρούνται
ορισμένες προϋποθέσεις.
α. Στην τυποποιημένη μέθοδο, ο υπολογισμός της εκτεθειμένης στον κίνδυνο αξίας
πραγματοποιείται με τη χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης κινδύνου,
κοινοί και εφαρμοστέοι σε όλες τις τράπεζες κατά ενιαίο τρόπο. Συνεπώς, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου συναλλαγών κάθε τράπεζας λαμβάνονται υπ’ όψη
μόνο κατά προσέγγιση και η επιβαλλόμενη συνολική κεφαλαιακή απαίτηση είναι κατά
κανόνα μεγαλύτερη εκείνης η οποία δικαιολογείται υπό συνθήκες αριστοποίησης.
Εξαιρείται το χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων σε παράγωγα μέσα με δικαίωμα
προαίρεσης, για το οποίο προ βλέπεται η υπό όρους δυνατότητα χρήσης
εξειδικευμένων "μοντέλων".
β. Στην εναλλακτική μέθοδο, ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων στηρίζεται
στα αποτελέσματα που παράγουν τα συστήματα τα οποία αναπτύσσουν λειτουργικά
και χρησιμοποιούν εσωτερικά οι τράπεζες για την μέτρηση και διαχείριση των
κινδύνων της αγοράς στους οποίους εκτίθενται. Πιο συγκεκριμένα, η κεφαλαιακή
απαίτηση καθορίζεται σε συνάρτηση με την αξία η οποία είναι εκτεθειμένη στον
κίνδυνο (value - at - risk, VaR), την οποία οι τράπεζες καθημερινά υπολογίζουν, στα
πλαίσια της ακολουθούμενης διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
Αυτή η μέθοδος υπολογισμού των τραπεζικών κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι
ακριβέστερη σε ο,τι αφορά τον προσδιορισμό του εύρους έκθεσής τους στους κινδύνους
της αγοράς και, επομένως, χρησιμότερη για τις τράπεζες και για τις αρχές που τις
εποπτεύουν.
Δεδομένου ότι το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για κάλυψη έναντι της
επέλευσης κινδύνων της αγοράς είναι ευθεία συνάρτηση της "VAR", η κεφαλαιακή
απαίτηση μειώνεται όσο ακριβέστερη είναι η μέθοδος υπολογισμού αυτής της αξίας.
Το συμπέρασμα αυτό επιτείνει την προσφυγή των τραπεζών στη χρήση εσωτερικών
μεθόδων διαχείρισης κινδύνων, μεθόδευση η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην
περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των μεθόδων διαχείρισης κινδύνων (του risk
management).
Η εναλλακτική μέθοδος υπολογισμού, η οποία βασίζεται στα εσωτερικά συστήματα
διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον με την
έγκριση των εποπτικών αρχών και εφ' όσον προηγουμένως επαληθευθεί ότι πληρούν
ποιοτικής και ποσοτικής φύσεως προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΕ ΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Πίνακας αντιστοιχίας ανάμεσα στο έ ργο της Επιτροπής της Βασιλείας και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Εποπτικό μέτρο
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη
Οκτώβριος 2002

Επιτροπή της Βασιλείας
Capital Accord (1988)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κοινοτική νομοθεσία
Οδηγία
για
συντελεστή
φερεγγυότητας (89/647/ΕΟΚ)
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Οδηγία για ίδια
(82/299/ΕΟΚ)

έναντι πιστωτικού κινδύνου
Υπαγωγή
των
κεφαλαίων
για
"γενικούς κινδύνους" στην κατηγορία
των βασικών στοιχείων των εποπτικών
ιδίων κεφαλαίων
Εποπτική αναγνώριση συμφωνιών
συμψηφισμού κατά τον υπολογισμό
των κεφαλαιακών απαιτήσεων για
κάλυψη έναντι του πιστωτικού
κινδύνου
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη
έναντι
κινδύνων
αγοράς
(τυποποιημένη μέθοδος)
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη
έναντι κινδύνων αγοράς (εποπτική
αναγνώριση εσωτερικών συστημάτων
διαχείρισης κινδύνων)

Η ελληνική πραγματικότητα

Amendment of the capital accord in
respect of the inclusion of general
provisions/general
loan-loss
reserves in capital (1991)
The treatment of the credit risk
associated with certain off-balancesheet items (1994)
The treatment of potential exposure
for off-balance-sheet items (1995)
Amendment to the capital accord to
incorporate market risks (1996),
Part A
Amendment to the capital accord to
incorporate market risks (1996),
Part B
Modifications to the market Risk
Amendment (1997)

κεφάλαια

Οδηγία 91/633/ΕΟΚ

Οδηγία 96/ΙΟ/ΕΟΚ

Οδηγία για την κεφαλαιακή
επάρκεια (93/6/ΕΟΚ)
Πρόταση για τροποποίηση της
Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ για την
κεφαλαιακή επάρκεια

Μετά από μία ιδιαίτερα εκτεταμένη περίοδο διαβουλεύσεων (πλέον του ενός έτους), η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε τελικά στο περιεχόμενο της πρότασης Οδηγίας της και
υπέβαλε τον Ιούλιο του 1997 τη σχετική πρόταση Οδηγίας για τροποποίηση ορισμένων
διατάξεων της Οδηγίας 93/6/ΕΟΚ και να καθιερώσει, με την υιοθέτησή της, την
εποπτική αναγνώριση των υποδειγμάτων διαχείρισης κινδύνων τα οποία χρησιμοποιούν
τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.
Με την εν λόγω πρόταση Οδηγίας επιδιώκεται ακριβώς η αναπροσαρμογή του
κοινοτικού δικαίου προς το περιεχόμενο των κανόνων που περιέχονται στο κείμενο
Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks της Επιτροπής της
Βασιλαίας για την Τραπεζική Εποπτεία, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 1996,
ώστε να επιτραπεί η εποπτική αναγνώριση και χρησιμοποίηση των υποδειγμάτων
(μοντέλων) διαχείρισης κινδύνων που χρησιμοποιούν οι εν λόγω επιχειρήσεις.
Οι κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας, οι οποίοι προ πολλού έχουν ενσωματωθεί στο
δίκαιο των Η.Π.Α. και από Ι1* Ιανουάριου 1998 ενσωματώθηκαν και στην νομοθεσία
όλων των εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών, καθιερώνονται
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι Τράπεζες θα έχουν την ευχέρεια να υπολογίζουν τις
κεφαλαιακές τους υποχρεώσεις, για κάλυψη έναντι των κινδύνων της αγοράς,
χρησιμοποιώντας, εναλλακτικά προς μία βασική τυποποιημένη μεθοδολογία, τα
εσωτερικά τους συστήματα και υποδείγματα (μοντέλα) διαχείρισης των κινδύνων.
Σε αντίθεση με αυτήν την εξέλιξη, τα πιστωτικά ιδρύματα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν είχαν άμεσα αυτήν τη δυνατότητα, καθώς η Οδηγία 93/6/ΕΟΚ
επέβαλε στις αρμόδιες τραπεζικές εποπτικές αρχές να παρακολουθούν την κεφαλαιακή
επάρκεια των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων αποκλειστικά και μόνον με βάση τη
βασική (τυποποιημένη) μεθοδολογία.

Οκιώβριος 2002

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

28

Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου και η διαδικασία απεικόνισης των VaR επενδυτικών θέσεων.

Η ελληνική πραγματικότητα

Η κύρια αρνητική συνέπεια που απορρέει για τα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα από την
αδυναμία χρησιμοποίησης των εσωτερικών τους υποδειγμάτων διαχείρισης των
κινδύνων της αγοράς κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεών τους,
συνίσταται στο γεγονός οτι, για το ίδιο επίπεδο έκθεσης σε κινδύνους από το
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, οι κεφαλαιακές τους απαιτήσεις και συνεπώς η επιβάρυνσή
τους, είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με εκείνη των τραπεζών, οι εποπτικές αρχές
των οποίων αναγνωρίζουν τα εν λόγω υποδείγματα.
Η σημαντικά χαμηλότερη κεφαλαιακή απαίτηση που προκύπτει κατ' εφαρμογή των
εσωτερικών υποδειγμάτων διαχείρισης, οφείλεται στο γεγονός οτι η εκτεθειμένη στον
κίνδυνο αξία (value-at-risk ή VaR) προσεγγίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια με τα εν λόγω
υποδείγματα απ' ότι με την τυποποιημένη μεθοδολογία.
Η υποβληθείσα πρόταση Οδηγίας απάλειψε αυτήν τη στρέβλωση και αποκατέστησε το
πεδίο ανταγωνιστικής ανισότητας ανάμεσα αφ' ενός μεν στα (μεγάλα κυρίως) κοινοτικά
πιστωτικά ιδρύματα και αφ' ετέρου στις μη κοινοτικές τράπεζες που διαθέτουν παρόμοια
εσωτερικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων.
Το εύρος της στρέβλωσης που προκύπτει σε βάρος των ευρωπαϊκών τραπεζών από τη μη
δυνατότητα χρήσης των εσωτερικών τους υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των
κεφαλαιακών τους απαιτήσεων, είναι τόσο μεγάλο, ώστε η Γερμανία αρνήθηκε να
ενσωματώσει την Οδηγία 93/6/ΕΟΚ στην αρχική της μορφή, αναμένοντας αργότερα
επικείμενη τροποποίησή της.
Ανάλογη ευχέρεια χρήσης των εν λόγω υποδειγμάτων δίδεται και στις κοινοτικές
επιχειρήσεις που έχουν άδεια λειτουργίας να παρέχουν κύριες και παρεπόμενες
επενδυτικές υπηρεσίες δηλαδή, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, στις Εταιρίες
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.).
Η επιβολή κεφαλαιακή απαιτήσεων για κάλυψη των κοινοτικών πιστωτικών ιδρυμάτων
και επενδυτικών επιχειρήσεων έναντι του κινδύνου αγοράς από ανοικτές θέσεις σε
εμπορεύματα, καθιερώθηκε για πρώτη φορά με την εν λόγω πρόταση Οδηγίας, καθώς η
Οδηγία 93/6/ΕΟΚ δεν περιελάμβανε τις εν λόγω θέσεις στο πλαίσιο υπολογισμού.
Αυτή υπήρξε η βασική αιτία της καθυστέρησης στην έκδοση της πρότασης Οδηγίας,
δεδομένου ότι η Μεγάλη Βρετανία ήταν αντίθετη στην καθιέρωση κανόνων με τους
οποίους βασικά θα αυξανόταν η κεφαλαιακή επιβάρυνση των επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστημένες στην επικράτεια της, καθώς εκεί πραγματοποιείται το σύνολο σχεδόν
των συναλλαγών σε παράγωγα επί εμπορευμάτων.
Η τελική συμβιβαστική λύση καθιέρωσε μεταβατική περίοδο απαλλαγής (μέχρι το τέλος
του 1999) των εν λόγω επιχειρήσεων.

Β.7. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της CAP
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Ο συντελεστής φερεγγυότητας που προϋπήρχε της CAD δίνει μία εκτίμηση της κάλυψης
της Τράπεζας έναντι του πιστωτικού και μόνο κινδύνου που προκύπτει από το τραπεζικό
και επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας που εισάγεται από
την CAD, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και το συντελεστή φερεγγυότητας, αποτελεί την
εκτίμηση του ποσοστού κάλυψης της Τράπεζας έναντι του συνόλου των
χρηματοοικονομικών κινδύνων που αναλαμβάνει, είτε αυτοί προέρχονται από το
επενδυτικό και τραπεζικό χαρτοφυλάκιο είτε από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών .
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, πέρα από το ελάχιστο όριο κάτω από το οποίο δεν
μπορεί να μειωθεί για εποπτικούς σκοπούς, αξιολογείται για διοικητικούς σκοπούς σε
άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Τράπεζας. Έτσι, ανάλογα με τη πολιτική που
θέλει να ακολουθήσει η Διοίκηση, η δείκτης μπορεί να διατηρείται πολύ κοντά στο
ελάχιστο επίπεδο του 8% ή να είναι σημαντικά υψηλότερος από αυτό.
Εάν η Τράπεζα θέλει να ακολουθήσει συντηρητική πολιτική σε σχέση με τα κεφάλαια
που παρακρατά για κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνει, τότε θα διατηρεί το δείκτη
σε υψηλότερα του ελάχιστου ορίου επίπεδα.
Η πολιτική του υψηλού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας μπορεί να ακολουθηθεί σε
περίπτωση που η Τράπεζα θέλει να χρησιμοποιήσει το δείκτη σαν εργαλείο μάρκετινγκ
για την προσέλκυση μίας συντηρητικής κατηγορίας πελατών, καθώς ο δείκτης μπορεί να
θεωρηθεί από ορισμένους ως ένδειξη αξιοπιστίας και φερεγγυότητας.
Επιπρόσθετα, η πολιτική του υψηλού δείκτη φερεγγυότητας μπορεί να ακολουθηθεί για
βραχυχρόνια διαστήματα σε περίπτωση που η Τράπεζα έχει στο χαρτοφυλάκιο της μη
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις οι οποίες δεν έχουν αποσβεσθεί ακόμη και σκόπιμα
διατηρεί το δείκτη σε υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε ο δείκτης να παραμείνει υψηλότερα από
το ελάχιστο επίπεδο όταν οι χορηγήσεις αναγνωρισθούν και λογιστικά ως ζημίες.
Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική του υψηλού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αυξάνει το μέσο
σταθμικό κόστος των κεφαλαίων της Τράπεζας, καθώς τα στοιχεία ενεργητικού της
Τράπεζας θα χρηματοδοτούνται κατά μεγαλύτερο μέρος από πηγή κεφαλαίων
υψη/νΟτερου κοστους, υη/ιΛυη απο ΐυΐα κεφαΛαια.
Κατά συνέπεια, ένας δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα υψηλότερα του
ελάχιστου ορίου σημαίνει ότι η Τράπεζα δεν βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα των
κεφαλαίων της και κατά συνέπεια δεν ενεργεί με τον καλύτερο τρόπο για το συμφέρον
των μετόχων της.
Αντίθετα, εάν η Τράπεζα θέλει να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την
αποδοτικότητα της μειώνοντας το μέσο σταθμικό κόστος των κεφαλαίων της θα
διατηρήσει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας οριακά πάνω από το ελάχιστο επίπεδο του
8%. Η πολιτική της διατήρησης του δείκτη κοντά στο ελάχιστο όριο είναι αυτή που
λογικά πρέπει να ακολουθήσει η Τράπεζα ενεργώντας για τη μεγιστοποίηση του οφέλους
των μετόχων της.
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Η πολιτική αυτή όμως εμπερικλείει τον κίνδυνο να παραβιασθεί το ελάχιστο επίπεδο του
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε περίπτωση έστω και μικρής μεταβολής της αξίας των
θέσεων και των ανοιγμάτων της Τράπεζας. Μία μεταβολή που θα έχει ως συνέπεια τη
μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κάτω των επιτρεπτών ορίων μπορεί να
προέλθει ακόμη και από μία μετατόπιση της καμπύλης απόδοσης βάσει της οποίας
υπολογίζονται οι τρέχουσες αγοραίες αξίες των στοιχείων του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών .
Συνεπώς, για να ακολουθήσει η Τράπεζα μία τέτοια πολιτική θα πρέπει να έχει τις
διαδικασίες και τα συστήματα για την στενή παρακολούθηση των κεφαλαιακών της
αναγκών τόσο προϋπολογιστικά όσο και απολογιστικά. Για την απολογιστική
παρακολούθηση απαιτείται ο καθημερινός υπολογισμός των κινδύνων και των
κεφαλαιακών αναγκών μέσω του συστήματος κεφαλαιακής επάρκειας. Όμως, για την
προϋπολογιστική παρακολούθηση θα πρέπει να υπάρχει και ένα ολοκληρωμένο σύστημα
προϋπολογιστικής μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας το οποίο να εξετάζει κάτω από
διάφορα πιθανά σενάρια, για παράδειγμα σενάρια μεταβολής των επιτοκίων ή και των
συναλλαγματικών ισοτιμιών, τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν για τους κινδύνους που
αναλαμβάνει η Τράπεζα και τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν έχει τα συστήματα και τις διαδικασίες για την στενή
προϋπολογιστική και απολογιστική παρακολούθηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας,
ενδεχομένως να αναγκαστεί να διατηρήσει το δείκτη κατά ένα μικρό ποσοστό
υψηλότερα από το ελάχιστο όριο, θέτοντας έτσι ένα όριο ασφαλείας ώστε να αποφύγει
τη λήψη μέτρων για την άμεση βελτίωση του δείκτη (οι εναλλακτικοί τρόποι βελτίωσης
περιγράφονται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα).

Β.8. Εναλλακτικοί τρόποι διασωάλιστκ ελάγιστων ορίων κεφαλαιακής επάρκειας
Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την CAD περιορίζουν τις
δυνατότητες ανάπτυξης των εργασιών της Τράπεζας, καθώς οποιαδήποτε αύξηση των
θέσεων και των ανοιγμάτων συνεπάγεται και αντίστοιχη υποχρέωση αύξησης των
εποπτικών κεφαλαίων , ώστε να διατηρηθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από
τα επιτρεπτά όρια.
Οι ενέργειες της Τράπεζας για τη διασφάλιση το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας
κατατάσσονται σε μεσοβραχυχρόνιες ενέργειες (χρονικός ορίζοντας ένα με τρία έτη) και
σε άμεσες ενέργειες.
Β.8.1. Μεσοβραγυγρόνιες ενέργειες
Εάν η Τράπεζα δεν επιθυμεί την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της, πρέπει να περιορίσει
το ρυθμό αύξησης των εργασιών της σε αυτόν που αντιστοιχεί στα κέρδη που θα
παρακρατά για το σκοπό αυτό. Η πολιτική αυτή υλοποιείται με την αύξηση των
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αποθεματικών ή αύξηση των κεφαλαίων που παρακρατούνταν για γενικούς τραπεζικούς
κινδύνους σε χρέωση των αποτελεσμάτων.
Με άλλα λόγια η ετήσια μεγέθυνση της Τράπεζας περιορίζεται στο οκταπλάσιο των
κερδών της χρήσης που παρακρατήθηκαν και δεν διανεμήθηκαν στους μετόχους.
{Σημειώνεται ότι εάν η Τράπεζα επιλέξει μία τέτοια πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη την
ενδεχόμενη φορολόγηση των αποθεματικών των τραπεζών η οποία θα μειώσει ακόμη
περισσότερο τον ρυθμό ανάπτυξης που θα μπορεί να επιτευχθεί βάσει των
παρακρατούμενων κερδών.}
Εάν η Τράπεζα δεν επιθυμεί τον περιορισμό του ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών της σε
αυτόν που μπορεί να αυτοχρηματοδοτήσει, θα πρέπει να προβεί στην άντληση νέων
κεφαλαίων από εξωτερικές πηγές.
Η αύξηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων μπορεί να υλοποιηθεί με έναν από τους
τρόπους που προβλέπονται στην ΠΔ/ΤΕ 2053 / 18.3.92, οι κυριότεροι από τους οποίους
είναι οι εξής:
•
•
•

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με την έκδοση κοινών ή προνομιούχων μετοχών),
έκδοση τίτλων σταθερού εισοδήματος μέσω δημόσιας εγγραφής,
σύναψη δανείων μειωμένης εξασφάλισης.

Και οι τρεις προαναφερθέντες τρόποι αύξησης των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων
αποτελούν σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από τη Διοίκηση της Τράπεζας
και να προγραμματισθούν στη λεπτομέρειά τους εκ των προτέρων.
Δεδομένου ότι η λύση της αύξησης των εποπτικών κεφαλαίων δεν είναι άμεσα
υλοποιήσιμη και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διορθωτική κίνηση για την τήρηση
του ελάχιστου επιπέδου του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, η αύξηση των κεφαλαίων με
έναν από τους προαναφερθέντες τρόπους πρέπει να συμβαδίζει με τη γενικότερη
στρατηγική της Τράπεζας και να διενεργείται την κατάλληλη χρονική στιγμή όσο αφορά
τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά
Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων εντάσσεται στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού
της δράσης της Τράπεζας.
Επιπρόσθετα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει να αξιολογείται στο πλαίσιο του
ετήσιου προγραμματισμού δράσης και της σύνταξης του ετήσιου προϋπολογισμού της
Τράπεζας.

Β.8.2. Άμεσεα ενέργειες
Ένας άμεσος τρόπος διασφάλισης των ελάχιστων ορίων κεφαλαίων είναι το κλείσιμο
των θέσεων που δημιουργούν μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις και η διενέργεια
πράξεων που εμπεριέχουν χαμηλότερους κινδύνους.
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Για παράδειγμα, η Τράπεζα μπορεί να κλείσει θέσεις που έχει σε μακροπρόθεσμους
τίτλους σταθερού επιτοκίου που λόγω του υψηλού τροποποιημένου μέσου σταθμικού
δείκτη διάρκειάς τους επαυξάνουν σημαντικά τον γενικό κίνδυνο επιτοκίου και να τους
αντικαταστήσει με τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου ή άλλους τίτλους βραχυπρόθεσμης
λήξης με μικρότερο σταθμικό δείκτη διάρκειας.
Επίσης, η Τράπεζα μπορεί να ακολουθήσει μία πολιτική μείωσης του ύψους των
εργασιών της, κλείνοντας μέρος των ανοικτών της θέσεων που δημιουργούν κινδύνους
και διατηρώντας τις θέσεις και τα ανοίγματά της σε χαμηλότερα επίπεδα.
Με τον τρόπο αυτό τα υπάρχοντα εποπτικά κεφάλαια θα καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος
των κινδύνων της Τράπεζας καθώς θα αποτελούν μεγαλύτερο ποσοστό των
σταθμισμένων με βάση τον κίνδυνο θέσεων.
Η επίπτωση των δύο τελευταίων εναλλακτικών με τις οποίες μειώνονται οι κίνδυνοι που
αναλαμβάνει η Τράπεζα, είναι η μείωση της κερδοφορίας κατ' αναλογία της μείωσης των
κινδύνων [Το επιχείρημα ενσταθεί υπό την προϋπόθεση ότι το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας
είναι αποδοτικό και άρα οι θέσεις που συνεπάγονται μεγαλύτερη κεφαλαιακή απαίτηση
(λόγω μεγαλύτερου κινδύνου) έχουν και μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση}.
Η εφαρμογή των ενεργειών αυτών πρέπει να σχεδιαστεί καταλλήλως διότι υπάρχει το
ενδεχόμενο με το κλείσιμο των ανοικτών θέσεων η Τράπεζα να υποστεί σημαντικές
ζημίες εάν αναγκαστεί να ρευστοποιήσει τις θέσεις της με μη συμφέροντες όρους.
Η αναδιάρθρωση ή το κλείσιμο των θέσεων είναι δυνατόν να υλοποιηθεί σε μικρό
χρονικό διάστημα, ανάλογα βέβαια και με τη ρευστότητα της αγοράς κάθε
χρηματοοικονομικού μέσου, και κατά συνέπεια εντάσσεται στα άμεσα διορθωτικά μέτρα
σε περίπτωση μείωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κάτω του ελάχιστου ορίου.

Β.8.3. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο
Ανεξάρτητα από την πολιτική που θα επιλέξει η Τράπεζα θα πρέπει σε μόνιμη βάση να
ενεργεί για τη μείωση των κεφαλαιακών αναγκών που συνεπάγονται οι θέσεις και τα
ανοίγματα του χαρτοφυλακίου της με βάση τον τρόπο που αυτές υπολογίζονται από την
CAD.
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα μπορεί να μειώσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές της ανάγκες με
τους παρακάτω τρόπους:•
•

•

Να επιλέξει τις μεθόδους που δημιουργούν μικρότερη κεφαλαιακή απαίτηση ανάλογα
με τη διάρθρωση των θέσεων και ανοιγμάτων του χαρτοφυλακίου της, όπου δίνεται
δυνατότητα τέτοιας επιλογής από την ΠΑΤΕ 2397.
Να διενεργεί πράξεις οι οποίες μπορούν να συμψηφισθούν μεταξύ τους για τον
υπολογισμό του κινδύνου επιτοκίου, δηλαδή πράξεις σε χρηματοοικονομικά μέσα
που να πληρούν τα κριτήρια συμψηφισμού του κινδύνου επιτοκίου (π.χ. ίδιο νόμισμα,
επιτόκια και διάρκειες εντός προβλεπόμενων ορίων).
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Να διενεργεί πράξεις οι οποίες πληρούν τα κριτήρια συμψηφισμού κατά τον
υπολογισμό του κινδύνου αντισυμβαλλομένου από εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.
Βασική προϋπόθεση για τον συμψηφισμό είναι η ύπαρξη δυνατότητας συμψηφισμού
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων στις συμβάσεις
που διενεργεί η Τράπεζα με τον αντισυμβαλλόμενο και οι οποίες μπορεί να είναι είτε
διμερείς συμβάσεις ανανέωσης οφειλής είτε άλλες διμερείς συμφωνίες συμψηφισμού.

Τέλος, η Τράπεζα θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες προς την ΤτΕ για την ενσωμάτωση
στις ελληνικές διατάξεις εφαρμογής της CAD των επιλογών που δίνονται από την
Οδηγία της Ε.Ε. και ιδιαίτερα τη συμπερίληψη του τρίτου επιπέδου των εποπτικών ιδίων
κεφαλαίων και την υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων υπολογισμού των κεφαλαιακών
απαιτήσεων που οδηγούν σε μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως η χρήση
εναλλακτικών μεθόδων υπολογισμού του συναλλαγματικού κινδύνου.

Β.8.4. Αναδιάρθρωση στοιγείων ενεργητικού
Μία εναλλακτική μεσοβραχυπρόθεσμη λύση, για τη μείωση κυρίως του πιστωτικού
κινδύνου που επιβαρύνει το συντελεστή φερεγγυότητας, είναι η διάθεση στοιχείων του
ενεργητικού στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
Η πρακτική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο εξωτερικό για την αναδιάρθρωση των
χαρτοφυλακίων των τραπεζών .
Με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες διαχειρίζονται τα στοιχεία του ενεργητικού έναντι
αμοιβής ενώ ταυτόχρονα έχουν μετακυλήσει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στην
αγορά.
Με άλλα λόγια μετατρέπουν τις ροές εσόδων από τόκους σε έσοδα από αμοιβή
(διαχείρισης, διαμεσολάβησης) και ταυτόχρονα απελευθερώνουν εποπτικά ίδια κεφάλαια
που μπορούν να καλύψουν άλλες τοποθετήσεις.
[Το θεσμικό ττλαίσιο στην Ελλάδα δεν καλύπτει το παρουσιαζόμενο θέμα}.

Β.9. Επιπτώσεις της CAP στον τρόπο διοίκησης ττκ Τράπεζας
Σύμφωνα με τις διατάξεις για την εφαρμογή της CAD, η Τράπεζα θα πρέπει να
παρακολουθεί κατ' ελάχιστον σε καθημερινή βάση τις ανοικτές της θέσεις, ώστε να
διασφαλίζει ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες δεν υπερβαίνουν τα εποπτικά ίδια κεφάλαια.
Εάν όμως ο έλεγχος διενεργείται απολογιστικά η Τράπεζα έχει τον κίνδυνο να
αναγκαστεί να κλείσει τις ανοικτές της θέσεις με μη συμφέροντες όρους ή να οδηγηθεί
σε αύξηση των κεφαλαίων της χωρίς μία τέτοια κίνηση να συμβαδίζει με τη στρατηγική
της.

Β.10. Σγεδιασιιός -ΠοοΎοαίΐίΐατισικκ
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Για να μην διακινδυνεύσει την απόκλιση από τους στρατηγικούς της στόχους η Τράπεζα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη στο στρατηγικό και τακτικό της σχεδίασμά τα ελάχιστα όρια
εποπτικών κεφαλαίων που επιβάλλονται από την CAD .
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αφορούν τόσο τις θέσεις που συνεπάγεται η λειτουργία των
μονάδων του δικτύου της Τράπεζας όσο και τις διαπραγματευτικές εργασίες του
Treasury, οι οποίες πρέπει να προγραμματίζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται η δέσμευση
περισσότερων κεφαλαίων από αυτά που απαιτούνται, αλλά και να μην περιορίζονται οι
δυνατότητες της Τράπεζας να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που μπορεί να υπάρχουν στις
αγορές για αποκόμιση κερδών .
Συνεπώς στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού οι θέσεις και τα ανοίγματα που
συνεπάγονται χρηματοοικονομικούς κινδύνους πρέπει να προϋπολογίζονται και να
τίθενται όρια στη διενέργεια χρηματοοικονομικών πράξεων ανάλογα με τους κινδύνους
που μπορεί να αναλάβει η Τράπεζα βάσει των εποπτικών της κεφαλαίων. Τα όρια που
συνεπάγεται η κεφαλαιακή επάρκεια σε συνδυασμό με τα όρια κινδύνων που θα
επιβάλλονται ανάλογα με τους κινδύνους που επιθυμεί να αναλάβει η Διοίκηση της
Τράπεζας θα καθορίζονται από την Επιτροπή ALCO (οι αρμοδιότητες της οποίας
περιγράφονται στη συνέχεια της παρούσας έκθεσης).
Τα όρια διαπραγμάτευσης που αφορούν την επάρκεια κεφαλαίων μπορούν να
υλοποιηθούν με την προϋπολογιστική κατανομή στις οργανωτικές μονάδες των
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που έχει ή προβλέπει ότι θα έχει μέσα στο έτος η Τράπεζα,
ανάλογα με τις θέσεις και τα ανοίγματα που θα διαχειρισθεί κάθε μονάδα.
Με βάση τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η CAD επιφέρει μία σημαντική αλλαγή στον
τρόπο διοίκησης της Τράπεζας, καθώς τα εποπτικά ίδια κεφάλαια αποτελούν [εν
δυνάμει] πλέον τον περιοριστικό παράγοντα του προϋπολογισμού [Υπό την υπόθεση ότι η
αγορά παρέχει ευκαιρίες για μεγαλύτερη ανάπτυξη της Τράπεζας και άψα τα απαραίτητα
εποπτικά ίδια κεφάλαια αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη της Τράπεζας].

Β.11. Πολιτική αάρκετιντκ
Η κεφαλαιακή επάρκεια θα επηρεάσει την πολιτική μάρκετινγκ της Τράπεζας, ιδιαίτερα
όσον αφορά τα προϊόντα που θα διαθέτει στους πελάτες της και γενικότερα τις
χρηματοοικονομικές πράξεις στις οποίες θα εμπλέκεται.
Με την επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών αναγκών και την συνεπαγόμενη αύξηση του
μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίων, η κερδοφορία των πράξεων που διενεργεί η
Τράπεζα θα μειώνεται ανάλογα με τα ίδια κεφάλαια που απασχολούνται από την θέση ή
το άνοιγμα που δημιουργεί η πράξη.
Κατά συνέπεια, η Τράπεζα θα προωθεί τα προϊόντα που παρουσιάζουν υψηλότερη
κερδοφορία σε συνάρτηση με τα ίδια κεφάλαια που απασχολούν και θα αφιερώνει
περισσότερους πόρους σε αυτά.
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Επιπλέον, η κεφαλαιακή επάρκεια επιβάλλει στην Τράπεζα τον επαναπροσδιορισμό της
στρατηγικής της όσο αφορά την πολιτική τιμολόγησης των προϊόντων της, καθώς η
Διοίκηση πρέπει να εξετάσει εάν το επιπλέον κόστος που δημιουργείται από την CAD
πρέπει μεταφερθεί στους πελάτες μέσω της αύξησης των περιθωρίων κέρδους των
χρηματοοικονομικών πράξεων ανάλογα με τους κινδύνους που εμπεριέχουν .

Β.12. ΈλεΥΥος-Παρακολούθηση
Η κεφαλαιακή επάρκεια θα επηρεάσει τον τρόπο μέτρησης της αποδοτικότητας των
προϊόντων αλλά και η γενικότερη αντίληψη για την κερδοφορία των
χρηματοοικονομικών πράξεων στις οποίες εμπλέκεται η Τράπεζα.
Η κερδοφορία κάθε χρηματοοικονομικού μέσου θα εξετάζεται πλέον σε συνάρτηση με
τις κεφαλαιακές ανάγκες που συνεπάγεται η θέση που δημιουργείται.
Συνεπώς, ο κύριος δείκτης μέτρησης της κερδοφορίας θα είναι η απόδοση επί των ιδίων
Κεφαλαίων, όπου ως κεφάλαια θα λαμβάνονται τα εποπτικά ίδια κεφάλαια που
αναλογούν σε κάθε προϊόν.
Η απόδοση επί των ιδίων Κεφαλαίων θα εμφανίζεται υψηλότερη μεταξύ προϊόντων που,
ενώ παρουσιάζουν το ίδιο περιθώριο συνεισφοράς στα κέρδη, συνεπάγονται
χαμηλότερους κινδύνους και άρα απασχολούν λιγότερα κεφάλαια.
Εκτός από την αποδοτικότητα των προϊόντων η Τράπεζα θα πρέπει να εξετάζει και την
κερδοφορία των επιμέρους λειτουργικών μονάδων σε συνάρτηση με τις κεφαλαιακές
απαιτήσεις που δημιουργούν μέσω των χρηματοοικονομικών πράξεων που διενεργούν.
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να τεθεί μία διαδικασία κατανομής των ιδίων κεφαλαίων στις
μονάδες που απασχολούν κεφάλαια.
Η πολιτική καθορισμού των απασχολούμενων κεφαλαίων κάθε μονάδας θα βασίζεται
τόσο στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όσο και στο επενδυτικό και τραπεζικό
χαρτοφυ/αχκιο κάθε μονάδάς και θα καθορίζεται απο την Επιτροπή ALCC.
Η νέα φιλοσοφία μέτρησης της κερδοφορίας των μονάδων της Τράπεζας πρέπει να γίνει
αποδεκτή από όλους τους υπεύθυνους των λειτουργικών μονάδων οι οποίοι θα
καλεστούν να εφαρμόσουν τη στρατηγική που θα καθορίσει η ALCO και των οποίων η
κερδοφορία θα μετράται πλέον ως αποδοτικότητα επί των απασχολούμενων κεφαλαίων.
Επιπλέον, η πολιτική της μέτρησης των αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με τον
αναλαμβανόμενο κίνδυνο, ο μηχανισμός κατανομής των απασχολούμενων κεφαλαίων
αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι χρηματοοικονομικές πράξεις που διενεργούνται από
τις επιμέρους λειτουργικές μονάδες επηρεάζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της CAD
πρέπει να κατανοηθούν από τα στελέχη της Τράπεζας σε όλα τα επίπεδα.

Β.13. Η τελευταία πρόταση τροποποίησης
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Η Επιτροπή της Βασιλείας στις 16 Ιανουάριου 2001 εξέδωσε ένα νέο συμβουλευτικό
κείμενο που περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση των υφιστάμενων
έως τότε κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο νέος κώδικας
χωρίζεται σε τρία μέρη (Pillar 1, 2, 3):
• Στο πρώτο μέρος προτείνονται οι νέοι κανόνες στάθμισης για τον υπολογισμό της
κεφαλαιακής επάρκειας (Pillar 1).
• Το δεύτερο μέρος αφορά στον έλεγχο και εποπτεία των ποιοτικών χαρακτηριστικών
της κεφαλαιακής επάρκειας από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές (Pillar 2).
• Στο τρίτο μέρος προτείνονται συγκεκριμένοι κανόνες για τα πληροφοριακά στοιχεία
που θα υποχρεούνται ή συνιστάται να δημοσιεύουν οι τράπεζες (Pillar 3). Ο νέος
κώδικας θα τεθεί σε εφαρμογή από 01.01.2004.

Β.13.1._____ Πυλώνας I - Υπολογισμός τικ κεφαλαιακός επάρκειας
Οι αλλαγές αφορούν τον παρονομαστή δηλαδή το σταθμισμένο ενεργητικό όπου αλλάζει
ο τρόπος στάθμισης του πιστωτικού κινδύνου και προστίθεται ο υπολογισμός του
λειτουργικού κινδύνου.
Κεφαλαιακή επάρκεια σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα :
Ιδια Κεφάλαια (κατά την έννοια της Π.Δ.Τ.Ε. 2053/92
Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας =----------------------------------------------------------------------------------- = ή > 8%
1. Επενδυτικά Χαρτοφυλάκιο σταθμισμένο κατά
Πιστιοτικά Κίνδυνο (credit risk) +
2. Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών σταθμισμένο κατά
Κίνδυνο Αγοράς (market risk)

Κεφαλαιακή επάρκεια σύμφωνα με το νέο προτεινόμενο κώδικα :

Ιδια Κεφάλαια (όπως έχουν)1
Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας = --------------------------------------------------------------------------------------------- = ή > 8%
1. Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο σταθμισμένο με τους νέους
συντελεστές στάθμισης Πιστωτικόν Κινδύνου +
2. Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών σταθμισμένο κατά
Κίνδυνο Αγοράς όπως έχει +
3. Μέτρηση Λειτουργικού Κινδύνου
I. Μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων μπορεί να προέλθει από την αφαίρεση συμμετοχών σε επιχειρήσεις μη χρηματοοικονομικού τομέα, όταν υπάρχει
ουσιώδης συμμετοχή, που ορίζεται ως το 15% των I. Κεφαλαίων της Τράπεζας μεμονωμένα και 60% συγκεντρωτικά

Β. 13.1.1 .Υπολογισμός του Πιστωτικού Κινδύνου :
Η Επιτροπή προτείνει να επιτρέπεται στις τράπεζες να διαλέγουν μεταξύ δύο
μεθοδολογιών για την μέτρηση των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων για τον πιστωτικό
κίνδυνο.
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Η πρώτη εναλλακτική μέθοδος μετρά τον πιστωτικό κίνδυνο με ένα τυποποιημένο τρόπο
(standardised approach) και προτείνονται συγκεκριμένοι συντελεστές στάθμισης.
Η δεύτερη εναλλακτική μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιούν
ένα δικό τους εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης (Internal ratings based approach), το
οποίο όμως πρώτα θα έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή. Παράλληλα, θέτει
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου θα κινείται το εν λόγω σύστημα.

Β. 13.1.2. Τυποποιημένη μέθοδος υπολογισμού του Πιστωτικού Κινδύνου (Standardised
Approach):
Εγκαταλείπεται ολοσχερώς η μέχρι τώρα ισχύουσα λογική, όπου οι συντελεστές
στάθμισης καθορίζονταν από το διαχωρισμό των χωρών σε ζώνη Α (χώρες εντός
Ο.Ο.Σ.Α.) και ζώνη Β (όλες οι χώρες εκτός Ο.Ο.Σ.Α.).
Αντίθετα δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιούν τις διαβαθμίσεις που
δίνουν οι αναγνωρισμένες Εταιρίες Εκτίμησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Export
Credit Agencies ή ECAs).
Οι προτεινόμενοι συντελεστές στάθμισης για συγκεκριμένες διαβαθμίσεις έχουν ως εξής:
α.

Απαιτήσεις έναντι κρατών και των κεντρικών τους τραπεζών :

Credit
Assesment
Risk
Weights

AAA to AA-

A+ to A-

0%

20%

BBB+ to
BBB50%

BB+ to B-

Below B-

Unrated

100%

150%

100%

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας μικρότερος συντελεστής στάθμισης εάν η απαίτηση
αφορά σε εγχώριο νόμισμα και αναχρηματοδοτείται επίσης από εγχώριο νόμισμα, αυτό
σημαίνει οτι θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα liabilities.
Μικρότερος συντελεστής μπορεί να επεκταθεί και στην περίπτωση ύπαρξης
εξασφαλίσεων και εγγυήσεων.
β.

Απαιτήσεκ έναντι δημοσίων επιχειρήσεων :

Μπορούν να αντιμετωπιστούν όπως οι προηγούμενες απαιτήσεις ή ως εγχώριες
τράπεζες.
γ.

Απαιτήσεις έναντι Πιστωτικών Ιδρυμάτων :

Υπάρχουν δύο επιλογές αντιμετώπισης των απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων.
Οι αρμόδιοι επόπτες μπορούν να εφαρμόσουν μία επιλογή για όλες τις τράπεζες της
δικαιοδοσίας τους. Καμμία απαίτηση έναντι μίας τράπεζας που δεν έχει αξιολογηθεί δεν
μπορεί να έχει στάθμιση μικρότερη από αυτή που έχει η χώρα προέλευσής της.
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Πρώτη επιλογή : όλες οι τράπεζες μίας δεδομένης
λάβουν συντελεστή στάθμισης μία κατηγορία λιγότερο
χώρα προέλευσης.
Εν τούτοις, απαιτήσεις έναντι τραπεζών με χώρες
διαβάθμιση ΒΒ+ μέχρι Β- ή δεν έχουν λάβει καμμία
100%.

Η ελληνική πραγματικότητα

χώρας προέλευσης μπορούν να
ευνοϊκό από ότι προσδίδεται στη
προέλευσης, που έχουν λάβει
διαβάθμιση, θα σταθμίζονται με

Δεύτερη επιλογή : βασίζει τη στάθμιση στις διαβαθμίσεις της που έχουν λάβει οι ίδιες οι
τράπεζες από τις εταιρίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας εταιριών.
Θεωρείται ευνοϊκότερη της πρώτης για το λόγο οτι οι απαιτήσεις με λήξη προθεσμίας
μικρότερη από 3 μήνες μπορεί να λάβουν ευνοϊκότερους συντελεστές στάθμισης όχι
όμως μικρότερους από 20%.
Στάθμιση σύμφωνα με την πρώτη επιλογή :
Credit
Assesment of
Sovereigns
Risk
Weights
under option 1

AAA to AA-

A+ to A-

BBB+ to
BBB-

BB+ to B-

Below B-

Unrated

20%

50%

100%

100%

150%

100%

Στάθμιση σύμφωνα με την δεύτερη επιλογή :

,

Credit
Assesment of
Banks
Risk
Weights
under option 2
Risk Weights
short-term
claim under
nntiAn 1
wp.nwE -

δ.

AAA to AA-

A+ to A-

BBB+ to
BBB-

BB+ to B-

Below B-

Unrated

20%

50%

50%

100%

150%

50%

20%

20%

20%

50%

150%

20%

____________ ____________ ____________

|

Χορηγήσειε:

Απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων
Συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Credit
Assesment
Risk
Weights

AAA to AA-

A+ to A-

BBB+ to BB-

Below BB-

Unrated

20%

50%

100%

150%

100%

Δάνεια εξασφαλισμένα με ιδιωτική περιουσία (secured by residential property): 50%
Δάνεια εξασφαλισμένα με ακίνητα επιχειρήσεων (secured by commercial property): 100%
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Στις περιπτώσεις που οι αγορές χαρακτηρίζονται ως well - developed and long established, μπορεί να εφαρμοστεί μικρότερος συντελεστής στάθμισης.
Κατηγορίες υψηλού κινδύνου : 150%
Κατηγορίες υψηλού κινδύνου η Επιτροπή θεωρεί:
• Τιτλοποιήσεις απαιτήσεων που έχουν αξιολογηθεί κάτω από ΒΒ+ και ΒΒ• Κάθε στοιχείο του ενεργητικού κατά την αναλογία που είναι μη εξασφαλισμένο και
είναι καθυστερημένο περισσότερο από 90 ημέρες (αφού αφαιρεθούν οι
προβλέψεις).
• Είναι στη διακριτική ευχέρεια των εθνικών εποπτικών αρχών να εφαρμόσουν
συντελεστή στάθμισης 150% σε άλλα στοιχεία όπως venture capital and private
equity investments
ε.

Αλλες απαιτήσεις

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού : 100%
Εκτός ισολογισμού στοιχεία : Η στάθμιση παραμένει ως έχει με μερικές εξαιρέσεις

Β. 13.1.3. Συνέπειες από την εφαρμογή των νέων συντελεστών στάθμισης πιστωτικού
κινδύνου :
Ο κύριος στόχος του νέου προτεινόμενου πλαισίου δεν είναι να μεταβάλλει το συνολικό
επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων, αλλά να εξασφαλίσει την αποτελεσματική κατανομή
του κεφαλαίου.
Ο ευνοϊκός συντελεστής στάθμισης 0% για τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., σύμφωνα με τον
μέχρι τώρα ισχύοντα κανόνα, είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να αυξήσουν το δανεισμό
τους προς τις χώρες αυτές και να εκτίθενται σε υψηλότερους κινδύνους από αυτούς που
ανταποκρίνονταν στα εποπτικά τους κεφάλαια.
Από αυτή τη σκοπιά κάποιες χώρες (εντός Ο.Ο.Σ.Α.) που μέχρι τώρα είχαν ευνοϊκούς
συντελεστές στάθμισης, που δεν ανταποκρίνονταν όμως στην πραγματική τους
πιστοληπτική ικανότητα, θα μετακινηθούν προς τους υψηλότερους συντελεστές.
Από την άλλη πλευρά, κάποιες άλλες χώρες θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση αφού θα
μετακινηθούν σε μικρότερους συντελεστές στάθμισης.•
•

Για την Ελλάδα αυτό συνεπάγεται απώλεια του συντελεστή στάθμισης 0% και
μετακίνηση στο 20%, σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγησή της από την Moody's
και Standard and Poor's. Ομως, σύμφωνα με την τράπεζα της Ελλάδος, η στάθμιση
θα είναι ενιαία για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οπότε το
αναμενόμενο θα είναι να παραμείνει ο συντελεστής στο 0%. Πέρα από αυτό, θα
πρέπει να σημειωθεί οτι η συνεχής αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της
Ελλάδος τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε βελτίωση και των επί μέρους
αξιολογήσεων για κάθε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
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Οσον αφορά τα συγκριτικά μειονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν για τις
τράπεζες με χαμηλή αξιολόγηση, εκτιμάται οτι το νέο πλαίσιοθα προσδώσει ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις τράπεζες με υψηλή αξιολόγηση. Σε διεθνές επίπεδο,
οι αμερικανικές τράπεζες θα αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, αφού οι
αξιολογήσεις τραπεζών και εταιριών είναι περισσότερο διαδεδομένες.
Σχετικά με τις δανειοδοτήσεις των επιχειρήσεων εκτιμάται οτι η καινοτομία που
προτείνεται μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχει μεγάλη πρακτική σημασία, αφού ο
αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν λάβει αξιολογήσεις παγκοσμίως είναι πολύ
περιορισμένος. Θα μπορούσαν να επωφεληθούν τράπεζες που δραστηριοποιούνται
στο corporate banking σε υψηλά βαθμολογημένες επιχειρήσεις.
Βέβαια η εφαρμογή του νέου κώδικα μπορεί να προτρέψει τις επιχειρήσεις να
αποκτήσουν αξιολογική διαβάθμιση και θα είναι αυτές που θα προσδοκούν έναν
υψηλό δείκτη αφού θα τους εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανειοδότησης από τις
τράπεζες. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να αξιολογηθούν
κάτω από ΒΒ- είναι αναμενόμενο να μην επιδιώξουν να αξιολογηθούν, γιατί θα
αποκτήσουν υψηλότερο συντελεστή στάθμισης 150% από ότι εάν παραμείνουν
unrated 100%.
Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί οτι οι πιό έμπειρες και προηγμένες τεχνολογικά
τράπεζες θα αποκτήσουν σαφώς ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων από
το γεγονός οτι τους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν δικές τους αξιολογήσεις. Οι
τράπεζες αυτές μπορούν να στηριχθούν στα δικά τους μοντέλα διαχείρισης κινδύνων,
τα οποία όχι μόνον έχουν αναπτύξει αλλά έχουν κατανοήσει σε ευρεία κλίμακα με
αποτέλεσμα να μπορούν αφ' ενός μεν να επικεντρώνονται σε δραστηριότητες με
χαμηλότερες αναμενόμενες ζημίες, αφ' ετέρου να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διασπορά
των κινδύνων που αναλαμβάνουν.
Ενα άλλο γεγονός που επισημαίνουν οι αναλυτές είναι οτι οι τράπεζες πολλαπλών
δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια έχουν την τάση να μειώνουν τον δανεισμό προς
τις επιχειρήσεις γιατί χρησιμοποιώντας ευρέως τα δικά τους εσωτερικά μοντέλα
έχουν διαπιστώσει οτι ο εν λόγω δανεισμός είναι λιγότερο αποδοτικός και
υψηλότερου κινδύνου. Είναι Δε αποδεκτός ως ενδεχόμενη ζημιά στο βαθμό που
προσθέτει έσοδα από άλλες παρεπόμενες εργασίες (cash management, custody,
investment banking, underwriting, advisory services). Πιθανόν η τάση αυτή με την
εφαρμογή του νέου κανόνα να ενταθεί και οι εν λόγω τράπεζες να διαφοροποιήσουν
τις στρατηγικές τους και να αποκτήσουν εντονότερο χαρακτήρα πολλαπλών
δραστηριοτήτων.

Οι μικρές τράπεζες με έντονο τοπικό χαρακτήρα πιθανό να δυσκολευτούν να
διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους και αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα νέο κύμα
συγχωνεύσεων.
Από την άλλη πλευρά, πολλές μικρές τράπεζες θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον
χαρακτήρα μίας diversified bank, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν και αυτές δικά τους
μοντέλα εσωτερικής αξιολόγησης.
Β. 13.1.4. Υπολογισμός του Λειτουργικού Κινδύνου (Operational Risk)
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Η Επιτροπή της Βασιλείας ορίζει ως λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο να επέλθουν
άμεσες ή έμμεσες ζημιές από ανεπαρκείς ή ανελλιπείς εσωτερικές διαδικασίες, από
ανθρώπους και συστήματα ή εξωτερικούς παράγοντες. Στις μεθόδους υπολογισμού του
λειτουργικού κινδύνου που προτείνει η επιτροπή έχει λάβει υπ' όψη της τους ανωτέρω
κινδύνους συμπεριλαμβανομένου και του νομικού κινδύνου. Οπως επισημαίνει όμως
σκοπεύει να εργασθεί και να λάβει υπ' όψη της και τους strategic and reputational risk.
Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να διαλέγουν μεταξύ τριών μεθοδολογιών υπολογισμού
του λειτουργικού κινδύνου : (I) Basic Indicator Approach, (II) Standardised Approach
και την (III) Internal Measurement Approach.
Μέθοδος (I) Basic Indicator Approach :
Υπολογίζεται ως ένα συγκεκριμένο ποσοστό στα καθαρά έσοδα της τράπεζας (χωρίς τα
έκτακτα έσοδα)
Μέθοδος (II) Standardised Approach :
Χρήση της τυποποιημένης μεθόδου κατά τομείς δραστηριότητας
Business Unit
Ivestment Banking

Banking
Others

Business Lines
Corporate Finance
Trading and Sales
Retail Banking
Commercial Banking
Payment and Settlement
Retail Brokerage
Asset Management

Indicator
Gross Income
Gross Income (or VaR)
Annual Average Assets
Annual Average Assets
Annual Settlement Throughput
Gross Income
Total Funds under Management

Capital Factors

Pi
β2

P3
β4
β5

P6
______ PZ______

Capital Charge = Indicator X Capital factor
Capital Factors will be set by supervisors

Ο συνυπολογισμός του λειτουργικού κινδύνου θα αυξήσει το ύψος του σταθμισμένου
ενεργητικού των τραπεζών, γεγονός που σημαίνει οτι οι τράπεζες θα πρέπει να αυξήσουν
ανάλογα τα Ιδια Κεφάλαιά τους προκειμένου να διατηρήσουν το δείκτη τους στα μέχρι
τώρα επίπεδα.
Η Επιτροπή πιστεύει οτι η έκθεση των τραπεζών στους κινδύνους έχει μετακινηθεί
σημαντικά προς την κατεύθυνση του λειτουργικού κινδύνου ο οποίος βαίνει
αυξανόμενος.
Οι γερμανικές τράπεζες που συνυπολογίζουν τον λειτουργικό κίνδυνο στη συνολική
αποτίμηση των κινδύνων, εκτιμούν οτι στο λειτουργικό κίνδυνο αναλογεί ποσοστό 20%
μέχρι 25% της συνολικής έκθεσης.
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Η Επιτροπή αναμένει οτι τα Ιδια Κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω
κινδύνου να αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό 20% του συνόλου των ελάχιστων
κεφαλαιακών απαιτήσεων αφού εφαρμοστεί η νέα μεθοδολογία.

Β. 13.1.5. Μείωση του Πιστωτικού Κινδύνου στην Τυποποιημένη Μέθοδο (Credit Risk
mitigation in the Standardised Approach)
Η ελάφρυνση του πιστωτικού κινδύνου είναι μία από τις σπουδαιότερες καινοτομίες που
εισάγει η Επιτροπή για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας.
Μέχρι τώρα, οι τράπεζες είχαν το δικαίωμα να σταθμίζουν τα στοιχεία του ενεργητικού
τους με συντελεστές χαμηλότερους από αυτούς που αρχικά προβλέπονταν, εάν αυτά
ήταν εξασφαλισμένα με μετρητά ή με ρητή εγγύηση του Δημοσίου ή τράπεζας, κ.τ.λ.
Στο νέο κώδικα ή βάση μείωσης του πιστωτικού κινδύνου διευρύνεται σημαντικά, αφού
οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων που περιλαμβάνει :
εξασφαλίσεις (collateral), εγγυήσεις (guarantees), credit derivatives και
συμψηφισμούς (netting agreements).
Η διεύρυνση της βάσης επεκτείνεται και στα μέσα εξασφάλισης, αφού ως τέτοια μέσα
αναγνωρίζονται επιπλέον οι μετοχές και τα τραπεζικά και επιχειρηματικά ομόλογα.
Collateral:
Η Επιτροπή προτείνει δύο μεθόδους αντιμετώπισης των εξασφαλίσεων, μία απλή
(simple approach) και μία περίπλοκη (comprehensive approach). Οι τράπεζες
απαιτείται να χρησιμοποιούν μόνο μία εκ των μεθόδων.
Επιθυμητές εξασφαλίσεις και στις δύο μεθόδους :
•
•

•
•
•

Μετρητά ή καταθέσεις σε δανειστικό πιστωτικό ίδρυμα
Χρεόγραφα με διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας πάνω από ΒΒ- που έχουν
εκδοθεί από κράτη και δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την ίδια μεταχείριση
ως κράτη από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές
Τραπεζικά και επιχειρηματικά ομόλογα με διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας
πάνω από ΒΒΒΜετοχές που συμπεριλαμβάνονται σε ένα κύριο δείκτη χρηματιστηρίου
Χρυσός

Επιθυμητές μόνο στην comprehensive approach :
Μετοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κύριο δείκτη αλλά διαπραγματεύονται σε
μία αναγνωρισμένη αγορά.
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Τραπεζικά Ομόλογα που δεν έχουν προσδιορισθεί από μία αναγνωρισμένη εταιρία
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης αυτών
που έχουν λάβει διαβάθμιση Α/ΒΒΒ εάν πληρούν τα ακόλουθα :
•
•
•
•
•

Εχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται σε αναγνωρισμένη αγορά,
Χαρακτηρίζονται ως senior debt,
Καμμία άλλη έκδοση της τράπεζας που τα έχει εκδώσει έχει βαθμολογηθεί κάτω του
ΒΒΒ,
Η τράπεζα δεν έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται μία
βαθμολόγηση κάτω του ΒΒΒ,
Οι εποπτικές αρχές είναι ικανοποιητικά πεπεισμένες οτι το εν λόγω
χρηματοπιστωτικό μέσο είναι ρευστοποιήσιμο στην αγορά

Θα πρέπει να σημειωθεί οτι η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου που πρόκειται να
ληφθεί για εξασφάλιση δεν λαμβάνεται υπ' όψη στο σύνολό της, αλλά
αναπροσαρμόζεται κατά τον κίνδυνο που αντανακλά η πιστοληπτική ικανότητα του
εκδότη της εξασφάλισης.
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή εισάγει μία προηγμένη τεχνική των Collateral haircuts,
βάσει της οποίας θα υπολογίζεται, η αποδεκτή από τις εποπτικές αρχές, αξία της
εξασφάλισης.
Με το μέτρο αυτό μπορεί μεν να μειώνεται η αξία της εξασφάλισης, όμως δίνει τη
δυαντότητα στις τράπεζες να αποκτήσουν ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων.
Συμψηφισμός των εντός ισολογισμού στοιχείων :
Επιτρέπεται στις τράπεζες να προβαίνουν σε συμψηφισμό των εντός ισολογισμού
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις :
Η τράπεζα διαθέτει μία καλά οργανωμένη νομική υποστήριξη
Να μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαθέσει τις πληροφορίες για τον συμψηφισμό που
«·*/»« ·<·/»< «ο*

· ίΚιλ

0^01 rV\A ▼ Ol V ιν r

ιν kV uk * * kv v

A AIICt/Q

ι ΟλΛΊ
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Στην περίπτωση που κατά τον συμψηφισμό προκύπτει συναλλαγματικός κίνδυνος
(currency mismatch) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές μείωσης του ποσού του
παθητικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό.
Εγγυήσεις και Credit Derivatives
Η Επιτροπή πιστεύει οτι τα συγκεκριμένα εργαλεία, ενώ μειώνουν τον πιστωτικό
κίνδυνο ενός ανοίγματος από την άλλη πλευρά αυξάνει τους κινδύνους κυρίως το νομικό
κίνδυνο, γεγονός το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη κατά τον υπολογισμό της
μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.
Οι εγγυητές θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια που θέτει η Επιτροπή και
αναγνωρίζονται να είναι:
•

Κράτη
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Δημόσιες επιχειρήσεις
Τράπεζες που έχουν αξιολογηθεί ως χαμηλότερου κινδύνου απ' ότι οφειλέτης
Επιχειρήσεις που έχουν αξιολογηθεί με Α και άνω

Απαιτούμενα κριτήρια τίθενται επίσης και στη χρήση των credit derivatives, ενώ κάνει
αποδεκτούς δύο μόνο τύπους :
•
•

Credit dafault swaps,
Total return swaps

B.13.2. Πυλώνα£ 2 - ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Αρχή 1 : Οι τράπεζες πρέπει να διαθέτουν μία διαδικασία που θα αποτιμούν τη
συνολική κεφαλαιακή τους επάρκεια και ή οποία θα ανταποκρίνεται στους
κινδύνους που αναλαμβάνουν.
Τα σπουδαιότερα σημεία της αρχής αυτής είναι:
• Η τήρηση μίας αυστηρής διαδικασίας εσωτερικής επίβλεψης των κινδύνων της
τράπεζας από το Board and senior management της τράπεζας
• Στο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη οι
μελλοντικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα προκόψουν και
• Εποπτεία του κινδύνου επιτοκίων
Ο εσωτερικός έλεγχος αφορά στην περιοδική παρακολούθηση των διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνων με το σκοπό να διαπιστώνει οτι εξακολουθούν να διαθέτουν
ακεραιότητα, ακρίβεια και λογικότητα.
Αρχή 2 : Οι εποπτικές αρχές πρέπει να επιθεωρούν και να εκτιμούν τις εσωτερικές
διαδικασίες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών καθώς και τις στρατηγικές
διαχείρισης κινδύνων που αναπτύσσουν. Θα εηυπτεύυυν επίσης την ικανότητα των
τραπεζικών ιδρυμάτων να παρακολουθούν και να εξασφαλίζουν και να
συννορφώνονται στις ανάλογες κεφαλαιακές απαιτήσεις και να ενεργούν ανάλογα
εάν δεν είναι ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα.
Συμπεριλαμβάνονται εποπτεία εργασιών που έχουν γίνει από external auditors, επιτόπιοι
έλεγχοι, περιοδικοί έλεγχοι, κ.τ.λ.
Αρχή 3 & 4 : Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να περιμένουν από τις τράπεζες να
λειτουργούν πάνω από τα ελάχιστα απαιτητά κεφάλαι και να έχουν την ικανότητα
να απαιτούν από τις τράπεζες να διατηρούν τα κεφάλαια πάνω από την ελάχιστα
απαιτητή αναλογία. Εχουν επίσης τη δυνατότητα να επεμβαίνουν εγκαίρως για να
αποτρέψουν το πιστωτικό ίδρυμα να πέσει κάτω από το ελάχιστα επιτρεπτό όριο.
Σημαντικότερα σημεία της εποπτείας αφορούν :
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Στη λογιστική απεικόνιση των θέσεων και
Στην εκτίμηση του κινδύνου επιτοκίων

Interest Rate Risk
Οι εποπτικές αρχές εάν αντιληφθούν οτι οι τράπεζες δεν διατηρούν κεφάλαια ανάλογα
με τον κίνδυνο επιτοκίου που αναλαμβάνουν θα πρέπει να απαιτήσουν από τις τράπεζες
να μειώσουν τον εν λόγω κίνδυνο ή να διατηρούν μία ποσότητα επιπρόσθετων
κεφαλαίων ή συνδυασμό και των δύο.
Οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν στις εποπτικές αρχές τα αποτελέσματα των
εσωτερικών τους συστημάτων μέτρησης του κινδύνου επιτοκίου. Τα αποτελέσματα θα
είναι εκπεφρασμένα σε αξίες κεφαλαίων που προκύπτουν χρησιμοποιώντας την μέθοδο
standardised interest rate shock.
Συνέπειες :
•

•
•

Η καινοτομία που εισάγει η Επιτροπή κάτω από αυτόν τον πυλώνα είναι η εποπτεία
του συνολικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων (overall risk profile). Με την έννοια
αυτή, οι τράπεζες που δεν έχουν υιοθετήσει στρατηγική αντιμετώπισης των κινδύνων
θα πρέπει να αποκτήσουν.
Ο έλεγχος των εποπτικών αρχών θα γίνει εντονότερος και αυστηρότερος
Οι εποπτικές αρχές θα εποπτεύουν επιπλέον τα Ιδια Κεφάλαια που απαιτούνται για
τον κίνδυνο επιτοκίου και το κυριότερο θα μπορούν να επέμβουν.

Β.13.3. Πυλώνας 3 - ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Θέτει ένα πλαίσιο εντός του οποίου οι τράπεζες θα δημοσιεύουν πληροφοριακά στοιχεία
σχετικά ;ιε τους κινδύνους που αναλαμβάνουν.
Το πλαίσιο αυτό περιέχει είτε υποχρεωτικές δημοσιεύσεις (disclosure requirements),
είτε ισχυρές συστάσεις δημοσιεύσεων (disclosure strong recommendations).
Οι πληροφορίες που θα αποκαλύπτουν οι τράπεζες σε περιοδική βάση (συνήθως
εξαμηνιαία) αφορούν σε :•
•
•
•
•

Πληροφορίες για τις εταιρίες που συμμετέχουν σε έναν τραπεζικό όμιλο και ποια
εποπτικά Ιδια Κεφάλαια τους αναλογούν,
Δομή Ιδίων Κεφαλαίων,
Μέθοδοι αποτίμησης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,
Πληροφορίες για την ανάληψη και αποτίμηση των κινδύνων υποχρεωτικά για τους
ακόλουθους κινδύνους : credit, market, operational και interest rate risk.
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Κυριότερες υποχρεωτικές δημοσιεύσεις για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την
standardised approach είναι:
•

Τα ονόματα των ECAIs και άλλες πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη στάθμιση
των κινδύνων,
• Το είδος έκθεσης στον κίνδυνο για τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί η κάθε εταιρία
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (μερικές εταιρίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν
γιατί δημοσιεύουν διαβαθμίσεις για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές),
• Πληροφορίες για τις τεχνικές μείωσης της έκθεσης στον κίνδυνο και μεθόδους
εξασφάλισης που έχει λάβει η τράπεζα (credit risk mitigation techniques),
• To ποσό των ανοιγμάτων που καλύπτεται με την λήψη εξασφαλίσεων (ratio of
underlying exposure to collateral - LTV ratio, maturity mismatches),
• To ποσό των ανοιγμάτων που καλύπτεται από guarantees / credit derivatives,
• Risk weighted assets με και χωρίς την επήρεια των εγγυήσεων και των credit
derivatives,
• Το είδος της μεθοδολογίας που έχει επιλεχθεί σε τακτική βάση.
Συνέπειες :
•
•

•
•

Η επιβολή κανόνων διαφάνειας επιτρέπει σε οποιονδήποτε να ελέγχει ενδελεχώς τη
χρηματοοικονομική κατάσταση της τράπεζας.
Η αποκάλυψη στοιχείων επεκτείνεται και σε μη χρηματοοικονομικά δεδομένα, όπως
συνολική έκθεση στους τραπεζικούς κινδύνους, πολιτικές εξασφάλισης καθώς και
πολιτική διαχείριση κινδύνων.
Απευθύνεται περισσότερο σε τράπεζες που θα διαλέξουν το εσωτερικό μοντέλο
διαχείρισης κινδύνων.
Θα αυξήσει το κόστος λειτουργίας κυρίως των τραπεζών που δεν διαθέτουν ακόμη
συστήματα ελέγχου των κινδύνων.

3.14. Οργανωτικές επιπτώσεις εφαραογικ tuc CaD
Η εφαρμογή των διατάξεων της κεφαλαιακής επάρκειας και η μετέπειτα ένταξή τους στο
πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνων προϋποθέτει ορισμένες
οργανωτικές αλλαγές στην υπάρχουσα δομή της Τράπεζας.
Οι βασικές οργανωτικές επιπτώσεις της CAD συνίστανται στα εξής:•
•
•
•
•

δημιουργία Επιτροπής Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού (Asset
Liability Management Committee -ALCO),
ίδρυση νέας οργανωτικής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων,
ενίσχυση του ρόλου του middle office,
συμμετοχή της Επιθεώρησης στη διαδικασία μέτρησης των κινδύνων .
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Οι οργανωτικές αυτές αλλαγές πρέπει να θεσμοθετηθούν μέσω κανονισμού ο οποίος θα
εγκριθεί από την Διοίκηση της Τράπεζας, ώστε να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία και
εδραιωθούν οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων μονάδων .

Β.14.1. ALCO
Η ALCO αποφασίζει και χαράσσει την οικονομική πολιτική της Τράπεζας. Στο πλαίσιο
αυτό κοινοποιεί στόχους, οδηγίες και εντολές προς τη Διεύθυνση Διαθεσίμων και το
δίκτυο των Καταστημάτων της Τράπεζας. Επίσης, η ALCO παρακολουθεί την εφαρμογή
της στρατηγικής και λαμβάνει αποφάσεις για τη διόρθωση της πορείας της Τράπεζας.
Η στρατηγική της Τράπεζας ποσοτικοποιείται με τον προσδιορισμό του επιθυμητού
αποτελέσματος και των χρηματοοικονομικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την
επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Η επιθυμητή απόδοση περιορίζεται από διάφορους
παράγοντες που διαμορφώνονται στην αγορά, επιβάλλονται από το θεσμικό πλαίσιο ή
από την επιθυμία της Διοίκησης της Τράπεζας. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:
•

η διάθεση της Τράπεζας να αναλάβει χρηματοοικονομικούς κινδύνους,

•

τυχόν περιορισμοί που σχετίζονται με την ανταγωνιστική θέση της Τράπεζας στην
αγορά ή τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και
η οδηγία για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών .

•

Στο παραπάνω πλαίσιο η ALCO αναλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:
•
•
•

Προγραμματισμό και έλεγχο της διάρθρωσης των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού της Τράπεζας.
Προγραμματισμό και έλεγχο της απόδοσης και του κόστους του συνόλου των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας (εντός και εκτός ισολογισμού).
Μέτρηση της έκθεσης της Τράπεζας σε πιστωτικό κίνδυνο, σε κίνδυνο αγοράς
(uuukci risk), σε κίνδυνο ρευστότητας και διαχείριση των αναλαμβανόμενων
κινδύνων σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας η ALCO έχει τις εξής
αρμοδιότητες:•
•

•

Χάραξη της στρατηγικής που θα ακολουθείται και συγκεκριμένα:
ϊ.
Λήψη αποφάσεων για την πολιτική που θα ακολουθείται σε σχέση με το
επιθυμητό επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας,
ΐΐ.
Διενέργεια προβλέψεων για τις κεφαλαιακές ανάγκες σε μεσοπρόθεσμο
επίπεδο. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων για την διασφάλιση της τήρησης των
ελάχιστων κεφαλαιακών αναγκών.
iii.
Προσδιορισμός του τρόπου μέτρησης της αποδοτικότητας των λειτουργικών
μονάδων και των προϊόντων σε συνάρτηση με τα κεφάλαια που απασχολούν .
Παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας και συγκεκριμένα:
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Εκπόνηση οδηγιών για τον προσδιορισμό των ορίων με κριτήριο την πολιτική
ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας και τους περιορισμούς που τίθενται από την
CAD.
Αξιολόγηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και των συνεπαγόμενων
κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των υπερβάσεων των ελάχιστων
κεφαλαιακών απαιτήσεων.

ϋ.
iii.

Οι κατευθύνσεις που δίνει η ALCO έχουν αντίκτυπο και υιοθετούνται από όλες τις
οργανωτικές μονάδες της Τράπεζας. Για να επιτευχθεί αυτό η ALCO εντάσσεται
οργανωτικά κάτω από τη Γενική Διεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η
επίβλεψη των δραστηριοτήτων τόσο της Διεύθυνσης Διαθεσίμων όσο και του δικτύου
των καταστημάτων της Τράπεζας.
Η ALCO αποτελείται από επιλεγμένα υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας, τα οποία
αντιπροσωπεύουν τόσο λειτουργικές όσο και επιτελικές οργανωτικές μονάδες. Η
εκπροσώπηση των εκτελεστικών μονάδων είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση μίας
εφικτής, ρεαλιστικής και αποδεκτής στρατηγικής. Επίσης, στην ALCO συμμετέχουν τα
επιτελικά στελέχη που εμπλέκονται με τον στρατηγικό σχεδίασμά και την εκπόνηση των
προγραμμάτων δράσης της Τράπεζας, τη μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και
τη μέτρηση των αποτελεσμάτων .
Η ALCO αποτελείται από δύο επίπεδα στελεχών , ως εξής:
•

Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών

Η Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών απαρτίζεται από εκείνα τα ανώτατα στελέχη που
λαμβάνουν τις αποφάσεις για τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
της Τράπεζας. Η επιτροπή συνεδριάζει περιοδικά.
Στην Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών της ALCO συμμετέχουν τα εξής στελέχη:
ϊ)
ϋ)
iii)

Ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης,
Διευθυντής Treasury.
Προϊστάμενοι διαπραγμάτευσης παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων,
Money market desk, foreign exchange desk.
iv)
Διευθυντής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων
ν)

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών .

vi)

Υπεύθυνος Προγραμματισμού Δράσης.

νϋ)

•

Υπεύθυνος για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των κινδύνων (Middle
Office)•

Επιτροπή Υποστήριξης ALCO
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Η Επιτροπή Υποστήριξης αποτελείται από στελέχη μεσαίου επιπέδου τα οποία
συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τις σχετικές πληροφορίες και εισηγούνται στην
Επιτροπή Ανωτάτων Στελεχών για τη λήψη αποφάσεων. Η επιτροπή λειτουργεί επί
συνεχούς βάσεως.

Β.14.2. Μονάδα διαχείρισης κινδύνων.
Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Unit) αποτελεί ανεξάρτητη
οργανωτική μονάδα η οποία αναφέρεται απ' ευθείας στη Γενική Διεύθυνση της
Τράπεζας. Η συνήθης οργανωτική μορφή της είναι αυτή της Διεύθυνσης.
Η ανεξαρτησία της μονάδας πηγάζει από την ανάγκη εφαρμογής ενός αποτελεσματικού
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, για την εφαρμογή του οποίου απαιτείται πλήρης
διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της μονάδας Διαχείρισης των Κινδύνων και του
Treasury.
Η απευθείας υπαγωγή της μονάδας στη Γενική Διεύθυνση πηγάζει από τη ιδιαίτερη
σοβαρότητα του θέματος της διαχείρισης των κινδύνων για την Τράπεζα που απαιτεί την
άμεση, ακριβή και πλήρη ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης.
Οι κύριες αρμοδιότητες της μονάδας διαχείρισης κινδύνων θα είναι:
•

η ανάπτυξη / βελτίωση των μεθόδων μέτρησης χρηματοοικονομικών κινδύνων,

•

η μέτρηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και

•

ο καθορισμός των ορίων για τις μονάδες της Τράπεζας με βάση την πολιτική
ανάληψης κινδύνων που καθορίζεται από την ALCO .

Η μονάδα θα είναι υπεύθυνη για τη μέτρηση όλων των χρηματοοικονομικών κινδύνων
(π.χ. επιτοκιακού, συναλλαγματικού, ρευστότητας, πιστωτικού) τόσο για σκοπούς
διοικητικής πληροφόρησης όσο και για σκοπούς πληροφόρησης των εποπτικών αρχών.
Η συγκεντρωτική
ανάθεση
της ευθύνης για την παρακολούθηση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων είναι η επικρατούσα τάση στα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα του εξωτερικού.
Η μονάδα διαχείρισης κινδύνων παρέχει υποστήριξη στην ALCO και στην Επιτροπή
Υποστήριξης ALCO, με την παροχή όλων των ποσοτικών στοιχείων που απαιτούνται για
την λήψη αποφάσεων αλλά και με την διενέργεια εισηγήσεων για την πολιτική που
πρέπει να ακολουθηθεί στα θέματα της αρμοδιότητάς της.

Β.14.3. Middle Office
To Middle Office αποσκοπεί στη διευκόλυνση της καλύτερης δυνατής επικοινωνίας
μεταξύ του Front και του Back Office καθώς και στην υποστήριξη του Front Office.
Επίσης θα επιφορτισθεί με την άμεση πληροφόρηση της Διοίκησης ή και της ALCO με
σχετικά στοιχεία. Η υιοθέτηση του Middle Office από τις τράπεζες του εξωτερικού
προήλθε από την απόσχιση των στελεχών του Back Office που απασχολούνταν με την
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υποστήριξη του Front Office στη διεκπεραίωση των πολύπλοκων παραγώγων προϊόντων
και η ένταξή τους σε μια ξεχωριστή οργανωτική μονάδα.
Στο πλαίσιο της μέτρησης των κινδύνων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών αναγκών
της Τράπεζας, αλλά και γενικότερα για την διαχείριση των κινδύνων αυτών, ο ρόλος του
Middle Office διαφοροποιείται, καθώς αναλαμβάνει πλέον το ρόλο της λειτουργίας των
συστημάτων μέτρησης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας.
Για το λόγο αυτό με βάση τη διεθνή τραπεζική πρακτική το Middle Office συνήθως
υπάγεται οργανωτικά στη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων.
Οι αρμοδιότητες του Middle Office με βάση τη πρακτική που ακολουθείται διεθνώς είναι
οι εξής :
•

Συμμετοχή στη συγκέντρωση των στοιχείων που απαιτούνται για τη μέτρηση των
κινδύνων και την παραγωγή των καταστάσεων κεφαλαιακής επάρκειας. Στο πλαίσιο
αυτό το Middle Office είναι υπεύθυνο για τον εμπλουτισμό των δεδομένων και
συγκεκριμένα για τα εξής:
ι.
ϋ.
iii.
ϊν.

•

Επαλήθευση πράξεων .
Ανάλυση πολύπλοκων πράξεων,
Διερεύνηση λαθών επεξεργασίας.
Διερεύνηση διαφορών κατά την επιβεβαίωση (confirmation) των πράξεων .

Παρακολούθηση των κινδύνων που αναλαμβάνει η Τράπεζα και της επίπτωσης των
κινδύνων στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό το Middle Office
είναι υπεύθυνο για τα εξής:
ΐ.
ϋ.
iii.
iv.

•

Παρακολούθηση της τήρησης των ορίων ανάληψης κινδύνου που έχουν τεθεί
και διερεύνηση τυχόν υπερβάσεων .
Λειτουργία του συστήματος μέτρησης των κινδύνων και του συστήματος
μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας.
Επιβεβαίωση της λογικότητας των τιμών στις οποίες διενεργήθηκαν πράξεις
από το Front Office.
Ανεξάρτητη μέτρηση και συμφωνία του αποτελέσματος του Front Office.

Ειδικές κατά ανάθεση εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση του κινδύνου και
την κεφαλαιακή επάρκεια, όπως για παράδειγμα ανάλυση των αποτελεσμάτων της
κεφαλαιακής επάρκειας και υποβολή εκθέσεων προς τη Διοίκηση.

To Middle Office στελεχώνεται με πεπειραμένα στελέχη που έχουν υπηρετήσει στο Back
Office ή στο Front Office. Πρέπει να διαθέτουν αναλυτικές ικανότητες και γνώσεις
χρηματοοικονομικής, στατιστικής και μαθηματικών .

Β.14.4. Επιθεώρηση
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Εκτός των άμεσα εμπλεκόμενων στη μέτρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων
διευθύνσεων, απαιτείται η συμμετοχή της Επιθεώρησης της Τράπεζας στα θέματα της
κεφαλαιακής επάρκειας λόγω της σπουδαιότητας του θέματος.
Έτσι η επιθεώρηση θα πρέπει διευρύνει το φάσμα των εργασιών της, ώστε να
συμπεριλάβει τον έλεγχο των διαδικασιών συγκέντρωσης των στοιχείων και παραγωγής
των καταστάσεων, αλλά κυρίως τον έλεγχο του τρόπου χρήσης των ορίων κινδύνου που
τίθενται από τη Διοίκηση και των ασφαλιστικών δικλείδων που υπάρχουν για την
τήρηση των ορίων αυτών .
Σταδιακά και με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων οι παραδοσιακοί
έλεγχοι, τουλάχιστον όσο αφορά τις εργασίες του Treasury θα καταργηθούν , και θα
αντικατασταθούν από ελέγχους σχετικούς με την ανάληψη κινδύνων και τη συμμόρφωση
με τα όρια κινδύνου που τίθενται από την ALCO και ειδικότερα την κεφαλαιακή
επάρκεια.
Για να μπορέσει η Επιθεώρηση να αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν
από την κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση των κινδύνων πρέπει να αποκτήσει την
απαιτούμενη εξειδίκευση και τις κατά?>ληλες τεχνικές γνώσεις αλλά το κυριότερο να
προσαρμοσθεί στη νέα αυτή φιλοσοφία επιθεώρησης.

Β.14.5. Προτεινόυ,ενο πλαίσιο διαδικασιών.
Οι βασικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε καθημερινή βάση για την
εφαρμογή των διατάξεων της CAD και την υποστήριξη του συστήματος CAD είναι οι
εξής:•
•

•

•

•
•

Συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για το σύνολο της Τράπεζας,
εμπλουτισμός των στοιχείων όπου απαιτείται και έλεγχος των στοιχείων πριν από την
τροφοδότησή τους στο σύστημα αλληλοσύνδεσης.
Τροφοδότηση αναλυτικών στοιχείων στο σύστημα αλληλοσύνδεσης και παραγωγή
από το σύστημα αλληλοσύνδεσης των αρχείων εισόδου (input) που απαιτεί το
σύστημα CAD. Τροφοδότηση των αρχείων εισόδου στο σύστημα.
Έλεγχος των αρχείων εισόδου από το σύστημα CAD κατά την τροφοδότησή του. Σε
περίπτωση εντοπισμού λαθών στα στοιχεία που περιέχονται στα αρχεία οι αρμόδιοι
θα προβαίνουν σε διορθώσεις των αναλυτικών στοιχείων και θα επαναλαμβάνουν τη
διαδικασία της τροφοδότησης του συστήματος.
Παραγωγή των καταστάσεων κεφαλαιακής επάρκειας από το σύστημα CAD.
Έλεγχος των παραγόμενων πληροφοριακών καταστάσεων. Σε περίπτωση εντοπισμού
λαθών στις καταστάσεις κεφαλαιακής επάρκειας οι αρμόδιοι θα προβαίνουν σε
διορθώσεις των αναλυτικών στοιχείων και θα επαναλαμβάνουν τη διαδικασία της
τροφοδότησης του συστήματος και παραγωγής των καταστάσεων .
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Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας, οι αρμοδιότητες της
μονάδας της Τράπεζας που θα αναλάβει τη λειτουργία του συστήματος CAD θα είναι οι
εξής:
•

•

•
•
•

•

•

•

Υποστήριξη και συντονισμός της διαδικασίας συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων
στοιχείων για τη μέτρηση του κεφαλαιακών απαιτήσεων σε καθημερινή βάση. Τα
στοιχεία που θα συγκεντρώνονται αφορούν το σύνολο των προϊόντων που
εντάσσονται στην CAD και για το σύνολο των Καταστημάτων της Τράπεζας.
Έλεγχος και επιβεβαίωση των αναλυτικών στοιχείων που συγκεντρώνονται από
επιμέρους συστήματα και Διευθύνσεις της Τράπεζας. Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να
διενεργείται και συμφωνία με τα λογιστικά στοιχεία της Τράπεζας.
Καθημερινή παραγωγή των καταστάσεων κεφαλαιακής επάρκειας και έλεγχος του
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια.
Αποστολή των αναφορών στην ΤτΕ στις προθεσμίες που επιβάλλονται από τις
σχετικές διατάξεις.
Ενημέρωση για νέες κατηγορίες πράξεων προϊόντων. Για στις οποίες εμπλέκεται η
Τράπεζα ένταξή τους στο σύστημα CAD την ένταξη των νέων προϊόντων στο
σύστημα οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες:
ί.
Να αποφασίζουν σε πιο χαρτοφυλάκιο θα κατατάσσονται οι πράξεις με βάση
τις αρχές που περιγράφονται στην Έκθεση προδιαγραφών των πληροφοριακών
απαιτήσεων που παραδόθηκε στο πλαίσιο του παρόντος έργου,
Η.
Να αποφασίζουν για τα στοιχεία που απαιτείται να συγκεντρώνονται για την
ένταξη των προϊόντων στο σύστημα και
iii.
Να οργανώνουν και να συντονίζουν τον τρόπο άντλησης των αναλυτικών
στοιχείων των πράξεων.
Διαρκής ενημέρωση για εξελίξεις στο διεθνή τραπεζικό χώρο σε σχέση με θέματα
κεφαλαιακής επάρκειας αλλά και γενικότερα σε σχέση με μεθοδολογίες μέτρησης
χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων της μέτρησης των κινδύνων και των αντίστοιχων
κεφαλαιακών αναγκών και παροχή των αναγκαίων ποσοτικών στοιχείων και της
ερμηνείας τους στην Επιτροπή Υποστήριξης ALCO.
Υποβολή εισηγήσεων στην Επιτροπή Υποστήριξης ALCO για τις διορθωτικές
κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση μη τήρησης των ορίων της CAD ή
οριακής κεφαλαιακής επάρκειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Γ.1. Γενική θεώρηση
Ηδη έχει αναφερθεί ότι με τη Συμπληρωματική Συμφωνία (1996) καθορίστηκαν οι
ελάχιστες προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται, από τον Ιανουάριο του 1998, σε όσες
τράπεζες εμπίπτουν στο βεληνεκές της Επιτροπής της Βασιλείας, η χρήση των
εσωτερικών τους συστημάτων διαχείρισης κινδύνων κατά τον υπολογισμό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων της αγοράς.
Οι προϋποθέσεις αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα :
Τ^**τγ* rrtpwf
V
kV. ται
vc

χρησιμοποιείται α^ο μία τρα^εζα για ε^ιΟιιτίκους σκο>ιους το
εσωτερικό της σύστημα διαχείρισης κινδύνων μόνον εφ' όσον έχει χορηγηθεί σχετική
άδεια από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διατηρούν και δικαίωμα να θέτουν ως όρο
την πειραματική εφαρμογή του συστήματος για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι ορθό και η εφαρμογή του συνεπής.
Αξιοποιούνται συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, ορισμένα από τα οποία λαμβάνονται
υπ' όψη και κατά τον προσδιορισμό του ύψους της επιβαλλόμενης κεφαλαιακής
απαίτησης (βλ. κατωτέρω υπό 2).
Κάθε τράπεζα η οποία επιθυμεί την εποπτική αναγνώριση του εσωτερικού της
συστήματος διαχείρισης κινδύνων πρέπει να έχει προβεί σε εξειδίκευση, σύμφωνα με
συγκεκριμένες κατευθυντήριες αρχές, των παραμέτρων που επηρεάζουν τις ανοικτές
θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της από τις οποίες προκύπτει η έκθεση στους
κινδύνους της αγοράς (κατωτέρω υπό 3).
Η ακρίβεια του συστήματος διαχείρισης κινδύνων πρέπει να ελεγχθεί, αποτελώντας
αντικείμενο αξιολόγησης από εξωτερικούς ελεγκτές σύμφωνα με συγκεκριμένα
κριτήρια (βλ. κατωτέρω υπό 4).
ε. Η εποπτική αναγνώριση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων το οποίο
χρησιμοποιεί η τράπεζα τελεί επίσης υπό τον όρο της εκπλήρωσης συγκεκριμένων
ποσοτικών προϋποθέσεων (βλ. κατωτέρω υπό 5).
στ. Επί πλέον, ειδικές διατάξεις προσδιορίζουν τον τρόπο υπολογισμού της
κεφαλαιακής απαίτησης η οποία επιβάλλεται σε κάθε τράπεζα που κάνει χρήση του
εσωτερικού της συστήματος διαχείρισης κινδύνων για κάλυψη έναντι των κινδύνων
της αγοράς (βλ. κατωτέρω υπό 6).

Γ.2. Ποιοτικά κριτήρια
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Η ύπαρξη ποιοτικών κριτηρίων στα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων
αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε οι εποπτικές αρχές να επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή
τους κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για κάλυψη
έναντι των κινδύνων της αγοράς.
Από συστηματική άποψη τα εν λόγω ποιοτικά κριτήρια κατατάσσονται σε 3 ενότητες :
•
•
•

Επάρκειας της διοικητικής υποδομής (βλ. κατωτέρω υπό 2.1)
Επάρκειας της τεχνικής υποδομής (υπό 2.2)
Υπαρξης συγκεκριμένων εσωτερικών διαδικασιών (υπό 2.3)

Γ.2.1. Επάρκεια διοικητικής υποδομής
Η επάρκεια της διοικητικής υποδομής μίας τράπεζας η οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει
το εσωτερικό της σύστημα διαχείρισης κινδύνων για εποπτικούς σκοπούς κρίνεται με
βάση τρία κριτήρια :
•
•
•

Την ύπαρξη ανεξάρτητης διοικητικής μονάδας παρακολούθησης κινδύνων (βλ.
κατωτέρω υπό α),
Την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων από την
εσωτερική επιθεώρηση της τράπεζας (υπό β),
Την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού (υπό γ).

α. Στην Τράπεζα είναι απαραίτητο να λειτουργεί μία ανεξάρτητη διοικητική μονάδα
παρακολούθησης κινδύνων με εξειδικευμένο προσωπικό η οποία να είναι υπεύθυνη
για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Η
ανεξαρτησία της μονάδας παρακολούθησης κινδύνων καθορίζεται σε σχέση προς τις
διοικητικές υπηρεσίες της τράπεζας οι οποίες είναι αρμόδιες για την αγοραπωλησία
τίτλων για ίδιο λογαριασμό (όπως π.χ. η υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων). Η εν λόγω
μονάδα, ποέπει να υπάγεται απ' ευθείας στη διοίκηση της Τράπεζας και μεταξύ των
καθηκόντων της είναι η σύνταξη καθημερινών εκθέσεων στις οποίες αναλύονται τα
αποτελέσματα από τα υποδείγματα μέτρησης κινδύνων.
β. Η εσωτερική επιθεώρηση της τράπεζας πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να
προβαίνει σε ανεξάρτητο έλεγχο του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Ο έλεγχος θα
αφορά στις δραστηριότητες της διεύθυνσης διαχείρισης διαθεσίμων αλλά και της
μονάδας παρακολούθησης κινδύνων της τράπεζας και θα καλύπτει, κατ' ελάχιστο
όριο :•
•
•
•

Την επάρκεια του περιεχομένου των εγγράφων που αναφέρονται στη διαδικασία και
το σύστημα διαχείρισης κινδύνων,
Την αρτιότητα της οργάνωσης της μονάδας παρακολούθησης κινδύνων,
Την ενσωμάτωση στη διαδικασία καθημερινής διαχείρισης κινδύνων όλων των
παραμέτρων οι οποίες τους επηρεάζουν,
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Την καταλληλότητα της διαδικασίας έγκρισης των υποδειγμάτων τιμολόγησης των
κινδύνων και των συστημάτων αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιεί το εξειδικευμένο
προσωπικό της τράπεζας.

γ. Η τράπεζα πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό προσωπικού εξειδικευμένου στη χρήση
πολύπλοκων υποδειγμάτων μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων, το οποίο να
απασχολείται στις υπηρεσίες αγοραπωλησίας τίτλων και διαχείρισης κινδύνων.

Γ.2.2 Επάρκεια τεγνικηε υποδομής
Η επάρκεια τεχνικής υποδομής της τράπεζας βασίζεται σε 3 κριτήρια :
α.

Υπαρξη και εφαρμογή ενός κατάλληλου "προγράμματος προσομοίωσης
καταστάσεων κρίσης" (programme of stress testing) για τον εντοπισμό
καταστάσεων ή παραγόντων που θα μπορούσαν, κάτω από εξαιρετικές συνθήκες, να
έχουν σημαντική επίδραση στο χαρτοφυλάκιο.

β. Πραγματοποίηση, α7ίό την ομάδα διαχείρισης κινδύνων, συγκρίσεων μεταξύ της αξίας
που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο (όπως αυτή υπολογίζεται από το υπόδειγμα) και
της διαπιστωμένης μεταβολής της αξίας του χαρτοφυλακίου των χρηματοπιστωτικών
μέσων από τα οποία προέρχεται η έκθεση στους κινδύνους. Η σύγκριση πρέπει να
πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση βάσει ενός ειδικού προγράμματος
δοκιμαστικών ελέγχων εκ των υστέρων (back-testing programme)32, 3.
γ. Υπαρξη επαρκούς τεκμηρίωσης αναφορικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και τους
ελέγχους που αφορούν στην λειτουργία του συστήματος μέτρησης κινδύνων,
περιλαμβανομένου ενός αναλυτικού εγχειριδίου στο οποίο να περιγράφονται οι
βασικές αρχές λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και να εξηγούνται οι
χρησιμοποιούμενες τεχνικές μέτρησης κινδύνων.

Γ.2.3 Εσωτερικές διαδικασίες
Η αναγνώριση, εκ μέρους των εποπτικών αρχών, του συστήματος διαχείρισης κινδύνων
μίας τράπεζας, προϋποθέτει οτι έχουν τεθεί σε εφαρμογή και λειτουργούν οι ακόλουθες
εσωτερικές διαδικασίες :
α. Η διοίκηση έχει ενεργό ανάμειξη στη διαδικασία ελέγχου των κινδύνων.
β. Το χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων39 (risk manegement model)
είναι ενσωματωμένο στην καθημερινή διαδικασία διαχείρισης κινδύνων κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε τα αποτελέσματά του να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας
η οποία αποσκοπεί στον προγραμματισμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο του προφίλ
επικινδυνότητας της τράπεζας.
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γ. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα εσωτερικά
όρια τα οποία έχουν τεθεί για τις συναλλαγές και τα ανοίγματα της τράπεζας.

Γ.2.3.1. Εξειδίκευση των παραμέτρων οι οποίες επιδρούν στις ανοικτές θέσεις του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών
Κάθε τράπεζα που έχει αναπτύξει εσωτερικά και χρησιμοποιεί σύστημα διαχείρισης των
κινδύνων της αγοράς (στους οποίους εκτίθεται από τις συναλλαγές της) έχει πληθώρα
επιλογών ως προς την εξειδίκευση των παραμέτρων (όπως π.χ. τα επιτόκια και οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες) που επιδρούν στην τρέχουσα αξία των ανοικτών θέσεων από
τις οποίες προέρχεται η εν λόγω έκθεση.
Εάν η τράπεζα επιθυμεί να αναγνωριστεί το εσωτερικό της συστήματος διαχείρισης
κινδύνων από τις εποπτικές αρχές κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών της
απαιτήσεων, είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές :
α. Επιτόκια : Πρέπει να παρέχεται στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων η δυνατότητα
παρακολούθησης της εξέλιξης του επιπέδου επιτοκίων που επηρεάζουν την αγοραία
αξία των ανοικτών θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Η παρακολούθηση
αφορά στα επιτόκια όλων των νομισμάτων στα οποία υποβάλλονται ανοικτές θέσεις.
Ειδικότερα, το σύστημα πρέπει να :
•

Διαμορφώνει καμπύλη απόδοσης επιτοκίων για όλα τα κρίσιμα νομίσματα, η οποία
να διαιρείται σε διάφορα διαστήματα λήξης ανάλογα με την οριακά διαφορετική
επίδραση που έχει κατά μήκος της η μεταβολή του επιπέδου των επιτοκίων,
• Λαμβάνει υπ' όψη τον κίνδυνο ανοίγματος (spread risk).
Κίνδυνος ανοίγματος είναι ο κίνδυνος συνειδητής έκθεσης της τράπεζας στην
μεταβολή της σχέσης των τιμών δύο παρόμοιων, όχι όιιως πανομοιότυπων,
χρηματοπιστωτικών μέσων με συγκρίσιμη διάρκεια στα οποία κατέχονται αντίθετες
(δηλαδή θετικές και αρνητικές) ανοικτές θέσεις.
Αν η έκθεση προκύψει από ατελή αντιστάθμιση θέσεων, γίνεται λόγος για κίνδυνο
βάσης (basis risk).
β. Συναλλαγματικές ισοτιμίες : το σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να
συλλαμβάνει τις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος
υποβολής στοιχείων σε σχέση προς τα υπόλοιπα νομίσματα στα οποία είναι
εκφρασμένες οι ανοικτές θέσεις.

γ. Τιμές μετοχών : στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι δυνατός ο
εντοπισμός των κινδύνων που απορρέουν από ανοικτές θέσεις σε μετοχές, και
ειδικότερα του κινδύνου από την μεταβολή στην τιμή :
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•

•
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Κάθε μεμονωμένης μετοχής στην οποία υπάρχουν ανοικτές θέσεις,
Των μετοχών των επιχειρήσεων ενός ή περισσοτέρων κλάδων της οικονομίας σε κάθε
αγορά. Οι θέσεις στις μετοχές των επί μέρους επιχειρήσεων του κλάδου θα
εκφράζονται ως ισοδύναμα ενός κλαδικού δείκτη ως προς το συντελεστή "βήτα" της
μετοχής.
Του συνόλου των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε κάθε
αγορά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το σχεδίασμά αντιπροσωπευτικών δεικτών
μετοχών, οπότε οι θέσεις στις μετοχές των επί μέρους επιχειρήσεων εκφράζονται ως
ισοδύναμα του δείκτη ως προς το συντελεστή "βήτα" της μετοχής.

δ. Τιμές εμπορευμάτων : το σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να είναι κατάλληλο
ώστε να αξιολογεί τους κινδύνους από ανοικτές θέσεις σε συμβάσεις επί
εμπορευμάτων. Οι τράπεζες που έχουν ενεργό συμμετοχή στις αγορές (οργανωμένες
ή μη) στις οποίες λαμβάνει χώρα η διαπραγμάτευση τέτοιων συμβάσεων
υποβάλλονται σε υποχρέωση για μεγαλύτερη εξειδίκευση των σχετικών
παραμέτρων.

1.2.3.2.

εξωτερική αξιολόγηση της ακρίβειας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων

Ειπώθηκε ότι μία από τις προϋποθέσεις εποπτικής αναγνώρισης του συστήματος
διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας είναι η αξιολόγηση της ακρίβειάς του από
εξωτερικούς ελεγκτές.
Το ελάχιστο περιεχόμενο που καθόρισε η Επιτροπή της Βασιλείας για την αξιολόγηση
αυτή καλύπτει πέντε παραμέτρους :
•
•

•

•
•

Ελεγχος και διαπίστωση της ικανοποιητικής λειτουργίας των διαδικασιών εσωτερικής
αξιολόγησης του συστήματος διαχείρισης κινδύνων,
Επαλήθευση των μαθηματικών τύπων οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον
υπηληνιιτι ιο_ .των. ιον^ύνων κα.1. την τιμολόγηση των σύνθετων προϊόντων-(και τωνσυμβάσεων με δικαίωμα προαίρεσης) από μία εξειδικευμένη μονάδα της τράπεζας η
οποία θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις λοιπές διοικητικές υπηρεσίες οι οποίες είναι
αρμόδιες για την εκτέλεση των συναλλαγών,
Έλεγχο της καταλληλότητας της δομής του συστήματος διαχείρισης κινδύνων σε
σχέση τόσο με το συνολικό φάσμα των εργασιών της τράπεζας όσο και με τη
γεωγραφική έκταση της δραστηριότητάς της,
Έλεγχο των αποτελεσμάτων τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία "backtesting",
Έλεγχο της διαφάνειας των στοιχείων και των διαδικασιών τα οποία σχετίζονται με
το σύστημα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και του εύρους της δυνατότητας πρόσβασης
σε αυτά όλων των εμπλεκόμένων προσώπων.

Γ.3.

Ποσοτικά κριτήρια
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Η τράπεζα, κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών της απαιτήσεων για κάλυψη έναντι
των κινδύνων της αγοράς, επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το εσωτερικό της σύστημα
διαχείρισης κινδύνων μόνον εφ' όσον αυτό ικανοποιεί τις ακόλουθες ποσοτικές
προϋποθέσεις :
α. Η αξία που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο (value - at - risk ή VaR) υπολογίζεται σε
καθημερινή βάση.
β. Κατά τον υπολογισμό της αξίας που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο λαμβάνονται υπ'
όψη οι ακόλουθες παράμετροι:
•
•
•
•

Επίπεδο εμπιστοσύνης : 99%,
Ελάχιστη περίοδος διακράτησης του χαρτοφυλακίου : 10 ημέρες,
Ελάχιστη περίοδος ιστορικής παρακολούθησης της εξέλιξης των τιμών : 1 έτος,
Ανανέωση των στοιχείων σε χρονικά διαστήματα : όχι μεγαλύτερη από 3 μήνες.

γ. Εφ’ όσον αποδεικνύεται εμπειρικά, επιτρέπεται να ληφθεί υπ’ όψιν η συσχέτιση η
οποία υπάρχει σε κάθε κατηγορία κινδύνων αλλά και μεταξύ των επί μέρους
κατηγοριών κινδύνων της αγοράς, υπό τον όρο όμως οτι οι αρμόδιοι της τράπεζας
έχουν διαβεβαιώσει τις εποπτικές αρχές και αυτές έχουν πειστεί για την ορθότητα και
τη συνεπή εφαρμογή του εσωτερικού συστήματος βάσει του οποίου αυτή
υπολογίζεται.
δ. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα εντοπισμού όλων
των κινδύνων οι οποίοι απορρέουν από ανοικτές θέσεις σε παράγωγα μέσα με
δικαίωμα προαίρεσης και ειδικά των μη γραμμικών. Μη γραμμικοί κίνδυνοι από
ανοικτές θέσεις σε παράγωγα μέσα με δικαίωμα προαίρεσης είναι:
•
•
•

Ο κίνδυνος "γάμα" (gamma risk) ή κίνδυνος κυρτότητας,
Ο κίνδυνος "βέγκα" (vega risk) ή κίνδυνος μεταβλητότητας, και
Ο κίνδυνος Πθήτο,.Π (thet® risk) ή κίνδυνος χρονικής παρέλευσης.

Η ελάχιστη περίοδος διακράτησης του χαρτοφυλακίου αυτών των θέσεων πρέπει να
είναι δέκα (10) ημέρες.
Δεν τίθενται περιορισμοί για το είδος του υποδείγματος το οποίο χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό της αξίας που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο και κατά συνέπεια είναι
στη διακριτική ευχέρεια κάθε τράπεζας η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υποδείγματος
ικανοποιεί τις ανω προϋποθέσεις.

Γ.4.

Υιι/oc κεφαλαιακός απαίτησης

Γ.4.1 Γενικός κίνδυνος θέσης
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Το ύψος της κεφαλαιακής απαίτησης έναντι του γενικού κινδύνου θέσης, του
συναλλαγματικού κινδύνου και του κινδύνου από ανοικτές θέσεις σε εμπορεύματα,
ισούται με το μεγαλύτερο μεταξύ των παρακάτω ποσών :
α. Η VAR (δηλαδή η αξία που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο) της προηγούμενης
ημέρας.
β. Η μέση VAR των τελευταίων εξήντα (60) ημερών σταθμισμένη με το άθροισμα δύο
συντελεστών :
•
•

Συντελεστής κλιμάκωσης (scaling factor) το ελάχιστο ύψος του οποίου είναι 3,
Συντελεστής προσαύξησης (plus factor) ο οποίος λαμβάνει τιμές μεταξύ 0 και 1.

Οι ελάχιστες τιμές εφαρμόζονται μόνον εάν η τράπεζα πληρεί το σύνολο των ως άνω
ποιοτικών κριτηρίων και, επί πλέον κριθούν ικανοποιητικά τα αποτελέσματα του
προγράμματος δοκιμαστικών ελέγχων εκ των υστέρων.

Γ.4.2. Ειδικός κίνδυνος θέσης
Ο κίνδυνος θέσης, σύμφωνα με την μέθοδο των "συστατικών στοιχείων", αναλύεται σε
δύο συστατικά στοιχεία : το γενικό και τον ειδικό κίνδυνο.
Οι μόλις προαναφερθείσες διατάξεις της Συμπληρωματικής Συμφωνίας (1996) αφορούν
όμως μόνο στον γενικό κίνδυνο θέσης.
Σύμφωνα με την αρχική της διατύπωση η Τροποποιημένη Συμφωνία (1996) προέβλεπε
οτι, αν τα υποδείγματα μέτρησης των κινδύνων είναι διαμορφωμένα κατά τρόπο που να
μην είναι δυνατή η σύλληψη του ειδικού κινδύνου θέσης από στοιχεία του
χαρτοφυλακίου συναλλαγών, οι εποπτικές αρχές δικαιούνται να επιβάλλουν στις
τράπεζες μία επί πλέον κεφαλαιακή απαίτηση, ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψή τους
έναντι και αυτού του κινδύνου. Οριζόταν το ελάχιστο ύψος της εν λόγω κεφαλαιακής
απαίτησης σε 50% της κεφαλαιακής απαίτησης που θα προέκυπτε κατ' εφαρμογή της
βασικής μεθόδου υπολογισμού.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Επαρκής διοικητική υποδομή
Ελάχιστες ιδιότητες των υποδειγμάτων
•
•
•

Ανεξάρτητη μονάδα παρακολούθησης κινδύνων
Αξιολόγηση των υποδειγμάτων από τον
εσωτερικό έλεγχο
Επάρκεια εξειδικευμένου προσωπικού

•
•
•
•
•

Υπολογιςμός κινδύνων σε καθημερινή βάση
Διάστημα εμπιστοσύνης : 99%
Ελάχιστη περίοδος διακράτησης θέσεων : 10 ημέρες
Περίοδος παρακολούθησης : 1 έτος
Ανανέωση στοιχείων: τουλάχιστον κάθε 3 μήνες

Επαρκής τεχνική υποδομή
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•
•
•

Προγράμματα για "stress - testing"
Προγράμματα για "backtesting"
Αναλυτικό και χρηστικό εγχειρίδιο εφαρμογής

Η ελληνική πραγματικότητα

Συσχετιση μεταξύ κατηγοριών κινδύνων

Διαδικασίες
•
•

•

Ενεργός ανάμειξη της διοίκησης στη διαδικασία
διαχείρισης κινδύνων
Ενσωμάτωση συστήματος διαχείρισης κινδύνων
στη συνολική διαδικασία παρακολούθησης
κινδύνων
Καθορισμός ορίων διαπραγμάτευσης και
ανοιγμάτων

Επάρκεια ιδίων κεφαλαίων

Τον Σεπτέμβριο του 1997 τροποποιήθηκε πάλι η σχετική διάταξη της Αρχικής
Συμφωνίας (1996).
Στο νέο κείμενο της συμφωνίας προβλέφθηκε η ακόλουθη διάκριση :
u. Κάθε τράπεζα 6u έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει την κεφαλαιακή της απαίτηση για
κάλυψη έναντι του ειδικού κινδύνου θέσης βάσει των εσωτερικών της υποδειγμάτων
μόνον εάν αυτά πληρούν :
• Όλες τις προαναφερθείσες ποσοτικές και ποιοτικές προϋποθέσεις οι οποίες αφορούν
στο γενικό κίνδυνο θέσης (και τους λοιπούς κινδύνους αγοράς),
• Τα ειδικά καθοριζόμενα κριτήρια για την εν λόγω συνιστώσα του κινδύνου.
β. Αν το εσωτερικό σύστημα της τράπεζας δεν πληρεί τις εν λόγω προϋποθέσεις, τότε η
κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
& ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Μέσα στο ιδιαίτερα σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η
ταχύτητα ροής πληροφοριών, η πολυπλοκότητα και η διεθνοποίηση των συναλλαγών
υποχρεώνει τις σύγχρονες επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς εντεινόμενου
ανταγωνισμού να αναγνωρίσουν την έννοια του κινδύνου και των συνεπειών του στα
αποτελέσματα τους και να φροντίσουν για την αποτελεσματικότερη κάλυψή του.
Η τελευταία τριακονταετία που επισφραγίσθηκε από δυσμενείς οικονομικές συνθήκες,
όπως παρατεταμένη ύφεση, πετρελαϊκές κρίσεις, διόγκωση του μη εξυπηρετούμενου
χρέους από χώρες του τρίτου κόσμου καθώς και σταδιακή απελευθέρωση των αγορών
από διοικητικούς περιορισμούς έφερε και πάλι στην επιφάνεια όλους εκείνους τους
κινδύνους που είχαν αγνοηθεί από τις τράπεζες και τώρα έπρεπε να αναλυθούν και να
μετρηθούν διεξοδικά ώστε να αντιμετωπισθούν διεξοδικά.
Κατά κύριο λόγο στη Β. Αμερική και στη συνέχεια στην Ευρώπη παρατηρείται
ανάπτυξη ικανών μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης κινδύνων κατά δραστηριότητα και
κατά συγκεκριμένα σύνθετα προϊόντα.
Στην Ελλάδα οι τράπεζες είχαν συνηθίσει να λειτουργούν σε ένα εντελώς προστατευτικό
περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν ήταν εκτεθειμένες σε κινδύνους.
Οι ασφυκτικοί περιορισμοί που είχαν επιβάλλει οι εποπτικές αρχές στη λειτουργία της
αγοράς και τα περιορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα που διέθεταν είχαν
μετατοπίσει την αναγκαιότητα της παρακολούθησης των κινδύνων αυτών.
Πρώτες οι τράπεζες των Η.Π.Α. συνειδητοποίησαν την επίδραση που ασκούν οι
παραπάνω κίνδυνοι στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων τους.
Η μη ορθολογική παρακολούθηση των κινδύνων αυτών υποχρέωσε την αναμόρφωση του
όλου τραπεζικού συστήματος σε συγχωνεύσεις και σε πτωχεύσεις μέσα στη συγκυρία
της οικονομικής υφέσεως και του νομοθετικού καθεστώτος.
Οι αμερικανικές τράπεζες αναφέρθηκαν πρώτες στην αναγκαιότητα δημιουργίας
“νοοτροπίας διαχείρισης κινδύνων“ (risk management culture) σε όλα τα επίπεδα της
οργανωτικής δομής της τράπεζας και στη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του
προσωπικού και των στελεχών.
Παράλληλα και δεδομένου ότι αναγνωρίζεται πλέον ότι οι τράπεζες είναι πρωταρχικά
οργανισμοί διαχείρισης κινδύνων, η μεθοδολογία της διαχείρισης αυτής και τα μέσα που
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θα χρησιμοποιηθούν είναι σύμφυτα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε τράπεζας και,
προκειμένου να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να πηγάζουν από αυτές.
Η αυτοδύναμη (in house) ανάπτυξη συστημάτων και μεθόδων διαχείρισης κινδύνων
θεωρείται για το λόγο αυτό η πλέον ενδεδειγμένη λύση, αν και όχι άμεσα υλοποιήσιμη,
αν ληφθούν υπ’ όψιν ο βαθμός διαφοροποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
μίας τράπεζας, η κατανομή των σημείων λήψης αποφάσεων, η υστέρηση στην
υλοποίηση της στρατηγικής, αλλά και εξωγενείς παράγοντες όπως οι τάσεις της αγοράς
και η κινητικότητα της πελατείας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, προχώρησαν στην ανάλυση, στην ταξινόμηση και στην
μέτρηση των κινδύνων τους.
Οι συνθήκες αυτές αναγκάζουν τώρα και τις ευρωπαϊκές τράπεζες και μεταξύ αυτών και
τις ελληνικές να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της διαχείρισης των κινδύνων με σκοπό
τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητάς τους.

Α.1.

Η Ανάγκη για Risk Management

Η διεθνοποίηση των οικονομιών, η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και η εισαγωγή νέων
προϊόντων και πρακτικών, έχουν σαν αποτέλεσμα οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι
ναυτιλιακές εταιρίες και πολλές άλλες επιχειρήσεις να επηρεάζονται όλο και
περισσότερο από τις μεταβολές των παρακάτω αγορών :
•
•
•
•

Συναλλάγματος
Επιτοκίων διαφόρων νομισμάτων
Χρηματιστηρίων διαφόρων χωρών
Ενέργειας, μετάλλων και άλλων πρώτων υλών

Πιο συγκεκριμένα, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι εταιρίες παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) επηρεάζονται άμεσα από τις επενδύσεις τους στις
παραπάνω αγορές, ενώ άλλες εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζονται έμιιεσα από τι
αγορές αυτές, ανάλογα με τη φύση των εργασιών τους :
• Απαιτήσεις από πελάτες σε διάφορα νομίσματα και διάρκειες
• Υποχρεώσεις προς προμηθευτές, σε διαφορετικά νομίσματα και διάρκειες
• Διαχείριση αποθεμάτων
• Κόστος ενέργειας, μετάλλων και άλλων πρώτων υλών
• Δάνεια σε συνάλλαγμα
• Επενδύσεις πλεονάζουσας ρευστότητας σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα
Η εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές αναμένεται να γίνει ακόμα πιο έντονη στα επόμενα
χρόνια.
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Ενώ η ένταξη πολλών ευρωπαϊκών νομισμάτων στο Euro περιορίζει σημαντικά τους
συναλλαγματικούς κινδύνους, από την άλλη μεριά η αύξηση των συναλλαγών με τις
Βαλκανικές χώρες θα προκαλέσει νέους μεγαλύτερους κινδύνους.
Επίσης, η ένταξη της δραχμής στο Euro έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των
επενδυτικών δυνατοτήτων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, εφ’ όσον η αγορά του Euro θα
χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα, τα περιθώρια των τιμών (bid - offer
spreads) είναι πολύ μικρότερα, ενώ η αγορά παραγώγων του Euro είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένη αντίστοιχα με τα κύρια νομίσματα που το αποτελούν.
Παρ’ όλο που η ανάπτυξη της αγοράς των παραγώγων δίνει νέες σημαντικές
δυνατότητες σε πολλές επιχειρήσεις, δεν πρέπει να αγνοήσουμε μεγάλες ζημιές που
έχουν προκόψει στο διεθνή χρηματοοικονομικό χώρο, που σχετίζονται με τη χρήση
παραγώγων.
Οι πιο γνωστές περιπτώσεις είναι αυτές της αγγλικής τράπεζας Barings, του
αμερικανικού επενδυτικού οργανισμού Orange County, της ιαπωνικής τράπεζας Daiwa,
του γερμανικού ομίλου Metallgesellschaft, κ.τ.λ.
Κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός δις
δολλαρίων και πλέον.
Παρ’ όλο που οι αιτίες των απωλειών είναι διαφορετικές, ύλες χαρακτηρίζονται από την
έλλειψη αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης κινδύνων (Risk Management
Systems).

Α.2.

Η πρόταση για ένα εσωτερικό υπόδειγμα

Το εσωτερικό υπόδειγμα πρέπει να αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο για
τη διαχείριση των ανοιγμάτων στις διάφορες αγορές και των κινδύνων που απορρέουν.
Συνιστάται να βασίζεται στη μεθοδολογία γνωστή με το όνομα Value - at - Risk ή V-aR (Ποσό πιθανής ζημιάς), που αποτελεί την πιο σύγχρονη προσέγγιση για την
ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων.
Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε στην Αμερική σε απάντηση της ανάπτυξης των
κεφαλαιαγορών και πολλών ζημιογόνων περιστατικών που παρατηρήθηκαν.
Τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή από τις μεγαλύτερες αμερικάνικες τράπεζες κυρίως στις
αρχές ης δεκαετίας του ‘ 90 και επεκτάθηκε γρήγορα στο χώρο των επιχειρήσεων.
Σήμερα, θεωρείται η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση κινδύνων και
χρησιμοποιείται από τους καλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ανά
τον κόσμο.
Το ποσό πιθανής ζημιάς είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό τών πραγματικών κινδύνων
στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο οργανισμός και θα πρέπει να ελέγχεται από τη
διοίκηση του οργανισμού, τους μετόχους και α εσοοτερικά και εξωτερικά εποπτικά
όργανα.
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Δυνατές -/ρήσεις του εσωτερικού συστήματος

Δ.3.1. Διαγείριση του ανοίγματος (exposure) στις διάωορες αγορές
Ένα ολοκληρωμένο εσωτερικό σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση του
ανοίγματος (exposure) του Οργανισμού σε όλες τις αγορές, επιτρέποντάς του να
δημιουργήσει το ακριβές επενδυτικό προφίλ που ταιριάζει στο χαρακτήρα και τους
στόχους του.
Επίσης, υπολογίζει τον κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο Οργανισμός, σε
περίπτωση που οι διάφορες αγορές κινηθούν ενάντια στις θέσεις του.
Με βάση την ανάλυση αυτή, είναι δυνατό να εξασφαλιστεί η επάρκεια των Ιδίων
Κεφαλαίων του Οργανισμού και είναι δυνατή η λήψη σημαντικών επιχειρηματικών
αποφάσεων με βάση την αναμενόμενη κερδοφορία, τους κινδύνους και τη χρήση
κεφαλαίων.
Παράγοντες Κινδύνου
Επενδυτικό Προϊόν
Ταμειακή Ροή

Συν/κές
Ισοτιμίες
*

Μετοχές

♦

Commodities

*

Μεταβλητότητα
Ισοτιμιών

Επιτόκια β’
νόμισμα

Χρηματιστηριακοί
δείκτες

Τιμές ΑΥΧών

φ

ψ

Φ

φ

Ευρώ - Ομόλογα

Φ

Spot FX

φ

Forward FX

φ

φ

φ

φ

φ

FRAs
Interest Rate Swaps

FX Options

Μεταβλητότητα
επιτοκίων

φ

Δραχμικά Ομόλογα

Cunency Swaps

Επιτόκια α’
νόμισμα

φ

φ
' Φ

Φ

φ

Φ

φ

φ

CAPS/COLLARS

φ

Φ

φ

Swaptions

Φ

Φ

Φ

Όπως φαίνεται στον πίνακα, κάθε παράγοντας κινδύνου είναι κοινός σε πολλά
επενδυτικά προϊόντα.
Για παράδειγμα, η παρούσα αξία μίας προθεσμιακής πράξης συναλλάγματος, μίας
.προθεσμιακής σύμβασης επιτοκίου (FR Α) κ.τ,λ θα εξαρτηθεί άμεσα, μεταξύ άλλων, από
την εξέλιξη κάποιων επιτοκίων.
Ετσι, είναι δυνατό να εκτιμηθεί η επίδραση που θα έχει η μεταβολή των επιτοκίων σε
ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο (sensitivity analysis), ανεξάρτητα από το είδος των
επενδύσεων που περιέχει.
Η διαχείριση του ανοίγματος γίνεται λοιπόν με ανάλυση των κάθετων στηλών του
παραπάνω πίνακα και όχι με ανάλυση των οριζόντιων σειρών όπως γινόταν παλαιότερα.
Αντί δηλαδή να αναλύεται το κάθε επενδυτικό προϊόν χωριστά, το εσωτερικό σύστημα
επιτρέπει την επικέντρωση στους παράγοντες κινδύνου που είναι πραγματικά
εκτεθειμένος ο Οργανισμός.

Δ.3.2. Εκτίαηση του κινδύνου
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Για τον υπολογισμό του κινδύνου, τα εσωτερικά μοντέλα βασίζονται κυρίως στην
μεθοδολογία του “Ποσού Πιθανής Ζημιάς“ (Value-at-Risk ή V-a-R)27,28,29’30.
Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα στατιστικά μοντέλα, υπολογίζεται πόσα χρήματα θα
μπορούσαν να χαθούν σε περίπτωση που διάφορες αγορές κινηθούν ενάντια στις
ανοικτές θέσεις του οργανισμού. Ο υπολογισμός αυτός ολοκληρώνεται σε δύο στάδια :
Αρχικά χρειάζεται να υπολογιστεί πόσο έχει επενδύσει ο οργανισμός σε κάθε αγορά και
πόσο έντονες διακυμάνσεις (volatility) χαρακτηρίζουν την κάθε μία από αυτές.
Φυσικά, όσο μεγαλύτερες οι διακυμάνσεις, τόσο περισσότερα θα μπορούσε να χάσει ο
οργανισμός (υπολογισμός ειδικών κινδύνων).
Στη συνέχεια υπολογίζεται ο συνολικός κίνδυνος. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται
πολύπλοκος όταν υπάρχουν επενδύσεις / ταμειακές ροές σε πολλές διαφορετικές αγορές,
τις οποίες ενδεχομένως να διαχειρίζονται διαφορετικοί άνθρωποι. Σε αυτή την
περίπτωση, η απλή πρόσθεση των ειδικών κινδύνων υπερεκτιμάει τον συνολικό κίνδυνο
του οργανισμού, εφ' όσον είναι αρκετά απίθανο να κινηθούν ταυτόχρονα όλες οι αγορές
προς τη ζημιογόνο γι αυτόν κατεύθυνση.
Ετσι, χρειάζεται ένας δεύτερος υπολογισμός προ κειμένου να υπολογιστεί κατά πόσον οι
διάφορες αγορές κινούνται συγχρονισμένα, με βάση τους συντελεστές συσχέτισής τους
(correlation coefficients). Οσο μικρότερος είναι αυτός ο συγχρονισμός, τόσο μικρότερος
είναι και ο κίνδυνος που διατρέχει και ο οργανισμός : Οι απώλειες σε μία αγορά πιθανόν
να αντισταθμιστούν από τα κέρδη σε μία άλλη.

Δ.3.3. Εξασφάλιση Επάρκειαε Κεφαλαίων
Στην Ελλάδα, η Κοινοτική Οδηγία 93/6 / Ε.Ο.Κ. σχετικά με την επάρκεια κεφαλαίων
(CAD), βρίσκεται σε εφαρμογή από το 1996, όπως περιγράφεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως της 30ης Απριλίου.
Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) οφείλουν σε ημερήσια βάση να διατηρούν Ιδια
Κεφάλαια ικανά να ανταποκριθούν στη σωρευτική κάλυψη του κινδύνου θέσεως, του
κινδύνου διακανονισμού - αντισυμβαλλομένου, του κινδύνου από ανοικτές
συναλλαγματικές θέσεις, κ.α.
Τα ιδρύματα αυτά υποχρεούνται να διαθέτουν αξιόπιστα και αποτελεσματικά συστήματα
διοικητικής πληροφόρησης, ώστε να παρακολουθούν και να ελέγχουν το ύψος του
κινδύνου από μεταβολές επιτοκίων, συναλλάγματος κ.τ.λ. επί του συνόλου των
δραστηριοτήτων τους.
Η επάρκεια των ανωτέρω συστημάτων αποτελεί αντικείμενο εποπτείας των αρμοδίων
αρχών.
Οι λοιπές επιχειρήσεις, δεν είναι ακόμη υποχρεωμένες να τηρούν Ιδια Κεφάλαια σε
αντιστοιχία με τους παραπάνω κινδύνους, είναι όμως αναμφισβήτητο πως η ανεπάρκεια
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των κεφαλαίων για την κάλυψη των κινδύνων αυτών, μπορεί να έχει καταστροφικές
συνέπειες για τις επιχειρήσεις αυτές.
Ένα εσωτερικό σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες αυτές,
χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους εκτίμησης των
κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο οργανισμός.

Δ.3.4. Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων με βάση τον κίνδυνο
Εχοντας γνώση του κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένες οι διάφορες οργανωτικές
μονάδες, καθώς και την αναμενόμενη κερδοφορία τους, ο οργανισμός θα είναι σε θέση
να αξιολογήσει καλύτερα την απόδοσή τους και ενδεχομένως να μεταβάλλει κάποιες
σημαντικές παραμέτρους στη λειτουργία τους. Πιο συγκεκριμένα :
•

•

•

•

Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει δεσμεύσει Ιδια Κεφάλαια σε αντιστοιχία με το
συνολικό Ποσό Πιθανής Ζημίας που έχει εγκρίνει για τις επενδυτικές του
δραστηριότητες. Σε αντίθετη περίπτωση, μία σημαντική επενδυτική ζημία θα
μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και την πτώχευση του οργανισμού (περίπτωση
Barings). Ετσι, ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να πάρει στρατηγικές αποφάσεις
ανάλογα με το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται και την αναμενόμενη
κερδοφορία των επενδύσεων.
Η χρήση κεφαλαίου από κάθε οργανωτική μονάδα / χαρτοφυλάκιο, θα μπορεί να
είναι αντικείμενο εσωτερικής χρέωσης. Ετσι, κάθε μονάδα θα κατανοεί καλύτερα το
κόστος που αναλογεί στους κινδύνους που αναλαμβάνει, ενώ ο Οργανισμός θα
πετύχει συνολικά έναν αποδοτικότερο καταμερισμό των πόρων του (resource
allocation). Για παράδειγμα, εάν ο οργανισμός στοχεύει στην απόδοση Ιδίων
Κεφαλαίων 30% και έχει εγκρίνει για κάποια επενδυτική μονάδα ένα συνολικό Ποσό
Πιθανής Ζημίας ίσο με $ 1.000.000, τότε θα πρέπει ο ετήσιος προϋπολογισμός της
μονάδας αυτής να είναι τουλάχιστον $ 300.000. Εναλλακτικά, η επενδυτική μονάδα
μπορεί να χρεώνεται εσωτερικά κατά το ποσό αυτό.
Η αξιολόγηση των επενδύσεων δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στη συνολική τους
κερδοφορία, αλλά στη σχέση κερδοφορίας / Ποσό Πιθανής Ζημίας (Risk adjusted
Return) : Ένα χαρτοφυλάκιο υψηλού κινδύνου θα πρέπει μακροπρόθεσμα να
αποφέρει μεγαλύτερη κερδοφορία από ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλού κινδύνου. Για
παράδειγμα, εάν η μονάδα Α αποφέρει $ 500.000 και η μονάδα Β $ 300.000 το
χρόνο, με Ποσό Πιθανής Ζημίας $ 1.000.000 και $ 400.000 αντίστοιχα, τότε η
μονάδα Β είναι συγκριτικά πιο αποδοτική εφ’ όσον καλύπτει 75% του κινδύνου
έναντι 50% που καλύπτει η μονάδα Α.
Εκτός από την κάλυψη των κινδύνων αγοράς, ο Οργανισμός θα πρέπει να δεσμεύει
επαρκή κεφάλαια για να καλύπτει τον πιστωτικό κίνδυνο των αντισυμβαλλομένων. Ο
υπολογισμός αυτός βασίζεται αφ’ ενός στα χαρακτηριστικά των συναλλαγών και αφ’
ετέρου στην πιθανότητα απρόοπτης πτώχευσης κάποιων αντισυμβαλλομένων,
ανάλογα με το δείκτη πιστοληπτικής τους ικανότητας.
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Η τιμολόγηση των επενδυτικών προϊόντων από τους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς, θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη το κόστος του κεφαλαίου που
δεσμεύεται για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και τις αναμενόμενες απώλειες που
αντιστοιχούν στην πιστοληπτική ικανότητα κάθε αντισυμβαλλομένου.

Α.4.

Εφαρμογή του εσωτερικού συστήματος

Η αποτελεσματική εφαρμογή του εσωτερικού συστήματος προϋποθέτει την εκπαίδευση
των στελεχών που σχετίζονται με τις επενδυτικές δραστηριότητες του Οργανισμού, την
εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης διαδικασίας ελέγχου των κινδύνων που θα
συμπεριλαμβάνει τη θέσπιση ανωτάτων ορίων κινδύνου, καθώς και την προσαρμογή του
συστήματος για την επικοινωνία με υπάρχοντα συστήματα.

Δ.4.1. Εκπαίδευση στελεγών, υποστήριξη
Οι έννοιες του Ποσού Πιθανής Ζημίας και των υποθέσεων στις οποίες βασίζεται, καθώς
και το άνοιγμα στους παράγοντες κινδύνου που έχουν προσδιοριστεί, θα πρέπει να είναι
απόλυτα κατανοητές και να χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από πολλά στελέχη
του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων επενδύσεων, εποπτικών
οργάνων (risk managers) και την ανώτατη διοίκηση του Οργανισμού.
Η εκπαίδευση ενδείκνυται να λάβει χώρα στους παρακάτω τομείς :•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποτίμηση επενδυτικών προϊόντων και παραγώγων
Προσδιορισμός παραγόντων κινδύνου για όλα τα προϊόντα
Εισαγωγή στην έννοια Ποσού Πιθανής Ζημίας (Value-at-Risk), κριτική ανάλυση των
υποθέσεων στις οποίες βασίζεται
Υπολογισμός του επί μέρους Ποσού Πιθανής Ζημίας για κάθε παράγοντα κινδύνου
ξεχωριστά
Υπολογισμός του συνολικού Ποσού Πιθανής Ζημίας -για. όλου^ τους παράγοντες
κινδύνου ταυτόχρονα
Χρήση ανώτατων ορίων στους ειδικούς / συνολικούς κινδύνους
Εκτίμηση και παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας
Υπολογισμός του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου διακανονισμού, χρήση
ανώτατων ορίων
Συσχέτιση του Ποσού Πιθανής Ζημίας με την επάρκεια και το κόστος κεφαλαίου
Τεχνικές για τον υπολογισμό δεικτών κερδοφορίας που λαμβάνουν υπ’ όψη τον
κίνδυνο (Risk Adjusted Return on Capital, κ.τ.λ.)
Αναλυτική περιγραφή του εσωτερικού συστήματος, συσχέτισή του με την
εγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων
Χρήση και λειτουργία του εσωτερικού συστήματος
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Επίσης, η σωστή λειτουργία του εσωτερικού συστήματος προϋποθέτει την τακτική
τροφοδοσία του με αξιόπιστες τιμές αγοράς, για έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων
κινδύνου.
Ολες οι τιμές αγοράς θα πρέπει να εισάγονται καθημερινά στο σύστημα, ενώ θα πρέπει
να γίνονται αυστηροί έλεγχοι για την ακρίβεια και τη συνέπεια των τιμών καθώς και για
τυχόν ελλείψεις τιμών εξ’ αιτίας αργιών, κ.τ.λ.

Δ.4.2. Διαδικασία Διαγείρισης Κινδύνων
Η εφαρμογή ενός πραγματικά αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων
απαιτεί πολλά περισσότερα από μία μαθηματικά σωστή μεθοδολογία.
Απαιτεί επίσης την εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης και ιδιαίτερα πειθαρχημένης
διαδικασίας στην οποία θα συμμετέχουν οι διαπραγματευτές, τα εσωτερικά εποπτικά
τμήματα και κυρίως η ανώτατη διοίκηση του Οργανισμού.
Ετσι, η εγκατάσταση ενός εσωτερικού συστήματος συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο
σύνολο προτάσεων σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο
Οργανισμός για τη σωστή διαχείριση των κινδύνων που διατρέχει, σύμφωνα με τη
στρατηγική του και τις ιδιαιτερότητες που τον χαρακτηρίζουν.
Η διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•

Τη θέσπιση ανώτατων ορίων που αρμόζουν στο χαρακτήρα του Οργανισμού και τον
προϋπολογισμό του
Τον προσδιορισμό της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση
υπέρβασης των εγκεκριμένων ορίων
Τον ορισμό συγκεκριμένων εποπτικών αρμοδιοτήτων, διαδικασιών και συχνότητας
ελέγχου
Τον ορισμό των πηγών των τιμών αγοράς που θα χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό της αγοραίας αξίας των επενδύσεων (revaluations)
Τον προσδιορισμό διαδικασίας εισαγωγής / ελέγχου των συμβάσεων (maker
checker functions)
Την επιβεβαίωση ότι όλες οι ανοικτές συμβάσεις έχουν ληφθεί υπ’ όψη

Δ.4.3. Θέσπιση ανώτατων ορίων κινδύνου
Η θέσπιση ανώτατων ορίων κινδύνου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. Τα όρια αυτά θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά.
α. Κίνδυνος Αγοράς
Το εσωτερικό σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση κινδύνων ταυτόχρονα σε
πολλά διαφορετικά χαρτοφυλάκια ή οργανωτικές μονάδες οι οποίες ενδέχεται να έχουν
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διαχειρίζονται από διαφορετικούς ανθρώπους.

έχουν
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διαφορετικούς

στόχους,

να

Τα όρια κινδύνου θα πρέπει να ορίζονται ξεχωριστά για κάθε χαρτοφυλάκιο /
οργανωτική μονάδα, ενώ οι κίνδυνοι αθροίζονται από το σύστημα ανάλογα με την
ιεραρχία που έχει οριστεί:
•

•

•

•

Το ανώτατο όριο πιθανής ζημίας που θα δοθεί στις διάφορες μονάδες του
οργανισμού, θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με το συντηρητικό ή επιθετικό
χαρακτήρα του, την εμπειρία που διαθέτει στα προϊόντα που επενδύει, αλλά και στον
προϋπολογισμό της κάθε μονάδας, Για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να έχει εγκριθεί
για κάποια μονάδα ένα ποσό ημερήσιας πιθανής ζημίας ίσο με τον ετήσιο
προϋπολογισμό της.
Κάθε μονάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογεί τις ανοικτές θέσεις που
διατηρεί σε κάθε παράγοντα κινδύνου. Την ευθύνη για τις συνολικές ανοικτές θέσεις
φέρουν οι εκάστοτε επί κεφαλής των οργανωτικών μονάδων.
Το ανώτατο όριο πιθανής ζημίας που θα εγκρίνει ο Οργανισμός για το σύνολο των
δραστηριοτήτων του, θα μπορεί να μεταφέρεται από το ένα τμήμα στο άλλο, ανάλογα
με τις εκάστοτε ανάγκες.
Σε περίπτωση υπέρβασης ορίων για οποιοδήποτε λόγο, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται
και να εγκρίνεται από κάποια ιεραρχικά υψηλότερη διεύθυνση, ανάλογα με το ποσό
υπέρβασης και την ισχύουσα διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η υπέρβαση,
η ανοικτή θέση θα πρέπει να μειωθεί.

β. Πιστωτικός Κίνδυνος
Τα ανώτατα όρια πιστωτικού κινδύνου θα πρέπει να ορίζονται ύστερα από προσεκτική
ανάλυση του κάθε αντισυμβαλλομένου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τον δείκτη πιστοληπτικής
του ικανότητας (Risk Rating) που προκύπτει είτε από αναγνωρισμένους οργανισμούς,
είτε από στατιστικά μοντέλα και εμπειρία.

Δ.4.4. Επικοινωνία του εσωτερικού συστήιιατος με άλλα συστήιιατα
Το εσωτερικό σύστημα θα πρέπει να τροφοδοτείται αφ’ ενός με όλα τα χαρακτηριστικά
των συναλλαγών και των αντισυμβαλλομένων και αφ’ ετέρου με τρέχουσες τιμές
συναλλάγματος, επιτοκίων, πρώτων υλών, μετοχών, κ.τ.λ.

Δ.4.4.1. Επενδύσεις / Μελλοντικές ταμειακές ροές
Για τη σωστή εκτίμηση του κινδύνου, είναι πολύ βασικό να έχουν συμπεριληφθί όλες οι
ανοικτές επενδυτικές συναλλαγές, καθώς και οι μελλοντικές ταμειακές ροές που
ενδεχομένως να μη συνδέονται με επενδύσεις (π.χ. εισαγωγές / εξαγωγές, κ,τ.λ.). Σε
περίπτωση που χρησιμοποιείται ήδη κάποιο μηχανογραφικό σύστημα για την
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αρχειοθέτηση των συναλλαγών, τα αντίστοιχα αρχεία του εσωτερικού συστήματος
πρέπει να μπορούν να συνδεθούν και να ενημερώνονται απ’ ευθείας από τις υπάρχουσες
βάσεις δεδομένων προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή εισαγωγή των συμβάσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση, το εσωτερικό σύστημα πρέπει να περιέχει τις κατάλληλες οθόνες
(interfaces) για την εισαγωγή οποιοσδήποτε τύπου επένδυσης ή μεμονωμένης ταμειακής
ροής. Οι οθόνες αυτές περιέχουν όλες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για την
αποφυγή λαθών (π.χ. σύγκριση ημερομηνιών) και την επιβεβαίωση πως έχουν εισαχθεί
σωστά όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την εκτίμηση του κινδύνου. Επίσης, όπου
είναι δυνατόν, προτείνονται επιλογές στον χρήστη αντί για την πληκτρολόγηση
στοιχείων (π.χ. κατάλογος αντισυμβαλλομένων, νομισμάτων, κ.τ.λ.).
Επίσης, για τη διευκόλυνση της εισαγωγής επενδύσεων σε τίτλους, το εσωτερικό
σύστημα πρέπει να διατηρεί ξεχωριστό αρχείο με τα στοιχεία όλων των τίτλων που
διαπραγματεύεται ο οργανισμός, προκειμένου να αποφεύγεται η επαναληπτική εισαγωγή
των χαρακτηριστικών τους.
Η ενημέρωση του εσωτερικού υποδείγματος με μία σειρά παραμέτρων (όπως
χαρακτηριστικά αντισυμβαλλομένων, τιμές αγοράς, συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκια, τρέχουσες τιμές μετοχών και πρώτων υλών, κ.τ.λ.) πρέπει να γίνεται με
εναλλακτικές μεθόδους, όπως :
•
•
•

Ηλεκτρονική αποστολή των τιμών από άλλα on - line συστήματα
Τροφοδοσία από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων
Εισαγωγή των τιμών στις εξειδικευμένες οθόνες του εσωτερικού υποδείγματος

Οι συναλλαγματικές
ισοτιμίες χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των
συναλλαγματικών πράξεων καθώς και για την μετατροπή όλων των αξιών στο νόμισμα
βάσης. Προέρχονται από τη διατραπεζική αγορά Spot και έχουν σαν νόμισμα αναφοράς
κατά κανόνα το ευρώ.
Οι τρέχουσες τιμές μετοχών κι πρώτων υλών προέρχονται άμεσα από τα αντίστοιχα
χρηματιστήρια.
Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές των πρώτων υλών (commodities) βασίζονται στις πιο
ενδεικτικές προθεσμιακές συμβάσεις (futures) των πιο αντιπροσωπευτικών
χρηματιστηρίων.
Για παράδειγμα, οι τιμές μετάλλων όπως ο χρυσός, το αλουμίνιο, ο χαλκός και το νικέλιο
προέρχονται από το London Metals Exchange (LME), ενώ οι τιμές ενεργειακών
προϊόντων όπως το αργό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο
προέρχονται από το New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Οι τιμές των παραπάνω παραγόντων κινδύνου χρειάζονται για να υπολογιστεί η παρούσα
αξία ορισμένων επενδύσεων σε μία δεδομένη στιγμή.
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Η μεταβλητότητα (volatility) των τιμών αυτών είναι όμως απαραίτητη προκειμένου να
υπολογιστεί ο κίνδυνος των επενδύσεων αυτών. Επίσης, οι συντελεστές μεταβλητότητας
χρησιμοποιούνται άμεσα για την αποτίμηση των συμβάσεων προαιρέσεως (Options) :
•
•

Η μεταβλητότητα των χρηματιστηριακών δεικτών και των συναλλαγματικών
ισοτιμιών εκφράζονται σε ποσοστιαίες μονάδες (%) ανά ημέρα.
Η μεταβλητότητα κάθε σημείου της καμπύλης επιτοκίων πρέπει να εκφράζεται σε
βασικές μονάδες (basis points) ανά ημέρα.

Α.5.

Κίνδυνος Αγοράς (Market Risk)

Δ.5.1. Περιγραφή του κινδύνου αγοράς
Πρόκειται για τον κίνδυνο που προκύπτει για τον οργανισμό σε περίπτωση που οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, οι τιμές των μετοχών, οι τιμές των πρώτων υλών
και οι λοιπές αγορές κινηθούν ενάντια στις ανοικτές θέσεις του οργανισμού.
Οι θέσεις αυτές μπορούν να προέρχονται από μεμονωμένες μελλοντικές ταμειακές ροές
σε διάφορα νομίσματα ή από οποιεσδήποτε επενδύσεις στις παραπάνω αγορές.
Το εσωτερικό υπόδειγμα πρέπει να προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες του
οργανισμού καλύπτοντας ακριβώς τα χρηματοοικονομικά προϊόντα στα οποία επενδύει:
από απλές συναλλαγές σε συνάλλαγμα, money market, swaps, ομόλογα, έως και πιο
σύνθετες συναλλαγές σε παράγωγα όπως τα προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου
(FRAs), συμβάσεις ανταλλαγής υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκια (Interest
Rate Swaps) και συνάλλαγμα (Currency Options) και επί επιτοκίων (Interest Rate
Options). Καλύπτονται επίσης επενδύσεις σε χρηματιστηριακά προϊόντα όπως μετοχές,
πρώτες ύλες, τίτλοι προθεσμιακών συμβάσεων (futures) και δικαιώματα
προαιρέσεως για την αγορά μετοχών (warrants). Επίσης είναι δυνατή η κάλυψη
προϊόντων που χρησιμοποιούνται με ειδικό τρόπο στην Ελλάδα, όπως π.χ. οι συνθετικές
καταθέσεις και τα ομόλογα με ρήτρα ξένου νομίσματος.

Α.6.

Η ηέθοδος Value - at - Risk

Για την εκτίμηση του κινδύνου αγοράς, το εσωτερικό σύστημα πρέπει να βασίζεται στην
μεθοδολογία του Ποσού Πιθανής Ζημίας (Value-at-Risk ή V-a-R).
Πιο συγκεκριμένα, η συνολική αξία ενός χαρτοφυλακίου ισούται με το άθροισμα της
αξίας όλων των επενδύσεων (προϊόντων) που περιέχει, σε τιμές αγοράς. Οι τιμές αγοράς
όμως δεν είναι σταθερές αλλά μεταβάλλονται συνεχώς.
Ετσι, η V-a-R είναι η συνολική αξία που θα μπορούσε να χαθεί σε ένα συγκεκριμένο
χρονικό ορίζοντα, σε περίπτωση που οι αγορές κινηθούν ενάντια στις ανοικτές θέσεις
του Οργανισμού.
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Ο χρονικός ορίζοντας κινδύνου είναι ανεξάρτητος από την περίοδο στην οποία ο
Οργανισμός σκοπεύει να ρευστοποιήσει τις επενδύσεις του.
Πράγματι, η αντικειμενική εκτίμηση του κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη το
πιθανό κόστος κλεισίματος των θέσεων ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το εάν ο
οργανισμός επιλέξει να διατηρήσει τις επενδύσεις του ή όχι.
Διαφορετικά, ενδέχεται να συσσωρευτούν μεγάλες ζημίες που θα αποκαλυφθούν κατά τη
ρευστοποίηση ή στη λήξη των επενδύσεων.
Σαν χρονικός ορίζοντας κινδύνου πρέπει να θεωρείται η μία ημέρα. Σε περίπτωση όμως
που επιλεχθεί μεγαλύτερη περίοδος, η μέθοδος υπολογισμού πρέπει να είναι απολύτως
ανάλογη, ενώ θα πρέπει βεβαίως να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα όρια κινδύνου καθώς
και συντελεστές μεταβλητότητας που θα καλύπτουν την περίοδο αυτή.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις γενικότερες παραδοχές που χρησιμοποιούνται, ο
κίνδυνος αυξάνεται ανάλογα με την τετραγωνική ρίζα του χρόνου.
Για παράδειγμα, ο κίνδυνος ενός μηνός είναι μόνο 4,7 (τετρ. ρίζα του 22) φορές
μεγαλύτερος από τον κίνδυνο μίας ημέρας.
Το Ποσό Πιθανής Ζημίας ενός χαρτοφυλακίου ή μίας οργανωτικής μονάδας αφορά το
συνολικό κίνδυνο που προέρχεται από πιθανές μεταβολές πολλών αγορών ταυτόχρονα.
Η ολοκληρωμένη όμως διαχείριση κινδύνων δεν θα πρέπει να βασίζεται σε έναν και
μοναδικό «μαγικό αριθμό» : το εσωτερικό υπόδειγμα πρέπει να υπολογίζει και να
παρακολουθεί αναλυτικά τον κίνδυνο που προκύπτει από πολλά ενδιάμεσα μεγέθη, όπως
συγκεκριμένα νομίσματα, σημεία διαφόρων καμπύλών απόδοσης (yield curves),
ανάλογα με τη στρατηγική και το χαρακτήρα του οργανισμού (ειδικοί κίνδυνοι). Επίσης,
το άθροισμα των ειδικών κινδύνων είναι μεγαλύτερο από τον συνολικό κίνδυνο. Ετσι,
πρέπει να υπολογίζει επίσης κατά πόσο ο κάθε παράγοντας συνεισφέρει στο συνολικό
κίνδυνο (συστημικός κίνδυνος).

Δ.6.1. Ανώτατα όρια κινδύνου ανά παράγοντα
Σε κάθε έναν από τους παράγοντες κινδύνου που έχουν επισημανθεί, θα πρέπει να
τεθούν ανώτατα όρια κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ο οργανισμός από
τις επενδυτικές του δραστηριότητες. Τα όρια αυτά θα πρέπει να τεθούν ξεχωριστά σε
κάθε μία από τις οργανωτικές μονάδες / χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται ο οργανισμός.

Δ.6.2. Εκτίμηση ειδικών κινδύνων από το εσωτερικό υπόδεινιια
Ο υπολογισμός συνήθως γίνεται σε τέσσερα στάδια και επαναλαμβάνεται για κάθε έναν
από τους παράγοντες κινδύνου ξεχωριστά :•
•

Πρώτα, υπολογίζεται η τρέχουσα αξία όλων των ταμειακών ροών / επενδύσεων με
βάση τις τρέχουσες τιμές αγοράς.
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Υστερα, υπολογίζονται ξανά οι τρέχουσες αξίες έχοντας μεταβάλλει έναν παράγοντα
κινδύνου κατά μία έως τρεις φορές τον συντελεστή μεταβλητότητάς του ανάλογα με
την επιλογή του χρήστη. Πράγματι, θεωρώντας πως η κατανομή πιθανοτήτων ενός
παράγοντα κινδύνου είναι κανονική (normal distribution), έχουμε 97,7% πιθανότητες
να μην μεταβληθεί περισσότερο από το διπλάσιο του συντελεστή μεταβλητότητάς
του, προς τη ζημιογόνο για τον οργανισμό κατεύθυνση. Για παράδειγμα, εάν ο
συντελεστής ημερήσιας μεταβλητότητας του δωδεκάμηνου επιτοκίου του ελβετικού
φράγκου είναι 9,28 βασικές μονάδες (bp), τότε έχουμε 97,7% πιθανότητες να μην
αυξηθεί το επιτόκιο αυτό περισσότερο από 18,56 bp μέσα σε μία ημέρα. Το
εσωτερικό υπόδειγμα συνήθως προτείνει τέσσερα επίπεδα εμπιστοσύνης, από 84,1%
έως 99,9%. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η εκτίμηση του κινδύνου στο επίπεδο του
99,9% είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την εκτίμηση στο επίπεδο του 84,1%
Η διαφορά των αξιών που προκύπτουν από τα παραπάνω στάδια ϊ) και ϋ), είναι
ένδειξη του κινδύνου στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο οργανισμός, από τον
συγκεκριμένο παράγοντα.
Τέλος, το εσωτερικό υπόδειγμα συγκρίνει τη διαφορά αυτή με τα εγκεκριμένα
ανώτατα όρια κινδύνου σε κάθε χαρτοφυλάκιο / οργανωτική μονάδα.

Για τον υπολογισμό των αξιών των επενδύσεων στα παραπάνω στάδια i) και ii), το
εσωτερικό υπόδειγμα χρησιμοποιεί κατά κανόνα ένα συνδυασμό πραγματικών τιμών
αγοράς και μαθηματικών μοντέλων, ανάλογα με την περίπτωση.
Τα μοντέλα αυτά έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες αγοράς και έχουν
αποδειχτεί ιδιαίτερα ρεαλιστικά. Πιο συγκεκριμένα :
•

Η αποτίμηση των επενδύσεων σε μετοχές και σε πρώτες ύλες (commodities) γίνεται
με βάση τις τιμές των αντίστοιχων χρηματιστηρίων.

Η αποτίμηση των επενδύσεων σε εξω - χρηματιστηριακά προϊόντα, γίνεται σε δύο
στάδια:
•
•

Κάθε επένδυση διασπάται σε ένα σύνολο από ισοδύναμες ταμειακές ροές, ανάλογα
με το είδος της
Κατόπιν, υπολογίζεται η παρούσα αξία αυτών των ταμειακών ροών, με βάση τους
συντελεστές προεξόφλησης που προκύπτουν από τη σχετική καμπύλη απόδοσης zero
coupon.

Δ.6.3. Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος αυτός αφορά πιθανές απώλειες εξ’ αιτίας μεταβολών των επιτοκίων ενός ή
περισσότερων νομισμάτων. Αφορά όλα τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα και
μεμονωμένες ταμειακές ροές.

Δ.6.4. Κίνδυνοο συναλλαγματικών ισοτιμιών
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Ολες οι επενδύσεις ή αναμενόμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα επηρεάζονται από
πιθανές μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Το εσωτερικό υπόδειγμα συνιστάται να υπολογίζει τη συναλλαγματική θέση του
οργανισμού λαμβάνοντας υπ’ όψη την παρούσα αξία των ταμειακών ροών σε κάθε
νόμισμα, και όχι την ονομαστική αξία.

Δ.6.5. ΜετοΥΐκός κίνδυνος
Σύμφωνα με το μοντέλο CAPM (Capital Asset Pricing Model) όπως αναπτύχθηκε από
τον Sharpe (1964), θεωρούμε πως οι μετοχές έχουν δύο πηγές κινδύνων :
•
•

Κίνδυνος που συνδέεται με μεταβολές της αγοράς στο σύνολό της (systemic risk)
Κίνδυνος που αφορά ειδικά μία μετοχή και που δεν σχετίζεται με την υπόλοιπη αγορά

Όταν το μετοχικό χαρτοφυλάκιο περιέχει έναν μεγάλο αριθμό μετοχών, τότε ο δεύτερος
κίνδυνος τείνει να αντισταθμίζεται μεταξύ των μετοχών.
Ετσι, για ένα διαφοροποιημένο (diversified) χαρτοφυλάκιο, μπορούμε να αγνοήσουμε
τον κίνδυνο αυτόν και να επικεντρωθούμε στον συστημικό κίνδυνο.
Το κατά πόσο το μοντέλο CAPM αντικατοπτρίζει σωστά τις αγορές κεφαλαίου ή όχι
είναι αντικείμενο πολλών ερευνών την τελευταία εικοσαετία.
Είναι πάντως αναμφισβήτητο πως η συμβολή του συστημικού κινδύνου στον
υπολογισμό του κινδύνου των χαρτοφυλακίων είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Το εσωτερικό υπόδειγμα δύναται να υπολογίζει τον κίνδυνο αυτόν σε δύο στάδια :
•

•

Η επένδυση σε κάθε μετοχή, αντικαθίσταται με μία ισόποση επένδυση στον
χρηματιστηριακό δείκτη του νομίσματος επί το beta της μετοχής. Ετσι, καταλήγουμε
σε έναν αριθμό ισοδύναμων επενδύσεων στους διάφορους χρηματιστηριακούς
δείκτες.
Το συνολικό ποσό επένδυσης στον κάθε δείκτη πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή
μεταβλητότητάς του επί το συντελεστή που αντιστοιχεί στο επίπεδο εμπιστοσύνης
που έχει οριστεί (1 έως 3).

Δ.6.6. Κίνδυνος πρώτων υλών (Commodity Risk)
Ο κίνδυνος αυτός αφορά τις αναμενόμενες αγοραπωλησίες πρώτων υλών, καθώς και τις
επενδύσεις στα σχετικά χρηματιστήρια.

Α.7.

Εκτίαυση του συνολικού κινδύνου
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Το εσωτερικό υπόδειγμα υπολογίζει τον κίνδυνο των επενδυτικών χαρτοφυλακίων από
κάθε παράγοντα ξεχωριστά (κίνδυνος επιτοκίων, κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών,
μετοχικός κίνδυνος και κίνδυνος πρώτων υλών).
Ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο οργανισμός δεν εξάγεται από την
απλή πρόσθεση των ειδικών κινδύνων, διότι μία τέτοια προσέγγιση είναι προφανώς
υπερβολικά συντηρητική εκτίμηση, εφ’ όσον είναι αρκετά απίθανο να μεταβληθούν
ταυτόχρονα όλοι οι παράγοντες κινδύνου προς τη ζημιογόνο για τον οργανισμό
κατεύθυνση και μάλιστα κατά κάποιο πολλαπλάσιο (1 - 3) του συντελεστή
μεταβλητότητάς τους.
Ετσι, για το σωστό υπολογισμό του συνολικού κινδύνου, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη κατά
πόσο ο κάθε παράγοντας κινδύνου κινείται σε συγχρονισμό με τους υπόλοιπους.
Ο υπολογισμός του πίνακα συντελεστών συσχέτισης (correlation coefficient matrix)
μεταξύ όλων των παραγόντων κινδύνου είναι μία αρκετά χρονοβόρος διαδικασία, λόγω
του μεγάλου αριθμού των στοιχείων που τον αποτελούν.
Στην πράξη, όταν οι συντελεστές συσχέτισης είναι στατιστικά αμελητέοι, τότε μπορούν
να αγνοηθούν εντελώς. Ετσι, το μέγεθος του πίνακα μειώνεται σημαντικά.
Οι συντελεστές συσχέτισης υπολογίζονται με βάση ιστορικά στοιχεία, ενώ η εκτίμησή
τους πρέπει να επαναλαμβάνεται περιοδικά.
Για την εκτίμηση αυτή συνιστάται η χρήση της μεθόδου GARCH34’35 (Bollerslev, 1986),
η οποία δέχεται πως οι συντελεστές μεταβλητότητας / συσχέτισης των τιμών αγοράς
μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Για το λόγο αυτό κυρίως χρησιμοποιείται
ευρύτατα σήμερα από έγκυρους παράγοντες της αγοράς.
Διεθνώς υπάρχουν 2 μέθοδοι για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου :

Δ.7.1. Η μέθοδος της προσομοίωσης Monte - Carlo36,37,38
Η μέθοδος αυτή είναι η πιο αξιόπιστη, εφ’ όσον καλύπτει ακόμα και τα πιο σύνθετα
επενδυτικά χαρτοφυλάκια (που συμπεριλαμβάνουν π.χ. exotic options), ενώ μπορεί να
εφαρμοστεί ακόμα και όταν οι κατανομές πιθανοτήτων των παραγόντων κινδύνου δεν
είναι κανονικές.
Κοστίζει όμως ακριβά σε λογισμικό και σε συστήματα Η/Υ ενώ ο ολοκληρωμένος
υπολογισμός είναι αρκετά χρονοβόρος (μερικές ώρες για σχετικά μεγάλα χαρτοφυλάκια).
Ετσι, προτείνεται κυρίως στους πιο εξειδικευμένους επενδυτικούς οργανισμούς.
Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής :
•

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις κατανομές πιθανοτήτων των παραγόντων κινδύνων και
τους συντελεστές συσχέτισης που έχουν ορισθεί, το εσωτερικό υπόδειγμα υπολογίζει
έναν μεγάλο αριθμό (π.χ. 10.000) πιθανών σεναρίων για την εξέλιξη των
συναλλαγματικών ισοτιμιών, επιτοκίων, χρηματιστηριακών δεικτών, τιμών πρώτων
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υλών, κ.τ.λ. Εναλλακτικά, τα σενάρια αυτά μπορούν να βασιστούν σε ιστορικές τιμές
που παρατηρήθηκαν κατά την τελευταία διετία - πενταετία (historical simulation).
Για κάθε ένα από αυτά τα σενάρια γίνεται νέα αποτίμηση όλων των επενδύσεων και
υπολογίζεται το κέρδος ζημία που προκύπτει. Το συνολικό αποτέλεσμα (κέρδος /
ζημία) που αντιστοιχεί σε κάθε σενάριο, φυλάσσεται σε ξεχωριστό πίνακα.
Αφού ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί για όλα τα σενάρια, τα αποτελέσματα
ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθος της ζημίας.
Ανάλογα με το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχει οριστεί, το εσωτερικό υπόδειγμα
επιλέγει την μεγαλύτερη ζημία που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσοστό των
περιπτώσεων. Για παράδειγμα, εάν έχουν υπολογιστεί 10.000 αποτελέσματα,
υπάρχουν 95% πιθανότητες να μην παρατηρηθεί ζημία μεγαλύτερη από το ποσό που
αναφέρεται στη θέση 9.500 του ταξινομημένου πίνακα Το ποσό αυτό είναι το Ποσό
Πιθανής Ζημίας.

Δ.7.2. Η Γραααική Μέθοδος
Όταν ο οργανισμός δεν επενδύει σε σύνθετα χαρτοφυλάκια δικαιωμάτων προαίρεσης
(options), τότε η γραμμική μέθοδος είναι εξ’ ίσου αξιόπιστη, ταχύτερη και κοστίζει πολύ
λιγότερο. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στις παρακάτω προϋποθέσεις :
•
•

Οι κατανομές πιθανοτήτων των παραγόντων κινδύνου είναι κανονικές.
Η συνάρτηση της απόδοσης των επενδύσεων ανάλογα με την μεταβολή κάθε
παράγοντα κινδύνου είναι γραμμική. Με άλλα λόγια, εάν η αύξηση του πενταετούς
επιτοκίου του Ευρώ κατά 50 κατά 50 βασικές μονάδες (bp) προκαλεί ζημία 2χ. Η
υπόθεση αυτή είναι απόλυτα ρεαλιστική για πολλές κατηγορίες επενδυτικών
προϊόντων, όμως απομακρύνεται από την πραγματικότητα στην περίπτωση των
δικαιωμάτων προαίρεσης (options) ανάλογα με την περίπτωση, ιδίως όταν οι
μεταβολές των τιμών είναι μεγάλες.

Ο συντελεστής Μεταβλητότητα του συνολικού κέρδους / ζημίας σε επίπεδο
χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σε συνάρτηση με τους ειδικούς κινδύνους που
αντιστοιχούν στους τιαράγοντες κινδύνου (πριν τον πολλαπλασιασμό τους με το
συντελεστή επιπέδου εμπιστοσύνης) και των συντελεστών συσχέτισης που τους
αναλογούν.
Όπως ειπώθηκε, το Ποσό Πιθανής Ζημίας είναι πολύ μικρότερο από το άθροισμα των
ειδικών κινδύνων. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στη διαφοροποίηση των επενδύσεων
(diversification).
Προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα πηγή της διαφοροποίησης αυτής, το εσωτερικό
υπόδειγμα υπολογίζει επίσης το συνολικό κίνδυνο που αντιστοιχεί σε κάθε νόμισμα
ξεχωριστά.
Ετσι, διακρίνεται η διαφοροποίηση που προέρχεται από διαφορετικές επενδύσεις στο
ίδιο νόμισμα (intra - currency diversification) καθώς και η διαφοροποίηση που
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προέρχεται από επενδύσεις σε διαφορετικά νομίσματα (inter - currency diversification).
Επίσης, φαίνεται ο συνολικός κίνδυνος ανά νόμισμα, αγνοώντας τις συσχετίσεις που
μπορεί να υπάρχουν με επενδύσεις σε άλλα νομίσματα.

Α.8.

Εκτίμηση του Συσττιμικού Κινδύνου (Systemic fi Beta Risk)

Ο παραπάνω υπολογισμός του Ποσού Πιθανής Ζημίας (V - a - R) είναι ιδιαίτερα
σημαντικός για την κατανόηση του συνολικού κινδύνου.
Πρέπει όμως να δείχνει και πως ακριβώς κατανέμεται ο συνολικός κίνδυνος στον κάθε
παράγοντα κινδύνου ξεχωριστά.
Πράγματι, οι ειδικοί κίνδυνοι δεν αντιπροσωπεύουν ακριβώς το ποσό αυτό, εφ’ όσον
όπως είδαμε παραπάνω το άθροισμά τους είναι μεγαλύτερο από το συνολικό Ποσό
Πιθανής Ζημίας.
Το ποσό που συντελεί ο κάθε παράγοντας κινδύνου στο συνολικό κίνδυνο ονομάζεται
συστημικός κίνδυνος και είναι εξ’ ίσου σημαντικό, εφ’ όσον επιτρέπει στους
διαχειριστές των επενδύσεων να πετύχουν το επιθυμητό επενδυτικό προφίλ αυξάνοντας /
μειώνοντας το άνοιγμα σε συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου.

Α.9.

Κίνδυνος Ρευστότιιτα€ Αγοράς (Liquidity Risk)

Πρόκειται για τον κίνδυνο που προκύπτει για τον οργανισμό λόγω των μεγάλων όγκων
συναλλαγών του, σε σχέση με το συνολικό μέγεθος της αγοράς για το συγκεκριμένο
επενδυτικό προϊόν.
Ετσι, κάποια συναλλαγή θα μπορούσε να μεταβάλει σημαντικά τις τιμές ενάντια στις
ανοικτές θέσεις του οργανισμού, προκαλώντας κάποια ζημία.
Ο έλεγχος του όγκου των συναλλαγών θα εντοπίσει επίσης μία ιδιαίτερα έντονη
δραστηριότητα σε κάποιο επενδυτικό προϊόν, ακόμη και εάν στο τέλος της ημέρας όλες
οι θέσεις έχουν κλείσει.
Ο κίνδυνος αυτός ελέγχεται με τη χρήση ορίων στον συνολικό όγκο των συναλλαγών
στο κάθε επενδυτικό προϊόν, ανάλογα με το νόμισμα.
Ο υπολογισμός του κινδύνου γίνεται προσθέτοντας ξεχωριστά, για κάθε επενδυτικό
προϊόν, τα συνολικά μεγέθη όλων των συναλλαγών που δεν έχουν ακόμη λήξει (π.χ.
ανοικτές προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος), χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη εάν
πρόκειται για αγορά ή για πώληση.

Α.10. Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk)
Δ.10.1.______ Περιγραφή του πιστωτικού κινδύνου
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Πρόκειται για τον κίνδυνο που προκύπτει από την πιθανότητα πτώχευσης (event of
default) ενός ή περισσοτέρων αντισυμβαλλομένων (πελατών, χρηματιστηριακών
εταιριών, τραπεζών, κ.τ.λ.) πριν από την ηιιεροιιηνία τελικού διακανονισμού κάποιας
επενδυτικής σύμβασης.
Σε αυτήν την περίπτωση, πολλές ανοικτές συναλλαγές πιθανότατα δεν θα
διεκπεραιωθούν.
Ετσι, εάν οι τιμές αγοράς έχουν στο μεταξύ μεταβληθεί προς όφελος του οργανισμού, το
όφελος αυτό θα χαθεί. Εάν μάλιστα οι συναλλαγές αυτές αφορούσαν κλείσιμο άλλων
ανοικτών θέσεων, τότε πιθανότατα θα υπάρξει κάποια ζημία.
Για παράδειγμα, εάν ο οργανισμός έχει δώσει εντολή για αγορά μεγάλου πακέτου
μετοχών μέσω ενός χρηματιστηριακού γραφείου με συμφωνία πληρωμής έναντι τίτλων
εντός τριών ημερών, τότε εάν μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες υπάρξει σημαντική
άνοδος των τιμών και το χρηματιστηριακό γραφείο αδυνατεί να παραδώσει τις μετοχές,
τότε θα υπάρξει κάποια σημαντική ζημιά για τον οργανισμό, ιδίως εάν έχει ήδη πουλήσει
τις μετοχές αυτές σε άλλον επενδυτή. Τέτοια ζημιά θα υπάρξει επίσης εάν ο οργανισμός
έχει προαγοράσει κάποιο ξένο νόμισμα σε κάποια μελλοντική ημερομηνία και μετά από
αύξηση τιμών του ξένου νομίσματος, ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του.

Δ. 10.2 Ανώτατα όρια κινδύνου ανά αντισυμβαλλόμενο
Ανάλογα με την οικονομική ευστάθεια του κάθε αντισυμβαλλόμενου θα πρέπει να
εγκριθούν από την διοίκηση του οργανισμού ανώτατα όρια χρηματοδοτικού ανοίγματος.
Τα όρια αυτά είναι συνήθως μεγαλύτερα για τις κοντινές περιόδους εφ’ όσον η
πιθανότητα πτώχευσης είναι σημαντικά μικρότερη.
Το εσωτερικό υπόδειγμα πρέπει να μπορεί να δέχεται διαφορετικά όρια για 7 περιόδους
από 1 εβδομάδα μέχρι 10 χρόνια.
Μέσα στα πλαίσια των ορίων αυτών, θα μπορούν να γίνονται συναλλαγές σε
οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν.

Δ.10.3.______ Εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου από το εσωτερικό υπόδειγμα
Αντίστοιχα με τον κίνδυνο αγοράς, το εσωτερικό υπόδειγμα συνήθως προτείνει δύο
μεθόδους για τον υπολογισμό του κινδύνου χρηματοδοτικού ανοίγματος. Την μέθοδο
χαρτοφυλακίου και την μέθοδο συναλλαγών.

Δ, 10.3.1.

Μέθοδος χαρτοφυλακίου

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην μέθοδο Monte Carlo που περιγράφηκε παραπάνω για τον
υπολογισμό του συνολικού κινδύνου αγοράς :
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•

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις κατανομές πιθανοτήτων των παραγόντων κινδύνου και
τους συντελεστές συσχέτισής τους όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το εσωτερικό
υπόδειγμα υπολογίζει έναν μεγάλο αριθμό (π.χ. 1.000) πιθανών σεναρίων για την
εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών, επιτοκίων, χρηματιστηριακών δεικτών,
κ.τ.λ. σε διάφορες μελλοντικές ημερομηνίες (π.χ. 20 ημερομηνίες). Οι ακόλουθοι
υπολογισμοί γίνονται για κάθε αντισυμβαλλόμενο ξεχωριστά :
• Ολες οι επενδύσεις που έχουν τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο, αποτιμούνται
ξανά με βάση όλα τα πιθανά σενάρια τιμών σε όλες τις μελλοντικές ημερομηνίες που
έχουν οριστεί, μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού τους.
• Όταν το συνολικό αποτέλεσμα που αντιστοιχεί σε κάποια από τις μελλοντικές
ημερομηνίες είναι θετικό για τον οργανισμό, σε περίπτωση πτώχευσης του
αντισυμβαλλόμενου την ημερομηνία εκείνη, θα προκόψει για τον οργανισμό
αντίστοιχη ζημιά. Ετσι, το εσωτερικό υπόδειγμα αποθηκεύει για κάθε μελλοντική
ημερομηνία την χειρότερη ζημία που αντιστοιχεί στο 97,7% των διαφορετικών
σεναρίων. Για τον υπολογισμό του συνολικού αποτελέσματος (κέρδους / ζημίας) ανά
ημερομηνία, λαμβάνονται υπ’ όψη τυχόν συμφωνίες συμψηφισμού (Netting
Agreements).
• Ετσι, το εσωτερικό υπόδειγμα καταλήγει σε ένα προφίλ πιστωτικού κινδύνου σε
διάφορες μελλοντικές περιόδους από επτά ημέρες έως δέκα χρόνια. Για τον
υπολογισμό του κινδύνου της κάθε περιόδου, το εσωτερικό υπόδειγμα υπολογίζει τον
μέσο όρο κινδύνου στις ημερομηνίες που αντιστοιχούν στην κάθε περίοδο,
θεωρώντας έμμεσα πως ο κάθε αντισυμβαλλόμενος έχει ίσες πιθανότητες να
πτωχεύσει σε κάθε ημερομηνία.
Η μέθοδος αυτή είναι η πιο αξιόπιστη, κοστίζει όμως ακριβά σε λογισμικό, σε
συστήματα Η / Υ, ενώ ο ολοκληρωμένος υπολογισμός είναι αρκετά χρονοβόρος (μερικές
ώρες για σχετικά μεγάλα χαρτοφυλάκια).
Επίσης, είναι αδύνατο να υπολογιστεί εκ των προτέρων ο πρόσθετος κίνδυνος κάποιας
νέας σύμβασης.
Ετσι, αφορά κυρίως τους οργανισμούς με μεγάλα πιστωτικά ανοίγματα ενώ για τον
υποληνισιιό
κατά ποησέννιση
τ(θν παοσθετ^ν
κινδύνων vgr.w onmRArrpQv
»·
I
f··
I
t I ’ ■ '
»
χρησιμοποιείται η μέθοδος συναλλαγών :

Δ. 10.3.2.

Μέθοδος συναλλαγών

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, το εσωτερικό υπόδειγμα υπολογίζει τον πιστωτικό
κίνδυνο που αντιστοιχεί σε κάθε σύμβαση ξεχωριστά. Το άθροισμα των κινδύνων αυτών,
μας δίνει τον συνολικό πιστωτικό κίνδυνο ανά αντισυμβαλλόμενο.
Πιο συγκεκριμένα, ο πιστωτικός κίνδυνος μίας σύμβασης αποτελείται από το άθροισμα
δύο στοιχείων:•
•
•

Την τρέχουσα αξία αγοράς της σύμβασης και
Την πιθανή αύξηση της αξίας της, μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού
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Το άθροισμα των παραπάνω μεγεθών, εάν είναι θετικό, είναι ίσο με τον κίνδυνο
χρηματοδοτικού ανοίγματος και συνολικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα εγκεκριμένα
όρια ανά αντισυμβαλλόμενο.
Ο υπολογισμός της τρέχουσας αξίας αγοράς κάθε σύμβασης αναπτύχθηκε παραπάνω
(κίνδυνος αγοράς), ενώ η πιθανή αύξηση της αξίας αυτής στο μέλλον υπολογίζεται με
βάση την ακόλουθη εξίσωση :
Π.Α.Α.% = min (A, Β X Γ0)
Η μεταβλητή Τα αντιπροσωπεύει τους μήνες μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού, ενώ
οι συντελεστές A, Β, και C εξαρτώνται από το επενδυτικό προϊόν και το νόμισμα, και
περιέχονται στους πίνακες υπολογισμού του εσωτερικού υποδείγματος. Η μέθοδος
υπολογισμού περιγράφεται παρακάτω :
Για τα επενδυτικά προϊόντα με έναν μοναδικό παράγοντα κινδύνου (π.χ. προθεσμιακή
σύμβαση επιτοκίου ή FRA) οι συντελεστές Β και C μπορούν να υπολογιστούν με
μαθηματικό τρόπο.
Όταν όμως υπάρχουν δύο ή περισσότεροι παράγοντες κινδύνου, τότε ο μαθηματικός
υπολογισμός των συντελεστών είναι εξαιρετικά πολύπλοκος.
Ετσι, ο υπολογισμός γίνεται στατιστικά, ακριβώς όπως περιγράφηκε στην μέθοδο
χαρτοφυλακίου όπου το χαρτοφυλάκιο περιέχει μία μόνο σύμβαση. Μετά από έναν πολύ
μεγάλο αριθμό προσομοιώσεων, καταλήξαμε στους συντελεστές κινδύνου για όλα τα
επενδυτικά προϊόντα / παράγωγα.
Συγκριτικά με την μέθοδο χαρτοφυλακίου, η μέθοδος συναλλαγών είναι ταχύτερη και
έχει χαμηλότερο κόστος, ενώ ο υπολογισμός του κινδύνου νέων συμβάσεων είναι
εύκολος. Εχει όμως τα εξής μειονεκτήματα :•
•

•

Αγνοεί τη συσχέτιση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ επενδύσεων. Εάν. για
παράδειγμα, ο οργανισμός έχει προαγοράσει δολλάρια σε κάποια μελλοντική
ημερομηνία και έχει κλείσει τη θέση του με αντίθετη πράξη με τον ίδιο
αντισυμβαλλόμενο, ο υπολογισμός του πιστωτικού κινδύνου θα γίνει δύο φορές, ενώ
στην πραγματικότητα το δολλάριο δεν θα μπορούσε να ανέβει και να κατέβει
ταυτόχρονα! Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό όταν υπάρχουν
νομίσματα με σημαντικούς συντελεστές συσχέτισης. Βεβαίως, όταν υπάρχουν δύο
αντίθετες συμβάσεις ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που αντιστοιχεί σε μία
μόνο σύμβαση, εφ’ όσον στην: πρώτη περίπτωση, εάν πτωχεύσει ο
αντισυμβαλλόμενος είναι πλέον βέβαιο πως μία από τις δύο συμβάσεις θα είναι
κερδοφόρα για τον οργανισμό και πιθανότατα η αξία της θα χαθεί.
Δεν μπορεί να λάβει υπ’ όψη συμφωνίες συμψηφισμού (Netting Agreements) που
ενδέχεται να υπάρχουν με κάποιους αντισυμβαλλόμενους. Θα πρέπει πάντως να
σημειωθεί πως το ελληνικό Δίκαιο δεν αναγνωρίζει τέτοιες συμφωνίες συμψηφισμού
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των απαιτήσεων σε περίπτωση πτωχεύσεως. Ετσι, η ισχύς τους ενώπιον ελληνικών
δικαστηρίων είναι ούτως ή άλλως αμφίβολη.
Ο ανώτατος κίνδυνος σε επίπεδο χαρτοφυλακίου δεν είναι ίσος με το άθροισμα του
ατομικού κινδύνου της κάθε σύμβασης, όταν οι περίοδοι που καλύπτονται είναι
διαφορετικές.

A. 11. Κίδυνος Διακανονισμού
Ο κίνδυνος αυτός αφορά τις συναλλαγματικές συμβάσεις και προέρχεται από την
πιθανότητα πτώχευσης του αντισυμβαλλόμενου κατά την τιιιερομηνία διακανονισιιού.
Ετσι, εξ’ αιτίας της διαφοράς ώρας που υπάρχει μεταξύ των χωρών των διαφόρων
νομισμάτων, ενδέχεται ο οργανισμός να έχει εξαντλήσει τις υποχρεώσεις του προτού ο
αντισυμβαλλόμενος εξαντλήσει τις δικές του.
Ο υπολογισμός του κινδύνου διακανονισμού γίνεται ως εξής :
Το εσωτερικό υπόδειγμα υπολογίζει για κάθε συναλλαγματική συναλλαγή το ποσό
και την ημερομηνία διακανονισμού.
Κατόπιν, αθροίζει για κάθε πελάτη τα ποσά διακανονισμού που έχουν κοινή
ημερομηνία.
Υστερα, προσδιορίζει για κάθε αντισυμβαλλόμενο την ημερομηνία με το μεγαλύτερο
συνολικό ποσό διακανονισμού. Τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
υπερβαίνουν τα εγκεκριμένα όρια κινδύνων διακανονισμού ανά αντισυμβαλλόμενο.
Σε περίπτωση που υπάρχει συμφωνία συμψηφισμού διακανονισμών (Settlement
Netting), ο ημερήσιος διακανονισμός γίνεται συνολικά ανά νόμισμα, και όχι ανά
συναλλαγή. Ετσι, ο κίνδυνος διακανονισμού μειώνεται σημαντικά και υπολογίζεται
με τον ακόλουθο τρόπο :
Το εσωτερικό υπόδειγμα υπολογίζει για κάθε πελάτη το καθαρό ποσό διακανονισμού
ανά νόμισμα, σε κάθε μελλοντική ημερομηνία που προβλέπεται διακανονισμός.
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καθαρό ποσό διακανονισμού. Τα ποσά αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
εγκεκριμένα
όρια
κινδύνων
διακανονισμού
ανά
αντισυμβαλλόμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας, σχετικά με την εποπτική αναγνώριση των
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών, δημιουργούν μία τομή
στην παραδοσιακή σχέση που συνδέει (τουλάχιστον εκτός Ηνωμένου Βασιλείου)
εποπτικές αρχές και (εποπτευόμενες) τραπεζικές επιχειρήσεις.
Οι τραπεζικές εποπτικές αρχές για πρώτη φορά αναγνωρίζουν την υπεροχή των
εσωτερικών διαδικασιών των τραπεζών, ως προς την ακρίβεια και την
αποτελεσματικότητά τους, στη διαχείριση των κινδύνων έναντι των διοικητικών
κανόνων.
Βέβαια, δεν λείπουν οι αδυναμίες από τους κανόνες που υιοθετήθηκαν, αφού, όπως ήδη
έχει αναφερθεί αρκετές από τις επιλογές είτε δεν έχουν επαρκή θεμελίωση στη
χρηματοοικονομική θεωρία είτε υπερβαίνουν ορισμένα όρια αναλογίας.
Παρ’ όλα αυτά, το νέο αυτό πλαίσιο κανόνων δικαίου αξιολογείται θετικά και ως
αποτελεσματικό, στο βαθμό που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει κίνητρα στις τράπεζες
για αναβάθμιση των εσωτερικών τους συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, ακριβέστερη
καθημερινή παρακολούθηση της έκθεσής τους στους κινδύνους της αγοράς και, τελικά,
αποτελεσματικότερο έλεγχο της έκθεσής τους σε αφερεγγυότητα.
Η σημασία των παραπάνω διαπιστώσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα εάν
ληφθεί υπ' όψη και η διαπίστωση οτι η πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών
τεχνικών και προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούν οι τράπεζες στις συναλλαγές τους
καθώς επίσης και ο διαρκής εμπλουτισμός των αγορών με νέα προϊόντα, θέτει σε
αμφισβήτηση την ικανότητα των εποπτικών αρχών για την παρακολούθηση της εξέλιξης
της φερεγγυότητας των τραπεζών βάσει μόνον των παραδοσιακών μεθόδων ελέγχου,
δεδομένης δε και της σχετικής βραδύτητας με την οποία οποιαδήποτε διοικητική αρχή
μπορεί να αντιδράσει σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΤΙΚΩΝ

Η ακολουθούμενη μεθοδολογία υπολογίζει την ενδεχόμενη ζημιά λόγω αδυναμίας του
αντισυμβαλλόμενου να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς την Τράπεζα.
Η ενδεχόμενη ζημιά με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογίζεται με βάση τον
παρακάτω τύπο :

Εκτιμούμενη Ζημία = Π * ΣΕΑ* ΣΕΚ * ΣΕΠ
Όπου :
Π
ΣΕΑ
ΣΕΚ
ΣΕΠ

:
:
:
:

Ποσό ανοίγματος
Συντελεστής Επικινδυνύτητας Αντισυμβαλλομένου
Συντελεστής Επικινδυνότητας Καλυμμάτων
Συντελεστής Επικινδυνότητας Προϊόντος

Η βασική διαφοροποίηση του παραπάνω υπολογισμού ανάλογα με το προϊόν που
εξετάζεται, σχετίζεται με τον υπολογισμό του ποσού του ανοίγματος (Π) για το οποίο η
Τράπεζα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο.
Ο καθορισμός του ύψους του ανοίγματος για τα παραδοσιακά χορηγητικά προϊόντα,
βασίζεται στο ύψος των κεφαλαίων που έχουν εκταμιευθεί μέχρι την ημερομηνία
υπολογισμού του κινδύνου.
Με άλλα λόγια, η έκθεση της Τράπεζας σε πιστωτικό κίνδυνο καθορίζεται από τους
όρους και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Η λογική που ακολουθείται για τον καθορισμό του ποσού του ανοίγματος για τα
χορηγητικά προϊόντα διαφοροποιείται κυρίως για τις θέσεις που αφορούν ομόλογα και
μετοχές του χαρτοφυλακίου συναλλαγών καθώς και για χρηματοοικονομικά παράγωγα.
Το ύψος του ανοίγματος για τα προϊόντα αυτά εξαρτάται από την τρέχουσα αγοραία αξία
τους κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.
Η τρέχουσα αξία των προϊόντων είτε αντλείται από την αγορά στην οποία
διαπραγματεύονται είτε υπολογίζεται με βάση κατάλληλα μοντέλα αποτίμησης σε
τρέχουσες αξίες για το συγκεκριμένο προϊόν.
Επισημαίνεται ότι στην (υπολογιζόμενη ή αντλούμενη από την αγορά) τρέχουσα αξία
των προϊόντων ενσωματώνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως
διαφοροποιούν τον κίνδυνο προϊόντος.
Συνεπώς, στο ποσό του ανοίγματος (Π), που υπολογίζεται για τα ομόλογα και τις μετοχές
του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τα παράγωγα, ενσωματώνεται και ο κίνδυνος
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προϊόντος, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή εκτίμηση του Συντελεστή Επικινδυνότητας
Προϊόντος (ΣΕΠ).
Γενικά, για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, η Τράπεζα είναι εκτεθειμένη σε πολύ
χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από ότι για τα χορηγητικά προϊόντα, καθώς εκτίθεται σε
κίνδυνο μόνο για το κόστος αντικατάστασης (replacement cost) και όχι για το σύνολο
του νοητού κεφαλαίου (notional amount) του παραγώγου, όπως περιγράφεται αναλυτικά
σε επόμενη ενότητα.
Επιπλέον, ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα αλλά και για τα
ομόλογα και τις μετοχές που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών είναι
χαμηλότερος από τον πιστωτικό κίνδυνο των χορηγητικών προϊόντων (σημειώνεται ότι
τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε υψηλό κίνδυνο αγοράς, καθώς η Τράπεζα ενδέχεται να
υποστεί ζημιά λόγω της μεταβολής της τρέχουσας αξίας των θέσεων αυτών).
Συγκεκριμένα, τα προϊόντα αυτά έχουν χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο για τους
παρακάτω λόγους :
•
•

Ο χρονικός ορίζοντας διακράτησης των θέσεων είναι πολύ μικρότερος από το
χρονικό ορίζοντα διακράτησης των θέσεων σε παραδοσιακά χορηγητικά προϊόντα.
Οι αντισυμβαλλόμενοι με τους οποίους η Τράπεζα διενεργεί πράξεις σε παράγωγα
και οι εκδότες των τίτλων ή των μετοχών στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι
πιστωτικά ιδρύματα, οργανισμοί ή εταιρίες με υψηλή πιστωτική διαβάθμιση και
συνεπώς ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου για τις πράξεις αυτές είναι χαμηλές.

Οι ιδιαιτερότητες στην εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου μέτρησης της ενδεχόμενης
ζημίας για τα διαφορετικά προϊόντα που συνεπάγονται ανάληψη πιστωτικού κινδύνου
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :
Προϊόν

Ποσό τρέχοντος
ανοίγματος (Π)

Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου
(ΣΕΑ)
Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως

ινίίψιΙΛΠίυ d υεδύΙ)λ£θ|ίένθΙ ΐόίνΟί

Χορηγήσεις

Εγγυητικές Επιστολές

Υψος εγγυητικής επιστολής

Ενέγγυες Πιστώσεις

Υψος ενέγγυας πίστωσης

Συμβάσεις
Πρακτορείας
Επιχειρη ματικών
Απαιτήσεων (Factoring)
Ομόλογα
/
Εντοκα
Γ ραμμάτια
επενδυτικού
χαρτοφυλακίου

Ομόλογα
Γραμμάτια
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/
Εντοκα
χαρτοφυλακίου

Υψος τιμολογίων προς είσπραξη

Κεφάλαιο & δεδουλευμένοι τόκοι

--------------- '.--------- /νρυ iVlfAVOl
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βαθμολόγηση του πιστούχου
Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως
προκύπτει με βάση τη διαβάθμιση ή
βαθμολόγηση του πιστούχου
Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως
προκύπτει με βάση τη διαβάθμιση ή
βαθμολόγηση του πιστούχου
Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως
προκύπτει με βάση τη διαβάθμιση ή
βαθμολόγηση του πελάτη ή του χρεώστη
(εκδότη τιμολογίου)1
Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως
προκύπτει με βάση τη διαβάθμιση του
εκδότη2

Τρέχουσα αξία όπως υπολογίζεται με
βάση την αγοραία τιμή του τίτλου ή
την προεξόφληση των μελλοντικών
χρηματικών ροών του τίτλου με το

ΠΑΝΕΠΕΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως
προκύπτει με βάση τη διαβάθμιση του

85

Το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου και η διαδικασία απεικόνισης των VaR επενδυτικών θέσεων.

συναλλαγών
Τοποθετήσεις
Διατραπεζική

σε

Εξωχρηματιστηριακά
Παράγωγα
(Over
the
Counter- OTC Derivatives)
Παράγωγα
που
διαπραγματεύονται
σε
οργανωμέναχρηματιστήρια
(Exchange
Traded
Derivatives)
Χορηγήσεις Κοινοπρακτικών
Δανείων
Συμβάσεις Χρηματοδοτικής
Μίσθωσης (Leasing)

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο
Κεφάλαιο & δεδουλευμένοι τόκοι

Κόστος αντικατάστασης προϊόντος
(τρέχουσα αξία προϊόντος εάν
προκύπτει
θετική,
διαφορετικά
μηδενικό άνοιγμα)
Κόστος αντικατάστασης προϊόντος
(τρέχουσα αξία προϊόντος εάν
προκύπτει
θετική,
διαφορετικά
μηδενικό άνοιγμα)

Κεφάλαιο & δεδουλευμένοι τόκοι

Χορήγηση & δεδουλευμένοι τόκοι
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εκδότη·*
Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως
προκύπτει με βάση τη διαβάθμιση του
πιστωτικού ιδρύματος4
Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως
προκύπτει με βάση τη διαβάθμιση του
αντισυμβαλλομένου5
Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως
προκύπτει με βάση τη διαβάθμιση του
Χρηματιστηρίου
στο
οποίο
διαπραγματεύονται τα παράγωγα6
Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως
προκύπτει με βάση τη διαβάθμιση του
αντισυμβαλλομένου'
Ποσοστό δυνητικής επισφάλειας όπως
προκύπτει με βάση τη διαβάθμιση ή
βαθμολόγηση του πιστούχου

Παρατηρήσεις στον παραπάνω πίνακα :
ϊ)

Οι εργασίες factoring εκθέτουν την Τράπεζα σε πιστωτικό κίνδυνο έναντι του
εκχωρητή των τιμολογίων (πελάτη της Τράπεζας) σε περίπτωση που η σύμβαση είναι
με αναγωγή (with recourse) ή έναντι του αποδέκτη του τιμολογίου (δηλαδή του
τρίτου χρεώστη η αλλιώς του πελάτη του πελάτη της Τράπεζας) σε περίπτωση που η
σύμβαση είναι χωρίς αναγωγή (without recourse)
ii) Ο αντισυμβαλλόμενος για τα προϊόντα αυτά είναι ο εκδότης του τίτλου. Οι εκδότες
των τίτλων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Δημόσιο και οργανισμοί ή
εταιρίες
με υψηλή
πιστωτική
διαβάθμιση
και συνεπώς
ο
κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου για τα προϊόντα αυτά είναι χαμηλός σε σχέση με τα χορηγητικά
προϊόντα της Τράπεζας. Το ύψος του ανοίγματος για τα ομόλογα και τα έντοκα
γραμμάτια που εντάσσονται στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ισούται με την
ονομαστική αξία του κεφαλαίου συν τους δεδουλευμένους τόκους, καθώς η Τράπεζα
προτίθεται να διατηρήσει τις θέσεις αυτές μέχρι τη λήξη τους, ώστε να αποκομίσει
κέρδη από την απόδοση των προϊόντων στη λήξη τους.
iii) Ο αντισυμβαλλόμενος για τα προϊόντα αυτά είναι ο εκδότης του τίτλου. Οι εκδότες
των τίτλων, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Δημόσιο και οργανισμοί ή
εταιρίες
με υψηλή
πιστωτική διαβάθμιση
και συνεπώς
ο
κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου για τα προϊόντα αυτά είναι χαμηλός σε σχέση με τα χορηγητικά
προϊόντα της Τράπεζας. Το ύψος του ανοίγματος για τα ομόλογα και τα έντοκα
γραμμάτια που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ισούται με την τρέχουσα
αξία του τίτλου, καθώς η Τράπεζα έχει λάβει τις θέσεις αυτές με σκοπό την
αποκόμιση κερδών από τις διακυμάνσεις των τιμών των αγορών σε βαχυπρόθεσμο
ορίζοντα και προτίθεται να τις ρευστοποιήσει ανά πάσα στιγμή.
iv) Οι αντισυμβαλλόμενοι για τα προϊόντα αυτά είναι πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή
πιστωτική διαβάθμιση και συνεπώς ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι χαμηλός.
ν) Οι αντισυμβαλλόμενοι για τα προϊόντα αυτά είναι είτε πιστωτικά ιδρύματα είτε
πελάτες της Τράπεζας με υψηλή πιστωτική διαβάθμιση και συνεπώς ο κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου είναι χαμηλός σε σχέση με τα χορηγητικά προϊόντα.
Οκτώβριος 2002
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νΐ) Οι αντισυμβαλλόμενοι για τα προϊόντα αυτά είναι τα χρηματιστήρια στα οποία
διαπραγματεύονται τα παράγωγα, τα οποία είναι οργανισμοί με υψηλή πιστωτική
διαβάθμιση και συνεπώς ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι χαμηλός. Επιπλέον, τα
χρηματιστήρια στα οποία διαπραγματεύονται τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα,
χρησιμοποιούν ως δική τους διασφάλιση λογαριασμούς περιθωρίων (margin
accounts) για τους πελάτες τους που συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
των παραγώγων. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι σε ημερήσια βάση να
διατηρούν το υπόλοιπο των λογαριασμών αυτών σε τέτοιο ύψος, ώστε το
χρηματιστήριο να καλύπτεται έναντι του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει. Το
ελάχιστο ύψος των λογαριασμών αυτών επανακαθορίζεται σε ημερήσια βάση
ανάλογα με την τρέχουσα αξία των θέσεων σε παράγωγα που έχουν λάβει οι
συμμετέχοντες.
νϋ) Οι αντισυμβαλλόμενοι για τα προϊόντα αυτά είναι οργανισμοί ή εταιρίες με υψηλή
πιστωτική διαβάθμιση και συνεπώς ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι χαμηλός.

ΣΤ.1. Υπολογισμός Ποσού Ανοίγματος για Παράγωγα* •
^ 1 . 1 . 1 .

1

WV> J tvj

To ύψος του ανοίγματος για όλα τα χρηματοοικονομικά παράγωγα (παράγωγα επί
επιτοκίων, επί συναλλάγματος, επί μετοχών και επί εμπορευμάτων) καθορίζεται
διαφορετικά ανάλογα με τη χρονική στιγμή υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου, ως
εξής :
•

•

Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος υπολογίζεται σε ημερομηνία πριν από την ημερομηνία
λήξης του παραγωγού, τότε το ύψος του ανοίγματος ισούται με το κόστος
αντικατάστασης (replacement cost) του παραγώγου. Ο τρόπος υπολογισμού του
κόστους αντικατάστασης περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια.
Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος υπολογίζεται σε ημερομηνία εντός της περιόδου που
απαιτείται για το διακανονισμό (settlement) της πράξης, δηλαδή στην περίοδο κατά
την οποία έχει ολοκληρωθεί μόνο το ένα σκέλος της πράξης, τότε το ύψος του
ανοίγματος ισούται με το ποσό που έχει καταβάλλει η Τράπεζα χωρίς να έχει
εισπράξει το συμφωνηθέν αντίτιμο (κίνδυνος διακανονισμού - settlement risk). Σε
περίπτωση που η Τράπεζα έχει εισπράξει το ποσό της απαίτησής της έναντι του
αντισυμβαλλομένου, χωρίς να έχει καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην
υποχρέωσή της, τότε η Τράπεζα δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο για την πράξη
αυτή (στην περίπτωση αυτή έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο έχει μόνο ο
αντισυμβαλλόμενος).

Όπως προαναφέρθηκε, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ημερομηνία συμφωνίας
μέχρι την ημερομηνία λήξης της πράξης για όλα τα παράγωγα, το ποσό του ανοίγματος
ισούται με το κόστος αντικατάστασης του παραγώγου.
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Το κόστος αντικατάστασης του παραγώγου είναι το ποσό κατά το οποίο θα ζημιωνόταν η
Τράπεζα, εάν έπρεπε να διενεργήσει την ίδια πράξη σε παράγωγο κατά τη ημερομηνία
υπολογισμού του κινδύνου με μη συμφέροντες όρους.
Το κόστος αντικατάστασης του παραγώγου ισούται με την τρέχουσα αγοραία αξία του
παραγώγου, εάν η τρέχουσα αξία κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου
προκύπτει θετική.
Συγκεκριμένα, το κόστος αντικατάστασης προκύπτει από τον παρακάτω τύπο :
RQ = Max (MVj, 0)
Οπου :
RQ: Κόστος αντικατάστασης παραγώγου ϊ κατά την ημερομηνία υπολογισμού του
κινδύνου
MVj : Τρέχουσα αξία παραγώγου i κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου (Ο
τρόπος υπολογισμού της τρέχουσας αξίας των παραγώγων διαφέρει ανάλογα με το
εξεταζόμενο παράγωγο και προκύπτει είτε με βάση την τιμή κλεισίματος της
αγοράς στην οποία διαπραγματεύεται το παράγωγο είτε με βάση κατάλληλα
μοντέλα αποτίμησης σε τρέχουσες αξίες).
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω τύπο, το κόστος αντικατάστασης του παραγώγου
προκύπτει μηδενικό σε περίπτωση που η τρέχουσα αξία είναι αρνητική.
Με άλλα λόγια, ζημία θα προκόψει μόνο στην περίπτωση που η τρέχουσα αγοραία αξία
του παραγώγου είναι θετική για την Τράπεζα. Αυτό συμβαίνει επειδή η Τράπεζα
εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο μόνο εάν αναγκασθεί να αντικαταστήσει την υπάρχουσα
συμφωνία με μη συμφέροντες όρους (δηλαδή όταν η τρέχουσα αξία του παραγώγου είναι
θετική), καθώς στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα θα ζημιωθεί ατά το ποσό του κέρδους
που θα είχε εάν η αρχική συμφωνία ολοκληρωνόταν.
Σε περίπτωση που η αρχική συμφωνία που έχει συνάψει η Τράπεζα έχει αρνητική αξία, η
Τράπεζα δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, καθώς η πτώχευση του
αντισυμβαλλομένου θα ωφελούσε την Τράπεζα, η οποία θα μπορούσε να διενεργήσει
την ίδια πράξη σε πιο συμφέρουσες τιμές αγοράς.

ΣΤ. 1.2.______Αριθμητικό Παράδειγμα
Την 1η Μαρτίου 2002, η Τράπεζα υπεισέρχεται σε προθεσμιακή πράξη διάρκειας δύο
μηνών για αγορά USD 1.000.000 έναντι Euro (με συμφωνηθείσα προθεσμιακή ισοτιμία
Euro 1,01 /USD).•
•

Το ποσό του ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο (κίνδυνος αντικατάστασης) κατά την
1η Απριλίου 2002 υπολογίζεται ως εξής :
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Ο κίνδυνος στον οποίο υπόκειται η Τράπεζα κατά την ημερομηνία αυτή,
προσδιορίζεται από το κόστος αντικατάστασης της προθεσμιακής πράξης και
υπολογίζεται ως η τρέχουσα αγοραία αξία (ΤΑ) του παραγώγου την 1η Απριλίου
2002, εάν αυτή προκύπτει θετική. Η τρέχουσα αξία υπολογίζεται με τον τύπο της
παρούσας αξίας (ΓΙΑ) των μελλοντικών χρηματικών ροών της προθεσμιακής πράξης :
(Για τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας της προθεσμιακής πράξης γίνεται η
παραδοχή ότι κατά την 1η Απριλίου :
•
•
•

Η συναλλαγματική ισοτιμία ισούται με Euro 1,04 / USD,
Το ετήσιο επιτόκιο του Euro ισούται με 4%,
Το ετήσιο επιτόκιο του δολλαρίου ισούται με 3%)

1.000.000
ΠΑ εισροής =----------------- X 1,04
(1+3%)1/12

= Euro 1.017.100

1.010.000
ΠΑ εΚροής =----------------(1+4%)1/12

=Euro 1.006.704

ΤΑ

= Euro

ΠΑ εισροής “ ΠΑ εκροής

10.396

Συνεπώς, η Τράπεζα υπόκειται σε κίνδυνο αντικατάστασης (σε περίπτωση μη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου), του παραγώγου για το ποσό
των Euro 10.396, καθώς η διενέργεια νέας προθεσμιακής πράξης (για την αντικατάσταση
της συμφωνηθείσας προθεσμιακής πράξης) δεν είναι συμφέρουσα σε σύγκριση με τη
συμφωνηθείσα πράξη.

•

Το ποσό του ανοίγματος σε πιστωτικό κίνδυνο (κίνδυνος διακανονισμού) κατά την 1η
Μαϊου 2002 υπολογίζεται ως εξής :

Κατά την 1η Μαίου 2002 (έναρξη περιόδου διακανονισμού της προθεσμιακής πράξης), η
Τράπεζα εκπληρώνει την υποχρέωση που έχει αναλάβει, καταβάλλοντας το ποσό των
Euro 1.010.000 στον αντισυμβαλλόμενο.
Ο κίνδυνος διακανονισμού στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Τράπεζα κατά την περίοδο
που απαιτείται για το διακανονισμό της προθεσμιακής πράξης, δηλαδή μέχρι να
εισπράξει το ποσό της απαίτησής της έναντι του αντισυμβαλλόμενου, εκτιμάται ως το
ύψος του ποσού που έχει ήδη καταβάλλει η Τράπεζα (Euro 1.010.000).
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ΣΤ. 1.3.______ Υπολογισικκ Συντελεστή Επικινδυνότητας Καλυιιιιάτων για Παράγωγα
Ο συντελεστής επικινδυνότητας των
υπολογίζεται ως εξής :

καλυμμάτων

των

χορηγητικών

προϊόντων

ΣΕΚ = 1 - [ ΕΑΚ * (1 - ΣΜΑ ) / Π ]
Οπου :
ΣΕΚ
ΣΜΑ
ΕΑΚ
Π

:
:
:
:

Συντελεστής Επικινδυνότητας Καλυμμάτων
Συντελεστής Μείωσης Αξίας Καλυμμάτων
Εκτιμούμενη Αξία Καλυμμάτων
Ποσό Ανοίγματος

Σε ορισμένες περιπτώσεις για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα υφίσταται η έννοια των
καλυμμάτων κατ’ αντιστοιχία με τα χορηγητικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, για τα
χρηματοοικονομικά παράγωγα υπάρχουν οι παρακάτω τρόποι μείωσης της έκθεσης σε
πιστωτικό κίνδυνο :
•

Λογαριασμοί περιθωρίων (Margin Accounts):
Η τήρηση λογαριασμών περιθωρίων για τους αντισυμβαλλόμενους της Τράπεζας σε
πράξεις χρηματοοικονομικών παραγώγων μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τις
πράξεις αυτές. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα (κατ’ αντιστοιχία με τα αναγνωρισμένα
χρηματιστήρια παραγώγων) ενδέχεται να υποχρεώνει τα πιστωτικά ιδρύματα ή τους
πελάτες με τους οποίους συναλλάσσεται να διατηρούν ένα υπόλοιπο σε ειδικούς
δεσμευμένους λογαριασμούς, ώστε η Τράπεζα να ελαχιστοποιεί τον πιστωτικό
κίνδυνο που αναλαμβάνει. Το ελάχιστο αυτό υπόλοιπο καθορίζεται σε ημερήσια
βάση με βάση την τρέχουσα αξία του παραγώγου ή των παραγώγων για τα οποία ο
αντισυμβαλλόμενος της Τράπεζας είναι το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα ή
πελάτης.
Συγκεκριμένα, σε περίπτωση τήρησης λογαριασμών περιθωρίων στον τύπο
υπολογισμού του Συντελεστή Επικινδυνότητας Καλυμμάτων, η Εκτιμούμενη Αξία
Καλυμμάτων (ΕΑΚ) ισούται με το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού περιθωρίου του
πελάτη, το Ποσό Ανοίγματος (Π) ισούται με το κόστος αντικατάστασης του
παραγώγου και ο Συντελεστής Μείωσης Αξίας Καλυμμάτων ισούται με 0% (επειδή
πρόκειται στην ουσία για δεσμευμένες καταθέσεις).

•

Συμφωνίες συμψηφισμού απαιτήσεων-υποχρεώσεων (Netting Agreements)
Η σύναψη συμφωνιών συμψηφισμού απαιτήσεων - υποχρεώσεων με τους
αντισυμβαλλόμενους αποτελεί έναν άλλον τρόπο μείωσης του πιστωτικού κινδύνου
στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα. Βάσει των συμφωνιών αυτών, σε περίπτωση που ο
αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την
Τράπεζα, τότε η Τράπεζα μπορεί να συμψηφίσει έναντι των απαιτήσεων που έχει τις
υποχρεώσεις της προς το συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο.
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Συγκεκριμένα, σε περίπτωση συμφωνιών συμψηφισμού απαιτήσεων - υποχρεώσεων,
στον τύπο υπολογισμού του Συντελεστή Επικινδυνότητας Καλυμμάτων, η
Εκτιμούμενη Αξία Καλυμμάτων (ΕΑΚ) ισούται με το σύνολο των υποχρεώσεων της
Τράπεζας προς το συγκεκριμένο πελάτη, το Ποσό Ανοίγματος (Π) ισούται με το
κόστος αντικατάστασης του παραγώγου και ο Συντελεστής Μείωσης Αξίας
Καλυμμάτων ισούται με 0% (δεν απαιτείται μείωση για τις υποχρεώσεις της ίδιας της
Τράπεζας).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Στα παρακάτω, όπου εντοπίζονταν οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει η Τράπεζα και
περιγράφονται οι μέθοδοι ποσοτικοποίησής τους, περιλαμβάνονται τα εξής:
•

Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του ΣΔΧΚ και την περιγραφή του πλαισίου αρχών
στο οποίο εντάσσεται το σύστημα.

•

Ο εννοιολογικός προσδιορισμός των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει η
Τράπεζα. Στον εννοιολογικό προσδιορισμό των κινδύνων περιλαμβάνονται τόσο
κίνδυνοι που υφίστανται στην παρούσα διάρθρωση των στοιχείων εντός και εκτός
ισολογισμού της Τράπεζας όσο και οι κίνδυνοι που αναμένεται ότι θα
αναλαμβάνονται από την Τράπεζα στο μέλλον .

•

Η περιγραφή των επικρατέστερων μεθοδολογιών ποσοτικοποίησης των κινδύνων.

Οι μέθοδοι μέτρησης χρηματοοικονομικών κινδύνων που περιγράφονται είναι οι εξής:
•

Μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου (Maturity Gap Analysis), για τη μέτρηση
του κινδύνου επιτοκίου.

•

Μέθοδος Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας (Duration Gap Analysis),
για τη μέτρηση του κινδύνου επιτοκίου.

•

Μέθοδος Ανάλυσης Ευαισθησίας Καθαρής Συναλλαγματικής Θέσης (FX Sensitivity
Analysis), για τη μέτρηση του κινδύνου συναλλάγματος.

•

Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR), παραλλαγή διακύμανσης συνδιακύμανσης (variance -covariance), για τη συνολική μέτρηση των κινδύνων
αγοράς (κίνδυνοι επιτοκίου, συναλλάγματος και μετοχών).

•

Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο, παραλλαγή ιστορικής προσομοίωσης (Historical
Simulation), για τη συνολική μέτρηση των κινδύνων αγοράς.

•

Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο, παραλλαγή προσομοίωσης Monte Carlo (Monte Carlo
Simulation), για τη συνολική μέτρηση των κινδύνων αγοράς.

•

Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο, παραλλαγή - ανάλυσης ακραίων σεναρίων (Stress
Testing), για τη συνολική μέτρηση των κινδύνων αγοράς.

•

Μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας (Liquidity Gap Analysis), για τη
μέτρηση του κινδύνου ρευστότητας.•

•

Μέθοδος Μέτρησης Πιστωτικού Κινδύνου.
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τραπεζικό γώρο.

και

Βασικών

Η ελληνική πραγματικότητα

Κατηγοριών

Κινδύνου

στο

Ο κίνδυνος ορίζεται ως εξής:
"0 κίνδυνος ορίζεται ως τι Μεταβλητότητα της αζίας των στοιγείων Ενεργητικού Παθητικού (εντός και εκτός ισολογισαού) και συνεπώς της καθαρής θέσης της Τράπεζας
που προκύπτει ως αποτέλεσιια μεταβολών των παραμέτρων που επηρεάζουν την α£ία
των στοιγείων αυτών. Οι παράιιετροι αυτές καθορίζονται από την αγορά και το
επιγειρησιακό περιβάλλον και δεν επηρεάζονται, κατά κανόνα, από tic ενέργειες της
Τράπεζας. "
Οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει μία τράπεζα ομαδοποιούνται ως εξής:
•

Στρατηγικός κίνδυνος (strategic risk), που ορίζεται ως ο κίνδυνος που σχετίζεται
με .μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος σε μακροοικονομικό και πολιτικό
επίπεδο. Οι κίνδυνοι της κατηγορίας αυτής είναι δύσκολο να προβλεφθούν και
ακόμη δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθούν.

•

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι (financial risks), που περιλαμβάνουν όλους τους
κινδύνους που
προέρχονται από
τις
μεταβολές των συνθηκών στις
χρηματοοικονομικές αγορές. Οι βασικές κατηγορίες χρηματοοικονομικών κινδύνων,
οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι οι εξής:
ϊ.

Κίνδυνοι αγοράς (market risks)

ii.

Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk)

iii.

Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk)

Z.2.
Ζ.2.1

Πλαίσιο Αργών Αιαγείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων.
Αναγκαιότητα Συστήματος Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων αποτελεί τόσο σε ελληνικό όσο και σε
διεθνές επίπεδο έναν από τους κυριότερους παράγοντες διαμόρφωσης ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι σχετίζεται
με το σύνολο των επιχειρηματικών αποφάσεων που λαμβάνονται κατά την άσκηση της
τραπεζικής πρακτικής.
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση
των αποτελεσμάτων του συστήματος διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων:
•

Η μέτρηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων συνεπάγεται ορθή τιμολόγηση των
προϊόντων της Τράπεζας. Για παράδειγμα, ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η
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Τράπεζα λόγω των χορηγούμενων δανείων επηρεάζει σημαντικά την τιμολόγηση των
χορηγήσεων .
•

Η ανάλυση των προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων βάσει των αναληφθέντων
κινδύνων, υποστηρίζει την ορθή και αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης των
οργανωτικών μονάδων, προϊόντων και πελατών της Τράπεζας.

•

Η εκτίμηση των κινδύνων που περιλαμβάνει ο τρέχων καθώς και ο
προϋπολογιζόμενος ισολογισμός υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων από τη Διοίκηση
για την ανάληψη μεγαλύτερου κινδύνου με σκοπό την αύξηση της απόδοσης ή
αντίθετα, για τον περιορισμό των αναληφθέντων κινδύνων.

•

Η εκπόνηση προϋπολογισμού με παράλληλη εκτίμηση των χρηματοοικονομικών
κινδύνων που αυτός συνεπάγεται, διασφαλίζει την τήρηση του επιθυμητού επιπέδου
ανάληψης κινδύνων βάσει της διάθεσης ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας.

•

Η συνολική εκτίμηση των κινδύνων βοηθά την Τράπεζα να προσδιορίσει τα
κεφάλαια (μετοχικό, αποθεματικά, δάνεια μειωμένης εξασφάλισης) που πρέπει να
διαθέτει για τη διασφάλιση των καταθετών και των μετόχων της.

Η λειτουργία της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων έχει αποκτήσει
ιδιαίτερη βαρύτητα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς κατά τις δύο τελευταίες
δεκαετίες αλλά και για τις ελληνικές τράπεζες κατά την τελευταία πενταετία. Οι λόγοι
που οδήγησαν στην αναγκαιότητα της διαχείρισης κινδύνων στον ελληνικό χώρο είναι οι
εξής:
•

Απελευθέρωση του τραπεζικού συστήιιατοα Στον ελληνικό χώρο η απελευθέρωση
του τραπεζικού συστήματος είχε ως συνέπεια την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού
μεταξύ των τραπεζών και την εισαγωγή νέων τραπεζικών προϊόντων και
Χρηματοπιστωτικών
μέσων
[π.χ.
δάνεια
με
σταθερό
επιτόκιο
για
μεσομακροπρόθεσμες διάρκειες (3-5 έτη), δάνεια βασισμένα στο EURBOR, επταετή
και δεκαετή ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου]. Μάλιστα η τάση για μείωση του
ECART μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων είναι εμφανής και αναμένεται να
ενταθεί στο άμεσο μέλλον. Αποτέλεσμα, των προανσφερθεισών αλλαγών ήταν η
εμφάνιση νέων χρηματοοικονομικών κινδύνων στους ισολογισμούς των ελληνικών
τραπεζών, οι οποίοι κάτω από το προηγούμενο περιβάλλον απλά δεν υφίσταντο.•

•

ΑνάπτυΕη δευτερογενούς αγοράε ομολόγων και αγοράο χρηματοοικονομικών
παραγωγών: Στον ελληνικό χώρο, αναπτύχθηκε σημαντικά η δευτερογενής αγορά
ομολόγων με συνέπεια την αύξηση της ρευστότητας των μέσων αυτών .Επιπλέον ,
κατά τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε η διενέργεια πράξεων σε χρηματοοικονομικά
ιδιαίτερα
εξωχρηματιστηριακά
και
σε
μικρότερο
βαθμό
παράγωγα,
διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένα χρηματιστήρια. Παρόλο που οι πράξεις σε
χρηματοοικονομικά παράγωγα δεν έχουν προσεγγίσει τα επίπεδα που παρατηρούνται
σε αγορές του εξωτερικού, η τάση της αύξησης των πράξεων αυτών αναμένεται να
συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Οι πράξεις σε διαπραγματεύσιμα
χρηματοοικονομικά παράγωγα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.
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Η λήψη θέσεων στα προαναφερθέντα προϊόντα, σε συνδυασμό με την αυξημένη
ρευστότητα των αγορών στις οποίες αυτά διαπραγματεύονται, συνεπάγεται αλλαγή
του τρόπου διοίκησης και λήψης αποφάσεων εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων. Η λήψη αποφάσεων μέχρι σήμερα υποστηριζόταν από λογιστικά στοιχεία
(βασισμένα στην αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων ενώ πλέον βασίζεται
σε στοιχεία αποτιμημένα σε τρέχουσες αγοραίες αξίες (mark to market).
•

Μετατροπή των μη άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε
διαπραγματεύσιμους τίτλους Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του χαρτοφυλακίου

χορηγήσεων ή και άλλων στοιχείων του Ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων έχει πλέον καθιερωθεί στις αγορές του εξωτερικού και αναμένεται μέσα
στα επόμενα χρόνια να καθιερωθεί και στον ελληνικό χώρο. Η τάση αυτή θα αυξήσει
ακόμη περισσότερο την ανάγκη για ακριβή μέτρηση της τρέχουσας αγοραίας αξίας
των στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού και τη διαχείριση των κινδύνων που
συνεπάγονται.

Ζ.2.2

Σύστηίΐα Αιαγείριστκ Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνου ορίζεται ως εξής:

"Η διαγείοιση κινδύνων ορίζεται ως η διαδικασία Της συνετούς μέτρησης,
παρακολούθησης και αντιστάθαισης του συνόλου των γοηοατοοικονοιιικών
κινδύνων”
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αποτελείται
από ένα πλέγμα διαδικασιών, οργάνωσης, εργαλείων μέτρησης και ανάλυσης κινδύνων
και βέβαια
τεχνολογίας
πληροφορικής.
[Η έννοια
"σύστημα
διαχείρισης
χρηματοοικονομικών κινδύνων" χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπεριλάβει
τόσο το μηχανογραφικό σύστημα, λογισμικό -software, υλικό -hardware, αλληλοσύνδεση interface, όσο και τις ττεριβάλλουσες διαδικασίες, οργάνωση, τρόπο αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων και λήψης αποφάσεων. Ως σύστημα διαχείρισης χρηματοοικονομικών
κινδύνων δηλαδή νοείται το ευρύτερο σύστημα', ανθρώπου-μηχανής και όχι απλώς η
μηχανή}

Το προτεινόμενο αοντέλο του συστήματος διαγείρισηε yρηματοοικονοαικών κινδύνων
παρουσιάζεται ως εξής:

Πλαίσιο Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

■

ΟΡΑΜΑ - στόχοι

■

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
•
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Λήψη αποφάσεων για διαχείριση κινδύνων

•

Καθορισμός ορίων δράσεις

•

Μέτρηση κινδύνων

•

Reporting
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ΥΠΟΔΟΜΗ
•

Στελέχη

•

Αλγόριθμοι

•

Τεχνολογία

•

Οργάνωση

•

Έλεγχος

ΟΡΑΜΑ

Το όραμα της Τράπεζας αποκρυσταλλώνεται με την έκφραση του επιθυμητού επιπέδου
ανάληψης κινδύνου, το οποίο αναφέρεται και ως η διάθεση ανάληψης κινδύνων της
Τράπεζας. Η διάθεση ανάληψης κινδύνων καθορίζεται στο πλαίσιο της στρατηγικής που
οριοθετείται από τη Διοίκηση της Τράπεζας και εξαρτάται από τα παρακάτω:
•

την παρελθούσα και την επιθυμητή απόδοση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας,

•

τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο που θεωρεί αποδεκτή η Τράπεζα καθώς και το
αποδεκτό επίπεδο κινδύνου σε κάθε επιμέρους κατηγορία κινδύνου,
τη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις διαχείρισης κινδύνων (π.χ. έγκαιρη υποβολή
πληροφοριακών καταστάσεων, διενέργεια κατάλληλων συμφωνιών, αποτίμηση σε
τρέχουσες αξίες -mark to market, τήρηση ορίων),

•

•
•

την υποδομή της Τράπεζας για τη διεκπεραίωση και το διακανονισμό των
συναλλαγών,
τους τοπικούς και διεθνείς νομικούς περιορισμούς

Η Τράπεζα ανάλογα με τη διάθεσή της για ανάληψη κινδύνων μπορεί να ενταχθεί σε μια
από τις παρακάτω κατηγορίες:•
•

Επιθετική: Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκρίνει υψηλά όρια διαπραγμάτευσης και
ανοιγμάτων, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να μεγιστοποιηθεί η
(αναμενόμενη) απόδοση των συναλλαγών μέσω της ανάληψης μεγαλύτερων
κινδύνων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο, αυτής της πολιτικής η Τράπεζα μπορεί να
αποσκοπεί στην - λήψη θέσεων που σε περίπτωση πτώσης των επιτοκίων θα της
αποφέρουν σημαντικά , κέρδη. Βέβαια, οι ίδιες θέσεις σε περίπτωση ανόδου των
επιτοκίων θα επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα της Τράπεζας.
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Συντηρητική: Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκρίνει χαμηλά όρια διαπραγμάτευσης
και ανοιγμάτων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε κίνδυνους και βέβαια η
(αναμενόμενη) απόδοση, ακολουθώντας μια συντηρητική πολιτική.

Το όραμα της Τράπεζας υλοποιείται με τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των
κινδύνων, έτσι ώστε η ανάληψη κινδύνων να παραμένει στο επιθυμητό για την Τράπεζα
επίπεδο. Σημειώνεται ότι η λήψη αποφάσεων διενεργείται με βάση τη γνώση, την κρίση
και την πείρα των αρμόδιων στελεχών που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από καμιά
μεθοδολογία ή σύστημα μέτρησης των κινδύνων, τα οποία απλά αποτελούν εργαλεία
υποστήριξης της διαχείρισης των κινδύνων .

Ζ.2.2.2 Μεθοδολογία
Η ακολουθούμενη μεθοδολογία για τη διαχείριση κινδύνων πρέπει να εξυπηρετεί το
όραμα της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό η μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων
περιλαμβάνει τις εξής (κυκλικά επαναλαμβανόμενες) λειτουργίες:
•

συνεχή αναγνώριση νέων κινδύνων,

•

συνεχή μέτρηση των αναλαμβανομένων κινδύνων,

•
•

καθορισμό των επιτρεπόμενων ορίων ανάληψης κινδύνων,
συγκέντρωση, επεξεργασία και μεταβίβαση πληροφοριών για τους κινδύνους,
.παρακολούθηση, έλεγχο και λήψη αποφάσεων για την ανάληψη ή την αντιστάθμιση
κινδύνων .

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης, ελέγχου και λήψης αποφάσεων για την ανάληψη ή
την αντιστάθμιση κινδύνων διενεργούνται οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε οι
αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι βάσει της διάρθρωσης των στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού και εκτός ισολογισμού να παραμένουν εντός των ορίων που καθορίζονται με
βάση τη διάθεση ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας. Ενδεικτικά, ορισμένοι από τους
τρόπους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης των στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού και εκτός ισολογισμού (Asset Liability Management) tivui οι εξής:•
•

Η Τράπεζα διαμορφώνει τη διάρθρωση των στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού
έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται τις αναμενόμενες μεταβολές των τιμών της αγοράς στις
θέσεις που έχει λάβει. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου
επιτοκίου, σε περίπτωση πρόβλεψης για μείωση των επιτοκίων της αγοράς,
ενδείκνυται η προώθηση προϊόντων δανείων που βασίζονται σε σταθερό επιτόκιο και
προϊόντων καταθέσεων που βασίζονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο.

•

Η Τράπεζα αντισταθμίζει κινδύνους που έχει αναλάβει (hedging) από τη διενέργεια
μιας πράξης ή πράξεων που δημιούργησαν μια θέση, με τη διενέργεια άλλης πράξης
που δημιουργεί αντίθετη θέση και έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με την πρώτη
πράξη ή θέση.
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•

Η διαφοροποίηση των θέσεων που αναλαμβάνει η Τράπεζα σε σχέση με τους
αντισυμβαλλόμενους (για παράδειγμα, βάσει του οικονομικού κλάδου πελατών
χορηγήσεων) και των αγορών στις οποίες διαπραγματεύονται τα χρηματοοικονομικά
μέσα του χαρτοφυλακίου της, παρέχει τη δυνατότητα αύξησης της αποδοτικότητας
χωρίς να αυξάνεται αντίστοιχα και η έκθεση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε
κινδύνους.

•

Η Τράπεζα, κατά τη διαμόρφωση της τιμολογιακής της πολιτικής, λαμβάνει υπόψη
της (εκτός από το λειτουργικό κόστος παροχής των υπηρεσιών της και τις συνθήκες
ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά) και τους κινδύνους που αναλαμβάνει για
κάθε προϊόν που παρέχει ή πράξη που διενεργεί. Για παράδειγμα, για τη διαμόρφωση
του περιθωρίου κέρδους (spread) κάθε χορήγησης συνυπολογίζεται ο πιστωτικός
κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίου που συνεπάγεται η χορήγηση αυτή.

•

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εξετάζει την επίδραση εναλλακτικών σεναρίων
εξέλιξης της οικονομίας ώστε να προβλέπει την αρνητική επίδραση που μπορεί να
έχουν ακραίες μεταβολές των οικονομικών συνθηκών.

Ζ.2.2.3 Υποδομή
Τα εργαλεία που αποτελούν την υποδομή στην οποία στηρίζεται το σύστημα διαχείρισης,
κινδύνων πρέπει να εξυπηρετούν την μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει
η Τράπεζα. Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει:
•
•
•
•

το ανθρώπινο δυναμικό,
το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο,
την υποστήριξη των μεθοδολογιών μέτρησης
πληροφορικής,
τις κατάλληλες διαδικασίες και σημεία ελέγχου.

κινδύνων,

.την

τεχνολογία

Η εξέλιξη της τεχνογνωσίας κστά τα τελευταία έτη υπήρξε ραγδαία σε όλους τους
παραπάνω τομείς, όπως για παράδειγμα στις μεθοδολογίες και αλγορίθμους μέτρησης,
στην πληροφορική υποστήριξη, στην κατανόηση των κατάλληλων οργανωτικών δομών,
διαδικασιών και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
Καθ’ όσον αυτή η τάση αναμένεται ότι θα διατηρηθεί και στο μέλλον μπορεί να λεχθεί
με βεβαιότητα ότι η αντιμετώπιση του κινδύνου θα είναι μια συνεχής διαδικασία τόσο
στο επίπεδο της καθημερινής μέτρησης, παρακολούθησης και διαχείρισης, όσο και στο
επίπεδο της ενημέρωσης αναφορικά με τις διεθνείς εξελίξεις.
Η ενημέρωση αποσκοπεί στη συνεχή ενσωμάτωση στο εφαρμοζόμενο σύστημα εκείνων
των εξελίξεων που κρίνονται απαραίτητες, έχοντας ως κριτήριο το "όραμα" το οποίο έχει
εκφράσει και με συνέπεια ακολουθεί η Τράπεζα.
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Ζ.2.3 Επιτροπή Διαγείριστκ Στοιγείων Ενεργητικού -Παθητικού (ALCO)
Η χάραξη της πολιτικής σε σχέση με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων
που αναλαμβάνει η Τράπεζα αποτελεί μία από τις κύριες αρμοδιότητες της επιτροπής
Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού (Asset Liability Management Committee
-ALCO). Συγκεκριμένα, η ALCO συνεξετάζει την ανάληψη κινδύνων από την Τράπεζα
με την αναμενόμενη κερδοφορία των εργασιών της και καθορίζει το σημείο ισορροπίας
μεταξύ των δύο αντίρροπων θεμάτων της ελαχιστοποίησης του κινδύνου και της
αύξησης της αποδοτικότητας.
Το ΣΔΧΚ αποτελεί ένα από τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ALCO για την
υποστήριξη των εργασιών της. Εκτός από το ΣΔΧΚ που υποστηρίζει την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας, οι εργασίες της
ALCO υποστηρίζονται από το ευρύτερο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης
(Management Information System -MIS), το οποίο συνήθως περιλαμβάνει τα εξής
υποσυστήματα:
•

Σύστημα Κοστολόγησης Κεφαλαίων.

•

Σύστημα Λειτουργικού Κόστους.

•

Σύστημα Χρηματικών Ροών, το οποίο παρακολουθεί τις χρηματικές ροές που
συνεπάγονται οι υπάρχουσες και οι προβλεπόμενες θέσεις της Τράπεζας και
υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία της διαχείρισης των χρηματικών ροών.

•

Σύστημα Προϋπολογιστικού Ελέγχου, το οποίο υποστηρίζει την εκπόνηση του
προϋπολογισμού μεγεθών και κερδοφορίας της Τράπεζας και παρακολουθεί την
υλοποίησή του ( ανάλυση αποκλίσεων προϋπολογισμού από πραγματικά μεγέθη και
κερδοφορία).

•

Σύστημα Ανάλυσης Κερδοφορίας, το οποίο παρακολουθεί απολογιστικά την
κερδοφορία των προϊόντων, των μονάδων και των πελατών της Τράπεζας.

Όλα τα παραπάνω υποσυστήματα του Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης είναι
στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και αποτε?*ούν απαραίτητα εργαλεία για τη Διοίκηση
της Τράπεζας. Συνεπώς, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από την ALCO
θεωρείται απαραίτητη η ανάπτυξη όλων των προαναφερθέντων συστημάτων και
ιδιαίτερα των συστημάτων Προϋπολογιστικού Ελέγχου και Ανάλυσης Κερδοφορίας.

Ζ.3. Εννοιολογικός Προσδιοοισαός Κινδύνων
Ζ.3.1 Κίνδυνοι Αγοράς (market risks)
Οι κίνδυνοι αγοράς συμπεριλαμβάνουν όλους τους κινδύνους οι οποίοι είναι συνέπεια
μεταβολών των αγοραίων τιμών των χρηματοοικονομικών μέσων που συνθέτουν το
χαρτοφυλάκια της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται η ενδεχόμενη
μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας λόγω των μεταβολών στις τιμές αγοράς
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αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων .Οι κίνδυνοι αγοράς περιλαμβάνουν τους
παρακάτω κινδύνους:
•

Κίνδυνος επιτοκίου (interest rate risk)

•
•

Κίνδυνος συναλλάγματος (foreign exchange risk) .Κίνδυνος μετοχών (equity risk)
Κίνδυνος εμπορευμάτων (commodity risk)

Z.3.1.1 Κίνδυνος Επιτοκίου (interest rate risk)
Η λειτουργία μιας τράπεζας συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διαμεσολάβηση μεταξύ των
κεφαλαιακά πλεονασματικών (καταθέτες) και ελλειμματικών (δανειοδοτούμενοι)
παραγόντων της οικονομίας.
Οι διαφορετικές ανάγκες τοποθέτησης κεφαλαίων μεταξύ των πλεονασματικών
παραγόντων της οικονομίας και της χρηματοδότησης των ελλειμματικών παραγόντων,
σε ότι αφορά το χρονικό ορίζοντα δέσμευσης των κεφαλαίων, οδηγεί τις τράπεζες στη
δημιουργία υποχρεώσεων (π.χ. καταθέσεις) και απαιτήσεων (π.χ. χορηγήσεις) των
οποίων η χρονική διάρκεια κατά κανόνα δεν ταυτίζεται.
Οι τράπεζες εκτίθενται σε κίνδυνο επιτοκίου, λόγω της διαφορετικής χρονικής διάρκειας
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν, που οφείλεται στις
συνεχόμενες μεταβολές των επιτοκίων ιδιαίτερα σε αγορές όπου τα επιτόκια
καθορίζονται κάτω από συνθήκες ανταγωνισμού.
Επιπλέον, η μεταβολή των επιτοκίων έχει άμεση επίδραση στην αγοραία αξία των τίτλων
που διαθέτει η Τράπεζα στο χαρτοφυλάκιό της για σκοπούς διαπραγμάτευσης.
Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος επιτοκίου ορίζεται ως η ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής
θέσης της Τράπεζας (κέρδος ή ζημία) για συγκεκριμένες μεταβολές των επιτοκίων της
αγοράς.
Ο κίνδυνος επιτοκίου παρουσιάζεται σε τρεις βασικές μορφές:

•

Κίνδυνος Ανοιναάτων (gap risk), ο οποίος αποτελεί τον κίνδυνο επιτοκίου που
προέρχεται από τις διαφορετικές ληκτότητες των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων
και αφορά κατά κύριο λόγο τις θέσεις του τραπεζικού — επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Συγκεκριμένα, η επαναχρηματοδότηση στοιχείων του Ενεργητικού τα οποία έχουν
χρηματοδοτηθεί με στοιχεία Παθητικού μικρότερης χρονικής διάρκειας οδηγεί:
•

Σε αύξηση της καθαρής θέσης της Τράπεζας αν τα επιτόκια της αγοράς μειωθούν.

•

Σε μείωση της καθαρής θέσης της Τράπεζας αν τα επιτόκια της αγοράς αυξηθούν.

Η ύπαρξη στοιχείων Παθητικού τα οποία έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από τα
στοιχεία Ενεργητικού οδηγεί:
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•
•

Σε αύξηση της καθαρής θέσης της Τράπεζας αν τα επιτόκια της αγοράς αυξηθούν.
Σε μείωση της καθαρής θέσης της Τράπεζας αν τα επιτόκια της αγοράς μειωθούν.

•

Κίνδυνος γαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading risk), ο οποίος προέρχεται από τη
μεταβολή, της αγοραίας αξίας των τίτλων που διακρατούνται από την Τράπεζα για
σκοπούς διαπραγμάτευσης, δηλαδή των τίτλων που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών (trading book).

•

Κίνδυνος βάσης (Basis risk), που προκύπτει στο πλαίσιο του κινδύνου ανοιγμάτων
και χαρτοφυλακίου συναλλαγών, σε περιπτώσεις που η Τράπεζα αναλαμβάνει θέσεις
σε χρηματοοικονομικά μέσα, οι αποδόσεις των οποίων συνδέονται με διαφορετικά
επιτόκια αναφοράς ή διαπραγματεύονται σε διαφορετικές αγορές. Η πιθανή σύνδεση
θετικών και αρνητικών θέσεων με διαφορετικά επιτόκια αναφοράς οδηγεί σε
ανάληψη basis risk στην περίπτωση μη ομοιόμορφης κί\ο11σης των επιτοκίων
αναφοράς. Ο κίνδυνος δεν μετράται μεμονωμένα από τις υπάρχουσες μεθοδολογίες
μέτρησης κινδύνων αλλά συνυπολογίζεται στο πλαίσιο της μέτρησης των δύο
προαναφερθέντων κινδύνων .

Η σημασία του κινδύνου επιτοκίου φαίνεται ακόμα περισσότερο εάν ληφθεί υπόψη η
αδράνεια που παρουσιάζει ο ισολογισμός μιας τράπεζας σε ότι αφορά την
επαναδιάρθρωσή του.
Για παράδειγμα, η επαναδιάρθρωσή του χαρτοφυλακίου σε διαφορετικές ληκτότητες
επιτοκίου καθίσταται δυσχερής, εάν ο χρονικός ορίζοντας που λήγουν οι
πραγματοποιηθείσες χορηγήσεις (λήξη κεφαλαίων) και οι ληφθείσες καταθέσεις είναι
μεγάλος.
Το ελληνικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται προς το παρόν, από
έλλειψη εναλλακτικών επιλογών για την άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου επιτοκίου
μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων.
Κάτω από αυτό το πρίσμα και λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη θέσεων που υπόκεινται σε
κίνδυνο επιτοκίου, η έγκαιρη αναγνώριση (μηχανογραφικό Σύστημα Διαχείρισης
Χρηματοοικονομικών Κινδύνων) καθώς και η διαχείριση των χρηματοοικονομικών
κινδύνων καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικές.
Μέθοδοι Μέτρησης
Για τη μέτρηση του κινδύνου επιτοκίου στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα αναπτυχθούν
οι ακόλουθες μεθοδολογίες:
•
•

Ανάλυση ληκτότητας επιτοκίου (Maturity Gap analysis).
Ανάλυση μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας (Duration Gap analysis)
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Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk) καν συγκεκριμένα οι παραλλαγές της μεθοδολογίας,
VAR Delta Normal (variance-covariance), VAR Historical Simulation, VAR Monte
Carlo και VAR Stress Testing.

Z. 3.1.2 Κίνδυνος Συναλλάγματος (foreign exchange risk)
Σε αρκετές περιπτώσεις η διαμεσολάβηση που διενεργούν οι τράπεζες μεταξύ
πλεονασματικών και ελλειμματικών σε κεφάλαια οικονομικών μονάδων διενεργείται σε
διαφορετικά νομίσματα.
Με άλλα λόγια το σύνολο στοιχείων Ενεργητικού σε ένα νόμισμα δεν είναι ισόποσο με
το αντίστοιχο σύνολο των στοιχείων Παθητικού στο ίδιο νόμισμα. Οι συναλλαγές αυτού
του είδους εκθέτουν την Τράπεζα σε κίνδυνο συναλλάγματος, ο οποίος προέρχεται από
τις μεταβολές των νομισματικών ισοτιμιών στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος.
Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος συναλλάγματος ορίζεται ως η εκτίμηση της μεταβολής της
καθαρής θέσης της Τράπεζας λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
Μέθοδοι Μέτρησης
Για τη μέτρηση του κινδύνου συναλλάγματος στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα
αναπτυχθούν οι παρακάτω μεθοδολογίες:
•

Ανάλυση ευαισθησίας καθαρής συναλλαγματικής θέσης (FX sensitivity analysis).

•

Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk) και συγκεκριμένα οι παραλλαγές της μεθοδολογίας
VAR Historical Simulation, VAR Delta Normal (variance-covariance), VAR Monte
Carlo και VAR Stress Testing.

Z.3.1.3 Κίνδυνος Μετοχών (equity risk)
Ο κίνδυνος μετοχών σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Τράπεζας το οποίο
αποτελείται από τις μετοχές εκείνες που διατηρούνται για σκοπούς διαπραγμάτευσης
(χαρτοφυλάκιο συναλλαγών) και τις συμμετοχές ή άλλες μετοχές που θεωρούνται ως
μακροπρόθεσμη επένδυση (επενδυτικό χαρτοφυλάκιο). Ο κίνδυνος μετοχών προέρχεται
από τις μεταβολές των τιμών των μετοχών, όπως αυτές διαμορφώνονται στο
χρηματιστήριο στο οποίο διαπραγματεύονται.
Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος μετοχών ορίζεται ως η εκτίμηση της μεταβολής της καθαρής
θέσης της Τράπεζας που προέρχεται από τις μεταβολές των τιμών των μετοχών του
χαρτοφυλακίου της.
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Μέθοδοι Μέτρησης
Οι μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου για τη μέτρηση
του κινδύνου μετοχών είναι οι παραλλαγές της μεθόδου της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at
Risk): VAR Delta Normal (variance-covariance), VAR Historical Simulation, VAR
Monte Carlo και VAR Stress Testing.

Z.3.2 Κίνδυνος Ρευστότητας (liquidity risk)
Ο κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως η αναμενόμενη μείωση της καθαρής θέσης της
Τράπεζας (ζημιά) όταν για την ικανοποίηση των χρηματικών εκροών της, η Τράπεζα
αναγκάζεται να προσφύγει σε δανεισμό με μη συμφέροντες όρους ή σε ρευστοποίηση
στοιχείων Ενεργητικού σε τιμές μικρότερες από την αγοραία τους αξία.
Ο κίνδυνος ρευστότητας αυξάνεται όσο μειώνεται το ύψος των αδρανών (ταμείο,
διαθέσιμα) και των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων του Ενεργητικού. Αντίθετα, η
μείωση του ύψους των αδρανών και των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων
Ενεργητικού, οδηγεί στην αύξηση της αναμενόμενης απόδοσης της καθαρής θέσης της
Τράπεζας.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διακρίνεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες:
■

Κίνόυνοα ανοιναάτων γρηιιατικών ροών που οφείλεται στον ετεροχρονισμό

μεταξύ των χρηματικών εισροών και εκροών της Τράπεζας. Ο ετεροχρονισμός
των εισροών και εκροών είναι συνέπεια της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της
Τράπεζας, σε περίπτωση που παρουσιάζονται διαφορετικές ληκτότητες
κεφαλαίων μεταξύ των στοιχείων Παθητικού και των στοιχείων Ενεργητικού.
■

Κίνδυνος ρευστότητας αγοράς, ο οποίος υφίσταται για χρηματοοικονομικά μέσα
τα οποία είτε δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες αγορές είτε
διαπραγματεύονται σε αγορές που δεν έχουν το απαιτούμενο βάθος. Ο κίνδυνος
αυτός εκφράζεται_από την ενδεχόμενη ζημιά που προέρχεται από τη δυσκολία ή
την αδυναμία ρευστοποίησης θέσεων της Τράπεζας στα προαναφερθέντα
χρηματοοικονομικά μέσα. Τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαπραγματεύονται
σε αγορές που παρουσιάζουν χαμηλή ρευστότητα έχουν ως συνέπεια τον
ετεροχρονισμό στις χρηματικές ροές (λόγω ενδεχόμενης καθυστέρησης κατά τη
ρευστοποίηση) και την ενδεχόμενη μείωση του ποσού των εισροών από
ρευστοποίηση (λόγω μειωμένης ζήτησης για τα μέσα αυτά).

Η Τράπεζα περιορίζει τον κίνδυνο ρευστότητας αγοράς θέτοντας χαμηλά όρια
διαπραγμάτευσης σε αγορές χαμηλής ρευστότητας ή επιδιώκοντας την διαφοροποίηση
των θέσεων της.
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Μέθοδοι Μέτρησης

Η μέτρηση του κινδύνου ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη μέθοδο της ανάλυσης
ληκτότητας ρευστότητας (liquidity gap analysis), η οποία κατά κύριο λόγο μετρά τον
κίνδυνο ανοιγμάτων χρηματικών ροών.
Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς για τη μέτρηση των κινδύνων
αγοράς, (επιτοκίου, συναλλάγματος κλπ) προηγούνται κατά πολύ, από πλευράς ακρίβειας,
των μεθόδων, μέτρησης του κινδύνου ρευστότητάς.

Ζ.3.3 Πιστωτικός Κίνδυνος (credit risk)
Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται, ως η μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας λόγω μη
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων με τους οποίους έχει
προβεί σε συμφωνία.
Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να διαχωριστεί στις παρακάτω κατηγορίες:
■

Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου (counterparty risk).

■

Κίνδυνος προϊόντος (product risk)

Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου (counterparty risk)
Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου συνδέεται με την ικανότητα και την προθυμία του
συναλλασσόμενου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση που
έχει συνάψει με την Τράπεζα. Ο κίνδυνος αυτός εκφράζεται ως η πιθανότητα πρόκλησης
οικονομικής ζημιάς, η οποία εκτιμάται με βάση την άποψη της Τράπεζας ως προς την
αξιοπιστία/ φερεγγυότητα του αντισυμβαλλομένου.
Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου εκφράζεται με την πιθανότητα
ζημιάς λόγο 7ΓΓίίηζιεΐ)^τις τον ΰλ,τΐΓΓνμβοιλλομένου»- ^€Κ(^ρόζβtj
πιθανότητα διαφοροποίησης της φερεγγυότήτας τού αντισυμβαλλομένου. Η διαφοροποίηση
αυτή υλοποιείται ως μεταβολή του χαρακτηρισμού του αντισυμβαλλομένου από μια
κατηγορία πιστωτικού κινδύνου σε άλλη).
Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου εξετάζεται τόσο μεμονωμένα ανά αντισυμβαλλόμενο
όσο και σε ορισμένα επίπεδα συγκέντρωσης του χαρτοφυλακίου των ανοιγμάτων της
Τράπεζας. Τα επίπεδα συγκέντρωσης ορίζονται ανάλογα με την εκτίμηση των αρμοδίων
για την ανάγκη διασποράς των ανοιγμάτων σε συναλλασσόμενους με διαφορετικά
χαρακτηριστικά, ώστε να μειώνονται οι αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι.
Με βάση τις ομαδοποιήσεις αυτές ορίζεται ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο οποίος
προσαυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο λόγω της μεγάλης έκθεσης της Τράπεζας σε έναν
αντισυμβαλλόμενο ή σε μια ομάδα στενά συσχετιζόμενων μεταξύ τους
αντισυμβαλλομένων. Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από την ανεπαρκή διαφοροποίηση
των στοιχείων Ενεργητικού και εκτός ισολογισμού της Τράπεζας, ανά
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αντισυμβαλλόμενο ή ομάδα -αντισυμβαλλομένων, όπως για παράδειγμα ανά οικονομικό
κλάδο, γεωγραφική περιοχή, χρηματοοικονομικό μέσο (προϊόν) κλπ. κίνδυνος
συγκέντρωσης δεν ποσοτικοποιείται με βάση τις υπάρχουσες μεθοδολογίες μέτρησης
κινδύνων και η Τράπεζα διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό με τη θέσπιση κατάλληλων
ορίων ανοιγμάτων προς έναν αντισυμβαλλόμενο ή μία ομάδα αντισυμβαλλομένων.
Κίνδυνος Ποοιόντος (product risk);
Ο πιστωτικός κίνδυνος προϊόντος συνδέεται με το ύψος της ενδεχόμενης ζημιάς στην
οποία εκτίθεται η Τράπεζα στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση
να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος προϊόντος
εκφράζεται ως το ποσό του ανοίγματος, ο τρόπος υπολογισμού του οποίου
διαφοροποιείται ανάλογα με το χρηματοοικονομικό μέσο που εξετάζεται.
Ειδικότερα, για τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα (π.χ. χορηγήσεις), ο κίνδυνος
προϊόντος ( το ποσό του ανοίγματος) εξαρτάται από τα εξής:
•

Κίνδυνος ονομαστικής αξίας δηλαδή ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα
για το ανεξόφλητο υπόλοιπο της χορήγησης. Ο κίνδυνος αυτός αφορά προϊόντα για
τα οποία η Τράπεζα εκταμιεύει ποσά κατά την εκτέλεση της σύμβασης (για
παράδειγμα, δάνεια και τοποθετήσεις). Ο κίνδυνος ονομαστικής αξίας πρέπει να
ληφθεί υπόψη και για συναλλαγές που δεν συνεπάγονται άμεση εκταμίευση (όπως
εγγυητικές επιστολές, λογαριασμοί καταθέσεων με δυνατότητα υπερανάληψης κλπ.),
καθώς η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να διαθέσει το ονομαστικό ποσό εάν της
ζητηθεί από τους δικαιούχους.

•

Κίνδυνος δεδουλευμένων τόκων (accrued interest risk), δηλαδή ο κίνδυνος, στον
οποίο εκτίθεται η Τράπεζα για το ποσό που αποτελείται από τους δεδουλευμένους και
μη εξοφληθέντες τόκους.

•

Κίνδυνος καλυμμάτων (collateral risk), ο οποίος σχετίζεται με την ενδεχόμενη
ζημιά που θα υποστεί η Τράπεζα από την ανεπαρκή κάλυψη των οφειλών του πελάτη
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μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Η ενδεχόμενη ζημιά που προέρχεται από τον
κίνδυνο ονομαστικής αξίας, προσαρμόζεται, έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και η
πραγματική αξία ρευστοποίησης των εμπραγμάτων καλυμμάτων. [Η πραγματική αξία
ρευστοποίησης ισούται με την τρέχουσα αξία των καλυμμάτων μειωμένη κατά τα έξοδα
ρευστοποίησης.]
Ο κίνδυνος προϊόντος για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα προέρχεται κατά κύριο
λόγο από τους δύο παρακάτω κινδύνους:
•

Κίνδυνος αντικατάστασης: Ο κίνδυνος αντικατάστασης προκύπτει από το
ενδεχόμενο η Τράπεζα, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
αντισυμβαλλομένου, να αναγκασθεί να αντικαταστήσει υπάρχουσες συμφωνίες σε
παράγωγα μέσα, με άλλες συμφωνίες με τους ίδιους όρους, αλλά σε μη συμφέρουσες
τιμές αγοράς. Για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα, η Τράπεζα είναι εκτεθειμένη σε
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πολύ χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο από ότι για τα παραδοσιακά τραπεζικά
προϊόντα, καθώς εκτίθεται σε κίνδυνο μόνο για το κόστος αντικατάστασης, δηλαδή
το ποσό της διαφοράς της τρέχουσας αξίας του παραγώγου από τη συμφωνηθείσα
αξία της πράξης και όχι για το σύνολο του νοητού κεφαλαίου του παραγώγου.
•

Κίνδυνος διακανονισμού
(settlement risk):
Ο
κίνδυνος διακανονισμού
παρουσιάζεται σε περιπτώσεις πράξεων (για παράδειγμα σε χρηματοοικονομικά
παράγωγα ή spot πράξεις συναλλάγματος) κατά το διακανονισμό των οποίων,
μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο σκελών της πράξης, δηλαδή μεταξύ
της καταβολής των συμφωνημένων χρηματικών ροών από τους δύο
αντισυμβαλλόμενους. Η Τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο διακανονισμού όταν
εκπληρώσει το σκέλος της συναλλαγής που έχει υποχρέωση, ενώ ο
αντισυμβαλλόμενος δεν έχει ακόμη εξοφλήσει τις δικές του υποχρεώσεις βάσει τις
συμφωνίας. Ο κίνδυνος διακανονισμού υπάρχει μόνο κατά την περίοδο
διακανονισμού και όχι καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι τη λήξη της συναλλαγής.

Ζ.3.4 Λειτουργικός Κίνδυνος (operational risk)
Ο λειτουργικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα, ορίζεται ως η ενδεχόμενη
ζημιά που προκύπτει ως αποτέλεσμα ανεπάρκειας στην υποδομή που υποστηρίζει τη
λειτουργία της Τράπεζας. Η ανεπάρκεια της υποδομής μπορεί να οφείλεται, για
παράδειγμα, στη μη αποτελεσματική διοίκηση της Τράπεζας, στην ανεπάρκεια των
πληροφοριακών της συστημάτων, σε ανθρώπινο λάθος (σκόπιμο ή μη) και σε απάτη. Για
παράδειγμα, η Τράπεζα εκτίθεται σε λειτουργικό κίνδυνο λόγω της έλλειψης της
κατάλληλης μηχανογραφικής υποδομής στο δίκτυο υποκαταστημάτων της, η οποία
αυξάνει την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους..
Ο λειτουργικός κίνδυνος συνδέεται άμεσα με την ανεπάρκεια των υφιστάμενων
διαδικασιών και την αδυναμία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. Κατά
συνέπεια, η διασφάλιση των τραπεζών έναντι του λειτουργικού κινδύνου, διενεργείται με
τη θέσπιση των κατάλληλων διαδικασιών και την ενσωμάτωση σε αυτές δικλείδων
ασωαλείας. στο πλαίσιο της βελτίωσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
[Σημειώνεται ότι η ποσοτικοποίηση (μέτρηση) του λειτουργικού κινδύνου βρίσκεται
διεθνώς σε εμβρυϊκό στάδιο.}
Στο λειτουργικό κίνδυνο εντάσσονται και οι παρακάτω κατηγορίεε κινδύνων:

•

Κίνδυνος νομικής συμμόρφωσης ο οποίος προέρχεται από την ανεπάρκεια των
διαδικασιών ή / και των αρμοδίων στελεχών της Τράπεζας να ελέγξουν και να
διασφαλίσουν τη νομιμότητα των διενεργούμενων συναλλαγών με βάση το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.•

•

Κίνδυνος μοντέλων (model risk), ο οποίος προέρχεται από μαθηματικά μοντέλα που
χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα, για παράδειγμα κατά την αποτίμηση σε
τρέχουσες αξίες των θέσεων που έχει αναλάβει τα οποία ενδεχομένως να μη
συγκλίνουν προς τις αγοραίες αξίες. Ο κίνδυνος μοντέλου προέρχεται από την
τροφοδότηση του χρησιμοποιούμενου μοντέλου με λάθος παραμέτρους ή από τη
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διενέργεια μη ρεαλιστικών υποθέσεων στις οποίες βασίζεται το χρησιμοποιούμενο
μοντέλο ή ακόμη και από λάθη κατά την εφαρμογή (υλοποίηση) του μοντέλου.
•

Κίνδυνος εγκλήματος, ο οποίος ορίζεται ως η ενδεχόμενη ζημία που προκύπτει από
εγκληματικές ενέργειες που επηρεάζουν την Τράπεζα. Στο πλαίσιο του λειτουργικού
κινδύνου εντάσσονται κατά κύριο λόγο οι εγκληματικές ενέργειες που προκύπτουν
από το εσωτερικό περιβάλλον της Τράπεζας (π.χ. απάτη που διενεργείται από
εργαζομένους της Τράπεζας).

•

Κίνδυνος τεχνολογίας (technology risk), ο οποίος ορίζεται ως η ενδεχόμενη ζημία
που προκύπτει από ανεπαρκή λειτουργία της τεχνολογικής υποδομής και των
πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί για παράδειγμα
να προκύψει από ανεπαρκή προστασία των συστημάτων σε σχέση με την πρόσβαση
από εξουσιοδοτημένους χρήστες ή την προστασία από φυσικές καταστροφές.

Ζ.4. Μέθοδοι Ποσοτικοποίησης Κινδύνων
Οι μέθοδοι που έχουν εφαρμοσθεί στη διεθνή τραπεζική πρακτική για την
ποσοτικοποίηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων και ιδιαίτερα των κινδύνων αγοράς
έχουν περάσει ιστορικά από διάφορα στάδια εξέλιξης. Στην παρούσα φάση μπορούμε να
μιλάμε πλέον για δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων ποσοτικοποίησης κινδύνων:
•
•

τις παραδοσιακές μεθοδολογίες διαχείρισης στοιχείων Ενεργητικού -Παθητικού
και
τις μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης κινδύνων βάσει της τρέχουσας αξίας του
χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτιμούν την επίδραση των χρηματοοικονομικών κινδύνων
μέσω της εκτιμούμενης μεταβολής του λογιστικού αποτελέσματος μιας τράπεζας το
οποίο υπολογίζεται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και ειδικότερα βάσει
της αρχής δεδουλευμένων εσόδων -εξόδων (accrual basis) και της αρχής του ιστορικού
κόστους.
Οι παραδοσιακές μέθοδοι έχουν εφαρμογή και είναι κατάλληλες για την εκτίμηση της
μεταβολής του λογιστικού αποτελέσματος που προκύπτει από τα παραδοσιακά
τραπεζικά προϊόντα ( καταθέσεις, χορηγήσεις, χρεόγραφα με χαρακτήρα επένδυσης)
Η στροφή των τραπεζών στο διεθνή χώρο στην αποκόμιση κερδών μέσω της διενέργειας
πράξεων διαπραγμάτευσης είχε ως συνέπεια τη μεταβολή της ακολουθούμενης
λογιστικής μεταχείρισης των πράξεων και των θέσεων διαπραγμάτευσης, εισάγοντας τη
λογική της αποτίμησης των θέσεων διαπραγμάτευσης σε τρέχουσες (ή ορθότερα
εύλογες) τιμές (mark to market). Αποτέλεσμα της παραπάνω στροφής των τραπεζών και
της διαφοροποίησης στον τρόπο υπολογισμού του λογιστικού αποτελέσματος, ήταν και η
ανάπτυξη αντίστοιχων μεθοδολογιών ποσοτικοποίησης χρηματοοικονομικών κινδύνων .
Η παραδοσιακή μέθοδος διαχείρισης στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού, η οποία
βασίζεται στην αποτίμηση των θέσεων της Τράπεζας σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα.
Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη στην περίπτωση ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται
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κατά κύριο λόγο από θέσεις επενδυτικού και τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Η εκτίμηση
του κινδύνου αγοράς εξετάζεται σε σχέση με τις μεταβολές που παρουσιάζει η
προβλεπόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων με βάση προβλέψεις του καθαρού περιθωρίου
τόκων για βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
Η μέθοδος διαχείρισης κινδύνων βάσει της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου. Τα
αποτελέσματα της μεθόδου αυτής βελτιστοποιούνται στην περίπτωση που εφαρμόζεται
επί ενός συνολικού χαρτοφυλακίου που αποτελείται κατά κύριο λόγο από θέσεις
χαρτοφυλακίου συναλλαγών .
Η μέθοδος βασίζεται στην αποτίμηση των θέσεων του χαρτοφυλακίου με βάση τις
τρέχουσες τιμές αγοράς. [Επισημαίνεται ότι για τις θέσεις του επενδυτικού και τραπεζικού
χαρτοφυλακίου που πρόκειται να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς
και οι οποίες δεν είναι εν δυνάμει διαπραγματεύσιμες, διενεργείται κατά προσέγγιση
αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες.] Στη συνέχεια η μέθοδος τροφοδοτείται ή παράγει
προβλέψεις βραχυπρόθεσμου ορίζοντα σε ότι αφορά τη μελλοντική εξέλιξη των
παραγόντων της αγοράς. Οι κίνδυνοι μετρούνται ως η μέγιστη μεταβολή στην τρέχουσα
αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας που προέρχεται από τις μεταβολές των
παραγόντων κινδύνου της αγοράς.

Συγκεκριμένα, οι μέθοδοι μέτρησης χρηματοοικονομικών κινδύνων που κατατάσσονται
στις παραδοσιακές μεθοδολογίες διαχείρισης στοιχείων Ενεργητικού -Παθητικού είναι οι
εξής:
•

Μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου (Maturity Gap Analysis), για τη μέτρηση
του κινδύνου επιτοκίου.

•

Μέθοδος Ανάλυσης Ευαισθησίας Καθαρής Συναλλαγματικής Θέσης (FX Sensitivity
Analysis), για τη μέτρηση του κινδύνου συναλλάγματος.

•

Μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας (Liquidity Gap Analysis), για τη
μέτρηση του κινδύνου ρευστότητας.

Οι μέθοδοι μέτρησης χρηματοοικονομικών κινδύνων που κατατάσσονται στις
μεθοδολογίες διαχείρισης κινδύνων βάσει της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου είναι
οι εξής:

•

Μέθοδος Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας (Duration Gap Analysis),
για τη μέτρηση του κινδύνου επιτοκίου.

•

Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk -VaR), παραλλαγή Delta Normal ή
διακύμανσης -συνδιακύμανσης (variance -covariance), για τη συνολική μέτρηση των
κινδύνων αγοράς (κίνδυνοι επιτοκίου, συναλλάγματος, μετοχών και εμπορευμάτων).

•

Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο, παραλλαγή ιστορικής προσομοίωσης (Historical
Simulation),, για τη συνολική μέτρηση των κινδύνων αγοράς.
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•

Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο, παραλλαγή προσομοίωσης Monte Carlo (Monte Carlo
Simulation), για τη συνολική μέτρηση των κινδύνων αγοράς.

•

Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο, παραλλαγή ανάλυσης ακραίων σεναρίων (Stress
Testing), για τη συνολική μέτρηση των κινδύνων αγοράς.
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