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Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης των κινδύνων - 

χρηματοοικονομικών και μη - που αντιμετωπίζει ένα Πιστωτικό Ίδρυμα ως απόρροια 

της λειτουργίας του ως τέτοιο. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τόσο την 

αναγνώριση των διαφόρων κινδύνων όσο και τις προτεινόμενες από τη διεθνή 

βιβλιογραφία και πρακτική μεθοδολογίες μέτρησης και διαχείρισης αυτών.

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε επιγραμματικά στην γενική 

κατηγοριοποίηση των κινδύνων και στους επιμέρους κινδύνους που αυτή 

περιλαμβάνει, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

κινείται η αντιμετώπιση των τραπεζικών κινδύνων στον ελληνικό χώρο και στους 

παράγοντες που επιβάλλουν την ύπαρξη ενός τέτοιου πλαισίου. Στη συνέχεια, στο 

τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μία αναλυτική περιγραφή των διαφόρων κινδύνων και των 

στοιχείων που τους προσδιορίζουν. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται 

ορισμένες μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης και μέτρησης των τραπεζικών κινδύνων 

καθώς και οι αντίστοιχες μέθοδοι διαχείρισης που προκύπτουν από αυτές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γενικά περί Κινδύνων

Το χρονικό του κινδύνου

Το 1298, ένας γνωστός γενοβέζος έμπορος, ο Benedetto Zaccaria, 

αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα. Έπρεπε να μεταφέρει τριάντα τόνους στυπτηρίας, 

φορτίο ιδιαίτερα πολύτιμο για την εποχή, από την Aigues-Mortes της Γαλλίας στο 

Bruges του Βελγίου. Ο μόνος τρόπος για να το επιτύχει αυτό ήταν να ναυλώσει ένα 

πλοίο.

Ο Zaccaria γνώριζε ότι η ναυσιπλοΐα στην εποχή του ήταν πολύ επικίνδυνη 

υπόθεση και η πιθανότητα το πλοίο να μην φτάσει ποτέ στον προορισμό του ήταν 

εξαιρετικά μεγάλη. Το πλεούμενο και το πολύτιμο φορτίο του θα βρίσκονταν κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού εκτεθειμένα τόσο στα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα όσο και 

στους τυχοδιώκτες σαλταδόρους και πειρατές που αλώνιζαν τις θάλασσες και 

επιτίθονταν στα εμπορικά καράβια.

Ο πολυμήχανος έμπορος, αναζητώντας έναν τρόπο να φέρει σε πέρας τη 

συναλλαγή ώστε να διατηρήσει το καλό του εμπορικό όνομα και να αποκομίσει το 

προβλεπόμενο κέρδος, συνήψε μια συμφωνία με δύο, επίσης γενοβέζους, τραπεζίτες, 

τον Baliano Grilli και τον Enrico Suppa. Με τη βοήθειά τους ο Zaccaria σχεδίασε ένα 

συμβόλαιο που θα μετατόπιζε τον κίνδυνο από την επιχείρησή του στους δύο 

τραπεζίτες. Η συμφωνία ήταν η εξής : ο Zaccaria πούλησε επιτόπου το εμπόρευμα 

στους Suppa και Grilli σε μία καθορισμένη τιμή, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να 

το επαναγοράσει στο Bruges με την άφιξή του, φυσικά σε τιμή μεγαλύτερη. Έτσι, αν 

το φορτίο δεν έφτανε ποτέ στον προορισμό του ο έμπορος από την Γένοβα δεν θα 

έχανε τίποτε άλλο από την καλή του φήμη καθώς είχε ήδη πουλήσει το εμπόρευμα 

ενώ αν η παράδοση γίνονταν κανονικά θα χρεωνόταν μόνο τη διαφορά της τιμής που 

συμφώνησε να πληρώσει στους δύο συμπατριώτες του ώστε να τους πείσει να 

αναλάβουν τον κίνδυνο για λογαριασμό του.

Αυτή είναι η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη περίπτωση σαφούς 

αναγνώρισης και προσπάθειας αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κινδύνων. Είναι η 

πρώτη φορά που διαπιστώνεται τόσο η έννοια του κινδύνου ως παραμέτρου της 

οικονομικής δραστηριότητας όσο και η δυνατότητα χειρισμού του, μετατόπισής του 

και χρήσης του για κερδοσκοπία.
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Το πρώτο μεγάλο βήμα στην επιστημονική θεώρηση του κινδύνου που 

αποτέλεσε και την απαρχή των σύγχρονων μαθηματικών για την αποτίμηση των 

δικαιωμάτων προαίρεσης έγινε από τον Louis Bachelier το έτος 1900. Στην εργασία 

που κατέθεσε ο υποψήφιος διδάκτορας στην Ακαδημία του Παρισιού, με τίτλο “Η 

Θεωρία της Κερδοσκοπίας” (The Theory of Speculation), γίνεται για πρώτη φορά 

προσπάθεια μοντελοποίησης των κινήσεων των μετοχών στα χρηματιστήρια 

χρησιμοποιώντας τους νόμους των πιθανοτήτων και παράλληλα δημοσιεύονται οι 

πρώτες εξισώσεις για την αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. Τόσο σημαντική 

ήταν η εργασία του Bachelier και η συνεισφορά του στην επιστημονική σκέψη που 

ενέπνευσε τον Albert Einstein να περιγράψει την τυχαία κίνηση των σωματιδίων 

διαμέσου των υγρών, βασισμένος στα αποτελέσματα της έρευνας του γάλλου 

μαθηματικού (ήταν αυτή η εργασία του Einstein που του απέφερε το βραβείο Nobel).

Το επόμενο ορόσημο στην ιστορία της διαχείρισης κινδύνων μπορούμε να 

πούμε ότι το συναντάμε περίπου έναν αιώνα αργότερα, το 1994, όταν η JP Morgan, ο 

μεγάλος διεθνής χρηματοοικονομικός οίκος, ανέπτυξε την μεθοδολογία RiskMetrics 

και παράλληλα την δημοσιοποίησε στο Internet αιφνιδιάζοντας πελάτες και 

ανταγωνιστές. Από τότε τέθηκαν τόσο οι βάσεις για τη συνολική διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων, όσο και τα διεθνή πρότυπα πάνω στα οποία 

βασίστηκαν πλείστες όσες μεθοδολογίες, εργασίες και ακαδημαϊκές συζητήσεις.

Γενικός Ορισμός Κινδύνου και Βασικών Κατηγοριών 
Κινδύνων

Τι είναι όμως ο κίνδυνος; Πώς μπορεί να οριστεί και να περιγράφει με 

οικονομικούς όρους; Η πιο απλή διατύπωση ενός οικονομολόγου είναι ότι ο κίνδυνος 

ορίζεται ως η ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τα μελλοντικά αποτελέσματα.1 Κατά μία 

άλλη διατύπωση, κίνδυνος είναι η μεταβλητότητα του μελλοντικού εισοδήματος και της 

Καθαρής Παρούσας Αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων που προκύπτει από τις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες κυρίως του εξωτερικού περιβάλλοντος1 2

1 Ralph C. Kimball, Failures in Risk Management, new England Economic Review p3-12 Ja/F 2000.
2 Cauette-Altman-Narayanan, Managing Credit Risk: The Next Great Financial Challenge, Willey,
NY, 1998.
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Στον τραπεζικό χώρο, που θα μας απασχολήσει στην παρούσα εργασία, ο 

κίνδυνος ορίζεται ως η μεταβλητότητα της αξίας των στοιχείων ενεργητικού - 

παθητικού (εντός και εκτός ισολογισμού) και συνεπώς της καθαρής θέσης της Τράπεζας 

που προκύπτει ως αποτέλεσμα μεταβολών των παραμέτρων που επηρεάζουν την αξία 

των στοιχείων αυτών. Οι παράμετροι αυτές καθορίζονται από την αγορά και το 

επιχειρησιακό περιβάλλον και δεν επηρεάζονται, κατά κανόνα, από τις ενέργειες της 

Τράπεζας3

Οι δύο βασικές κατηγορίες κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις

είναι:

■ Επιχειρηματικός κίνδυνος (business risk): ο επιχειρηματικός κίνδυνος συνδέεται 

με την δραστηριότητα που αναλαμβάνει και τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση και σχετίζεται με τη μεταβλητότητα των 

ταμειακών ροών που προκύπτουν από τη λειτουργία της (χρήση των στοιχείων 

ενεργητικού).

■ Χρηματοδοτικός κίνδυνος (financial risk): ο χρηματοδοτικός κίνδυνος συνδέεται 

με τον τρόπο που χρηματοδοτεί η επιχείρηση τη δραστηριότητά της και επηρεάζει 

τη μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων της.

Οι παραπάνω κατηγορίες κινδύνου αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων. Οι 

ιδιαιτερότητες του τραπεζικού κλάδου, κατά κύριο λόγο ο υψηλός βαθμός χρηματοδοτικής 

μόχλευσης που εμφανίζουν οι ισολογισμοί των τραπεζών καθώς και ο ιδιαίτερος ρόλος που 

κατέχουν στο χρηματοοικονομικό σύστημα, έχει οδηγήσει στην ανάλογη προσαρμογή των 

παραπάνω κατηγοριών κινδύνου. Έτσι, οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει μία τράπεζα 

ομαδοποιούνται ως εξής:

■c Στρατηγικός κίνδυνος4 (strategic risk), που ορίζεται ως ο κίνδυνος που σχετίζεται 

με μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος σε μακροοικονομικό και πολιτικό

3 Anthony Μ. Santomero, Commercial Bank Risk Management: an Analysis of the Process, 
Proceedings of the Wharton Financial Institutions Center Conference on Risk Management in Banking, 
October 13-15, 1996.
4 David H. Pyle, Bank Risk Management: Theory, Proceedings of the Conference on Risk 
Management and Regulation in Banking, Jerusalem, May 17-19, 1997.
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επίπεδο. Οι κίνδυνοι της κατηγορίας αυτής είναι δύσκολο να προβλεφθούν και 

ακόμη δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθούν.

■c Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι5 (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:

- Κίνδυνοι αγοράς (market risks)

- Κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk)

- Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk)

Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος παρατίθεται ένας ενδεικτικός συνοπτικός 

ισολογισμός μιας Τράπεζας, με τα στοιχεία που υπόκεινται σε 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

■r Λειτουργικός κίνδυνος6 (operational risk), ο οποίος περιλαμβάνει:

- Κίνδυνο νομικής συμμόρφωσης

- Κίνδυνο τεχνολογίας

- Κίνδυνο μοντέλων (μαθηματικά μοντέλα αποτίμησης)

- Κίνδυνο εγκλήματος

Στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τόσο οι παραπάνω 

κατηγοριοποιήσεις, όσο και τα επιμέρους στοιχεία τους. Στη συνέχεια της παρούσας 

εργασίας πρόκειται να αναλυθούν εκτενώς τόσο οι διάφορες κατηγορίες κινδύνων 

που αντιμετωπίζει μία Τράπεζα, όσο και οι ανεπτυγμένες μεθοδολογίες μέτρησής 

τους και οι διαδικασίες διαχείρισής τους. Πριν από αυτό, όμως, θεωρείται σκόπιμο να 

αναφερθούμε στην αναγκαιότητα ύπαρξης μίας καθολικής αντιμετώπισης της 

διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων, καθώς αυτό επιβάλλεται εκτός των άλλων και 

από τις εποπτικές αρχές (Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

κ.λ.π.).

5 David Η. Pyle, Bank Risk Management: Theory, Proceedings of the Conference on Risk 
Management and Regulation in Banking, Jerusalem, May 17-19, 1997.
6 Basle Committee on Banking Supervision, Operational Risk Management, Basle, September 1998
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Διάγραμμα 1

Σχηματική Παρουσίαση Τραπεζικών Κινδύνων

Κίνδυνος Προϊόντος

Κίνδυνοί »όρα<

Κίνδυνοι
Α Χ Κίνδυνος Μετοχών

Κίνδυνος Ρευστότητας Αγοράς

Κίνδυνος Ανοιγμάτων
:τι*ώνΡοών

Κίνδυνος Νομικής Συμμόρφωσης

Κίνδυνος Τεχνολογίας

Κίνδυνος Μ οντέλων

Κίνδυνος ονο μζχΓακτ,ς οικίας

Wr Κίνδυνος «δούλε υμένων

Κίνδυνος ανηκαιώστασης

Κίνδυνος διακανονισμού

Κίνδυνος συγκέντρωσης

Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου

Κίνδυνος χαρτοφυλακίου
συναλλο?(ών_____

risk
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Πλαίσιο Διαχείρισης Τραπεζικών
Κινδύνων

2.1 Αναγκαιότητα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων

Πέρα από την προφανή χρησιμότητα της μέτρησης και διαχείρισης των 

τραπεζικών κινδύνων, που μπορεί να καταστεί ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και 

λειτουργία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αφού μπορεί να κρίνει εν πολλοίς τη 

δυνατότητά του να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που συνεπάγονται οι εργασίες της, 

μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο σημαντικές κατηγορίες παραγόντων που την 

επιβάλλουν :

■ Νομικούς - κανονιστικούς παράγοντες

■ Παράγοντες ανταγωνισμού

Το πλαίσιο κανόνων στο οποίο αναφερόμαστε στη συνέχεια αποτέλεσε 

κρίσιμο παράγοντα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης 

τραπεζικών κινδύνων από τα Πιστωτικά ιδρύματα - παγκοσμίως -καθώς, όπως 

διδάσκει η επιστήμη του management, «Οι νόμοι και οι κανονισμοί αποτελούν την 

συνήθη ώθηση για την αλλαγή».7

2.1.1. Νομικοί - κανονιστικοί παράγοντες

Στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική σταθερότητα στο διεθνές 

οικονομικό σύστημα, διάφοροι οργανισμοί ασχολήθηκαν με τον προσδιορισμό της 

απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας για την εύρυθμη λειτουργία των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή σημειώνεται η ανάγκη 

σύστασης και λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων σε όλες τις Τράπεζες. 

Υποδείξεις σχετικά με την ανάγκη αυτή γίνονται από:

Global Derivatives Study Group, Group of Thirty: Προτάσεις 8 και 12 (1993)

Basle Committee on Banking Supervision: Risk Management Guidelines (1994).

7 Robbins S.P.- Coulter M., Management, Prentice Hall, Aug 98.
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Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

(ΠΔΤΕ) 2438/6-8-1998 με βάση την οποία, «κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει μέχρι 31-12- 

1998 να συστήσει μία εξειδικευμένη υπηρεσιακή μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων 

επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων, η οποία θα είναι 

ανεξάρτητη από τις συναλλακτικές δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος και θα 

αναφέρεται απευθείας στη Διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος ή σε συλλογικό όργανο στο 

οποίο μετέχει μέλος της Διοίκησης. Η μονάδα αυτή θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και 

όλα τα είδη των κινδύνων σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση και θα ασχολείται με τον 

εντοπισμό, την ανάλυση, τη μέτρηση (για τους ποσοτικοποιούμενους κινδύνους) και την 

εισήγηση μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων.»

Στο σημείο αυτό θεωρείται χρήσιμο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην 

Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee on Banking Supervision) η οποία αποτελεί 

κατευθυντήριο μοχλό και κινητήρια δύναμη στην προσπάθεια καθιέρωσης 

διαδικασιών μέτρησης και διαχείρισης κινδύνων, τόσο για τις Τράπεζες σε ολόκληρο 

τον κόσμο, όσο και για τις εθνικές και υπερεθνικές εποπτικές αρχές.

Η Επιτροπή της Βασιλείας

Η Επιτροπή της Βασιλείας είναι μια επιτροπή κεντρικών τραπεζών και 

εποπτικών / κανονιστικών αρχών που ιδρύθηκε το 1974 από τις μεγαλύτερες 

βιομηχανικές χώρες. Ειδικότερα, η Επιτροπή της Βασιλείας αποτελείται από 

ανώτερους εποπτικούς εκπροσώπους από το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ελβετία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το 2001, την Ισπανία. Η 

Επιτροπή συνέρχεται κάθε τρεις μήνες στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank 

of International Settlements) στη Βασιλεία της Ελβετίας, όπου είναι εγκαταστημένη 

και η διαρκής Γραμματεία της.

Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός 

αλλά μια de facto οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα που λειτουργεί στο 

πλαίσιο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (η οποία της παρέχει και 

γραμματειακή υποστήριξη). Δεν είναι ούτε εποπτική αρχή, καθώς δεν έχει 

αρμοδιότητα να ασκεί προληπτική εποπτεία στις τράπεζες που είναι εγκατεστημένες 

στην επικράτεια των κρατών που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Επισημαίνεται σχετικά 

ότι σύμφωνα με το ισχύον διεθνές οικονομικό δίκαιο (περιλαμβανομένου και του
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κοινοτικού), σε κανένα διεθνή οργανισμό ή υπερεθνικό όργανο δεν έχει εκχωρηθεί 

μέχρι σήμερα η εξουσία της λειτουργίας ως διεθνούς εποπτικής αρχής των 

τραπεζών.8 Παρόλα αυτά, θεωρείται ότι οι θέσεις της Επιτροπής αποτελούν επιταγές 

για τις εθνικές Εποπτικές Αρχές τόσο των κρατών που συμμετέχουν σε αυτή, όσο και 

των υπόλοιπων κρατών.

Το βασικότερο αντικείμενο δραστηριότητας της Επιτροπής της Βασιλείας 

από το 1987 υπήρξε -και συνεχίζει αναμφίβολα να είναι - ο διεθνής συντονισμός των 

εθνικών διατάξεων που διέπουν μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της προληπτικής 

τραπεζικής εποπτείας: την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Οι 

θέσεις της διατυπώθηκαν για πρώτη φορά στο κείμενό της Το Σύμφωνο της 

Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel Capital Accord, 1988). Οι ρυθμίσεις 

του αναφέρονται σε δύο συναφή θέματα :

=> στη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών 

για κάλυψη έναντι της έκθεσης τους στον πιστωτικό κίνδυνο (και τον κίνδυνο 

χώρας) από στοιχεία ενεργητικού και εκτός ισολογισμού 

=> στον καθορισμό των στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων με τα οποία οι 

τράπεζες έχουν δικαίωμα να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για 

κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου και κατά κανόνα, των κινδύνων αγοράς.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2001, οι διατάξεις του Συμφώνου του 1988 είχαν 

τροποποιηθεί και συμπληρωθεί τέσσερις φορές φτάνοντας στο Νέο Σύμφωνο της 

Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (The New Basel Capital Accord, 2001).

Η κύρια αιτία για την Κεφαλαιακή Συμφωνία του 1988 ήταν το ενδιαφέρον 

των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των G10 για την επιμένουσα διάβρωση του 

κεφαλαίου των μεγαλύτερων διεθνών τραπεζών από τον ανταγωνισμό. Το κεφάλαιο 

είναι απαραίτητο ως ένα μέσο προστασίας από τις ζημιές και παρέχει ένα κίνητρο 

στους κατόχους της επιχείρησης να το διαχειρίζονται με ένα φρόνιμο τρόπο.

Η συμφωνία του 1988 εστιάσθηκε στο συνολικό ποσό του τραπεζικού 

κεφαλαίου, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό του κινδύνου 

αφερεγγυότητας της τράπεζας και το δυνητικό κόστος'αποτυχίας μιας τράπεζας για 

τους καταθέτες. Πάνω σ’ αυτήν τη βάση το νέο πλαίσιο προτίθεται να βελτιώσει την

8 www.bis.org
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ασφάλεια και την αρτιότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος θέτοντας 

περισσότερη έμφαση στον εσωτερικό έλεγχο των ίδιων των τραπεζών και στο 

μάνατζμεντ, τη διαδικασία εποπτικής επιθεώρησης και την πειθαρχία τη αγοράς.

Αν και η εστία του νέου πλαισίου είναι κατά κύριο λόγο στις διεθνώς 

δραστηριοποιούμενες τράπεζες, οι υποκείμενες αρχές της προτίθενται να είναι 

κατάλληλες για εφαρμογή σε τράπεζες με ποικίλα επίπεδα πολυπλοκότητας και 

εξειδίκευσης.

Η συμφωνία του 1988 παρείχε ουσιωδώς μόνο μιαν εναλλακτική λύση για τη 

μέτρηση του κατάλληλου κεφαλαίου για διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες, ενώ 

το νέο πλαίσιο παρέχει ένα φάσμα προσεγγίσεων από απλές σε προχωρημένες 

μεθοδολογίες, για τη μέτρηση τόσο του πιστωτικού κινδύνου όσο και του 

λειτουργικού στον προσδιορισμό των επιπέδων κεφαλαίου. Παρέχει μιαν εύκαμπτη 

δομή στην οποία τράπεζες, υποκείμενες σε εποπτική επιθεώρηση, θα υιοθετήσουν 

προσεγγίσεις, οι οποίες ταιριάζουν καλύτερα στο επίπεδο εξειδίκευσής τους και στο 

προφίλ κινδύνου τους. Το πλαίσιο επίσης θέτει σκοπίμως αμοιβές για ισχυρότερη και 

πιο ακριβή διαχείριση κινδύνου.

Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στο να παραγάγει προσεγγίσεις οι οποίες είναι και 

πιο περιεκτικές και mo ευαίσθητες σε κινδύνους απ’ ότι η συμφωνία του 1988, ενώ 

να διατηρεί το συνολικό επίπεδο του κανονιστικού κεφαλαίου. Οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις που είναι περισσότερο σε συμφωνία με τους υποκείμενους κινδύνους θα 

επιτρέψουν στις τράπεζες να διαχειρισθούν τις εργασίες τους mo αποτελεσματικά.

Το νέο πλαίσιο είναι λιγότερο περιγραφικό από την αρχική συμφωνία. Στην 

απλούστερη μορφή του το πλαίσιο είναι κατά τι mo πολύπλοκο από το παλιό, αλλά 

προσφέρει ένα εύρος προσεγγίσεων για τράπεζες ικανό στη χρήση mo ευαίσθητων 

στον κίνδυνο αναλυτικών μεθοδολογιών. Αυτές αναπόφευκτα απαιτούν περισσότερες 

λεπτομέρειες στην εφαρμογή τους και ως εκ τούτου παχύτερο βιβλίο κανονισμών.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι τα πλεονεκτήματα ενός καθεστώτος στο οποίο το 

κεφάλαιο είναι mo στενά ευθυγραμμισμένο με τον κίνδυνο, σημαντικά υπερβαίνει τα 

κόστη, με αποτέλεσμα το τραπεζικό σύστημα να είναι ασφαλέστερο, αρτιότερο και 

mo αποτελεσματικό.9

9 The New Basel Capital Accord, Bank for International Settlements, Jan 2001
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Η Κεφαλαιακή Επάρκεια (Capital Adequacy)

Η έννοια της Κεφαλαιακής Επάρκειας, στην οποία αναφερθήκαμε 

επανειλημμένα παραπάνω,, είναι άμεσα συναρτημένη με τον Κίνδυνο Επάρκειας 

Κεφαλαίων (capital ή solvency risk) ο οποίος συνίσταται στον κίνδυνο να πτωχεύσει 

μία Τράπεζα, λόγω του συνόλου των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη. Η 

Τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο επάρκειας κεφαλαίων όταν, για παράδειγμα λόγω 

μεταβολών στις αγοραίες τιμές των στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού, η 

τρέχουσα αξία των στοιχείων του ενεργητικού μειωθεί κάτω από την τρέχουσα αξία 

των στοιχείων του παθητικού. Στην περίπτωση αυτή τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας 

δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών που προέκυψαν από το σύνολο των 

κινδύνων που είχε αναλάβει.

Η Κεφαλαιακή Επάρκεια στοχεύει να θέσει ένα ελάχιστο επίπεδο Ιδίων Κεφαλαίων 

που απαιτούνται να έχει κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα σε συνάρτηση με τον αναλαμβανόμενο 

Πιστωτικό Κίνδυνο. Για πρώτη φορά το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων συνδέεται με τον Πιστωτικό 

Κίνδυνο και ο "συντελεστής του Cooke" (Cooke Ratio) καθιερώνεται το 1988 στο Σύμφωνο της 

Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια για την αντιμετώπιση του Πιστωτικού Κινδύνου (Credit 

Risk). Στην ελληνική του μορφή, νομοθετημένη με την Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 

(ΠΔΤΕ) 2054 του 1992, ονομάστηκε Συντελεστής Φερεγγυότητας και ορίστηκε ως ο λόγος των 

Ιδίων Κεφαλαίων του Πιστωτικού Ιδρύματος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα 

εκτός ισολογισμού στοιχεία "σταθμισμένα κατά τον κίνδυνο τους". Η ελάχιστη τιμή του 

καθορίσθηκε στο 8% και σχεδιάστηκε να καλύπτει τον κίνδυνο από μη εκπλήρωση της 

υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου σε όλες της τις μορφές (π.χ. χορηγήσεις αλλά και 

εγγυητικές επιστολές, πιστώσεις έναντι φορτωτικών αλλά και συμβάσεις επί επιτοκίων και 

τιμών συναλλάγματος).

Με έναυσμα την κρίση της δεκαετίας του ’80 στο διεθνές χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, οι Εποπτικές Αρχές επέκτειναν την εφαρμογή των Κεφαλαιακών Απαι

τήσεων και στον Κίνδυνο Αγοράς (Market Risk) με την επιβολή του Δείκτη 

Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Directive Ratio, CAD). Για τον 

υπολογισμό του, που ακολουθεί τις γενικές αρχές του παλαιότερου Συντελεστή 

Φερεγγυότητας, προστέθηκαν στον παρονομαστή (δηλ. στο Σταθμισμένο 

Ενεργητικό) και στοιχεία από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (trading book), ώστε να
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συμπεριλαμβάνεται και ένα ποσό που θα αντιπροσωπεύει τον Κίνδυνο Αγοράς 

επιπλέον του ήδη υπάρχοντος Πιστωτικού Κινδύνου. Τα στοιχεία αυτά σταθμίζονται 

ανάλογα με τον κίνδυνο που προέρχεται από τη μεταβολή τιμών συναλλάγματος, 

μετοχών, επιτοκίων και άλλων παραμέτρων της αγοράς. Η ΠΑΤΕ 2397/1996 

καθορίζει τους συντελεστές στάθμισης και τις μεθόδους που τα Πιστωτικά Ιδρύματα 

επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουν.

Αναγνωρίζοντας τα ελαττώματα του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ως 

δείκτη υπολογισμού των απαιτούμενων από τις Τράπεζες Ιδίων κεφαλαίων, η 

Τράπεζα της Ελλάδος προώθησε νομοθετική ρύθμιση - ορμώμενη από τις υποδείξεις 

της Επιτροπής της Βασιλείας - που ψηφίστηκε τελικά το 2001 (Ν. 2937/26.07.01), η 

οποία επιτρέπει στα Πιστωτικά Ιδρύματα να χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα βασισμένα στην 

μεθοδολογία της Μεγίστης Δυνητικής Ζημίας (Value at Risk, VaR) για τον υπολογισμό του 

Κινδύνου Αγοράς του εμπορικού τους χαρτοφυλακίου και των συνεπαγόμενων 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων.

Οι Εποπτικές Αρχές μόλις τον Ιανουάριο του 2001 δημοσίευσαν προτάσεις για την 

αναθεώρηση του Κανονιστικού Πλαισίου για την Εποπτεία των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, 

γνωστές ως Προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας (BIS 2001 Proposals), περιλαμβάνοντας 

πλέον και την απόφαση για επιβολή επιπλέον Κεφαλαιακών Απαιτήσεων για την κάλυψη ζημιών 

που ενδέχεται να προέλθσυν από Λειτουργικό Κίνδυνο (Operational Risk), δηλαδή προβλήματα σε 

τεχνικά συστήματα υποστήριξης, ανθρώπινα λάθη, φυσικές καταστροφές ή παράνομες 

πράξεις.. Το νέο πλαίσιο, το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αναμένεται να υιοθετηθεί 

από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέχρι τις αρχές του 2005. Στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος 

παρατίθενται οι συντελεστές Κεφαλαιακής Επάρκειας που προτείνονται από το πλαίσιο αυτό.

2.1.2. Παράγοντες ανταγωνισμού

Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων αποτελεί τόσο σε ελληνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο έναν από τους κυριότερους παράγοντες διαμόρφωσης
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

δεδομένου ότι συσχετίζεται με το σύνολο των επιχειρηματικών αποφάσεων που 

λαμβάνονται κατά την εξάσκηση της τραπεζικής πρακτικής. Η πλειοψηφία των 

μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών στην Ελλάδα, έχουν αναπτύξει ή βρίσκονται στην 

φάση ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων για τη μέτρηση των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για τη 

διαχείριση τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής πλεονεκτήματα που προκύπτουν 

από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του συστήματος διαχείρισης τραπεζικών 

κινδύνων:

■: Η μέτρηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων συνεπάγεται ορθή 

τιμολόγηση των προϊόντων της Τράπεζας. Για παράδειγμα, ο πιστωτικός 

κίνδυνος που αναλαμβάνει η Τράπεζα λόγω των χορηγούμενων δανείων 

επηρεάζει σημαντικά την τιμολόγηση των χορηγήσεων.

■: Η ανάλυση των προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων βάσει των 

αναληφθέντων κινδύνων (risk adjusted profitability), 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 τραπεζικών 

κινδύνων που αυτός συνεπάγεται, διασφαλίζει την τήρηση του επιθυμητού 

επιπέδου ανάληψης κινδύνων βάσει της διάθεσης ανάληψης κινδύνων της 

Τράπεζας.

■c 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 του 

μετόχου 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
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πενταετία. Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναγκαιότητα της διαχείρισης κινδύνων 

στον ελληνικό χώρο είναι οι εξής:

■·: Απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος (deregulation): 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 ATHIBOR, επταετή και δεκαετή ομόλογα του ελληνικού 

Δημοσίου]. Μάλιστα η τάση για μείωση του εκάρ (spread) μεταξύ καταθέσεων 

και χορηγήσεων είναι εμφανής και αναμένεται να ενταθεί στο άμεσο μέλλον.

Αποτέλεσμα των προαναφερθεισών αλλαγών ήταν η εισαγωγή νέων 

χρηματοοικονομικών κινδύνων στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών οι 

οποίοι κάτω από το προηγούμενο περιβάλλον απλά δεν υφίσταντο.

■: Ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς ομολόγων και αγοράς 

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 παράγωγα, ιδιαίτερα μετά την έναρξη 

λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών. 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.

Η ανάληψη θέσεων στα προαναφερθέντα προϊόντα, σε συνδυασμό με την 

αυξημένη ρευστότητα των αγορών που 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 - accrual accounting), ενώ πλέον βασίζεται σε 

στοιχεία αποτιμημένα σε τρέχουσες αγοραίες αξίες (mark to market).

■ Μετατροπή των μη άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων του χαρτοφυλακίου σε 

διαπραγματεύσιμους τίτλους (securitisation): Η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του 

χαρτοφυλακίου χορηγήσεων ή/και άλλων στοιχείων του ενεργητικού των
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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 αξίας των στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού σε 

τρέχουσες αγοραίες αξίες και τη διαχείριση των κινδύνων που συνεπάγονται.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να 

αναφερθούμε στην επίδραση που έχει η διαχείριση κινδύνων στην αξία της Τράπεζας 

ως επιχείρησης. Υπάρχει η πεποίθηση10 ότι η διαχείριση κινδύνων γενικά στις 

επιχειρήσεις μπορεί να αυξήσει την αξία τους με τρεις τρόπους :

=> Μειώνοντας την φορολογία

=> Μειώνοντας τα κόστη συναλλαγών

=> Αποφεύγοντας τις επιπτώσεις εσφαλμένων επενδυτικών αποφάσεων

Δεδομένης της θεωρίας των Modigliani - Miller που προβλέπει οτι η αξία της 

επιχείρησης αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι καθαρές χρηματορροές της, η απόδειξη 

από τους Mayers και Smith (1982), Smith και Stulz (1985) και Rauls και Smithson 

(1990) ότι η αντιστάθμιση κινδύνου πράγματι έχει τις παραπάνω συνέπειες οδήγησε 

στο συμπέρασμα οτι και η αξία της επιχείρησης που μετρά, διαχειρίζεται και 

αντισταθμίζει τους κινδύνους της αυξάνεται.

2.2 Σύστημα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων

Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνου ορίζεται ως η διαδικασία της συνεχούς 

μέτρησης, παρακολούθησης και αντιστάθμισης του συνόλου των τραπεζικών 

κινδύνων.11

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων αποτελείται 

από ένα πλέγμα διαδικασιών, οργάνωσης, εργαλείων μέτρησης και ανάλυσης

10 Charles W. Smithson & Clifford W. Smith Jr with D. Sykes Wilford , Managing Financial Risk,, 
Irwin Professional Publishing, USA 1995
11 Bessis Joel, Risk Management in Banking, Wiley, Aug 98.
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12 , ,κινδύνων και βέβαια τεχνολογίας πληροφορικής . Η έννοια “σύστημα διαχείρισης 

τραπεζικών κινδύνων” χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο και συμπεριλαμβάνει τόσο το 

μηχανογραφικό σύστημα, λογισμικό - software, υλικό - hardware, αλληλοσύνδεση - 

interface, όσο και τις περιβάλλουσες διαδικασίες, οργάνωση, τρόπο αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων και λήψης αποφάσεων. Ως σύστημα διαχείρισης τραπεζικών 

κινδύνων δηλαδή υπονοείται το ευρύτερο σύστημα ανθρώπου-μηχανής. Ένα τέτοιο 

τυπικό σύστημα παρουσιάζεται διαγραμματικά παρακάτω και αναλύεται στη 

συνέχεια.

Διάγραμμα 2

Πλαίσιο Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων

ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Λήψη Αποφάσεων 
. \

a
1"νν

1
| 1
εω

ιγνωριση
«όνων

Μέτρηση
Κινδύνων

Καθορισμός Ορίων

/ \
/Ανθρωποι Αλγόριθμοι Τεχνολογία \

^ . ■" '
Οργάνωση Διαδικασίες και Σημεία Ελέγχου

a? ΛMmy “ ss .

ΥΠΟΔΟΜΗ

2.2.1 Στόχος 12

12 Antony M. Santomero, Commercial Bank Risk Management: an Analysis of the Process, The 
Wharton School

19



Ο στόχος του Πιστωτικού Ιδρύματος αποκρυσταλλώνεται με την έκφραση του 

επιθυμητού επιπέδου ανάληψης κινδύνου, το οποίο αναφέρεται και ως η διάθεση 

ανάληψης κινδύνων (risk appetite). Η διάθεση ανάληψης κινδύνων καθορίζεται στο 

πλαίσιο της στρατηγικής που οριοθετείται από την Ανώτατη Διοίκηση. Η Τράπεζα 

ανάλογα με τη διάθεση της για ανάληψη κινδύνων μπορεί να ενταχθεί σε μια από τις 

παρακάτω κατηγορίες:

. ■ Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκρίνει υψηλά όρια διαπραγμάτευσης και 

ανοιγμάτων (trading, gap and stop-loss limits), παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη 

δυνατότητα να μεγιστοποιηθεί η (αναμενόμενη) απόδοση [Et(r)] των συναλλαγών 

μέσω της ανάληψης μεγαλύτερων κινδύνων.

■ Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκρίνει χαμηλά όρια διαπραγμάτευσης και 

ανοιγμάτων (trading, gap and stop-loss limits), έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η 

έκθεση σε κίνδυνους και βέβαια η (αναμενόμενη) απόδοση [Et(r)], 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 υποκαθίστανται από καμιά 

μεθοδολογία ή σύστημα μέτρησης των κινδύνων, τα οποία απλά αποτελούν εργαλεία 

υποστήριξης της διαχείρισης των κινδύνων.

2.2.2 Μεθοδολογία

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
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στοιχείων ενεργητικού - παθητικού και εκτός ισολογισμού (asset liability 

management) είναι 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 κινδύνού 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.

■: Η διαφοροποίηση (diversification) 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.

■ο 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 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 με βάση τα 

χαρακτηριστικά της.

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.

Οι προαναφερθείσες μέθοδοι διαχείρισης των κινδύνων θα περιγραφούν 

αναλυτικότερα στη συνέχεια της παρούσας εργασίας.
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2.2.3 Υποδομή

Τα εργαλεία που αποτελούν την υποδομή στην οποία στηρίζεται το σύστημα 

διαχείρισης κινδύνων πρέπει να εξυπηρετούν τη μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων 

που εφαρμόζει η Τράπεζα. Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει:

■: το ανθρώπινο δυναμικό

■: το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο

■: την υποστήριξη των μεθοδολογιών μέτρησης κινδύνων

■: την τεχνολογία πληροφορικής

■: τις κατάλληλες διαδικασίες και σημεία ελέγχου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

η ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων

Η εξέλιξη της τεχνογνωσίας κατά 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. Καθόσον 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 στην συνεχή ενσωμάτωση στο εφαρμοζόμενο 

σύστημα εκείνων των εξελίξεων που κρίνονται απαραίτητες, έχοντας ως κριτήριο το “όραμα” 

το οποίο έχει εκφράσειη Τράπεζα.

2.3 Επιτροπή Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού 
(ALCO)

Στα πλαίσια της προσφιλούς συνήθειας των ελληνικών τραπεζών να 

ακολουθούν τα βήματα της διεθνούς τραπεζικής, έχουν προβεί ή προβαίνουν στη 

σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού (Asset Liability 

Committee - ALCO).
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Πρόκειται για μια υψηλού επιπέδου επιτροπή, η οποία αποτελείται από 

ανωτάτου επιπέδου στελέχη και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και διαχείριση των 

κινδύνων από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας. Στις 

αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και η αναθεώρηση των 

επενδυτικών στρατηγικών, η τιμολόγηση και ανάπτυξη προϊόντων καθώς και η 

παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά. Επίσης ευθύνη της ALCO είναι η 

αξιολόγηση των προϊόντων, έτσι ώστε η τιμολόγηση και οι επενδύσεις να συμφωνούν 

με τις αναμενόμενες αποδόσεις ως προς το μετοχικό κεφάλαιο και με τους 

καθορισμένους στόχους της εταιρείας.

Σύμφωνα με την Ένωση Αναλογιστών των ΗΠΑ : «Η Διαχείριση Στοιχείων 

Ενεργητικού - Παθητικού μπορεί να ορισθεί ως η συνεχής διαδικασία διατύπωσης, 

υλοποίησης, ελέγχου και αναθεώρησης των στρατηγικών που σχετίζονται με τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού σε μια προσπάθεια επίτευξης των 

οικονομικών αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης κάτω από ένα δοσμένο σύνολο 

ανοχών στον κίνδυνο και περιορισμών».13

Η χάραξη της πολιτικής σε σχέση με τη διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων 

που αναλαμβάνει η Τράπεζα αποτελεί μία από τις κύριες αρμοδιότητες της 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 (trade off) της ελαχιστοποίησης του κινδύνου 

και της αύξησης της αποδοτικότητας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων (ΣΔΤΚ) αποτελεί ένα από τα 

εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ALCO για την υποστήριξη των εργασιών της. 

Εκτός από το ΣΔΤΚ 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

13 Eberhard J., Asset-Liability Management in the Life-Insurance Industry, University of Calgary, 1998
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υποστηρίζει την καθημερινή λειτουργία (operation) της διαχείρισης των 

χρηματικών ροών (cash flow management).

■ Σύστημα Προϋπολογιστικού Ελέγχου (Budgetary Control System), 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 (Profitability), το οποίο παρακολουθεί 

απολογιστικά την κερδοφορία των προϊόντων, των μονάδων και των πελατών 

της Τράπεζας.

■ Σύστημα Πιστωτικού Κινδύνου, το οποίο αξιολογεί τα ανοίγματα της 

Τράπεζας και υπολογίζει τον πιστωτικό κίνδυνο που συνεπάγονται.

Όλα τα παραπάνω υποσυστήματα του Συστήματος Διοικητικής 

Πληροφόρησης είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους και αποτελούν 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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Κατηγορίες Τραπεζικών Κινδύνων

3.1 Κίνδυνοι Αγοράς (market risks)

Ον κίνδυνον αγοράς συμπεριλαμβάνουν όλους τους κννδύνους ον οποίον είναν 

συνέπενα μεταβολών των αγοραίων τνμών των χρηματοονκονομνκών μέσων που 

συνθέτουν το χαρτοφυλάκνό της Τράπεζας. Συγκεκρνμένα, ως κίνδυνος αγοράς 

ορίζεταν η μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας λόγω των μεταβολών στνς 

τνμές αγοράς αυτών των χρηματοονκονομνκών μέσων. Ον κίνδυνον αγοράς 

περιλαμβάνουν τους παρακάτω κννδύνους :

Κίνδυνος επντοκίου (interest rate risk)

■·: Κίνδυνος συναλλάγματος (foreign exchange risk)

■l Κίνδυνος μετοχών (equity risk)

■: Κίνδυνος εμπορευμάτων (commodity risk)

3.1.1 Κίνδυνος Επιτοκίου (interest rate risk)

Προσδιορισμός

Η λεντουργία μνας τράπεζας συνίσταταν κατά κόρνο λόγο στη δναμεσολάβηση 

μεταξύ των πλεονασματνκών (καταθέτες) καν των ελλενμματνκών (δανενοδοτούμενον) 

σε κεφάλανα παραγόντων της ονκονομίας.

Ον δναφορετνκές ανάγκες τοποθέτησης κεφαλαίων μεταξύ των 

πλεονασματνκών παραγόντων της ονκονομίας καν της χρηματοδότησης των 

ελλενμματνκών παραγόντων, σε ότν αφορά τον χροννκό ορίζοντα δέσμευσης των 

κεφαλαίων, οδηγεί τνς τράπεζες στη δημνουργία υποχρεώσεων (π.χ. καταθέσενς) καν 

απαντήσεων (π.χ. χορηγήσενς) των οποίων η χροννκή δνάρκενα κατά κανόνα δεν 

ταυτίζεταν. Ον τράπεζες εκτίθενταν σε κίνδυνο επντοκίου, λόγω της δναφορετνκής 

χροννκής δνάρκενας των απαντήσεων καν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν, που 

οφείλεταν στνς συνεχόμενες μεταβολές των επντοκίων νδναίτερα σε αγορές όπου τα 

επντόκνα καθορίζονταν κάτω από συνθήκες ανταγωννσμού.

Επνπλέον, η μεταβολή των επντοκίων έχεν άμεση επίδραση στην αγοραία αξία 

των τίτλων που δναθέτεν η Τράπεζα στο χαρτοφυλάκνο της.
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Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος επιτοκίου αποτελεί μία εκτίμηση της μεταβολής της 

καθαρής θέσης της Τράπεζας (κέρδος ή ζημία) για συγκεκριμένες μεταβολές των 

επιτοκίων της αγοράς.

Ο κίνδυνος επιτοκίου παρουσιάζεται σε τρεις βασικές μορφές:

■: Κίνδυνος ανοιγμάτων (gap risk), ο οποίος αποτελεί τον κίνδυνο επιτοκίου που 

προέρχεται από τις διαφορετικές ληκτότητες των υποχρεώσεων και των 

απαιτήσεων. Η μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας λόγω του κινδύνου 

ανοιγμάτων οφείλεται στις περιπτώσεις που ακολουθούν:

=> 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:

- 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.

■π Κίνδυνος χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading risk), ο οποίος προέρχεται από τη 

μεταβολή της αγοραίας αξίας των τίτλων που διακρατούνται από την Τράπεζα για 

σκοπούς διαπραγμάτευσης.

■ΐ Basis risk, που προκύπτει στο πλαίσιο του κινδύνου ανοιγμάτων (gap risk) και 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών (trading risk), σε περιπτώσεις που η Τράπεζα 

αναλαμβάνει θέσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα, οι αποδόσεις των οποίων 

συνδέονται με επιτόκια αναφοράς. Η πιθανή σύνδεση θετικών και αρνητικών 

θέσεων με διαφορετικά επιτόκια αναφοράς οδηγεί σε ανάληψη basis risk στην 

περίπτωση μη ομοιόμορφης κίνησης των επιτοκίων αναφοράς.
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Σημασία Κινδύνου Επιτοκίου

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 επαναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου σε 

διαφορετικές ληκτότητες επιτοκίου καθίσταται δυσχερής, εάν οι χρονικός ορίζοντας 

που λήγουν (λήξη κεφαλαίων) οι πραγματοποιηθείσες χορηγήσεις 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 (hedging through derivatives). 

Κάτω από αυτό το πρίσμα και λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη θέσεων που υπόκεινται 

σε κίνδυνο επιτοκίου η έγκαιρη αναγνώριση (μηχανογραφικό Σύστημα Διαχείρισης 

Τραπεζικών Κινδύνων) καθώς και η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων 

καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικές.

3.1.2 Κίνδυνος Συναλλάγματος (foreign exchange risk)
Προσδιορισμός

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.

3.1.3 Κίνδυνος Μετοχών (equity risk)
Προσδιορισμός

Ο κίνδυνος μετοχών σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Τράπεζας το 

οποίο αποτελείται από τις μετοχές εκείνες που διατηρούνται για σκοπούς
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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.

3.1.4 Κίνδυνος Εμπορευμάτων (commodity risk)
Προσδιορισμός

Ο κίνδυνος εμπορευμάτων προέρχεται από τις θέσεις της Τράπεζας, σε 

χρηματοοικονομικά παράγωγα τα οποία έχουν ως υποκείμενο μέσο εμπορεύματα. Η 

αξία αυτού του χαρτοφυλακίου είναι συνάρτηση των τιμών που διαμορφώνονται από 

την αγορά στην οποία διαπραγματεύονται αυτά τα χρηματοοικονομικά παράγωγα. Ο 

κίνδυνος εμπορευμάτων ορίζεται ως η εκτίμηση της μεταβολής της καθαρής θέσης 

της Τράπεζας για συγκεκριμένες μεταβολές των τιμών των παραγώγων σε 

εμπορεύματα.

3.2 Κίνδυνος Ρευστότητας (liquidity risk)

Προσδιορισμός

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:
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■: Κίνδυνος ανοιγμάτων χρηματικών ροών (cash flow/ funding risk), 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 (market/product risk), 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 (diversification) των θέσεων της.

3.2 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)

3.2.1 Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου (counterparty risk)

Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου συνδέεται με την ικανότητα και τη προθυμία 

του συναλλασσόμενου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη
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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 τις εξής πιθανότητες:

Πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς λόγω πτώχευσης του αντισυμβαλλομένου (default 

risk).

■: Πιθανότητα διαφοροποίησης της φερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου (credit 

migration). Η διαφοροποίηση αυτή υλοποιείται ως μεταβολή του χαρακτηρισμού 

του αντισυμβαλλομένου από μια κατηγορία πιστωτικού κινδύνου (credit rating) 

σε άλλη. Η Τράπεζα μπορεί να κατατάσσει τους αντισυμβαλλόμενους με βάση 

ένα δικό της σύστημα διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου ή να ακολουθεί τη 

διαβάθμιση που διενεργείται από διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους διαβάθμισης 

πιστοληπτικής ικανότητας π.χ Standard & Poor’s.

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 μπορούν να ορισθούν 

οι παρακάτω κατηγορίες κινδύνου:

■d Κίνδυνος συγκέντρωσης (concentration risk): Ο κίνδυνος συγκέντρωσης

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 (diversification) των στοιχείων ενεργητικού και εκτός 

ισολογισμού της Τράπεζας, ανά αντισυμβαλλόμενο ή ομάδα αντισυμβαλλομένων, 

όπως για παράδειγμα ανά οικονομικό κλάδο, γεωγραφική περιοχή, 

χρηματοοικονομικό μέσο (προϊόν) κλπ.

■γ Κίνδυνος χώρας (country and transfer risk): Ο κίνδυνος χώρας αναφέρεται στον 

κίνδυνο που συνεπάγονται οι διασυνοριακές συναλλαγές της Τράπεζας. 

Διασυνοριακές συναλλαγές θεωρούνται οι συναλλαγές εκείνες στις οποίες ο
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αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε διαφορετική χώρα και η συναλλαγή 

διενεργείται σε νόμισμα διαφορετικό του τοπικού του νομίσματος. Η ικανότητα 

του αντισυμβαλλομένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη 

διασυνοριακή συναλλαγή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις οικονομικές, θεσμικές 

και πολιτικές συνθήκες της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία.

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί στη διακίνηση 

συναλλάγματος σε μια χώρα ή τα αποθέματα μιας χώρας σε ένα ξένο νόμισμα δεν 

είναι επαρκή για τη αποπληρωμή των διασυνοριακών δανείων από οφειλέτες 

εγκατεστημένους στη χώρα αυτή, η Τράπεζα είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο χώρας, 

ακόμη και εάν οι οφειλέτες διαθέτουν τα απαιτούμενα ποσά στο τοπικό τους 

νόμισμα.

3.3.2 Κίνδυνος Προϊόντος (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.

Ο κίνδυνος προϊόντος κατηγοριοποιείται κατά περίπτωση, ανάλογα με το 

χρηματοοικονομικό μέσο που εξετάζεται. Συγκεκριμένα, για τα παραδοσιακά 

τραπεζικά προϊόντα (π.χ. χορηγήσεις) ο κίνδυνος προϊόντος μπορεί να διαχωριστεί ως 

εξής:

■ Κίνδυνος ονομαστικής αξίας (principal risk): Με τον όρο αυτό εκφράζεται 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. Η ενδεχόμενη ζημιά που προέρχεται 

από τον κίνδυνο ονομαστικής αξίας, πρέπει να προσαρμοσθεί έτσι ώστε να 

συμπεριλάβει και την πραγματική αξία ρευστοποίησης των εμπραγμάτων
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καλυμμάτων (tangible collateral). Η αξία αυτή ισούται με την τρέχουσα αξία 

των καλυμμάτων μειωμένη κατά τα έξοδα ρευστοποίησης και εκφράζει τον 

κίνδυνο εξασφαλίσεων (collateral risk) στον οποίο είναι εκτεθειμένη η 

Τράπεζα

■: Κίνδυνος δεδουλευμένων τόκων (accrued interest risk): Με τον όρο αυτό,

εκφράζεται ο κίνδυνος,. στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα για το ποσό που 

αποτελείται από τους δεδουλευμένους και μη εξοφληθέντες τόκους.

Ο κίνδυνος προϊόντος για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα προέρχεται

κατά κύριο λόγο από τους δύο παρακάτω κινδύνους:

■: Κίνδυνος αντικατάστασης (contract ή pre-settlement ή replacement risk): 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 πολύ χαμηλότερο 

πιστωτικό κίνδυνο από ότι για τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα, καθώς 

εκτίθεται σε κίνδυνο μόνο για το κόστος αντικατάστασης (replacement cost), 

δηλαδή το ποσό της διαφοράς της τρέχουσας αξίας του παραγώγου από τη 

συμφωνηθείσα αξία της πράξης και όχι για το σύνολο του νοητού κεφαλαίου 

(notional amount) 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.
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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 (fraud). Για παράδειγμα, μια 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 

μιας Τράπεζας.

Η ποσοτικοποίηση (μέτρηση) του λειτουργικού κινδύνου βρίσκεται διεθνώς 

σε εμβρυϊκό στάδιο.

Στον λειτουργικό κίνδυνο εντάσσονται και οι παρακάτω κατηγορίες:

Κίνδυνος νομικής συμμόρφωσης 

■c Κίνδυνος μοντέλων 

■: Κίνδυνος εγκλήματος 

Ur Κίνδυνος τεχνολογίας

3.5 Λοιποί Κίνδυνοι

Οι κίνδυνοι που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα, είτε εμπεριέχονται σε 

κάποια άλλη μορφή κινδύνου, είτε δεν ποσοτικοποιούνται με βάση τις μεθοδολογίες 

που χρησιμοποιούνται στη διεθνή πρακτική για τη μέτρηση των κινδύνων καθώς 

οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες που δεν μπορούν να προβλεφθούν

Νομικός Κίνδυνος (legal risk)
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Ο νομικός κίνδυνος ορίζεται ως η ενδεχόμενη ζημιά που προκύπτει εξαιτίας 

της μη τήρησης του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου ή εξαιτίας μεταβολών στο 

νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι ο 

νομικός κίνδυνος είναι κίνδυνος στον οποίο θα ήταν εκτεθειμένη οποιαδήποτε 

επιχείρηση σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού και δεν αποτελεί καθαρά τραπεζικό 

κίνδυνο. Ο νομικός κίνδυνος μπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω σε δύο κατηγορίες:

■: Κίνδυνος νομικής συμμόρφωσης (compliance risk), 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.

Ο κίνδυνος νομικής συμμόρφωσης αποτελεί την έκφραση του νομικού κινδύνου 

που προέρχεται από εσωτερικούς παράγοντες και στο πλαίσιο αυτό μπορεί να 

ενταχθεί και στην κατηγορία του λειτουργικού κινδύνου. Η ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου νομικής συμμόρφωσης διασφαλίζεται με την εδραίωση των κατάλληλων 

δικλείδων ασφαλείας στις διαδικασίες της Τράπεζας.

■c Θεσμικός κίνδυνος (regulatory risk), ο οποίος προέρχεται από εξωτερικούς 

παράγοντες και συγκεκριμένα από μεταβολές του θεσμικού/νομοθετικού 

πλαισίου. Ο θεσμικός κίνδυνος δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί, καθώς αποτελεί 

έναν μη προβλέψιμο παράγοντα. Συνεπώς, η εκτίμηση της επίπτωσης του 

θεσμικού κινδύνου μπορεί να διενεργηθεί μόνο με την ενσωμάτωση ακραίων 

σεναρίων στο ΣΔΤΚ, ώστε να εκτιμηθεί η επίπτωση των ακραίων αυτών 

περιπτώσεων στην καθαρή θέση της Τράπεζας.

Πολιτικός Κίνδυνος (political risk)

Ο πολιτικός κίνδυνος ορίζεται ως η ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης 

της Τράπεζας που προκύπτει από μεταβολές στο πολιτικό περιβάλλον των αγορών 

στις οποίες δραστηριοποιείται και οι οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη 

λειτουργία της. Επίσης δεν αποτελεί καθαρά τραπεζικό κίνδυνο.

Ο πολιτικός κίνδυνος εντάσσεται στην κατηγορία των στρατηγικών κινδύνων 

και είναι άμεσα συνδεδεμένος και με τον θεσμικό κίνδυνο. Ο πολιτικός κίνδυνος δεν 

μπορεί να μετρηθεί, καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί. Κατά συνέπεια, ο
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πολιτικός κίνδυνος (όπως και ο θεσμικός κίνδυνος) μπορεί να ενσωματωθεί στο 

ΣΔΤΚ με τη μορφή σεναρίων για το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, έτσι όπως αυτό θα 

διαμορφωθεί με βάση προβλεπόμενες μεταβολές του πολιτικού περιβάλλοντος. Με 

τα σενάρια αυτά μπορεί να μετρηθεί η επίπτωση του πολιτικού κινδύνου στους 

κινδύνους αγοράς, ρευστότητας και πιστωτικό.

Κίνδυνος Φήμης (reputation risk)

Ο κίνδυνος φήμης προκύπτει από τη μεταβολή της εικόνας που έχει το 

εξωτερικό περιβάλλον και κατά κύριο λόγο οι πελάτες για την Τράπεζα. Ούτε αυτή η 

κατηγορία κινδύνου εντάσσεται στους καθαρά τραπεζικούς. Ο κίνδυνος φήμης κατά 

κύριο λόγο προκύπτει από οποιαδήποτε ενέργεια ερμηνευθεί, ορθά ή/και λανθασμένα 

από την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης, ότι βλάπτει τα συμφέροντα των 

καταθετών, των επενδυτών και της κοινωνίας.

Κίνδυνος Τεχνολογίας (technology risk)

Ο κίνδυνος τεχνολογίας ορίζεται ως η ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να 

προκόψει από ανεπαρκή λειτουργία της τεχνολογικής υποδομής και των 

πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να προκόψει 

από ανεπαρκή προστασία των συστημάτων, για παράδειγμα σε σχέση με την 

πρόσβαση από εξουσιοδοτημένους χρήστες ή την προστασία από φυσικές 

καταστροφές.

Ο κίνδυνος τεχνολογίας εντάσσεται στην κατηγορία του λειτουργικού 

κινδύνου και η ελαχιστοποίησή του διασφαλίζεται όπως για τον λειτουργικό κίνδυνο, 

μέσω των αρχών εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας.

Κίνδυνος Μοντέλων (model risk)

Ο κίνδυνος μοντέλων (model risk) προέρχεται από μαθηματικά μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα, για παράδειγμα κατά την τιμολόγηση ή την 

αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες των θέσεων που έχει αναλάβει (π.χ μοντέλο Black- 

Scholes για την αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης - options), τα οποία
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ενδεχομένως να μη συγκλίνουν προς τις αγοραίες αξίες. Ο κίνδυνος μοντέλου 

προέρχεται από την τροφοδότηση του χρησιμοποιούμενου μοντέλου με λάθος 

παραμέτρους ή από τη διενέργεια μη ρεαλιστικών υποθέσεων στις οποίες βασίζεται 

το χρησιμοποιούμενο μοντέλο ή ακόμη και από λάθη κατά την εφαρμογή 

(υλοποίηση) του μοντέλου.

Ο κίνδυνος μοντέλων εντάσσεται στην κατηγορία του λειτουργικού κινδύνου 

και η ελαχιστοποίησή του διασφαλίζεται όπως για τον λειτουργικό κίνδυνο, μέσω των 

αρχών εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας.

Κίνδυνος Εγκλήματος (crime risk)

Ο κίνδυνος εγκλήματος ορίζεται ως η ενδεχόμενη ζημία που προκύπτει από 

εγκληματικές ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν την Τράπεζα. Οι εγκληματικές 

ενέργειες μπορεί να προκόψουν είτε από το εσωτερικό (π.χ. απάτη που διενεργείται 

από εργαζομένους της Τράπεζας) είτε από το εξωτερικό περιβάλλον της Τράπεζας 

(π.χ. ληστεία).

Η περίπτωση της εσωτερικής εγκληματικής ενέργειας εντάσσεται στον 

λειτουργικό κίνδυνο και αντιμετωπίζεται μέσω του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

της Τράπεζας. Ο κίνδυνος από εγκληματικές ενέργειες που προέρχονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον δεν μπορεί να μετρηθεί, καθώς δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος εξωτερικών εγκληματικών ενεργειών μπορεί 

να ενσωματωθεί στο ΣΔΤΚ με τη μορφή σεναρίων, τα οποία θα βασίζονται σε 

ιστορικά στοιχεία για αντίστοιχες εγκληματικές ενέργειες στο παρελθόν.
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Κίνδυνος Πληθωρισμού (inflation risk)

Ο κίνδυνος πληθωρισμού αποτελεί τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται μία 

επιχείρηση λόγω μεταβολών του πληθωρισμού στις χώρες που δραστηριοποιείται. Ο 

κίνδυνος πληθωρισμού οφείλεται στη μεταβολή της πραγματικής (real) αξίας των 

χρηματικών εισροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Ο κίνδυνος πληθωρισμού 

αναφέρεται στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων μίας επιχείρησης και η εξέτασή του έχει 

νόημα για τις εταιρείες που διαχειρίζονται επενδυτικά χαρτοφυλάκια (όπως για 

παράδειγμα οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων). Σε μία τράπεζα ο 

κίνδυνος πληθωρισμού εξετάζεται έμμεσα, καθώς επηρεάζει τη διαμόρφωση των 

επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των τιμών των μετοχών και 

εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός επηρεάζει τις τιμές αγοράς όλων των 

χρηματοοικονομικών μέσων του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και κατά συνέπεια η 

επίπτωσή του μετράται μέσω της επίπτωσης των κινδύνων αγοράς στην καθαρή θέση 

της Τράπεζας.

Κίνδυνος Ακίνητης Περιουσίας (property risk)

Ο κίνδυνος ακίνητης περιουσίας ορίζεται ως η ενδεχόμενη μεταβολή της 

καθαρής θέσης μίας επιχείρησης λόγω των μεταβολών στην αγοραία αξία των 

ακινήτων κυριότητάς της. Ο κίνδυνος αυτός εξετάζεται μεμονωμένα από εταιρείες 

που έχουν ως κύριο αντικείμενό τους τη διαχείριση ακινήτων. Για την Τράπεζα ο 

κίνδυνος αυτός εμφανίζεται μέσω των ακινήτων που αποτελούν εξασφαλίσεις των 

δανείων που έχει χορηγήσει ή μέσω των ακινήτων που περιέρχονται στην ιδιοκτησία 

της Τράπεζας από πλειστηριασμούς.

Στην πρώτη περίπτωση, των δανείων που αποτελούν εξασφαλίσεις 

χορηγήσεων, ο κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Τράπεζα, μετράται μέσω του 

πιστωτικού κινδύνου και συγκεκριμένα του κινδύνου ονομαστικής αξίας (ο κίνδυνος 

ονομαστικής αξίας προσαρμόζεται έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη του την πραγματική 

μετά τη ρευστοποίηση αξία των προσημειωμένων ή υποθηκευμένων ακινήτων). Στη 

δεύτερη περίπτωση, των ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα της Τράπεζας 

μέσω πλειστηριασμών, ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα μετράται στο
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πλαίσιο του κινδύνου ρευστότητας και συγκεκριμένα εντάσσεται στην κατηγορία του 

κινδύνου ρευστότητας αγοράς.

Κίνδυνος Στοιχείων Εκτός Ισολογισμού (off - balance sheet risk)

Ο κίνδυνος στοιχείων.εκτός ισολογισμού ορίζεται ως το σύνολο των κινδύνων 

που προέρχονται από τα εκτός ισολογισμού στοιχεία του χαρτοφυλακίου της 

Τράπεζας. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα χρηματοοικονομικά 

παράγωγα μέσα όσο και τα παραδοσιακά προϊόντα εκτός ισολογισμού (π.χ. 

εγγυητικές επιστολές, συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων - 

factoring). Η μέτρηση του κινδύνου στοιχείων εκτός ισολογισμού διενεργείται με τη 

μέτρηση των επιμέρους κινδύνων που συνεπάγονται τα στοιχεία αυτά και 

εντάσσονται στο ΣΔΤΚ (κίνδυνοι αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικός 

κίνδυνος).

Κίνδυνος Επάρκειας Κεφαλαίων (capital ή solvency risk)

Ο κίνδυνος επάρκειας κεφαλαίων συνίσταται στον κίνδυνο να πτωχεύσει η 

Τράπεζα, λόγω του συνόλου των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη. Η 

Τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο επάρκειας κεφαλαίων όταν, για παράδειγμα λόγω 

μεταβολών στις αγοραίες τιμές των στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού, η 

τρέχουσα αξία των στοιχείων του ενεργητικού μειωθεί κάτω από την τρέχουσα αξία 

των στοιχείων του παθητικού. Στην περίπτωση αυτή τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας 

δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών που προέκυψαν από το σύνολο των 

κινδύνων που είχε αναλάβει.

Η διαχείριση του κινδύνου επάρκειας κεφαλαίων, αντιμετωπίζεται στο 

πλαίσιο του μεσομακροπρόθεσμου προγραμματισμού της Τράπεζας και στο πλαίσιο 

των εργασιών της ALCO για βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (ένα μήνα έως ένα 

έτος).

Η επίπτωση του κινδύνου επάρκειας κεφαλαίων μπορεί να αξιολογηθεί με τη 

μέτρηση όλων των επιμέρους κινδύνων που έχει αναλάβει η Τράπεζα και μετρώνται 

από το ΣΔΤΚ. Η μέτρηση των επιμέρους κινδύνων όμως διαφοροποιείται από την 

ενοποίηση των μετρήσεων και τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου στον οποίο 

εκτίθεται η Τράπεζα, δηλαδή τη μέτρηση του κινδύνου επάρκειας κεφαλαίων. Η
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δυσκολία στην ενοποίηση έγκειται κατά κύριο λόγο στη συσχέτιση που υπάρχει 

μεταξύ των επιμέρους κινδύνων, αλλά και στις διαφορετικές μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση κάθε κινδύνου.

Η μέτρηση του κινδύνου επάρκειας κεφαλαίων διενεργείται, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, για εποπτικούς σκοπούς και από τις αρμόδιες αρχές κάθε 

χώρας.

Ο τρόπος μέτρησης της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιείται 

από τις εποπτικές αρχές μπορεί σε ένα βαθμό να χρησιμοποιηθεί και εσωτερικά από 

την Τράπεζα ως μία εκτίμηση του κινδύνου επάρκειας κεφαλαίων στον οποίο είναι 

εκτεθειμένη. Παρόλα αυτά, η κεφαλαιακή επάρκεια για εποπτικούς σκοπούς 

βασίζεται σε κάποιες παραδοχές ή δεν συμπεριλαμβάνει ορισμένες θέσεις τις 

Τράπεζας που συνεπάγονται ανάληψη κινδύνων, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη.

Κίνδυνος Αναδοχής (Underwriting risk)

Ο κίνδυνος αναδοχής ορίζεται ως η ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης 

της Τράπεζας που προκύπτει από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ως ανάδοχος μίας 

δημόσιας εγγραφής μετοχών ή ομολογιακών δανείων.

Συγκεκριμένα, η αναδοχή μετοχών ή ομολογιακών δανείων συνεπάγεται 

ανάληψη κινδύνου ρευστότητας από την Τράπεζα, σε περίπτωση που αναγκασθεί να 

καλύψει το ποσό που δεν καλύφθηκε από τη δημόσια εγγραφή. Επιπλέον, οι μετοχές 

ή το μέρος του ομολογιακού δανείου που δεν καλύπτονται από τη δημόσια εγγραφή 

παραμένουν στο ίδιο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας και συμπεριλαμβάνονται στον 

κίνδυνο μετοχών ή ομολόγων αντίστοιχα της Τράπεζας.

Κίνδυνος Εσόδων (earnings risk)

Ο κίνδυνος εσόδων ορίζεται ως η ενδεχόμενη μεταβολή του καθαρού περιθωρίου 

τόκων (net interest margin) της Τράπεζας ως συνέπεια των μεταβολών των επιτοκίων 

της αγοράς. Ο κίνδυνος εσόδων ορίζεται με βάση τη φιλοσοφία που ακολουθεί η 

παλαιότερη από τις υπάρχουσες μεθοδολογίες για τη μέτρηση του κινδύνου 

επιτοκίου, τη μέθοδο της ανάλυσης ληκτότητας (maturity gap analysis), η οποία
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μετρά τον κίνδυνο επιτοκίου στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα βάσει της ενδεχόμενης 

μεταβολής του καθαρού περιθωρίου τόκων. Με άλλα λόγια ο κίνδυνος εσόδων 

αποτελεί μία έκφραση του κινδύνου επιτοκίου, όπως αυτός ποσοτικοποιείται με τη 

μέθοδο ανάλυσης ληκτότητμς, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

Κίνδυνος του Κύκλου Ζωής (business cycle risk)

Στην βιβλιογραφία14 αναφέρεται και ο κίνδυνος αυτός που σχετίζεται με την 

ύπαρξη σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα στον όγκο των πωλήσεων ορισμένων 

κατηγοριών επιχειρήσεων (αγροτικές, αυτοκινητοβιομηχανίες, ταξιδιωτικά 

πρακτορεία, κατασκευαστές κατοικιών και εμπορικών κέντρων κλπ.) και σε 

μακροοικονομικά μεγέθη όπως ο ρυθμός ανάπτυξης, η εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών στις οικονομικές συνθήκες κλπ.

Καθώς ο κίνδυνος αυτός είναι μακροοικονομικός οι επιχειρήσεις έχουν την 

δυνατότητα να τον προβλέψουν σε μεγαλύτερο βαθμό λίγα όμως μπορούσαν να 

κάνουν, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, για να τον αντισταθμίσουν. Θα πρέπει, επίσης, 

να σημειώσουμε εδώ την έλλειψη στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία μελετών 

που να συνδέουν αυτή την κατηγορία κινδύνου με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

14 John F. Marshall, Anthony F. Herbst, Vipul K. Bansal and Alan L. Tucker, Hedging Business Cycle 
Risk with Macro Swaps and Options, Included in: Advanced Strategies in Financial Risk Management, 
Robert J. Scwartz and Clifford W. Smith Jr, New York Institute of Finance, USA 1993
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Μέθοδοι Ποσοτικοποίησης και
Διαχείρισης Κινδύνων

Οι μέθοδοι που έχουν εφαρμοσθεί στη διεθνή τραπεζική πρακτική για την 

ποσοτικοποίηση των τραπεζικών κινδύνων έχουν περάσει ιστορικά από διάφορα 

στάδια εξέλιξης. Στην παρούσα φάση μπορούμε να μιλάμε πλέον για δύο βασικές 

κατηγορίες μεθόδων ποσοτικοποίησης κινδύνων:

1. τις παραδοσιακές μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης κινδύνων και

2. τις μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης κινδύνων βάσει της τρέχουσας 

αξίας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτιμούν την επίδραση των τραπεζικών κινδύνων 

μέσω της εκτιμούμενης μεταβολής του λογιστικού αποτελέσματος μιας τράπεζας το 

οποίο υπολογίζεται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (generally 

accepted accounting principles) και ειδικότερα βάσει της αρχής δεδουλευμένων 

εσόδων - εξόδων (accrual basis) και της αρχής του ιστορικού κόστους (historical cost 

principle).

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. Αποτέλεσμα της 

παραπάνω στροφής των τραπεζών και της διαφοροποίησης στον τρόπο υπολογισμού 

του λογιστικού αποτελέσματος, ήταν και η ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών 

ποσοτικοποίησης τραπεζικών κινδύνων.
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Η παραδοσιακή μέθοδος διαχείρισης στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού, η 

οποία βασίζεται στην αποτίμηση των θέσεων της Τράπεζας σύμφωνα με τα λογιστικά 

πρότυπα εκτείνεται βηματικά προς την κατεύθυνση του αριστερού βέλους του 

Διαγράμματος 3 που ακολουθεί. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη στην περίπτωση 

ενός συνολικού χαρτοφυλακίου που αποτελείται 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.

Διάγραμμα 3

Παραδοσιακή Διαχείριση 
Στοιχείων Ενεργητικοί - Παθητικού

Συνολικό
Χαρτοφυλάκιο
Τράπεζας

Διαχείριση Κινδύνων 
βάσει της

Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου

Προβλεπόμενη 
Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων

Προβλέψεις
Μεσοπρόθεσμου Ορίζοντα

Επενδυτικό και /lip ο σεγγισακές 'Δ
Τραπεζικό Τρέχουσες Αξίες

f^Χαριοφυλάκιο^/

Χαρτοφυλάκιο
Συναλλαγών

/Αποτίμησην
σε )”►

ΧΤρέχουσα/
\ Αξία/

Τρέχουσες
Αγοραίες

Αξίες

V J

./ΠαράγοντεςΧ. 
\ Κινδύνου /

\Αγοράς/

\J

Προβλεπόμενη 
Μεταβολή σε 
Τρέχουσα Αξία 

Συνολικού 
Χαρτοφυλακίου

Τρέχουσες Τιμές 
Αγοράς

Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμου Ορίζοντα

Πηγή: J.P. Morgan/Reuters, R1SKMETRIKS™- Technical Document, Fourth Edition 1996.

Η μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων βάσει της τρέχουσας αξίας του 

χαρτοφυλακίου εκτείνεται βηματικά προς την κατεύθυνση του δεξιού βέλους του 

διαγράμματος. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας αυτής βελτιστοποιούνται στην 

περίπτωση που η μεθοδολογία εφαρμόζεται επί ενός συνολικού χαρτοφυλακίου που 

αποτελείται κατά κύριο λόγο από θέσεις χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Η 

μεθοδολογία βασίζεται στην αποτίμηση των θέσεων του χαρτοφυλακίου με βάση τις 

τρέχουσες τιμές αγοράς. Επισημαίνεται ότι για τις θέσεις του επενδυτικού και
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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 μεθοδολογία 

τροφοδοτείται με 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 ως αποτέλεσμα των 

μεταβολών των παραγόντων της αγοράς.

Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας παρατίθεται ο εννοιολογικός σχεδιασμός 

για τις ακόλουθες μεθόδους μέτρησης τραπεζικών κινδύνων:

■ Στο πλαίσιο της παραδοσιακής μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης κινδύνων 

στοιχείων Ενεργητικού Παθητικού:

ο Μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου (Maturity Gap Analysis), για τη 

μέτρηση κινδύνου επιτοκίου.

ο Μέθοδος Ανάλυσης Ευαισθησίας Καθαρής Θέσης (Sensitivity Analysis), για τη 

μέτρηση του κινδύνου συναλλάγματος.

ο Μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας (Liquidity Gap Analysis), για τη 

μέτρηση του κινδύνου ρευστότητας.

■ Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων βάσει της τρέχουσας αξίας 

του χαρτοφυλακίου:

ο Μέθοδος Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας (Duration Gap 

Analysis), για τη μέτρηση του κινδύνου επιτοκίου.

ο Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk), παραλλαγή Delta Normal ή 

διακύμανσης - συνδιακύμανσης (variance - covariance), για τη συνολική 

μέτρηση των κινδύνων αγοράς (κίνδυνοι επιτοκίου, συναλλάγματος, μετοχών και 

εμπορευμάτων).

ο Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο, παραλλαγή ιστορικής προσομοίωσης (Historical 

Simulation), για τη συνολική μέτρηση των κινδύνων αγοράς.

ο Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο, παραλλαγή προσομοίωσης Monte Carlo, για τη 

συνολική μέτρηση των κινδύνων αγοράς.
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ο Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο, παραλλαγή ανάλυσης ακραίων σεναρίων (Stress 

Testing), για τη συνολική μέτρηση των κινδύνων αγοράς.

4.1 Μέτρηση Κινδύνου Επιτοκίου

4.1.1 Ανάλυση ΛηκτότηΤας Επιτοκίου (Maturity Gap Analysis)

Περιγραφή της Μεθόδου

Η μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου μετρά τον κίνδυνο επιτοκίου ως 

τη μεταβολή των καθαρών εσόδων από τόκους (καθαρού περιθωρίου τόκων) της 

Τράπεζας για συγκεκριμένες μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς. Τα καθαρά έσοδα 

από τόκους ορίζονται ως η διαφορά μεταξύ των τόκων εσόδων και των τόκων 

εξόδων.

Η μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου εφαρμόζεται για μια 

συγκεκριμένη μελλοντική περίοδο, για παράδειγμα ενός έτους, για την οποία η 

Τράπεζα θέλει να εξετάσει την ενδεχόμενη μεταβολή του καθαρού περιθωρίου 

τόκων. Για τον υπολογισμό της μεταβολής αυτής, τα στοιχεία Ενεργητικού - 

Παθητικού τα οποία είναι ευαίσθητα στις μεταβολές επιτοκίων, κατατάσσονται σε 

χρονικές ζώνες εντός της επιλεχθείσας χρονικής περιόδου, σύμφωνα με τη ληκτότητα 

του επιτοκίου τους. Η ληκτότητα επιτοκίου μιας θέσης είναι η χρονική περίοδος από 

την αρχή της εξεταζόμενης περιόδου (ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου 

επιτοκίου) μέχρι τον επόμενο επανακαθορισμό του επιτοκίου (ή τη λήξη της θέσης 

εάν δεν υπάρχει επόμενος επανακαθορισμός επιτοκίου). Κατά την ημερομηνία 

επανακαθορισμού του επιτοκίου η Τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου εφόσον η 

ενδεχόμενη μεταβολή του επιτοκίου επηρεάζει τα καθαρά έσοδα (αποτέλεσμα) από 

τόκους της συγκεκριμένης θέσης. Η μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου 

βασίζεται στη ληκτότητα του επιτοκίου των θέσεων και όχι στη ληκτότητα των 

κεφαλαίων. Η ληκτότητα κεφαλαίων ορίζεται ως η χρονική περίοδος μέχρι την 

ημερομηνία κατά την οποία η συγκεκριμένη θέση διακανονίζεται και παύει να 

υφίσταται. Ενδεχομένως, στην περίοδο αυτή, εμπεριέχονται περισσότερα από ένα 

χρονικά σημεία επανακαθορισμού του επιτοκίου.
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Στη συνέχεια η μέθοδος υπολογίζει για κάθε χρονική ζώνη τις διαφορές 

(ανοίγματα) μεταξύ των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού ή ισοδύναμων θετικών 

και αρνητικών θέσεων εκτός ισολογισμού. Η μεταβολή στα καθαρά έσοδα από 

τόκους για κάθε χρονική ζώνη υπολογίζεται ως το γινόμενο του ανοίγματος της 

ζώνης και της ενδεχόμενης μεταβολής του επιτοκίου. Το άθροισμα των μεταβολών 

στα καθαρά έσοδα από τόκους για όλες τις χρονικές ζώνες της εξεταζόμενης 

περιόδου, αποτελεί μια εκτίμηση για τη συνολική μεταβολή των καθαρών εσόδων 

από τόκους (καθαρού περιθωρίου τόκων), κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Η μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου χρησιμοποιείται για να 

προσδιορισθούν οι μεταβολές που απαιτούνται στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου 

της Τράπεζας, έτσι ώστε ο κίνδυνος επιτοκίου που αναλαμβάνει η Τράπεζα να 

διατηρηθεί στο επιθυμητό επίπεδο.

Απαραίτητα Στοιχεία

Τα απαραίτητα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου αφορούν θέσεις που έχει 

λάβει η Τράπεζα σε στοιχεία που είναι ευαίσθητα σε μεταβολές των επιτοκίων της 

αγοράς, τόσο εντός όσο και εκτός ισολογισμού.

Τα δεδομένα εισόδου που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου είναι τα 

παρακάτω:

■ Ημερομηνία λήξης επιτοκίου.
Τα στοιχεία άμεσης λήξης, δηλαδή οι θέσεις των οποίων το επιτόκιο μπορεί να 

αναπροσαρμοσθεί ανά πάσα στιγμή (π.χ. ταμιευτήριο, καταθέσεις όψεως, 

χορηγήσεις κεφαλαίου κίνησης) θεωρείται ότι λήγουν εντός της πρώτης χρονικής 

ζώνης. Τα στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου, δηλαδή τα στοιχεία το επιτόκιο των 

οποίων δύναται να αναπροσαρμοσθεί πριν την ωρίμανσή τους (ληκτότητα 

κεφαλαίων), θα τοποθετηθούν στη χρονική ζώνη που εμπίπτει η επόμενη 

ημερομηνία αναπροσαρμογής (επανακαθορισμού) του επιτοκίου. Τέλος τα 

στοιχεία σταθερού επιτοκίου θα τοποθετηθούν στη' χρονική ζώνη που εμπίπτει η 

ωρίμανσή τους.

■ Κεφάλαιο (σε ονομαστική αξία).

45



Εισάγεται η ονομαστική (λογιστική) αξία του κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων 

των τόκων που έχουν κεφαλαιοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία υπολογισμού του 

κινδύνου) που αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξης επιτοκίου, όπως αυτή 

ορίσθηκε παραπάνω.

■ Στοιχεία για τον υπολογισμό όλων των μελλοντικών χρηματικών ροών της θέσης. 
Για τον υπολογισμό των ανοιγμάτων απαιτούνται στοιχεία για όλες τις 

χρηματικές ροές των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού και εκτός ισολογισμού 

που μεσολαβούν μεταξύ της ημερομηνίας υπολογισμού του κινδύνου και της 

λήξης επιτοκίου των στοιχείων (όπως το ποσό της μελλοντικής ροής, το νόμισμα 

στο οποίο είναι εκφρασμένη η χρηματική ροή και η ημερομηνία 

πραγματοποίησής της). Για να υπολογισθούν τα στοιχεία των χρηματικών ροών 

απαιτούνται όλοι οι όροι με τους οποίους διενεργήθηκε κάθε πράξη π.χ. επιτόκιο 

προϊόντος, συχνότητα καταβολής τοκομεριδίου ή ημερομηνίες λογιστικοποίησης 

τόκων, τρόπος υπολογισμού τόκων, ποσό τοκοχρεολυτικής δόσης κλπ.

■ Νόμισμα.
Το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένη η θέση. [Σημειώνεται ότι η κατάσταση 

ληκτότητας εττιτοκίου συντάσσεται ανά νόμισμα].

■ Ένδειξη θετικής (Long) ή αρνητικής (Short) θέσης
Ο χαρακτηρισμός των θέσεων ως θετικές ή αρνητικές. Ως θετικές ορίζονται οι

θέσεις που προκύπτουν από στοιχεία του Ενεργητικού ή από εκτός ισολογισμού 

στοιχεία που αποτελούν απαίτηση της Τράπεζας. Αντίστοιχα ως αρνητικές, 

ορίζονται οι θέσεις που προκύπτουν από στοιχεία του Παθητικού ή από εκτός 

ισολογισμού στοιχεία που εκφράζουν υποχρέωση της Τράπεζας.

Υπολογισμός

Ο υπολογισμός του κινδύνου επιτοκίου με τη μέθοδο Ανάλυσης Ληκτότητας 

Επιτοκίου περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
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1. Επιλογή της διάρκειας των επιμέρους χρονικών ζωνών της εξεταζόμενης 

περιόδου.

Η επιλογή των χρονικών ζωνών διενεργείται ανάλογα με τις χρονικές περιόδους 

που ορίζει η Τράπεζα και οι οποίες εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την 

υφιστάμενη και την επιθυμητή διάρθρωση του χαρτοφυλακίου της.

2. Ανάλυση (decomposition) των σύνθετων θέσεων σε θέσεις ισοδύναμες με 

ομόλογα και υπολογισμός των μελλοντικών χρηματικών ροών.

Οι θέσεις που δημιουργούνται από τα σύνθετα προϊόντα (για παράδειγμα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα) αναλύονται σε απλές θέσεις που 

ισοδυναμούν με ομόλογα. Για τις ισοδύναμες με ομόλογα θέσεις υπολογίζονται 

οι μελλοντικές χρηματικές ροές. Το βήμα αυτό δεν απαιτείται για απλές θέσεις, 

όπως τα ομόλογα μηδενικού επιτοκίου (zero coupon bonds) ή Έντοκα Γραμμάτια 

Ελληνικού Δημοσίου τα οποία έχουν μία μόνο μελλοντική χρηματική ροή.

3. Κατάταξη ισοδύναμων θέσεων σε χρονικές ζώνες.

Η ονομαστική αξία του κεφαλαίου των προϊόντων που υπόκεινται σε κίνδυνο 

επιτοκίου κατατάσσεται στις προκαθορισμένες χρονικές ζώνες ανάλογα με τη 

διάρκεια που υπολείπεται έως τη λήξη της θέσης (θέσεις σταθερού επιτοκίου) ή 

με τη διάρκεια που μεσολαβεί έως τον επόμενο επανακαθορισμό του επιτοκίου 

(θέσεις κυμαινόμενου επιτοκίου). Η κατάταξη σε χρονικές ζώνες γίνεται 

ξεχωριστά ανά νόμισμα, ανάλογα με το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένα τα 

στοιχεία που υπόκεινται σε κίνδυνο επιτοκίου.

Τα έσοδα και έξοδα τόκων τοποθετούνται στη χρονική ζώνη που 

λογιστικοποιούνται ή αναμένεται ότι θα λογιστικοποιηθούν, σε περίπτωση που 

προβλέπεται ότι θα παραμείνουν με μεγάλη πιθανότητα στο χαρτοφυλάκιο της 

Τράπεζας (εάν δηλαδή επανατοποθετηθούν σε ευαίσθητα σε μεταβολές των 

επιτοκίων στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού ή εκτός ισολογισμού). [Ως 

λογιστικοποίηση νοείται η καταχώρηση των σχετικών εγγραφών στα λογιστικά 

βιβλία της Τράπεζας (χρέωση του λογαριασμού της χορήγησης). Οι δεδουλευμένοι 

και μη λογιστικοποιημένοι τόκοι, δηλαδή οι τόκοι που αναλογούν (σε δεδουλευμένη 

βάση) στη θέση μέχρι σήμερα, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των 

ανοιγμάτων. Οι δεδουλευμένοι και μη λογιστικοποιημένοι τόκοι θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στη χρονική ζώνη άμεσης λήξης, εάν υτνήρχε μεγάλη πιθανότητα
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οι τόκοι έξοδα να καταβληθούν ανά πάσα στιγμή (π.χ. κλείσιμο λογαριασμών 

ταμιευτηρίου, προεξόφληση προθεσμιακών καταθέσεων) και οι τόκοι έσοδα να 

εισπραχθούν ανά πάσα στιγμή (π.χ. πρόωρη εξόφληση δανείων), κάτι το οποίο δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα].

Σε σχέση με τους τόκους που περιλαμβάνονται στη μέθοδο τα 

προϊόντα της Τράπεζας εντάσσονται στις παρακάτω περιπτώσεις

ο Προϊόντα των οποίων η ημερομηνία λογιστικοποίησης των τόκων είναι 
γνωστή (όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις), για τα οποία οι τόκοι 
τοποθετούνται στη χρονική ζώνη στην οποία είναι γνωστό ότι θα 
λογιστικοποιηθούν.

ο Προϊόντα των οποίων, παρόλο που είναι γνωστή η συχνότητα 
λογιστικοποίησης, δεν είναι γνωστό το ακριβές κεφάλαιο που θα 
παραμείνει στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας μέχρι την ημερομηνία 
λογιστικοποίησης (όπως π.χ. καταθέσεις ταμιευτηρίου). Για τα 
προϊόντα αυτά γίνεται η υπόθεση ότι τα κεφάλαια θα παραμείνουν με 
μεγάλη πιθανότητα στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας και κατά συνέπεια 
οι τόκοι που θα κεφαλαιοποιηθούν εντάσσονται στη χρονική ζώνη που 
εμπίπτει η ημερομηνία της επόμενης λογιστικοποίησής τους (π.χ. 15 
Ιουνίου ή 15 Δεκεμβρίου για τις καταθέσεις ταμιευτηρίου).

ο Δάνεια τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Εάν τα δάνεια είναι 
ληξιπρόθεσμα για διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, οι τόκοι που 
έχουν λογιστικοποιηθεί για ένα έτος από τη στιγμή που το δάνειο έγινε 
ληξιπρόθεσμο συμπεριλαμβάνονται στη ζώνη άμεσης λήξης 
[Υποθέτουμε ότι εφαρμόζεται το Άρθρο 27 του Ν2076/92 και οι τόκοι 
των χορηγήσεων λογιστικοποιούνται για ένα χρόνο αφού το δάνειο 
καταστεί ληξιπρόθεσμο. Οι τόκοι που υπολογίζονται σε λογαριασμούς 
τάξεως μετά από το έτος δεν λαμβάνονται υπόψη, καθώς εάν 
εισπραχθούν θεωρούνται έκτακτα αποτελέσματα και δεν
συμπεριλαμβάνονται στα καθαρά έσοδα από τόκους]. Εάν τα δάνεια 
είναι ληξιπρόθεσμα για διάρκεια μικρότερη του ενός έτους, οι τόκοι 
που έχουν κεφαλαιοποιηθεί συμπεριλαμβάνονται στη χρονική ζώνη 
άμεσης λήξης, ενώ οι τόκοι που προβλέπεται ότι θα λογιστικοποιηθούν 
μελλοντικά (για διάρκεια μέχρι ένα έτος αφού το δάνειο καταστεί 
ληξιπρόθεσμο) εντάσσονται στη χρονική ζώνη που καλύπτει την 
προβλεπόμενη ημερομηνία λογιστικοποίησης.

4. Υπολογισμός ανοίγματος (gap) ανά χρονική ζώνη

Το αλγεβρικό άθροισμα των θετικών και αρνητικών θέσεων που δημιουργούνται 

από τις επιμέρους θέσεις σε κάθε χρονική ζώνη αποτελεί το άνοιγμα της υπό 

εξέταση ζώνης.

Εάν σε κάποια χρονική ζώνη η αξία των στοιχείων Ενεργητικού (ή ισοδύναμων 

στοιχείων εκτός ισολογισμού) που λήγουν είναι μεγαλύτερη από την αξία των

48



στοιχείων Παθητικού (ή ισοδύναμων στοιχείων εκτός ισολογισμού), τότε το 

άνοιγμα θεωρείται θετικό. Αντίθετα, εάν σε κάποια χρονική ζώνη η αξία των 

στοιχείων Ενεργητικού (ή ισοδύναμων στοιχείων εκτός ισολογισμού), που 

λήγουν είναι μικρότερη από την αξία των στοιχείων Παθητικού (ή ισοδύναμων 

στοιχείων εκτός ισολογισμού), τότε το άνοιγμα θεωρείται αρνητικό.

5. Υπολογισμός του σωρευτικού ανοίγματος (cummulative gap) ανά χρονική ζώνη.

Το σωρευτικό άνοιγμα κάθε ζώνης υπολογίζεται ως το αλγεβρικό άθροισμα των 

ανοιγμάτων όλων των χρονικών ζωνών, όπως αυτά ορίζονται παραπάνω, από την 

αρχή της εξεταζόμενης περιόδου μέχρι τη λήξη της εξεταζόμενης χρονικής 

ζώνης.

Το σωρευτικό άνοιγμα κάθε χρονικής ζώνης αποτελεί μία εκτίμηση του κινδύνου 

επιτοκίου στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Τράπεζα κατά τη χρονική ζώνη αυτή.

6. Επιλογή της ενδεχόμενης μεταβολής στα επιτόκια αγοράς ανά χρονική ζώνη.

Επιλέγονται οι μεταβολές των επιτοκίων που αναμένονται για κάθε χρονική 

διάρκεια που αντιστοιχεί σε κάθε χρονική ζώνη [Με την επιλογή διαφορετικών 

μεταβολών ε7ατοκίων ανά χρονική ζώνη, η μέθοδος καλύπτει την περίπτωση στην 

οποία η μετατόπιση της καμπύλης απόδοσης (yield curve) δεν είναι παράλληλη, 

όπως είναι και η συνήθης περίπτωση].

7. Υπολογισμός της αναμενόμενης μεταβολής των καθαρών εσόδων από τόκους 

(καθαρού περιθωρίου τόκων) ανά χρονική ζώνη.

Ο υπολογισμός διενεργείται με βάση τον τύπο:

Ε[Δ,(Nil)] = CGap, »[Λ,(ί)]*^
basis

Όπου,

E[A,(7V77)] Αναμενόμενη μεταβολή στα καθαρά έσοδα από τόκους (Nil - Net 
Interest Income) για τη χρονική ζώνη t.

CGapt Σωρευτικό άνοιγμα (Cumulative Gap) χρονικής ζώνης /. [Συνολικό 
άνοιγμα από την αρχή της εξεταζόμενης περιόδου έως το τέλος της 
χρονικής ζώνης t],

Ε[Δ,(ζ)] Αναμενόμενη μεταβολή στο επίπεδο των επιτοκίων της αγοράς για τη 
χρονική ζώνη t.

dayst Διάρκεια σε ημέρες της χρονικής ζώνης ί. . Γίνεται η παραδοχή ότι οι 
λήξεις των επιτοκίων των στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού 
κατανέμονται ομοιόμορφα ανά χρονική ζώνη. Με την παραδοχή αυτή, 
στον υπολογισμό της μεταβολής των καθαρών εσόδων από τόκους κάθε
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χρονικής ζώνης, χρησιμοποιείται ο μέσος αριθμός ημερών της ζώνης 
αυτής, δηλαδή το ήμισυ της διάρκειας της ζώνης σε ημέρες. [Εάν η 
μεταβολή των καθαρών εσόδων από τόκους υπολογισθεί βάσει της 
συνολικής διάρκειας της χρονικής ζώνης, έμμεσα -γίνεται η υπόθεση ότι 
όλα τα στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού που εντάσσονται στη ζώνη αυτή 
λήγουν στην αρχή της ζώνης, υπόθεση που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα],

basis Αριθμός ημερών έτους που χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού των 
τόκων για κάθε νόμισμα (για παράδειγμα 360 ή 365).

Με την εφαρμογή του παραπάνω τύπου, υπολογίζονται οι ενδεχόμενες μεταβολές

στα καθαρά έσοδα από τόκους της Τράπεζας ανά χρονική ζώνη. Αυτές οι

μεταβολές προέρχονται από τον κίνδυνο επιτοκίου στον οποίο είναι εκτεθειμένα

τα στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού κατά τη διάρκεια της χρονικής ζώνης.

Η χρήση του σωρευτικού ανοίγματος (και όχι του ανοίγματος της συγκεκριμένης 

χρονικής ζώνης) εξυπηρετεί στον υπολογισμό της ενδεχόμενης μεταβολής στα" 

καθαρά έσοδα από τόκους της Τράπεζας που προέρχεται από τον κίνδυνο 

επιτοκίου στον οποίο συνεχίζουν να εκτίθενται τα στοιχεία Ενεργητικού 

Παθητικού που εντάχθηκαν σε προηγούμενες χρονικές ζώνες.

8. Υπολογισμός συνολικής μεταβολής καθαρών εσόδων από τόκους.

Η συνολική μεταβολή του καθαρού περιθωρίου τόκων για την εξεταζόμενη 

περίοδο, υπολογίζεται ως το άθροισμα των μεταβολών των καθαρών εσόδων από 

τόκους ανά χρονική ζώνη και προσδιορίζεται με βάση την ακόλουθη σχέση (η 

οποία υποθέτει την ένταξη των στοιχείων σε k χρονικές ζώνες),

ε[Δ(λ«)]=ς;ε[δ,(μ/)]
/=!

Όλα τα παραπάνω βήματα της μεθόδου Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου 

εφαρμόζονται για διαφορετικά σενάρια μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς, έτσι 

ώστε να υπολογίζεται η ενδεχόμενη μεταβολή στα καθαρά έσοδα από τόκους της 

Τράπεζας για όλα τα σενάρια μεταβολών επιτοκίων που εκτιμά η Τράπεζα ότι μπορεί 

να διαμορφωθούν από την αγορά. Τα σενάρια αυτά διαμορφώνονται τόσο με βάση 

τις αναμενόμενες (πιθανές μεταβολές) των επιτοκίων της αγοράς όσο και με βάση 

ακραίες μεταβολές των επιτοκίων π.χ. λόγω κρίσης στις αγορές.

Επιπλέον, η μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου εφαρμόζεται για 

διαφορετικά σενάρια διάρθρωσης των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού της
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Γράπεζας. Ο κίνδυνος επιτοκίου υπολογίζεται κατ’ελάχιστον με τα στοιχεία της 

ί)φιστάμενης δομής του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας (πραγματικά στοιχεία εντός και 

Ξκτός ισολογισμού κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου). Επιπλέον, ο 

κίνδυνος επιτοκίου μετράται για την προβλεπόμενη διάρθρωση των στοιχείων εντός 

και εκτός ισολογισμού, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει του προϋπολογισμού. 

Τέλος, η μέθοδος εφαρμόζεται για εναλλακτικά σενάρια διάρθρωσης των στοιχείων 

εντός και εκτός ισολογισμού (what if scenarios), ώστε να μετρηθεί η επίπτωση των 

σεναρίων αυτών στην ανάληψη κινδύνου επιτοκίου. Τα σενάρια καθορίζονται με 

βάση τις ενδεχόμενες μεταβολές της διάρθρωσης λόγω μεταβολών στις συνθήκες 

αγοράς και με βάση τις ενδεχόμενες διαρθρώσεις που επιλέγει η Τράπεζα για τη 

διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου.

Καθορισμός Ορίων

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των αναλαμβανομένων κινδύνων καθορίζονται τα 

επιτρεπόμενα όρια ανάληψης κινδύνου. Στο πλαίσιο της μεθόδου Ανάλυσης 

Ληκτότητας Επιτοκίου, τα όρια ανάληψης κινδύνου επιτοκίου ορίζονται ως τα 

μέγιστα επιτρεπόμενα σωρευτικά ανοίγματα είτε ανά χρονική ζώνη είτε και για 

περισσότερες της μίας χρονικές ζώνες. Τα επιτρεπόμενα όρια αποτελούν το μέγιστο 

σωρευτικό άνοιγμα (είτε θετικό είτε αρνητικό) το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει η 

μονάδα που αναλαμβάνει κινδύνους κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς του ορίου. 

Με τον προσδιορισμό ενός μέγιστου ορίου για τα ανοίγματα που έχουν οι μονάδες 

που αναλαμβάνουν κινδύνους, η Τράπεζα καθορίζει έμμεσα, όρια για την 

επιτρεπόμενη μεταβλητότητα των καθαρών εσόδων από τόκους ως συνέπεια της 

μεταβολής των επιτοκίων.

Τα όρια τίθενται τόσο ανά νόμισμα όσο και για το σύνολο των νομισμάτων 

στα οποία είναι εκφρασμένες οι θέσεις της Τράπεζας.

Εναλλακτικά, το επιτρεπόμενο όριο μπορεί να εκφρασθεί ως το πηλίκο 

(CGap/EA) του σωρευτικού ανοίγματος (CGap) δια το σύνολο των ευαίσθητων στις 

μεταβολές των επιτοκίων στοιχείων Ενεργητικού και ισοδύναμων στοιχείων εκτός 

ισολογισμού (ΕΑ). Το πηλίκο αυτό υποδηλώνει το ποσοστό του Ενεργητικού και 

ισοδύναμων στοιχείων εκτός ισολογισμού που εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου. Με 

τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα προσδιορίζει τα επιτρεπόμενα όρια ανοιγμάτων ως το
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μέγιστο ποσοστό των στοιχείων Ενεργητικού και ισοδύναμων στοιχείων εκτός 

ισολογισμού το οποίο μπορεί να εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου.

Το ποσοστό του σωρευτικού ανοίγματος προς τα ευαίσθητα σε μεταβολές 

επιτοκίων στοιχεία Ενεργητικού και ισοδύναμα στοιχεία εκτός ισολογισμού μπορεί 

να υπολογισθεί ως εξής:

■ Καθορίζεται το αναμενόμενο από την Τράπεζα περιθώριο κέρδους [Net Interest 

Margin - Ε(ΝΙΜ)] μεταξύ απόδοσης στοιχείων Ενεργητικού και κόστους στοιχείων 

Παθητικού.

■ Καθορίζεται από την Τράπεζα η ενδεχόμενη μεταβολή (ως ποσοστό) του 

περιθωρίου κέρδους [%Δ(ΝΙΜ)]. Για παράδειγμα, η Τράπεζα αποφασίζει ότι το 

περιθώριο κέρδους ενδέχεται να μεταβληθεί (αυξηθεί ή μειωθεί) κατά 20% στη 

διάρκεια του έτους.

■ Υπολογίζεται το μέγιστο άνοιγμα με βάση τη σχέση:

CGap _ %Δ(ΝΙΜ) * Ε(ΝΙΜ)
ΕΑ ~ Ε[%Δ(/)]

Όπου,

CGap ,
------— Μέγιστο επιτρεπόμενο οριο ανοίγματος

ΕΑ

%Δ(ΝΙΜ) Ποσοστιαία μεταβολή στο περιθώριο κέρδους μεταξύ απόδοσης 
στοιχείων Ενεργητικού και κόστους στοιχείων Παθητικού

Ε (ΝΙΜ) Αναμενόμενο περιθώριο κέρδους μεταξύ απόδοσης στοιχείων
Ενεργητικού και κόστους στοιχείων Παθητικού

Ε[%Δ(ζ)] Αναμενόμενη ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των επιτοκίων
της αγοράς.

Για παράδειγμα, εάν η Τράπεζα εκτιμά το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους σε 5% 
το οποίο ενδέχεται να παρουσιάζει μεταβλητότητα 20%, τότε για μία ποσοστιαία 
μεταβολή των επιτοκίων της αγοράς κατά 4%, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο 
υπολογίζεται ως εξής:

CGap _(.20)*(.05) _ 25 
ΕΑ (.04)

Με άλλα λόγια, το ποσοστό των στοιχείων του Ενεργητικού και ισοδύναμων 
στοιχείων εκτός ισολογισμού που εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 25%.

Διαχείριση Κινδύνου Επιτοκίου με τη Μέθοδο ΑνάλυσηςΛηκτότητας Επιτοκίου
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Η μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό της μεταβολής των καθαρών εσόδων από τόκους (καθαρό περιθώριο 

τόκων) ως συνέπεια της μεταβολής των επιτοκίων της αγοράς. Τα καθαρά έσοδα από 

τόκους μεταβάλλονται είτε ως αποτέλεσμα μεταβολών στα μεγέθη που 

διαμορφώνονται από τις εκάστοτε συνθήκες αγοράς (όπως μεταβολές στα επιτόκια 

της αγοράς) είτε ως αποτέλεσμα της διαμόρφωσης των ανοιγμάτων (gaps) τα οποία 

εξαρτώνται από τη διάρθρωση των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού και εκτός 

ισολογισμού της Τράπεζας.

Τα μεγέθη που διαμορφώνονται από τις συνθήκες της αγοράς δεν μπορούν να 

επηρεασθούν από τις αποφάσεις της Τράπεζας. Αντίθετα, η διάρθρωση των 

στοιχείων του Ενεργητικού - Παθητικού και εκτός ισολογισμού μπορεί να 

διαμορφώνεται από την Τράπεζα, έτσι ώστε να αξιοποιούνται κατά το δυνατόν οι 

αναμενόμενες μεταβολές των συνθηκών της αγοράς και να μεγιστοποιείται η 

κερδοφορία της.

Για παράδειγμα, εάν η Τράπεζα θέλει να εφαρμόσει μια πολιτική ανάληψης 

κινδύνου, τότε σε περίπτωση που προβλέπει αύξηση των επιτοκίων διατηρεί θετικά 

ανοίγματα ενώ, σε περίπτωση που προβλέπει μείωση των επιτοκίων, διατηρεί 

αρνητικά ανοίγματα. Εάν η Τράπεζα θέλει να εφαρμόσει μια πολιτική αποφυγής 

κινδύνου, τότε θα επιδιώξει ένα μηδενικό άνοιγμα σε κάθε περίοδο.

Η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου με βάση τις πληροφορίες που 

παρέχονται από την μέθοδο Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου διενεργείται μέσω της 

αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και συγκεκριμένα με τους 

παρακάτω τρόπους:

■ Διαφοροποίηση της ληκτότητας επιτοκίου των υφισταμένων στοιχείων 

Ενεργητικού - Παθητικού και συνεπώς των ανοιγμάτων.

Οι υφιστάμενες θέσεις που λήγουν, ανανεώνονται με διάρκεια επανακαθορισμού 

του επιτοκίου μεγαλύτερη ή μικρότερης της παρούσας, ούτως ώστε η Τράπεζα να 

επιτύχει την επιθυμητή μεταβολή του καθαρού περιθωρίου τόκων με βάση τις 

προβλεπόμενες μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς.

Για παράδειγμα, εάν υποτεθεί ότι η Τράπεζα δεν εμφανίζει ανοίγματα στην 

χρονική ζώνη άμεσης λήξης, η αύξηση των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου 

άμεσης λήξης και η μείωση των δανείων σταθερού επιτοκίου, συνεπάγεται την
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αύξηση του σωρευτικού ανοίγματος στη χρονική ζώνη άμεσης λήξης και 

επομένως επιφέρει αύξηση του κινδύνου επιτοκίου.

■ Μεταβολή στα μεγέθη των ευαίσθητων σε μεταβολές επιτοκίων στοιχείων 

Ενεργητικού - Παθητικού και εκτός ισολογισμού (χωρίς άλλη μεταβολή στη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου).

Για παράδειγμα, ο διπλασιασμός των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού χωρίς 

οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου (ευαίσθητων σε 

μεταβολές επιτοκίων στοιχείων Ενεργητικού με στοιχεία Παθητικού), θα 

οδηγούσε σε διπλασιασμό των ανοιγμάτων (θετικών ή αρνητικών) και κατά 

συνέπεια σε μεγαλύτερο κίνδυνο επιτοκίου.

■ Κλείσιμο υφιστάμενων θέσεων που υπόκεινται σε κίνδυνο επιτοκίου.

Για παράδειγμα, εάν η Τράπεζα υπόκειται σε υψηλό κίνδυνο επιτοκίου σε κάποια 

χρονική ζώνη ως συνέπεια θέσεων που έχει λάβει σε ομόλογα μπορεί να προβεί 

σε πώληση των ομολόγων αυτών, ώστε κλείνοντας τις θέσεις να εκμηδενίσει τον 

κίνδυνο επιτοκίου που συνεπάγονται τα ομόλογα αυτά. Η Τράπεζα τοποθετεί τα 

κεφάλαια που προκύπτουν από την πώληση των ομολόγων σε κάποιο άλλο 

προϊόν με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσει τα ανοίγματά της σε άλλες χρονικές 

ζώνες και συνεπώς την έκθεση της σε κίνδυνο επιτοκίου.

■ Αντιστάθμιση κινδύνου (μερική ή ολική) με παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

Για παράδειγμα, η Τράπεζα λαμβάνει θέσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά 

μέσα ώστε να αντισταθμίσει άλλες υφιστάμενες θέσεις μειώνοντας τα ανοίγματά 

της και την έκθεσή της σε κίνδυνο επιτοκίου.

4.1.2 Ανάλυση Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας (Duration Gap 
Analysis)

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η περιγραφή της μεθόδου Ανάλυσης 

Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας, η οποία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του 

κινδύνου επιτοκίου.
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Περιγραφή της Μεθόδου

Η μέθοδος Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας υπολογίζει τον 

κίνδυνο επιτοκίου ως την ενδεχόμενη μεταβολή της τρέχουσας αξίας των Ιδίων 

Κεφαλαίων της Τράπεζας για συγκεκριμένες μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς.

Η μέθοδος Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας, υπολογίζει για 

κάθε στοιχείο Ενεργητικού, Παθητικού και εκτός ισολογισμού, ένα μέσο σταθμικό 

δείκτη διάρκειας (elasticity measure - duration), ο οποίος εκφράζει την ευαισθησία 

που παρουσιάζει η αγοραία αξία (market value) του στοιχείου στις μεταβολές των 

επιτοκίων της αγοράς. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του 

δείκτη ενός στοιχείου τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι μεταβολές στην αγοραία αξία του 

ως συνέπεια μιας συγκεκριμένης μεταβολής των επιτοκίων της αγοράς.

Οι υπολογισθέντες δείκτες κάθε στοιχείου Ενεργητικού - Παθητικού 

σταθμίζονται με βάση την αγοραία αξία κάθε στοιχείου (σε σχέση με τη συνολική 

αγοραία αξία του Ενεργητικού ή Παθητικού αντίστοιχα). Αθροίζοντας τους 

σταθμισμένους δείκτες όλων των στοιχείων Ενεργητικού και όλων των στοιχείων 

Παθητικού, υπολογίζεται ένας μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας για το σύνολο του 

Ενεργητικού και ένας άλλος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας για το σύνολο του 

Παθητικού. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας των 

Ιδίων Κεφαλαίων (σταθμίζοντας το μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας του Παθητικού 

με συντελεστή βαρύτητας το πηλίκο της αγοραίας αξίας του Παθητικού προς την 

αγοραία αξία του Ενεργητικού και αφαιρώντας το ενδιάμεσο αποτέλεσμα από το 

μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας του Ενεργητικού). Ο δείκτης των Ιδίων Κεφαλαίων 

αποτελεί μία συνολική εκτίμηση του κινδύνου επιτοκίου στον οποίο εκτίθεται η 

Τράπεζα.

Τέλος, ο μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων εισάγεται σε 

ένα απλό μαθηματικό τύπο βάσει του οποίου εκτιμάται η ποσοστιαία μεταβολή της 

αγοραίας αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας για τις προβλεπόμενες μεταβολές 

των επιτοκίων.

Η μέθοδος εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε νόμισμα, ανάλογα με το νόμισμα 

στο οποίο είναι εκφρασμένα τα στοιχεία που υπόκεινται'σε κίνδυνο επιτοκίου.
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Απαραίτητα Στοιχεία

Τα απαραίτητα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας αφορούν όλες 

τις θέσεις που έχει λάβει η Τράπεζα σε ευαίσθητα σε μεταβολές επιτοκίων στοιχεία 

εντός και εκτός ισολογισμού.

Ποιο συγκεκριμένα, απαιτούνται τα παρακάτω:

■ Ημερομηνία λήξης επιτοκίου.

Η ημερομηνία επανακαθορισμού του επιτοκίου (για θέσεις κυμαινόμενου 

επιτοκίου) ή ημερομηνία λήξης κεφαλαίων (για θέσεις σταθερού επιτοκίου).

■ Ονομαστική αξία θέσης.

Εισάγεται η ονομαστική αξία κάθε στοιχείου που αντιστοιχεί στην ημερομηνία 

λήξης επιτοκίου, όπως αυτή ορίσθηκε παραπάνω.

■ Στοιχεία για τον υπολογισμό όλων των μελλοντικών χρηματικών ροών της θέσης.

Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας απαιτούνται στοιχεία 

για όλες τις χρηματικές ροές των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού και εκτός 

ισολογισμού που μεσολαβούν μεταξύ της ημερομηνίας υπολογισμού του 

κινδύνου και της λήξης επιτοκίου των στοιχείων (όπως το ποσό της μελλοντικής 

ροής, το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένη η χρηματική ροή και η 

ημερομηνία πραγματοποίησής της). Για να υπολογισθούν τα στοιχεία των 

χρηματικών ροών απαιτούνται όλοι οι όροι με τους οποίους διενεργήθηκε κάθε 

πράξη π.χ. επιτόκιο προϊόντος, συχνότητα καταβολής τοκομεριδίου ή 

ημερομηνίες λογιστικοποίησης τόκων, τρόπος υπολογισμού τόκων, ποσό 

τοκοχρεολυτικής δόσης κλπ.

■ Νόμισμα.

Το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένη η θέση.

■ Ένδειξη θετικής (Long) ή αρνητικής (Short) θέσης

Ο χαρακτηρισμός των θέσεων ως θετικές ή αρνητικές. Ως θετικές ορίζονται οι 

θέσεις που προκύπτουν από στοιχεία του Ενεργητικού ή από εκτός ισολογισμού 

στοιχεία που αποτελούν απαίτηση της Τράπεζας. Αντίστοιχα ως αρνητικές, 

ορίζονται οι θέσεις που προκύπτουν από στοιχεία του Παθητικού ή από εκτός 

ισολογισμού στοιχεία που εκφράζουν υποχρέωση της Τράπεζας.
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Εκτός από τα παραπάνω δεδομένα εισόδου που αφορούν τις επιμέρους θέσεις 

της Τράπεζας που συνεπάγονται ανάληψη κινδύνου επιτοκίου, απαιτούνται επιπλέον 

πληροφορίες για τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας και του μέσου σταθμικού 

δείκτη διάρκειας. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα εξής:

■ Καμπύλη απόδοσης αγοράς (yield curve), δηλαδή τα επιτόκια που επικρατούν 

στην αγορά για κάθε νόμισμα και για αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο και διάρκεια 

έως τη λήξη με τις εξεταζόμενες θέσεις. Όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, 

τα επιτόκια αυτά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας των 

ισοδύναμων με ομόλογα θέσεων εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν θεωρούνται αξιόπιστες 

οι τιμές αγοράς των αντίστοιχων ομολόγων.

■ Τρέχουσες αγοραίες τιμές ομολόγων, δηλαδή οι τιμές που επικρατούν στην αγορά 

για ομόλογα αντίστοιχης διάρκειας και αντίστοιχου πιστωτικού κινδύνου με τις 

εξεταζόμενες θέσεις. Όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, οι τιμές αυτές, 

εφόσον θεωρούνται αξιόπιστες, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 

τρέχουσας αξίας των ισοδύναμων με ομόλογα θέσεων.

Υπολογισμός

Ο υπολογισμός του κινδύνου επιτοκίου με τη μέθοδο Ανάλυσης Μέσου 

Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

1. Ανάλυση (decomposition) των σύνθετων θέσεων σε θέσεις ισοδύναμες με ομόλογα 

και υπολογισμός χρηματικών ροών ισοδύναμων θέσεων.

Οι θέσεις που δημιουργούνται από τα σύνθετα προϊόντα (για παράδειγμα 

παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα) αναλύονται σε απλές θέσεις που 

ισοδυναμούν με ομόλογα. Για τις ισοδύναμες με ομόλογα θέσεις υπολογίζονται 

οι μελλοντικές χρηματικές ροές. Το βήμα αυτό δεν απαιτείται για απλές θέσεις, 

όπως τα ομόλογα μηδενικού επιτοκίου (zero coupon bonds) ή Έντοκα Γραμμάτια 

Ελληνικού Δημοσίου τα οποία έχουν μία μόνο μελλοντική χρηματική ροή

2. Υπολογισμός του μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας (Macaulay duration).

Για κάθε ισοδύναμη με ομόλογο θέση (όπως προκύπτει από το προηγούμενο 

βήμα) υπολογίζεται ένας μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας ο οποίος ορίζεται 

ως η μέση σταθμική διάρκεια της παρούσας αξίας των χρηματικών ροών του 

στοιχείου Ενεργητικού, Παθητικού ή εκτός ισολογισμού. Ο δείκτης υποδηλώνει
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τη χρονική διάρκεια για την οποία η Τράπεζα είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο 

επιτοκίου από τη θέση αυτή. Για τον υπολογισμό του δείκτη, η χρονική διάρκεια 

που μεσολαβεί μέχρι την πραγματοποίηση κάθε χρηματικής ροής σταθμίζεται με 

την τρέχουσα αξία της συγκεκριμένης χρηματικής ροής. (Δηλαδή, ο 

συντελεστής στάθμισης είναι το πηλίκο της παρούσας αξίας της χρηματικής ροής 

προς τη συνολική τρέχουσα αξία του στοιχείου).

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μέσου 

σταθμικού δείκτη διάρκειας (D„) είναι ο εξής:

k (
Σ CF,

Dn =
___ / = 1V (ι + yn )‘

Όπου,

D„ Μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας στοιχείου η

t Χρονική διάρκεια (αριθμός περιόδων) από την ημερομηνία
υπολογισμού του δείκτη μέχρι την πραγματοποίηση της χρηματικής
ροής

CFt Χρηματική ροή περιόδου t

y„ Απόδοση έως τη λήξη (yield to maturity) του στοιχείου η

k Αριθμός χρηματικών ροών

Ρη Τρέχουσα αγοραία αξία του στοιχείου η.

Η τρέχουσα αγοραία αξία κάθε στοιχείου προσδιορίζεται με βάση τις τρέχουσες 

τιμές της αγοράς για ομόλογα αντίστοιχης διάρκειας και αντίστοιχου πιστωτικού 

κινδύνου, καθώς μετά από την ανάλυση των σύνθετων θέσεων σε απλές (βήμα 1) 

όλα τα προϊόντα έχουν αναλυθεί σε θέσεις ισοδύναμες με ομόλογα.

Σε περίπτωση που οι τιμές που διαμορφώνονται από την αγορά των ομολόγων 

δεν θεωρούνται αξιόπιστες, η τρέχουσα αξία υπολογίζεται ως η παρούσα αξία 

όλων των μελλοντικών χρηματικών ροών που αφορούν τη θέση. Για την 

προεξόφληση των μελλοντικών χρηματικών ροών χρησιμοποιούνται τα επιτόκια 

της αγοράς ανά νόμισμα και για αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο και διάρκεια έως 

τη λήξη με τη ληκτότητα επιτοκίου της εξεταζόμενης θέσης.

Τέλος, για την προεξόφληση των χρηματικών ροών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

απόδοση έως τη λήξη της θέσης, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα
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αγοραία αξία της θέσης. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος του μέσου σταθμικού 

δείκτη διάρκειας διαμορφώνεται ως εξής:

Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο που χρησιμοποιεί την απόδοση έως τη λήξη για 

τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας της θέσης (y) ο μέσος σταθμικός δείκτης 

διάρκειας ενός στοιχείου εκφράζεται σε μονάδες χρόνου (π.χ. έτη) και το πεδίο 

τιμών του κυμαίνεται από μηδέν μέχρι και την εναπομένουσα χρονική περίοδο 

έως τη λήξη του στοιχείου. Ο μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας στην 

περίπτωση αυτή θα είναι πάντα μικρότερος ή ίσος με τη χρονική διάρκεια μέχρι 

τη λήξη (maturity) του στοιχείου δεδομένου ότι υπάρχουν ενδιάμεσες χρηματικές 

ροές. [Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία Ενεργητικού, Παθητικού ή εκτός 

ισολογισμού που δεν έχουν ενδιάμεσες χρηματικές ροές (όπως π.χ. ομόλογα 

μηδενικού επιτοκίου), ο μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας ισούται με τη χρονική 

διάρκεια μέχρι τη λήξη του στοιχείου.]

3. Υπολογισμός του τροποποιημένου μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας (modified 

duration).

Για κάθε θέση υπολογίζεται ο τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης 

διάρκειας ως το πηλίκο του μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας προς το άθροισμα 

της μονάδας (1) και της απόδοσης έως τη λήξη της θέσης.

Ο τροποποιημένος δείκτης υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Όπου,

MDn Τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας του στοιχείου η

Dn Μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας του στοιχείου π (όπως ορίζεται 
παραπάνω)

yn Απόδοση έως τη λήξη (yield to maturity) του στοιχείου η 

Ο τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας προσδιορίζει το βαθμό 

ευαισθησίας της τρέχουσας αγοραίας αξίας του στοιχείου στις μεταβολές των 

επιτοκίων της αγοράς. Συγκεκριμένα, ο τροποποιημένος δείκτης χρησιμοποιείται 

για τον προσδιορισμό της ποσοστιαίας μεταβολής στην αγοραία αξία ενός
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στοιχείου ως συνέπεια συγκεκριμένης ποσοστιαίας μεταβολής στα επιτόκια της 

αγοράς.

4. Υπολογισμός του τροποποιημένου μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας του συνόλου 

Ενεργητικού και θετικών θέσεων εκτός ισολογισμού.

Οι υπολογισθέντες τροποποιημένοι δείκτες κάθε θετικής θέσης εντός και εκτός 

ισολογισμού σταθμίζονται με συντελεστή βαρύτητας, το πηλίκο της τρέχουσας 

αξίας της θέσης προς τη συνολική τρέχουσα αξία του Ενεργητικού και θετικών 

θέσεων εκτός ισολογισμού.

Το άθροισμα των σταθμισμένων τροποποιημένων δεικτών των επιμέρους θέσεων 

αποτελεί τον τροποποιημένο μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας του συνολικού 

Ενεργητικού.

5. Υπολογισμός του τροποποιημένου μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας του συνόλου 

Παθητικού και αρνητικών θέσεων εκτός ισολογισμού.

Οι υπολογισθέντες τροποποιημένοι μέσοι σταθμικοί δείκτες διάρκειας κάθε 

αρνητικής θέσης εντός και εκτός ισολογισμού σταθμίζονται με συντελεστή 

βαρύτητας, το πηλίκο της τρέχουσας αξίας της θέσης προς τη συνολική τρέχουσα 

αξία του Παθητικού και αρνητικών θέσεων εκτός ισολογισμού. [Σημειώνεται ότι 

στα στοιχεία Παθητικού δεν περιλαμβάνονται τα Ίδια Κεφάλαια],

Το άθροισμα των σταθμισμένων τροποποιημένων δεικτών των επιμέρους θέσεων 

αποτελεί τον τροποποιημένο μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας του συνολικού 

Παθητικού.

6. Υπολογισμός του τροποποιημένου μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας των Ιδίων 

Κεφαλαίων.

Ο τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων 

εκφράζει το συνολικό κίνδυνο επιτοκίου στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα και 

υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

MDGAP = MDA - u * MDL 

Όπου,

MDGAP Τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων

MDA Τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας συνόλου 
Ενεργητικού (όπως ορίζεται παραπάνω)
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MDL Τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας συνόλου 
Παθητικού (όπως ορίζεται παραπάνω)

u Σύνολο τρέχουσας αγοραίας αξίας των ευαίσθητων σε μεταβολές
επιτοκίων στοιχείων Παθητικού (MVL) προς σύνολο τρέχουσας 
αγοραίας αξίας ευαίσθητων σε μεταβολές επιτοκίων στοιχείων 
Ενεργητικού (MVA): u =

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω τύπο, ο τροποποιημένος δείκτης των Ιδίων 

Κεφαλαίων ενδέχεται να προκόψει αρνητικός σε περίπτωση που ο 

τροποποιημένος δείκτης του Παθητικού σταθμισμένος ως προς το σύνολο του 

Ενεργητικού (u * MDL) είναι μεγαλύτερος από τον τροποποιημένο δείκτη του 

Ενεργητικού (MDA). Εάν ο τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας 

Ιδίων Κεφαλαίων είναι αρνητικός (θετικός), η τρέχουσα αξία των Ιδίων 

Κεφαλαίων μεταβάλλεται με την ίδια φορά (με αντίθετη φορά) με τη μεταβολή 

των επιτοκίων της αγοράς. Επιπλέον, εάν ο τροποποιημένος μέσος σταθμικός 

δείκτης διάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων έχει υψηλή (χαμηλή) απόλυτη τιμή, αυτό 

υποδηλώνει μεγαλύτερη (μικρότερη) έκθεση της Τράπεζας σε κίνδυνο επιτοκίου.

7. Επιλογή της ενδεχόμενης μεταβολής στα επιτόκια αγοράς.

Επιλέγεται η εκτιμώμενη μεταβολή των επιτοκίων Ε[Δ(ϊ)] βάσει της οποίας θα 

υπολογισθεί η ενδεχόμενη μεταβολή της τρέχουσας αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων 

λόγω του αναλαμβανόμενου κινδύνου επιτοκίου.

8. Υπολογισμός της ποσοστιαίας μεταβολής της τρέχουσας αξίας των Ιδίων 

Κεφαλαίων, ως συνέπεια της μεταβολής στα επιτόκια αγοράς.

Υπολογίζεται η αναμενόμενη μεταβολή της τρέχουσας αξίας των Ιδίων 

Κεφαλαίων, ως ποσοστό του συνόλου του Ενεργητικού, για συγκεκριμένες 

μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς με βάση τον τροποποιημένο μέσο σταθμικό 

δείκτη διάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων και την αναμενόμενη μεταβολή των 

επιτοκίων της αγοράς.

Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου 

επιτοκίου είναι ο εξής:

Ε[%Δ(ΜΕ )]| = -MDGAP * £[Δ(/)]
” \ duration

Όπου,

Ε[%Δ (MVP)] Αναμενόμενη μεταβολή της τρέχουσας αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων 
ως ποσοστό του συνόλου του Ενεργητικού.
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MDGAP Τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας Ιδίων 
Κεφαλαίων (όπως ορίζεται παραπάνω).

Ε[Δ(/)] Αναμενόμενη μεταβολή στα επιτόκια αγοράς

[Το αρνητικό πρόσημο του παραπάνω τύπου προκύπτει από την αντιστρόφως 
ανάλογη σχέση μεταξύ της ποσοστιαίας μεταβολής της τρέχουσας αγοραίας αξίας 
των Ιδίων Κεφαλαίων και των μεταβολών στα επιτόκια αγοράς.]

9. Υπολογισμός της απόλυτης μεταβολής της τρέχουσας αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων, 

ως συνέπεια της μεταβολής στα επιτόκια αγοράς.

Υπολογίζεται η απόλυτη μεταβολή της τρέχουσας αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων 

ως το γινόμενο της ποσοστιαίας μεταβολής της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων (βλ. 

βήμα 8) επί την τρέχουσα αξία του συνόλου Ενεργητικού. Ο τύπος που 

χρησιμοποιείται για την απόλυτη μεταβολή της τρέχουσας αξίας των Ιδίων 

Κεφαλαίων είναι ο εξής:

Ε [Δ(ΜΤρ)] = Ε [%Δ(ΜΕρ)]*ΜΚ4 

Όπου,

MVA Τρέχουσα αγοραία αξία του συνόλου Ενεργητικού.

10. Υπολογισμός της ποσοστιαίας μεταβολής της τρέχουσας αγοραίας αξίας ενός 

στοιχείου ως συνέπεια μεταβολής των επιτοκίων της αγοράς.

Εκτός από τον υπολογισμό της ενδεχόμενης μεταβολής της τρέχουσας αξίας του 

συνολικού χαρτοφυλακίου (Ιδίων Κεφαλαίων) που υπολογίσθηκε στο 

προηγούμενο βήμα, η Τράπεζα μπορεί να υπολογίσει την ενδεχόμενη μεταβολή 

της τρέχουσας αξίας των επιμέρους στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού και 

εκτός ισολογισμού για μία συγκεκριμένη μεταβολή των επιτοκίων Ε[Δ(ί)]. Για 

το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος:

Ε[%Δ(Λ/Γ„)] = -MDn * Ε[Δ(/)]

Όπου,

Ε[%Δ(ΜΕ)] Ποσοστιαία μεταβολή στην αγοραία αξία του στοιχείου 
Ενεργητικού, Παθητικού ή εκτός ισολογισμού η (ως ποσοστό της 
τρέχουσας αξίας του στοιχείου).

MDn Τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας του στοιχείου
η (όπως υπολογίσθηκε από το βήμα 3 παραπάνω)

Ε[Δ(/)] Αναμενόμενη μεταβολή στα επιτόκια αγοράς

Ο παραπάνω τύπος υπολογίζει την ποσοστιαία μεταβολή της αγοραίας αξίας των

επιμέρους στοιχείων της Τράπεζας που προκύπτει από συγκεκριμένες μεταβολές

στα επιτόκια της αγοράς, η οποία εκφράζει τον κίνδυνο επιτοκίου που
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συνεπάγεται κάθε επιμέρους στοιχείο Ενεργητικού, Παθητικού ή εκτός 

Ισολογισμού.

Ο τύπος εφαρμόζεται και για τον υπολογισμό της ενδεχόμενης μεταβολής της 

τρέχουσας αξίας του συνόλου του Ενεργητικού (με βάση το δείκτη που 

υπολογίσθηκε στο βήμα 4) και του συνόλου του Παθητικού (με βάση το δείκτη 

που υπολογίσθηκε στο βήμα 5).

11. Υπολογισμός της απόλυτης μεταβολής της τρέχουσας αγοραίας αξίας ενός στοιχείου 

ως συνέπεια μεταβολής των επιτοκίων της αγοράς.

Υπολογίζεται η απόλυτη μεταβολή της τρέχουσας αξίας του επιμέρους στοιχείου 

ως το γινόμενο της ποσοστιαίας μεταβολής της αξίας αυτής (βλ. βήμα 10) επί την 

τρέχουσα αξία του στοιχείου. Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

αυτό για το στοιχείο η είναι ο εξής:

Ε[Δ(ΜΚ„)] = Ε[%Δ(ΜΕ„)] *MVn 
Όπου,
MV„ Η τρέχουσα αγοραία αξία του στοιχείου η.
Ο παραπάνω τύπος υπολογίζει τη απόλυτη μεταβολή της αγοραίας αξίας των 

επιμέρους στοιχείων της Τράπεζας που προκύπτει από συγκεκριμένες μεταβολές 

στα επιτόκια της αγοράς. Ο τύπος εφαρμόζεται και για τον υπολογισμό της 

απόλυτης μεταβολής της τρέχουσας αξίας του συνόλου του Ενεργητικού και του 

συνόλου του Παθητικού.

Όλα τα παραπάνω βήματα της μεθόδου Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη 

Διάρκειας εφαρμόζονται για διαφορετικά σενάρια μεταβολών των επιτοκίων της 

αγοράς, έτσι ώστε να υπολογίζεται η ενδεχόμενη μεταβολή στην τρέχουσα αξία των 

Ιδίων Κεφαλαίων (ή και των επιμέρους στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού) της 

Τράπεζας για όλα τα σενάρια μεταβολών επιτοκίων που εκτιμά η Τράπεζα ότι μπορεί 

να διαμορφωθούν από την αγορά. Τα σενάρια αυτά διαμορφώνονται τόσο με βάση 

τις αναμενόμενες (πιθανές μεταβολές) των επιτοκίων της αγοράς όσο και με βάση 

ακραίες μεταβολές των επιτοκίων π.χ. λόγω κρίσης στις αγορές.

Επιπλέον, η μέθοδος Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας 

εφαρμόζεται για διαφορετικά σενάρια διάρθρωσης τςον στοιχείων Ενεργητικού - 

Παθητικού της Τράπεζας. Ο κίνδυνος επιτοκίου υπολογίζεται κατ’ελάχιστον με τα 

στοιχεία της υφιστάμενης δομής του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας (πραγματικά 

στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού κατά την ημερομηνία υπολογισμού του
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κινδύνου). Επιπλέον, ο κίνδυνος επιτοκίου μετράται για την προβλεπόμενη 

διάρθρωση των στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού, όπως αυτή διαμορφώνεται 

βάσει του προϋπολογισμού. Τέλος, η μέθοδος εφαρμόζεται για εναλλακτικά σενάρια 

διάρθρωσης των στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού (what if scenarios), ώστε να 

μετρηθεί η επίπτωση των σεναρίων αυτών στην ανάληψη κινδύνου επιτοκίου. Τα 

σενάρια καθορίζονται με βάση τις ενδεχόμενες μεταβολές της διάρθρωσης λόγω 

μεταβολών στις συνθήκες αγοράς και με βάση τις ενδεχόμενες διαρθρώσεις που 

επιλέγει η Τράπεζα για τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου.

Καθορισμός Ορίων

Στο πλαίσιο της μεθόδου Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας τα 

επιτρεπόμενα όρια ανοιγμάτων για τον κίνδυνο επιτοκίου εκφράζονται με έναν από 

τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους:

■ Τα επιτρεπόμενα όρια εκφράζονται ως οι μέγιστες τιμές που μπορεί να λάβει ο 

τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας των στοιχείων Ενεργητικού 

(MDA) και Παθητικού (MDL). Με άλλα λόγια, τίθενται όρια για τον κίνδυνο 

επιτοκίου που επιθυμεί να αναλάβει η Τράπεζα από στοιχεία Ενεργητικού και 

Παθητικού. Εναλλακτικά, τα επιτρεπόμενα όρια εκφράζονται ως οι τιμές που 

μπορεί να λάβει ο τροποποιημένος μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας των Ιδίων 

Κεφαλαίων, δηλαδή τίθενται σε σχέση με το συνολικό κίνδυνο επιτοκίου που 

επιθυμεί να αναλάβει η Τράπεζα.

■ Τα όρια εκφράζονται ως η μέγιστη επιτρεπόμενη μεταβολή της τρέχουσας αξίας 

των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού για συγκεκριμένες μεταβολές των 

επιτοκίων. Με άλλα λόγια, τίθενται όρια για τον κίνδυνο επιτοκίου που επιθυμεί να 

αναλάβει η Τράπεζα από στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού

Διαχείριση Κινδύνων με τη Μέθοδο Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας

Η μέθοδος Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού Δείκτη Διάρκειας χρησιμοποιείται 

για τον υπολογισμό της ευαισθησίας της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων σε μεταβολές

64



των επιτοκίων της αγοράς μέσω του τροποποιημένου σταθμικού δείκτη διάρκειας των 

Ιδίων Κεφαλαίων.

Ο δείκτης αυτός εξαρτάται από τη διάρθρωση των στοιχείων Ενεργητικού - 

Παθητικού της Τράπεζας. Η διάρθρωση αυτή διαμορφώνεται από την Τράπεζα, έτσι 

ώστε να αξιοποιούνται κατά το μέγιστο δυνατό οι αναμενόμενες μεταβολές των 

επιτοκίων της αγοράς διατηρώντας παράλληλα τη διακύμανση της αγοραίας αξίας 

των Ιδίων Κεφαλαίων της σε επιθυμητά επίπεδα.

Για παράδειγμα, εάν η Τράπεζα θέλει να εφαρμόσει μια πολιτική ανάληψης 

κινδύνου και να αυξήσει την κερδοφορία της από τις αναμενόμενες μεταβολές των 

επιτοκίων, τότε σε περίπτωση που προβλέπει αύξηση των επιτοκίων, διατηρεί υψηλό 

αρνητικό μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων, έτσι ώστε να αυξηθεί η 

αξία της καθαρής της θέσης. Εάν η Τράπεζα θέλει να εφαρμόσει μια πολιτική 

αποφυγής κινδύνου, τότε θα επιδιώξει ένα μηδενικό μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας 

Ιδίων Κεφαλαίων, διαμορφώνοντας κατάλληλα τους δείκτες των επιμέρους θέσεων 

του χαρτοφυλακίου της.

Η διαχείριση του κινδύνου με βάση τη μέθοδο Ανάλυσης Μέσου Σταθμικού 

Δείκτη Διάρκειας διενεργείται μέσω της αναδιάρθρωσης των στοιχείων Ενεργητικού 

- Παθητικού και εκτός ισολογισμού.

Συγκεκριμένα για τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου ακολουθούνται οι 

παρακάτω τρόποι (ή συνδυασμός αυτών):

■ Μεταβολή του μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας του συνόλου Ενεργητικού ή 

Παθητικού.

Για παράδειγμα, η Τράπεζα μπορεί να αυξήσει το μέσο σταθμικό δείκτη 

διάρκειας του συνόλου του Ενεργητικού αυξάνοντας τις θέσεις της σε 

μακροπρόθεσμα στοιχεία Ενεργητικού (π.χ. δεκαετή ομόλογα) και μειώνοντας 

άλλες βραχυπρόθεσμες θέσεις του Ενεργητικού (π.χ. ΕΓΕΔ). Με τον τρόπο 

αυτό, αυξάνεται ο μέσος σταθμικός δείκτης διάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων με 

αποτέλεσμα, για μια συγκεκριμένη μεταβολή στα επιτόκια αγοράς, να 

προκύπτουν μεγαλύτερες μεταβολές στην τρέχουσα αξία των Ιδίων Κεφαλαίων 

της Τράπεζας.

Αντίθετα, η αύξηση του μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας του συνόλου 

Παθητικού, μέσω αύξησης των θέσεων σε μακροπρόθεσμα στοιχεία Παθητικού 

(π.χ. μακροπρόθεσμες καταθέσεις) και μείωσης άλλων βραχυπρόθεσμων θέσεων
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του Παθητικού (π.χ. καταθέσεις ταμιευτηρίου) συνεπάγεται τη μείωση του μέσου 

σταθμικού δείκτη διάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων. Με τον τρόπο αυτό, 

μειώνεται η ευαισθησία της καθαρής θέσης της Τράπεζας σε μεταβολές των 

επιτοκίων της αγοράς, δηλαδή για συγκεκριμένες μεταβολές των επιτοκίων 

προκύπτουν μικρότερες μεταβολές της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων.

■ Μεταβολή της σύνθεσης χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, δηλαδή του λόγου των 

στοιχείων Παθητικού προς τα στοιχεία Ενεργητικού (u).

Η μεταβολή του λόγου των στοιχείων Παθητικού προς τα στοιχεία Ενεργητικού 

(u) επηρεάζει άμεσα το μέσο σταθμικό δείκτη διάρκειας των Ιδίων Κεφαλαίων, 

καθώς ο λόγος αυτός χρησιμοποιείται ως συντελεστής στάθμισης του μέσου 

σταθμικού δείκτη διάρκειας του συνόλου Παθητικού.

Εάν η Τράπεζα θέλει να ελαχιστοποιήσει την έκθεση της σε κίνδυνο επιτοκίου 

πρέπει να διαμορφώσει το χαρτοφυλάκιο της με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο μέσος 

σταθμικός δείκτης διάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων να είναι κατά προσέγγιση 

μηδενικός. Αυτό επιτυγχάνεται στην περίπτωση που ο λόγος του μέσου 

σταθμικού δείκτη διάρκειας του συνόλου Ενεργητικού (MDA) προς τον δείκτη 

του συνόλου Παθητικού (MDL) ισούται με το λόγο της συνολικής αξίας των 

στοιχείων Παθητικού (MVL) προς την συνολική αξία των στοιχείων Ενεργητικού 

{MVA). Δηλαδή πρέπει να ισχύει ο παρακάτω τύπος:

MDA _ MVL 
MDL ~ MVA

4.2 Μέτρηση Κινδύνου Συναλλάγματος

4.2.1 Ανάλυση Ευαισθησίας Καθαρής Συναλλαγματικής Θέσης 
(Sensitivity Analysis)

Περιγραφή της Μεθόδου

Η μέθοδος Ανάλυσης Ευαισθησίας Καθαρής Συναλλαγματικής Θέσης μετρά 

τον κίνδυνο συναλλάγματος μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους 

κινδύνους αγοράς.
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Η μέθοδος Ανάλυσης Ευαισθησίας υπολογίζει τον κίνδυνο συναλλάγματος ως 

την ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας για συγκεκριμένες 

μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η μεταβολή της καθαρής θέσης της 

Τράπεζας υπολογίζεται ως το άθροισμα των συναλλαγματικών κερδών ή ζημιών που 

προκύπτουν από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες των νομισμάτων, στα 

οποία η Τράπεζα έχει λάβει θέσεις.

Η μέθοδος υπολογίζει την καθαρή συναλλαγματική θέση της Τράπεζας ανά 

νόμισμα, ως τη διαφορά μεταξύ των θετικών και των αρνητικών θέσεων σε κάθε 

νόμισμα. Στη συνέχεια, η μέθοδος τροφοδοτείται με διαφορετικά σενάρια μεταβολών 

της ισοτιμίας του κάθε νομίσματος, σε σχέση με το βασικό νόμισμα (δηλαδή τη 

δραχμή). Για κάθε σενάριο μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας ενός 

νομίσματος, υπολογίζεται το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την καθαρή 

συναλλαγματική θέση της Τράπεζας στο νόμισμα αυτό.

Η συνολική έκθεση της Τράπεζας σε κίνδυνο συναλλάγματος υπολογίζεται ως 

το άθροισμα των ανά νόμισμα κερδών ή ζημιών με βάση το πλέον συντηρητικό 

σενάριο για τη Τράπεζα (δηλαδή το σενάριο βάσει του οποίου προκύπτει η μέγιστη 

ζημιά ή το μικρότερο κέρδος για την Τράπεζα).

Η μέθοδος Ανάλυσης Ευαισθησίας χρησιμοποιείται για να προσδιορισθούν οι 

μεταβολές που απαιτούνται στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας ανά 

νόμισμα, έτσι ώστε ο κίνδυνος συναλλάγματος να διατηρείται σε επιθυμητά επίπεδα.

Απαραίτητα Στοιχεία

Τα απαραίτητα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Ευαισθησίας αφορούν όλες τις θέσεις εντός και 

εκτός ισολογισμού που έχει λάβει η Τράπεζα και οι εταιρείες του Ομίλου και είναι 

εκφρασμένες σε συνάλλαγμα. Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή της μεθόδου 

απαιτούνται τα παρακάτω:

■ Λογιστικό υπόλοιπο θέσης εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα.

Αντλείται το υπόλοιπο των λογαριασμών για όλα τα στοιχεία Ενεργητικού - 

Παθητικού και εκτός ισολογισμού που είναι εκφρασμένα σε συνάλλαγμα. 

Σημειώνεται ότι εκτός από τους λογαριασμούς που περιλαμβάνουν το κεφάλαιο
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των θέσεων Ενεργητικού - Παθητικού της Τράπεζας λαμβάνονται υπόψη και οι 

λογαριασμοί σε συνάλλαγμα που περιλαμβάνουν δεδουλευμένους τόκους.

■ Νόμισμα.

Το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένη η θέση.

■ Ένδειξη θετικής (Long) ή αρνητικής (Short) θέσης

Ο χαρακτηρισμός των θέσεων σε ξένο νόμισμα ως θετικές ή αρνητικές. Ως 

θετικές ορίζονται οι θέσεις που προκύπτουν από στοιχεία του Ενεργητικού ή από 

εκτός ισολογισμού στοιχεία που αποτελούν απαίτηση της Τράπεζας. Αντίστοιχα, 

ως αρνητικές ορίζονται οι θέσεις που προκύπτουν από στοιχεία του Παθητικού ή 

από εκτός ισολογισμού στοιχεία που εκφράζουν υποχρέωση της Τράπεζας.

■ Ένδειξη spot ή προθεσμιακής (forward) θέσης

Ο χαρακτηρισμός των θέσεων σε ξένο νόμισμα ως spot ή προθεσμιακές 

(forward). Ως spot θέσεις, ορίζονται οι θέσεις των οποίων η ημερομηνία 

διακανονισμού είναι μέχρι και δύο ημέρες από την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Οι θέσεις αυτές καταχωρούνται σε λογαριασμούς ουσίας (εντός ισολογισμού). 

Ως προθεσμιακές θέσεις, ορίζονται οι θέσεις με ημερομηνία διακανονισμού 

μεγαλύτερη από δύο ημέρες από την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι θέσεις 

αυτές καταχωρούνται σε λογαριασμούς τάξεως (εκτός ισολογισμού).

■ Τρέχουσα αγοραία αξία για τις θέσεις που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών (όπως για παράδειγμα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και τα 

ομόλογα που κατέχονται με σκοπό τη διαπραγμάτευση) και για τις οποίες η 

τρέχουσα αξία της αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται θεωρείται αξιόπιστη. 

Για τα προϊόντα αυτά θεωρούμε ότι η τρέχουσα αξία απεικονίζει καλύτερα την 

έκθεση της Τράπεζας σε κίνδυνο συναλλάγματος από τη λογιστική τους αξία.

Εκτός των παραπάνω στοιχείων που απαιτούνται ανά θέση της Τράπεζας σε 

συνάλλαγμα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη στοιχείων για τις τρέχουσες (spot) 

συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

3.1.3 Υπολογισμός

Ο υπολογισμός του κινδύνου συναλλάγματος με τη μέθοδο Ανάλυσης 

Ευαισθησίας περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
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1. Υπολογισμός της καθαρής συναλλαγματικής θέσης ανά νόμισμα.

Υπολογίζεται η καθαρή συναλλαγματική θέση της Τράπεζας ανά νόμισμα, ως 

εξής:

Σύνολο θετικών θέσεων στο συγκεκριμένο νόμισμα, δηλαδή:

ο θέσεις από στοιχεία Ενεργητικού που είναι εκφρασμένα στο νόμισμα 
αυτό και

ο θετικές θέσεις από στοιχεία εκτός ισολογισμού στο νόμισμα αυτό

μείον

Σύνολο αρνητικών θέσεων στο συγκεκριμένο νόμισμα, δηλαδή:
ο θέσεις από στοιχεία Παθητικού που είναι εκφρασμένα στο νόμισμα 

αυτό και

ο αρνητικές θέσεις από στοιχεία εκτός ισολογισμού στο νόμισμα αυτό

2. Προσδιορισμός σεναρίων μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Καθορίζονται τα πιθανά σενάρια μεταβολής της ισοτιμίας των νομισμάτων σε 

σχέση με το βασικό νόμισμα (δηλαδή τη δραχμή). Οι μεταβολές βασίζονται στις 

αναλύσεις και τις προβλέψεις που διενεργούνται από την Τράπεζα (ALCO, 

Μονάδα Διαχείρισης Διαθεσίμων -Treasury, Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων).

3. Υπολογισμός του κινδύνου συναλλάγματος ανά νόμισμα (σε Ευρώ).

Υπολογίζεται ο κίνδυνος συναλλάγματος ανά νόμισμα ως το γινόμενο της 

προβλεπόμενης μεταβολής της ισοτιμίας του ξένου νομίσματος επί την καθαρή 

συναλλαγματική θέση κάθε νομίσματος. Ο κίνδυνος συναλλάγματος ανά 

νόμισμα εκφράζεται ως το αναμενόμενο κέρδος ή ζημία που προκύπτει ως 

συνέπεια της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος. Το 

αποτέλεσμα αυτό (κέρδος ή ζημία) εξαρτάται τόσο από τη φορά της μεταβολής 

της ισοτιμίας (υποτίμηση ή ανατίμηση του Ευρώ έναντι του ξένου νομίσματος) 

όσο και από το πρόσημο της καθαρής συναλλαγματικής θέσης (θετική ή 

αρνητική) στο νόμισμα αυτό.

Ο κίνδυνος συναλλάγματος για την Τράπεζα προκύπτει, από το σενάριο 

μεταβολής της ισοτιμίας του νομίσματος που συνεπάγεται την μεγαλύτερη ζημία 

(ή το μικρότερο κέρδος) για την Τράπεζα.
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4. Υπολογισμός του συνολικού κινδύνου συναλλάγματος στον οποίο εκτίθεται η 

Τράπεζα.

Υπολογίζεται ο συνολικός κίνδυνος συναλλάγματος ως το άθροισμα του 

κινδύνου συναλλάγματος ανά νόμισμα, δηλαδή το άθροισμα του ενδεχόμενου 

κέρδους ή ζημίας για το σενάριο που επιλέγεται ανά νόμισμα.

Καθορισμός Ορίων

Στο πλαίσιο της μεθόδου Ανάλυσης Ευαισθησίας τα επιτρεπόμενα όρια για

τον κίνδυνο συναλλάγματος εκφράζονται με τους παρακάτω τρόπους:

■ Τα επιτρεπόμενα όρια ανάληψης κινδύνου συναλλάγματος ορίζονται ως η 

μέγιστη καθαρή συναλλαγματική θέση ανά νόμισμα που προκύπτει από τις θέσεις 

της Τράπεζας εντός και εκτός ισολογισμού για το συγκεκριμένο νόμισμα.

■ Τα όρια ανάληψης κινδύνου συναλλάγματος διαχωρίζονται σε όρια spot θέσης 

και όρια προθεσμιακής θέσης. Τα όρια spot θέσης εκφράζονται ως η μέγιστη 

καθαρή συναλλαγματική θέση που προκύπτει από τις spot θέσεις της Τράπεζας σε 

συνάλλαγμα. Τα όρια προθεσμιακής θέσης εκφράζονται ως η μέγιστη καθαρή 

συναλλαγματική θέση που προκύπτει από τις προθεσμιακές θέσεις της Τράπεζας σε 

συνάλλαγμα. Επιπλέον τα όρια προθεσμιακής θέσης διαχωρίζονται περαιτέρω, σε 

όρια ανά χρονική διάρκεια από την ημερομηνία αναφοράς μέχρι την ημεροπηνία 

διακανονισμού των προθεσμιακών πράξεων.

Με τη χρήση διαφορετικών ορίων για τις spot και τις προθεσμιακές θέσεις, η 

Τράπεζα επιτυγχάνει καλύτερο έλεγχο της έκθεσής της σε κίνδυνο συναλλάγματος.

■ Το όριο ανάληψης κινδύνου συναλλάγματος εκφράζεται ως η μέγιστη καθαρή 

συναλλαγματική θέση που προκύπτει από το σύνολο των δραχμοποιημένων θέσεων 

εντός και εκτός ισολογισμού σε όλα τα νομίσματα. Με τον προσδιορισμό ενός 

συνολικού ορίου για το σύνολο των θέσεων σε ξένο νόμισμα, η Τράπεζα καθορίζει 

την επιθυμητή έκθεσή της σε κίνδυνο συναλλάγματος για όλα τα νομίσματα στά 

οποία έχει λάβει θέσεις, ανεξάρτητα με τη κατανομή ,του κινδύνου ανά νόμισμα.

Διαχείριση Κινδύνου Συναλλάγματος με τη Μέθοδο Ανάλυσης Ευαισθησίας
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Η μέθοδος Ανάλυσης Ευαισθησίας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 

ενδεχόμενης μεταβολής της καθαρής θέσης της Τράπεζας ως συνέπεια της μεταβολής 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η καθαρή θέση μεταβάλλεται ως συνέπεια της 

μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών και του ύψους της καθαρής 

συναλλαγματικής θέσης της Τράπεζας.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες διαμορφώνονται από τις συνθήκες της αγοράς 

και δεν επηρεάζονται από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Τράπεζα. Αντίθετα, η 

συναλλαγματική θέση, δηλαδή η διάρθρωση των στοιχείων εντός και εκτός 

ισολογισμού σε συνάλλαγμα μπορεί να διαμορφώνεται από την Τράπεζα, έτσι ώστε 

να αξιοποιούνται κατά το μέγιστο δυνατόν οι προβλεπόμενες μεταβολές στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Για παράδειγμα, εάν η Τράπεζα επιθυμεί να εφαρμόσει πολιτική ανάληψης 

κινδύνου συναλλάγματος στο νόμισμα Α για λόγους μεγιστοποίησης της κερδοφορίας 

της, τότε σε περίπτωση που προβλέπει αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

(δηλαδή υποτίμηση του Ευρώ σε σχέση με το νόμισμα Α) διατηρεί θετική καθαρή 

συναλλαγματική θέση στο νόμισμα Α στο ύψος της επιθυμητής ανάληψης κινδύνου 

συναλλάγματος. Σε περίπτωση που η Τράπεζα προβλέπει μείωση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας (δηλαδή ανατίμηση του Ευρώ σε σχέση με το νόμισμα 

Α), διατηρεί αρνητική καθαρή συναλλαγματική θέση στο νόμισμα Α στο ύψος της 

επιθυμητής ανάληψης κινδύνου συναλλάγματος. Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα 

αποκομίζει και στις δύο περιπτώσεις συναλλαγματικό κέρδος από τις μεταβολές της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας αυξάνοντας την αξία της καθαρής της θέσης.

Εάν η Τράπεζα θέλει να εφαρμόσει πολιτική ελαχιστοποίησης του κινδύνου 

συναλλάγματος, τότε επιδιώκει μια μηδενική καθαρή συναλλαγματική θέση στο 

νόμισμα Α, εξισώνοντας τις απαιτήσεις της (θετικές θέσεις) με τις υποχρεώσεις 

(αρνητικές θέσεις) στο νόμισμα αυτό. Με τον τρόπο αυτό, το αποτέλεσμα της 

Τράπεζας δεν επηρεάζεται, ανεξάρτητα από τις ενδεχόμενες μεταβολές στη 

συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος Α.

Η διαχείριση του κινδύνου συναλλάγματος με βάση τις πληροφορίες που 

παρέχονται από την μέθοδο Ανάλυσης Ευαισθησίας διενεργείται μέσω της 

αναδιάρθρωσης των θέσεων της Τράπεζας σε συνάλλαγμα. Συγκεκριμένα, η 

Τράπεζα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο συναλλάγματος στον οποίο εκτίθεται με τους 

παρακάτω τρόπους:

■ Κλείσιμο υφιστάμενων θέσεων που υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλάγματος.
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Για παράδειγμα, εάν η Τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο συναλλάγματος ως 

συνέπεια θέσεων που έχει λάβει σε ομόλογα με ρήτρα συναλλάγματος μπορεί να 

προβεί σε πώληση των ομολόγων αυτών, ώστε κλείνοντας τις θέσεις να 

εκμηδενίσει τον κίνδυνο συναλλάγματος που συνεπάγονται τα ομόλογα αυτά.

■ Αντιστάθμιση κινδύνου (μερική ή ολική) με παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 

επί συναλλάγματος [π.χ. προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forwards), 

προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (futures), συμφωνίες ανταλλαγής 

νομισμάτων (swaps), δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος (options)].

Για παράδειγμα, η Τράπεζα λαμβάνει αντίθετες θέσεις από παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα επί συναλλάγματος, ώστε να αντισταθμίσει άλλες 

υφιστάμενες θέσεις, μειώνοντας την καθαρή συναλλαγματική της θέση και την 

έκθεσή της σε κίνδυνο συναλλάγματος.

■ Αντιστάθμιση κινδύνου με λήψη αντίθετων θέσεων από στοιχεία εντός 

ισολογισμού.

Για παράδειγμα, η Τράπεζα αντισταθμίζει το συναλλαγματικό κίνδυνο μίας 

χορήγησης σε συνάλλαγμα διενεργώντας ισόποσο διατραπεζικό δανεισμό στο 

ίδιο νόμισμα.

4.3 Μέτρηση Συνολικού Κινδύνου Αγοράς

4.3.1 Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) - Παραλλαγή 
Delta Normal

Περιγραφή της Μεθόδου

Η παραλλαγή Delta Normal ή διακύμανσης - συνδιακύμανσης (variance - 

covariance) της μεθόδου Αξίας σε Κίνδυνο υπολογίζει το συνολικό κίνδυνο αγοράς 

του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, για τα προϊόντα των οποίων η τιμή (αγοραία αξία) 

μεταβάλλεται γραμμικά σε σχέση με την τιμή των παραγόντων της αγοράς που 

προσδιορίζουν την αγοραία αξία των προϊόντων.

Η μέθοδος βασίζεται στην παραδοχή ότι οι αποδόσεις των παραπάνω 

προϊόντων ακολουθούν την κανονική κατανομή και ότι η αξία κάθε προϊόντος
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μεταβάλλεται γραμμικά σε σχέση με τις απόδοση του υποκείμενου μέσου. Επιπλέον, 

η μέθοδος θεωρεί ότι η συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου ακολουθεί την 

κανονική κατανομή, επειδή το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από γραμμικά μέσα των 

οποίων η απόδοση ακολουθεί την κανονική κατανομή.

Για την εφαρμογή της μεθόδου η Τράπεζα πρέπει να επιλέξει το επιθυμητό 

διάστημα στατιστικής εμπιστοσύνης και το χρονικό ορίζοντα διακράτησης των 

θέσεων που θα χρησιμοποιείται. Βάσει των παραπάνω παραδοχών, ο κίνδυνος αγοράς 

κάθε επιμέρους θέσης υπολογίζεται ως το γινόμενο του χρησιμοποιούμενου 

διαστήματος εμπιστοσύνης επί την τυπική απόκλιση (μεταβλητότητα) της απόδοσης 

κάθε προϊόντος. Ο συνολικός κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου, δηλαδή η 

ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας, υπολογίζεται ως το σύνολο 

του κινδύνου αγοράς των επιμέρους θέσεων λαμβάνοντας υπόψη την συσχέτιση των 

αποδόσεων των επιμέρους θέσεων.

Απαραίτητα Στοιχεία

Τα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) που απαιτούνται για την εφαρμογή της 

μεθόδου Delta Normal αφορούν όλες τις θέσεις που έχει λάβει το Πιστωτικό Ίδρυμα 

σε στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού και για τις οποίες επιλέγεται να εφαρμοσθεί 

η μέθοδος. Τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή της μεθόδου ανά θέση 

(προϊόν) της Τράπεζας είναι τα παρακάτω:

■ Ημερομηνία λήξης επιτοκίου.

Η ημερομηνία επανακαθορισμού του επιτοκίου (για θέσεις κυμαινόμενου 

επιτοκίου) ή ημερομηνία λήξης κεφαλαίων (για θέσεις σταθερού επιτοκίου).

■ Ονομαστική αξία θέσης.

Εισάγεται η ονομαστική αξία κάθε στοιχείου που αντιστοιχεί στην ημερομηνία 

λήξης επιτοκίου, όπως αυτή ορίσθηκε παραπάνω.

■ Στοιχεία για τον υπολογισμό όλων των μελλοντικών χρηματικών ροών της θέσης.

Για τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο απαιτούνται στοιχεία για όλες τις 

μελλοντικές χρηματικές ροές των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού και εκτός 

ισολογισμού (όπως το ποσό της μελλοντικής ροής, το νόμισμα στο οποίο είναι 

εκφρασμένη η χρηματική ροή και η ημερομηνία πραγματοποίησής της). Για να
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υπολογισθούν τα στοιχεία των χρηματικών ροών απαιτούνται όλοι οι όροι με 

τους οποίους διενεργήθηκε κάθε πράξη π.χ. επιτόκιο προϊόντος, συχνότητα 

καταβολής τοκομεριδίου ή ημερομηνίες λογιστικοποίησης τόκων, τρόπος 

υπολογισμού τόκων, ποσό τοκοχρεολυτικής δόσης κλπ.

■ Νόμισμα.

Το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένη η θέση.

■ Ένδειξη θετικής (Long) ή αρνητικής (Short) θέσης
Ο χαρακτηρισμός των θέσεων ως θετικές ή αρνητικές.

Εκτός από τα παραπάνω δεδομένα εισόδου που αφορούν τις επιμέρους θέσεις 

της Τράπεζας που συνεπάγονται ανάληψη κινδύνου αγοράς, πρέπει να είναι 

διαθέσιμες πληροφορίες για τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας των επιμέρους 

στοιχείων αλλά και για τον υπολογισμό της ιστορικής μεταβλητότητας των 

αποδόσεων. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα εξής:

■ Καμπύλη απόδοσης αγοράς (yield curve), δηλαδή τα επιτόκια που επικρατούν 

στην αγορά για κάθε νόμισμα και για αντίστοιχη διάρκεια έως τη λήξη με τις 

εξεταζόμενες θέσεις.

■ Τρέχουσες αγοραίες τιμές ομολόγων, δηλαδή οι τιμές που επικρατούν στην αγορά 

για ομόλογα αντίστοιχης διάρκειας.

■ Τρέχουσες αγοραίες τιμές μετοχών, δηλαδή οι τιμές στις οποίες 

διαπραγματεύονται οι μετοχές του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

■ Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες για όλα τα νομίσματα στα οποία έχει λάβει 

θέσεις η Τράπεζα.

■ Τρέχουσες αγοραίες τιμές παραγώγων επί εμπορευμάτων, δηλαδή οι τιμές στις 

οποίες διαπραγματεύονται τα παράγωγα επί εμπορευμάτων του χαρτοφυλακίου της 

Τράπεζας.

■ Ιστορικά στοιχεία μεταβλητότητας και συσχετίσεων των αποδόσεων της αγοράς, 

τα οποία αντλούνται είτε από εξωτερική βάση πληροφοριών (π.χ. RlSKMETRlCS), 

είτε από βάση πληροφοριών που συντηρείται από την Τράπεζα. Τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να αναφέρονται σε επιτόκια της αγοράς, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές 

μετοχών και τιμές εμπορευμάτων.
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Υπολογισμός

Η εφαρμογή της μεθόδου Delta Normal περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

1. Ανάλυση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε θεμελιώδη στοιχεία (building blocks)

Τα θεμελιώδη στοιχεία στα οποία αναλύονται τα προϊόντα της Τράπεζας είναι τα 

στοιχεία για τα οποία η Τράπεζα έχει διαθέσιμα στοιχεία μεταβλητότητας και 

συσχετίσεων μεταξύ των αποδόσεων. Με βάση τα στοιχεία μεταβλητότητας και 

συσχετίσεων που παρέχονται από εξωτερικές βάσεις πληροφοριών (π.χ. 

RjskMetrics) οι σύνθετες θέσεις (για παράδειγμα θέσεις από παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα) αναλύονται σε θέσεις σε ισοδύναμα ομόλογα 

μηδενικού επιτοκίου (δηλαδή σε χρηματικές ροές), θέσεις σε συνάλλαγμα, θέσεις 

σε μετοχές θέσεις και σε εμπορεύματα

Η βασική διαφοροποίηση της ανάλυσης σε θεμελιώδη στοιχεία που διενεργείται 

για τη μέθοδο Delta normal, από την ανάλυση που διενεργείται για τον 

υπολογισμό του μέσου σταθμικού δείκτη διάρκειας, είναι ότι λαμβάνονται υπόψη 

οι θέσεις που δημιουργούνται σε συνάλλαγμα, μετοχές και εμπορεύματα καθώς 

στην Αξία σε Κίνδυνο εκτός του κινδύνου επιτοκίου συνυπολογίζεται ο κίνδυνος 

συναλλάγματος, μετοχών και εμπορευμάτων.

2. Χαρτογράφηση (Mapping) του αναλυμένου σε θεμελιώδη στοιχεία χαρτοφυλακίου 

της Τράπεζας.

Τα βήματα που ακολουθούνται για τη χαρτογράφηση του χαρτοφυλακίου με τη 

χρήση των χρηματικών ροών (Cash flow mapping) είναι τα εξής:

ο Εύρεση του κατάλληλου συντελεστή προεξόφλησης κάθε χρηματικής 
ροής. Ο συντελεστής προεξόφλησης προκύπτει με βάση το επιτόκιο 
χωρίς κίνδυνο (risk free) του αντίστοιχου νομίσματος και αντίστοιχης 
διάρκειας έως τη λήξη.

ο Υπολογισμός της παρούσας αξίας των χρηματικών ροών από κάθε 
επιμέρους θεμελιώδες στοιχείο (εφαρμόζοντας τον κατάλληλο 
συντελεστή προεξόφλησης στη χρηματική ροή).

ο Επανακατανομή και ομαδοποίηση της παρούσας αξίας των χρηματικών 
ροών των θεμελιωδών στοιχείων σε χρονικές ζώνες (vertices) που 
αντιστοιχούν σε ληκτότητες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
μεταβλητότητας (volatilily) και συσχετίσεών (correlation). Η κατανομή 
των ποσών σε γειτονικές ζώνες διενεργείται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
διατηρείται σταθερή η τρέχουσα αξία και ο κίνδυνος της χρηματικής 
ροής (τυπική απόκλιση της απόδοσης) και να διατηρείται το πρόσημο 
της χρηματική ροής.

75



Η επανακατανομή των χρηματικών ροών διενεργείται έτσι ώστε οι χρηματικές 

ροές να ομαδοποιηθούν σε χρονικές ζώνες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία μεταβλητότητας και συσχετίσεων (είτε τα στοιχεία αυτά αντλούνται από 

εξωτερικές βάσεις πληροφοριών είτε υπολογίζονται από την ίδια την Τράπεζα).

3. Επιλογή του επιθυμητού διαστήματος στατιστικής εμπιστοσύνης και του 

εξεταζόμενου χρονικού ορίζοντα.

Το διάστημα εμπιστοσύνης επιλέγεται από τη Διοίκηση της Τράπεζας και 

εξαρτάται άμεσα από την επιθυμία της Τράπεζας να αναλάβει κινδύνους (risk 

appetite), δηλαδή επιλέγεται μεγαλύτερο διάστημα εμπιστοσύνης σε περίπτωση 

που η Τράπεζα επιθυμεί να ελαχιστοποιήσει την ανάληψη κινδύνου. Το διάστημα 

εμπιστοσύνης είναι η πιθανότητα κατά την οποία η πραγματική μεταβολή της 

καθαρής θέσης της Τράπεζας δεν θα υπερβαίνει την ενδεχόμενη ζημία που 

προκύπτει από τη μέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο.

Ο εξεταζόμενος χρονικός ορίζοντας επιλέγεται ανάλογα με το χρόνο που 

απαιτείται για τη ρευστοποίηση των υπό εξέταση θέσεων, ο οποίος εξαρτάται 

τόσο από τη ρευστότητα της αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται όσο και από 

την επιθυμητή περίοδο διακράτησης των θέσεων. Η επιλογή μεγαλύτερου 

χρονικού ορίζοντα συνεπάγεται υψηλότερη Αξία σε Κίνδυνο, καθώς αυξάνει η 

μεταβλητότητα της απόδοσης των επιμέρους θέσεων και του χαρτοφυλακίου της 

Τράπεζας.

4. Υπολογισμός ή άντληση από βάση πληροφοριών του κινδύνου που συνεπάγονται τα 

θεμελιώδη στοιχεία που έχουν καταταχθεί σε χρονικές ζώνες.

Ο κίνδυνος των θεμελιωδών στοιχείων κάθε χρονικής ζώνης ισούται με την 

ιστορική μεταβλητότητα κάθε στοιχείου (η οποία συμβολίζεται με Vi) και 

ορίζεται σαν το γινόμενο του συντελεστή α επί την τυπική απόκλιση της 

απόδοσης των στοιχείων της χρονικής ζώνης για τον χρονικό ορίζοντα που έχει 

επιλεχθεί (t). Εάν επιλεχθεί εξεταζόμενος χρονικός ορίζοντας μίας ημέρας ο 

κίνδυνος υπολογίζεται με βάση την ημερήσια τυπική απόκλιση (σ|ί?) της απόδοσης 

των στοιχείων της ζώνης, ως εξής:

Vj = a σΙ)7

Ο συντελεστής α προκύπτει από το επιθυμητό διάστημα εμπιστοσύνης (για 

παράδειγμα για την επίτευξη διαστήματος εμπιστοσύνης 95% το α πρέπει να
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ισούται με 1,65) καθώς η μέθοδος delta normal υποθέτει ότι η απόδοση των 

στοιχείων του χαρτοφυλακίου ακολουθεί την κανονική κατανομή με μηδενικό 

μέσο όρο. Συγκεκριμένα, βάσει της κανονικής κατανομής ο συντελεστής a 

διαμορφώνεται ανάλογα με το επιλεχθέν διάστημα εμπιστοσύνης, όπως φαίνεται 

από τον παρακάτω πίνακα:

Διάστημα
εμπιστοσύνης

99% 97,72% 97,5% 95% 90%

Συντελεστής a15 2,33 2 1,96 1,65 1,28

Η ημερήσια τυπική απόκλιση (σιη) της απόδοσης κάθε θεμελιώδους στοιχείου 

(δηλαδή για τις θέσεις που διαμορφώθηκαν μετά από τη χαρτογράφηση του 

χαρτοφυλακίου) για συγκεκριμένες χρονικές ζώνες μπορεί να αντληθεί από τη 

βάση πληροφοριών RiskMetrics μέσω Internet ή Reuters.

5. Υπολογισμός ή ανάκληση από βάση πληροφοριών, των συντελεστών συσχέτισης (pj 

- correlation) μεταξύ των αποδόσεων των θεμελιωδών στοιχείων που έχουν 

καταταχθεί σε χρονικές ζώνες.

Οι συντελεστές συσχέτισης είναι δυνατόν να υπολογισθούν με την εφαρμογή 

στατιστικής επεξεργασίας (ανάλυση παλινδρόμησης συσχέτισης - regression 

analysis) στις ιστορικές αποδόσεις των στοιχείων του χαρτοφυλακίου. 

Εναλλακτικά, οι συντελεστές συσχέτισης μπορούν να αντληθούν από τη βάση 

πληροφοριών RiskMetrics μέσω Internet ή Reuters.

6. Διαμόρφωση πίνακα συντελεστών συσχέτισης (correlation matrix), ο οποίος 

συμβολίζεται με R, ως εξής:

Θέση 1 2 ··· Ν
1 1 2pl νΡι

2 lp2 1 ΝΡ2

1
Ν ιΡν 2ΡΝ 1

7. Διαμόρφωση του πίνακα διακύμανσης - συνδιακύμανσης (estimatedfuture variance 

- covariance matrix), ο οποίος συμβολίζεται με Σ, ως εξής:

Θέση 1 2 Ν
1 (Vi)' 2P.(V2)(Vi) nPi(Vn)(V,)

15 J.P. Morgan/Reuters, RISKMETRJKS™- Technical Document, Fourth Edition 1996.
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Θέση 1 2 Ν
2 iP2(V,)(V2) (v2y nP2(Vn)(V2)

Ν iPn(Vi)(Vn) 2Pn(V2)(Vn) (Vn)2

8. Υπολογισμός του γινομένου χ,Σχ, με τον πολλαπλασιασμό του πίνακα διακύμανσης - 

συνδιακύμανσης (Σ) επί την παρούσα αξία των καταταχθέντων σε χρονικές ζώνες 

θεμελιωδών στοιχείων (x] Το γινόμενο αποτελεί το τετράγωνο της Αξίας σε 

Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου και συμβολίζεται με (VARP)2.

Συγκεκριμένα, η πράξη περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό του οριζόντιου 

διανύσματος [χι, χ2, ..., χν] με τον πίνακα διακύμανσης - συνδιακύμανσης και 

στη συνέχεια με το κάθετο διάνυσμα [xi, Χ2, ..., χν], ως εξής:

Κ2 2P,W   νΡΜ λ

χ,-Σχ, = [x, χ2 ... Χν] * [ γ2 .... hPiV*V2 ] * [ *2 ] =

IP*??* τΡ»ν2^   Κ

χ, *νζ +x2*2plV2Vi +... + x„*Np]VNVl 

[xi Χ2 ... Χν] * [ Χ\ *1 ΡτΥΎ 1 + Χ2 * ^2 + ... + ΧΝ* Ν Ρ\Υ ] =

*1 *1 ΡΝνλν„ + x2*2ρNV2VΝ + ... + χΝ * VN

χ, (η *V? +x*1piV1Vx+... + xN*HpyN) + x2{x*x p2Vy2+x2*V]+... + xN*Np,VNV2) + ...+

+ ΧΝ (*1 *1 PN^yΝ + χ2*2 Ρν^Ι^Ν + ··· + χν * )

Σημειώνεται ότι ο δεύτερος όρος της παραπάνω έκφρασης (Σ Xj) χρησιμοποιείται 

και για τον υπολογισμό της συνεισφοράς κάθε θέσης στην Αξία σε Κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου που περιγράφεται στο βήμα 10 στη συνέχεια.

9. Υπολογισμός της Αξίας σε Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (VARP) με βάση τον τύπο: 

VAR p=JvaFp

Η Αξία σε Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου αποτελεί με πιθανότητα ίση με το 

διάστημα εμπιστοσύνης που επιλέχθηκε π.χ. 95% τη μέγιστη δυνατή μεταβολή 

της καθαρής θέσης της Τράπεζας (ζημία) για το χρονικό ορίζοντα που επιλέχθηκε 

π.χ. μίας ημέρας λόγω μεταβολής των τιμών της αγοράς (παραγόντων κινδύνου). 

Η ζημία της Τράπεζας λόγω του κινδύνου αγοράς ενδέχεται να υπερβεί την Αξία 

σε Κίνδυνο με πιθανότητα 5%.
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10. Υπολογισμός της συνεισφοράς κάθε συνιστώσας θέσης (incremental VAR,), στη 

συνολική Αξία σε Κίνδυνο με βάση τον τύπο:

VARj= βι χ, VARp 
όπου:
βί = Σ Xj / (VARp)2
Xj Τρέχουσα αξία κάθε συνιστώσας θέσης 
Σ Πίνακας διακύμανσης - συνδιακύμανσης

Συγκεκριμένα, ο όρος βι είναι το παρακάτω διάνυσμα:

β, =(*, *V,2 +x2*2plV2V] +... + xN*NpiVNVl)/VAR2p 
βι = [ β2 ={x,*,p2V[V2+x1*Vl +... + xN\p,VNV1)IVAR1p ]

βΝ =(χ,\ρΝν,νΝ+χ2\ρΝν2νΝ +... + x„*VN2)/VAR2p 

ως εξής:

Θέση X, βί Συνεισφορά στη συνολική 
Αξία σε Κίνδυνο VAR,

1 Χι β. tf,)(x,)(VARp)
2 Χ2 β2 02)(x2)(VARp)

Ν ΧΝ βΝ 03)(x3)(VARp)

4.3.2. Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο - Παραλλαγή Πλήρους 
Αποτίμησης Χαρτοφυλακίου με Ιστορική Προσομοίωση (Historical 
simulation)

Περιγραφή της μεθόδου

Η παραλλαγή της μεθόδου Αξίας σε Κίνδυνο με ιστορική προσομοίωση 

υπολογίζει το συνολικό κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, 

διενεργώντας πλήρη αποτίμηση όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου. Η μέθοδος 

υπολογίζει την ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας από 

μεταβολές των παραγόντων κινδύνου της αγοράς, διενεργώντας αποτίμηση του 

τρέχοντος χαρτοφυλακίου της Τράπεζας βάσει των μεταβολών των τιμών της αγοράς 

που παρατηρήθηκαν ιστορικά.

Η μέθοδος υπολογίζει την αξία του χαρτοφυλακίου για έναν αριθμό ημερών, 

αποτιμώντας τις επιμέρους θέσεις του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας λαμβάνοντας
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υπόψη ιστορικές μεταβολές των τιμών αγοράς των χρηματοοικονομικών μέσων για 

το χρονικό διάστημα ιστορικότητας που επιλέγεται για την εφαρμογή της μεθόδου. 

Στη συνέχεια, δημιουργείται εμπειρική κατανομή των αξιών του χαρτοφυλακίου, από 

την οποία επιλέγεται η ελάχιστη αξία του με βάση το επίπεδο εμπιστοσύνης που 

επιλέγει η Τράπεζα. Ο συνολικός κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου, δηλαδή η 

ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας, είναι η μεγαλύτερη 

μεταβολή της καθαρής θέσης, όπως προκύπτει με βάση την πιθανότητα (επίπεδο 

εμπιστοσύνης) που επιλέγει η Τράπεζα.

Απαραίτητα Στοιχεία

Τα απαραίτητα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της μεθόδου ιστορικής προσομοίωσης αφορούν όλες τις θέσεις που έχει 

λάβει η Τράπεζα και οι εταιρείες του Ομίλου σε στοιχεία εντός και εκτός 

ισολογισμού και για τις οποίες επιλέγεται να εφαρμοσθεί η μέθοδος. Τα στοιχεία με 

τα οποία πρέπει να τροφοδοτηθεί το ΣΔΤΚ για την εφαρμογή της μεθόδου ανά θέση 

(προϊόν) της Τράπεζας είναι τα ίδια με εκείνα που απαιτούνται για την εφαρμογή της 

παραλλαγής Delta Normal.

Εκτός από τα δεδομένα εισόδου που αφορούν τις επιμέρους θέσεις της 

Τράπεζας που συνεπάγονται ανάληψη κινδύνου αγοράς, για την εφαρμογή της 

μεθόδου της ιστορικής προσομοίωσης το ΣΔΤΚ πρέπει να τροφοδοτείται με επιπλέον 

ιστορικά στοιχεία για τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας των επιμέρους θέσεων για 

τη χρονική περίοδο ιστορικότητας που επιλέγεται αλλά και για την ημερομηνία 

υπολογισμού του κινδύνου. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα 

εξής:

■ Καμπύλη απόδοσης αγοράς (yield curve), δηλαδή τα επιτόκια που επικρατούν 

στην αγορά για κάθε νόμισμα, για αντίστοιχη διάρκεια έως τη λήξη και για 

αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο με τις εξεταζόμενες θέσεις, τόσο για την ημερομηνία 

υπολογισμού του κινδύνου όσο και για κάθε ημέρα του επιλεχθέντος χρονικού 

διαστήματος ιστορικότητας.

■ Αγοραίες τιμές ομολόγων, δηλαδή οι τιμές που επικρατούν στην αγορά για 

ομόλογα αντίστοιχης διάρκειας τόσο για την ημερομηνία υπολογισμού του
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κινδύνου όσο και για κάθε ημέρα του επιλεχθέντος χρονικού διαστήματος 

ιστορικότητας.

■ Αγοραίες τιμές μετοχών, δηλαδή οι τιμές στις οποίες διαπραγματεύονται οι 

μετοχές του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, τόσο για την ημερομηνία υπολογισμού 

του κινδύνου όσο και για κάθε ημέρα του επιλεχθέντος χρονικού διαστήματος 

ιστορικότητας.

■ Συναλλαγματικές ισοτιμίες για όλα τα νομίσματα στα οποία έχει λάβει θέσεις η 

Τράπεζα, τόσο για την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου όσο και για κάθε 

ημέρα του επιλεχθέντος χρονικού διαστήματος ιστορικότητας.

■ Αγοραίες τιμές παραγώγων επί επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών και 

εμπορευμάτων, δηλαδή οι τιμές στις οποίες διαπραγματεύονται τα παράγωγα του 

χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, τόσο κατά την ημερομηνία υπολογισμού του 

κινδύνου όσο και για κάθε ημέρα του επιλεχθέντος χρονικού διαστήματος 

ιστορικότητας.

Υπολογισμός

Ο υπολογισμός της Αξίας σε Κίνδυνο με τη μέθοδο της ιστορικής

προσομοίωσης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Καθορισμός του χρονικού διαστήματος ιστορικότητας Ν.

Επιλέγεται ο αριθμός των παρελθουσών ημερών των οποίων τα ιστορικά 

στοιχεία θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο με τη 

μέθοδο. Με άλλα λόγια καθορίζεται το χρονικό διάστημα του οποίου τα 

ιστορικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της μελλοντικής 

μεταβλητότητας των παραγόντων κινδύνου της αγοράς, π.χ. επιτοκίων, 

συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Για παράδειγμα, αντλούνται οι τιμές των παραγόντων κινδύνου της αγοράς που 

επηρεάζουν τις τιμές των χρηματοοικονομικών μέσων που συνθέτουν το 

χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας για τις τελευταίες 180 ημέρες. Το χρονικό διάστημα 

επιλέγεται έτσι ώστε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα πιο πρόσφατα στοιχεία, 

ενώ παράλληλα να συμπεριλαμβάνεται ικανοποιητικός αριθμός παρατηρήσεων 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη μελλοντική διακύμανση των τιμών. 

Επιπλέον, η επιλογή μεγαλύτερου αριθμού παρατηρήσεων συνεπάγεται την
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αύξηση του χρόνου επεξεργασίας του συστήματος για τον υπολογισμό της Αξίας 

σε Κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό στη διεθνή πρακτική το χρονικό διάστημα 

ιστορικότητας που συνήθως λαμβάνεται υπόψη είναι οι τελευταίες 90-180 

ημέρες.

2. Υπολογισμός των ποσοστιαίων μεταβολών μεταξύ των τιμών των διαδοχικών 

ημερών του επιλεχθέντος χρονικού διαστήματος ιστορικότητας.

Για κάθε παράγοντα κινδύνου της αγοράς υπολογίζεται η ποσοστιαία μεταβολή 

ΔΧί,α+ΐ) της ιστορικής τιμής της ημέρας (ΐ+1) του χρονικού διαστήματος 

ιστορικότητας από την ιστορική τιμή της ημέρας ΐ, για όλες της διαδοχικές 

ημέρες του διαστήματος ιστορικότητας Ν. Με άλλα λόγια δημιουργούνται Ν-1 

σενάρια σε σχέση με τις ενδεχόμενες ημερήσιες ποσοστιαίες μεταβολές της τιμής 

κάθε παράγοντα κινδύνου της αγοράς.

Συγκεκριμένα, η ποσοστιαία μεταβολή του παράγοντα κινδύνου της αγοράς η 

υπολογίζεται ως εξής:

ΑΧη,/,(/ + !)
η,ι+1

Όπου,

ΔΧηχα+ΐ) Η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του παράγοντα κινδύνου της αγοράς 
η μεταξύ των ημερών ΐ και (ΐ+1) του χρονικού διαστήματος 
ιστορικότητας.

Χ„,ί+ι Η ιστορική τιμή αγορά του παράγοντα κινδύνου η κατά την ημέρα 
(ϊ+1) του επιλεχθέντος διαστήματος ιστορικότητας.

Χ„χί Η ιστορική τιμή αγορά του παράγοντα κινδύνου η κατά την ημέρα i 
του επιλεχθέντος διαστήματος ιστορικότητας.

Οι ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών των παραγόντων κινδύνου της αγοράς που

υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα ιστορικότητας πρέπει να εξετάζονται από

τους χρήστες του συστήματος και να επιβεβαιώνεται η λογικότητά τους ως

εκτιμήσεις των μελλοντικών μεταβολών των τιμών. Στο πλαίσιο αυτό οι

μεταβολές των τιμών που με βάση την εκτίμηση των χρηστών θεωρούνται

ακραίες και δεν προβλέπεται να επαναληφθούν στο χρονικό ορίζοντα που

αναφέρεται η υπολογιζόμενη Αξία σε Κίνδυνο πρέπει να απορρίπτονται, ώστε οι

ιστορικές μεταβολές που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της Αξίας σε

Κίνδυνο να είναι αντιπροσωπευτικές για τη μελλοντική εξέλιξη των τιμών των

παραγόντων κινδύνου της αγοράς.
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3. Επιλογή της χρονικής περιόδου αναφοράς της υπολογιζόμενης Αξίας σε Κίνδυνο (t).

Επιλέγεται ο αριθμός των ημερών στον οποίο θα αναφέρεται η υπολογιζόμενη 

Αξία σε Κίνδυνο (π.χ. μία ημέρα ή 10 ημέρες), δηλαδή η περίοδος διακράτησης 

των θέσεων του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

4. Υπολογισμός των τιμών των παραγόντων κινδύνου της αγοράς βάσει της χρονικής 

περιόδου αναφοράς και των σεναρίων μεταβολών των τιμών που καθορίσθηκαν 

παραπάνω.

Συγκεκριμένα, η τιμή του παράγοντα κινδύνου της αγοράς η για επιλεχθείσα 

περίοδο διακράτησης t ημερών υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

E(Xn,i,(i+I))=Xn*(l+AXnMl+l)f

Όπου,

Ε(Χηχ(ί+ΐ)) Η εκτίμηση της νέας τιμής που θα διαμορφωθεί για τον παράγοντα 
κινδύνου της αγοράς η μετά από t ημέρες, βάσει της ποσοστιαίας 
μεταβολής των τιμών μεταξύ των ημερών ί και (ΐ+1) του χρονικού 
διαστήματος ιστορικότητας.

Χ„ Η τρέχουσα τιμή του παράγοντα κινδύνου της αγοράς η κατά την
ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

ΔΧ„χ(ί+ΐ) Η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του παράγοντα κινδύνου της αγοράς 
η μεταξύ των ημερών / και (ΐ+1) του χρονικού διαστήματος 
ιστορικότητας.

t Η επιλεχθείσα περίοδος αναφοράς της Αξίας σε Κίνδυνο.

Η μέθοδος θεωρεί ότι η ημερήσια ποσοστιαία μεταβολή της τιμής ενός 

παράγοντα κινδύνου της αγοράς θα παραμείνει σταθερή για τις διαδοχικές 

ημέρες της χρονικής περιόδου αναφοράς της Αξίας σε Κίνδυνο (περίοδος 

διακράτησης). Εναλλακτικά, η μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί με την υπόθεση 

ότι η ημερήσια ποσοστιαία μεταβολή της τιμής ενός παράγοντα κινδύνου της 

αγοράς ακολουθεί το ρυθμό μεταβολής που παρουσιάζει ο παράγοντας αυτός με 

βάση τα στοιχεία του χρονικού διαστήματος ιστορικότητας για τις διαδοχικές 

ημέρες της χρονικής περιόδου αναφοράς της Αξίας σε Κίνδυνο (περίοδος 

διακράτησης). Με άλλα λόγια ο παραπάνω τύπος διαφοροποιείται ως εξής:

£(λ·» =λ-. * fi ο+>
;=1
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5. Υπολογισμός της αξίας του χαρτοφυλακίου για κάθε μία από τις Ν-1 ημέρες με την 

εφαρμογή των διαφορετικών τιμών E(Xniii(,+])) των παραγόντων κινδύνου που 

υπολογίσθηκαν στο προηγούμενο βήμα στην τρέχουσα σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

Για κάθε επιμέρους θέση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται η τρέχουσα αξία της 

με την εφαρμογή των τιμών των παραγόντων κινδύνου της αγοράς Ε(Χ„) σε 

κατάλληλα μοντέλα αποτίμησης σε τρέχουσες αξίες (marked to market) για το 

συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν. Η αξία του χαρτοφυλακίου για κάθε 

μία από τις Ν-1 ημέρες υπολογίζεται ως το άθροισμα της αξίας των επιμέρους 

θέσεων και συμβολίζεται με Ρφ+μ*. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν Ν-1 

διαφορετικές αξίες της τρέχουσας σύνθεσης του χαρτοφυλακίου που 

αναφέρονται σε χρονικό ορίζοντα t ημερών.

6. Ταξινόμηση των αξιών της τρέχουσας σύνθεσης του χαρτοφυλακίου Ρφ+μ* κατά 

αύξουσα σειρά μεγέθους και δημιουργία της εμπειρικής κατανομής των αξιών του 

χαρτοφυλακίου.

7. Επιλογή του διαστήματος εμπιστοσύνης βάσει του οποίου θα υπολογισθεί η Αξία σε 

Κίνδυνο.

Το διάστημα εμπιστοσύνης (π.χ. 95%) επιλέγεται από τη Διοίκηση της Τράπεζας 

και εξαρτάται άμεσα από την επιθυμία της Τράπεζας να αναλάβει κινδύνους (π.χ. 

η επιλογή μεγαλύτερου διαστήματος εμπιστοσύνης μειώνει την πιθανότητα να 

εμφανισθούν ζημιές μεγαλύτερες της εκτιμηθείσας).

8. Επιλογή της αξίας του χαρτοφυλακίου που αντιστοιχεί στο επιλεχθέν διάστημα 

εμπιστοσύνης.

Από την εμπειρική κατανομή των αξιών του χαρτοφυλακίου επιλέγεται η 

ελάχιστη αξία του χαρτοφυλακίου, η οποία ενδέχεται να προκύψει με πιθανότητα 

ίση με το επιλεχθέν διάστημα εμπιστοσύνης (π.χ. 95%), εντός του χρονικού 

διαστήματος αναφοράς της Αξίας σε Κίνδυνο (π.χ. μίας ημέρας). Η αξία που 

επιλέγεται Ρ* είναι η παρατήρηση με αύξοντα αριθμό (με βάση την ταξινόμηση 

των αξιών που έχει διενεργηθεί κατά αύξουσα σειρά μεγέθους) που υπολογίζεται 

ως εξής:

j = (\-P)*n 

Όπου,
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j Ο αύξων αριθμός (με βάση την ταξινόμηση που έχει διενεργηθεί κατά
αύξουσα σειρά μεγέθους) της παρατήρησης που επιλέγεται.

η Ο αριθμός των παρατηρήσεων που λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή ο
αριθμός των Ν-1 αξιών του χαρτοφυλακίου που υπολογίσθηκαν με 
βάση τις ιστορικές μεταβολές των τιμών του επιλεχθέντος χρονικού 
διαστήματος ιστορικότητας.

β Το διάστημα εμπιστοσύνης που επιλέχθηκε π.χ. 95%

Για παράδειγμα, εάν το επιλεχθέν διάστημα εμπιστοσύνης είναι 95% και το 

επιλεχθέν χρονικό διάστημα ιστορικότητας είναι Ν=90 ημέρες, τότε ο αριθμός 

των αξιών του χαρτοφυλακίου που έχουν υπολογισθεί είναι Ν-1=89. Κατά 

συνέπεια, η αξία του χαρτοφυλακίου που επιλέγεται είναι το τέταρτο κατά σειρά 

μεγέθους Pj* (J = (1 - 95%) * 89 παρατηρήσεις = 4,45 παρατηρήσεις που 

στρογγυλοποιούνται στο μικρότερο ακέραιο σαν πιο συντηρητική προσέγγιση).

9. Υπολογισμός της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία 

υπολογισμού του κινδύνου Ρο*, ως το άθροισμα της τρέχουσας αξίας των 

εττιμέρους θέσεων του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία αυτή.

Υπολογίζονται οι τρέχουσες αξίες όλων των επιμέρους θέσεων που απαρτίζουν 

το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, με την εφαρμογή των τιμών των παραγόντων 

κινδύνου της αγοράς κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου στα 

κατάλληλα μοντέλα αποτίμησης ανά προϊόν. Στη συνέχεια οι τρέχουσες αξίες 

των επιμέρους θέσεων αθροίζονται, ώστε να υπολογισθεί η τρέχουσα αξία του 

χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

10. Υπολογισμός της Αξίας σε Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας ως τη διαφορά 

μεταξύ της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου Ρο* και της αξίας που αντιστοιχεί 

στο επιλεχθέν διάστημα εμπιστοσύνης Pj*.

Συγκεκριμένα, η Αξία σε Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (VARP) υπολογίζεται ως 

εξής:

VARP= Ρ ο*-Pj*

Pj * Η αξία του χαρτοφυλακίου με αύξοντα αριθμό j (με βάση την 
ταξινόμηση που έχει διενεργηθεί κατά 'αύξουσα σειρά μεγέθους) που 
αντιστοιχεί στο διάστημα εμπιστοσύνης που επιλέχθηκε (β).

Ρ ο* Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία 
υπολογισμού του κινδύνου.
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4.3.3 Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο - Παραλλαγή Πλήρους 
Αποτίμησης με Προσομοίωση Monte Carlo

Περιγραφή της Μεθόδου

Η παραλλαγή της μεθόδου Αξίας σε Κίνδυνο με προσομοίωση Monte Carlo 

υπολογίζει το συνολικό κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, 

διενεργώντας πλήρη αποτίμηση όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου. Η μέθοδος 

είναι παρεμφερούς φιλοσοφίας με τη μέθοδο της ιστορικής προσομοίωσης, με κύρια 

διαφορά στον τρόπο υπολογισμού των ενδεχόμενων μεταβολών της τρέχουσας αξίας 

του χαρτοφυλακίου, ο οποίος δεν βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία αλλά στη 

δημιουργία τιμών με χρήση στοχαστικών μεθόδων.

Για την εφαρμογή της μεθόδου πρέπει να επιλεχθούν οι στοχαστικές 

διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των μεταβολών των 

παραγόντων κινδύνου της αγοράς. Στη συνέχεια, με βάση τις στοχαστικές αυτές 

διαδικασίες και τυχαίους αριθμούς (που παράγονται από τον αλγόριθμο παραγωγής 

τυχαίων αριθμών που θα επιλεχθεί), διενεργείται προσομοίωση και διαμορφώνονται 

διαφορετικά σενάρια από ενδεχόμενες τιμές των παραγόντων κινδύνου της αγοράς 

(π.χ. επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες). Οι τιμές των παραγόντων κινδύνου από 

κάθε σενάριο εφαρμόζονται στα κατάλληλα μοντέλα αποτίμησης ανά 

χρηματοοικονομικό προϊόν, για την αποτίμηση όλων των επιμέρους θέσεων του 

χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε τρέχουσες αξίες.

Στη συνέχεια υπολογίζεται η αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου της 

Τράπεζας για κάθε σενάριο, αθροίζοντας τις αξίες των επιμέρους θέσεων. Με βάση 

τις αξίες αυτές δημιουργείται η εμπειρική κατανομή των αξιών του χαρτοφυλακίου, 

από την οποία, ανάλογα το επιθυμητό διάστημα εμπιστοσύνης, επιλέγεται η ελάχιστη 

αξία του χαρτοφυλακίου. Ο συνολικός κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου, δηλαδή 

η ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας, είναι η μεγαλύτερη 

μεταβολή της καθαρής θέσης, όπως προκύπτει με βάση το διάστημα εμπιστοσύνης 

που επιλέγει η Τράπεζα.

Απαραίτητα Στοιχεία
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Τα απαραίτητα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της μεθόδου προσομοίωσης Monte Carlo αφορούν όλες τις θέσεις που έχει 

λάβει η Τράπεζα και οι εταιρείες του Ομίλου σε στοιχεία εντός και εκτός 

ισολογισμού και για τις οποίες επιλέγεται να εφαρμοσθεί η μέθοδος. Τα στοιχεία με 

τα οποία πρέπει να τροφοδοτηθεί το ΣΔΤΚ για την εφαρμογή της μεθόδου ανά θέση 

(προϊόν) της Τράπεζας είναι τα ίδια με εκείνα που απαιτούνται για την εφαρμογή της 

παραλλαγής Delta Normal.

Εκτός από τα δεδομένα εισόδου που αφορούν τις επιμέρους θέσεις της 

Τράπεζας που συνεπάγονται ανάληψη κινδύνου αγοράς, για την εφαρμογή της 

μεθόδου της προσομοίωσης Monte Carlo το ΣΔΤΚ πρέπει να τροφοδοτείται με 

επιπλέον στοιχεία για τον υπολογισμό της τρέχουσας αξίας των επιμέρους θέσεων 

κατά ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου, αλλά και για τη δημιουργία των 

σεναρίων των μελλοντικών μεταβολών των παραγόντων κινδύνου της αγοράς βάσει 

των στοχαστικών διαδικασιών που θα επιλεχθούν. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που 

απαιτούνται είναι τα εξής:

■ Καμπύλη απόδοσης αγοράς (yield curve), δηλαδή τα επιτόκια που επικρατούν 

στην αγορά για κάθε νόμισμα, για αντίστοιχη διάρκεια έως τη λήξη και για 

αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο με τις εξεταζόμενες θέσεις, κατά για την ημερομηνία 

υπολογισμού του κινδύνου.

■ Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του 

κινδύνου.

■ Αγοραίες τιμές ομολόγων, δηλαδή οι τιμές που επικρατούν στην αγορά για 

ομόλογα αντίστοιχης διάρκειας κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

■ Αγοραίες τιμές μετοχών, δηλαδή οι τιμές στις οποίες διαπραγματεύονται οι 

μετοχές του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του 

κινδύνου.

■ Αγοραίες τιμές παραγώγων επί επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών και 

εμπορευμάτων, δηλαδή οι τιμές στις οποίες διαπραγματεύονται τα παράγωγα του 

χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

■ Ιστορικά στοιχεία για τη μέση απόδοση, τη μεταβλητότητα (τυπική απόκλιση) 

των αποδόσεων, τις συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεων των χρηματοοικονομικών 

μέσων και οποίες άλλες παραμέτρους απαιτούνται τόσο από τις στοχαστικές 

διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των μελλοντικών τιμών των
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παραγόντων κινδύνου της αγοράς όσο και από τον αλγόριθμο παραγωγής των 

τυχαίων αριθμών.

Υπολογισμός

Η μέτρηση της Αξίας σε Κίνδυνο με τη μέθοδο της προσομοίωσης Monte 

Carlo ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλογή των στοχαστικών διαδικασιών που θα εφαρμοσθούν για τη μελλοντική 

διαμόρφωση των τιμών των παραγόντων κινδύνου της αγοράς.

Οι στοχαστικές διαδικασίες που επιλέγονται αφορούν τον υπολογισμό της τιμής 

των παραγόντων κινδύνου της αγοράς (π.χ. επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

μετοχές, εμπορεύματα) σε μία μελλοντική χρονική στιγμή, ως συνάρτηση 

κάποιων ιστορικών παραμέτρων [όπως για παράδειγμα η ιστορική μέση απόδοση, 

η μεταβλητότητα (τυπική απόκλιση) της απόδοσης, οι συσχετίσεις μεταξύ των 

αποδόσεων των παραγόντων κινδύνου] και κάποιας τυχαίας μεταβλητής ε.

Σημειώνεται ότι ανάλογα με την κατηγορία των χρηματοοικονομικών προϊόντων 

μπορούν να εφαρμοσθούν διαφορετικές στοχαστικές διαδικασίες, όπως για 

παράδειγμα:

ο Επιλογή στοχαστικής διαδικασίας για τη διαμόρφωση των τιμών των 

παραγόντων της αγοράς (επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετοχές, 

εμπορεύματα) οι οποίοι επηρεάζουν τις τιμές των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων (π.χ. τίτλοι σταθερού επιτοκίου, θέσεις σε συνάλλαγμα, 

παράγωγα επί μετοχών ή εμπορευμάτων).

ο Επιλογή στοχαστικής διαδικασίας για τη διαμόρφωση των τιμών των 

δικαιωμάτων προαίρεσης (options), όπως η διαδικασία Geometric 

Brownian Motion.

2. Επιλογή του χρονικού ορίζοντα εκτέλεσης της προσομοίωσης t, δηλαδή του 

χρονικού ορίζοντα για τον οποίο θα υπολογισθούν οι ενδεχόμενες μεταβολές των 

τιμών των παραγόντων της αγοράς με τις προσομοιώσεις που θα διενεργηθούν.

Ο χρονικός ορίζοντας εκτέλεσης της προσομοίωσης αποτελεί τον χρονικό 

ορίζοντα στον οποίο αναφέρεται και η υπολογιζόμενη με βάση τη μέθοδο Αξία σε 

Κίνδυνο, δηλαδή την περίοδο διακράτησης των θέσεων του χαρτοφυλακίου της
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Τράπεζας κατά την οποία ενδέχεται να προκύψει η υπολογιζόμενη μεταβολή της 

καθαρής θέσης. Η επιλογή μεγαλύτερου, χρονικού ορίζοντα οδηγεί σε 

μεγαλύτερη Αξία σε Κίνδυνο, ενώ παράλληλα αυξάνει το χρόνο επεξεργασίας 

που απαιτείται για τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο.

3. Παραγωγή μίας σειράς τυχαίων αριθμών £/, 62, ... ε, (που αντιστοιχεί στο χρονικό 

ορίζοντα t της προσομοίωσης) για κάθε παράγοντα κινδύνου της αγοράς.

Χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος παραγωγής τυχαίων αριθμών, βάσει του οποίου 

παράγονται τυχαίοι αριθμοί, οι οποίοι θα εφαρμοσθούν στη συνέχεια στις 

στοχαστικές διαδικασίες που επιλέχθηκαν για τον υπολογισμό της τιμής κάθε 

παράγοντα κινδύνου της αγοράς στον τέλος της περιόδου διακράτησης. 

Σημειώνεται ότι ο αλγόριθμος παραγωγής των τυχαίων αριθμών που θα 

χρησιμοποιηθεί, κατά τη δημιουργία των τυχαίων αριθμών που θα 

χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της τιμής των παραγόντων της αγοράς, 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συσχετίσεις που ενδεχομένως υπάρχουν μεταξύ 

των διαφορετικών παραγόντων κινδύνου (για παράδειγμα μεταξύ των επιτοκίων 

και των συναλλαγματικών ισοτιμιών).

Η παραγωγή των τυχαίων αριθμών διενεργείται με τυχαίες επιλογές αριθμών από 

μία θεωρητική στατιστική κατανομή πιθανοτήτων (π.χ. κανονική κατανομή) την 

οποία υποθέτουμε ότι ακολουθούν και οι παράγοντες της αγοράς που 

προσομοιώνονται.

Η διαδικασία παραγωγής τυχαίων αριθμών είναι πιο περίπλοκη σε περίπτωση που 

ο αλγόριθμος παραγωγής των τυχαίων αριθμών λαμβάνει υπόψη τις συσχετίσεις 

(correlation) μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων κινδύνου της αγοράς. Στην 

περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται σύνθετες διαδικασίες (όπως για παράδειγμα η 

διαδικασία Cholesky factorization), οι οποίες παράγουν τυχαίους αριθμούς που 

παρουσιάζουν την επιθυμητή συσχέτιση.

Η επιλογή της μεθόδου (αλγορίθμου) για την παραγωγή τυχαίων αριθμών είναι 

κρίσιμη για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τής προσομοίωσης. Όπως είναι 

γνωστό, οι αλγόριθμοι που εφαρμόζονται για την παραγωγή τυχαίων αριθμών 

παράγουν στην πραγματικότητα ψευδοτυχαίους αριθμούς, οι οποίοι μάλιστα 

επαναλαμβάνονται μετά από μία σειρά επαναλήψεων. Είναι λοιπόν απαραίτητο η 

περίοδος επανάληψης των παραγόμενων τυχαίων αριθμών από τον αλγόριθμο που
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θα επιλεχθεί να είναι μεγαλύτερη από το πλήθος των τυχαίων αριθμών που 

απαιτούνται στην προσομοίωση. Το πλήθος των τυχαίων αριθμών που 

απαιτούνται στην προσομοίωση εξαρτάται από το χρονικό ορίζοντα εκτέλεσης 

της προσομοίωσης (περίοδος διακράτησης θέσεων) και από τον αριθμό των 

επαναλήψεων της προσομοίωσης που θα θεωρηθεί ικανοποιητικός.

4. Εφαρμογή των τυχαίων αριθμών £/, £2, ... ε, που παρήχθησαν από το προηγούμενο 

βήμα στην επιλεχθείσα στοχαστική διαδικασία για τη διαμόρφωση των τιμών κάθε 

παράγοντα κινδύνου της αγοράς.

Οι τυχαίοι αριθμοί για κάθε παράγοντα της αγοράς εφαρμόζονται στην 

επιλεχθείσα στοχαστική διαδικασία και μετασχηματίζονται σε ένα σενάριο τιμών 

/', δηλαδή σε ένα σύνολο από ενδεχόμενες τιμές (price path) των παραγόντων της 

αγοράς.

Μία εναλλακτική προσέγγιση για τη διαμόρφωση των τιμών των παραγόντων 

κινδύνου της αγοράς, είναι η μέθοδος bootstrap, η οποία δεν απαιτεί τη διενέργεια 

καμίας παραδοχής αναφορικά με την κατανομή που ακολουθούν οι τιμές των 

παραγόντων κινδύνου της αγοράς. Συγκεκριμένα με τη μέθοδο αυτή οι τιμές των 

παραγόντων της αγοράς διαμορφώνονται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Παραγωγή τυχαίων αριθμών οι οποίοι ακολουθούν την ομοιόμορφη κατανομή 

(uniform distribution).

- Κατασκευή εμπειρικής κατανομής των μεταβολών των τιμών των παραγόντων 

της αγοράς με βάση ιστορικά στοιχεία (θεωρώντας ότι κάθε παρατήρηση 

ενδέχεται να συμβεί με την ίδια πιθανότητα) και δημιουργία της αντίστοιχης 

αθροιστικής κατανομής.

Επιλογή των τυχαίων μεταβολών των τιμών των παραγόντων της αγοράς 

(συγκεκριμένη μεταβολή της τιμής του παράγοντα της αγοράς) με 

δειγματοληψία (με αντικατάσταση), η οποία διενεργείται με βάση τους 

τυχαίους αριθμούς που παρήχθησαν παραπάνω.

5. Υπολογισμός της αξίας των επιμέρους χρηματοοικονομικών μέσων βάσει των τιμών 

των παραγόντων της αγοράς του σεναρίου ί.

Για κάθε επιμέρους θέση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας υπολογίζεται η 

τρέχουσα αξία της με την εφαρμογή των τιμών των παραγόντων κινδύνου της
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αγοράς βάσει του σεναρίου ί σε κατάλληλα μοντέλα αποτίμησης σε τρέχουσες 

αξίες (marked to market) για το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό προϊόν.

6. Υπολογισμός της τρέχουσας αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου Ρ*, ως το 

άθροισμα της τρέχουσας αξίας των επιμέρους θέσεων που αποτελούν το 

χαρτοφυλάκιο με βάση τις τιμές των παραγόντων της αγοράς του σεναρίου ί.

7. Επανάληψη του υπολογισμού της αξίας των επιμέρους θέσεων και του συνολικού 

χαρτοφυλακίου Pi με τη δημιουργία διαδοχικών προσομοιώσεων των τιμών των 

παραγόντων της αγοράς στο χρονικό ορίζοντα της προσομοίωσης (επανάληψη των 

βημάτων 3, 4, 5 και 6).

Η επιλογή του αριθμού των επαναλήψεων της προσομοίωσης που θεωρείται 

απαραίτητος είναι υποκειμενική. Μεγαλύτερος αριθμός επαναλήψεων οδηγεί σε 

πιο ακριβή υπολογισμό, αλλά αυξάνει σημαντικά το χρόνο επεξεργασίας που 

απαιτείται για τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο. Ο χρόνος επεξεργασίας 

εξαρτάται άμεσα τόσο από τον αριθμό επαναλήψεων της προσομοίωσης που θα 

επιλεχθεί, όσο και από τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Για 

παράδειγμα, εάν εκτελεσθούν 10 000 επαναλήψεις σε ένα χαρτοφυλάκιο με 1 000 

θέσεις, πρέπει να διενεργηθούν 10 000 000 αποτιμήσεις.

8. Ταξινόμηση των αξιών της τρέχουσας σύνθεσης του χαρτοφυλακίου Ρ* (που 

υπολογίσθηκαν με βάση όλα τα διαφορετικά σενάρια τιμών) κατά αύξουσα σειρά 

μεγέθους και δημιουργία της εμπειρικής κατανομής των αξιών του χαρτοφυλακίου.

9. Επιλογή του διαστήματος εμπιστοσύνης βάσει του οποίου θα υπολογισθεί η Αξία σε 

Κίνδυνο.

Το διάστημα εμπιστοσύνης (π.χ. 95%) επιλέγεται από τη Διοίκηση της Τράπεζας 

και εξαρτάται άμεσα από την επιθυμία της Τράπεζας να αναλάβει κινδύνους (π.χ 

η επιλογή μεγαλύτερου διαστήματος εμπιστοσύνης μειώνει την πιθανότητα να 

εμφανισθούν ζημιές μεγαλύτερες της εκτιμηθείσας).

10. Επιλογή από την εμπειρική κατανομή της αξίας του χαρτοφυλακίου που αντιστοιχεί 

στο επιλεχθέν διάστημα εμπιστοσύνης.

Από την εμπειρική κατανομή των αξιών του χαρτοφυλακίου επιλέγεται η 

ελάχιστη αξία του χαρτοφυλακίου, η οποία ενδέχεται να προκύψει με πιθανότητα 

ίση με το επιλεχθέν επίπεδο εμπιστοσύνης π.χ. 95%, εντός του χρονικού 

διαστήματος αναφοράς της Αξίας σε Κίνδυνο (π.χ. μίας ημέρας). Η αξία που
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επιλέγεται Ρ/ είναι η παρατήρηση με αύξοντα αριθμό (με βάση την ταξινόμηση 

των αξιών που έχει διενεργηθεί κατά αύξουσα σειρά μεγέθους) που υπολογίζεται 

ως εξής:

j = (\-P)*n 

Όπου,

j Ο αύξων αριθμός (με βάση την ταξινόμηση που έχει διενεργηθεί κατά
αύξουσα σειρά μεγέθους) της παρατήρησης που επιλέγεται.

η Ο αριθμός των παρατηρήσεων που λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή ο
αριθμός των αξιών του χαρτοφυλακίου που υπολογίσθηκαν με βάση τα 
διαφορετικά σενάρια τιμών των παραγόντων κινδύνου της αγοράς 
(αριθμός επαναλήψεων της προσομοίωσης).

β Το διάστημα εμπιστοσύνης που επιλέχθηκε π.χ. 95%

Για παράδειγμα, εάν το επιλεχθέν διάστημα εμπιστοσύνης είναι 95% και

εκτελέσθηκε ένας αριθμός 1 000 επαναλήψεων, τότε η αξία του χαρτοφυλακίου

που επιλέγεται είναι το πεντηκοστό κατά σειρά μεγέθους Pj* (J = (1 - 95%) * 1

000 = 50).

11. Υπολογισμός της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου Ρο* κατά την ημερομηνία 

υπολογισμού του κινδύνου.

Υπολογίζονται οι τρέχουσες αξίες όλων των επιμέρους θέσεων που απαρτίζουν το 

χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, με την εφαρμογή των τιμών των παραγόντων 

κινδύνου της αγοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπολογισμού του 

κινδύνου στα κατάλληλα μοντέλα αποτίμησης σε τρέχουσες αξίες ανά προϊόν. 

Στη συνέχεια οι τρέχουσες αξίες των επιμέρους θέσεων αθροίζονται, ώστε να 

υπολογισθεί η τρέχουσα αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου κατά την 

ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

12. Υπολογισμός της Αξίας σε Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας ως τη διαφορά 

μεταξύ της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου Ρο* και της αξίας που αντιστοιχεί 

στο επιλεχθέν διάστημα εμπιστοσύνης Ρ*.

Συγκεκριμένα, η Αξία σε Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (VARP) υπολογίζεται ως 

εξής:

VARP= Ρ ο*-Pj *

Pj * Η αξία του χαρτοφυλακίου με αύξοντα αριθμό j που αντιστοιχεί στο 
διάστημα εμπιστοσύνης που επιλέχθηκε (β).
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Ρ ο* Η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία 
υπολογισμού του κινδύνου.

Εναλλακτικά, διενεργείται έλεγχος καλής προσαρμογής (goodness of fit test) της 

εμπειρικής κατανομής της αξίας του χαρτοφυλακίου (βλ. βήμα 8) σε σχέση με 

την κανονική κατανομή και εφόσον η εμπειρική κατανομή προσιδιάζει την 

κανονική, η αξία σε κίνδυνο υπολογίζεται ως εξής:

VAR„ = ασπΡ'Ρ Ρ J

Όπου,

σρ Η τυπική απόκλιση που παρουσιάζει η εμπειρική κατανομή της αξίας
του χαρτοφυλακίου

α Ο συντελεστής α ο οποίος αντιστοιχεί στο επιθυμητό διάστημα
εμπιστοσύνης με βάση την κανονική κατανομή (για παράδειγμα για 
την επίτευξη διαστήματος εμπιστοσύνης 95% το α ισούται με 1,65)

[Οι λοιποί παράγοντες ορίζονται όπως παραπάνω].

4.3.4 Μέθοδος Αξίας σε Κίνδυνο - Παραλλαγή Πλήρους 
Αποτίμησης με Ανάλυση Ακραίων Σεναρίων (Stress Testing)

Περιγραφή της Μεθόδου

Η παραλλαγή της μεθόδου Αξίας σε Κίνδυνο με Ανάλυση Ακραίων Σεναρίων 

υπολογίζει το συνολικό κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, 

διενεργώντας πλήρη αποτίμηση όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου. Η μέθοδος 

υπολογίζει την ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας, βάσει 

συγκεκριμένων σεναρίων μεταβολής των τιμών των παραγόντων κινδύνου της 

αγοράς.

Για την εφαρμογή της μεθόδου διαμορφώνονται διάφορα σενάρια μεταβολής 

των τιμών των παραγόντων κινδύνου της αγοράς (π.χ. επιτοκίων, συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, μετοχών εμπορευμάτων). Βάσει των τιμών που προκύπτουν από τα 

σενάρια αυτά, αποτιμώνται όλες οι επιμέρους θέσεις του χαρτοφυλακίου της 

Τράπεζας. Αθροίζοντας τις αξίες των επιμέρους θέσεων υπολογίζεται η αξία του 

συνολικού χαρτοφυλακίου για κάθε σενάριο. Από τις αξίες αυτές επιλέγεται εκείνη 

που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αξία του χαρτοφυλακίου, δηλαδή στην μεγαλύτερη
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ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης, με βάση την πιθανότητα επέλευσης του 

σεναρίου που καθορίζεται από την Τράπεζα.

Ο συνολικός κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, δηλαδή η 

υπολογιζόμενη Αξία σε Κίνδυνο, είναι η διαφορά της επιλεχθείσας αξίας από την 

τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

Απαραίτητα Στοιχεία

Τα απαραίτητα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Ακραίων Σεναρίων αφορούν όλες τις θέσεις που 

έχει λάβει η Τράπεζα σε στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού και για τις οποίες 

επιλέγεται να εφαρμοσθεί η μέθοδος. Τα στοιχεία με τα οποία πρέπει να 

τροφοδοτηθεί το ΣΔΤΚ για την εφαρμογή της μεθόδου ανά θέση (προϊόν) της 

Τράπεζας είναι τα ίδια με εκείνα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παραλλαγής 

Delta Normal.

Εκτός από τα δεδομένα εισόδου που αφορούν τις επιμέρους θέσεις της 

Τράπεζας που συνεπάγονται ανάληψη κινδύνου αγοράς, για την εφαρμογή της 

μεθόδου το ΣΔΤΚ πρέπει να τροφοδοτείται με επιπλέον στοιχεία για τον υπολογισμό 

της τρέχουσας αξίας των επιμέρους θέσεων κατά την ημερομηνία υπολογισμού του 

κινδύνου. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα εξής:

■ Καμπύλη απόδοσης αγοράς (yield curve), δηλαδή τα επιτόκια που επικρατούν 

στην αγορά για κάθε νόμισμα, για αντίστοιχη διάρκεια έως τη λήξη και για 

αντίστοιχο πιστωτικό κίνδυνο με τις εξεταζόμενες θέσεις, κατά για την ημερομηνία 

υπολογισμού του κινδύνου.

■ Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του 

κινδύνου.

■ Αγοραίες τιμές ομολόγων, δηλαδή οι τιμές που επικρατούν στην αγορά για 

ομόλογα αντίστοιχης διάρκειας κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

■ Αγοραίες τιμές μετοχών, δηλαδή οι τιμές στις οποίες διαπραγματεύονται οι 

μετοχές του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του 

κινδύνου.
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■ Αγοραίες τιμές παραγώγων επί επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών και 

εμπορευμάτων, δηλαδή οι τιμές στις οποίες διαπραγματεύονται τα παράγωγα του 

χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

Υπολογισμός

Η μέτρηση της Αξίας σε Κίνδυνο με την παραλλαγή της Ανάλυσης Ακραίων

Σεναρίων ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλογή σεναρίων ακραίων μεταβολών ή σεναρίων ειδικού ενδιαφέροντος για την 

Τράπεζα.

Επιλέγονται σενάρια μεταβολής των τιμών των παραγόντων κινδύνου της αγοράς, 

που συνήθως αφορούν ακραίες μεταβολές στην τιμή των παραγόντων που 

επηρεάζουν την αξία του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Οι μεταβολές αυτές δε 

βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία αλλά σε μελλοντικά σενάρια που θεωρούνται 

πιθανά με βάση εκτιμήσεις της Τράπεζας ή για τα οποία η Τράπεζα επιθυμεί να 

μετρήσει την επίπτωσή τους. Για παράδειγμα, σενάρια που ενδέχεται να 

επιλεχθούν είναι η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς κατά 3% (απόλυτη 

μεταβολή), η υποτίμηση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου κατά 5% κλπ.

2. Υπολογισμός της αξίας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας για κάθε ένα από τα 

σενάρια που επιλέχθηκαν, με βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου κατά την 

ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

Για κάθε επιμέρους θέση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται η τρέχουσα αξία της 

με βάση τις τιμές των παραγόντων της αγοράς που προκύπτουν από κάθε σενάριο 

ί, εφαρμόζοντας τις τιμές των παραγόντων της αγοράς στα κατάλληλα μοντέλα 

αποτίμησης σε τρέχουσες αξίες ανά προϊόν. Η αξία του χαρτοφυλακίου για κάθε 

σενάριο υπολογίζεται ως το άθροισμα της αξίας των επιμέρους θέσεων και 

συμβολίζεται με Ρ, .

3. Εκτίμηση (υποκειμενική) της πιθανότητας επέλευσης κάθε σεναρίου ΐ και συνεπώς 

της πιθανότητας η αξία του χαρτοφυλακίου να ισούται με την αξία Ρ*, που 

υπολογίζεται για το σενάριο αυτό.
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4. Ετπλογή του σεναρίου που έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ενδεχόμενη ζημία, 

δηλαδή του σεναρίου εκείνου που δίνει τη χαμηλότερη αξία του χαρτοφυλακίου 

(έστω min Ρ J.

5. Υπολογισμός της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου Ρο* κατά την ημερομηνία 

υπολογισμού της Αξίας σε Κίνδυνο.

Υπολογίζονται οι τρέχουσες αξίες όλων των επιμέρους θέσεων που απαρτίζουν το 

χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, με την εφαρμογή των τιμών των παραγόντων 

κινδύνου της αγοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπολογισμού του 

κινδύνου στα κατάλληλα μοντέλα αποτίμησης σε τρέχουσες αξίες ανά προϊόν. 

Στη συνέχεια οι τρέχουσες αξίες των επιμέρους θέσεων αθροίζονται, ώστε να 

υπολογισθεί η τρέχουσα αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου κατά την 

ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

6. Υπολογισμός της Αξίας σε Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου, δηλαδή της ενδεχόμενης 

μεταβολής της αξίας του χαρτοφυλακίου, λόγω μεταβολής των παραγόντων 

κινδύνου της αγοράς βάσει του επιλεχθέντος σεναρίου.

Υπολογίζεται η ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης της Τράπεζας, η οποία 

ενδέχεται να προκόψει με πιθανότητα ίση με την πιθανότητα που εκτιμήθηκε για 

το επιλεχθέν σενάριο και αναφέρεται στον χρονικό ορίζοντα αναφοράς της 

αρχικής πρόβλεψης μεταβολής της τιμής του παράγοντα κινδύνου της αγοράς, 

π.χ. μεταβολή επιτοκίων σε διάστημα μίας ημέρας.

Η Αξία σε Κίνδυνο υπολογίζεται ως η διαφορά της τρέχουσας αξίας του 

χαρτοφυλακίου Ρο* και της αξίας του χαρτοφυλακίου Ρ* του σεναρίου 

επιλέχθηκε, ως εξής:

VARp = Po*-minPs*

4.3.5 Καθορισμός Ορίων με τη Μέθοδο Αξίας σε Κίνδυνο

Στο πλαίσιο της μεθόδου Αξίας σε Κίνδυνο τα επιτρεπόμενα όρια ανάληψης 

κινδύνου αγοράς αποτελούν τη μέγιστη ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης της 

Τράπεζας, η οποία προέρχεται από μεταβολές των τιμών των διαφορετικών

96



παραγόντων κινδύνου της αγοράς (επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετοχές, 

εμπορεύματα).

Τα επιτρεπόμενα όρια ανάληψης κινδύνου αγοράς εκφράζονται ως η μέγιστη 

επιτρεπόμενη Αξία σε Κίνδυνο για συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα αναφοράς 

(περίοδος διακράτησης) και για καθορισμένο διάστημα εμπιστοσύνης. Ο χρονικός 

ορίζοντας αναφοράς της Αξίας σε κίνδυνο και το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης 

επιλέγονται από τη Διοίκηση της Τράπεζας.

Η μέθοδος της Αξίας σε Κίνδυνο είναι ο βέλτιστος τρόπος καθορισμού 

επιτρεπόμενων ορίων ανάληψης κινδύνου αγοράς για τον έλεγχο των μονάδων 

διαπραγμάτευσης της Τράπεζας (π.χ. Treasury), καθώς λαμβάνουν υπόψη τους όλους 

τους παράγοντες κινδύνου της αγοράς καθώς και τις μεταξύ τους συσχετίσεις.

Τα επιτρεπόμενα όρια ανάληψης κινδύνου αγοράς για τις μονάδες 

διαπραγμάτευσης πρέπει να καθορίζονται σε άμεση συσχέτιση με τους στόχους των 

αποτελεσμάτων των μονάδων διαπραγμάτευσης που τίθενται στο πλαίσιο του 

προϋπολογισμού, ώστε να υπάρχει σαφής τρόπος αξιολόγησης της απόδοσης των 

μονάδων αυτών. Με τον τρόπο αυτό τίθεται περιορισμός στις πράξεις 

διαπραγμάτευσης που διενεργούνται με βάση τον κίνδυνο αγοράς που συνεπάγονται 

οι αντίστοιχες θέσεις που δημιουργούνται. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή δε 

ληφθεί υπόψη η Αξία σε Κίνδυνο των θέσεων που δημιουργούνται, οι μονάδες 

διαπραγμάτευσης έχουν κίνητρο να μεγιστοποιήσουν την κερδοφορία τους, 

αγνοώντας την ζημία που ενδέχεται να υποστεί η Τράπεζα σε περίπτωση δυσμενούς 

μεταβολής των τιμών της αγοράς που επηρεάζουν την αξία των θέσεων του 

χαρτοφυλακίου της.

Για τον καθορισμό του συνολικού επιτρεπόμενου ορίου ανάληψης κινδύνων 

σε επίπεδο Τράπεζας λαμβάνονται υπόψη οι συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών 

παραγόντων κινδύνου της αγοράς και των επιμέρους θέσεων του χαρτοφυλακίου της 

Τράπεζας.

Τα επιτρεπόμενα όρια ανά μονάδα διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της μεθόδου 

Αξίας σε Κίνδυνο μπορούν να εκφρασθούν με δύο εναλλακτικούς τρόπους:

■ Τα όρια των επιμέρους μονάδων ή υπομονάδων της Τράπεζας καθορίζονται σε 

σχέση με τη συνεισφορά κάθε μονάδας/ υπομονάδας στη συνολική Αξία σε 

Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας (incremental VaR). Με τον τρόπο αυτό 

στα όρια που τίθενται λαμβάνονται υπόψη οι συσχετίσεις μεταξύ των θέσεων που 

λαμβάνουν οι επιμέρους μονάδες/ υπομονάδες διαπραγμάτευσης και κατά συνέπεια
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το άθροισμα της συνεισφοράς στην Αξία σε Κίνδυνο κάθε μονάδας/ υπομονάδας 

ισούται με τη συνολική Αξία σε Κίνδυνο σε επίπεδο Τράπεζας.

■ Τα όρια των επιμέρους μονάδων ή υπομονάδων της Τράπεζας καθορίζονται σε 

σχέση με τον κίνδυνο που αναλαμβάνει κάθε μονάδα/ υπομονάδα, χωρίς να 

ληφθούν υπόψη οι συσχετίσεις μεταξύ των θέσεων που λαμβάνουν οι επιμέρους 

μονάδες/ υπομονάδες διαπραγμάτευσης (μη συσχετιζόμενη Αξία σε Κίνδυνο). Στην 

περίπτωση αυτή το άθροισμα των επιμέρους ορίων που καθορίζονται ανά μονάδα ή 

υπομονάδα της Τράπεζας θα προκύπτει πάντα μεγαλύτερο από το συνολικό όριο 

της Αξίας σε Κίνδυνο για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Παρόλα 

αυτά η προσέγγιση αυτή οδηγεί σε πιο κατανοητά όρια κινδύνου για τις μονάδες 

διαπραγμάτευσης.

4.3.6 Διαχείριση Κινδύνου με τη Μέθοδο Αξίας σε Κίνδυνο

Η μέθοδος της Αξίας σε Κίνδυνο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 

ενδεχόμενης μεταβολής της καθαρής θέσης της Τράπεζας ως συνέπεια της μεταβολής 

των τιμών των παραγόντων κινδύνου της αγοράς. Η ενδεχόμενη μεταβολή της 

καθαρής θέσης της Τράπεζας εξαρτάται τόσο από τις ενδεχόμενες μεταβολές των 

τιμών της αγοράς (π.χ. μεταβολές στα επιτόκια της αγοράς ή στις τιμές των μετοχών) 

όσο και από τις θέσεις που έχει λάβει η Τράπεζα και συνεπάγονται ανάληψη κινδύνου 

αγοράς.

Οι τιμές των παραγόντων κινδύνου της αγοράς διαμορφώνονται από τις 

συνθήκες των επιμέρους αγορών και δεν μπορούν να επηρεασθούν από τις αποφάσεις 

της Τράπεζας. Αντίθετα, η διάρθρωση των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού και 

εκτός ισολογισμού μπορεί να διαμορφώνεται από την Τράπεζα, έτσι ώστε ο 

αναλαμβανόμενος κίνδυνος αγοράς, δηλαδή η Αξία σε Κίνδυνο του συνολικού 

χαρτοφυλακίου, να διατηρείται στα επιθυμητά επίπεδα με βάση τη διάθεση ανάληψης 

κινδύνων (risk appetite) της Τράπεζας.

Η βασικές πληροφορίες που παρέχονται από τή μέθοδο της Αξίας σε Κίνδυνο 

και χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη διαχείριση του 

συνολικού κινδύνου αγοράς είναι η Αξία σε Κίνδυνο του συνολικού χαρτοφυλακίου 

και η συνεισφορά στην Αξία σε Κίνδυνο των επιμέρους θέσεων που συνιστούν το 

χαρτοφυλάκιο. Εάν η Τράπεζα έχει αναλάβει υψηλό κίνδυνο αγοράς, εξετάζει τη

98



συνεισφορά των επιμέρους θέσεων στην Αξία σε Κίνδυνο και εντοπίζει τις θέσεις που 

συνεισφέρουν περισσότερο στην ανάληψη κινδύνου αγοράς. Για τις θέσεις αυτές 

λαμβάνει αποφάσεις ώστε να επαναφέρει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο αγοράς στα 

επιθυμητά επίπεδα.

Η διαχείριση του κινδύνου αγοράς διενεργείται μέσω της αναδιάρθρωσης του 

χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και συγκεκριμένα με τους παρακάτω τρόπους:

■ Διαφοροποίηση της ληκτότητας επιτοκίου των υφιστάμενων θετικών και 

αρνητικών θέσεων του χαρτοφυλακίου, έτσι ώστε ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος 

επιτοκίου να διατηρείται στα επιθυμητά επίπεδα.

Οι υφιστάμενες θέσεις που λήγουν, ανανεώνονται με διάρκεια επανακαθορισμού 

του επιτοκίου μεγαλύτερη ή μικρότερη της παρούσας, έτσι ώστε η Τράπεζα να 

επιτύχει την επιθυμητή συνεισφορά των θέσεων αυτών στη συνολική Αξία σε 

Κίνδυνο του χαρτοφυλακίου.

■ Κλείσιμο υφιστάμενων θέσεων που συνεπάγονται κίνδυνο αγοράς.

Για παράδειγμα, εάν μεγάλο μέρος του αναλαμβανόμενου κινδύνου προκύπτει 

από θέσεις που έχει λάβει η Τράπεζα σε ομόλογα, τότε μπορεί να προβεί σε 

πώληση των ομολόγων αυτών, ώστε κλείνοντας τις θέσεις να εκμηδενίσει τον 

κίνδυνο επιτοκίου που συνεπάγονται τα ομόλογα αυτά. Σε περίπτωση που η 

Τράπεζα έχει αναλάβει κίνδυνο αγοράς λόγω θετικών θέσεων σε μετοχές ή σε 

προθεσμιακές συμβάσεις εμπορευμάτων, μπορεί να μειώσει την ανάληψη 

κινδύνου προβαίνοντας σε πώληση των μετοχών ή των προθεσμιακών 

συμβάσεων εμπορευμάτων, ώστε να μειώσει τον κίνδυνο μετοχών και 

εμπορευμάτων που έχει αναλάβει αντίστοιχα.

■ Αντιστάθμιση κινδύνου (μερική ή ολική) με παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

Εάν η Τράπεζα υπόκειται σε κίνδυνο επιτοκίου λόγω κάποιων θέσεων που έχει 

λάβει σε στοιχεία εντός ή εκτός ισολογισμού, τότε λαμβάνει αντίθετες θέσεις από 

παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα επί επιτοκίου (π.χ. προθεσμιακές συμφωνίες 

επιτοκίων - FRA), ώστε να μειώσει έκθεσή της σε κίνδυνο επιτοκίου. Σε 

περίπτωση που μεγάλο μέρος του κινδύνου αγοράς προέρχεται από θέσεις σε 

συνάλλαγμα, τότε ο κίνδυνος μπορεί να αντισταθμισθεί με παράγωγα επί 

συναλλάγματος (π.χ. προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος, προθεσμιακές 

συμβάσεις συναλλάγματος, συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων, δικαιώματα 

προαίρεσης επί συναλλάγματος). Τέλος, εάν η Τράπεζα θέλει να αντισταθμίσει

99



τον κίνδυνο που συνεπάγονταν θέσεις σε μετοχές ή σε εμπορεύματα, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει παράγωγα επί μετοχών ή εμπορευμάτων αντίστοιχα.

■ Αντιστάθμιση κινδύνου με λήψη αντίθετων θέσεων από στοιχεία εντός 

ισολογισμού.

Για παράδειγμα, εάν μεγάλο μέρος του αναλαμβανόμενου κινδύνου αγοράς 

προέρχεται από αρνητικές spot θέσεις σε συνάλλαγμα, η Τράπεζας μπορεί να 

αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο αγοράζοντας spot στο ίδιο νόμισμα, 

ώστε να εκμηδενίσει τον κίνδυνο συναλλάγματος των θέσεων αυτών.

■ Διαφοροποίηση θέσεων (diversification) ώστε να μειωθεί ο αναλαμβανόμενος 

κίνδυνος αγοράς.

Η Τράπεζα διαρθρώνει το χαρτοφυλάκιό της, έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται τις 

συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους θέσεων και να μειώνει με τον τρόπο αυτό τη 

συνολική ανάληψη κινδύνου αγοράς. Συγκεκριμένα, για τη μερική αντιστάθμιση 

του κινδύνου αγοράς με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα πρέπει να επιδιώκει να 

λαμβάνει αντίθετες θέσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα που είναι στενά 

συσχετιζόμενα με το προϊόν του οποίου τον κίνδυνο θέλει να αντισταθμίσει.

Για παράδειγμα, εάν η Τράπεζα θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο θετικής 

θέσης που έχει στο νόμισμα Α, του οποίου οι μεταβολές της τιμής συσχετίζονται 

στενά με ένα νόμισμα Β, τότε μπορεί να λάβει αρνητική θέση στο νόμισμα Β, 

ώστε να μειωθεί ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος. Σημειώνεται ότι η Αξία σε 

Κίνδυνο είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να μετρήσει την επίπτωση της 

αντιστάθμισης κινδύνων με τον τρόπο αυτό, καθώς είναι η μόνη μέθοδος που 

λαμβάνει υπόψη της τις συσχετίσεις μεταξύ των διαφορετικών παραγόντων 

κινδύνου της αγοράς και των επιμέρους θέσεων του χαρτοφυλακίου.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της αντιστάθμισης των αναλαμβανόμενων 

κινδύνων αγοράς πρέπει να εξετάζεται και ο κίνδυνος βάσης (basis risk). Ο κίνδυνος 

βάσης οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει πλήρης συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης (ή της 

μεταβολής της τιμής) της θέσης που αντισταθμίζεται και της απόδοσης (ή της 

μεταβολής της τιμής) της θέσης που λαμβάνεται με σκοπό την αντιστάθμιση των 

κινδύνων που συνεπάγεται η πρώτη.

Ο κίνδυνος βάσης οφείλεται στις διαφορετικές μεταβολές των τιμών των 

παραγόντων κινδύνου σε διαφορετικές αγορές. Οι επιμέρους θέσεις της Τράπεζας
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διαπραγματεύονται σε οιαφορετικες αγορές των οποίων οι τιμές των παραγόντων 

κινδύνου (π.χ. επιτόκια, τιμές προθεσμιακών συμβολαίων) μεταβάλλονται ανάλογα 

με τις συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς και κατά συνέπεια παρουσιάζουν 

διαφορετικές μεταβολές. Έτσι, ακόμη και σε περίπτωση που η Τράπεζα έχει λάβει 

μία θέση για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο που δημιουργεί μία άλλη θέση (και οι 

θέσεις αυτές διαπραγματεύονται σε διαφορετικές αγορές), η αξία του 

αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου ενδέχεται να μεταβληθεί λόγω του κινδύνου 

βάσης.

Για παράδειγμα, εάν η Τράπεζα, για την αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου 

στον οποίο υπόκειται μια θέση (π.χ. θετική θέση σε ομόλογο), λάβει αντίθετη θέση σε 

παράγωγο με τον ίδιο υποκείμενο τίτλο (π.χ. προθεσμιακή σύμβαση επί του ίδιου 

ομολόγου), τότε εκτίθεται σε κίνδυνο βάσης ακόμη και μετά την αντιστάθμιση της 

πρώτης θέσης. Ο κίνδυνος βάσης οφείλεται στο ότι η τιμή της προθεσμιακής 

σύμβασης ενδέχεται να μην ακολουθήσει τις μεταβολές της τιμής του ομολόγου το 

οποίο αντισταθμίζει, λόγω διαφορετικής προσφοράς και ζήτησης στις διαφορετικές 

αγορές που διαπραγματεύονται τα δύο χρηματοοικονομικά μέσα.

Εάν θεωρηθεί ότι ο κίνδυνος που ενέχει μια μεμονωμένη θέση που έχει λάβει 

η Τράπεζα εκφράζεται ως η τυπική απόκλιση της απόδοσης της θέσης αυτής, τότε ο 

κίνδυνος βάσης μπορεί να υπολογισθεί ως η τυπική απόκλιση της απόδοσης (ή της 

μεταβολής της τιμής) του αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, δηλαδή 

του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας που συμπεριλαμβάνει τόσο τις αρχικές της θέσεις 

όσο και τις θέσεις που λαμβάνονται για την αντιστάθμιση των κινδύνων.

Η τυπική απόκλιση του αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου της Τράπεζας 

εξαρτάται άμεσα από τη συσχέτιση (correlation) μεταξύ των αποδόσεων των αρχικών 

θέσεων του χαρτοφυλακίου και των αποδόσεων των θέσεων που λαμβάνονται για 

σκοπούς αντιστάθμισης. Συγκεκριμένα, η τυπική απόκλιση του αντισταθμισμένου 

χαρτοφυλακίου υπολογίζεται ως εξής:

=ap^(\-r2)

Όπου,

σ/, Τυπική απόκλιση αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου

σρ Τυπική απόκλιση μη αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου
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r Συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων των αρχικών θέσεων 

(που η Τράπεζα επιθυμεί να αντισταθμίσει) και των θέσεων που λαμβάνει η Τράπεζα 

για σκοπούς αντιστάθμισης των αρχικών θέσεων

Ο κίνδυνος βάσης θα προκύπτει μηδενικός, μόνο στην περίπτωση που οι 

μεταβολές της τιμής των αρχικών θέσεων του χαρτοφυλακίου είναι ίσες με τις 

μεταβολές της τιμής των θέσεων που λαμβάνονται για την αντιστάθμιση του 

κινδύνου των αρχικών θέσεων, και ως συνέπεια η απόδοση του συνολικού 

χαρτοφυλακίου να παραμένει σταθερή. Με άλλα λόγια ο συντελεστής συσχέτισης (r) 

στον παραπάνω τύπο είναι ίσος με τη μονάδα (perfect correlation).

Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου βάσης έγκειται στην επιλογή της κατάλληλης 

αναλογίας (hedge ratio) των θέσεων που λαμβάνονται για σκοπούς αντιστάθμισης του 

κινδύνου προς τις θέσεις που πρόκειται να αντισταθμισθούν. Η κατάλληλη αναλογία 

των θέσεων που αντισταθμίζονται προς τις θέσεις που λαμβάνονται για σκοπούς 

αντιστάθμισης, προσεγγίζεται με βάση το συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των 

αποδόσεων του μη αντισταθμισμένου χαρτοφυλακίου και των αποδόσεων των 

θέσεων που λαμβάνονται για σκοπούς αντιστάθμισης.

Για παράδειγμα, εάν η Τράπεζα επιλέξει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο 

επιτοκίου στον οποίο υπόκειται ένα σύνολο ομολόγων μέσω της αγοράς ή πώλησης 

προθεσμιακών συμβάσεων, η αναλογία των προθεσμιακών συμβολαίων που θα 

αγορασθούν ή θα πωληθούν προς τα ομόλογα προς αντιστάθμιση, θα είναι ίση με το 

συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων των προθεσμιακών συμβάσεων και 

των ομολόγων.

4.4 Μέτρηση Κινδύνου Ρευστότητας

4.4.1 Ανάλυση Ληκτότητας Ρευστότητας (Liquidity Gap Analysis)
Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται η περιγραφή της μεθόδου Ανάλυσης

Ληκτότητας Ρευστότητας, η οποία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του κινδύνου 

ρευστότητας.

Η μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας αποτελεί την κύρια 

μεθοδολογία μέτρησης του κινδύνου ρευστότητας. Η. μέθοδος αφορά μόνο τον 

υπολογισμό του κινδύνου ρευστότητας και δεν υποκαθιστά τη σύνταξη του ετήσιου
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ταμειακού προϋπολογισμού (cash budget) ή του βραχυπρόθεσμου ταμειακού 

προγράμματος (cash flow).

Λόγω του μεγάλου ενδεχόμενου κόστους που συνεπάγεται ο κίνδυνος 

ρευστότητας τόσο για την χρηματοοικονομική κατάσταση όσο και για τη φήμη της 

Τράπεζας, η προσέγγιση που ακολουθείται για τη σύνταξη του πίνακα ρευστότητας 

τείνει να είναι πιο συντηρητική αναφορικά με το προβλεπόμενο ύψος των εισροών 

και εκροών σε σχέση με τις ανάλογες προβλέψεις που διενεργούνται για σκοπούς 

ταμειακού προϋπολογισμού (cash budget) ή βραχυπρόθεσμου ταμειακού 

προγράμματος (cash flow).

Η βασική διαφοροποίηση από το βραχυπρόθεσμο ταμειακό πρόγραμμα (cash 

flow) είναι ότι η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας αποσκοπεί στην τήρηση του 

μέγιστου δυνατού ύψους χρηματικών διαθεσίμων για την κάλυψη των ενδεχόμενων 

ταμειακών αναγκών της Τράπεζας, ενώ το βραχυπρόθεσμο ταμειακό πρόγραμμα που 

εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης διαθεσίμων αποσκοπεί στην καλύτερη 

δυνατή εκμετάλλευση των διαθέσιμων κεφαλαίων για τη μεγιστοποίηση της 

κερδοφορίας της Τράπεζας.

Η βασική διαφοροποίηση μεταξύ της μεθόδου Ανάλυσης Ληκτότητας 

Ρευστότητας και του ταμειακού προϋπολογισμού (cash budget) είναι ότι οι 

χρηματικές ροές που παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό χρηματικών ροών δεν 

σταθμίζονται με τη δυσμενή ή απαισιόδοξη πιθανότητα πραγματοποίησής τους, όπως 

στη μέθοδο μέτρησης του κινδύνου ρευστότητας. Επιπλέον, ο χρονικός ορίζοντας 

της μεθόδου Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας διαχωρίζεται σε χρονικές ζώνες 

μικρότερης χρονικής διάρκειας (π.χ. δεκαπενθήμερο) από τη συνήθη διάρκεια των 

χρονικών ζωνών (π.χ. μήνας) του προϋπολογισμού χρηματικών ροών (cash budget).

Περι-γραφή Μεθόδου

Η μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας υπολογίζει τον κίνδυνο 

ρευστότητας ως την ενδεχόμενη μείωση της καθαρής θέσης της Τράπεζας, όταν αυτή 

αναγκάζεται για την ικανοποίηση έκτακτων χρηματικών εκροών να προσφύγει σε 

δανεισμό ή να ρευστοποιήσει θέσεις στο ίδιο ή σε άλλο νόμισμα με δυσμενείς όρους 

ή τιμές. Για παράδειγμα, η Τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο ρευστότητας όταν 

αναγκάζεται να καλύψει τις ταμειακές της ανάγκες με τους παρακάτω τρόπους:
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■ δανεισμό για την χρονική περίοδο στην οποία υφίσταται το χρηματικό έλλειμμα 

σε υψηλά επιτόκια,

■ ρευστοποίηση στοιχείων Ενεργητικού σε αξία χαμηλότερη από αυτή που θα 

επέφερε η πώλησή τους υπό κανονικές συνθήκες,

■ μετατροπή χρηματικών διαθεσίμων από στοιχεία εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα με 

ισοτιμία δυσμενέστερη από αυτή που θα μπορούσε να επωφεληθεί η Τράπεζα υπό 

κανονικές συνθήκες.

Για τον υπολογισμό της μεταβολής αυτής, οι χρηματικές ροές από στοιχεία 

Ενεργητικού - Παθητικού και εκτός ισολογισμού κατατάσσονται σε χρονικές ζώνες 

σύμφωνα με το χρόνο πραγματοποίησής τους. Οι ταμειακές ροές που λαμβάνονται 

υπόψη είναι τόσο οι θέσεις από καταχωρημένες συναλλαγές (π.χ. υπάρχουσες 

προθεσμιακές καταθέσεις) όσο και οι θέσεις από προβλεπόμενες συναλλαγές (π.χ. 

προβλεπόμενες ανανεώσεις μη προθεσμιακών καταθέσεων).

Η μέθοδος υπολογίζει για κάθε χρονική ζώνη τη διαφορά (πλεόνασμα ή 

έλλειμμα) μεταξύ των ταμειακών εισροών και εκροών. Η διαφορά αυτή προσδιορίζει 

το ύψος του προβλεπόμενου ελλείμματος ή πλεονάσματος ρευστότητας της 

Τράπεζας, δηλαδή τα κεφάλαια που πρέπει να αντλήσει η Τράπεζα για να καλύψει τις 

ταμειακές της ανάγκες ή τα κεφάλαια που θα είναι διαθέσιμα για να επενδυθούν. Το 

άθροισμα των ανά ζώνη ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων αποτελεί μια συνολική 

εκτίμηση της ρευστότητας της Τράπεζας για όλο τον εξεταζόμενο χρονικό ορίζοντα.

Η ενδεχόμενη μείωση της καθαρής θέσης της Τράπεζας λόγω του κινδύνου 

ρευστότητας που αναλαμβάνει υπολογίζεται ως το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η 

Τράπεζα για να καλύψει το ενδεχόμενο χρηματικό έλλειμμα. Το κόστος αυτό 

εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο που η Τράπεζα επιλέγει να καλύψει το έλλειμμα 

ρευστότητας, όπως αναλύεται σε επόμενη ενότητα.

Απαραίτητα Στοιχεία

Τα απαραίτητα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) που απαιτούνται για την 

εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας αφορούν όλες τις 

χρηματικές ροές που συνεπάγονται οι θέσεις που έχει λάβει η Τράπεζα και οι 

εταιρείες του Ομίλου. Τα δεδομένα εισόδου ανά χρηματική ροή που απαιτούνται για 

την εφαρμογή της μεθόδου είναι τα παρακάτω:
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■ Ημερομηνία αξίας (διαθεσιμότητας)

Εισάγεται η ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι 

ταμειακές ροές που αφορούν το προϊόν, δηλαδή η ληκτότητα των κεφαλαίων του 

προϊόντος. Ως ληκτότητα κεφαλαίων ορίζεται η χρονική περίοδος μέχρι την 

ημερομηνία κατά την οποία η συγκεκριμένη θέση διακανονίζεται και παύει να 

υφίσταται. Η ημερομηνία αυτή είναι η ημερομηνία διαθεσιμότητας των 

κεφαλαίων ή ημερομηνία αξίας, η οποία συμπεριλαμβάνει τις ημέρες που 

ενδεχομένως απαιτούνται για το διακανονισμό της θέσης.

■ Ποσό μελλοντικής χρηματικής ροής

Εισάγεται το ποσό της μελλοντικής χρηματικής ροής τόσο για καταχωρημένες 

συναλλαγές όσο και για προβλέψεις σε σχέση με νέες πράξεις που θα 

διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου χρονικού ορίζοντα. Οι 

χρηματικές ροές των προϊόντων που προκύπτουν από καταχωρημένες 

συναλλαγές αντλούνται από τα συστήματα της Τράπεζας που υποστηρίζουν 

λειτουργικά τα αντίστοιχα προϊόντα (π.χ. σύστημα χορηγήσεων, σύστημα 

καταθέσεων, σύστημα Treasury κλπ.). Οι προβλέψεις για τις χρηματικές ροές 

που προκύπτουν από προβλεπόμενες συναλλαγές αντλούνται από το Σύστημα 

Προϋπολογισμού της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και 

διαπραγματεύονται σε αγορά με μεγάλη εμπορευσιμότητα, λαμβάνονται υπόψη 

στο ύψος της τρέχουσας (ρευστοποιήσιμη) αξίας τους, καθώς μπορούν να 

ρευστοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Αντίθετα, για τα στοιχεία που εντάσσονται 

στο επενδυτικό ή τραπεζικό χαρτοφυλάκιο ή δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν 

λόγω χαμηλής ρευστότητας της αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται 

λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους χρηματικές ροές στη μελλοντική τους αξία 

κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης.

■ Ένδειξη χρηματικής ροής από καταχωρημένες ή από προβλεπόμενες συναλλαγές

■ Πιθανότητα Πραγματοποίησης Ταμειακής Ροής

Η πιθανότητα πραγματοποίησης της ταμειακής ροής υπολογίζεται με βάση 

ιστορικά στοιχεία που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαχρονική τάση και 

την εποχικότητα του προϊόντος από το οποίο προκύπτει η χρηματική ροή,
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εκτιμήσεις για την παρούσα φάση της οικονομίας καθώς και την εκτίμηση της 

Τράπεζας για τη φερεγγυότητα του αντισυμβαλλόμενου (πιστωτικός κίνδυνος)

■ Νόμισμα

Το νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένη η χρηματική ροή.

■ Ένδειξη θετικής (εισροή) ή αρνητικής (εκροή) θέσης

Ο χαρακτηρισμός των θέσεων ως θετικές (εισροές) ή αρνητικές (εκροές).

Υπολογισμός

Ο υπολογισμός του κινδύνου ρευστότητας με τη μέθοδο Ανάλυσης

Ληκτότητας Ρευστότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλογή της διάρκειας των επιμέρους χρονικών ζωνών της εξεταζόμενης περιόδου.

Η επιλογή των χρονικών ζωνών διενεργείται ανάλογα με τις χρονικές περιόδους 

που επιθυμεί η Τράπεζα να παρακολουθήσει, οι οποίες εξαρτώνται κατά κύριο 

λόγο από την υφιστάμενη και την προβλεπόμενη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου 

της Τράπεζας. Σημειώνεται ότι η διάρκεια των χρονικών ζωνών αυξάνεται όσο 

αυτές απομακρύνονται από την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα ρευστότητας, 

καθώς για μεταγενέστερες χρονικές περιόδους μειώνεται η δυνατότητα 

πρόβλεψης των χρηματικών ροών. [Με βάση τη διεθνή πρακτική η συνολική 

χρονική περίοδος που εξετάζεται με τη μέθοδο είναι μικρότερη από 12 μήνες, 

καθώς μετά την περίοδο αυτή είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν οι 

μελλοντικές χρηματικές ροές.]

2. Μετατροπή σε τοπικό νόμισμα των χρηματικών ροών που είναι εκφρασμένες σε 

ξένο νόμισμα.

Τα ποσά των χρηματικών ροών που είναι εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα 

μετατρέπονται σε εγχώριο με βάση τη μέση τιμή fixing της ημερομηνίας 

υπολογισμού του κινδύνου ρευστότητας.

Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε εγχώριο νόμισμα με βάση την μέση τιμή 

fixing για όλες τις χρονικές ζώνες βασίζεται στην παραδοχή ότι η 

συναλλαγματική ισοτιμία θα παραμείνει αμετάβλητη στον εξεταζόμενο χρονικό 

ορίζοντα. Η ακρίβεια του πίνακα ρευστότητας βελτιώνεται με τη χρήση των 

προθεσμιακών ισοτιμιών (forward exchange rates) οι οποίες υπολογίζονται είτε
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βάσει των επιτοκίων της αγοράς των εμπλεκόμενων νομισμάτων για αντίστοιχες 

διάρκειες είτε βάσει των ισοτιμιών στις οποίες διενεργούνται οι προθεσμιακές 

πράξεις (π.χ. outright currency forwards, currency swaps, currency futures κλπ.) 

στα νομίσματα αυτά κατά την ημερομηνία υπολογισμού του κινδύνου.

3. Κατάταξη των χρηματικών ροών στις ετπλεχθείσες χρονικές ζώνες.

Οι χρηματικές ροές των προϊόντων κατατάσσονται στις προκαθορισμένες 

χρονικές ζώνες ανάλογα με το χρόνο πραγματοποίησής τους. Με άλλα λόγια οι 

χρηματικές ροές ταξινομούνται με βάση το βαθμό ρευστότητάς τους, καθώς όσο 

πιο βραχυπρόθεσμη είναι η ημερομηνία πραγματοποίησης της χρηματικής ροής 

τόσο μεγαλύτερου βαθμού ρευστότητας θεωρείται το στοιχείο.

Συγκεκριμένα, οι χρηματικές ροές των προϊόντων κατατάσσονται σε χρονικές 

ζώνες ανάλογα με την ημερομηνία που αναμένεται να ρευστοποιηθούν ή να 

κλείσουν οι θέσεις, εάν η ημερομηνία αυτή είναι γνωστή. Εάν η ημερομηνία 

ρευστοποίησης δεν είναι καθορισμένη οι θέσεις αναλύονται σε επιμέρους ποσά 

τα οποία κατατάσσονται σε αλλεπάλληλες χρονικές ζώνες βάσει προβλέψεων για 

τη μελλοντική τους τάση. Οι προβλέψεις αυτές προκύπτουν από στατιστική 

επεξεργασία ιστορικών στοιχείων, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη και η 

εποχικότητα που ενδεχομένως υπάρχει στην πραγματοποίηση των χρηματικών 

ροών για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Επίσης, κατατάσσονται στις 

χρονικές ζώνες οι προβλεπόμενες χρηματικές ροές που δεν σχετίζονται με 

τραπεζικά προϊόντα (π.χ. προβλεπόμενες δαπάνες μισθοδοσίας ή προβλεπόμενη 

αγορά παγίων) ανάλογα με την ημερομηνία που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν.

4. Υπολογισμός ελλείμματος ή πλεονάσματος ανά χρονική ζώνη

Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα κάθε ζώνης υπολογίζεται ως το αλγεβρικό 

άθροισμα των χρηματικών εισροών και εκροών που δημιουργούνται από τις 

επιμέρους θέσεις που εντάσσονται στη χρονική ζώνη [συμβατικά ορίζεται ότι οι 

εισροές φέρουν θετικό πρόσημο, ενώ οι εκροές αρνητικό]. Για τον υπολογισμό 

του ελλείμματος ή του πλεονάσματος ανά χρονική ζώνη το ύψος κάθε 

χρηματικής ροής σταθμίζεται με το συντελεστή που υποδηλώνει την πιθανότητα 

πραγματοποίησης της ροής. Το πλεόνασμα ή έλλειμμα ανά χρονική ζώνη 

υπολογίζεται ξεχωριστά για τις παρακάτω κατηγορίες:
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ο Χρηματικές ροές που προκύπτουν από καταχωρημένες συναλλαγές (όπως 

για παράδειγμα προθεσμιακές καταθέσεις, προθεσμιακές συμφωνίες 

επιτοκίων κλπ.)

ο Χρηματικές ροές που προκύπτουν από προβλεπόμενες συναλλαγές (όπως 

για παράδειγμα ανανεώσεις προθεσμιακών καταθέσεων, νέες χορηγήσεις 

κλπ.)

Ο υπολογισμός διενεργείται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Gap, = ±p,*cf‘
1=1

Σρ,
7=1

CF.

Όπου,

Gap, Έλλειμμα ή πλεόνασμα χρονικής ζώνης t
CF,r Χρηματική ροή / που προέρχεται από καταχωρημένη συναλλαγή
Ρ, Πιθανότητα πραγματοποίησης χρηματικής ροής ϊ
CFf Χρηματική ροή/ που προέρχεται από προβλεπόμενη συναλλαγή
Pj Πιθανότητα πραγματοποίησης χρηματικής ροής /

Εάν σε κάποια χρονική ζώνη το ύψος των συνολικών εισροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν είναι μικρότερο από το ύψος των συνολικών εκροών, τότε 

δημιουργείται έλλειμμα στη συγκεκριμένη χρονική ζώνη. Αντίθετα, εάν σε 

κάποια χρονική ζώνη το ύψος των εισροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν είναι μεγαλύτερο από το ύψος των εκροών, τότε 

δημιουργείται πλεόνασμα στη συγκεκριμένη χρονική ζώνη.

5. Υπολογισμός του σωρευτικού ελλείμματος ή πλεονάσματος ανά χρονική ζώνη.

Το σωρευτικό έλλειμμα ή πλεόνασμα κάθε ζώνης υπολογίζεται ως το αλγεβρικό 

άθροισμα των επιμέρους ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων όλων των χρονικών 

ζωνών.

Ο υπολογισμός διενεργείται με βάση τον τύπο:

CGap, =J^Gapm
m=\

Όπου,
CGapι Σωρευτικό έλλειμμα ή πλεόνασμα χρονικής ζώνης t
Gapm Έλλειμμα ή πλεόνασμα χρονικής ζώνης m
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Το σωρευτικό έλλειμμα ή πλεόνασμα κάθε χρονικής ζώνης αποτελεί μία 

εκτίμηση του κινδύνου ρευστότητας στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα μέχρι τη 

χρονική ζώνη αυτή. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δημιουργείται σωρευτικό 

πλεόνασμα σε κάποια χρονική ζώνη, ο κίνδυνος ρευστότητας στον οποίο 

εκτίθεται η Τράπεζα θεωρείται μηδενικός .

6. Υπολογισμός της ενδεχόμενης μείωσης της καθαρής θέσης της Τράπεζας λόγω του 

κινδύνου ρευστότητας.

Ο κίνδυνος ρευστότητας υπολογίζεται ως η μείωση της καθαρής θέσης (ζημία) 

που θα υποστεί η Τράπεζα σε περίπτωση που παρουσιάζεται χρηματικό έλλειμμα 

και αναγκασθεί να καλύψει το χρηματικό έλλειμμα που προκύπτει από τον 

ετεροχρονισμό και το ύψος των χρηματικών ροών με μη συμφέροντες όρους. Η 

ενδεχόμενη ζημία εξαρτάται από τον τρόπο που θα επιλέξει η Τράπεζα για να 

χρηματοδοτήσει το έλλειμμα και τη διάρκεια για την οποία υφίσταται το 

έλλειμμα.

Ο υπολογισμός της ενδεχόμενης ζημίας διενεργείται με βάση τον παρακάτω 

τύπο:

Ε[Δ, (ΝΑ)] = [MIN(CGap, ,0)] * C,

Όπου,

Ε[Δ,(Μ4)] Ενδεχόμενη μείωση καθαρής θέσης (ζημία) στη χρονική ζώνη ί 
CGap, Σωρευτικό έλλειμμα ή πλεόνασμα χρονικής ζώνης t
Ct Κόστος χρηματοδότησης σωρευτικού ελλείμματος (εκφρασμένο ως

ποσοστό επί τοις χιλό)
MIN(CGap,, 0) Σωρευτικό έλλειμμα χρονικής ζώνης t

Το κόστος κάλυψης του σωρευτικού ελλείμματος (C,) εξαρτάται από το 

συγκεκριμένο τρόπο που η Τράπεζα θα επιλέξει ή που θα υποθέσει για σκοπούς 

μέτρησης του κινδύνου ότι θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του 

ελλείμματος.

Τα παραπάνω βήματα της μεθόδου Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας 

εκτελούνται για διαφορετικά σενάρια μελλοντικών χρηματικών ροών. Στα σενάρια 

αυτά διαφοροποιούνται τόσο οι προβλεπόμενες χρηματικές ροές από υπάρχουσες ή 

νέες συναλλαγές όσο και οι πιθανότητες πραγματοποίησης των χρηματικών ροών 

βάσει διαφορετικών εξελίξεων στις συνθήκες των αγορών και βάσει διαφορετικών 

στρατηγικών της Τράπεζας. Τα σενάρια αυτά απεικονίζουν διαφορετικούς βαθμούς
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συντηρητικότητας της εκτίμησης του κινδύνου ρευστότητας που αναλαμβάνει η 

Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι εκτός από τα άλλα στοιχεία που αφορούν τις προβλεπόμενες 

χρηματικές ροές από υπάρχουσες ή νέες συναλλαγές, στα σενάρια που εκτελούνται 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενες εκροές λόγω θέσεων που έχει λάβει 

η Τράπεζα από αναδοχή. Συγκεκριμένα, εάν η Τράπεζα έχει αναλάβει την αναδοχή 

μετοχών ή ομολόγων τίτλων, πρέπει να συμπεριλαμβάνει στους υπολογισμούς του 

κινδύνου ρευστότητας κατά το χρονικό διάστημα πριν τη λήξη της δημόσιας 

εγγραφής, την ενδεχόμενη εκροή (με βάση την εκτιμούμενη πιθανότητα 

πραγματοποίησής της) σε περίπτωση που αναγκασθεί να καλύψει μέρος των μετοχών 

ή τίτλων που διατίθενται (κίνδυνος αναδοχής - underwriting risk).

Μεταξύ των άλλων σεναρίων, ο κίνδυνος ρευστότητας της Τράπεζας πρέπει 

να μετρηθεί με βάση το χειρότερο για την Τράπεζα σενάριο, δηλαδή τις χρηματικές 

ροές σε περίπτωση κρίσης (liquidity crisis). Το σενάριο αυτό θα περιλαμβάνει τις 

πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις για τη προβλεπόμενη ρευστότητα της Τράπεζας, όπως 

για παράδειγμα το ενδεχόμενο ανάληψης του συνόλου των καταθέσεων όψεως και 

ταμιευτηρίου από τους πελάτες της Τράπεζας και πρόωρης εξόφλησης μέρους των 

προθεσμιακών καταθέσεων. [Στο σενάριο αυτό βέβαια πρέπει να ληφθεί υπόψη το 

γεγονός ότι η Εποπτική Αρχή - η Τράπεζα της Ελλάδος για την χώρα μας - σε 

περίπτωση κρίσης ρευστότητας θα επέμβει για την στήριξη της Τράπεζας],

Καθορισμός Ορίων

Στο πλαίσιο της μεθόδου Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας, τα όρια 

ανάληψης κινδύνου ρευστότητας εκφράζονται ως το μέγιστο επιτρεπόμενο 

σωρευτικό έλλειμμα είτε ανά χρονική ζώνη είτε και για περισσότερες της μίας 

χρονικές ζώνες.

Τα επιτρεπόμενα όρια αποτελούν το μέγιστο σωρευτικό έλλειμμα το οποίο 

δεν μπορεί να ξεπεράσει η μονάδα που αναλαμβάνει κινδύνους κατά το χρονικό 

διάστημα αναφοράς του ορίου, δηλαδή ανά χρονική ζώνη. Με τον προσδιορισμό ενός 

μέγιστου ορίου για το σωρευτικό έλλειμμα, η Τράπεζα θέτει έμμεσα περιορισμό στην 

ενδεχόμενη μεταβολή της καθαρής θέσης της ως συνέπεια της ανάγκης για τη 

χρηματοδότηση του ελλείμματος.
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Επιπλέον, η Τράπεζα θέτει όρια σε σχέση με το ελάχιστο υπόλοιπο 

χρηματικών διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων Ενεργητικού, βάσει 

του οποίου να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να καλύψει τις ταμειακές της ανάγκες. 

Το όριο πρέπει να τίθεται βάσει ενός σχετικά συντηρητικού ή ενδεχομένως και βάσει 

του πιο συντηρητικού για την Τράπεζα σεναρίου (liquidity crisis) και εκφράζεται ως 

η σχέση του συνόλου των ενδεχόμενων βραχυπρόθεσμων εκροών με το σύνολο των 

άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων Ενεργητικού (δηλαδή των στοιχείων που 

παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό ρευστότητας π.χ. διαθέσιμα, ομόλογα που 

παρουσιάζουν μεγάλη εμπορευσιμότητα και συνεπώς μπορούν να ρευστοποιηθούν 

ανά πάσα στιγμή). Συγκεκριμένα, το ελάχιστο όριο εκφράζεται ως ο δείκτης CA/CL, 

δηλαδή το πηλίκο του συνόλου των στοιχείων Ενεργητικού άμεσης ρευστότητας (CA) 

δια τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (CL).

Εάν η Τράπεζα επιθυμεί να ακολουθήσει την πιο συντηρητική προσέγγιση 

(βάσει του σεναρίου κρίσης ρευστότητας), ο δείκτης αυτός θα πρέπει ανά πάσα 

στιγμή να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τη μονάδα, έτσι ώστε η Τράπεζα να είναι σε 

θέση να χρηματοδοτήσει το δημιουργηθέν έλλειμμα σε περίπτωση κρίσης 

ρευστοποιώντας τα στοιχεία Ενεργητικού με υψηλό βαθμό ρευστότητας και να μην 

αναγκασθεί να το χρηματοδοτήσει με υψηλότερο κόστος. Παρόλα αυτά, λόγω του 

μεγάλου ύψους χρηματικών διαθεσίμων που απαιτεί, η προσέγγιση αυτή θα έχει 

αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία της Τράπεζας. Αντίθετα, εάν ο δείκτης είναι 

μικρότερος από τη μονάδα, τότε τα στοιχεία Ενεργητικού άμεσης ρευστότητας δεν 

είναι επαρκή για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος και η Τράπεζα πρέπει να 

στραφεί σε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησής του.

Η καλύτερη προσέγγιση για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι το 

ελάχιστο όριο διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων να καθορίζεται 

βάσει της επιθυμίας της Τράπεζας για ανάληψη κινδύνου ρευστότητας (risk appetite). 

Για παράδειγμα, το όριο αυτό μπορεί να καθορισθεί σε 1/3, που ερμηνεύεται ότι σε 

περίπτωση κρίσης η Τράπεζα θα μπορεί να καλύψει το χρηματικό έλλειμμα από 

χρηματικά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία κατά την αναλογία αυτή.

Διαχείριση Κινδύνων με τη Μέθοδο Ανάλυσης Αηκτότητας Ρευστότητας

111



Η μέθοδος Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό του σωρευτικού ελλείμματος που προκύπτει από τον ετεροχρονισμό και 

το ύψος των χρηματικών εισροών και εκροών. Η χρονική κατανομή των χρηματικών 

ροών εξαρτάται από τη διάρθρωση των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού της 

Τράπεζας σε σχέση με τη ληκτότητά των κεφαλαίων τους.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα της μεθόδου χρησιμοποιούνται για να 

προσδιορισθούν οι μεταβολές που απαιτούνται στη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου 

της Τράπεζας, έτσι ώστε ο κίνδυνος ρευστότητας που αναλαμβάνει η Τράπεζα να 

διατηρηθεί στο επιθυμητό επίπεδο. Με άλλα λόγια, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου 

διαμορφώνεται, έτσι ώστε να διατηρούνται τα ανά χρονική ζώνη ελλείμματα σε 

επίπεδα που η Τράπεζα θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρηματοδοτήσει χωρίς να 

χρειάζεται να καταφύγει σε εξωτερικό δανεισμό ή ρευστοποίηση στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου της με δυσμενείς όρους ή τιμές.

Σημειώνεται ότι η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας με βάση τα 

αποτελέσματα της μεθόδου Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας πρέπει να 

διενεργείται παράλληλα με τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου βάσει των 

αποτελεσμάτων της μεθόδου Ανάλυσης Ληκτότητας Επιτοκίου [Η πρώτη μέθοδος 

μετρά τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο ρευστότητας λόγω του ετεροχρονισμού της 

πραγματοποίησης των χρηματικών ροών (βάσει της ληκτότητας κεφαλαίων των 

στοιχείων), ενώ η δεύτερη μέθοδος μετρά τον κίνδυνο επιτοκίου που αναλαμβάνει η 

Τράπεζα λόγω του ετεροχρονισμού της διάρκειας μέχρι τον επανακαθορισμό των 

επιτοκίων των θέσεων της Τράπεζας]. Συνεπώς, η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου 

της Τράπεζας πρέπει να διαμορφώνεται έτσι ώστε τόσο ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος 

ρευστότητας όσο και ο κίνδυνος επιτοκίου να διατηρούνται στα επιθυμητά επίπεδα.

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διενεργείται ανάλογα με την πολιτική 

ανάληψης κινδύνου ρευστότητας που ακολουθείται από την Τράπεζα με τους 

παρακάτω τρόπους:

■ Η Τράπεζα επενδύει ένα συγκεκριμένο ποσοστό των διαθεσίμων της σε στοιχεία 

Ενεργητικού που θεωρούνται άμεσης ρευστότητας (δημιουργεί χαρτοφυλάκιο 

ρευστοποιήσιμων στοιχείων).

Η Τράπεζα διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο της στοιχεία Ενεργητικού που είναι 

άμεσα ρευστοποιήσιμα (όπως για παράδειγμα ομόλογα που διαπραγματεύονται 

σε αγορές με μεγάλη εμπορευσιμότητα, μετοχές που διαπραγματεύονται στο
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Χρηματιστήριο και ρευστοποιούνται με μεγάλη ευκολία) στο ύψος που είναι 

απαραίτητο για τη διατήρηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου ρευστότητας στα 

επιθυμητά επίπεδα.

■ Η Τράπεζα τηρεί ένα ελάχιστο υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων ως εξασφάλιση 

έναντι του κινδύνου ρευστότητας.

Για παράδειγμα, εάν η Τράπεζα θέλει να εφαρμόσει πολιτική αποφυγής κινδύνου 

ρευστότητας πρέπει να επιδιώξει την τήρηση ενός υψηλού ελάχιστου υπολοίπου 

χρηματικών διαθεσίμων. Επισημαίνεται ότι η αύξηση του υπολοίπου των 

χρηματικών διαθεσίμων θα έχει επιπτώσεις στην κερδοφορία της Τράπεζας.

Αντίθετα, εάν η Τράπεζα θέλει να εφαρμόσει πολιτική ανάληψης κινδύνου 

ρευστότητας, έτσι ώστε να αυξήσει την κερδοφορία της, μπορεί να μειώσει το 

ύψος ή να εξαλείψει το ελάχιστο υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων, επενδύοντας 

σε στοιχεία ενεργητικού με υψηλότερη απόδοση αλλά ταυτόχρονα με 

χαμηλότερο βαθμό ρευστότητας (π.χ. χορηγήσεις).

■ Η Τράπεζα διαπραγματεύεται την έγκριση υψηλότερων ορίων δανεισμού από τις 

συνεργαζόμενες τράπεζες.

Στο πλαίσιο εξασφάλισης έναντι του κινδύνου ρευστότητας, η Τράπεζα διενεργεί 

συμφωνίες με άλλες τράπεζες (π.χ. ανταποκριτές), έτσι ώστε σε περίπτωση 

προβλήματος ρευστότητας να της παρέχεται η δυνατότητα άμεσου δανεισμού 

μέχρι του ύψους των εγκεκριμένων ορίων. Η δυνατότητα δανεισμού με 

υψηλότερα εγκεκριμένα όρια αυξάνει ουσιαστικά το υπόλοιπο χρηματικών 

διαθεσίμων της Τράπεζας έναντι κάποιου κόστους που είναι η χρέωση από την 

άλλη τράπεζα για τη μη χρήση των εγκεκριμένων ορίων.

Τα στοιχεία αυτά (ελάχιστο υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων, άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία Ενεργητικού, εγκεκριμένα όρια δανεισμού) 

χρησιμοποιούνται κατά σειρά για τη χρηματοδότηση μέρους ή του συνόλου του 

ελλείμματος ρευστότητας που ενδέχεται να παρουσιασθεί σε μία χρονική ζώνη. Για 

παράδειγμα, σε περίπτωση που παρουσιάζεται έλλειμμα σε μία χρονική ζώνη, τότε η 

Τράπεζα καλύπτει το έλλειμμα αυτό ή μέρος του αντλώντας το ανάλογο χρηματικό 

ποσό από το ελάχιστο υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων, ενώ σε περίπτωση που το 

υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων δεν επαρκεί, τότε καταφεύγει στη ρευστοποίηση 

των άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων Ενεργητικού, δηλαδή των στοιχείων που
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παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό εμπορευσιμότητας στις αγορές που διαπραγματεύονται. 

Τέλος, για το μέρος του ελλείμματος που δεν καλύπτεται από τα προηγούμενα 

χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα όρια π.χ. σε ανταποκριτές της Τράπεζας.

Εκτός από τους προαναφερθέντες τρόπους διαχείρισης του κινδύνου 

ρευστότητας, η Τράπεζα μπορεί να λάβει άλλα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, έτσι 

ώστε μέσω της διαφοροποίησης (diversification) να μειώσει τον κίνδυνο ρευστότητας 

που αναλαμβάνει. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

■ Ανάπτυξη και προσφορά στους πελάτες της ενός πλήρους χαρτοφυλακίου 

τραπεζικών προϊόντων.

■ Διαφοροποίηση της πελατειακής βάσης της Τράπεζας (μεγαλύτερη διασπορά των 

πελατών της Τράπεζας συνεπάγεται μείωση του κινδύνου ρευστότητας).

■ Διαφοροποίηση της γεωγραφικής κατανομής του Δικτύου Καταστημάτων της 

Τράπεζας.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι η ρευστότητα της 

Τράπεζας μπορεί να εκτιμηθεί με γρήγορο αλλά πολύ προσεγγιστικό τρόπο (quick 

and dirty) με τη χρήση αριθμοδεικτών και δεικτών ρευστότητας.

Συγκεκριμένα μπορούμε να διαχωρίσουμε τους χρησιμοποιούμενους δείκτες 

στις παρακάτω κατηγορίες :

1. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας βάσει Στοιχείων Ισολογισμού

1.1. Αξία διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων Ενεργητικού 

προς αξία συνολικών καταθέσεων (current assets to deposits ratio)

1.2. Αξία διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων Ενεργητικού 

προς αξία καταθέσεων άμεσης λήξης (current assets to demand deposits ratio)

1.3. Αξία διαθεσίμων προς αξία συνολικών καταθέσεων (cash to deposits ratio)

1.4. Αξία καταθέσεων προς συνολική αξία Ενεργητικού (deposits to total 

assets ratio)

1.5. Αξία λοιπών υποχρεώσεων (εκτός καταθέσεων) και Ιδίων Κεφαλαίων 

προς συνολική αξία Ενεργητικού

1.6. Μέσο υπόλοιπο δανείων μείον μέσο υπόλοιπο καταθέσεων (financing gap)

2. Δείκτης Ρευστότητας (liquidity index)
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Ο δείκτης ρευστότητας προσδιορίζει τη ζημία που ενδεχομένως να υποστεί η 

Τράπεζα σε περίπτωση που αναγκασθεί να ρευστοποιήσει οποιαδήποτε 

στοιχεία του Ενεργητικού της για την κάλυψη άμεσων ταμιακών αναγκών. Ο 

δείκτης αυτός βασίζεται στην υπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά θα ρευστοποιηθούν 

σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που θα επιτύγχανε η Τράπεζα υπό κανονικές 

συνθήκες. Η συνολική ενδεχόμενη ζημιά από τη ρευστοποίηση με μη 

συμφέροντες όρους υπολογίζεται ως ο μέσος σταθμικός όρος της ζημίας που 

προκύπτει από τη ρευστοποίηση κάθε επιμέρους θέσης.

Ο τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται ο ειδικός δείκτης ρευστότητας είναι ο 
εξής:

υ=Σw.
ι=1

FS

\ Ν J

Όπου,

LI Δείκτης ρευστότητας

νν, Ποσοστό της τρέχουσας αξίας του στοιχείου i σε σχέση με τη συνολική 
τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας

Pfs Τιμή στην οποία ρευστοποιείται το στοιχείο / σε περίπτωση έκτακτης 
ρευστοποίησης για κάλυψη άμεσων ταμιακών αναγκών

Ρ\ Τιμή στην οποία διαπραγματεύεται το στοιχείο i υπό κανονικές 
συνθήκες

Η τιμή ρευστοποίησης μιας θέσης υπό κανονικές συνθήκες, υπολογίζεται ως η 

τρέχουσα αγοραία αξία της θέσης με βάση τις τρέχουσες τιμές που επικρατούν σε μια 

ανεπτυγμένη αγορά για αντίστοιχες θέσεις. Εάν δεν υπάρχει ανεπτυγμένη αγορά, η 

τρέχουσα αγοραία αξία υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των μελλοντικών 

χρηματικών ροών που αφορούν το στοιχείο, με βάση τα τρέχοντα επιτόκια αγοράς για 

τοποθετήσεις αντίστοιχης χρονικής διάρκειας.

4.5 Μέτρηση Λειτουργικού Κινδύνου

Ο λειτουργικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθεται η Τράπεζα, είναι η ενδεχόμενη 

ζημιά που προκύπτει ως αποτέλεσμα ανεπάρκειας στην υποδομή που υποστηρίζει τη 

λειτουργία της. Ο λειτουργικός κίνδυνος συνδέεται άμεσα με την ανεπάρκεια των
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υφιστάμενων διαδικασιών και την αδυναμία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 

Τράπεζας.

Ο λειτουργικός κίνδυνος ποσοτικοποιείται δύσκολα, υπό την έννοια της 

εφαρμογής συγκεκριμένης μεθοδολογίας ποσοτικής μέτρησης της ζημίας που 

ενδέχεται να υποστεί η Τράπεζα λόγω τού κινδύνου αυτού. Η ανάπτυξη ποσοτικών 

μεθοδολογιών για τη μέτρηση του λειτουργικού κινδύνου βρίσκεται διεθνώς σε 

εμβρυϊκό στάδιο. Η δυσκολία στην ποσοτικοποίηση της ενδεχόμενης ζημίας έγκειται 

στο γεγονός ότι η ανάληψη λειτουργικού κινδύνου επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες, οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους και δύσκολα 

ποσοτικοποιούνται. Παράδειγμα πηγών λειτουργικού κινδύνου αποτελούν η 

αξιοπιστία των μηχανογραφικών συστημάτων της Τράπεζας, η πολιτική σε θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού, η καταλληλότητα των ακολουθούμενων διαδικασιών και η 

ύπαρξη των κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας.

Στην κατεύθυνση της ποσοτικοποίησης του λειτουργικού κινδύνου και της 

ανάπτυξης μεθοδολογιών μέτρησης και διαχείρισής του κινούνται τα τελευταία 

χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 1998, οι προσπάθειες τόσο των Ομάδων Εργασίας της 

Επιτροπής της Βασιλείας16, όσο και άλλων διεθνών τραπεζικών οργανώσεων (Ενωση 

Ευρωπαϊκών Τραπεζών, International Institute of Finance κλπ), χωρίς να έχουν 

καταλήξει ακόμα σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Παρ’ όλα αυτά, οι Τράπεζες μπορούν να προσεγγίσουν το θέμα κυρίως με τη 

χρήση δεικτών λειτουργικού κινδύνου. Σαν πρώτο βήμα, ενδείκνυται να εντοπιστούν 

περιοχές / λειτουργίες που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως περιοχές υψηλού 

λειτουργικού κινδύνου με βάση τις ιδιαιτερότητές τους και στη συνέχεια να γίνει 

εφαρμογή προσεγγίσεων ή μεθοδολογιών για τη μέτρηση του κινδύνου αυτού.

Κατωτέρω αναπτύσσονται δείκτες/μεγέθη που μετρούν την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

βάσει των οποίων μπορεί να εντοπιστούν λειτουργίες /διαδικασίες που μπορούν να 

βελτιώσουν δυσλειτουργίες όπου αυτές εντοπιστούν. Επιπλέον, βάσει των δεικτών 

αυτών μπορεί να καθοριστούν όρια ή στόχοι στο· πλαίσιο της διαχείρισης του 

λειτουργικού κινδύνου.

16 Operational Risk Management, Basle Committee on Banking Supervision, Basle, Sep 98.
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4.5.1 Δείκτες λειτουργικού κινδύνου

Οι δείκτες/ μεγέθη που μπορούν να μετρούνται στο πλαίσιο του λειτουργικού 

κινδύνου είναι διαφορετικοί για κάθε επιμέρους δραστηριότητα της Τράπεζας. Παρ’ 

όλα αυτά ορισμένες από τις λειτουργίες της Τράπεζας θεωρούνται ως ενέχουσες 

υψηλότερο λειτουργικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, οι εργασίες της Διαχείρισης 

Διαθεσίμων εν γένει αποτελούν λειτουργίες υψηλού λειτουργικού κινδύνου, λόγω της 

πολυπλοκότητας στην τιμολόγηση, εκκαθάριση και τη λογιστική απεικόνιση των 

πράξεων αυτών.

Ενδεικτικά, ορισμένοι από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως ενδείξεις 

αυξημένου λειτουργικού κινδύνου στις εργασίες της Μονάδας Διαχείρισης 

Διαθεσίμων είναι οι εξής:

■ Αριθμός πράξεων που διενεργούνται σε ημερήσια βάση

■ Αριθμός ανεπιβεβαίωτων (unconfirmed) πράξεων σε ημερήσια βάση

■ Λόγος ανεπιβεβαίωτων πράξεων προς συνολικό αριθμό πράξεων σε ημερήσια 

βάση

■ Αριθμός πράξεων που δεν έχουν διακανονισθεί σε ημερήσια βάση

■ Λόγος πράξεων που δεν έχουν διακανονισθεί προς συνολικό αριθμό πράξεων που 

διενεργούνται σε ημερήσια βάση

■ Αξία πράξεων που διενεργούνται σε ημερήσια βάση

■ Αξία ανεπιβεβαίωτων (unconfirmed) πράξεων σε ημερήσια βάση

■ Λόγος αξίας ανεπιβεβαίωτων πράξεων προς συνολική αξία πράξεων που 

διενεργούνται σε ημερήσια βάση

■ Αξία πράξεων που δεν έχουν διακανονισθεί (unsettled) σε ημερήσια βάση

■ Λόγος αξίας πράξεων που δεν έχουν διακανονισθεί (unsettled) προς συνολική 

αξία πράξεων που διενεργούνται σε ημερήσια βάση

■ Χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της διενέργειας της πράξης και της τροφοδότησης 

του μηχανογραφικού συστήματος με τα στοιχεία της πράξης

■ Χρόνος που απαιτείται για την έγκριση της πράξης από τον υπεύθυνο 

προϊστάμενο
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■ Χρονική διάρκεια από τη διενέργεια της πράξης από το Front Office μέχρι την 

επιβεβαίωση της πράξης (confirmation) από το Back Office

■ Χρονική διάρκεια από τη διενέργεια της πράξης από το Front Office μέχρι τη 

λογιστικοποίηση από το Back Office

■ Χρονική διάρκεια από τη διενέργεια της πράξης από το Front Office μέχρι τη 

διενέργεια συμφωνίας από το Back Office

■ Αριθμός ημερών υπέρβασης επιτρεπόμενων ορίων διαπραγμάτευσης από το Front 

Office

■ Ποσοστό χρήσης επιτρεπόμενων ορίων διαπραγμάτευσης από το Front Office

■ Ανθρωποώρες απασχόλησης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για έλεγχο 

δραστηριοτήτων Μονάδας Διαχείρισης Διαθεσίμων

■ Περιοδικότητα ελέγχων σε Treasury από Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

■ Ύψος επένδυσης σε συστήματα ασφαλείας Treasury

■ Ύψος επένδυσης σε μηχανογραφικά συστήματα Treasury

■ Ρυθμός αποχώρησης προσωπικού Treasury (Staff turnover)

■ Μέση χρονική διάρκεια παραμονής του προσωπικού Treasury

■ Ύψος αμοιβών υπαλλήλων Treasury

Άλλες λειτουργίες που θεωρούνται υψηλού λειτουργικού κινδύνου, είναι οι 

εργασίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Τράπεζας με το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο. Ο λειτουργικός κίνδυνος λόγω των εργασιών αυτών εντάσσεται στην 

κατηγορία του νομικού κινδύνου (legal risk) και συγκεκριμένα του κινδύνου νομικής 

συμμόρφωσης (compliance risk). Ενδεικτικά, ορισμένες από τις εργασίες που 

παρουσιάζουν αυξημένο νομικό κίνδυνο είναι οι εξής :

■ Εργασίες που σχετίζονται με τη νομική συμμόρφωση της Τράπεζας με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο και με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών (π.χ. Τράπεζα της 

Ελλάδος, Υπουργεία κλπ), για τις οποίες κατάλληλος δείκτης είναι ο αριθμός 

παραβάσεων κατά το παρελθόν.

■ Εργασίες που αφορούν τον έλεγχο της πληρότητας των συμβάσεων που 

συνάπτονται με πελάτες ή άλλες τράπεζες. Κατάλληλος δείκτης για τις εργασίες 

αυτές είναι ο αριθμός των περιπτώσεων που προέκυψε ανάγκη για δικαστική 

επίλυση των διαφορών με τους πελάτες ή τις άλλες τράπεζες.
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■ Εργασίες που αφορούν τη λογιστική αντιμετώπιση των πράξεων και τη 

συμμόρφωση με το φορολογικό θεσμικό πλαίσιο. Για τις εργασίες αυτές ως δείκτης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ύψος των προστίμων ή ποινών για φορολογικές 

παραβάσεις.

Μία από τις κυριότερες πηγές του λειτουργικού κινδύνου στον οποίο 

εκτίθεται η Τράπεζα είναι η αξιοπιστία των μηχανογραφικών της συστημάτων, η 

οποία εντάσσεται στην κατηγορία του κινδύνου τεχνολογίας (technology ή systems 

risk). Ενδεικτικά, ορισμένοι από τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να εντοπισθεί το ενδεχόμενο αυξημένου λειτουργικού κινδύνου λόγω των 

μηχανογραφικών συστημάτων της Τράπεζας, τόσο από πλευράς υποδομής όσο και 

από πλευράς υποστήριξης και ανάπτυξης του λογισμικού, είναι οι παρακάτω:

■ Χρόνος (ή ποσοστό χρόνου) που το μηχανογραφικό σύστημα on line ήταν εκτός 

λειτουργίας ή είχε διακοπή επικοινωνίας με τον κεντρικό υπολογιστή

■ Χρόνος (ή ποσοστό χρόνου) που τα ΑΤΜ της Τράπεζας ήταν εκτός λειτουργίας ή 

είχαν διακοπή επικοινωνίας με τον κεντρικό υπολογιστή

■ Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης κάθε συναλλαγής για όλες τις συναλλαγές υψηλού 

όγκου, δηλαδή τις συναλλαγές που διενεργούνται συχνά από το δίκτυο των 

Καταστημάτων ή τα ΑΤΜ

■ Ύψος επένδυσης σε συστήματα ασφαλείας

■ Ύψος επένδυσης σε μηχανογραφικά συστήματα

■ Ανθρωποώρες που αναλώθηκαν για τον έλεγχο (testing) του συστήματος (στο 

πλαίσιο του λειτουργικού κινδύνου που δημιουργείται από εργασίες ανάπτυξης 

λειτουργικών μηχανογραφικών συστημάτων)

■ Αριθμός των σεναρίων δοκιμών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια των 

ελέγχων σε σχέση με τις ανθρωποώρες που αναλώθηκαν για το σχεδίασμά και την 

ανάπτυξη του συστήματος (στο πλαίσιο του λειτουργικού κινδύνου που 

δημιουργείται από εργασίες ανάπτυξης λειτουργικών μηχανογραφικών 

συστημάτων)

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την έκθεση της Τράπεζας 

σε λειτουργικό κίνδυνο είναι η πολιτική που ακολουθείται σε θέματα ανθρώπινου 

δυναμικού. Ενδεικτικά, ορισμένοι από τους δείκτες βάσει των οποίων μπορεί να
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εντοπισθεί ο λειτουργικός κίνδυνος που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό είναι οι 

εξής:
■ Ρυθμός αποχώρησης προσωπικού (Staff turnover)

■ Μέση χρονική διάρκεια παραμονής του προσωπικού στην Τράπεζα

■ Μέσος χρόνος παραμονής προσωπικού στην ίδια θέση

■ Ύψος δαπανών για μισθοδοσία προσωπικού

■ Μέση ετήσια αμοιβή προσωπικού

■ Ύψος επενδύσεων σε συστήματα ανθρώπινου δυναμικού, π.χ. σε συστήματα 

αξιολόγησης προσωπικού

■ Αριθμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων που συμμετείχε προσωπικό της Τράπεζας σε 

σχέση με το συνολικό αριθμό προσωπικού της Τράπεζας

■ Ώρες εκπαίδευσης προσωπικού σε σχέση με συνολικές ώρες εργασίας 

προσωπικού

■ Ύψος δαπανών για εκπαίδευση προσωπικού

■ Ύψος δαπανών για ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού

■ Ύψος δαπανών για λοιπές παροχές προς το προσωπικό

■ Αριθμός αντιλογιστικών πράξεων που έχουν διενεργηθεί (καθώς αποτελούν 

ένδειξη για τον αριθμό λαθών που έχουν διενεργηθεί κατά την εκτέλεση των 

συναλλαγών από το προσωπικό της Τράπεζας)

Τέλος, για το λειτουργικό κίνδυνο που προέρχεται από εγκληματικές 

ενέργειες, οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία του κινδύνου εγκλήματος (crime 

risk), ορισμένοι από τους δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις για 

το λειτουργικό κίνδυνο της Τράπεζας είναι οι εξής:

■ Ύψος δαπανών για μισθοδοσία προσωπικού ασφαλείας

■ Ύψος επενδύσεων για συστήματα ασφαλείας π.χ. χρηματοκιβώτια για κάλυψη 

έναντι του ενδεχόμενου ληστειών

■ Ύψος δαπανών για ασφάλιση από εγκληματικές ενέργειες π.χ. ασφάλιστρα 

χρηματαποστολών, χρηματοκιβωτίων, γκισέ

■ Ζημίες από εγκληματικές ενέργειες

■ Αριθμός περιπτώσεων υπεξαίρεσης ή απάτης (fraud)
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Για τους παραπάνω δείκτες οι Τράπεζες τηρούν ιστορικά στοιχεία τα οποία 

αναλύουν στατιστικά, για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με την ανάληψη 

λειτουργικού κινδύνου. Τα συμπεράσματα εξάγονται βάσει της διαχρονικής 

ανάλυσης των παραπάνω δεικτών και τη συγκριτική ανάλυση μεταξύ παρεμφερών 

λειτουργιών (σύγκριση των αποτελεσμάτων των εσωτερικών ελέγχων, που 

διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μεταξύ των καταστημάτων της 

Τράπεζας).

Επιπλέον, η Τράπεζα μπορεί να διενεργήσει συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking) των δεικτών αυτών, σε σχέση με στοιχεία άλλων τραπεζών 

αντίστοιχου μεγέθους.

4.5.2 Υπολογισμός ενδεχόμενης ζημίας βάσει πρόβλεψης

Εκτός των παραπάνω δεικτών που αποτελούν ενδείξεις για τις λειτουργίες της 

Τράπεζας και είναι περιοχές υψηλού κινδύνου, η Τράπεζα σε ορισμένες περιπτώσεις 

ενδέχεται να μπορεί να ποσοτικοποιήσει την ζημία που προέρχεται από επιμέρους 

περιπτώσεις. Για παράδειγμα, με βάση τη στατιστική πιθανότητα διενέργειας λαθών 

στο κείμενο των εγγυητικών επιστολών που έχουν ληφθεί από την Τράπεζας, η 

Τράπεζα μπορεί να ποσοτικοποιήσει τη ζημία σε περίπτωση που καταπέσουν οι 

εγγυητικές επιστολές αυτές και δεν εισπραχθεί το οφειλόμενο ποσό, λόγω λαθών στο 

κείμενο της εγγυητικής.

Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα μπορεί να μετρήσει την ενδεχόμενη ζημία 

λόγω του λειτουργικού κινδύνου, η οποία στο προηγούμενο παράδειγμα θα είναι ίση 

με την πιθανότητα λάθους στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής επί την πιθανότητα 

κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής επί το ύψος του ποσού που αφορά η 

εγγυητική.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα μπορεί να μετρήσει την 

επίπτωση του συγκεκριμένου γεγονότος στον κίνδυνο αγοράς και στον κίνδυνο 

ρευστότητας, ενσωματώνοντας κατάλληλα σενάρια (what if analysis) στις 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους για τη μέτρηση των κινδύνων αυτών (π.χ. στην 

παραλλαγή της Αξίας σε κίνδυνο με Ανάλυση Ακραίων Σεναρίων και στη μέθοδο 

Ανάλυσης Ληκτότητας Ρευστότητας).
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Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένες περιπτώσεις που η ενδεχόμενη ζημία 

λόγω του λειτουργικού κινδύνου από μεμονωμένα γεγονότα, μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί:

■ Φορολογικά ή άλλα πρόστιμα που επιβλήθηκαν (π.χ. από την Τράπεζα της 

Ελλάδος ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση) κατά το παρελθόν και τα οποία ενδέχεται 

να προκόψουν και στο μέλλον.

■ Ζημίες από λάθη σε νομικά θέματα, όπως για παράδειγμα ζημία από λάθη σε 

συμβάσεις χορηγήσεων με πελάτες. Η πρόβλεψη της ενδεχόμενης ζημίας μπορεί να 

βασισθεί σε ιστορικά στοιχεία σε σχέση με ζημίες που προέκυψαν από αντίστοιχες 

περιπτώσεις στο παρελθόν. Ο υπολογισμός του λόγου της ιστορικής αυτής ζημίας 

επί του υπολοίπου των δανείων της Τράπεζας κατά την περίοδο που προέκυψε η 

ζημία, μπορεί να θεωρηθεί ως το ποσοστό της ενδεχόμενης ζημίας. Εάν το ποσοστό 

αυτό εφαρμοσθεί στο τρέχον υπόλοιπο χορηγήσεων της Τράπεζας αποτελεί μία 

ένδειξη για την ενδεχόμενη ζημία λόγω λαθών στις υπάρχουσες συμβάσεις 

χορηγήσεων.

■ Ζημίες από εγκληματικές ενέργειες όπως για παράδειγμα από απάτη (fraud) ή 

υπεξαίρεση. Η πρόβλεψη της ενδεχόμενης ζημίας από εγκληματικές ενέργειες 

μπορεί να βασισθεί σε ιστορικά στοιχεία σε σχέση με ζημίες που προέκυψαν από 

αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, η ενδεχόμενη ζημία για τις 

περιπτώσεις αυτές μπορεί να υπολογισθεί ως η ιστορική ζημία που είχε προκόψει 

από υπεξαιρέσεις στο παρελθόν (είτε στην ίδια την Τράπεζα είτε με βάση 

εξειδικευμένη έρευνα στον τραπεζικό κλάδο), εάν υποτεθεί ότι αντίστοιχες 

εγκληματικές ενέργειες θα επαναληφθούν και στο μέλλον, ή να υπολογισθεί ως η 

ιστορική ζημία μειωμένη κατά το ποσοστό που εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων 

δικλείδων ασφαλείας που εδραίωσε η Τράπεζα για μείωση του κινδύνου.

4.5.3 Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου

Ο κύριος τρόπος διασφάλισης της Τράπεζας έναντι του λειτουργικού κινδύνου 

που προκύπτει από συγκεκριμένες λειτουργίες/ δραστηριότητες είναι η εδραίωση 

κατάλληλων διαδικασιών ανά δραστηριότητα και η ενσωμάτωση στις διαδικασίες 

αυτές των κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας. Επιπλέον, η Τράπεζα πρέπει να ελέγχει 

σε τακτική βάση το βαθμό στον οποίο ακολουθούνται οι διαδικασίες που έχουν
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θεσπισθεί ανά λειτουργία/ δραστηριότητα με τη διενέργεια συχνών ελέγχων σε όλες 

τις επιμέρους λειτουργικές μονάδες.

Εκτός από το διαδικαστικό πλαίσιο που αποτελεί την κυριότερη μέθοδο 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, για επιμέρους παράγοντες που δημιουργούν 

λειτουργικό κίνδυνο, η διαχείριση του κινδύνου διενεργείται με τους παρακάτω 

τρόπους:

■ Εκπαίδευση του προσωπικού της Τράπεζας, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τις 

ακολουθούμενες διαδικασίες αλλά και τα μηχανογραφικά συστήματα της Τράπεζας

■ Παροχή κινήτρων στο προσωπικό π.χ. μέσω πρόσθετων παροχών, εκπαίδευσης

■ Ασφάλιση έναντι του λειτουργικού κινδύνου π.χ. του κινδύνου από εγκληματικές 

ενέργειες

■ Επενδύσεις π.χ. σε μηχανογραφικά συστήματα ή σε συστήματα ασφαλείας

4.6 Μέτρηση Πιστωτικού Κινδύνου

Ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

κινδύνους που αναλαμβάνουν οι τράπεζες στις τοποθετήσεις και ορίζεται ως ο 

κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες να υποστούν ζημιές λόγω της αδυναμίας ή 

άρνησης των αντισυμβαλλόμενων να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Οι τράπεζες υπέστησαν σημαντικές ζημιές στο παρελθόν στο τομέα των 

χορηγήσεων και σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι ζημιές είχαν ιδιαίτερα αρνητική 

επίπτωση στην πορεία τους. Συνεπώς η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου έχει 

διεθνώς πλέον αναγνωρισθεί ως μία από τις κύριες αναγκαιότητες των πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μάλιστα αξιόλογη προσπάθεια εκ 

μέρους των τραπεζών στην ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτού του κινδύνου. Κατά τη διεθνή πρακτική οι 

διαδικασίες αυτές αναλύονται σε τρία επίπεδα:

■ Αξιολόγηση και προσδιορισμός του πιστωτικού κινδύνου σε ανώτερο επίπεδο. Αυτή η 

διαδικασία σχετίζεται με τη θεώρηση του συνολικού πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο 

τράπεζας για όλα τα επενδυτικά προϊόντα και με τη μέτρησή του, όπως επίσης και ο 

καθορισμός του ανεκτού βαθμού κινδύνου που διατίθεται, να αναλαμβάνει το τραπεζικό 

ίδρυμα. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σε κεντρικό επίπεδο από ειδική οργανωτική 

μονάδα (Risk Management Unit).
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■ Αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου στο στάδιο της εξέτασης της αίτησης χορήγησης 

δανείου προς πελάτη. Η διαδικασία αφορά στον προσδιορισμό του κινδύνου σε 

καθημερινή βάση και πραγματοποιείται από τις οργανωτικές μονάδες που είναι 

υπεύθυνες για τα δάνεια πελατών.

■ Παρακολούθηση πιστωτικού κινδύνου κατά τη διάρκεια του δανείου. Η διαδικασία 

σχετίζεται με την επιβεβαίωση της ομαλής πορείας ή τη λήψη μέτρων σε περίπτωση 

εμφάνισης προβλημάτων σε μια χορήγηση.

Ο πιστωτικός κίνδυνος των χορηγητικών προϊόντων ο οποίος επίσης ορίζεται 

ως ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Τράπεζα να υποστεί ζημιές λόγω της αδυναμίας 

των πελατών να εκπληρώσουν τις συμβατικές δανειακές του υποχρεώσεις συνίσταται 

από τις εξής υποκατηγορίες κινδύνων:

■ Κίνδυνος αντισυμβαλλοιιένου (counterparty risk)

Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου συνδέεται με την ικανότητα και την ποοθυαία του 

συναλλασσομένου να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Όλες οι αιτίες που 

οδηγούν τον αντισυμβαλλόμενο σε αυτήν την κατάληξη (οικονομική αδυναμία, 

αστάθεια κλάδου δραστηριότητας κλπ.) θεωρούνται επιμέρους κίνδυνοι που 

εμπεριέχονται στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου 

ουσιαστικά προσδιορίζει και το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου κάθε χορήγησης.

■ Κίνδυνος καλυιιιιάτων (collateral risk)

Για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου του αντισυμβαλλομένου ενδείκνυται να 

λαμβάνονται ορισμένες διασφαλίσεις από τον πελάτη. Ο κίνδυνος καλυμμάτων 

σχετίζεται με την ενδεχόμενη ζημιά που θα υποστεί η Τράπεζα από την ανεπαρκή 

κάλυψη των οφειλών του πελάτη σε περίπτωση εκποίησης των διασφαλίσεων. Η 

διαχείριση αυτού του κινδύνου προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία για τις χορηγήσεις που 

έχουν δοθεί με βάση τα καλύμματά τους και όχι μόνο με βάση την πιστοληπτική 

ικανότητα των δανειοληπτών.

■ Κίνδυνος γορ·ηγητικού προϊόντος (product risk)

Ο κίνδυνος προϊόντος σχετίζεται με τον εγγενή κίνδυνο της ενδεχόμενης ζημίας στην 

οποία εκτίθεται η Τράπεζα και η οποία απορρέει από την ιδιαίτερη φύση του κάθε 

χορηγητικού προϊόντος. Παρά το γεγονός ότι πρακτικά συνυπολογίζεται στην εκτίμηση 

του κινδύνου αντισυμβαλλομένου, αποτελεί ένα ανεξάρτήτο στοιχείο κινδύνου.
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Η ποσοτικοποίηση καν μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται με βάση την 

αναμενόμενη ζημία που προσεγγιστικά μπορεί να υπολογιστεί με την ακόλουθη 

διαδικασία τριών φάσεων:

Στην πρώτη φάση γίνεται εκτίμηση της πιθανότητας ο πιστούχος να μην 

πραγματοποιήσει τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη δανειακή του σύμβαση και η 

Τράπεζα να εκτεθεί σε συγκεκριμένες ζημιές ή να καταφύγει σε ρευστοποίηση των 

διασφαλίσεων (εάν υπάρχουν). Η πιθανότητα αυτή ποσοτικοποιείται μέσω της 

μέτρησης του κινδύνου αντισυμβαλλομένου.

Στη δεύτεοη φάση εκτιμάται η ευκολία εκποίησης, ο απαιτούμενος χρόνος 

εκποίησης και η επάρκεια της αξίας των καλυμμάτων σε περίπτωση ρευστοποίησής 

τους. Η πιθανότητα αυτή επίσης ποσοτικοποιείται μέσω της μέτρησης του κινδύνου 

καλυμμάτων.

Στην τρίτη φάση ποσοτικοποιείται η ενδεχόμενη ζημιά λόγω της ιδιαίτερης 

φύσης του χορηγητικού προϊόντος με βάση συγκεκριμένα στοιχεία που αξιολογούνται 

σε κεντρικό επίπεδο.

Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου να προκύψει ζημία για τη Τράπεζα από μια 

χορήγηση, σχετίζεται με τη συνολική θεώρηση και μέτρηση των ανωτέρω κινδύνων 

και το αποτέλεσμα είναι η εκτίμηση της πιθανής ζημίας που ενδέχεται να υποστεί η 

Τράπεζα.

4.6.1 Ανάλυση Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου

Προκειμένου να εκτιμηθεί η πιθανότητα αδυναμίας ενός πιστούχου να 

εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι αιτίες 

που ενδεχομένως θα καταστήσουν προβληματική τη χορήγηση. Ενδεικτικά, 

ορισμένες από τις κύριες αιτίες ανάλογα με το φορέα είναι οι εξής:

Α) Σγετικά ιιε τον πελάτη (πιστούγο)

■ Απειρία επιχειρηματία ή έλλειψη επιχειρηματικών προσόντων

■ Αφερεγγυότητα και κακή πίστη του επιχειρηματία

■ Κακή εκτίμηση και μη ορθολογικός προγραμματισμός

■ Προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα

■ Χρησιμοποίηση δανειακών πόρων σε δραστηριότητες εκτός επιχείρησης
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■ Ασαφείς στόχοι ως προς τη χρήση του δανείου 

Β) Σχετικά με την επιχείρηση

■ Ελλιπής υποδομή επιχείρησης και ανεπάρκεια πόρων

■ Προβλήματα παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και κερδοφορίας

■ Πρώιμα στάδια ή υπερβολική ανάπτυξη επιχείρησης

Ο Σχετικά με το κλάδο δραστηριότητας και το εξωτερικό περιβάλλον

■ Προβληματικός ή ασταθής κλάδος δραστηριότητας

■ Φυσικές καταστροφές ή άλλα ασυνήθη φαινόμενα

■ Έντονες διακυμάνσεις τιμών, ζήτησης και προσφοράς

■ Γενικότερη οικονομική ύφεση

Οι ανωτέρω αιτίες αποτελούν επιμέρους κινδύνους που διαμορφώνουν το 

συνολικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Όπως γίνεται φανερό οι αιτίες είναι 

πολυσύνθετες και συχνά λόγω της ποιοτικής τους διάστασης δεν είναι εύκολη η 

άμεση αξιολόγηση και η μέτρηση τους. Για το λόγο αυτό οι μεθοδολογίες μέτρησης 

πιστωτικού κινδύνου επιχειρούν την αποτίμηση των επιμέρους κινδύνων 

χρησιμοποιώντας κατά το δυνατόν αντικειμενικά κριτήρια για την ποσοτικοποίησή 

τους.

Μεθοδολογίες πιστωτικής κατάταξης

Το τελευταίο διάστημα έχουν αναπτυχθεί διάφορες μεθοδολογίες πιστωτικής 

κατάταξης ανάλογα με τη χώρα, τα προϊόντα και τα δεδομένα των αγορών στις οποίες 

δραστηριοποιούνται οι τράπεζες.

Εταιρείες όπως η Moody’s και η Standard & Poor’s εξειδικεύονται στην 

αξιολόγηση και διαβάθμιση ομολόγων μεγάλων εταιρειών. Άλλες εταιρείες όπως η 

Robert Morris Associates έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια πολύπλοκα μοντέλα 

διαβάθμισης τα οποία πωλούν σε πιστωτικούς οργανισμούς, παρέχοντας παράλληλα 

τα απαραίτητα δεδομένα λειτουργίας. Οι περισσότερες όμως τράπεζες 

χρησιμοποιούν δικά τους μοντέλα διαβάθμισης που έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με 

τις ιδιαιτερότητές τους.
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Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν με πρωτεργάτη την J.P.Morgan 

πολύπλοκα εργαλεία (Creditmetrics) που υποστηρίζουν τη διαδικασία 

παρακολούθησης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου όχι ως αναμενόμενη ζημία 

αλλά ως μεγίστη πιθανή ζημία (worst case) αντίστοιχα προς τις Value-at-Risk 

μεθόδους.

Οι νέες αυτές μεθοδολογίες δύνανται να καλύψουν πιο ευρείς ορισμούς του 

πιστωτικού κινδύνου. Έτσι ο πιστωτικός κίνδυνος οφείλεται όχι μόνο στην 

πιθανότητα εμπλοκής αλλά και στην πιθανότητα πιστοληπτικής μετάπτωσης του 

πιστούχου (Credit migration) η οποία συνεπάγεται μείωση της αξίας αγοράς (market 

value) των οφειλών του πιστούχου.

Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη το γεγονός της συσχέτισης των πιστοληπτικών 

μεταπτώσεων μεταξύ διαφορετικών πιστούχων. Οι εμπλοκές δανείων διαφορετικών 

πιστούχων δεν είναι ανεξάρτητα γεγονότα αφού τα αίτια είναι συχνά 

μακροοικονομικά. Επειδή λοιπόν οι εμπλοκές δανείων εμφανίζονται κατά «κύματα» 

σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η μη συνεκτίμηση αυτής της συσχέτισης ενδέχεται 

να υποτιμήσει το πραγματικό μέγεθος του κινδύνου.

Οι μεθοδολογίες Creditmetrics αναπτύχθηκαν αρχικά για χαρτοφυλάκια 

συναλλαγών με εταιρικά ομόλογα (trading corporate bond portfolios) και αργότερα 

επεκτάθηκαν και σε προϊόντα χορηγήσεων. Πάντως γεγονός είναι ότι προϋποθέτουν 

ύπαρξη πιστοληπτικής διαβάθμισης από ανεξάρτητη πηγή (π.χ. Moody’s) και 

στηρίζουν τα στοιχεία τους όσον αφορά στις στατιστικές συσχετίσεις σε ιστορικά 

δεδομένα της αμερικάνικης αγοράς ομολόγων.

Οι μέθοδοι πιστωτικής κατάταξης ως εργαλεία εκτίμησης του κινδύνου 

αντισυμβαλλομένου βασίζονται στην επιλογή και βαθμολόγηση συγκεκριμένων και 

κατά το δυνατό αντικειμενικών κριτηρίων που αντιπροσωπεύουν το σύνολο των 

πηγών πιστωτικού κινδύνου. Τα κριτήρια βαθμολογούνται ξεχωριστά και τα 

αποτελέσματα αθροίζονται με βάση τις σχετικές τους βαρύτητες. Είναι όμως 

προφανές ότι ο υποκειμενικός παράγοντας στη διαδικασία της πιστωτικής κατάταξης 

δεν μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν πρέπει να αγνοηθεί. Η συνολική 

βαθμολογία καθορίζει την τελική κατάταξη του αντισυμβαλλομένου. Σε κάθε τέτοια 

κατάταξη αντιστοιχεί προκαθορισμένη πιθανότητα μη εκπλήρωσης της δανειακής του 

υποχρέωσης.

Οι περισσότερες τράπεζες έχουν αποδεχθεί την ύπαρξη δύο διαφορετικών 

μεθόδων πιστωτικής κατάταξης των πελατών χορηγήσεων που στηρίζονται στις αρχές
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που αναφέραμε παραπάνω. Οι δύο μέθοδοι που κατά κύριο λόγο διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τον πελάτη είναι οι εξής:

■ Η Πιστωτική Βαθμολόγηση (credit scoring) για φυσικά πρόσωπα

■ Η Πιστωτική Διαβάθμιση (credit ranking) για επιχειρήσεις

Η Πιστωτική Βαθμολόγηση βασίζεται σε στατιστικά μοντέλα και 

χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων σε 

ιδιώτες καθώς και δανείων σε μικρές επιχειρήσεις. Ουσιαστικά η μέθοδος 

προσφέρεται για την πιστωτική κατάταξη των χορηγητικών προϊόντων που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλο πλήθος αλλά μικρό ύψος δανείων. Λόγω της απλότητας 

εφαρμογής των μοντέλων scoring υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αυτοματοποίησης της 

όλης διαδικασίας που προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο στους πελάτες όσο και στην 

ίδια την Τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετείται μεγαλύτερος αριθμός πελατών 

με ταχύτερους ρυθμούς. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι η αναξιοπιστία της σε 

ιδιάζουσες περιπτώσεις όπου το στατιστικό μοντέλο αποτυγχάνει να καλύψει βασικές 

ιδιαιτερότητες του πιστούχου σε σχέση με τα ισχύοντα χαρακτηριστικά του τυπικού 

πληθυσμού. Στις περιπτώσεις αυτές είναι προφανής η σημασία του υποκειμενικού 

παράγοντα του αξιολογητή.

Η εκτίμηση βασίζεται σε μια σειρά από κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος χορήγησης. Πελάτες με υψηλή 

συνολική βαθμολογία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αποπληρώσουν το δάνειο 

χωρίς πρόβλημα και συνεπώς κατατάσσονται στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου. 

Αντίθετα πελάτες με χαμηλή βαθμολογία ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα 

και να οδηγήσουν την τράπεζα σε δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων και πιθανόν σε 

ζημιογόνες χορηγήσεις.

Η αξία πρόβλεψης του μοντέλου scoring εξαρτάται από την επιλογή των 

κατάλληλων κριτηρίων και την απόδοση της σωστής βαρύτητας σε κάθε κριτήριο. 

Λανθασμένη αποτίμηση της σχετικής βαρύτητας ενός κριτηρίου θα οδηγήσει 

αναπόφευκτα σε άστοχες κατηγοριοποιήσεις χωρίς δυνατότητα πρόβλεψης του 

κινδύνου. Το τελικό μοντέλο προκύπτει από τη στατιστική επεξεργασία ιστορικών 

στοιχείων με προβληματικά και μη προβληματικά δάνεια.

Η Πιστωτική Διαβάθιιιση ενδείκνυται για την αξιολόγηση κυρίως των 

μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων λόγω του ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να χειριστεί 

καλύτερα τις διαστάσεις της επιχειρησιακής πολυπλοκότητας.. Η μέθοδος
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παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία στην εφαρμογής της αλλά αντιμετωπίζει καλύτερα 

τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων. Λόγω της πρόσθετης δυσκολίας της, απαιτείται 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, γεγονός το οποίο αυξάνει το λειτουργικό 

κόστος της διαδικασίας της πιστωτικής αξιολόγησης.

4.6.2 Υποδείγματα κατανομής πιθανότητας της ζημίας

Το βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη ενός υποδείγματος πιστωτικού κινδύνου 

είναι η κατανομή πιθανότητας της ζημίας σε περίπτωση πτώχευσης. Η προσέγγιση 

αυτή διαφέρει από τον παραδοσιακό τρόπο μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου όπου 

ο στόχος είναι η εκτίμηση της αναμενόμενης ζημίας για το σύνολο του 

χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων της τράπεζας ως άθροισμα των επιμέρους ζημιών των 

πιστούχων. Με την εκτίμηση της κατανομής πιθανότητας της ζημίας, η αναμενόμενη 

ζημία υπολογίζεται με στατιστικό τρόπο ανάλογα με το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο 

(ή ισοδύναμα το διάστημα εμπιστοσύνης) που επιλέγεται.

Η εκτίμηση της κατανομής της ζημίας εξαρτάται από την κατανομή 

πιθανότητας του γεγονότος που προκάλεσε τη ζημία, δηλαδή της πτώχευσης. Οι δύο 

κατανομές δεν είναι ταυτόσημες, διότι το ύψος της ζημίας εξαρτάται, εκτός από το 

γεγονός της πτώχευσης, και από το ποσό που είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο. Γνω

ρίζοντας την κατανομή της πιθανότητας πτώχευσης είναι δυνατόν να υπολογισθεί η 

κατανομή της ζημίας με ανάλυση ευαισθησίας. Συνήθως όμως, προς αποφυγή 

περίπλοκων υπολογισμών, επιλέγεται μία από τις γνωστές θεωρητικές κατανομές. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κανονική κατανομή, διότι μπορεί 

εύκολα να ορισθεί με βάση δύο στατιστικές παραμέτρους, το μέσο και τη 

διακύμανση.

Όμως, κάθε μαθηματικό υπόδειγμα κρίνεται υπό το πρίσμα των παραδοχών 

και των υποθέσεων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη του. Μπορούν να 

καθορισθούν τρία στοιχεία αβεβαιότητας που πιθανόν να επηρεάσουν τα 

αποτελέσματα ενός υποδείγματος. Αβεβαιότητα σχετικά με την επίδραση 

παραγόντων που δεν προβλέπονται από το υπόδειγμα,> αβεβαιότητα σχετικά με την 

ορθότητα εκτίμησης των αναγκαίων παραμέτρων και αβεβαιότητα σχετικά με τη 

δυνατότητα του υποδείγματος να προσομοιάσει την πραγματική διαδικασία.
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Ο κίνδυνος λανθασμένης εξειδίκευσης (model error risk) είναι εμφανής στα 

υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου, λόγω της κανονικής κατανομής που συνήθως 

χρησιμοποιείται. Πρακτικά έχει παρατηρηθεί ότι μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 

παρουσιάζουν οι μικρού ύψους ζημίες παρά οι μεγάλες ζημίες, γεγονός που σημαίνει 

ότι η πραγματική κατανομή πρέπει να εμφανίζει θετική ασυμμετρία. Η πιθανότητα 

εμφάνισης μικρού ύψους ζημιών είναι μεγαλύτερη από· την πιθανότητα εμφάνισης 

μεγάλου ύψους ζημιών.

Επίσης, σημαντικό πρόβλημα εξειδίκευσης αποτελεί ο βαθμός κατανομής των 

τιμών στα άκρα (fat tails). Αν η κατανομή παρουσιάζει μεγαλύτερη συγκέντρωση 

τιμών στα άκρα απ' ό,τι στο κέντρο, σημαίνει ότι μικρή μεταβολή του διαστήματος 

εμπιστοσύνης αυξάνει σημαντικά το ύψος της μη αναμενόμενης ζημίας. Ο έλεγχος 

του βαθμού συγκέντρωσης στα άκρα επιτυγχάνεται με τη στατιστική της κύρτωσης, η 

οποία παίρνει την τιμή 3 στην περίπτωση της κανονικής κατανομής. Συνήθης αιτία 

συγκέντρωσης τιμών στα άκρα είναι η διαχρονικά μεταβαλλόμενη διακύμανση. Σε 

αυτή την περίπτωση η χρήση της κανονικής κατανομής μπορεί να συνδυασθεί με την 

εξειδίκευση της διακύμανσης σύμφωνα με το υπόδειγμα GARCH (Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity).17

Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι αναγκαίες για την ορθή ανάπτυξη ενός 

υποδείγματος, διότι εσφαλμένες παραδοχές μπορούν να αποτελέσουν σημαντική 

πηγή σφαλμάτων κατά τη λήψη των αποφάσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η κατανομή της ζημίας, βάσει της οποίας 

είναι δυνατός ο προσδιορισμός των ενδεχομένων ζημιών για την τράπεζα, εμ

φανίζεται στο παρακάτω σχήμα.

17
SIMONS Κ. (1997): Model Error, New England Economic Review, November/December, 17-28.
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Α= ζημία με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης

Β= μέση ζημία (μέσος της κατανομής)

Γ= ζημία πολλαπλάσια της διακύμανσης θεωρούμε: 

Από Ο έως Β = αναμενόμενη ζημία 

Από Β έως Γ = μη αναμενόμενη ζημία 

Από Γ και πέρα - εκτός ορίου ζημία

Η αναμενόμενη και η μη αναμενόμενη ζημία μπορούν να προβλεφθούν από το 

υπόδειγμα, ενώ η εκτός ορίου ζημία δεν προβλέπεται με στατιστικές μεθόδους αλλά 

απαιτείται έλεγχος ακραίων καταστάσεων (stress testing).

Για την εξειδίκευση της συνάρτησης κατανομής της ζημίας απαιτούνται τα 

ακόλουθα τέσσερα στοιχεία:

❖ η πιθανότητα πτώχευσης

❖ η διακύμανση της πιθανότητας πτώχευσης

❖ το ποσό που είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο (άνοιγμα)

❖ ο βαθμός ικανοποίησης της τράπεζας σε περίπτωση πτώχευσης

Οι εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης της ζημίας μπορούν να ορισθούν ως εξής:

Αν υποθέσουμε ότι μία τράπεζα έχει 100 πιστούχους με οφειλή 10 χιλ. Ευρώ, ο 

καθένας και έχει υπολογισθεί ότι:

■ LGD (Loss Given Default) = πιστωτικό άνοιγμα - βαθμός 

ικανοποίησης σε περίπτωση πτώχευσης

■ Αναμενόμενη ζημία = LGD X πιθανότητα πτώχευσης
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Διακύμανση ζημίας = LGD X διακύμανση πιθανότητας πτώχευσης

■ Μη αναμενόμενη ζημία = πολλαπλάσιο (ανάλογα με το βαθμό 

εμπιστοσύνης) της διακύμανσης της ζημίας

■ πιθανότητα πτώχευσης κάθε πιστούχου =3%

■ διακύμανση της πιθανότητας πτώχευσης =1%

■ ικανοποίηση της τράπεζας σε περίπτωση πτώχευσης = 70%

Τότε:

Συνολικό ποσό σε κίνδυνο = 1000 χιλ. Ευρώ. 

LGD =1000 X (1 - 70%) = 300 χιλ. Ευρώ. 

Αναμενόμενη ζημία = 300 X 3% = 9 χιλ. Ευρώ. 

Διακύμανση ζημίας = 300 X 1% = 3 χιλ. Ευρώ.

Για την εκτίμηση της μη αναμενόμενης ζημίας πρέπει να γνωρίζουμε την 

πραγματική κατανομή της ζημίας, θα χρησιμοποιηθούν τα πολλαπλάσια της 

διακύμανσης της κανονικής κατανομής αν και, όπως αναφέρθηκε, η κανονική 

κατανομή δεν αντιπροσωπεύει πλήρως την πραγματική κατανομή. Για διάστημα 

εμπιστοσύνης 99% τότε το πολλαπλάσιο είναι 2,33 και το ύφος της μη αναμενόμενης 

ζημίας:

■ μη αναμενόμενη ζημία = 2,33 χ 3 = 6,99 χιλ. Ευρώ.

■ Συνεπώς, η συνολική ζημία για την ■ τράπεζα (αναμενόμενη + μη 

αναμενόμενη) ισούται με 9 + 6,99 = 15,99 χιλ. Ευρώ. (ΟΓ στο παραπάνω σχήμα).

Οι παραπάνω εκτιμήσεις βασίζονται σε δύο υποθέσεις:
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Η όιακυμανση της ςημιας εςαρταται μονο απο τη διακύμανση της 

πιθανότητας πτώχευσης και είναι ανεξάρτητη των διακυμάνσεων των δύο άλλων 

συνιστωσών του πιστωτικού κινδύνου, του ποσού που είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο 

καθώς και του βαθμού ικανοποίησης της τράπεζας σε περίπτωση πτώχευσης.

♦> Η πιθανότητα πτώχευσης είναι π ίδια και για τους 100 πιστούχους του 

χαρτοφυλακίου.

Η υπόθεση της κοινής πιθανότητας πτώχευσης δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητική. Υπονοεί ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα 

πτώχευσης επιδρούν με παρόμοιο τρόπο σε όλους τους πιστούχους. Από απλή και 

μόνο διαίσθηση είναι προφανές ότι οι επιδράσεις μπορεί να είναι διαφορετικής 

έντασης ή και κατεύθυνσης. Αν ένας πιστούχος έχει πιθανότητα πτώχευσης 3%, τότε 

η υπό συνθήκη πιθανότητα πτώχευσης για έναν άλλο πιστούχο είναι μικρότερη του 

3%, αν οι επιδράσεις έχουν αντίθετη κατεύθυνση, και συνεπώς η συνολική 

πιθανότητα πτώχευσης και για τους δύο πιστούχους είναι μικρότερη του 3%. Για να 

αποτυπωθεί αυτό σε επίπεδο χαρτοφυλακίου πρέπει να υπολογισθούν οι 

συνδιακυμάνσεις των πιθανοτήτων πτώχευσης. Επειδή όμως είναι πρακτικά αδύνατο 

να εκτιμηθεί το σύνολο των συνδιακυμάνσεων (για τους 100 πιστούχους απαιτούνται 

4.950 εκτιμήσεις!), η λύση είναι ο χωρισμός του χαρτοφυλακίου σε μικρότερα 

ομοιογενή χαρτοφυλάκια όπου οι πιστούχοι θα παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά 

και υπόκεινται στους ίδιους παράγοντες κινδύνου. Η πιο απλή περίπτωση 

διαχωρισμού είναι η ομαδοποίηση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Αν υποθέσουμε ότι οι 100 πιστούχοι, με συνολικό υπόλοιπο 1000 χιλ. Ευρώ., 

μπορούν να χωριστούν σε δύο κλάδους Α και Β με:

A Β

Συνολικό ποσό σε κίνδυνο (βΑ, ββ) 600 400

Πιθανότητα πτώχευσης κάθε πιστούχου (cIa, da) 4% 1%

Διακύμανση της πιθανότητας πτώχευσης 
(oda. <*db)

!% 3%

Ικανοποίηση της τράπεζας σε περίπτωση 
πτώχευσης (λ)

70% 70%



Αναμενόμενη ζημία (LA, Lr) 7,2 1,2

Διακύμανση ζημίας (ol*. «lb) 1.8 3,6

Μη αναμενόμενη ζημία (ΖΑ, Zr) 4,19 8,39

Οι υπολογισμοί έγιναν με τους τόπους (ι= A, Β):

Li = [ei (1-λ)] * di

συ = [ei (1 -λ)] * σοι 

Zi = 2,33 * συ

Η αναμενόμενη ζημία και η διακύμανση της για το συνολικό χαρτοφυλάκιο 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη θεωρία του χαρτοφυλακίου ως:

Lp = La + Lb = 8,4 εκ Ευρώ 

σρ = 4,62 εκ Ευρώ

Για τον υπολογισμό της διακύμανσης του χαρτοφυλακίου σρ πρέπει να 

γνωρίζουμε το συντελεστή συσχέτισης των πιθανοτήτων πτώχευσης μεταξύ των 

κλάδων Α και Β. Στο παράδειγμα υποθέσαμε ότι είναι Ραβ= 0,4. Η μη αναμενόμενη 

ζημία για το χαρτοφυλάκιο σε διάστημα εμπιστοσύνης 99% είναι 2,33 * 4,62 = 10,76 

χιλ. Ευρώ.

Τα βασικά συμπεράσματα από την παραπάνω ανάλυση μπορούν να 

συνοψισθούν ως εξής:

❖ αν υποθέσουμε ότι η πιθανότητα πτώχευσης παραμένει σταθερή για 

όλους τους πιστούχους του χαρτοφυλακίου, τότε τόσο η αναμενόμενη όσο και η μη
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αναμενόμενη ζημία είναι ανεξάρτητες από το ύψος του υπολοίπου των επιμέρους 

πιστούχων.

❖ αν υποθέσουμε ότι η πιθανότητα πτώχευσης δεν είναι σταθερή, τότε η 

αναμενόμενη και η μη αναμενόμενη ζημία εξαρτώνται τόσο από τη συνδιακύμανση 

των πιθανοτήτων πτώχευσης όσο και από τη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου.

Ο κίνδυνος πτώχευσης αποτελείται από δύο μέρη, το συστηματικό μέρος και 

το μη συστηματικό μέρος. Εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου πτώχευσης μπορεί 

να επιτευχθεί με την ανάπτυξη μακροοικονομικών υποδειγμάτων. Η μεθοδολογία 

συνίσταται στον καθορισμό των μακρομεταβλητών που επηρεάζουν την πιθανότητα 

πτώχευσης και στην πρόβλεψη, βάσει του υποδείγματος, των μελλοντικών τους τιμών 

και των αντίστοιχων πιθανοτήτων. Στη συνέχεια με βάση τις προβλέψεις εκτιμώνται 

οι αποδόσεις διαφόρων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και εξάγονται οι 

πιθανότητες πτώχευσης κατά κλάδο.

Η πιθανότητα πτώχευσης υπολογίζεται με βάση ιστορικά ποσοστά 

πτωχεύσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή βαθμό επικινδυνότητας 

(rating class). Το μεγάλο πρόβλημα της μεθόδου είναι η διαθεσιμότητα των 

στοιχείων. Οι βάσεις δεδομένων που πιθανόν να τηρεί μία τράπεζα είναι συνήθως 

μικρές για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Σε ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις πτωχεύσεις ανά κατηγορία ταξινόμησης για το 

σύνολο της οικονομίας. Αν μία τράπεζα διαθέτει εσωτερικό σύστημα ταξινόμησης, το 

οποίο μπορεί να αντιστοιχισθεί με τα διαθέσιμα εξωτερικά στοιχεία, τότε είναι 

δυνατός ο υπολογισμός της πιθανότητας πτώχευσης με βάση ιστορικές τιμές.

4.6.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ CREDIT 
METRICS

Περιγραφή της Μεθοδολογίας

Η μεθοδολογία CreditMetrics έχει αναπτυχθεί από την J.P.Morgan με σκοπό 

την ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε πλαίσιο ανάλογο με αυτό που 

αναπτύχθηκε για τη μέτρηση των κινδύνων αγοράς (RiskMetrics). Η αναγκαιότητα 

ύπαρξης μιας κοινής βάσης σε ότι αφορά τις μεθόδους μέτρησης του πιστωτικού 

κινδύνου απετέλεσε το κίνητρο για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας αυτής.
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Ο στόχος της μεθοδολογίας είναι η διεύρυνση της έννοιας του πιστωτικού 

κινδύνου ούτως ώστε να προσεγγίζεται ως η μεγίστη δυνατή μείωση της αγοραίας 

αξίας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και όχι ως η αναμενόμενη μείωση της 

αγοραίας αξίας του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας σε περίπτωση εμπλοκής.

Με βάση τη μεθοδολογία CreditMetrics, ο πιστωτικός κίνδυνος μετράται ως η 

μεταβολή της αγοραίας αξίας του χαρτοφυλακίου (portfolio market value) ως 

συνέπεια όχι μόνο της πιθανότητας εμπλοκής (possibility of default) των 

αντισυμβαλλομένων, αλλά και ως συνέπεια πιθανής πιστοληπτικής μετάπτωσης 

(credit migration) των αντισυμβαλλομένων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η αγοραία 

αξία ενός ομολόγου δε μειώνεται μόνο στην περίπτωση αδυναμίας του εκδότη να 

εκπληρώσει την υποχρέωση του, αλλά και στην περίπτωση που ο εκδότης υπόκειται 

σε πιστοληπτική υποβίβαση (downgrade), για παράδειγμα από την κατηγορία Α στη 

κατηγορία Β.

Επιπλέον χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας αυτής είναι η ενσωμάτωση στον 

υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου, των συσχετίσεων των πιστοληπτικών 

μεταπτώσεων και των περιπτώσεων εμπλοκής των αντισυμβαλλομένων πελατών του 

πιστωτικού χαρτοφυλακίου. Η συνεξέταση των συσχετίσεων αποτελεί σημαντικό 

επίτευγμα της μεθοδολογίας CreditMetrics, η οποία είναι σε θέση να αποδώσει την 

επίδραση περιόδων οικονομικής ύφεσης στο πιστωτικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, 

λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο εμπλοκών ή πιστοληπτικής μετάπτωσης για 

κατηγορίες αντισυμβαλλομένων που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά.

Δεδομένα Εισόδου

Η σημαντικότερη προϋπόθεση για τη εφαρμογή της μεθοδολογίας 

CreditMetrics έγκειται στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τη 

διενέργεια της μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. Τα απαραίτητα στοιχεία για την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής παρατίθενται στη συνέχεια:

■ε Πίνακες πιθανοτήτων εμπλοκής και πιστοληπτικής μετάπτωσης ανά αντισυμβαλλόμενο. 

Εναλλακτικά, τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται με βάση ιστορικά στοιχεία που 

προσδιορίζουν την τάση των πιστοληπτικών μεταπτώσεων, καθώς και το ιστορικό 

εμπλοκής για τον κάθε αντισυμβαλλόμενο.
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■ Αγοραία αξία των θέσεων του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης του 

εξεταζόμενου χρονικού ορίζοντα, με βάση τις πιστοληπτικές μεταπτώσεις που έχουν 

υποτεθεί. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία τα εξής επιμέρους στοιχεία:

Αποδόσεις και διάρκεια έως τη λήξη για τα παραδοσιακά προϊόντα (π.χ εισπρακτέα 

έσοδα, χορηγήσεις, ενέγγυες πιστώσεις) .

Ποσά για τα οποία η Τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο για χρηματοοικονομικά παράγωγα 

(market driven instruments)

Υπολογισμός

Η μεθοδολογία CreditMetrics υλοποιείται με την ακόλουθη σειρά βημάτων:

1. Ορισμός χρονικού ορίζοντα στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται ο πιστωτικός κίνδυνος του 

χαρτοφυλακίου. [Ο ορίζοντας αυτός είναι συνήθως μεγαλύτερης διάρκειας από τον 

ορίζοντα εξέτασης των κινδύνων αγοράς],

2. Προσέγγιση της στατιστικής κατανομής της αξίας σε πιστωτικό κίνδυνο (σε αντιστοιχία με 

την αξία σε κίνδυνο αγοράς - Value at Risk) του χαρτοφυλακίου, μέσω της παρακάτω 

στατιστικής διαδικασίας:

■ Υπολογισμός με βάση ιστορικά στοιχεία ή στατιστικά μοντέλα της πιθανότητας να 

συμβούν τα εξής πιστωτικά ενδεχόμενα (credit outcomes) κατά το τέλος του χρονικού 

ορίζοντα επιλογής (διάρκειας συνήθως ενός έτους):

πιστοληπτική μετάπτωση του αντισυμβαλλομένου

διατήρηση της πιστοληπτικής κατηγορίας στην οποία ανήκει ο αντισυμβαλλόμενος 

εμπλοκή του αντισυμβαλλομένου

■ Υπολογισμός της νέας αγοραίας αξίας των θέσεων του χαρτοφυλακίου ανά 

αντισυμβαλλόμενο, που προκύπτει για κάθε σενάριο πιστοληπτικής μετάπτωσης (π.χ από 

την κατηγορία Β ο αντισυμβαλλόμενος να μετακινηθεί στην κατηγορία Α ή στην 

κατηγορία Γ και ούτω καθεξής), καθώς και για τις περιπτώσεις διατήρησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλομένου ή εμπλοκής.

Η νέα αγοραία αξία κατά το τέλος του χρονικού ορίζοντα (μετά την 

πιστοληπτική μετάπτωση ή την εμπλοκή) υπολογίζεται ως η παρούσα αξία της 

θέσης στο τέλος του χρονικού ορίζοντα, με βάση τις χρηματικές ροές που 

υπολείπονται από την ημερομηνία λήξης του χρονικού ορίζοντα μέχρι την
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ημερομηνία λήξης της θέσης [οι χρηματικές ροές που τυχόν εισπράττονται στο 

τέλος του χρονικού ορίζοντα λαμβάνονται υπόψη στο ύψος της ονομαστικής 

τους αξίας]. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την 

προεξόφληση των χρηματικών ροών προέρχεται από την καμπύλη απόδοσης 

(yield curve) που αντικατοπτρίζει τη νέα πιστοληπτική κατηγορία στην οποία 

βρίσκεται (εάν υπάρχει μεταβολή) ο αντισυμβαλλόμενος και τη χρονική 

διάρκεια από την ημερομηνία λήξης του χρονικού ορίζοντα μέχρι την 

ημερομηνία πραγματοποίησης της κάθε χρηματικής ροής.

Εάν το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην 

κατηγορία των παραδοσιακών χορηγητικών προϊόντων ο υπολογισμός της 

νέας αγοραίας αξίας στο τέλος του εξεταζόμενου χρονικού ορίζοντα 

υπολογίζεται ανάλογα με το ποσό το οποίο εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο 

που οφείλεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

■ Υπολογισμός με βάση ιστορικά στοιχεία ή στατιστικά μοντέλα της πιθανότητας 

επέλευσης ταυτόχρονων πιστοληπτικών μεταπτώσεων (joint probability of migration) 

των αντισυμβαλλομένων. Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη η πιθανότητα 

μετάπτωσης που υπολογίσθηκε για τον κάθε αντισυμβαλλόμενο ξεχωριστά, καθώς και οι 

συσχετίσεις των αντισυμβαλλομένων σε σχέση με τα μακροοικονομικά στοιχεία που 

συνιστούν την παρούσα εικόνα της αγοράς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

αντισυ μβαλλομένου.

■ Υπολογισμός της αξίας του χαρτοφυλακίου για κάθε ένα από τα ενδεχόμενα σενάρια 

πιστοληπτικών μεταπτώσεων των αντισυμβαλλομένων αθροίζοντας τις νέες αγοραίες 

αξίες που προκύπτουν για κάθε θέση ως αποτέλεσμα της πιστοληπτικής μετάπτωσης (ή 

εμπλοκής) των αντισυμβαλλομένων.

■ Προσδιορισμός της στατιστικής κατανομής των αξιών του χαρτοφυλακίου για κάθε 

σενάριο πιστοληπτικών μεταπτώσεων των αντισυμβαλλομένων για το οποίο έχουν 

υπολογισθεί η πιθανότητα επέλευσης και η αξία του χαρτοφυλακίου με βάση τις 

πιστοληπτικές μεταπτώσεις (ή εμπλοκές) που έχουν υποτεθεί.

3. Υπολογίζεται η αξία σε πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου που αντιστοιχεί σε ένα 

επιλεχθέν διάστημα εμπιστοσύνης.

Από την εμπειρική κατανομή των αξιών του χαρτοφυλακίου (με βάση την ταξινόμηση 

των αξιών κατά αύξουσα σειρά μεγέθους) επιλέγεται η ελάχιστη αξία του 

χαρτοφυλακίου, η οποία ενδέχεται να προκύψει με πιθανότητα ίση με το επιλεχθέν
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διάστημα εμταστοσύνης (π.χ. 99%), κατά την ημερομηνία λήξης του εξεταζόμενου 

χρονικού ορίζοντα (π.χ. ενός μήνα). Η ελάχιστη αξία του χαρτοφυλακίου για ένα 

διάστημα εμπιστοσύνης ίσο με 99% είναι η τιμή πάνω από την οποία είναι κατανεμημένο 

το 99% των τιμών της στατιστικής κατανομής. Για παράδειγμα, εάν η στατιστική 

κατανομή της αξίας σε πιστωτικό κίνδυνο αποτελείται από 10 000 παρατηρήσεις η ελάχιστη 

αξία του χαρτοφυλακίου που προκύπτει ως συνέπεια του πιστωτικού κινδύνου που 

χαρακτηρίζει το χαρτοφυλάκιο, για διάστημα εμπιστοσύνης ίσο με 99% ισούται με την 

εκατοστή παρατήρηση, (1% * 10 000), δεδομένης της κατάταξης των τιμών κατά αύξουσα 

σειρά μεγέθους.

4. Ως συμπληρωματικό μέτρο του πιστωτικού κινδύνου υπολογίζεται η τυπική απόκλιση της 

στατιστικής κατανομής της αξίας του πιστωτικού χαρτοφυλακίου. Η τυπική απόκλιση είναι 

ένδειξη της μεταβλητότητας της αξίας του χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα του πιστωτικού 

κινδύνου που το χαρακτηρίζει.
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Πίνακας 2

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

(1) (2) (3)

Ποσοστό αστοχίας με βάση το 
εσωτερικό σύστημα διαβαθμίσεως

Συντελεστής σιαθμίσεως Κεφαλαιακή Επάρκεια 
(2)Χ8%

0,03 14 1,12

0,05 19 1,52

0,1 29 2,32

0,2 45 3,60

0,4 70 5,60

0,5 81 6,48

0,7 100 8,00

1 125 10,00

2 192 15,36

3 246 19,68

5 331 26,48

10 482 38,56

15 588 47,04

20 625 50,00


