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Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

ΣΥΝΟΨΗ

Αναμφισβήτητα, η διαχείριση τραπεζικού κινδύνου αποτελεί τα τελευταία 

χρόνια ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο κομμάτι των εργασιών των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Άλλωστε, η σύγχρονη πραγματικότητα, όπως όλα 

δείχνουν, αυτό απαιτεί. Στο παρόν δοκίμιο, γίνεται μία προσπάθεια καταρχήν να 

καλυφθούν οι σημαντικότερες πτυχές του ανεξάντλητου αυτού κεφαλαίου, που 

ονομάζεται «Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου», και έπειτα να αποσαφηνιστούν 

σημαντικές έννοιες, όπως τα παράγωγα, οι διάφορες κατηγορίες τραπεζικών 

κινδύνων, τα μοντέλα μέτρησης κινδύνου κ.λ.π.

Ξεκινώντας από την ιστορική αναδρομή των εξελίξεων του τραπεζικού 

κλάδου, βοηθούμε τον απλό αναγνώστη να αντιληφθεί την πορεία των γεγονότων που 

οδήγησαν στην διαμόρφωση της σημερινής έννοιας της «Διαχείρισης Κινδύνου». 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις απόψεις παγκόσμια διακεκριμένων στελεχών 

διαχείρισης κινδύνου, η εμπειρία των οποίων είναι σαφώς σημαντική. Επεξηγούνται 

έννοιες, όπως το VaR, τα παράγωγα, καθώς και οι διάφορες κατηγορίες τραπεζικών 

κινδύνων (πιστωτικός, αγοράς, λειτουργικός), για τις οποίες συχνά γίνεται λόγος στα 

τραπεζικά πράγματα. Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο 

ιδίως στις μέρες μας αποτελεί πυρήνα διαβουλεύσεων, λόγω και της επικείμενης 

εφαρμογής του Νέου Συμφώνου της Βασιλείας. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά στα 

σημαντικότερα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου, μερικά από τα οποία είναι τα γνωστά 

CreditMetrics, τα RAROC κ.λ.π. Βάσει όλων των παραπάνω, καταλήγουμε σε 

ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι και η «Διαχείριση Κινδύνου», όπως και όλες 

οι εργασίες των τραπεζών, έχουν απώτερο σκοπό να εξασφαλίζουν την κερδοφορία 

και την μακροζωία αυτών.



Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Ολοένα και περισσότερο, γίνεται αντιληπτό ότι το φαινόμενο του κινδύνου 

(risk) παίζει σημαίνοντα ρόλο στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα. Άλλωστε, 

χωρίς αυτόν, οι χρηματοοικονομικές αγορές θα αποτελούσαν απλούς χώρους 

συναλλαγών, το επάγγελμα των διαχειριστών χαρτοφυλακίων δεν θα υπήρχε και η 

επενδυτική τραπεζική πρακτική θα περιοριζόταν στη λογιστική μορφή. Στην εξέλιξη 

των συστημάτων διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου οδήγησε ένας 

μεγάλος αριθμός παραγόντων, μερικοί από τους οποίους είναι η αυξημένη 

μεταβλητότητα του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, οι μεταβολές στο 

κανονιστικο-ρυθμιστικό περιβάλλον των αγορών, η ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, η τεράστια ανάπτυξη των αγορών παραγώγων προϊόντων κ.λ.π.

Το παρόν δοκίμιο έχει καταρχήν σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στις πολύ 

βασικές έννοιες του «κινδύνου» και της «διαχείρισης κινδύνου». Πιο συγκεκριμένα, 

επιχειρείται αρχικά η ιστορική αναδρομή των εξελίξεων, ώστε να γίνει κατανοητή η 

πορεία των γεγονότων που τον οδήγησαν στη σημερινή του μορφή. Στη συνέχεια, 

γίνεται διαχωρισμός των εννοιών του «κινδύνου» και της «αβεβαιότητας» και 

στοιχειοθετείται η σημασία εξεύρεσης και ανάπτυξης σύγχρονων τεχνικών και 

μεθόδων διαχείρισης κινδύνου, ιδίως μετά την εμφάνιση των γνωστών σε όλους μας 

«Παραγώγων». Εξάλλου, η βαρύτητα της σημασίας της διαχείρισής του γίνεται 

απολύτως κατανοητή και από τις απόψεις παγκόσμια διακεκριμένων στελεχών που 

παρατίθενται στο δοκίμιο.

Έπειτα από την εισαγωγική προσέγγιση στην πολυσυζητημένη αυτή έννοια 

του «κινδύνου», επιχειρείται μία σχετικά βαθύτερη μελέτη των πραγμάτων, 

ξεκινώντας από την ανάλυση της μεθόδου VaR και των δυσνόητων 

χρηματοοικονομικών συμβολαίων που μοιράζουν οι «μάγοι» της Wall Street, των 

Παραγώγων. Επιπλέον, απαραίτητη κρίνεται και η κατηγοριοποίηση των κινδύνων 

(πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, λειτουργικός κίνδυνος), ώστε να επιτευχθεί 

μία σφαιρικότερη και πιο ολοκληρωμένη μελέτη της έννοιάς του.

Η όλη παρουσίαση, όμως, της έννοιας του «κινδύνου» θα ήταν ελλιπής αν δεν 

γινόταν ιδιαίτερη μνεία στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, λοιπόν, γίνεται αναλυτική
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παρουσίαση καταρχήν της σημασίας ύπαρξης ενός τέτοιου πλαισίου και εν συνεχεία 

των δομικών στοιχείων βάσει των οποίων αυτό λειτουργεί. Σημαίνοντα ρόλο ως προς 

αυτά παίζει η πολυσυζητημένη στις μέρες μας Συνθήκη της Βασιλείας (Basel 2), η 

οποία μάλιστα βρίσκεται προ των πυλών για την εφαρμογή της. Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν από καιρό υποβληθεί σε διαδικασία 

συμμόρφωσης στους κανόνες της Βασιλείας, τους οποίους πρέπει να υιοθετήσουν ως 

το τέλος του 2006.

Η προσπάθεια εμβάθυνσης στην έννοια του κινδύνου και της διαχείρισής του 

ολοκληρώνεται με μία απόπειρα να εξηγήσουμε συνοπτικά την έννοια της μέτρησης 

του πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος μάλιστα θεωρείται και ο σημαντικότερος για τα 

τραπεζικά πράγματα. Καταρχήν, επιχειρείται η αποσαφήνιση εννοιών όπως το Loss 

Given Default (LGD), το Probability of Default (PD), το Exposure at Default (EaD), 

οι οποίες συναντιόνται συχνά σε βιβλία και δοκίμια «διαχείρισης κινδύνου». Έπειτα, 

γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθούν συνοπτικά μερικά από τα σημαντικότερα 

μοντέλα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητός ο 

τρόπος με τον οποίο λειτουργούν και τον αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι το παρόν δοκίμιο έχει ως απώτερο 

στόχο να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια του κινδύνου και δεν προϋποθέτει 

καμία ειδική προπαρασκευή ή προηγούμενη σπουδή για να γίνει κατανοητό. 

Θεωρούμε, μάλιστα, ότι η εισαγωγική αυτή μελέτη στην «διαχείριση τραπεζικών 

κινδύνων» αποτελεί σημαντικό εφόδιο ακόμα και για τον απλό αναγνώστη, ο οποίος 

επιζητά μια επιδερμική μελέτη των πραγμάτων και μάλιστα σε μία εποχή που η 

σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα επιβάλει σφαιρική γνώση των πραγμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι αγορές, περισσότερο από τις κυβερνήσεις, αναλαμβάνουν όλο και 

μεγαλύτερα ποσοστά κινδύνων τα τελευταία χρόνια. Συγχρόνως, πολλές αγορές, τόσο 

εκείνες των μετοχών όσο και των δανείων και των εμπορευμάτων, έχουν γίνει σε 

ολόκληρο τον κόσμο πιο ασταθείς. Και μάλιστα έχει ξοδευθεί πολύς κόπος στην 

προσπάθεια αποφυγής των δυσμενών επιπτώσεων αυτής της αστάθειας. Αλλωστε, η 

επιτροπή της Βασιλείας, για την οποία θα γίνει ιδιαίτερη μνεία παρακάτω, εργάζεται 

από το 1970 για να βοηθήσει τις τράπεζες να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους 

χρεοκοπίας.

Σήμερα, με τη βοήθεια και της εμπειρίας του παρελθόντος, τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα κάθε είδους έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν 

δικλείδες ασφαλείας για να ελέγξουν τις θυελλώδεις δυνάμεις των αγορών. Πολλές 

από αυτές τις προσπάθειες ήταν επιτυχείς. Πρόσφατη ύφεση της αμερικάνικης 

οικονομίας, για παράδειγμα, πέρασε χωρίς να προκαλέσει μεγάλης κλίμακας 

πτωχεύσεις τραπεζών, σε αντίθετες με προηγούμενες, χαρακτηριστικό των οποίων 

ήταν οι τραπεζικές κρίσεις και η κατάρρευση χρηματοοικονομικών εταιριών 

(Economist, Ιανουάριος 2004). Όμως θα ήταν πρόωρο να νομίσουμε ότι οι κίνδυνοι 

της αγοράς έχουν νικηθεί ολοκληρωτικά.

Ιστορική αναδρομή

Η διαχείριση κινδύνου πριν από τη δεκαετία 1970 ήταν μία πλήρως 

κατανοητή εργασία, αφού οι τράπεζες ήταν χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές 

μεταξύ των πλεονασματικών και ελλειμματικών μονάδων, άλλα και των διαχειριστών 

κινδύνου. Η κερδοφορία ήταν ικανοποιητική, η ανάληψη κινδύνου αποδεκτή, ο 

ανταγωνισμός όχι και τόσο επιθετικός όσο σήμερα και η χρηματοοικονομική 

καινοτομία (financial innovation) σχετικά αργή.

Ο διαχωρισμός μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και των τραπεζών 

επενδύσεων στις Η.Π.Α. ήταν σαφής, ενώ λίγοι ήταν οι τραπεζικοί οργανισμοί που
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κατείχαν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Ο ανταγωνισμός ήταν περιορισμένος και δεν 

υπήρχε η ανάγκη για σημαντικές αλλαγές ή όξυνση του ανταγωνισμού. Τέλος, 

σημαντικό στοιχείο είναι ότι πριν τη δεκαετία 1970 οι εποπτικές αρχές ενδιαφέρονταν 

αποκλειστικά για την ασφάλεια των συναλλαγών και τον έλεγχο της δημιουργίας 

τραπεζικού χρήματος.

Όμως στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 (και μέχρι σήμερα) υπήρξαμε 

μάρτυρες των πρώτων σημαντικών αλλαγών στον τραπεζικό χώρο. Πολλοί 

εξωτερικοί παράγοντες έπαιξαν ρόλο στη μεταβολή του status quo των τραπεζών και 

του σκοπού τους και κυρίως στη διαχείριση κινδύνου. Οι κυριότεροι από αυτούς 

ταξινομούνται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες.

α) Αύξηση της μεταβλητότητας

Από το 1944 έως τις αρχές του 1970 η βασικότερη οικονομική μεταβλητή, η 

συναλλαγματική ισοτιμία, καθοριζόταν από το σύστημα της Συνθήκης του Bretton 

Woods. Την εποχή εκείνη, το νόμισμα των διαφόρων χωρών είχε σταθερή αξία και η 

κίνηση κεφαλαίων μεταξύ των πλούσιων οικονομιών ήταν περιορισμένη. Ο χρυσός 

ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με το δολάριο και μάλιστα ήταν σταθεροποιημένος 

περίπου στα 35 δολάρια ανά ουγκιά. Η περίοδος ισχύος της παραπάνω συνθήκης 

χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως μία από τις καλύτερες περιόδους της διεθνούς 

οικονομίας, καθώς παρατηρήθηκαν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και χαμηλά επίπεδα 

πληθωρισμού, ενώ παράλληλα εφαρμόστηκε μία ενεργός πολιτική ζήτησης, 

επιτρέποντας στην παραγωγή να απορροφάται από τη ζήτηση.

Το 1973 αποτέλεσε έτος σταθμό για την οικονομία, αφού εγκαταλείφθηκε η 

Συνθήκη του Bretton Woods και υιοθετήθηκε το σύστημα των κυμαινόμενων 

ισοτιμιών {floating exchange rates regime), πράγμα που σήμαινε ότι τα νομίσματα θα 

γίνονταν πιο ευπαθή στις ιδιοτροπίες της αγοράς. Οι αρχικές προσδοκίες από το νέο 

αυτό σύστημα ήταν ότι θα εξασφάλιζε την ομαλή οικονομική λειτουργία. Εντούτοις, 

οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχτηκαν στα ύψη και σημειώθηκε σημαντική 

συναλλαγματική αστάθεια σε νομίσματα-κλειδιά, προκαλώντας ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα στη διεθνή οικονομία (υψηλοί ρυθμοί ανεργίας, χαμηλοί ρυθμοί 

ανάπτυξης και υψηλός πληθωρισμός). Αναπόφευκτα, επηρεάστηκαν αρνητικά η
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διάρθρωση της παραγωγής και οι επενδύσεις1, ενώ παρατηρήθηκε αβεβαιότητα στις 

μακροπρόθεσμες συναλλαγματικές μεταβολές, με αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο και 

στην ανάπτυξη.

Σημαντική οικονομική χρονιά για την αμερικάνικη οικονομία ήταν και το 

1987, που παρατηρήθηκε σημαντική οικονομική αστάθεια. Οι αγορές έπεσαν κατά 

10%-20% μέσα σε μία μόνο μέρα, ενώ τίποτα δεν φαινόταν να συμβαίνει στον 

κόσμο. Αυτή η πτώση προβλημάτισε τους οικονομολόγους, αλλά και τους επενδυτές, 

που πούλησαν εκείνη την ημέρα και έχασαν μια περιουσία. Οι χρηματοοικονομικές 

αγορές υποτίθεται ότι συγκέντρωναν όλες τις οικονομικές πληροφορίες. Εάν έκαναν 

σωστά τη δουλειά τους (δηλαδή, εάν αντανακλούσαν τη συγκεντρωτικά καλύτερη 

πρόβλεψη για μελλοντικά κέρδη), τότε οι διακυμάνσεις των τιμών θα έπρεπε να 

αντανακλούν τα πραγματικά γεγονότα.

Το κραχ του 1987 έβλαψε σοβαρά αυτήν την θεωρία. Όλες οι προσπάθειες να 

εξηγηθεί αυτή η κατάρρευση -και υπήρξαν πολλές- δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε 

μια ικανοποιητική απάντηση. Εκείνο που έχει κατηγορηθεί περισσότερο είναι ότι η 

«ασφάλεια χαρτοφυλακίου» -στην οποία οι επενδυτές προγραμματίζουν τους 

υπολογιστές τους να αγοράζουν και να πωλούν σύμφωνα με προδιαγεγραμμένους 

κανόνες- δημιουργεί τον κίνδυνο μιας αντίδρασης «αγέλης» όταν η αγορά πέφτει. 

Αυτό που μάλλον συνέβη ήταν ότι μια σχετικά μέτρια πτώση των μετοχών 

παρακίνησε έναν αριθμό επενδυτών να πουλήσουν, ρίχνοντας ακόμα χαμηλότερα τις 

τιμές.

Έτσι δημιουργήθηκαν τα προγράμματα των υπολογιστών και άρχισαν να 

πωλούν ακόμα περισσότερες μετοχές, σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν τον 

κίνδυνο να μείνουν «ακάλυπτοι» οι επενδυτές από την καταιγιστική πτώση των τιμών 

των μετοχών. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν μια καθοδική περιστροφή που οδήγησε 

πολλούς επενδυτές στην «πτώχευση». Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα 

«καταστροφές» σαν κι αυτήν έχουν αλλάξει μορφή.

Ο διαχειριστής των μετοχών Α. Περσό του GAM, με έδρα στο Λονδίνο, έχει 

διαπιστώσει ότι οι θύελλες που έκαναν τουλάχιστον ένα από τα τρία μεγάλα 1

1 Όσο μεγαλύτερες είναι οι διακυμάνσεις της τιμής μιας μετοχής, τόσο μεγαλύτερο θεωρείται το ρίσκο 
της. Αυτό μπορεί να φαίνεται παράξενο, αφού δεν έχει σημασία για τον παίκτη του χρηματιστηρίου το 
εύρος της διακύμανσης, αλλά το που καταλήγει η τιμή της μετοχής του. Έστω και αλλιώς, όμως, η 
αστάθεια είναι συχνά σημάδι κάποιας πραγματικής αλλαγής του κινδύνου (Economist, Ιανουάριος 
2004).
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χρηματιστήρια (S&P 500, FTSE 100, Nikkei 225) να παραπαίει τότε, σήμερα δεν τα 

κλονίζουν ιδιαίτερα. Σημαντικό ρόλο στην αστάθεια των αγορών ίσως να 

διαδραμάτισαν οι καταιγιστικές τεχνολογικές εξελίξεις. Σήμερα όμως οι κατηγορίες 

βαραίνουν περισσότερο τις τράπεζες και τους επενδυτές και την προσπάθειά τους να 

μειώσουν τη θέση τους απέναντι στο ρίσκο και την «πτώχευση». Γεγονός το οποίο θα 

μπορούσε να θεωρηθεί «τραγική ειρωνεία», καθώς αυτοί ήταν (τράπεζες και 

επενδυτές) που υιοθέτησαν τις συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης κινδύνων, για να 

προστατευθούν από τις ιδιοτροπίες των χρηματιστηρίων. Η τεχνική που είναι σχεδόν 

πανταχού παρούσα την τελευταία δεκαετία ονομάζεται VaR (Value at Risk).

Ξεκίνησε σαν ένα πρόγραμμα που κατέστρωσε ο J. Ρ. Morgan στις αρχές τις 

δεκαετίας του 1990 για να βοηθήσει τους πελάτες του να συνοψίσουν τους κινδύνους 

τους σε ένα και μόνο αριθμό. Πριν αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρύτερα το VaR, 

πολλοί χρηματομεσίτες ή διοικήσεις τραπεζών θα δυσκολεύονταν πολύ να 

ποσοστοποιήσουν το ρίσκο που αναλάμβαναν. Ίσως να είχαν μια γενική ιδέα για τις 

συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να χάσουν χρήματα, αλλά δεν θα μπορούσαν 

να ξέρουν πόσο πιθανό ήταν να συμβεί κάτι τέτοιο. Μετά μια σειρά απωλειών στις 

αρχές της δεκαετίας του ’90, οι τράπεζες υιοθέτησαν το πρόγραμμα σε ευρύτερη 

κλίμακα. Έτσι, το VaR μπόρεσε να προσφέρει την παρηγοριά της μαθηματικής 

αυθεντίας σε έναν αβέβαιο κόσμο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι και το VaR δεν 

έχει αδυναμίες και μειονεκτήματα. Παρακάτω, θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην 

σημαντική αυτή καινοτομία που αποτέλεσε και αποτελεί ως σήμερα σταθμό στην 

ιστορία της διαχείρισης κινδύνου, στο VaR.

β) Αύξηση του ανταγωνισμού

Οι κυριότερες αιτίες του τραπεζικού ανταγωνισμού είναι η απορρύθμιση 

(deregulation) και η απεξειδίκευση (despecialization) του τραπεζικού συστήματος, 

που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον σημαντικοί λόγοι είναι η 

λεγόμενη αποδιαμεσολάβηση (desintermediation), το δέλεαρ της κερδοφορίας και η 

τραπεζική διεθνοποίηση. 1

1. Λέγοντας απορρύθμιση εννοούμε την διαδικασία με την οποία 

εξομαλύνονται σταδιακά οι ρυθμιστικοί περιορισμοί, οι οποίοι υπό το πρίσμα του 

αυξανόμενου ανταγωνισμού λειτουργούν ανασταλτικά στη διεθνοποίηση και
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εξάπλωση του τραπεζικού συστήματος. Στα πλαίσια αυτής της απορρύθμισης, ο 

τραπεζικός ανταγωνισμός στα μέσα της δεκαετίας του '80 άρχισε να παίρνει 

τεράστιες διαστάσεις, τόσο ανάμεσα στις εμπορικές τράπεζες όσο και στις τράπεζες 

επενδύσεων, επιτρέποντας παράλληλα στα τραπεζικά ιδρύματα να επανακτήσουν 

μέρος της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των χρηματαγορών και των αμοιβαίων 

κεφαλαίων.

Μερικώς, η απορρύθμιση επιταχύνθηκε και από την απελευθέρωση των 

επιτοκίων στις αρχές της δεκαετίας '80, επιτρέποντας στις τράπεζες να προσφέρουν 

ανταγωνιστικά επιτόκια στα διάφορα αποταμιευτικά προϊόντα. Επιπλέον, τόσο οι 

εμπορικές όσο και οι τράπεζες επενδύσεων μπορούσαν να δραστηριοποιούνται στις 

αγορές ανταλλαγών (swaps), συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), και 

συμβολαίων δικαιώματος προαίρεσης (options), αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τον 

τραπεζικό ανταγωνισμό. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συνέντευξη που παραχώρησε ο 

τ. Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, Θ. Καρατζάς, στο «Βήμα» (31.5.1998), όπου 

δήλωνε ότι «...στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν είναι πλέον κρίσιμο ποιος έχει 

την ιδιοκτησία μιας τράπεζας, άλλα ποιος έχει την παραγωγή και την απασχόληση, οι 

οποίες βασίζονται αποκλειστικά στην ανταγωνιστικότητα...».

2. Η επιθυμία για αποτελεσματικότερη διαφοροποίηση σε περιόδους 

αστάθειας των επιτοκίων, του πληθωρισμού και των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

οδήγησε στην ανάγκη απεξειδίκευσης των τραπεζικών ιδρυμάτων, πράγμα που είχε 

ως αποτέλεσμα τη μείωση του τραπεζικού κινδύνου. Για παράδειγμα, στην Ιαπωνία 

και στις ΗΠΑ απαγορευόταν από το Νόμο στις εμπορικές τράπεζες να 

πραγματοποιούν χρηματιστηριακές συναλλαγές και στις επενδυτικές τράπεζες να 

πραγματοποιούν εργασίες εμπορικών τραπεζών, μέχρι το 1987. Ο ίδιος διαχωρισμός 

ίσχυε και στην Αγγλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, αν και δεν απαγορεύονταν 

από σχετικό Νόμο. Με την απεξειδίκευση στον τραπεζικό χώρο, όμως, οι εμπορικές, 

κυρίως, τράπεζες μπορούσαν να προσφέρουν και άλλα προϊόντα και να συμμετέχουν 

και σε άλλες αγορές, γεγονός που αναπόφευκτα αύξησε τον τραπεζικό ανταγωνισμό.

3. Σημαντικός παράγοντας αύξησης του ανταγωνισμού είναι και η λεγάμενη 

αποδιαμεσολάβηση, που χαρακτηρίζεται από τη μεταβολή του ρόλου των τραπεζών. 

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, όπου οι επενδυτές, οι αποταμιευτές και οι 

δανειζόμενοι είναι πληροφορημένοι για τα θέματα της αγοράς και της διαχείρισης
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κινδύνου, οι παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες είναι ανεπαρκείς και 

αναποτελεσματικές. Τα τραπεζικά ιδρύματα καλούνται να αναλάβουν 

πολυπλοκότερο ρόλο, καθώς γίνεται ολοένα και πιο φανερή η ανάγκη για 

προσαρμογή του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου στη μεταβαλλόμενη δομή του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Είναι, επομένως, αναμενόμενη η αναζήτηση νέων 

αγορών και περισσότερο σύνθετων προϊόντων, με υψηλότερο βαθμό κινδύνου, 

μεγαλύτερη εξειδίκευση, εμπειρία και γνώση.

4. Το δέλεαρ της κερδοφορίας ωθεί πολλούς οργανισμούς να ενδιαφέρονται να 

εισαχθούν σε κερδοφόρες αγορές, στις οποίες δημιουργούνται επιπρόσθετα 

εισοδήματα με τη μορφή εξόδων διαχείρισης, που απαιτούν πολύ μικρά ή και 

καθόλου κεφάλαια.

5. Η τραπεζική διεθνοποίηση είναι η συνεπαγόμενη από όλα τα παραπάνω 

επέκταση των τραπεζικών δραστηριοτήτων, που προκαλεί αναπόφευκτα ανταγωνισμό 

και συνδέεται άμεσα με την παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Διάγραμμα 1: Ο κίνδυνος στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον
(Συριόπουλος 2000, σελ. 28)
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Συμπέρασμα

Η αυξημένη μεταβλητότητα και ο αυξημένος βαθμός ανταγωνισμού

οδήγησαν τις τράπεζες να αναλάβουν κινδύνους που δεν είχαν προηγουμένως. Αυτό 

οφείλεται αφενός στις τεράστιες μεταβολές του τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών 

που ξεκίνησαν την δεκαετία '70, και αφετέρου στην απορρύθμιση του τραπεζικού 

συστήματος, στην απελευθέρωση των τραπεζικών εργασιών και στην αυξανόμενη 

παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν πλέον οι τράπεζες μπορεί να πάρει πολλές 

μορφές, με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά και μεγέθη. Ως αποτέλεσμα, οι 

τράπεζες εκτίθενται σε κίνδυνο μη φερεγγυότητας ή αθέτησης (default risk), που 

υπάρχει όταν ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του. 

Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα για λανθασμένες αποφάσεις από πλευράς των 

τραπεζών, ως προς ένα νέο προϊόν, μια στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης ή μια 

λανθασμένη συναλλαγή. Η μορφή και η δομή, η μέτρηση, καθώς και η διαχείριση 

των κινδύνων αυτών αποτελούν σημαντικό μέρος της διοίκησης μιας τράπεζάς.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και αν μελετήσουμε στοιχεία που αφορούν τον 

ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Παρατηρώντας τις εξελίξεις των τελευταίων ετών, 

αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται ολοένα επιτακτικότερη η ανάγκη για 

αποτελεσματικότερη διοίκηση, διαφάνεια, εκσυγχρονισμό των συστημάτων εταιρικής 

διακυβέρνησης και γρήγορη προσαρμογή στις εξελίξεις. Αναπόφευκτα, όλα τα 

παραπάνω σηματοδοτούν μία νέα εποχή, όπου σκοπός είναι η διεύρυνση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η επίτευξη οικονομιών κλίμακος, η μείωση του κόστους 

και η συστηματική διαχείριση κινδύνου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο κίνδυνος (ρίσκο) διαφέρει από την αβεβαιότητα, η οποία ποσοτικά είναι μη 

μετρήσιμη. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι το ρίσκο είναι μία μορφή 

«εκλεπτυσμένου τζόγου» που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο νόμο των 

πιθανοτήτων. Σήμερα, το να υπολογίζει κανείς τις πιθανότητες ή να ρισκάρει είναι 

σαφώς πιο εύκολη υπόθεση, γεγονός το οποίο οφείλεται σε δύο παράγοντες.

Ο πρώτος είναι η τεχνολογία της πληροφορίας, η οποία έχει διευκολύνει τον 

άνθρωπο στην αναδρομή και μελέτη παλαιότερων περιπτώσεων αντιμετώπισης 

ρίσκου. Για παράδειγμα, στον οικονομικό τομέα η κατάρρευση τραπεζικών 

ιδρυμάτων ή τα χρηματιστηριακά κραχ, μπορούν να καταγραφούν και να μελετηθούν 

ώστε να προσφέρουν καλύτερα εργαλεία και μεθόδους πρόβλεψης για το μέλλον. Η 

συνδρομή της τεχνολογίας σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχει επιπλέον πολύ καλύτερη 

πληροφόρηση για τις συνέπειες και το κόστος τους.

Ο δεύτερος παράγοντας, που έχει καταστήσει ευκολότερο τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των κινδύνων είναι η μεγαλύτερη εξοικείωση με τη λειτουργία των 

ίδιων των αγορών. Και αυτό γιατί οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου διαθέτουν το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να μεταβιβάζουν το ρίσκο από αυτόν που δεν θέλει να το 

επωμιστεί σε αυτόν που πραγματικά θέλει και μπορεί να το αποδεχθεί και να το 

αναλάβει. Για παράδειγμα, η είσοδος μιας εταιρίας στο χρηματιστήριο μετατοπίζει το 

βάρος των επενδυτικών κινδύνων από τους ώμους μιας και μοναδικής οικογένειας, 

μοιράζοντάς το σε χιλιάδες επενδυτές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ωστόσο, το ρίσκο και η διαχείρισή του δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και αυτό 

γιατί ο καθένας μας έχει μία διαφορετική προσέγγιση και εκτίμηση για το ρίσκο και 

τις οικονομικές επιπτώσεις και συνέπειές του. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί 

λόγω της εξοικείωσης με την τεχνολογία και τις αγορές, το μεγαλύτερο ίσως εμπόδιο 

στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων παραμένει η ερμηνεία που δίνει ο 

κάθε άνθρωπος στην έννοια «κίνδυνος» και στην επιλογή του τρόπου αντιμετώπισής 

του. Οι άνθρωποι γενικώς έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται λανθασμένα την 

έννοια του κινδύνου και μάλιστα επιδεικνύουν μια αξιοθαύμαστη συνέπεια ως προς 

αυτήν την συμπεριφορά.
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Στις μέρες μας το ρίσκο «βασιλεύει» στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Τα 

χρηματιστήρια, τα οποία, από μια άποψη, είναι απλώς μια εκτίμηση των μελλοντικών 

αποδόσεων όλων των εταιριών, έχουν γίνει πιο επιρρεπή σε διακυμάνσεις τα 

τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει τις 

αγορές να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και, επομένως, να προσαρμόζονται 

γρηγορότερα στις μεταβολές του οικονομικού σκηνικού. Ωστόσο, η μεταβλητότητα 

των αγορών δεν οφείλεται πάντα στην πορεία της οικονομίας. Σε πολλές περιπτώσεις, 

είναι η ίδια η επιθυμία των επενδυτών για ελαχιστοποίηση των κινδύνων που 

προκαλεί τους κλυδωνισμούς. Μπορεί να ακούγεται παράλογο, αλλά είναι πλέον 

αποδεκτό ότι η τελειοποίηση των εργαλείων διαχείρισης και προστασίας των 

επενδυτών από τους κινδύνους των διακυμάνσεων έχει απλώς συμβάλει στη 

μεγιστοποίηση των αναλαμβανομένων κινδύνων. Άλλωστε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος 

των αγορών δεν είναι άλλος από το έντονο ανθρώπινο αίσθημα του πανικού. Για 

παράδειγμα, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά μπορεί να προκαλέσει κύματα 

πανικού και φυσικά ανυπολόγιστες ζημιές.

Βέβαια, αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι οι έντονες και φυσικά 

απρόβλεπτες διακυμάνσεις των αγορών ήταν αυτές που οδήγησαν στη δημιουργία και 

εν συνέχεια στην άνθηση των γνωστών σε όλους μας Παραγωγών. Δεν είναι τυχαίο, 

άλλωστε, που ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) Άλαν 

Γκρίνσπαν πιστεύει ότι « αυτό το είδος του οικονομικού νεωτερισμού είναι καλό για 

την οικονομία». Όπως έχει πει, κάνει το χρηματοοικονομικό σύστημα πιο ευέλικτο, 

αυξάνει τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και επιτρέπει στις τράπεζες και στις 

επιχειρήσεις να ελέγχουν το επίπεδο του κινδύνου που αναλαμβάνουν.

Εντούτοις, πολλοί διαφωνούν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Warren Buffett, ο 

διασημότερος Αμερικανός επενδυτής, αποκάλεσε τα παράγωγα προϊόντα 

«χρηματοοικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής». Η νέα αγορά πιστωτικών 

παραγώγων, η οποία ουσιαστικά αποτελεί ένα είδος ασφάλειας κατά της μη 

πληρωμής των ομολόγων, έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί «πονοκεφάλους»2. Στις μέρες 

μας το 90% περίπου των 500 μεγαλυτέρων εταιριών του κόσμου χρησιμοποίησαν 

παράγωγα, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας πρόσφατης δημοσκόπησης. Οι όποιες 

ανησυχίες, πάντως, διατυπώνονται σχετικά με τα παράγωγα δεν προέρχονται από

2 Η αμερικανική Freddie Mac, ένας ημικυβερνητικός εγγυητής υποθηκών, αναγκάστηκε να κάνει 
διορθωτική δήλωση για κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων επειδή είχαν κάνει λανθασμένες 
αποτιμήσεις του τεραστίου χαρτοφυλακίου παραγώγων που διαθέτει.
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κάποιο εγγενές κακό, αλλά από την δύναμη που έχουν τα προϊόντα αυτά να κρύβουν 

τις προθέσεις των χρηστών τους. Οι εταιρίες συνήθιζαν να εστιάζουν την προσοχή 

και το ενδιαφέρον τους στους πιο εύκολα αναγνωρίσιμους κινδύνους, όπως είναι οι 

χρηματοοικονομικοί.

Τώρα, μόλις τα υψηλόβαθμα στελέχη έμαθαν να χρησιμοποιούν τελευταίας 

τεχνολογίας εργαλεία για να διαχειρίζονται τους οικονομικούς κινδύνους, βρέθηκαν 

αντιμέτωπα με μια σειρά νέων κινδύνων. Ο αυξημένος έλεγχος της διοίκησης των 

εταιριών -μετά τα σκάνδαλα σε Αμερική και Ευρώπη- έχει κάνει τη ζωή τους 

δύσκολη. Η περαιτέρω ενίσχυση και αυστηροποίηση του κανονιστικού και 

ρυθμιστικού πλαισίου έκανε τη διεύθυνση μιας εταιρίας να μοιάζει με ναρκοπέδιο. 

Εξάλλου, η αμεσότητα των επικοινωνιών και το αυξημένο ενδιαφέρον των ΜΜΕ 

σημαίνουν ότι η φήμη μιας εταιρίας μπορεί γρήγορα και εύκολα να αμαυρωθεί. 

Σημαντικό ρόλο παίζει αναμφισβήτητα η παγκοσμιοποίηση, η οποία έχει εντείνει τον 

ανταγωνισμό, επιβάλλοντας στις κυβερνήσεις να αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία 

στην υπόθεση της διαχείρισης του κινδύνου. Έτσι, εάν οι κυβερνήσεις δεν 

αποκτήσουν καλύτερη γνώση του κόστους και της ωφέλειας των κανονισμών που 

θεσπίζουν για να το ελέγξουν, μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

Στις περισσότερες πλούσιες χώρες οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να 

θεωρούνται υποχρεωμένες να αναλάβουν τους κινδύνους όταν οι αγορές καταρρέουν, 

όμως έχουν κάνει λάθος επιλογές: απαγορεύουν ορισμένες δραστηριότητες χαμηλού 

κινδύνου και πιθανής υψηλής απόδοσης και ενθαρρύνουν άλλες που είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνες χωρίς να έχουν και μεγάλη απόδοση. Ένα από τα πιο περίπλοκα 

προβλήματα στην αντιμετώπιση ενός αβέβαιου μέλλοντος είναι η φαινομενικά 

παράλογη αντίδραση των ανθρώπων σε αυτό. Η πρόοδος, όμως, της επιστήμης της 

ψυχολογίας μας έχουν κάνει να καταλάβουμε πολύ καλύτερα πως συμπεριφέρονται οι 

άνθρωποι μπροστά στον κίνδυνο.

Η διαχείριση κινδύνου όπως την θεωρούν διακεκριμένα στελέχη παγκοσμίως

Η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνου αποτελεί τόσο διαδικασία όσο και 

αποτέλεσμα. Έχει ως σκοπό να προσδιορίσει, να αξιολογήσει και να ελέγξει - ενίοτε 

με την αντιστάθμιση, συχνότερα με άλλα μέσα - όλους τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, ιδίως εκείνους που δημιουργούνται από την ανάπτυξη.
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Σύμφωνα με τον Paul Van Zuiden, ο οποίος διευθύνει την πρακτική 

διαχείρισης κινδύνου της επιχείρησης Great Lakes για την εταιρία συμβούλων 

Deloitte & Touche στο Σικάγο, «...η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνου σημαίνει να 

βλέπεις ολόκληρη την επιχείρηση ως υποκείμενη σε κινδύνους και να ενεργοποιείς 

συνεχείς διαδικασίες για να προσδιορίσεις, να μετρήσεις και να διαχειριστείς τον 

κίνδυνο...».

«Η επιχείρηση είναι η λέξη κλειδί» , προσθέτει ο Paul Van Zuiden. «Εάν η 

επιχείρησή σας δραστηριοποιείται σε καινούριες ενέργειες με νέα προϊόντα, νέους 

προμηθευτές, νέους πελάτες και νέες αγορές, έρχεται αντιμέτωπη με νέους κινδύνους σε 

κάθε στάδιο της πορείας της. Η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνου διαμορφώνει στους 

κόλπους της επιχείρησης μία κουλτούρα διαχείρισης κινδύνου».

Σύμφωνα με τον Van Zuiden, η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνου αφορά 

ολόκληρη τη λειτουργία της επιχείρησης, γιατί κάθε τομέας είτε έχει κόστος σε 

χρήμα, είτε αποφέρει έσοδα. Δεδομένης, λοιπόν, της σημερινής οικονομικής πίεσης, 

βελτιώνετε τις λειτουργίες και ενισχύετε τη χρηματοοικονομική θέση της 

επιχείρησης, από τη μία περικόπτοντας τα έξοδα και από την άλλη δημιουργώντας 

καινούρια έσοδα.

«Μία μικρή ενέργεια πρόληψης αξίζει πολύ περισσότερο απ’ όσο μια σειρά 

ενεργειών θεραπείας, αν και η πρόληψη είναι πιο περίπλοκη απ’ ότι ήταν στο 

παρελθόν, ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες εταιρίες» , λέει ο Van Zuiden. «Πρέπει να 

αναλύεις κάθε διαδικασία της λειτουργίας της επιχείρησης, να προσδιορίζεις κάθε 

αδύνατο σημείο και να καταστρώνεις σχέδια για οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει 

πρόβλημα. Αυτό για μένα σημαίνει να είσαι ευφυής στην αντιμετώπιση του ρίσκου και 

χρειάζεται να είναι μία συνεχής διαδικασία ανάλυσης και επικοινωνίας».

Αναμφισβήτητα, η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνου μπορεί να βελτιώσει 

την αξία και την θέση της επιχείρησης. Αλλά η υλοποίησή της απαιτεί μία τεράστια 

προσπάθεια και κατά συνέπεια μόνο λίγοι managers διαχείρισης κινδύνου την 

υιοθετούν. Όλοι τους εργάζονται για μεγαλύτερες εταιρίες και την εφαρμόζουν σε 

κάποια τμήματα της επιχείρησης.

Ο Dick Heydinger, διευθυντής της υπηρεσίας διαχείρισης κινδύνου της 

εταιρίας Hallmark Cards Inc. της πολιτείας του Κάνσας εφαρμόζει δοκιμαστικά την 

επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνου σε ορισμένα τμήματα της Hallmark με τη βοήθεια 

μιας ομάδας συμβούλων από τη χρηματιστηριακή εταιρεία J.& Η. Marsh & 

McLennan. Παρατηρεί ότι η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνου επιδιώκει να
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αποτρέψει το πρόβλημα. Συνεπώς, περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από τους 

παραδοσιακούς κινδύνους - όπως είναι η πυρκαγιά, η πλημμύρα και η κλοπή - που 

καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρίες.

«Η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνου θα έπρεπε να είναι μέρος της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορούν την επιχείρηση», προσθέτει ο Dick 

Heydinger, «επειδή είναι πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση εκ των προτέρων απ’ ότι 

αν προσπαθήσεις να δώσεις λύση σε ένα πρόβλημα, αφού αυτό έχει ήδη προκόψει, 

λέγοντας στους άλλους ότι πήραν λάθος απόφαση εξαρχής».

Ο Heydinger μας πληροφορεί ότι η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνου 

περιλαμβάνει τα εξής πέντε στάδια: τον προσδιορισμό του κινδύνου, τη μέτρησή του, 

τη διαμόρφωση στρατηγικών για τον περιορισμό του, την εφαρμογή συγκεκριμένων 

τακτικών ώστε να υλοποιηθούν αυτές οι στρατηγικές και τη συνεχή παρακολούθηση 

της προσπάθειας. Χρησιμοποιώντας λογισμικό κατασκευασμένο από την εταιρία 

Marsh & McLennan, κάνει την όλη διαδικασία συστηματική και αξιόπιστη, ενώ 

παράλληλα ερευνά για κινδύνους και εξετάζει τα κόστη και τα πλεονεκτήματα 

διαφορετικών προσεγγίσεων.

Ένας άλλος manager διαχείρισης κινδύνου, ο Lance Ewing, διευθυντής της 

ασφαλιστικής εταιρίας GES Exposition Services στο Λας Βέγκας και υποδιευθυντής 

του τμήματος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης Διαχείρισης Κινδύνου και 

Ασφάλισης μιας εμπορικής επιχείρησης, τονίζει τα πρακτικά πλεονεκτήματα της 

επιχειρησιακής διαχείρισης κινδύνου σε μία αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Η ανάπτυξη 

της εταιρίας GES τα τελευταία χρόνια - 17 εξαγορές εταιριών (acquisitions) από το 

1993 - έχει ως αποτέλεσμα η επιχειρησιακή διαχείριση κινδύνου να αποτελεί 

ουσιώδες συστατικό της κουλτούρας της επιχείρησης, υποστηρίζει ο Ewing. 

Επιπλέον, κάθε φορά που η εταιρία GES παρουσιάζει μία εμπορική επίδειξη, 

αντιμετωπίζει ρίσκα τα οποία πρέπει να τα αναμένει και να έχει προβλέψει γι’ αυτά, 

λέει ο Ewing.

Συνεχίζει προσθέτοντας ότι όλοι οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αντισταθμιστούν 

και αν ακόμα μπορεί να συμβεί αυτό δεν υπάρχει ουσία να το κάνουμε. Πράγματι, 

επιχειρηματική διαχείριση του κινδύνου σημαίνει να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο με 

τα καλύτερα διαθέσιμα μέσα. Αν, λοιπόν, η αντιστάθμιση θεωρείται το καλύτερο 

μέσο τότε να το χρησιμοποιήσουμε, αν όχι τότε θα πρέπει να βρούμε έναν άλλον 

τρόπο για να μειώσουμε τον κίνδυνο προτού η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η εξέλιξη και η εφαρμοσιμότητα της σύγχρονης διαχείρισης κινδύνου υπήρξε 

τα τελευταία χρόνια ραγδαία. Σε αυτό συνετέλεσαν αποφασιστικά οι ακόλουθοι 

παράγοντες:

1. Η εξέλιξη της νέας θεωρίας και η ταχύτητα με την οποία αυτή 

εφαρμόστηκε σε πρακτικές εφαρμογές. Γνωστό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας 

μετατροπής αποτελεί η γρήγορη προσαρμογή ως εφαρμοσμένου πρακτικού εργαλείου 

της μαθηματικής σχέσης Black-Scholes στην τιμολόγηση των συμβολαίων 

δικαιωμάτων προαίρεσης (options).

2. Η ανάπτυξη της «Αξίας σε Κίνδυνο» (Value at Risk). Η προσέγγιση VaR 

ξεκίνησε ως μια μεθοδολογία για την ποσοτική αποτίμηση των κινδύνων της αγοράς, 

άλλα σύντομα επεκτάθηκε και στη μέτρηση και διαχείριση άλλων κινδύνων 

(κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικός κίνδυνος, λειτουργικός κίνδυνος κλπ).

3. Η ανάγκη διοίκησης των οργανισμών για την κατανόηση του κινδύνου που 

αναλαμβάνουν οι διαχειριστές. Η ανάγκη αυτή έγινε εμφανέστερη στις αρχές της 

δεκαετίας του '90, κυρίως λόγω των παράγωγων προϊόντων (derivatives), τα οποία 

χαρακτηρίζονται και για την έλλειψη διαφάνειάς τους (σημειώνεται ότι τα παράγωγα 

προϊόντα βρίσκονται εκτός ισολογισμού). Εξάλλου, η αναφορά στα παράγωγα γίνεται 

σε ονομαστικές τιμές, μην αποκαλύπτοντας την πραγματική έκθεσή τους στον 

κίνδυνο. (Παρακάτω, γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια και τη σημασία των 

παραγώγων).

Ως συνέπεια, οδηγηθήκαμε στην ανάγκη για την καλή αναφορά των στοιχείων 

διαχείρισης κινδύνου, ώστε να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο 

αποτελεσματικότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούλιο 1993 συντάχθηκε η πρώτη 

έκθεση αναφορικά με τη διαχείριση κινδύνου από το Group of Thirty (G30), ενώ 

ακολούθησαν και άλλες εκθέσεις από την US General Accounting Office, την BIS
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(Bank of International Settlement), την ISDA (International Swaps and Derivatives 

Association) κλπ. Οι συστάσεις όλων των παραπάνω εκθέσεων κατέληγαν στην 

ανάγκη διαχωρισμού των συναλλαγών (front) από τη διοίκηση (back), με απώτερο 

σκοπό την αναγνώριση απάτης και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Value at Risk

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διαχείρισης του κινδύνου αγοράς βασίζονταν στις 

έννοιες της διάρκειας (duration) και της μέτρησης της ευαισθησίας (sensitivity) των 

παράλληλων μετατοπίσεων της καμπύλης απόδοσης. Στις μέρες μας, όλο και 

περισσότερο, γινόμαστε μάρτυρες ενός σταδιακού επαναπροσδιορισμού του πλαισίου 

της διαχείρισης κινδύνου, τόσο από πλευράς τραπεζών -εμπορικών και επενδυτικών- 

όσο και από πλευράς χρηματοοικονομικών εταιριών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η 

εμφάνιση και η συνεχώς διευρυμένη χρήση μιας νέας τεχνικής εκτίμησης του 

κινδύνου αγοράς, της προσέγγισης Value at Risk (VaR).

To VaR αποτελεί μια στατιστική εκτίμηση, που χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση του κινδύνου αγοράς ενός χαρτοφυλακίου. Υπολογίζει το χρηματικό ποσό, 

που το χαρτοφυλάκιο είναι πιθανό να ζημιωθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

εξαιτίας των δυνητικών μεταβολών στις αγοραίες τιμές των υποκείμενων 

περιουσιακών στοιχείων3. Μάλιστα, η καινοτομία και η σημαντικότητα της μεθόδου 

VaR εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν αναφέρεται στην διαχείριση ενός μεμονωμένου 

κινδύνου, αλλά εκτιμά τους συνολικούς κινδύνους ενός χρεογράφου ή ενός 

χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων (Καινούργιος Δ., «Δελτίον» ΕΕΤ).

Ο ακριβής υπολογισμός του VaR ενός χαρτοφυλακίου εξαρτάται από μια 

σειρά υποθέσεων που σχετίζονται με:

την κατανομή των μεταβολών των τιμών,

- την έκταση κατά την οποία η σημερινή μεταβολή στην τιμή ενός 

περιουσιακού στοιχείου συσχετίζεται με τις μεταβολές στο παρελθόν,

- την έκταση κατά την οποία τα χαρακτηριστικά του μέσου και της μέσης 

απόκλισης τετραγώνου είναι σταθερά στο χρόνο,

3 Υπολογίζει, δηλαδή, εντός ενός διαστήματος εμπιστοσύνης, το χρηματικό ποσό που ένα 
χαρτοφυλάκιο ή ένα ίδρυμα αντέχει ανώδυνα να χάσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, 
εξαιτίας των δυνητικών μεταβολών στις αγοραίες τιμές των υποκείμενων τίτλων (Jorion, 1996).
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την αλληλοσυσχέτιση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών 

μετατοπίσεων των τιμών και

- την χρονολογική σειρά στοιχείων, στην οποία εφαρμόζονται οι υποθέσεις.

Σύμφωνα με τους Duffie και Pan (1997), οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του VaR είναι οι εξής:

Υπόδειγμα ιστορικών τιμών (historical price modeling): Επιχειρείται η 

κατασκευή μιας κατανομής των αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου από μια 

σειρά μεταβολών των αξιών του, η οποία βασίζεται σε μια δεδομένη 

χρονολογική σειρά ιστορικών αγοραίων τιμών των βασικών εργαλείων που 

συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο (όπως συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια κλπ) 

κατά την αρχή και το τέλος ενός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα.

Μέθοδος εκτιμηθείσας διακύμανσης - συνδιακύμανσης. Δημιουργείται 

ένας πίνακας (matrix) που περιλαμβάνει μια σειρά ιστορικών στοιχείων 

διακύμανσης και συνδιακύμανσης πάνω σε απλουστευμένα

χρηματοοικονομικά εργαλεία. Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά ανάγονται στα 

συστατικά χρεόγραφα που συνθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο. Μέσω αυτής της 

μεθόδου, οι χρηματικές ροές μετατρέπονται σε ταμειακές ροές, ώστε να 

διευκολύνεται η διαδικασία υπολογισμού του VaR, στο οποίο σημαντικότατο 

ρόλο παίζει η χρήση των στοιχείων διακύμανσης και συνδιακύμανσης4.

Monte Carlo προσομοίωση (simulation). Κατασκευάζεται μία κατανομή 

των αποδόσεων χαρτοφυλακίου από μία σειρά μεταβολών των αξιών του, με 

την χρησιμοποίηση τυχαίων αγοραίων τιμών των βασικών εργαλείων, αντί 

των ιστορικών τιμών. To VaR εκτιμάται από την τυχαία κατασκευή ενός 

ιστογράμματος των πιθανών κερδών ή ζημιών που θα σημειωθούν σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τον 

υπολογισμό του VaR, η επιλογή των τυχαίων τιμών βασίζεται σε έναν 

συνδυασμό τεκμαρτής και ιστορικής μεταβλητότητας.

4 Η J. Ρ. Morgan ανέπτυξε συγγενή προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην μέθοδο της εκτιμηθείσας 
διακύμανσης και συνδιακύμανσης για τον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς. Είναι η λεγάμενη μέθοδος 
“Risk Metrics”,την οποία αναλύουν οι Marshall και Siegel (1997).
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Ανάλυση “stress”. Η μέθοδος αυτή δεν βασίζεται ούτε στην χρήση ιστορικών

αγοραίων τιμών, ούτε στην τυχαία επιλογή τιμών, αλλά στην δημιουργία μιας

σειράς από σενάρια τιμών για την εξέταση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου3.

Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαίο να μελετηθούν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου υπολογισμού του κινδύνου, για την οποία 

τόσος λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια. Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα, θα 

πρέπει να τονιστεί η απλότητα και η σαφήνεια, που χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες 

από την συγκεκριμένη προσέγγιση πληροφορίες, με αποτέλεσμα να γίνεται 

ευκολότερα η διαχείριση των πληροφοριών και η χρησιμοποίησή τους από τις 

ρυθμιστικές αρχές και τους λοιπούς ενδιαφερομένους. Επιπλέον, καθορίζονται ρητά 

τα όρια διαπραγμάτευσης και οριοθέτησης των θέσεων (Position Limit System), οι 

οποίες μπορούν πλέον να συγκριθούν σε διαφορετικές αγορές ή με διαφορετικά 

προϊόντα σε καθημερινή, μηνιαία ή ετήσια βάση. Σημαντική είναι και η δυνατότητα 

ανίχνευσης της σχέσης κινδύνου - απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου με βάση τον δείκτη 

αναφοράς (benchmark index). Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την δυνατότητα 

αποτελεσματικότερης κατανομής των πόρων, μιας και οι επενδυτές -και όχι μόνο- 

λαμβάνουν τις βέλτιστες δυνατές αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις και την 

γενικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Και φυσικά, επιπλέον όλων των 

παραπάνω, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την επίτευξη εναρμόνισης στις αποφάσεις των 

ρυθμιστικών αρχών, που ολοένα και περισσότερο επιβάλλουν δημοσιοποίηση των 

κινδύνων και μεγαλύτερη διαφάνεια, στην κατεύθυνση των οποίων βοηθά 

αναμφίβολα η εφαρμογή του VaR.

Από την άλλη μεριά, έχουν κατά καιρούς παρατηρηθεί ορισμένες αδυναμίες 

από την χρησιμοποίηση του VaR, ως μεθόδου υπολογισμού του κινδύνου. Καταρχήν, 

το σημαντικότερο ίσως επιχείρημα κατά της χρησιμοποίησης της μεθοδολογίας VaR 

είναι ότι μπορεί να προσφέρει υποεκτιμημένα αποτελέσματα, αν οι αποδόσεις ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή ενός χαρτοφυλακίου μεταβληθούν ξαφνικά κατά τρόπο μη 

προβλέψιμο. Επίσης, λέγεται συχνά ότι το VaR υπολογίζει τη μέγιστη ζημιά που 

μπορεί να αναμένει ένας οργανισμός κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής 

περιόδου και ότι οι ζημιές υπολογίζονται υποθέτοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία 

μπορούν αν πωληθούν στις τρέχουσες αγοραίες τιμές. Ωστόσο, αν η επιχείρηση έχει 5

5 Η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει προταθεί από το Group of 30 ως επιπρόσθετο εργαλείο των 
υπολοίπων μεθοδολογιών που βασίζονται στο VaR.
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στην κατοχή της πολλά μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, το VaR υποεκτιμά 

τις πραγματικές ζημιές (αφού δεν υπολογίζεται η περίπτωση αυτά να πωληθούν με 

έκπτωση). Τέλος, σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει και για το οποίο ασκείται 

κριτική είναι το γεγονός ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

των περιουσιακών στοιχείων σε ένα χαρτοφυλάκιο ίσως να μην μεταχειρίζονται με 

τον καταλληλότερο τρόπο τον πιστωτικό κίνδυνο. Και φυσικά, σε μερικές 

περιπτώσεις, ο πιστωτικός κίνδυνος είναι αρκετά μικρός ώστε να μας επιτρέπει να 

τον αγνοούμε, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που είναι αναγκαίος ο υπολογισμός του, 

ώστε να οδηγούμαστε σε ασφαλή και αντικειμενικά συμπεράσματα.

Παράγωγα προϊόντα

Στη σκέψη πολλών ανθρώπων, τα παράγωγα, αυτά τα δυσνόητα 

χρηματοοικονομικά συμβόλαια που μοιράζονται από τους «μάγους» της Wall Street 

και του City του Λονδίνου, έχουν γίνει συνώνυμα του οικονομικού ρίσκου. Αυτό 

ίσως ακούγεται παράξενο, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο σκοπός τους είναι να 

μεταφέρουν το ρίσκο με ακρίβεια από το ένα μέρος στο άλλο. Με άλλα λόγια, τα 

παράγωγα, θεωρητικά, θα πρέπει να βοηθούν τους επενδυτές να μένουν σχετικά 

«αλώβητοι» από οικονομικές κρίσεις.

Τα παράγωγα προϊόντα δεν είναι ακριβώς κάτι καινούριο, ωστόσο 

εξελίχθηκαν κυρίως τα τελευταία χρόνια. Το σύγχρονο μοντέλο περιέχει futures και 

forwards (συμφωνία αγοράς ενός προϊόντος στο μέλλον σε προκαθορισμένη τιμή), 

options (το οποίο δίνει τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, αγοράς ενός 

ενεργητικού, μιας μετοχής ή ενός ποσού σε ξένο συνάλλαγμα στο μέλλον σε μια 

καθορισμένη τιμή) και swaps (με το οποίο μπορεί κανείς να ανταλλάξει μια 

μελλοντική δόση πληρωμών σε ένα νόμισμα, για μία δόση σε ένα άλλο).

Τέτοια χρηματοοικονομικά εργαλεία, αλλά και συνδυασμοί αυτών, 

βρίσκονται σε δύο τύπους: Ο πρώτος αφορά στην κατηγορία των δικαιωμάτων 

αγοράς (call options) και των δικαιωμάτων πώλησης (put options), που αναφέρονται 

σε μετοχές των εταιρειών που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια. Ο δεύτερος, και 

πλέον δημοφιλής τύπος, είναι τα OTC (Over the Counter), παράγωγα, τα οποία 

διαπραγματεύονται εκτός αγοράς έπειτα από απευθείας συμφωνία δύο μερών.

Αυτά που έχουν προκαλέσει το μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελούν μικρό μόνο 

μέρος της συνολικής αγοράς. Πρόκειται για τα exotic options, τα οποία είναι
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υπεύθυνα για πολλές από τις καταστροφές που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της 

δεκαετίας του '906, καθώς επίσης και για τα πρόσφατα προβλήματα στη Freddie Mac. 

Συχνά είναι τόσο πολύπλοκα, που χρειάζεται διδακτορικό στα μαθηματικά και 

αρκετές ημέρες μπροστά στον υπολογιστή, προκειμένου να ανακαλύψει κανείς εάν 

έχει κερδίσει μια περιουσία ή εάν έχει καταστραφεί. Ίσως, ως αποτέλεσμα αυτού, η 

δημοτικότητα των exotic options έχει περιοριστεί.

Αυτό που κάνει τα παράγωγα χρήσιμα, παρά τους κινδύνους που ενέχουν, 

είναι το ότι επιτρέπουν σε έναν ακόμη πιο ευρύ αριθμό κινδύνων να γίνονται 

«διαπραγματεύσιμοι». Το 2002, η Goldman Sachs και η Deutsche Bank 

δημιούργησαν ένα σχήμα στο οποίο θα διαπραγματεύονταν οικονομικά παράγωγα, τα 

οποία δίνουν στους «παίκτες» τη δυνατότητα να στοιχηματίζουν σε ποια κατεύθυνση 

θα κινηθούν μακροοικονομικά δεδομένα, όπως η ανεργία και ο πληθωρισμός. Οι 

κερδοσκόποι είναι πιθανό να το θεωρήσουν αυτό άλλη μια ευκαιρία τζόγου, αλλά η 

ελπίδα είναι ότι μακροπρόθεσμα αυτές οι αγορές θα μπορούν να βοηθήσουν να 

περιοριστούν κάποια θεμελιώδη οικονομικά ρίσκα.

Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Μελέτης Χρηματοοικονομικών 

καινοτομιών που εδρεύει στις Η.Π.Α. (“Center for the Study of Financial 

Innovation”), οι τραπεζίτες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες ιδιαίτερα για τα 

χρηματοοικονομικά παράγωγα που δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’90. 

Αλλά οι κύριοι Buffet και Gross είναι περισσότερο προβληματισμένοι για τα 

πιστωτικά παράγωγα, παρά για τον κακό δανεισμό και τη «φτωχή» τραπεζική 

διαχείριση, που αποτελούν το συνήθη εφιάλτη.

Πρόσφατα μάλιστα, ο Warren Buffett εξαπέλυσε επίθεση κατά των 

παραγώγων, χαρακτηρίζοντάς τα «χρηματοοικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής». 

Η άποψη του συνέκλινε με αυτήν του Bill Gross, του διευθυντή της Pimco, ενός 

ομολογιακού fund διαχείρισης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τόσο αυτοί, όσο 

και οι άλλοι επικριτές υποστηρίζουν ότι τα συμβόλαια των παραγώγων εμπεριέχουν 

κρυφές απώλειες, που θα έρθουν να «κυνηγήσουν» τους ιδιοκτήτες τους, κατά κύριο 

λόγο ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες. Οι επικριτές ακόμα υποστηρίζουν ότι τα 

παράγωγα δίνουν τη δυνατότητα στους ταμίες των εταιρειών να τζογάρουν με τα 

λεφτά των μετόχων.

6 Τα παράγωγα βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής το 1990, όταν η Orange County , ένα προάστιο 
του Λος Αντζελες, κατέρρευσε καθώς δεν είχε κάνει σωστή χρήση αυτών. Επίσης, η γνωστή σε όλους 
Procter & Gamble και η Gibson Greetings, μια εταιρεία ευχετήριων καρτών από την κεντροδυτική 
περιοχή των ΗΠΑ, υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημίες από τα παράγωγα.
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Ένα πιστωτικό παράγωγο είναι ένα εταιρικό συμβόλαιο με την εταιρεία, η 

οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει τους κατόχους του εάν χρεοκοπήσει. 

Το πιστωτικό παράγωγο μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των απωλειών κατά 

τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσε και μια ασφάλεια. Τέτοιου είδους συμβόλαια έχουν 

γνωρίσει ιδιαίτερη άνθιση στα τελευταία πέντε χρόνια.

Ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας αποτελεί ο κίνδυνος του αντιθέτου: η πιθανότητα 

για τους κατόχους πιστωτικών παραγώγων να μην πληρωθούν από αυτόν που τα 

εξέδωσε. Τα πιστωτικά παράγωγα δεν καλύπτονται από κάποια νομοθετική ρύθμιση 

σε ένα μεγάλο μέρος τους, οπότε κανείς δε γνωρίζει τι θα συμβεί, εάν υπάρξουν 

πολλές αθετήσεις. Άλλη μία ανησυχία αφορά στη νομική δομή των πιστωτικών 

παραγώγων. Συχνά δεν είναι εφικτό να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνιστά μια 

αθέτηση, ώστε να καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό στους κατόχους πιστωτικών 

παραγώγων. Ο κ. Gross, όπως και οι τραπεζίτες, εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με το 

ότι τα πιστωτικά παράγωγα θα καταστήσουν τις αγορές εταιρικών χρεών ακόμη πιο 

επικίνδυνες αντί να τις σταθεροποιήσουν.

Οι ενστάσεις του κ. Buffet είναι πιο πρακτικές και πιο άμεσες. Πριν από λίγα 

χρόνια η εταιρεία του κ. Buffet, η Berkshire Hathaway, εξαγόρασε την General Re, 

μια ασφαλιστική εταιρεία, που όπως και οι υπόλοιπες μεγάλες ασφαλιστικές και 

αντασφαλιστικές εταιρείες, εισήχθη στην αγορά πιστωτικών παραγώγων. Ωστόσο, 

όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, οι εταιρείες αυτές βρέθηκαν με υποχρεώσεις 

δισεκατομμυρίων δολαρίων και η General Re επλήγη σημαντικά. Ο Άλαν Γκρίνσπαν, 

διοικητής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, από την πλευρά του, δε φαίνεται να 

συμμερίζεται τις ανησυχίες του κ. Buffet. Έσπευσε να υπερασπιστεί τα πιστωτικά 

παράγωγα για τη συμβολή τους στην ενίσχυση της σταθερότητας του παγκόσμιου 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Εάν οι ασφαλιστικές είχαν επιλέξει να πουλήσουν 

«προστασία» στα εταιρικά χρέη με δική τους θέληση, ήταν δικό τους πρόβλημα.

Αρκετά παράγωγα, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν έχουν πρόβλημα στο να 

διατίθενται για άνομους σκοπούς. Η μεγάλη πολυπλοκότητά τους τα καθιστά ως τα 

πλέον κατάλληλα για ανατροπή των κανονισμών του εξίσου πολύπλοκου 

φορολογικού συστήματος των περισσότερων πλούσιων χωρών. Για παράδειγμα, 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να μετατρέψουν ένα κεφαλαιακό κέρδος σε 

προσωρινή ζημία, σε μέρισμα ή σε οποιονδήποτε άλλο τύπο εσόδων που το 

φορολογικό σύστημα αντιμετωπίζει με επιείκεια.
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Η ελεγκτική αρχή της Αμερικής, η Financial Accounting Standards Board 

(FASB), έχει καθιερώσει ένα νέο κανονισμό που απαιτεί από τις εταιρείες να 

γνωστοποιούν εάν χρησιμοποιούν παράγωγα, ώστε να απομακρύνουν τους κινδύνους 

που αφορούν στις επιχειρήσεις τους ή εάν απλώς παίρνουν ένα ρίσκο.

Ο βασικός τρόπος αντιστάθμισης κινδύνων, όπως στην περίπτωση που μια 

αεροπορική εταιρεία προσπαθεί να καλυφθεί έναντι μιας ενδεχόμενης αύξησης στην 

τιμή του καυσίμου, είναι κάτι το απλό. Αντιθέτως, ορισμένοι άλλοι τρόποι 

αντιστάθμισης κινδύνων είναι πιο περίπλοκοι, καθώς πρέπει να καταγραφούν στα 

βιβλία της εταιρείας στην αγοραία τους τιμή. Γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει 

σημαντικές αυξομειώσεις στα έσοδα της εταιρείας και γι’ αυτό το λόγο ο κανονισμός 

είναι ότι θα πρέπει να αποθαρρύνονται «στοιχήματα» που δε στηρίζονται σε μια 

σαφή οικονομική λογική.

23



Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια οι τραπεζικοί οργανισμοί 

καλούνται να αντιμετωπίσουν κάθε λογής κινδύνους. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι 

σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπάρχει πλέον εξειδικευμένο προσωπικό που 

ασχολείται αποκλειστικά με θέματα διαχείρισης κινδύνου. Γίνεται, επομένως, 

συνεχώς επιτακτικότερη η ανάγκη να κατηγοριοποιηθούν οι τραπεζικοί κίνδυνοι, 

ώστε να επιτευχθεί η συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους 

(J.Bessis, 2002 & Κ. Συριόπουλος, 2000).

Α) Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας 

παραδοσιακής τραπεζικής εργασίας, του δανεισμού, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με την 

πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων με τις τράπεζες. Μάλιστα, αποτελεί 

ίσως τον σημαντικότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει μια τράπεζα, αφού πιθανή 

αφερεγγυότητα των δανειζομένων μπορεί κάλλιστα να δημιουργήσει τεράστιες 

ζημίες, ακόμα και πτωχεύσεις (J.Bessis, 2002).

Μερικά είδη κινδύνου εντάσσονται μεν στον πιστωτικό κίνδυνο, άλλα 

διαφοροποιούνται από αυτόν σε πολλά σημεία: Ο λεγόμενος κίνδυνος χώρας 

(country risk) αποτελεί τον σημαντικότερο από αυτούς και αναφέρεται σε «κρίσεις» 

εθνικού επιπέδου. Ως κίνδυνος χώρας μπορεί να θεωρηθεί η αδυναμία των Κεντρικών 

Τραπεζών ή των ελεγχόμενων από το κράτος τραπεζών να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις τους (sovereign risk). Ακόμα, στους κινδύνους χώρας εντάσσεται και η 

επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας, η οποία αλυσιδωτά οδηγεί σε 

οικονομική κρίση του επιχειρηματικού κόσμου. Τέλος, ζητήματα σχετικά με τη 

συναλλαγματική αξία του νομίσματος μια χώρας, την ανταλλαξιμότητα και τους 

περιορισμούς διακίνησης αυτού είναι θέματα που σχετίζονται άμεσα με τους 

κινδύνους χώρας.

Ένα εξίσου σημαντικό είδος πιστωτικού κινδύνου είναι και το performance 

risk, που εξαρτάται περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν οι

24



Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

αντισυμβαλλόμενοι στον πιστωτικό κίνδυνο και λιγότερο από την γενικότερη 

πιστωτική κατάσταση. Τέτοιου είδους κίνδυνοι παρουσιάζονται κατά κανόνα όταν 

μιλάμε για υλικά αγαθά και συγκεκριμένα για την διακίνηση αυτών, η οποία ενέχει 

σημαντικούς κινδύνους λόγω της μεταβίβασης από τον έναν δικαιούχο στον άλλο. Το 

πετρέλαιο έχει αποτελέσει κατά καιρούς κύρια αιτία κρίσεων, ακόμα και πολέμων, 

καθώς αποτελεί αγαθό στρατηγικής σημασίας, συσχετιζόμενο άμεσα με οικονομικές 

κρίσεις. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι μία αύξηση του κινδύνου χώρας οδηγεί σε 

μείωση του performance risk, καθώς οι εξαγωγές βελτιώνουν την εγχώρια πιστωτική 

κατάσταση (Bessis, 2002).

Η έννοια της μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου υπάρχει από τότε που οι 

τράπεζες άρχισαν να δανείζουν χρήματα, όμως παρόλ' αυτά ακόμα και σήμερα 

αποτελεί σημαντικότατη πρόκληση γι' αυτές. Τα στοιχεία, βάσει των οποίων 

εκτιμάται η ποιότητα των δανείων και η πιθανότητα αυτά να αποπληρωθούν ή όχι, 

είναι τα λεγάμενα credit ratings. Με αυτά ασχολούνται παγκοσμίως εξειδικευμένοι
7 gφορείς, μερικοί από τους οποίους είναι οι Moody's , Standard & Poor's (S&P) και 

Fitch 7 8 9, που αναλαμβάνουν αποκλειστικά τέτοιου είδους μετρήσεις και έρευνες, ώστε 

να διευκολύνουν την συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του 

κινδύνου.

Β) Κίνδυνος Αγοράς

Κίνδυνος αγοράς (market risk) θεωρείται ο κίνδυνος από ανεπιθύμητες 

αποκλίσεις της αξίας των συναλλαγών και του εμπορικού χαρτοφυλακίου σε 

περιόδους ρευστοποιήσεων. Είναι γεγονός ότι οι κίνδυνοι αγοράς παρουσιάζουν 

σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι επηρεάζουν τόσο την αξία του χαρτοφυλακίου 

των δανείων μιας τράπεζας, όσο και την αξία του χαρτοφυλακίου των συναλλαγών 

της, ενώ παράλληλα σχετίζονται και με το μέγεθος της μεταβολής των τιμών των 

περιουσιακών της στοιχείων.

Το παρακάτω Διάγραμμα παρουσιάζει τους βασικούς πυλώνες, από τους 

οποίους απαρτίζεται ο κίνδυνος αγοράς, σύμφωνα με τον Bessis (2002, σελ. 360):

7 http://www.nioodvskmv.com
8 http://www2.standardandpoors.com/servlet/Satellite?pagename=sp/Page/HomePg&r= I &l=EN&b= 10
9 http://www.fitchratings.com/
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1 .Προσδιοριστές Κίνδυνου: παράμετροι της αγοράς (επίπεδο επιτοκίων, 
δείκτες καθαρών περιουσιακών στοιχείων, επίπεδο συναλλαγματικών ισοτιμιών)

2.Έκθεση στον Κίνδυνο: Mark-to-market αξίες (βάσει των παραμέτρων της 
αγοράς)

3.Standalone Κίνδυνος: αξιολόγηση των αντίξοων διαφοροποιήσεων της 
αγοράς σε περιόδους ρευστοποίησης

4.Συσχετισμοί: συσχετισμοί μεταξύ επιλεγμένων παραμέτρων της αγοράς

5.Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου: η διανομή των ζημιών δίνουν ως αλγεβρικό 
άθροισμα την ατομική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, (η “Delta-normal” 
και η προσομοίωση Monte Carlo είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται)

ό.Κεφάλαιο: το VaR είναι ένα ποσοστό ζημιάς

Διάγραμμα 2 : Θεμελιώδεις πυλώνες του Market Risk

Αποτέλεσμα του χαρτοφυλακίου αγοράς είναι το λεγόμενο κέρδος (Profit) και 

ζημιά (Loss) (P&L) που προκύπτει από τις πραγματοποιούμενες σε διαφορετικές 

ημερομηνίες συναλλαγές. To P&L μεταξύ δύο διαφορετικών ημερών δεν είναι άλλο 

από την διαφορά τιμών που παρουσιάζεται στην αξία αγοράς τις δύο αυτές ημέρες: 

οποιαδήποτε πτώση της αξίας αγοράς είναι ζημία (Loss), ενώ αντίστοιχα άνοδος στην 

αξία αγοράς σημαίνει κέρδος (Profit).

Ο κίνδυνος αγοράς συνδέεται άμεσα με διάφορα νομισματικά μεγέθη (π.χ. τα 

επιτόκια), συγκροτώντας επιμέρους υποκατηγορίες κινδύνων αγοράς. Έτσι, στην 

βιβλιογραφία συχνά συναντούμε τις έννοιες του κινδύνου επιτοκίων (interest rate 

risk), του κινδύνου συναλλαγματικών ισοτιμιών (foreign exchange risk), του κινδύνου 

ρευστότητας (liquidity risk), ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα λεγάμενα παράγωγα 

προϊόντα (derivatives), τα οποία εγκυμονούν αναμφισβήτητα πολυπλοκότερους και 

μεγαλύτερους κινδύνους.

Interest rate risk

Ως κίνδυνος επιτοκίων (interest rate risk) ορίζεται ο κίνδυνος πτώσης των 

εσόδων, λόγω ανεπιθύμητων μεταβολών στο ύψος των επιτοκίων. Τα περισσότερα 

στοιχεία στους ισολογισμούς των τραπεζών δημιουργούν έσοδα και έξοδα που 

εξαρτώνται άμεσα από επιτοκιακές μεταβολές, καθώς όσο ασταθή είναι τα εκάστοτε 

επιτόκια, τόσο αβέβαια είναι και τα ενδεχόμενα κέρδη. Έτσι, ο δανειστής πλήττεται
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από ενδεχόμενη πτώση των επιτοκίων, ενώ αντίστροφα ο δανειζόμενος πλήττεται από 

την αύξηση αυτών.

Foreign exchange risk

Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών (foreign exchange risk) οφείλεται 

στις εκάστοτε μεταβολές των ισοτιμιών συναλλάγματος και ως εκ τούτου εντάσσεται 

στα πλαίσια της διεθνούς οικονομικής. Από τότε που ο άνθρωπος θέλησε να εξάγει 

και να εισάγει προϊόντα, στα πλαίσια μιας ανοιχτής οικονομίας, έγινε επιτακτική η 

ανάγκη μετατροπής των νομισμάτων, η οποία όμως συνοδεύτηκε από ρίσκο. Έτσι, 

ενδεχόμενη οικονομική κρίση σε μία ξένη χώρα μπορεί κάλλιστα να επηρεάσει 

αρνητικά και το εγχώριο νόμισμα.

Liquidity risk

Ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) αναφέρεται κυρίως στην αδυναμία 

της εκάστοτε επιχείρησης να συγκεντρώσει ρευστά διαθέσιμα βραχυπρόθεσμα και με 

λογικό κόστος. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για τα 

χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η έλλειψη 

ρευστότητας είναι δυνατόν να οδηγήσει ακόμα και σε πτώχευση10, αν και οι 

περισσότερες ακραίες καταστάσεις ρευστότητας συνήθως προέρχονται από άλλους 

κινδύνους. Άλλωστε, συχνά οι μεγάλου μεγέθους μη αναμενόμενες ζημιές, που 

θέτουν σε αμφισβήτηση την μακροβιότητα μιας επιχείρησης, συσχετίζονται με 

θέματα ρευστότητας.

Γ) Λειτουργικός Κίνδυνος

Σε μια εποχή που η πληροφορική έχει εισχωρήσει σημαντικά σε όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης ζωής, οι λειτουργικοί κίνδυνοι τογν τραπεζών σχετίζονται 

άμεσα με την κακή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων (Ruth Finch, 2001), 

των συστημάτων reporting και των εσωτερικών κανόνων παρακολούθησης της 

διαχείρισης κινδύνου (Turban - McLean - Wetherbe, 2004). Σύμφωνα με το Σύμφωνο 

της Βασιλείας (Ιανουάριος 2001), ο λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ως «...ο κίνδυνος

10 Σε περίπτωση που ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αντιμετωπίζει προβλήματα, οι καταθέτες σπεύδουν 
μαζικά στην ανάληψη των αποταμιεύσεων τους, με αποτέλεσμα τα τεράστια προβλήματα ρευστότητας 
και ενδεχόμενα την πτώχευση αυτού.
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άμεσης ή έμμεσης ζημιάς, που οφείλεται σε ανεπάρκεια ή λάθος εσωτερικών 

διαδικασιών, ανθρώπων, συστημάτων ή σε εξωγενείς παράγοντες...». Με άλλα λόγια, 

οι λειτουργικοί κίνδυνοι μπορεί να εμφανιστούν α) είτε σε τεχνικό επίπεδο, β) είτε σε 

επίπεδο οργανωτικής δομής και παρακολούθησης κινδύνου.

Οι βασικότερες αιτίες, από τις οποίες πηγάζει ο λειτουργικός κίνδυνος είναι:

- ο άνθρωπος: ανθρώπινο σφάλμα, έλλειψη εμπειρίας (είτε λόγω μικρής 

προϋπηρεσίας, είτε λόγω μη εξοικείωσης με τον υπάρχοντα τεχνολογικό εξοπλισμό), 

απάτη,

- οι διαδικασίες: ανεπαρκείς διαδικασίες και έλεγχοι όσον αφορά την λήψη 

αποφάσεων και την επεξεργασία των πληροφοριών (π.χ. αποφάσεις που λαμβάνει το 

νομικό τμήμα της εκάστοτε τράπεζας), οργανωτικές ελλείψεις, λάθη ή παραλείψεις 

στην εφαρμογή των διαδικασιών (π.χ. λόγω μη τήρησης των εγκυκλίων εγγράφων 

των τραπεζών),

- τεχνικοί κίνδυνοι, που σχετίζονται με λανθασμένα μοντέλα ή λανθασμένη 

εφαρμογή αυτών,

- τα πληροφοριακά συστήματα: ακόμα και πανάκριβα πληροφοριακά συστήματα, 

μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε μια τράπεζα, αν δεν έχει προηγηθεί 

σωστή μελέτη εγκατάστασής τους και προσαρμογής των υπαλλήλων σε αυτά.

Ελλείψει ικανών μηχανισμών και συστημάτων ανίχνευσης κινδύνου, κάποιοι 

σημαντικοί κίνδυνοι αγνοούνται, με αποτέλεσμα να μην τυγχάνουν διόρθωσης ή 

δραστικής αντιμετώπισης, που ιδίως για μια τράπεζα μπορεί να αποβεί 

καταστροφικό. Έτσι, ο λειτουργικός κίνδυνος μπορεί να είναι από αμελητέος (π.χ. 

βλάβη σε φωτοτυπικό μηχάνημα) μέχρι υψίστης σημασίας (π.χ. 1995: κίνδυνος 

πτώχευσης εξαιτίας αναποτελεσματικού διαχειριστικού ελέγχου στην Τράπεζα 

Barings). Όπως και να' χει πάντως, οι τράπεζες οφείλουν να βρίσκονται πάντα σε 

ετοιμότητα, ώστε να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις κάθε 

λογής απρόοπτες καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα.

Για διευκόλυνση στη διαχείριση του κινδύνου ιιπορούιιε να τον διακρίνουιιε και στις 

εξής κατηγορίες

Παραπάνω έγινε ανάλυση, όσον αφορά τις βασικότερες κατηγορίες των 

τραπεζικών κινδύνων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν και οι σημαντικότερες πηγές 

κινδύνου για τις τράπεζες. Ωστόσο, δεν γεννιούνται όλοι οι κίνδυνοι από τις
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τράπεζες. Μερικοί από αυτούς μπορούν να γίνουν αντικείμενο συναλλαγών, άλλοι να 

μεταφερθούν και άλλοι να εκμηδενιστούν. Με άλλα λόγια, η τραπεζική 

διαμεσολάβηση βοηθά την αγορά στη μεταφορά ή ακόμα και στην αποφυγή του 

κινδύνου, μέσω της διαχείρισής του. Είναι, επομένως ιδιαίτερα χρήσιμο να 

αναλύσουμε τους τραπεζικούς κινδύνους σε τρεις υποομάδες, ώστε να 

διευκολυνθούμε σημαντικά και στη διαχείρισή τους.

1. Κίνδυνοι που μπορούν να αποφευχθούν ή να εκμηδενιστούν από κατάλληλες 

ακολουθούμενες τραπεζικές τεχνικές

Στην περίπτωση αυτή, ο τραπεζικός οργανισμός πρέπει να λάβει τα 

κατάλληλα μέτρα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες παρουσίασης κινδύνων 

που ως πηγή τους έχουν τη διαφορετική ιδιοσυγκρασία της κάθε αγοράς. Τέτοια 

μέτρα αναφέρονται στη διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Επίσης, αναφέρονται στην 

ελαχιστοποίηση των συναλλαγών που δεν έχουν τις απαραίτητες ούτε και τις 

επιθυμητές χαρακτηριστικές ιδιότητες από την τράπεζα και που δεν είναι αναγκαίες 

στην αποτελεσματική διάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Ο κίνδυνος που απομένει αναφέρεται στον κίνδυνο του κάθε προϊόντος. Ο 

συστηματικός κίνδυνος δεν διαφοροποιείται και ο μόνος τρόπος για τη μείωσή του 

είναι να αφαιρεθούν από το χαρτοφυλάκιο τα στοιχεία εκείνα που δεν είναι 

επιθυμητά ή που δεν προσφέρουν. Μπορεί, όμως, και να ελαχιστοποιηθεί μέσω 

στρατηγικών αντιστάθμισης κινδύνου (hedging). Βέβαια, όλες αυτές οι δράσεις 

συνοδεύονται από το αντίστοιχο κόστος που καλείται να καταβάλει ο 

αντισυμβαλλόμενος στην τράπεζα.

2. Κίνδυνοι που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους συμμετέχοντες

Η διαχείριση του κινδύνου «περνάει», επίσης, και από τη μεταφορά του σε 

άλλους συναλλασσόμενους. Είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες 

σε μια αγορά ή ένα προϊόν δεν σκέφτονται την ίδια χρονική στιγμή να ενεργήσουν με 

βάση την ίδια και μόνο επενδυτική επιλογή. Πάντα υπάρχουν διαφορετικοί χρονικοί 

ορίζοντες επένδυσης, επίπεδα ρευστότητας ή διαφορετική αναδιάρθρωση 

χαρτοφυλακίων. Έτσι, ο τραπεζικός οργανισμός, που δεν έχει το συγκριτικό 

πλεονέκτημα στη διαχείρισή του ενός ή του άλλου κινδύνου και συνεπώς δεν υπάρχει 

λόγος να αναλάβει τέτοιους κινδύνους, είναι προτιμότερο να τους μεταφέρει σε 

άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία
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από την ανάληψη κινδύνων που δεν έχει την εμπειρία ή την ικανότητα να 

διαχειριστεί.

3. Κίνδυνοι που πρέπει να παρακολουθούνται κα να ελέγχονται ενεργητικά σε 

επίπεδο οργανισμού

Τέλος, η τρίτη υποομάδα αναφέρεται στην παρακολούθηση των κινδύνων των 

δραστηριοτήτων της τράπεζας. Εδώ, είναι φανερή η ανάγκη για την ποσοτικοποίηση 

της έκθεσης σε κίνδυνο σε τακτά χρονικά διαστήματα και για την υλοποίηση ενός 

συστήματος διαχείρισης κινδύνου που θα παρακολουθείται. Η μεθοδολογία VaR 

είναι ιδιαίτερα σημαντική προς την κατεύθυνση της παρακολούθησης του συνολικού 

κινδύνου του οργανισμού.

Με άλλα λόγια, αν δεν υπάρχει λόγος ανάληψης ενός κινδύνου από την 

τράπεζα, τότε καλό είναι να μεταφέρεται ο κίνδυνος αυτός στην αγορά.

Η εύθραυστη φήμη αποτελεί πηγή κινδύνου για τις τράπεζες 

(παραδείγματα μέσα από τον αμερικάνικο επιχειρηματικό κόσμο)

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για μια τράπεζα, άλλα και για μια 

εταιρία γενικότερα, είναι να χάσει το «καλό» της όνομα. Δε θα ήταν υπερβολή να 

πούμε ότι σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα μελήματα των διοικητικών συμβουλίων 

είναι η μελέτη των κινδύνων που μπορούν να πλήξουν την εικόνα των εταιρειών 

τους. Κίνδυνοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν την μορφή λογιστικών ατασθαλιών ή 

ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών. Άλλωστε, τα εταιρικά σκάνδαλα των 

προηγούμενων έχουν εγείρει το αίτημα για μεγαλύτερη διαφάνεια".

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το γιατί. Εάν η φήμη μιας εταιρείας 

δεχθεί πλήγμα, η κατάρρευσή της είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Για παράδειγμα, η 

αμερικάνικη εταιρία Arthur Andersen άρχισε να χάνει τους πελάτες της προτού 

ξεκινήσει ο διασυρμός των δικαστηρίων, ενώ όταν στην εταιρεία διαχείρισης 

αμοιβαίων κεφαλαίων Putnam Investments ξεκίνησαν έρευνες από τον γενικό 

εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Eliot Spitzer, οι ρευστοποιήσεις ήταν κάτι περισσότερο 11

11 Μέσα στα τελευταία χρόνια, η αμερικανική ασφαλιστική εταιρεία Aon διενήργησε έρευνα σε 2000 
ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες, από την οποία προέκυψε ότι ο «No 1 επιχειρηματικός κίνδυνος» δεν 
ήταν άλλος από την κακή φήμη.
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από άμεσες. Αλλά και στην περίπτωση που κάποια εταιρεία κατορθώσει να επιβιώσει 

μετά από έναν διασυρμό, οι απώλειες που θα έχει στο μεταξύ υποστεί είναι 

ανυπολόγιστες.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι σύμβουλοι επιχειρήσεων προσπαθούν να 

εξηγήσουν στους πελάτες τους πόσο σημαντικό είναι το «χτίσιμο» του καλού 

ονόματος, αλλά μόλις πρόσφατα κατάφεραν να τους πείσουν. Αφορμή για το ξαφνικό 

ενδιαφέρον των εταιρειών δεν ήταν μόνο ο φόβος του εισαγγελέα. Στην εποχή των 

ΜΜΕ και του Internet, λίγα είναι πλέον τα «εταιρικά μυστικά» που μπορούν να 

κρατηθούν «μυστικά».

Οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι κρίνονται από τις ίδιες 

τους τις πράξεις. Η Wall- Mart Stores, η κολοσσιαία αμερικανική εταιρεία λιανικής, 

για παράδειγμα, μηνύθηκε πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση επειδή 

απασχολούσε παράνομα αλλοδαπούς εργάτες. Ωστόσο, παρά το ότι η Wall- Mart δεν 

γνώριζε το γεγονός, καθώς τις συγκεκριμένες «προσλήψεις» τις είχε κάνει κάποιος 

υπεργολάβος, η Wall- Mart εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να δέχεται επικρίσεις.

Ορισμένοι από τους πλέον δραστήριους «καταστροφείς εταιρικών 

υπολήψεων» είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, Greenpeace και Friends of the 

Earth. Σκοπός τους είναι να μποϋκοτάρουν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που 

έρχονται σε αντίθεση με το κοινό καλό. Κατά καιρούς στο στόχαστρό τους έχουν 

μπει εταιρείες όπως η Nestle, η Esso και η Shell. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι 

καμία μη κυβερνητική οργάνωση δεν είναι σε θέση να πλήξει την υπόληψη και το 

κύρος μιας εταιρείας, το ίδιο αποτελεσματικά με τον τρόπο που μπορεί να το κάνει η 

ίδια η εταιρεία στον εαυτό της. Χαρακτηριστικό σε αυτήν την περίπτωση είναι το 

παράδειγμα της Parmalat.

Μόλις πριν από μερικά χρόνια, η «φήμη» μιας εταιρείας ήταν ευθύνη των 

τμημάτων marketing και διαφήμισης. Σήμερα, όμως, που οι «απειλές» έχουν 

πολλαπλασιαστεί (ιδιαίτερα από ηθικής και νομικής πλευράς) το βάρος της υπόληψης 

μιας εταιρείας πέφτει στους ώμους του διευθύνοντος συμβούλου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ 

ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η χρηματοοικονομική ευπάθεια αυξάνει την πιθανότητα αθέτησης της 

υποχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, πράγμα που 

μπορεί να οδηγήσει στην κρίση εμπιστοσύνης των επενδυτών και συνεπώς στην 

παρεμπόδιση των τραπεζών να προσφέρουν την πολυπόθητη ρευστότητα. Εξάλλου, η 

διαφάνεια των συναλλαγών της τράπεζας αποτελεί σημαντικό μέρος της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών, ενώ αντίθετα ενδεχόμενη έλλειψη επενδυτικής 

εμπιστοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε κρίση ολόκληρου του πιστωτικού συστήματος12 

(περιοδικό Δελτίον της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, «Τραπεζικές κρίσεις και 

πολιτικές αναδιάρθρωσης τον τραπεζικού συστήματος»). Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό 

ότι είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός ενιαίου και ασφαλούς πλαισίου λειτουργίας 

ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το θεσμικό, αυτό, πλαίσιο πρέπει να υπάρχει για τρεις, κυρίως, λόγους: α) για 

λόγους προστασίας των επενδυτών, β) για λόγους προστασίας εκείνων με τους 

οποίους συναλλάσσεται ο οργανισμός και γ) για λόγους προστασίας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα (Συριόπουλος, 2000). Μέσω του 

θεσμικού πλαισίου τίθενται περιορισμοί και δίνονται κατευθύνσεις που εμπνέουν 

εμπιστοσύνη στη διαχείριση κινδύνου, αποτελώντας κίνητρο για την ανάπτυξη και 

την αποτελεσματικότερη οργάνωση εσωτερικού ελέγχού μέσα στους τραπεζικούς 

οργανισμούς.

Θα μπορούσε, βέβαια, να πει κανείς ότι η θεσμοθέτηση αυτή αντιτίθεται 

στους όρους του ελεύθερου ανταγωνισμού και συνεπώς στην απορρύθμιση, που 

αναλύθηκε παραπάνω στο κεφάλαιο της ιστορικής αναδρομής. Εντούτοις, η εμπειρία 

μάλλον δίδαξε ότι η απορρύθμιση αυτή είχε αφήσει ένα σημαντικό κενό, που έπρεπε 

να συμπληρωθεί με νέους κανόνες και ρυθμίσεις, προσαρμοσμένους στους κάθε 

λογής κινδύνους. Οι κανόνες αυτοί από τη μία μεριά θα βοηθούσαν στη διατήρηση 

της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος και στην προστασία των αποταμιεύσεων

12 Με βάση πρόσφατη εμπειρία, το κόστος της εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης ενός τραπεζικού 
συστήματος μετά από μια περίοδο κρίσης κυμαίνεται μεταξύ 5% του ΑΕΠ (για μεγάλες οικονομίες, 
όπως οι ΗΠΑ) έως και 50% (για μικρές οικονομίες, όπως το Κουβέιτ το 1991)
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και από την άλλη μεριά θα αύξαναν τον βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, ενισχύοντας παράλληλα την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και την προστασία των επενδυτών.

Συνθύκτι ττκ Βασιλείας 1 (Basel 1)

Αντικείμενο της Συνθήκης της Βασιλείας 1 ήταν η καθιέρωση ενός ενιαίου 

συστήματος μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας των διεθνών εμπορικών 

τραπεζών και η επιβολή ελάχιστων ορίων επάρκειας ιδίων κεφαλαίων13, με σκοπό 

την ενίσχυση του περιεχομένου των κανόνων της προληπτικής εποπτείας σε διεθνές 

επίπεδο. Η επιδίωξη ήταν να περιοριστεί η έκθεση των διεθνών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων σε αφερεγγυότητα, μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς τους να 

απορροφούν απροσδόκητες ζημιές.

Βέβαια, μερικοί από τους θεσμικούς κανόνες της Βασιλείας 1 ήταν απλοί και 

στόχευαν στον περιορισμό των πιθανών κινδύνων (π.χ. ο Δείκτης Ρευστότητας = 

κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυχρόνιες υποχρεώσεις, πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

της μονάδας). Όμως, πυρήνας του θεσμικού πλαισίου ήταν η κεφαλαιακή επάρκεια 

(capital adequacy) των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, δηλαδή το ελάχιστο όριο 

κεφαλαίου προσαρμοσμένου για κίνδυνο (risk-based capital) από τις διάφορες θέσεις 

στο χαρτοφυλάκιό τους.

Τα βασικά στοιχεία της Συνθήκης της Βασιλείας 1, που εκδόθηκε το 1988, 

συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία (Συριόπουλος, 2000):

S Η τράπεζα πρέπει να έχει επάρκεια κεφαλαίων τουλάχιστον ίση με το 8% των 

σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του ενεργητικού της.

•S Εάν η επάρκεια κεφαλαίων είναι μικρότερη, τότε η τράπεζα πρέπει να της 

επαναφέρει μέσω αναδιάρθρωσης των κεφαλαίων της.

^ Εάν δεν τα καταφέρει, τότε η εποπτική αρχή μπορεί να πουλήσει την τράπεζα.

Τον Απρίλιο του 1995, η Επιτροπή της Βασιλείας οδηγήθηκε σε επέκταση των 

θέσεών της σχετικά με τα υποδείγματα κινδύνων αγοράς. Συγκεκριμένα, για πρώτη 

φορά έδωσε τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν δικά τους,

13 Ως επάρκεια ιδίων κεφαλαίων νοείται ένα σύστημα κανόνων, τους οποίους εφαρμόζουν οι 
ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα εποπτευόμενα από αυτές χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται κατά 
την ανάληψη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
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εσωτερικά υποδείγματα (internal models) για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων 

κεφαλαίων, πράγμα που προέκυψε από το γεγονός ότι πολλά ιδρύματα είχαν ήδη 

αναπτύξει προχωρημένα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, πιο περίπλοκα ακόμα και 

από αυτά που πρότειναν οι εποπτικές αρχές.

Συνθήκη me Βασιλείας 2 (Basel 2)

Η Συνθήκη της Βασιλείας 1 αναμφισβήτητα αποτέλεσε σημαντική καινοτομία 

για την εποχή της. Εντούτοις, έχοντας «γεννηθεί» το 1988, αντικατόπτριζε και 

αναφερόταν στα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά πράγματα της συγκεκριμένης 

εποχής. Έτσι, το 2000, η Επιτροπή της Βασιλείας θεώρησε ότι ήταν πλέον καιρός να 

αναθεωρήσει τα μέτρα που είχαν ληφθεί με την Basel 1 (Ruth Finch, 2001) για την 

κεφαλαιακή επάρκεια, ώστε να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της σύγχρονης 

εποχής.

Το ανανεωμένο Σύμφωνο της Βασιλείας14 15 εκδόθηκε στις αρχές του 2001 και 

όπως δήλωνε ο Επικεφαλής της Επιτροπής της Βασιλείας «στόχευε στην διεύρυνση 

των δυνατοτήτων μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών» (Sheenagh 

Gordon-Hart, Balance Sheet, “Basel 2: the risk to the global consensus", Vol. 12, No 

1, 2004, pp 22-26). Άλλωστε, η Επιτροπή της Βασιλείας επιζητούσε από το νέο 

Σύμφωνο περισσότερη ευελιξία και βελτιωμένη μέτρηση και διαχείριση του 

κινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά υπήρξε η πεποίθηση ότι το νέο Σύμφωνο 

θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο 2004, όμως απ' ότι φαίνεται η 

εφαρμογή του θα καθυστερήσει τουλάχιστον ως το τέλος του 2006 Ι5.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο, που έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή της Βασιλείας 

σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, αναφέρεται σε τρεις πυλώνες 

(Γκόρτσος, X. , «Το νέο Διεθνές Πλαίσιο Υπολογισμού της Κεφαλαιακής Επάρκειας 

των Τραπεζών και οι Επιπτώσεις του στη Λειτουργία του Τραπεζικού Συστήματος», 

περιοδικό Επιλογή, 2003):

14 Κείμενα του νέου προτεινόμενου πλαισίου της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των 
τραπεζών βρίσκονται στο site www.bis.orti
15 Το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας πρόκειται να εφαρμοστεί σε πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, 
προκαλώντας σοβαρά προβλήματα συντονισμού και οργάνωσης. Οι συζητήσεις για την εφαρμογή του 
νέου Συμφώνου φέρνουν σε προφανή αντιπαράθεση την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς κάθε μία από 
την πλευρά της επιθυμεί την όσο το δυνατόν καλύτερη διαφύλαξη των συμφερόντων της (βλέπε 
Sheenagh Gordon-Hart, “Basel 2: the risk to the global consensus”, 2004)
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1 ς πυλώνας: Εναλλακτικές μεθοδολογίες υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας 

0capital adequacy) των τραπεζών για την κάλυψη του πιστωτικού και λειτουργικού 

κινδύνου.

2ος πυλώνας: Παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας (supervisory review) των 

τραπεζών και των εφαρμοζόμενων μεθόδων εκ μέρους των εποπτικών αρχών και 

3ος πυλώνας: Πειθαρχία μέσω της αγοράς (market discipline), δηλαδή ρύθμιση της 

υποχρέωσης των τραπεζών να δημοσιοποιούν ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τους 

κινδύνους που αναλαμβάνουν, τη μέθοδο με την οποία τους παρακολουθούν, άλλα 

και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησής τους, προκειμένου να επιτρέψουν στους 

επενδυτές των κεφαλαιαγορών να αξιολογήσουν σωστά τις επενδύσεις τους στον 

τραπεζικό τομέα.

ΣΥΜΦΩΝΟ BASEL 2

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΥΛΩΝΑΣ 3:
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΚΗΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ
•Καθορίζει το ελάχιστο 
επιτρεπτό επίπεδο κεφαλαίων

•Εποπτεία των υπολογισμών 
και των στρατηγικών των 
τραπεζών

•Δημοσιοποίηση της 
κεφαλαιακής δομής των 
τραπεζών

•Βοηθητική προσέγγιση ως προς 
τον πιστωτικό κίνδυνο (internal 
ratings, IRB)

•Οι τράπεζες α) να εκτιμούν 
την φερεγγυότητα έναντι του 
κινδύνου και β) να διαθέτουν 
επιπλέον κεφάλαιο από το 
ελάχιστο επιτρεπτό

•Δημοσιοποίηση της 
μέτρησης του κινδύνου και 
των πρακτικών μάνατζμεντ

•Ειδική μεταχείριση του 
λειτουργικού κινδύνου

•Οι ρυθμιστές να επεμβαίνουν 
σε αρχικό στάδιο σε περίπτωση 
χειροτέρευσης της 
κεφαλαιακής επάρκειας των 
τραπεζών

•Δημοσιοποίηση του 
«προφίλ» του κινδύνου 
γενικότερα

•Ειδικό πλαίσιο κινδύνου 
αγοράς

•Δημοσιοποίηση της 
κεφαλαιακής επάρκειας

Διάγραμμα 3 : Οι τρεις πυλώνες του Basel 2 16
(Garside, Τ., Bech J., Balance Sheet, “Dealing with Basel 2: the impact of the New Basel 
Capital Accord”, Vol 11, No 4, 2003, p.26-31)

16 Σημαντικά στοιχεία για τους τρεις πυλώνες αντλούμε από το άρθρο του Robert Hudson, “Dealing 
with Basel 2: Basel 2 - the end of risk management? ", Balance Sheet, Vol 11, No 4, 2003, pp. 32-35, 
από το άρθρο των Thomas Garside και Jens Bech, “Dealing with Basel 2: the impact of the New Basel 
Capital Accord”, Balance Sheet, Vol 11, No 4, 2003, pp. 26-31, καθώς και από διάφορα sites στο 
διαδίκτυο: http://www.peldec.com/downloads/basel ii benefits.pdf 
http://www.bis.org/publ/bcbsl 11 .pdf
http://www.chordiant.coni/solutions/basel2.html?src=overturebasel 
http://www.ine.otoe.gr/ekdoseis/lexiko kask/lexiko %CE%92.htm κλπ
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Αύξηση Πολυπλοκότητας

STANDARDISE IRB IRB

RISK WEIGHTS

Βελτιωμένη έκδοση της 
ήδη υπάρχουσας 
standardized μεθόδου

Βασισμένα σε εσωτερική διαβάθμιση (internal rating)

Εξαρτάται άμεσα από την Probability of Default (PD) 
ίων δανείων, την λήξη τους κ.λ.π.

PARAMETERS

Εξωτερική διαβάθμιση PD PD από εσωτ. σύστημα PD από εσωτ. σύστημα
πιστωτικές μετατροπές 
καθορισμένες από την 
Βασιλεία

Αυστηρότητα και 
πιστωτικές μετατροπές 
καθορισμένα από την 
Βασιλεία

Αυστηρότητα καθορισμένη 
από εσωτ. σύστημα και 
πιστωτ. μετατροπές από την 
Βασιλεία

MITIGATION

μερική mitigation 
επιτρέπεται μέσω της 
συσσώρευσης ρίσκου

Σταδιακός υπολογισμός 
mitigation μέσω της 
συσσώρευσης 
εγγυήσεων της 
Βασιλείας

Πλήρης πιστωτική mitigation
Αλλαγές εγγυήσεων μέσα από 
αυστηρούς υπολογισμούς

Αύξηση Κεφαλαιακών Απαιτήσεων

Διάγραμμα 4 :Οι τρεις προσεγγίσεις του Credit Risk (1ος πυλώνας)
(Garside, Τ., Bech J., Balance Sheet, “Dealing with Basel 2: the impact of the New Basel 
Capital Accord”, Vol 11, No 4, 2003, p.26-31)

Όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 4, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέγουν για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων μία από τις δύο μεθόδους 

που το νέο πλαίσιο θέτει στη διάθεσή τους:

S την τυποποιημένη μέθοδο (Standardized Approach), που στην ουσία είναι η 

τροποποιημένη μέθοδος που εφαρμόζεται ήδη και 

Ά τη μέθοδο υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου με βάση εσωτερικό 

σύστημα διαβάθμισης (Internal Rating Based Approach), που θα πρέπει 

ωστόσο να εγκριθεί από τις εποπτικές αρχές.

Ανεξάρτητα, πάντως, από την επίσημη μέθοδο αξιολόγησης του πιστωτικού 

κινδύνου που επιλέγει η εκάστοτε τράπεζα, η εφαρμογή των νέων κανόνων 

προϋποθέτει οπωσδήποτε τη δημιουργία ενός εσωτερικού συστήματος διαβάθμισης 

(rating). Η δομή των πλέον δοκιμασμένων συστημάτων αξιολόγησης είναι η 

ακόλουθη, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Άννας Πούσκουρη στο άρθρο της «Το νέο 

Σύμφωνο της Βασιλείας και Ανταγωνιστικότητα» :
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α) Στοιχεία Αγοράς
□ Δομή και προοπτικές κλάδου
□ Στοιχεία ανταγωνισμού
□ Σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες
□ Ποικιλία και ποιότητα προϊόντων
□ Δαπάνες επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό
□ Δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία

β)Στοιχεία Διοίκησης
□ Επιχειρηματική στρατηγική
□ Εταιρική διακυβέρνηση, ικανότητες διοικούντων, θέματα διαδοχής
□ Διαφάνεια και αξιοπιστία
□ Εμπειρία από την επικοινωνία με την τράπεζα

γ)Οικονομικά στοιχεία
□ Εξέλιξη εσόδων και κερδοφορίας
□ Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης / cash flow
□ Κεφαλαιακή δομή, δανεισμός
□ Ρευστότητα, δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά
□ Τριετής, τουλάχιστον, οικονομικός προγραμματισμός

δ)Ειδικοί κίνδυνοι (soft and hard facts)
□ Μέγεθος και δομή Ομίλου
□ Εμπειρία συμπεριφορές στην αγορά
□ Άλλοι κίνδυνοι, π.χ. περιβαλλοντολογικοί, εργασιακοί, παρουσία σε χώρες 

υψηλού πολιτικού κινδύνου

ε)Μακροοικονομικοί και θεσμικοί κίνδυνοι
□ Ευαισθησία σε συγκυριακές αλλαγές (π.χ. τουρισμός)
□ Ευαισθησία σε θεσμικές αλλαγές (π.χ. φαρμακοβιομηχανία)

στ)Υπάρχουσες εξασφαλίσεις σε κινητές αξίες, ακίνητα

Από όλα τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι τόσο η θεωρία, όσο και η 

πρακτική της «διαχείρισης κινδύνου» έχει παρουσιάσει θεαματικές αλλαγές τα 

τελευταία χρόνια. Παρόλες τις δικλείδες ασφαλείας, όμως, στις οποίες βασίζονται 

τόσο οι τράπεζες όσο και οι μεγάλες πολυεθνικές, το παράδειγμα των Enron17, 

WorldCom18 και Parmalat μας διδάσκει ότι η ύπαρξη μεγάλου μεγέθους, διεθνούς 

παρουσίας και υψηλού εξωτερικού rating δεν προστατεύει κατ' ανάγκην τις τράπεζες 

από ενδεχόμενες σοβαρές ζημιές. Και φυσικά δεν τις απαλλάσσει από την υποχρέωση 

να κάνουν όσο πιο επαγγελματικά μπορούν την ανάλυση των πιστωτικών κινδύνων 

που αναλαμβάνουν.

17 http://www.bambooweb.eom/articles/e/n/Enron.html και 
http://www.moodvskmv.com/research/Enron.pdf
18 http://www.moodvskmv.com/research/WorldCom.pdf
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Παρακάτω, παρατίθεται πίνακας που εμπεριέχει στοιχεία σύγκρισης των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών, ανάλογα με τη μέθοδο αξιολόγησης 

πιστωτικών κινδύνων που επιλέγεται. Επειδή ακριβώς η ορθότητα της επιλογής της 

μίας ή της άλλης μεθόδου (standardized ή IRB) έχει αποτελέσει αντικείμενο μεγάλης 

ανάλυσης και κριτικής, είναι συχνά χρήσιμη η άμεση σύγκριση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων των τραπεζών, βάσει της μεθόδου που χρησιμοποιείται.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αξιολόγηση
πιστολητΓπκής

Ικανότητας Πιθανότητα
Πτώχευσης

Μέθοδος
Τυποποιημένης

Προσέγγισης
(standardized)

Μέθοδος
IRBA

Σύγκριση
Τυποποιημένης

&IRBA
Εξωτερικό
Rating
(S&P)

Εσωτερικό
Rating
(HVB)

(α) (β) (Υ) = (β)/(α)
AAA 1 + 0,00% 20% 14,10% 0,71

ΑΑ+ 1 + 0,00% 20% 14,10% 0,71

ΑΑ 1 0,00% 20% 14,10% 0,71

ΑΑ- 1- 0,03% 20% 14,10% 0,71

Α+ 2+ 0,02% 50% 14,10% 0,28

A 2 0,05% 50% 19,10% 0,38

A- 2- 0,05% 50% 19,10% 0,38

ΒΒΒ+ 3+ 0,12% 100% 32,80% 0,33

ΒΒΒ 3 0,22% 100% 47,90% 0,48

ΒΒΒ- 4+ 0,35% 100% 64,30% 0,64

ΒΒ+ 4 0,44% 100% 74,30% 0,74

ΒΒ 5+ 0,94% 100% 120,20% 1,2

ΒΒ- 5- 1,33% 100% 149,50% 1,5

Β+ 6 2,91% 150% 241,50% 1,61

Β 7 8,38% 150% 440,10% 2,93

Β- 8 10,32% 150% 490,20% 3,27

CCC 8 21,94% 150% 625,00% 4,17

Διάγραμμα 5 : Σύγκριση κεφαλαιακών απαιτήσεων
(Δελτίον της ΕΕΤ, Άννα Πούσκουρη - Reiche, «Το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας και 
Ανταγωνιστικότητα», 2004)
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Για να γίνει πιο κατανοητός ο παραπάνω πίνακας, έστω ότι επιλέγουμε μία 

επιχείρηση, την οποία η S&P κατατάσσει στην κατηγορία ΒΒΒ με εξωτερικό rating 

(ή στην κατηγορία 3 με εσωτερικό rating). Σύμφωνα με διαβουλεύσεις της Επιτροπής 

της Βασιλείας, για την κατηγορία αυτήν η πιθανότητα πτώχευσης είναι 0,22%, ενώ οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών είναι 100% αν χρησιμοποιήσουμε την 

τυποποιημένη μέθοδο και 47,9% αν χρησιμοποιήσουμε την IRB μέθοδο ι9. Η 

τελευταία στήλη είναι απλά ένας αριθμός που δείχνει πόσες φορές μεγαλύτερες είναι 

οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αν χρησιμοποιήσουμε την IRB απ'ότι αν 

χρησιμοποιήσουμε την τυποποιημένη. Έτσι διαιρώντας το 47,9 με το 100 παίρνουμε 

τον αριθμό 0,48, που υποδηλώνει ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις με την 

τυποποιημένη μέθοδο είναι σχεδόν οι μισές σε σχέση με την IRB μέθοδο.

Από τον παραπάνω πίνακα, εξάλλου, οδηγούμαστε σε διάφορες χρήσιμες 

διαπιστώσεις. Έτσι, εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι δανειολήπτες με 

εξωτερικό rating AAA έως ΒΒ+ ή εσωτερικό rating 1 έως και 4 μπορούν να 

επιτυγχάνουν ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης, λόγω της χαμηλότερης 

δέσμευσης ιδίων κεφαλαίων της χρηματοδοτούσας τράπεζας. Λιγότερο εμφανές, 

αλλά ιδιαίτερα σημαντικό, είναι το συμπέρασμα ότι οι οφειλέτες χαμηλού κινδύνου 

(και άρα υψηλότερου rating) ωφελούνται διπλά, γιατί το κόστος άντλησης ιδίων 

κεφαλαίων από τις χρηματοδοτούσες τράπεζες μειώνεται, λόγω της υψηλής 

ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους.

Με άλλα λόγια, οι οφειλέτες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα μπορούν οι 

ίδιοι να μειώνουν το κόστος των κεφαλαίων που χρησιμοποιούν, εφόσον 

διαπραγματεύονται με καλύτερους όρους με τις τράπεζες. Και με τον τρόπο αυτό, 

βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητά των τραπεζών και επιτυγχάνεται ενεργητική 

διαχείριση της ποιότητας του πιστωτικού κινδύνου εκ μέρους των τραπεζών και 

των πελατών τους, ώστε να επιτυγχάνεται το άριστο κόστος χρήματος για τις δύο 

πλευρές. 19

19 Το ποσοστό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την τυποποιημένη μέθοδο (εν προκειμένω 100%) 
καθορίζεται εξωτερικά από την Επιτροπή της Βασιλείας, ενώ το ποσοστό της IRB μεθόδου (εν 
προκειμένω 47,9%) πηγάζει εσωτερικά, από έρευνες (benchmarking) του ίδιου του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Άλλωστε, αυτή ακριβώς είναι και η έννοια “internal rating based 
approach”. (Bessis, 2002, σελ. 43)
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Χρονικός ορίζοντας των εξελίξεων της Basel 2

Βάσει στοιχείων που αντλούμε από το άρθρο της Ρ. Jackson “Bank Capital: 

Basel 2 developments” (2002), το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας για την 

οριστικοποίηση του νέου πλαισίου έχει ως εξής20 21:

First Consultation Paper (CPI) Ιούνιος 1999
First Quantitative Impact Study (QIS1) Ιούλιος 2000
Second Consultation Paper (CP2) Ιανουάριος 2001
Second Quantitative Impact Study (QIS2) Απρίλιος 2001
QIS 2.5 Νοέμβριος 2001

QIS 3 Οκτώβριος 2002
Third Consultation Paper (CP3) Άνοιξη 2003

Οριστικοποίηση του Συμφώνου Άνοιξη 2004

Παράλληλη εφαρμογή των εξελιγμένων μεθόδων 
και του παρόντος συμφώνου

2006

Εφαρμογή τέλος 2006
Πηγή: Ρ. Jackson (2002)

21Διάγραμμα 6: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Basel 2

Συνέπεια εφαρμογής της Basel 2

Το νέο πλαίσιο της Βασιλείας προτείνει μεθόδους υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων πιο ευαίσθητες ως προς τον κίνδυνο, πράγμα που μπορεί 

να διαταράξει τη συμπεριφορά των τραπεζών κατά τη διάρκεια οικονομικών υφέσεων 

και παράλληλα να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο σχεδιασμό και στη διαχείριση των 

κεφαλαίων. Αναπόφευκτα, δημιουργούνται προϋποθέσεις για έντονες διακυμάνσεις 

στις εσωτερικές και εξωτερικές διαβαθμίσεις κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού 

κύκλου, οδηγώντας σε σημαντική μεταβλητότητα των εποπτικών κεφαλαίων. Κάτι 

τέτοιο ωθεί τις τράπεζες να ασκήσουν περιοριστική πολιτική, γεγονός που επιδρά

20 Η Επιτροπή της Βασιλείας, μετά από παρουσίαση των προτάσεών της (μέσω των Consultation 
Papers), πραγματοποιεί ποσοτικές μελέτες (Quantitative Impact Studies, QIS) για να εκτιμήσει τις 
ενδεχόμενες συνέπειες των προτάσεών της.
21 Βλέπε Παράρτημα
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αρνητικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα των τραπεζών και ενισχύει την 

κυκλικότητα της οικονομίας (Wilson and Wilde, 2001).

Εξάλλου, ο υψηλός βαθμός ευαισθησίας μάλλον αποθαρρύνει τις τράπεζες 

από επενδύσεις σε στοιχεία του ενεργητικού με σχετικά υψηλό κίνδυνο, 

αποδυναμώνοντας την κερδοφορία της τράπεζας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σημαντικό 

ρόλο παίζουν το εύρος χρήσης των τεχνικών μείωσης του κινδύνου από τις εποπτικές 

αρχές και το κόστος εφαρμογής τους. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι η μέθοδος της 

τιτλοποίησης επηρεάζεται αρνητικά, ενώ η χρήση των εγγυήσεων και εξασφαλίσεων 

επηρεάζονται θετικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες -μέσα από την ανανεωμένη 

Συνθήκη της Βασιλείας- μέθοδοι υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, όντας 

περισσότερο ευαίσθητες από πριν, μειώνουν τα κίνητρα για κανονιστικό arbitrage, 

ενώ συγχρόνως ενδυναμώνουν τα κίνητρα για την αξιόπιστη μέτρηση των κινδύνων 

και την άριστη επιλογή στοιχείων ενεργητικού22 *. Όμως, η παρουσία των τριών 

εναλλακτικών μεθόδων (που εμφανίζουν διαφορά στο βαθμό ευαισθησίας ως προς 

τον κίνδυνο) και τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά κάθε τράπεζας ως προς τον κίνδυνο 

χαρτοφυλακίου, παρότι μειώνουν τα κίνητρα, εντούτοις διατηρούν τη δυνατότητα για 

κανονιστικό arbitrage .

Όσον αφορά το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων, πολλές σχετικές 

έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι «μεγάλες και εξελιγμένες» τράπεζες θα 

έχουν μία καθαρή μείωση στις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις, ενώ αντίθετα ένας 

μεγάλος αριθμός «μικρότερων» τραπεζών θα αντιμετωπίσουν σημαντική αύξηση των 

κεφαλαιακών τους απαιτήσεων.

Το παραπάνω εξηγείται αν λάβουμε υπόψη ότι οι μεγάλοι τραπεζικοί 

οργανισμοί: α) είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν τις εξελιγμένες προσεγγίσεις που 

προσφέρει η Basel 2 στην ανάλυση, μέτρηση και στάθμιση των κινδύνων, β) έχουν 

την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν κάθε εργαλείο διαχείρισης και μείωσης των

22 Ως εκ τούτου, αναμένεται από τις τράπεζες να προβούν σε μια ευρείας κλίμακας επανατιμολόγηση 
των δανείων και των χρεωστικών τους τίτλων, πράγμα που θα επιφέρει μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ 
του εποπτικού και οικονομικού κεφαλαίου. Αλλωστε, όπως λέει και ο Marshall (2003), η Basel 2 είναι 
μία εξαιρετική ευκαιρία για τις τράπεζες να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης της 
απόδοσης υπολογισμένης με βάση τον κίνδυνο.
2j Εφαρμόζοντας την μέθοδο IRB, που είναι πιο ευαίσθητη ως προς τον κίνδυνο, η τράπεζα (που δεν 
ευνοείται από τις διαβαθμίσεις των στοιχείων ενεργητικού) θα αντιμετωπίσει υψηλότερες κεφαλαιακές 
απαιτήσεις απ’ ότι αν εφάρμοζε την τυποποιημένη μέθοδο (standardized). Άρα, οι τράπεζες που έχουν 
στοιχεία ενεργητικού χαμηλής διαβάθμισης (δηλ. διατρέχουν μεγαλύτερο πιστωτικό κίνδυνο) θα 
επιλέξουν την τυποποιημένη μέθοδο, που οδηγεί σε χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, (ισχύει και 
το αντίστροφο)
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κινδύνων, γ) μπορούν αν προβούν σε αλλαγή στρατηγικού σχεδιασμού, 

αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου ή και αλλαγή της διάρθρωσης των προσφερόμενων 

τραπεζικών προϊόντων, βασιζόμενοι σε υποδείξεις αναλυτών που βοηθούν τις 

τράπεζες να ελαχιστοποιήσουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις (risk - pillar 

strategies). Άλλωστε, η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων αποδεσμεύει 

κεφάλαια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νέες τραπεζικές και επενδυτικές 

εργασίες, ενισχύοντας την εταιρική αξία της τράπεζας.

Σημαντική καινοτομία που προωθείται μέσα από το ανανεωμένο Σύμφωνο της 

Βασιλείας είναι η μέθοδος IRB, η οποία βασίζεται σε εφαρμογή εσωτερικών 

υποδειγμάτων (internal models) για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου. Θα 

πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι οι τράπεζες, εφαρμόζοντας την IRB μέθοδο και 

χρησιμοποιώντας δικές τους πληροφορίες και εσωτερικά στοιχεία για τη διαβάθμιση 

των στοιχείων ενεργητικού, γίνονται περισσότερο επιρρεπείς σε υποεκτιμήσεις των 

στοιχείων του ενεργητικού (“gaming and manipulation ”), πράγμα όμως που μπορεί 

να αντιμετωπιστεί με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και την πειθαρχία της αγοράς 

(Benink Η. and Wihlborg C., 2002)24.

Εξάλλου, συχνά διατυπώνονται ανησυχίες ότι οι προτεινόμενες μέθοδοι 

ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου οδηγούν τον τραπεζικό τομέα σε μία ενιαία 

προσέγγιση του πιστωτικού κινδύνου και σε μία ενιαία μεθοδολογία διαχείρισής του, 

πράγμα που μπορεί κάλλιστα να οδηγήσει σε αύξηση του συστηματικού κινδύνου. Ως 

εκ τούτου, δεν είναι λίγες οι φορές που οι τράπεζες προσπαθούν να διερευνήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο τους επηρεάζει ο νέος ρόλος των οργανισμών αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας (π.χ. Moody’s)25.

Ιδιαίτερης σημασίας στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας είναι η 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Σε μεγάλο 

βαθμό, η νέα συνθήκη αγνοεί τη δυνατότητα διαφοροποίησης του πιστωτικού 

κινδύνου του τραπεζικού χαρτοφυλακίου και άρα την ύπαρξη συσχέτισης και

24 Η πειθαρχία της αγοράς, που προωθείται μέσα από τον 3° πυλώνα του ανανεωμένου Συμφώνου της 
Βασιλείας, δημιουργεί κίνητρα στις τράπεζες να ενδυναμώσουν την αξιολόγηση και την τιμολόγηση 
των απόλυτων και των σχετικών κινδύνων του ενεργητικού, με συνέπεια την αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των κινήτρων, ως προς τον έλεγχο και την 
διαχείριση των κινδύνων, παίζει η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης στις τράπεζες (Llewellyn, 2001).
25 Ο συστηματικός κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι συχνά οι χαμηλής ποιότητας δανειολήπτες 
προσπαθούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να εξασφαλίσουν θετική διαβάθμιση, αν και 
παραμένουν δανειολήπτες υψηλού κινδύνου για την τράπεζα. Εξάλλου, οι οργανισμοί αξιολόγησης 
πολλές φορές δεν παρέχουν επαρκείς ως προς τους κινδύνους πληροφορίες, με αποτέλεσμα οι 
μεταβολές στις αξιολογήσεις να είναι υπερεκτιμημένες σε περιόδους ανάκαμψης και υποεκτιμημένες 
σε περιόδους ύφεσης (Amato and Furfine, 2003).
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συνδιακύμανσης διαφόρων κατηγοριών στοιχείων ενεργητικού (Goodhart, 2002). 

Μόνο στην περίπτωση της εξελιγμένης μορφής της IRB μεθόδου αναγνωρίζεται ένας 

βαθμός συσχέτισης μεταξύ των δανείων.

Όσον αφορά τη ροή των δανειακών κεφαλαίων, υποστηρίζεται πως με βάση 

την Basel 2 θα σημειωθεί υπερβολική αύξηση του κόστους τραπεζικού δανεισμού 

από τις οικονομικά αναπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ως συνέπεια, 

υπάρχει η πιθανότητα μείωσης των δανειακών κεφαλαίων από τις τράπεζες, καθώς 

επίσης και ο φόβος για προβλήματα στην διαχείριση του χαρτοφυλακίου για τις ίδιες 

τις τράπεζες . Ως εκ τούτου, αποδυναμώνονται τα κίνητρα για διαφοροποίηση σε 

διεθνές επίπεδο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου μεταξύ χωρών.

Σαφώς, πρωταρχικό ρόλο στην ανάλυση του νέου Συμφώνου της Βασιλείας 

παίζει το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ιδιαίτερη σημασία, όμως, έχει και η 

ανάλυση των συνεπειών της, τόσο στο κόστος όσο και στη σύνθεση των τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών.

Εύλογος είναι ο φόβος που διατυπώνεται συχνά ότι ενδέχεται το υπερβολικό 

κόστος εφαρμογής και λειτουργίας της Basel 2 να δημιουργήσει στις τράπεζες 

κίνητρο να απομακρυνθούν από τραπεζικές εργασίες, επιδρώντας αρνητικά και στις 

οικονομίες φάσματος των τραπεζών. Αντίθετα, αν μία τράπεζα προσανατολίζεται σε 

δάνεια υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης, τότε μπορεί να μειώσει τις θέσεις στις 

αγορές χρεογράφων και άλλων χρηματιστηριακών προϊόντων, μειώνοντας το βαθμό 

αποδιαμεσολάβησης της ίδιας της τράπεζας.

Εκτιμάται ότι εκείνες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην επενδυτική 

τραπεζική θα αντιμετωπίσουν αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις σε σύγκριση με τις 

τράπεζες που επικεντρώνονται στην λιανική τραπεζική. Παρακάτω παρατίθεται 

Διάγραμμα, στο οποίο δίνονται οι αυξήσεις των σταθμισμένων στοιχείων του 

ενεργητικού ως προς τον κίνδυνο, λόγω της παρουσίας των εν λόγω τραπεζών στην 

επενδυτική τραπεζική (Financial Times, 2003): 26

26 Η επιχειρηματολογία αυτή βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι οικονομικές μεταβλητές (επιτόκια, 
χρηματιστηριακοί δείκτες, μακροοικονομικές μεταβλητές) μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών 
παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό συσχέτισης απ' ότι οι μεταβλητές μεταξύ αναπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων οικονομιών).
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Αύξηση των RWA %
Credit Suisse 40,5
UBS 28
Deutsche Bank 24
ABN AMRO 15
Lloyds TSB 14
Societe Generale 13,5
BBVA 12,9
SCH 12,8
HSBC 12,5
Royal Bank of Scotland 12
Barclays 11,8
BNP Paribas 11,5
IntesaBCI 10
Commerzbank 8
HVB 6

Διάγραμμα 7 : Αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού

Αναφορικά με το κόστος συμμόρφωσης στη νέα Συνθήκη της Βασιλείας, 

είναι ευρέως παραδεκτό ότι αυτό θα αγγίξει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ο βαθμός 

πολυπλοκότητας των οδηγιών που θα πρέπει να τηρηθούν, οι αυξημένες ανάγκες σε 

εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η περαιτέρω εκπαίδευσή του είναι 

μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνιστούν αύξηση του κόστους συμμόρφωσης για 

τις τράπεζες. Επιπλέον, η τεχνολογική υποδομή για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, 

τη συλλογή στοιχείων, τις μεθόδους αξιολόγησης κινδύνων και τις διαδικασίες 

διαχείρισης κινδύνων δημιουργούν υψηλά κόστη, που θα μετακυλιστούν 

αναπόφευκτα στις ίδιες τις τράπεζες. Πρόσφατες μελέτες υπολογίζουν ότι το κόστος 

μετάβασης από το ισχύον στο ανανεωμένο Σύμφωνο της Βασιλείας ανέρχεται σε 100- 

200 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες και διεθνείς τράπεζες και σε λίγο λιγότερα από 100 

εκατ. ευρώ για τις περισσότερες μικρομεσαίες τράπεζες (Garside and Peterson, 2002).

Θα πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι όλο αυτό το εγχείρημα, στο οποίο 

υποβάλλονται οι τράπεζες, έχει ως απώτερο σκοπό να μειώσει τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις και το κόστος του κεφαλαίου, ώστε να βελτιώσει την κερδοφορία των 

τραπεζών. Άρα, κύριο κριτήριο εφαρμογής των προτεινόμενων από τη νέα Συνθήκη 

μεθόδων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων αποτελεί η σχέση ανάμεσα στα 

κεφαλαιακά οφέλη, την μείωση κινδύνου και το πρόσθετο κόστος εφαρμογής της
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Basel 2. Στην περίπτωση που το κόστος υπερβαίνει τα οφέλη, τότε θεωρούμε ότι το 

νέο κανονιστικό πλαίσιο επιβαρύνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος της τράπεζας.

Θα ήταν, τέλος, παράλειψη αν δεν γινόταν καθόλου λόγος για τον ρόλο των 

οικονομιών κλίμακας στην μετάβαση από το ισχύον στο νέο κανονιστικό πλαίσιο. 

Το υψηλό κόστος εφαρμογής της Basel 2 για τις μικρομεσαίες τράπεζες και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακίων τους καθιστούν δύσκολη την 

προσαρμογή τους στις νέες εξελιγμένες μεθόδους και μάλλον ανέφικτη τη μείωση 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Αντίθετα, οι εξελιγμένες τράπεζες βρίσκονται σε 

πλεονεκτικότερη θέση, αφού διατηρούν τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν τα 

συστήματα διαχείρισης κινδύνων και να απελευθερώσουν εποπτικά κεφάλαια. 

Άλλωστε, βάσει των παραπάνω δεδομένων και εξαιτίας της υποχρέωσης 

συμμόρφωσης με την ανανεωμένη Συνθήκη της Βασιλείας27, δεν θα ήταν καθόλου 

περίεργο αν σύντομα γίνουμε μάρτυρες ενός νέου κύματος εξαγορών και 

συγχωνεύσεων.

Η Basel 2 και τι εισαγωγή τικ μεθόδου IRB για την ιιέτρηση του πιστωτικού 

κινδύνου

Εισαγωγικά στοιχεία

Γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω ότι πρωταρχικό ρόλο για τα τραπεζικά 

πράγματα διαδραματίζει ο πιστωτικός κίνδυνος, για τον οποίο αναρίθμητα άρθρα 

έχουν γραφτεί και σημαντικότατες μελέτες έχουν διεξαχθεί στον ακαδημαϊκό και 

τραπεζικό κόσμο. Η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και η επιλογή της πλέον 

κατάλληλης μεθοδολογίας για αυτό έχει αποτελέσει και συνεχίζει να αποτελεί σημείο 

προβληματισμού των τραπεζιτών, οι οποίοι πολύ καλά γνωρίζουν ότι επηρεάζει 

σημαντικά την κερδοφορία τους. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να εμβαθύνουμε στην 

μελέτη του 1ου πυλώνα της Ανανεωμένης Συνθήκης της Βασιλείας, που εκτός από την 

τυποποιημένη (Standardized) προσέγγιση μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου (που 

υπήρχε και στην Basel 1), προωθεί και την IRB προσέγγιση, την οποία διαχωρίζει σε 

θεμελιώδη (Foundation) και προηγμένη (Advanced).

27 Σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει και η υποχρέωση συμμόρφωσης των εισηγμένων στα ευρωπαϊκά 
χρηματιστήρια επιχειρήσεων στα νέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία καθορίζουν τα πλαίσια 
δράσης και για τα τραπεζικά πράγματα.
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Το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 

αρχές του 2007, απαιτεί από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται διεθνώς να 

χρησιμοποιήσουν πιο ευαίσθητες στον κίνδυνο (risk sensitive) μεθόδους για τον 

υπολογισμό της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Έτσι, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, 

εκτός από την ήδη υπάρχουσα τυποποιημένη μέθοδο (Standardized approach), 

καθιερώνεται και η μέθοδος IRB (Internal Rating Based approach), που βασίζεται 

στην ύπαρξη εσωτερικού συστήματος διαβάθμισης28.

Βάσει στοιχείων που αντλούμε από το Ινστιτούτο Ερευνών της ΟΤΟΕ29 

(Οργανισμός Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος), η IRB, αποτελώντας 

καινοτομία της Basel 2, επιτρέπει στις τράπεζες να ποσοστικοποιήσουν ορισμένα 

στοιχεία-κλειδιά τα οποία είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής 

τους επάρκειας. Οπότε, οι σταθμισμένοι κίνδυνοι και τα κεφαλαιακά βάρη 

καθορίζονται μέσω ενός συνδυασμού α) ποσοτικών συντελεστών που παρέχονται είτε 

από τράπεζες ή τις εποπτικές αρχές και β) λειτουργιών σταθμισμένων κατά τον 

κίνδυνο που εξειδικεύονται από την BCBS (Basel Committee on Banking 

Supervision).

Η μέθοδος IRB συνδέεται στενά με τα βασικά αποτελέσματα της σύγχρονης 

θεωρίας της τιμολόγησης των περιουσιακών στοιχείων (modem asset pricing theory). 

Η μεθοδολογία της βασίζεται σε πρότυπο που αποδέχεται την πιθανότητα μια 

δανειζόμενη εταιρία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει το χρέος της, όπως 

καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της αξίας του ενεργητικού της (που λαμβάνεται 

σαν μία μεταβλητή που αλλάζει στο χρόνο εν μέρει λόγω της επίδρασης τυχαίων 

ακραίων γεγονότων) και της ονομαστικής αξίας των χρεών της. Έτσι, η αδυναμία 

αποπληρωμής των χρεών (default) συμβαίνει όταν το ενεργητικό μιας επιχείρησης 

είναι ανεπαρκές για να καλύψει τα χρέη. Και η σχετική μέτρηση του πιστωτικού 

κινδύνου σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως ενός έτους) είναι η 

πιθανότητα της αδυναμίας αποπληρωμής (probability of default).

Στη μέθοδο IRB, το απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο βασίζεται στην 

κατανομή των ζημιών που οφείλονται στην αδυναμία αποπληρωμής σε ένα

28 Η IRB μέθοδος διακρίνεται στην θεμελιώδη (foundation) IRB και στην προηγμένη (advanced) IRB. 
Σύμφωνα μάλιστα με τα λεγάμενα του Χρ. Γκόρτσου, Γ.Γ. της ΕΕΤ, για το χαρτοφυλάκιο της λιανικής 
(καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια), βάσει του πλαισίου αυτού, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν μόνο την προηγμένη μέθοδο.
http://www.oikonoiniki.gr/OBEMagazine.asp?Lang=GR&MaglD=l&newMAGAZlNE lD=127&new 
ARTICLE ID=458
29 http://www.ine.otoe.gr/ekdoseis/lexiko kask/lexiko %CE%92.htm
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χαρτοφυλάκιο δανείων ή συναφών χρηματοοικονομικών μέσων. Ο ορίζοντας της 

εκτίμησης του κινδύνου είναι ένα έτος και η μέθοδος IRB προϋποθέτει ένα επίπεδο 

εμπιστοσύνης (confidence level) 99,9%. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα 

πραγματοποίησης ζημίας που υπερβαίνει την εκτίμηση του μοντέλου, είναι δυνατόν 

να συμβεί μια φορά στα χίλια χρόνια. Επιπρόσθετα, η μέθοδος IRB καλύπτει μόνο μη 

αναμενόμενες ζημίες, δηλαδή ζημίες που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από 

προβλέψεις.

Η θέση του Loss Given Default στην IRB μέθοδο

Σύμφωνα με τον Til Schuermann (στέλεχος της Federal Reserve Bank of NY), 

στην IRB μέθοδο υπάρχουν τέσσερις επιμέρους παράμετροι για την εκτίμηση των 

πιστωτικών κινδύνων. Αυτές είναι οι εξής:

1. Probability of Default (PD): η πιθανότητα αδυναμίας του δανειζομένου να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην τράπεζα, 

δηλαδή η πιθανότητα μη αποπληρωμής (αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονικό 

ορίζοντα, π.χ. ένα έτος).

2. Loss Given Default (LGD): η ζημιά που επωμίζεται η τράπεζα στην 

περίπτωση αδυναμίας του δανειζόμενου να αποπληρώσει το χρέος του. 

(πρόκειται για τη ζημιά από ένα δάνειο λόγω της μη αποπληρωμής αυτού, που 

εκφράζεται σαν ποσοστό της αρχικής ονομαστικής αξίας του χρέους).

3. Exposure at Default (EAD): αντιπροσωπεύει το ποσό (όχι το ποσοστό), κατά 

το οποίο το πιστωτικό ίδρυμα είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο μη 

αποπληρωμής (είναι η ονομαστική αξία του χρέους ενός δανειολήπτη).

4. Maturity of the loan (Μ): η λήξη ενός δανείου.

(Στις τέσσερις αυτές παραμέτρους, που συντελούν στην εκτίμηση του 

πιστωτικού κινδύνου, το Ινστιτούτο Ερευνών (ΙνΕ) της ΟΤΟΕ έρχεται να προσθέσει 

επιπλέον δύο: 5) Correlation to Systematic Risk, δηλαδή συσχετισμός με τον 

συστηματικό κίνδυνο, που εκτιμά τη συσχέτιση μη αποπληρωμής μεταξύ δύο 

διαφορετικών δανειοληπτών και 6) Risk Weight Factor, συντελεστής στάθμισης του
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κινδύνου, που συνδέεται με την προβλεπόμενη ζημιά σε σχέση με την ελάχιστη 

κεφαλαιακή επάρκεια).

Για δεδομένη Maturity (Μ), οι υπόλοιπες παράμετροι χρησιμεύουν στην 

εκτίμηση της αναμενόμενης ζημιάς (Expected Loss, EL) ως εξής:

EL = PD χ LGD x EAD (ποσό)

EL = PD x LGD (ποσοστό)

H IRB μέθοδος απαιτεί από τις τράπεζες να αποκαλύψουν τα PD, LGD και 

EAD των χαρτοφυλακίων τους (3ος πυλώνας). Όπως ήδη ειπώθηκε, υπάρχουν δύο 

διαφοροποιήσεις της IRB μεθόδου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες: η 

θεμελιώδης (foundation) και η προηγμένη (advanced). Αυτές, κατά κύριο λόγο, 

διαφέρουν ως προς το πώς οι τέσσερις παράμετροι (PD, LGD, EAD, Μ) μπορούν να 

μετρηθούν και να καθοριστούν. Έτσι, στην θεμελιώδη προσέγγιση, μόνο η PD μπορεί 

να καθοριστεί εσωτερικά από την τράπεζα, ενώ η LGD και η EAD είναι 

προκαθορισμένες από εξωτερικούς παράγοντες. Αντίθετα, στην προηγμένη 

προσέγγιση, όλες οι παράμετροι καθορίζονται εσωτερικά από την εκάστοτε τράπεζα.

Η ελαστικότητα για τον καθορισμό της LGD πιθανόν να αποτελέσει κίνητρο 

για την τράπεζα να χρησιμοποιήσει αντί της θεμελιώδους, την προηγμένη IRB 

μέθοδο. Άλλωστε, ο βαθμός ελαστικότητας που αρμόζει κατά περίπτωση, εξαρτάται 

από τις γνώσεις που κατέχει η τράπεζα για την LGD γενικότερα, πράγμα που 

σημαίνει ότι και οι επιθεωρητές της Επιτροπής της Βασιλείας πρέπει να μπορούν να 

αξιολογούν τα στοιχεία που η τράπεζα γνωρίζει. Εξυπακούεται ότι οι τράπεζες 

εκείνες που τελικά θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την IRB μέθοδο, θα πρέπει να 

έχουν μελετήσει παρόμοιες περιπτώσεις του ακαδημαϊκού κόσμου και της 

βιομηχανίας, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.

Έννοιες της «αφερεγγυότητας» (default) και της «απώλειας» (loss)

1. Default

Εξορισμού, η χορήγηση ενός δανείου μπορεί να αποφέρει απώλεια (loss) για 

το πιστωτικό ίδρυμα, μόνο στην περίπτωση που υπάρξει αφερεγγυότητα (default) από 

πλευράς δανειζομένου. Παρόλα ταύτα, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ακριβής 

ορισμός για την έννοια της αφερεγγυότητας, καθώς διαφορετικοί ορισμοί μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές περιπτώσεις.
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Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η «αφερεγγυότητα» 

λαμβάνει χώρα όταν ο δανειζόμενος έχει απλήρωτο χρέος άνω των 90 ημερών ή όταν 

κηρύξει πτώχευση (Til Schuermann, “What do we know about Loss Given 

Default?”). Άλλωστε, σύμφωνη με τα παραπάνω είναι και η BIS (Bank for 

International Settlements), η οποία θεωρεί ότι η «αφερεγγυότητα» λαμβάνει χώρα 

όταν π.χ. ο υπόχρεος α) αδυνατεί πλήρως να ανταπεξέλθει στην αποπληρωμή των 

χρεών του, β) βρίσκεται άνω των 90 ημερών σε ληξιπρόθεσμο χρέος, γ) έχει 

χρεοκοπήσει ή βρίσκεται σε παρόμοιο καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές του.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αφερεγγυότητα, η απώλεια που θα μετρηθεί, 

και συνεπώς το LGD, προφανώς θα εξαρτηθούν από τον εκάστοτε ορισμό της 

αφερεγγυότητας που έχει υιοθετηθεί. Έτσι, πολλές περιπτώσεις αφερεγγυότητας 

μπορεί να οδηγήσουν τελικά το πιστωτικό ίδρυμα σε μηδενική απώλεια. Για 

παράδειγμα, έστω ότι μια επιχείρηση αδυνατεί να αποπληρώσει τα χρέη της για άνω 

των 90 ημερών, πράγμα που σύμφωνα και με τα λεγάμενα της BIS σημαίνει 

αφερεγγυότητα. Παρόλαυτά, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε ακόμα και σε πλήρη 

επανάκαμψη (recovery) της συγκεκριμένης επιχείρησης, διαψεύδοντας τα 

υποεκτιμημένα στοιχεία που θα έχει διαμορφώσει η τράπεζα.

2) Μέτρηση και καθορισμός του LGD

Θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τους τρόπους μέτρησης και εκτίμησης του 

Loss Given Default στους εξής τρεις:

α) Market LGD: Όσον αφορά τα αφερέγγυα δάνεια που λαμβάνουν χώρα στην 

αγορά (market), χρονικά μπορεί κανείς να παρατηρήσει την διακύμανση των τιμών 

τους, αφότου αυτά έχουν πραγματοποιηθεί. Άλλωστε, οι εκάστοτε τιμές 

αντικατοπτρίζουν την πορεία της αγοράς για κάθε δεδομένη χρονική στιγμή -εφόσον 

μάλιστα είναι και το αποτέλεσμα συναλλαγής της αγοράς- και την αναμενόμενη από 

τους επενδυτές επανάκαμψη30.

β) Workout LGD: To workout LGD είναι ελαφρώς πιο πολύπλοκο από το άμεσα 

παρατηρήσιμο market LGD. Απαιτείται μεγάλη προσοχή στον χειρισμό του, ενώ

30 Για παράδειγμα, στην Moody’s οι τιμές γίνονται αντιληπτές ένα μήνα μετά την εμφάνιση της 
αφερεγγυότητας του δανείου. Επομένως, η τιμή αυτή είναι η αναμενόμενη παρούσα αξία της τελικής 
επανάκαμψης στην αγορά.
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ιδιαίτερης σημασίας είναι ο υπολογισμός των άμεσων εξόδων επανάκαμψης (νομικά 

έξοδα κ.λ.π), ώστε να οδηγούμαστε σε ασφαλή και έγκυρα αποτελέσματα.

γ) Implied Market LGD: Αποτελεί προσέγγιση αρκετά διαφορετική από τις 

προηγούμενες και μολονότι δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη για τους τραπεζικούς 

πιστωτικούς κινδύνους, εντούτοις είναι αρκετά διαδεδομένη στον κόσμο των 

παραγώγων. Άλλωστε, συχνά χρησιμοποιείται και σαν «ελεγκτικός μηχανισμός» 

έναντι mo συμβατικών πιστωτικών μοντέλων.

Σύνοψη:

Το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας θα επιτρέψει στους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς που έχουν διεθνείς δραστηριότητες να υπολογίσουν τον πιστωτικό τους 

κίνδυνο, χρησιμοποιώντας δικά τους, εσωτερικά μοντέλα (IRB μέθοδος). Ένα 

συστατικό στοιχείο της IRB μεθόδου είναι και το LGD (Loss Given Default), που 

αναφέρεται στη ζημιά που επωμίζεται η Τράπεζα σε περίπτωση που ο δανειζόμενος 

αδυνατεί να αποπληρώσει το χρέος του. Η ελαστικότητα ορισμού των τιμών LGD 

μάλλον αποτελεί κίνητρο για τις Τράπεζες να θέλουν να «περάσουν» από την 

θεμελιώδη IRB στην προηγμένη IRB μέθοδο. Αυτό, βέβαια, έχει να κάνει κυρίως με 

τις γνώσεις και τα στοιχεία που διαθέτει το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα σχετικά με το 

Loss Given Default, την σημασία και τις χρήσεις του στον τραπεζικό κόσμο.

Γενικά συμπεράσματα από την Basel 2 και tic συνέπειες τικ

Το εύλογο συμπέρασμα, στο οποίο καταλήγει η Α. Πούσκουρη — Reiche 

(Managing Director της HypoVereinsbank AG31) στο άρθρο της «Το Νέο Σύμφωνο 

της Βασιλείας και Ανταγωνιστικότητα», είναι ότι η υποχρέωση τήρησης των νέων 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου Συμφώνου 

της Βασιλείας από το 2007 αναμένεται να προκαλέσουν μια σειρά αλλαγών για τα 

τραπεζικά -και όχι μόνο- πράγματα. Οι αλλαγές αυτές καθίστανται αναγκαίες για την

31 Οι απόψεις της κας Πούσκουρη - Reich είναι ιδιαίτερης σημασίας, ιδίως αν λάβουμε υπόψη την 
πολύ πρόσφατη (μέσα στον Ιούνιο 2005) εξαγορά του γερμανικού ομίλου HypoVereinsbank AG 
(HVB) από την ιταλική UniCredito, που σαφώς ανεβάζει τον πήχη του ανταγωνισμού και επιβεβαιώνει 
τις υπάρχουσες προβλέψεις περί κύματος εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν 
λόγω εξαγορά αναμένεται να οδηγήσει σε απολύσεις της τάξης των 9000 εργαζομένων 
(http://www.naftemporiki.gr/news/static/05/06/14/l060859.htm~).
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βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, για την οποία πολύς λόγος γίνεται 

τα τελευταία χρόνια:

• Εμφανής θα είναι η ενδυνάμωση της τάσης συγχωνεύσεων και συμμαχιών 

μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία μονάδων 

μεγαλύτερου μεγέθους32. Ως εκ τούτου, και οι τράπεζες αναμένεται να 

προβούν σε συγχωνεύσεις και συμμαχίες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις 

αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και να οδηγηθούν σε αύξηση των 

εργασιών και της κερδοφορίας τους.

• Νέα δεδομένα θα τεθούν όσον αφορά τα πλαίσια της εταιρικής 

διακυβέρνησης, της οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων και των 

τραπεζών. Έτσι, αναγκαία θα καταστούν νέα συστήματα στρατηγικού και 

οικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται η 

πολυπόθητη διαφάνεια στο εσωτερικό των επιχειρήσεων.

• Οι διαφαινόμενες αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ώστε να επιτευχθεί 

ομαλή προσαρμογή στο νέο Σύμφωνο της Βασιλείας και στα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, θα δημιουργήσουν την ανάγκη για αναζήτηση νέων 

μορφών χρηματοδότησης και πηγών άντλησης κεφαλαίων, ιδίως για τις 

νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

Σημαντική είναι η προσωπική άποψη του Κωνσταντίνου Καρρά, Διευθυντή 

Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων της Εμπορικής Τράπεζας, ο οποίος 

θεωρεί ότι οι θετικές συνέπειες από τη νέα Συνθήκη θα είναι συνοπτικά: 

α) η αύξηση της σταθερότητας του διεθνοποιημένου τραπεζικού συστήματος, λόγω 

της ύπαρξης σωστής πολιτικής κινήτρων για τις τράπεζες,

β) η βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των τραπεζών, λόγω

αναδιοργάνωσης της εσωτερικής διαχείρισης και διοίκησης και

γ) η εναρμόνιση της ρυθμιστικής πολιτικής στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Εκτός, όμως, από θετικές συνέπειες εντοπίζει και σημαντικές αδυναμίες, τις 

οποίες καλούνται οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν. Θεωρεί, λοιπόν, 

ότι τα αδύνατα σημεία του νέου Συμφώνου είναι:

α) η μεγάλη εξάρτηση των τραπεζών από τους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας,

32 http://www.naftemporiki.gr/news/static/05/06/14/1061120.htm
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β) ο επιμέρους σχεδιασμός κινήτρων, που μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στη 

συμπεριφορά της τράπεζας και συνολικά στο τραπεζικό σύστημα και 

γ) το υψηλό κόστος εφαρμογής της Basel 2 για τις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές 

που αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη και εργασία για τη διαδικασία εποπτικού 

ελέγχου.

Είναι γεγονός ότι εδώ και λίγο καιρό το παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα έχει 

μπει σε μια πυρετώδη διαδικασία προετοιμασίας για την εφαρμογή της Basel 2 και 

την μετάβαση στα νέα δεδομένα. Οι εκτιμήσεις για την επιτυχία αυτού του 

εγχειρήματος δεν είναι οι πλέον ευοίωνες, καθώς αναγνωρίζεται η τεράστια δυσκολία 

προσαρμογής των μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίες όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

θα επωμιστούν μεγάλα κόστη. Εξάλλου, δεν είναι αβάσιμη και η άποψη ότι τελικά 

μόνο οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες θα ακολουθήσουν το νέο πλαίσιο και την 

προτεινόμενη εξελιγμένη μέθοδο33. Επομένως, σημαντικά σημεία, στα οποία θα 

πρέπει να επικεντρωθούν οι ειδικοί, είναι η βελτίωση της κανονιστικής και 

λογιστικής εναρμόνισης με τα νέα Λογιστικά Πρότυπα και η ανάγκη απλοποίησης 

του Συμφώνου.

33 Αυτό συνδέεται άμεσα και με τη νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης που απαιτεί από τις 
αμερικανικές τράπεζες που λειτουργούν στο χώρο της ΕΕ να ακολουθούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες 
κεφαλαιακής επάρκειας. Σημαντικές πληροφορίες για τις διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε ΗΠΑ 
και ΕΕ αντλούμε από το άρθρο του Sheenagh Gordon-Hart, “Basel 2: the risk to the global consensus”, 
2004.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οικονομολόγοι, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, καθώς επίσης και managers 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν κατά καιρούς υιοθετήσει διάφορα μοντέλα 

εκτίμησης και διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων, τους οποίους διαρκώς καλούνται να 

αντιμετωπίσουν34. Τα μοντέλα αυτά ποικίλουν, περιλαμβάνοντας τόσο ποιοτικές όσο 

και αμιγώς ποσοτικές μετρήσεις, ενώ δεν αποκλείεται και ο συνδυασμός 

περισσοτέρων του ενός μοντέλων για την ακριβέστερη εκτίμηση των πιστωτικών 

κινδύνων. Θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τα μοντέλα διαχείρισης 

πιστωτικών κινδύνων σε: α) ποιοτικά μοντέλα (Qualitative Models), β) υποδείγματα 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης (Credit Scoring Models) και γ) νεότερα μοντέλα 

(Newer Models).35

Α) Ποιοτικά Μοντέλα (Qualitative Models)

Ελλείψει δημοσιοποιημένων διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την 

«ποιότητα» των δανειζομένων, οι managers των τραπεζικών ιδρυμάτων καλούνται 

συχνά να συγκεντρώσουν πληροφορίες από διάφορες άλλες πηγές. Για αυτό το σκοπό 

χρησιμοποιούν π.χ. τα αρχεία καταθέσεων των δανειζομένων (deposit files) ή άλλα 

στοιχεία που αντλούνται από άλλες εταιρίες που ειδικεύονται στην συγκέντρωση και 

πώληση πληροφοριών, όπως η Moody’s.

34 Σύμφωνα με στελέχη που γνωρίζουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική τραπεζική αγορά, 
στον τομέα διαχείρισης κινδύνων, η Άλφα, η EFG Eurobank Εργασίας, η ΕΤΕΒΑ, η Εμπορική έχουν 
αποκτήσει γνωστά συστήματα διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούν μοντέλα VAR (Value At 
Risk), η Πειραιώς έχει αναπτύξει ένα δικό της με έξωθεν βοήθεια και η Εθνική Τράπεζα έχει ένα άλλο 
σύστημα (algorithmics) που προέρχεται από τον Καναδά.
( http://www.hri.oru/E/2000/Q0-12-19.dir/keimena/economv/fin I O.htni)
35 Saunders A., Cornett Μ. M, “Financial Institutions Management: a risk management approach”. 
2003
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Το πλήθος των πληροφοριών που συγκεντρώνεται ποικίλει· εντούτοις 

υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες - κλειδιά που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την 

λήψη των αποφάσεων των managers. Αυτοί διακρίνονται σε:

1) παράγοντες που σχετίζονται με τον δανειζόμενο (borrower - specific factors)

2) παράγοντες που σχετίζονται με την αγορά (market - specific factors).

1) Ειδικοί Παράγοντες που σχετίζονται ιιε το δανειζόμενο

Φήμη (Reputation): Αναμφισβήτητα, η φήμη του δανειζομένου ως

«καλοπληρωτή» ή «κακοπληρωτή» τον ακολουθεί διαρκώς, επηρεάζοντας τις 

αποφάσεις των χρηματοοικονομικών managers. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

«φήμη» του δανειζόμενου, ως παράγοντας - κλειδί, διαμορφώνεται με την 

πάροδο του χρόνου, καθώς παρατηρούμε την συμπεριφορά του και την τήρηση ή 

όχι των υποχρεώσεών του στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

Χρέη προς Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία (Leverage): Ως leverage (L) 

ορίζουμε τον λόγο των χρεών μιας επιχείρησης προς το σύνολο των καθαρών 

περιουσιακών της στοιχείων (leverage = debt / equity). Εύκολα, μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι το ύψος του L μιας επιχείρησης επηρεάζει την πιθανότητα 

αθέτησης υποχρεώσεων (PD) 36 αυτής· συγκεκριμένα, από ένα σημείο και μετά, 

όσο αυξάνεται το L τόσο αυξάνεται το PD, και συνεπώς η πιθανότητα να 

πτωχεύσει η επιχείρηση.

Αστάθεια Κερδών (Volatility of Earnings): Όσο μεγαλύτερη είναι η αστάθεια 

των κερδών μιας επιχείρησης, τόσο μεγαλύτερη θεωρείται η πιθανότητα αυτή να 

αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της κάποια στιγμή στο μέλλον. 

Συνεπώς, νέες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αστάθεια κερδών, είναι λιγότερο 

ελκυστικές σε σχέση με επιχειρήσεις σταθερών κερδών.

Εγγυήσεις (Collateral): Σημαντικότατο στοιχείο σε κάθε δάνειο αποτελούν οι 

«εγγυήσεις» που υπάρχουν πίσω από αυτό, ώστε η τράπεζα να είναι καλυμμένη

36 Η έννοια του Probability of Default (PD) έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 6.
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σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του δανείου από πλευράς του 

δανειζόμενου.

2) Παράγοντες που σχετίζονται ιιε την Αγορά

Οικονομικός Κύκλος (Business Cycle): Σε κάθε περίπτωση, η φάση του κύκλου 

στην οποία βρίσκεται η οικονομία επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι 

χρηματοοικονομικοί managers, σχετικά με την PD. Για παράδειγμα, σε περιόδους 

οικονομικής ύφεσης, οι επιχειρήσεις που παράγουν π.χ. αυτοκίνητα, ηλεκτρικές 

συσκευές κ.λ.π. βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση συγκριτικά με επιχειρήσεις 

που παράγουν τρόφιμα· αυτό σημαίνει ότι οι πρώτες είναι πιο επιρρεπείς σε 

αφερεγγυότητα, και συνεπώς τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης από τους managers.

Επίπεδο Επιτοκίων (Level of Interest Rates): Έχει παρατηρηθεί ότι όσο 

υψηλότερα είναι τα επιτόκια της αγοράς, τόσο μεγαλύτερος είναι ο πιστωτικός 

κίνδυνος που υπάρχει, καθώς τα χαρακτηρισμένα ως ριψοκίνδυνα άτομα 

ενθαρρύνονται περισσότερο να αναλάβουν ρίσκο.

Β) Υποδείγματα Πιστοληπτικής Βαθμολόγησης (Credit Scoring Models)

Τα Credit Scoring Models (CSMs) είναι μαθηματικά μοντέλα, που βασίζονται 

στην παρατήρηση ορισμένων χαρακτηριστικών στοιχείων των δανειζομένων, βάσει 

των οποίων υπολογίζουμε κάθε φορά το “score” της PD για αυτούς. Μέσω των 

CSMs, ο χρηματοοικονομικός manager μπορεί α) να υπολογίσει ποιοι παράγοντες 

είναι κάθε φορά οι σημαντικότεροι, β) να αξιολογήσει τον σχετικό βαθμό / σημασία 

των παραγόντων αυτών, γ) να βελτιώσει τον προσδιορισμό του κινδύνου 

αφερεγγυότητας και δ) να διακρίνει ποια δάνεια είναι πιο «ριψοκίνδυνα».

Για την εφαρμογή των CSMs, προϋποτίθεται ότι υπάρχουν αντικειμενικά και 

μετρήσιμα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν τον κίνδυνο. Για 

παράδειγμα, σε περίπτωση ατομικών δανείων, σημαντικά χαρακτηριστικά στοιχεία 

που μας οδηγούν σε χρήσιμα συμπεράσματα είναι το εισόδημα, τα περιουσιακά 

στοιχεία, η ηλικία, το επάγγελμα του δανειζομένου κ.λ.π. Σε περίπτωση 

επιχειρηματικών δανείων, σημαίνοντα ρόλο παίζουν ο ισολογισμός, διάφοροι
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χρηματοοικονομικοί δείκτες (π.χ. Δείκτης Ρευστότητας) κ.λ.π. Αφού, λοιπόν, 

συγκεντρωθούν τα κατάλληλα κάθε φορά στοιχεία, ακολουθούν στατιστικές και 

άλλες μελέτες, μέσω των οποίων οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές βγάζουν 

σημαντικά συμπεράσματα για την PD.

Τα CSMs μπορούν, για μεγαλύτερη ευκολία στην μελέτη και στην εφαρμογή, 

να κατηγοριοποιηθούν σε:

1) Υπόδειγμα Γραμμικής Πιθανότητας (Linear Probability Model)

2) Μη Γραμμικό υπόδειγμα (Logit ή Probit Model)

3) Μοντέλο Διακριτικής Ανάλυσης (Linear Discriminant Model).

Linear Probability Model

To Linear Probability Model βασίζεται στην χρησιμοποίηση δεδομένων του 

παρελθόντος, τα οποία ενσωματώνονται στο μοντέλο ώστε να εξηγηθούν 

συμπεριφορές παλαιότερων δάνειων. Βάσει της επεξήγησης των εκάστοτε 

συμπεριφορών του παρελθόντος, γίνονται και οι προβλέψεις για μελλοντικά δάνεια, 

μέσα από υπολογισμό του ρ (probability of repayment).

Πιο συγκεκριμένα, διαχωρίζουμε τα παλαιά δάνεια σε defaulted (Yj = 1) και 

σε non-defaulted (Yj = 0) και στη συνέχεια συσχετίζουμε αυτές τις παρατηρήσεις, με 

την βοήθεια γραμμικής παλινδρόμησης. Έτσι, δημιουργείται ένα σύνολο από j 

μεταβλητές (Xjj), που αντανακλούν ποσοτικές πληροφορίες για τον i-th 

δανειζόμενο37.

Στο υπόδειγμα, δηλαδή, εξειδικεύεται μια συνάρτηση της μορφής: Υ = Σβ]Χν 

+ error , όπου Υ = διακριτή μεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 αν ο πιστούχος έχει 

πτωχεύσει ή 0 αν δεν έχει πτωχεύσει και Xj = οι επιλεγέντες χρηματοοικονομικοί 

δείκτες. Η συνάρτηση εκτιμάται βάσει ιστορικών στοιχείων και για κάθε νέο 

πιστούχο υπολογίζεται το Υ - score που θεωρείται και ως η πιθανότητα πτώχευσης.

Το παραπάνω μοντέλο είναι αρκετά αξιόπιστο και λειτουργικό, με την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουμε στοιχεία για το Xjj. Θα πρέπει, ωστόσο, να τονίσουμε μία 

βασική αδυναμία του: ότι οι estimated PDs θα πρέπει να είναι ή 0 ή 1 και όχι έστω 

κάπου ενδιάμεσα από αυτά.

37 Το μοντέλο απεικονίζεται ως εξής: Υ, = Σ Xtj + error, όπου j κυμαίνεται από 1 έως n. ( Pj είναι η 
εκτιμώμενη σημασία (estimated importance) της j-th μεταβλητής, όσον αφορά την εξήγηση της 
εμπειρίας αποπληρωμής παλαιοτέρων δανείων ). Τέλος, υπολογίζουμε την αναμενόμενη αξία του Υ ως 
εξής: Ε(Υ) = (1 -pj = expected PD.
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Η γραφική απεικόνιση του Υποδείγματος Γραμμικής Πιθανότητας δίνεται από 

το παρακάτω διάγραμμα:

Linear Probability Model

Ισχύει

Ε(Υ0 = 1 x ρ + 0 x (1-pi) = pi και 

ρί = ρ(Υί=1) = β, + β2Χί 

Άρα E(Yj) = βι + β2Χ,

Επίσης ισχύει Yj = Ε(Υ;) + Uj 

Άρα Yj = βι + ρ2Χι

Logit και Probit Model

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω, το μειονέκτημα του Υποδείγματος 

Γραμμικής Πιθανότητας είναι ότι το Υ δεν μπορεί να πάρει τιμή ενδιάμεση του 

διαστήματος (0,1), παρά μόνο μία από αυτές τις δύο ακραίες τιμές. Τα logit και probit 

υποδείγματα έρχονται να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, επιτρέποντας και τιμές 

ενδιάμεσες των 0 και 1. Θεωρούν ότι η πιθανότητα κατανέμεται σύμφωνα με τη 

λογαριθμική και την κανονική κατανομή αντίστοιχα και οι τιμές της περιορίζονται 

στο ζητούμενο διάστημα.

Για το υπόδειγμα logit, η αθροιστική πιθανότητα πτώχευσης υπολογίζεται από 

τον τύπο F (Ζ) = 1 / (1 +ez), όπου e = η βάση του Νεπέριου λογαρίθμου και Ζ = το Ζ- 

score του πιστούχου. Ισχύει, λοιπόν, ρ = F (Ζ) = 1 / (l+e'z) και Ζ = βι + β2 X. Και άρα 

f(Z) = dP/dZ = ez/(l+ez)2.

57



Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

Παρακάτω δίνεται και γραφική απεικόνιση του υποδείγματος, ώστε αυτό να 

γίνει πιο κατανοητό:

Logit Model

Όσο το Ζ τείνει στο άπειρο, το e'z τείνει στο 0 και το ρ τείνει στο 1 (ας σημειωθεί ότι 

το ρ δεν μπορεί να ξεπεράσει την μονάδα). Όσο το Ζ τείνει στο μείον άπειρο, το e'z 

τείνει στο άπειρο και το ρ τείνει στο 0 (ας σημειωθεί ότι δεν μπορεί να πάρει 

αρνητικές τιμές).

Παλαιότερα, γινόταν περισσότερο χρήση του logit model, καθώς ήταν πιο 

εύκολο στον υπολογισμό. Στις μέρες μας, όμως, με την βοήθεια των προηγμένων 

υπολογιστικών πακέτων, μάλλον υπάρχει στροφή προς το probit model. Παρακάτω, 

δίνεται και η γραφική απεικόνιση του εν λόγω υποδείγματος:

Probit Model

Ζ ~ βι + β2Ζ 2
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Linear Discriminant Model

Ενώ το Linear Probability Model και τα Logit και Probit Models βασίζονται 

στον υπολογισμό της expected PD, τα Discriminant Models διαχωρίζουν τους 

δανειζόμενους σε υψηλού ή χαμηλού κινδύνου (high or low default risk classes), 

βάσει των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτών (Xj). Με άλλα λόγια, αντί να 

προβλέπεται απευθείας η πιθανότητα χρεοκοπίας, κατατάσσονται οι επιχειρήσεις σε 

υψηλού ή χαμηλού κινδύνου, ανάλογα με κάποιες χαρακτηριστικές μεταβλητές τους.

Ως πρώτο βήμα για την εφαρμογή της μεθόδου, εκτιμάται η εξίσωση της 

μορφής (discriminant function) Ζ = αι Χ| +02X2 + ...+ αΠ Χπ, η οποία μπορεί να 

διακρίνει με τον καλύτερο τρόπο τους πιστούχους των δύο κατηγοριών. Κριτήριο 

εκτίμησης αποτελεί η μεγιστοποίηση των διακυμάνσεων μεταξύ των δύο κατηγοριών 

και ταυτόχρονα η ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων μέσα σε κάθε κατηγορία. Στη 

συνέχει υπολογίζεται το Z-score όλων των πιστούχων και κατατάσσονται με αύξουσα 

σειρά. Επιλέγεται το σημείο διαχωρισμού (cut-off point) που διακρίνει καλύτερα τις 

δύο κατηγορίες, συνήθως το μέσο Ζ των μέσων Z-scores κάθε κατηγορίας. Για κάθε 

νέο πιστούχο υπολογίζεται το Z-score και ανάλογα ταξινομείται στην κατάλληλη 

κατηγορία.

Σύμφωνα με τον Atman, το Linear Discriminant Model παίρνει την μορφή 

Ζ = 1.2Χ, + 1.4Χ2 + 3.3Χ, + 0.6Χ4 + 1.0Χ5, όπου 

Χι = κεφάλαιο εργασίας / σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ2 = έσοδα / σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ3 = έσοδα προ φόρων και τόκων / σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

Χ4 = αγοραία αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων / αξία των 

μακροπρόθεσμων δανείων 

Χ5 = πωλήσεις / σύνολο περιουσιακών στοιχείων

(Ως Ζ ορίζεται το σύνολο του κινδύνου αφερεγγυότητας για έναν δανειζόμενο, που 

προκύπτει από το άθροισμα των παρατηρημένων χαρακτηριστικών στοιχείων του 

δανειζόμενου επί την σταθμισμένη σημασία αυτών ).

Τα πιθανά σφάλματα που μπορεί να προκόψουν από το Atman’s Linear 

Discriminant Model είναι ο χαρακτηρισμός μιας φερέγγυας επιχείρησης ως 

αφερέγγυα και το αντίστροφο. Το παραπάνω μπορεί να προκόψει λόγω του ότι στο 38

38 Ε. I. Atman, “Managing the Commercial Lending Process” in Handbook of Banking Strategy, eds.
R. C. Aspinwall and R. A. Eisenbeis (New York: John Wiley & Sons, 1985)
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συγκεκριμένο υπόδειγμα οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται μόνο ως «καλές» ή ως 

«κακές» και όχι ως ενδιάμεσης πιστοληπτικής ικανότητας. Εξάλλου, συχνά είναι πιο 

δύσκολο να συγκεντρώσουμε στοιχεία από αφερέγγυα δάνεια (ώστε να τα 

χρησιμοποιήσουμε ως δεδομένα προς έρευνα), με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 

προσπάθεια εξαγωγής ασφαλών και έγκυρων συμπερασμάτων.

Γ) Νεώτερα Μοντέλα αέτρτιστκ Πιστωτικού Κινδύνου

Η κατηγορία αυτή των υποδειγμάτων διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων 

χρησιμοποιεί κατά βάση τις αρχές της οικονομικής θεωρίας και άλλες πληροφορίες 

που συγκεντρώνουμε από την αγορά. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα 

νεώτερα μοντέλα ενδείκνυνται περισσότερο για αξιολόγηση δανείων των «μεγάλων» 

δανειζομένων του επιχειρηματικού κόσμου. Μερικά από τα σημαντικότερα 

υποδείγματα είναι:

1) Term Structure of Credit Risk Approach (υποδείγματα χρονικής διάρθρωσης 

πιστωτικού κινδύνου)

2) Mortalilty Rate Approach (υποδείγματα θνησιμότητας)

3) RAROC Models (υποδείγματα απόδοσης κεφαλαίου προσαρμοσμένης στον 

κίνδυνο)

4) Option Models39 (υποδείγματα δικαιωμάτων)

5) CreditMertics

Π Υπόδειγμα χρονικής διάρθρωσης Πιστωτικού Κινδύνου

Είναι σαφές ότι τα πρακτορεία μέτρησης πιστωτικού κινδύνου παίζουν 

σημαντικότατο ρόλο στην συλλογή και την εκτίμηση οικονομικών πληροφοριών, οι 

οποίες αν χρησιμοποιηθούν καταλλήλως δίνουν σαφείς ενδείξεις για την πιθανότητα 

αφερεγγυότητας (PD) μιας επιχείρησης. Οι PDs των εκάστοτε επιχειρήσεων μπορούν 

να εκτιμηθούν μέσα από την ανάλυση δομής του πιστωτικού κινδύνου (term structure 

of credit risk) και να μας οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα. Με άλλα λόγια, η

39 συμπεριλαμβανομένου και του KMV Credit Monitor Model
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περιπτωσιακή μελέτη δανείων για «ίδιας κατηγορίας» επιχειρήσεις μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικότατο εργαλείο για την εξαγωγή χρήσιμων για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συμπερασμάτων.

Εταιρίες, όπως το Standard & Poor’s (S&P) και η Moody’s, κατηγοριοποιούν 

τις επιχειρήσεις σε διαβαθμίσεις ξεκινώντας από ΑΑΑ και καταλήγοντας σε CCC, 

όπου βάσει των μετρήσεων των πρακτορείων με ΑΑΑ χαρακτηρίζεται η απολύτως 

υγιής επιχείρηση και με CCC η επιχείρηση που έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα να 

πτωχεύσει. Παρακάτω παρατίθεται σχεδιάγραμμα, στο οποίο φαίνονται, για την 

εικοσαετία 1980-2000, οι PDs «ίδιας κατηγορίας» επιχειρήσεων των Η.Π.Α. (Πηγή: 

Bond Market Association). Στον κάθετο άξονα απεικονίζεται η πιθανότητα 

αφερεγγυότητας για κάθε κατηγορία επιχείρησης, ενώ στον οριζόντιο άξονα 

φαίνονται οι μεταβολές των πιθανοτήτων αφερεγγυότητας καθώς περνάνε τα χρόνια. 

Το εμφανές συμπέρασμα είναι ότι, με την πάροδο του χρόνου, υπάρχει μία γενική 

τάση μείωσης των PDs, γεγονός που πιθανότατα να οφείλεται στην ολοένα και 

καλύτερη αντιμετώπιση του κινδύνου και στην επινόηση αποτελεσματικότερων 

εργαλείων αντιμετώπισής του.

Λιι -Ο-Λ ------Ηΐίΐ —it-Average corporule

(Διαθέσιμο στην διεύθυνση http://ihome.cuhk.edu.hk/~bl00534/Courses/sau chl3.pdf)
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2) Υπόδειγιια θνησιιιότητοκ;

Το υπόδειγμα αυτό βασίζεται στην μελέτη των στοιχείων αφερεγγυότητας 

παρελθόντων ετών, τα οποία εκτιμώνται καταλλήλως, ώστε να καταλήξουμε σε 

ασφαλή συμπεράσματα. Αντί, λοιπόν, να υπολογίζονται οι αναμενόμενες τιμές 

αφερεγγυότητας του δανειζόμενου, ο χρηματοοικονομικός manager αναλύει τις 

παρελθούσες - ιστορικές τιμές (mortality rates) του κινδύνου αφερεγγυότητας.

Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζονται τα ρι, ρ2 κ.λ.π., τα οποία αντιπροσωπεύουν 

αντίστοιχα τις πιθανότητες του δανείου να μην καταστεί αφερέγγυο τον πρώτο, τον 

δεύτερο χρόνο κ.λ.π. Αντίστοιχα, τα (1-ρι) , (Ι-Ρ2), κ.λ.π. αντιπροσωπεύουν τις 

πιθανότητες του δανείου να καταστεί αφερέγγυο τον πρώτο, τον δεύτερο χρόνο κ.λ.π. 

ή αλλιώς το λεγόμενο marginal mortalilty rate, το οποίο δίνεται από τους παρακάτω 

τύπους.

_ συνολική αξία των δανείων που πτώγευσαν τον πρώτο χρόνοΜΜΚΐ —
συνολική αξία των εν ισχύει δανείων τον πρώτο χρόνο 

συνολική αξία των δανείων που πτώγευσαν τον δεύτερο γρόνοΜΜΚ2 —
συνολική αξία των εν ισχύει δανείων τον δεύτερο χρόνο κ.ο.κ.

Με την βοήθεια των παραπάνω τύπων, μπορούμε να εξάγουμε την καμπύλη 

MMR, η οποία προκύπτει αν ενώσουμε όλα τα σημεία MMRi, MMR2 κ.λ.π., για 

«ίδιας κατηγορίας» (π.χ. AAA, ΑΑ+, ΑΑ κ.λ.π.) επιχειρήσεις. Παρακάτω, δίνεται 

υποθετική καμπύλη MMR -για βάθος χρόνου πέντε ετών- των επιχειρήσεων που 

κατατάσσονται στην Β κατηγορία (Πηγή: Ε. J. Atman, Mortality Rates and the 

Performance of Corporate Bonds, Charlottesville VA: The research Foundation of the 

ICFA, 1989)
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Εξάλλου, τα αποτελέσματα μπορούν να πινακοποιηθούν, ώστε να είναι 

δυνατή η εκτίμηση της πιθανότητας πτώχευσης για κάθε κατηγορία ταξινόμησης για 

διάφορα έτη. Έτσι, αν γνωρίζουμε την ταξινόμηση του πιστούχου είναι δυνατόν να 

εκτιμήσουμε την αντίστοιχη πιθανότητα. Παρακάτω, παρατίθεται πίνακας δεδομένων 

ποσοστών θνησιμότητας από την αμερικανική πραγματικότητα, που βασίζεται στην 

μελέτη 493 περιπτώσεων.

ι Ι·Ι7Ι-*Μι
Years alter Issuance

- 4 5 (r -
■■■> ■'

ΛΑ Yearly n.nn'* in in'; n.iMiC min'. n.nx', II.IHI'r ll.l II (1.1 II1', n.nn'; ll.l l( 1',

( iimiilaliu· IIIHI'i ll.l 10'r 111)11', min', n.nx'i ll.l IX'y n.i ix'y II.IIX'y n.nx'< n.nx'r
A Yearly non n.i >5 1.1)6 non mm n.iNi (MU Dill) n.*i6 11.114

Cumulative It nn nu5 l.l 1 1.2(1 1.2(1 1.2(1 1.2(1 1.2(1 1.2ft 1.511
Yearly 1) (HI n.lv Π.ΙΙ7 n.21 11.(16 (1.116 n.2n II 14 IKII) n.nn
C'umulaliu' II I ID n.lv n.26 M.47 n 55 n.5v n.7X II.VX II.VX II.VX

BB Yearly M-II n.25 n.52 n.55 n.xv n.5v n.i iv non n.5v n.25
C uimilaiiw 11.41 11.66 n.v7 1.51 2.5v 2.77 2.X6 2.X6 5.44 5.66

B Yearly ii.Sii n.5x 4.15 4.S4 1.15 n.52 2.6 V u.27 (1.6 V n.7x
Cimuilaliu· 11.511 1 NS 5.1V V.7X K 1.6V 1 1.26 15/4 I5.X7 14.55 15.21
Yi'iirl v l.5v 7.12 6.XI) 7.2 V 5.4(1 5. vii 2.ΧΠ 2.15 2.X5 5.45
C'umulaliu* l.5v X.6I) I4.S2 2l.n2 25.7 1 2S.21 5*1.22 5I.7U 55.65 55.v|

CC Yearly x.52 lu.fty IS. 55 in.26 V.1X 5.56 2.44 2.V7 12.2S n.nn

Cunuilamc x.52 is.l.i 55.5b 4H.I4 45.65 4X.66 44.44 51.42 57.5V 57.5V

(Διαθέσιμο στην διεύθυνση http://ihome.cuhk.edu.hk/~b 100534/Courses/sau ch 13.pdf)

3) Υποδείγματα προσαρμοσμένα στον κίνδυνο

Η ανάπτυξη των μοντέλων RAROC τοποθετείται χρονικά στην δεκαετία του 

1970, με εμπνευστές στελέχη της Banker’s Trust, η οποία το 1998 εξαγοράστηκε από 

την Deutsche Bank. Ο πρωταρχικός στόχος των μοντέλων αυτών ήταν η μέτρηση του 

κινδύνου του πιστωτικού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, καθώς και του ύψους των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται για τον περιορισμό της έκθεσης 

των καταθετών και των υπολοίπων πιστούχων στον κίνδυνο. Σήμερα, τα μοντέλα 

RAROC έχουν υιοθετηθεί παγκοσμίως από μεγάλες τράπεζες, τόσο της Ευρώπης όσο 

και της Αμερικής.

Τα RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital)40 αποτελούν μοντέλα 

προσαρμοσμένα στον κίνδυνο, με την βοήθεια των οποίων μετρούμε και 

διαχειριζόμαστε την κερδοφορία. Σχετίζονται άμεσα με τα Risk-Adjusted 

Performance Metrics (RAPMs), τα οποία έχουν τις ρίζες τους στην Απόδοση

40 Εναλλακτικά μπορεί να συναντήσουμε και τα αρχικά RORAC (Return on Risk-Adjusted Capital) ή 
RARORAC (Risk-Adjusted Return on Risk-Adjusted Capital).
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Περιουσιακών στοιχείων (Return on Assets, ROA), που αποτέλεσε επί σειρά ετών 

βασικό εργαλείο για τις τράπεζες.

ΡΦΑ _ έσοδα - έ£οδα
περιουσιακά στοιχεία

Με την δυναμική είσοδο των παραγώγων στο προσκήνιο, η έννοια ROA

έδωσε την θέση της σε μία νέα έννοια, την Απόδοση Καθαρών Περιουσιακών

στοιχείων (Return on Equity, ROE).

„ ^ ^ έσοδα - έ£οδα ROE = ———
καθαρα περιουσιακά στοιχεία

Αντικαθιστώντας στον παραπάνω τύπο τα «καθαρά περιουσιακά στοιχεία» με

το «κεφάλαιο», παίρνουμε τη νέα έννοια της Απόδοσης Κεφαλαίου (Return on

Capital, ROC), που είναι και η έννοια στην οποία βασίζονται τα RAROC μοντέλα.

Df.r _ έσοδα - έ£οδα 
κεφαλαίο

Μάλιστα, μπορούμε να επεκτείνουμε ακόμα παραπάνω τον τύπο αυτόν και να 

πάρουμε τον εξής:

_ έσοδα - έ£οδα + εισόδηαα από κεφάλαιο 
κεφαλαίο

Έχει, ωστόσο, παρατηρηθεί ότι τα μεγέθη ROA, ROE και ROC εφαρμόζονται 

αποτελεσματικότερα για χρονικά διαστήματα έως ένα έτος, ενώ δεν ενδείκνυνται για 

διαστήματα άνω του έτους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για 

μεγαλύτερα διαστήματα, καθώς συχνά μπορεί να μας παραπλανήσουν 41.

Την αδυναμία αυτή ήρθαν να λύσουν τα RAROC μοντέλα που εφαρμόζονται

αποτελεσματικά και για χρονικά διαστήματα άνω του έτους. Το σημαντικό στοιχείο

που κάνει την διαφορά και δίνει λύση στην προαναφερθείσα αδυναμία είναι η

«αναμενόμενη ζημιά» (Expected Loss).

dad/"»/"'- έσοδα - έΕοδα - αναμενόμενη ζημιά + εισόδηαα από κεφάλαιο 
KAKUL —

κεφάλαιο

όπου η «αναμενόμενη ζημιά» αναφέρεται συνήθως σε δάνεια που δεν κατέστη 

δυνατό να αποπληρωθούν ή σε αντίστοιχες περιπτώσεις λειτουργικού κινδύνου.

41 Υπάρχει περίπτωση μια επιχείρηση να παρουσιάζει ανάκαμψη από το δεύτερο έτος και έπειτα (το 
πρώτο έτος αποτελεί έτος προσαρμογής).
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4) Υποδείγιιατα δικαιωμάτων

Τα τελευταία χρόνια, ύστερα και από τις καινοτομικές μελέτες των Merton, 

Black και Scholes42, είναι πλέον ευρέως παραδεκτό ότι κάθε επιχείρηση που 

προβαίνει σε δανεισμό διατηρεί πάντα μια πιθανότητα -μικρότερη ή μεγαλύτερη- να 

καταστεί τελικά αφερέγγυα. Στην περίπτωση που η επιχείρηση παρουσιάσει 

αδυναμία να αποπληρώσει τα χρέη της, τότε χάνει το ύψος των καθαρών 

περιουσιακών της στοιχείων (equity). Αντίθετα, εάν τα πράγματα πάνε καλά και 

μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη της, τότε έχει κάνει μία επένδυση που θα την 

βοηθήσει να επεκταθεί και να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική στο μέλλον.

Σ’ αυτήν τη φιλοσοφία βασίζονται τα λεγόμενα “Option Pricing Models”, τα 

οποία θεωρούν το εκάστοτε δάνειο ως μία μη γραμμική συνάρτηση της αξίας της 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, τα μοντέλα αυτά αξιολογούν και υπολογίζουν την 

αξία του δανείου (loan value) ως συνάρτηση της αξίας της επιχείρησης (firm value). 

Εάν η αξία της επιχείρησης είναι μικρότερη από την αξία του δανείου, τότε κατά 

πάσα πιθανότητα παρουσιάζεται μελλοντικά αδυναμία αποπληρωμής του δανείου, 

ενώ το ύψος του χρέους (Loss Given Default) υπολογίζεται από την διαφορά της 

αξίας του δανείου και της αξίας της επιχείρησης, (loan value - firm value).

Ανταπόδοση στους ιιετόχους

42 R. Merton, “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates,” Journal of 
Finance, 29, 1974, pp. 449-70; F. Black and M. Scholes, “The Pricing of Options and Corporate 
Liabilities,” Journal of Political Economy, 81, 1973, pp. 637-59.
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όπου S: αρχική αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης,

Β: αξία του δανείου και

Α: αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

Εάν η επένδυση της επιχείρησης αποτύχει και η αξία των περιουσιακών της 

στοιχεία αποτιμηθεί ως Αι (όπου Αι είναι μικρότερο του Β που είναι η αξία του 

δανείου), τότε το χρέος της ανέρχεται στο ύψος των αρχικών περιουσιακών της 

στοιχείων, δηλαδή S. Αντίθετα, εάν η επένδυσή της πετύχει και η αξία των 

περιουσιακών της στοιχείων αποτιμηθεί ως Α2, τότε θα κερδίσει Α2-Β.

Έστω, τώρα, ότι θεωρούμε το παραπάνω παράδειγμα από την πλευρά του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (debt holder).

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει πίσω το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι 

Β (δηλαδή ίσο με την αξία του δανείου που έχει χορηγήσει). Βέβαια, όπως έχει 

ειπωθεί και παραπάνω, ο κάτοχος του δανείου θα το αποπληρώσει στο ακέραιο μόνο 

εάν A > Β, δηλαδή μόνο εάν η αγοραία αξία των περιουσιακών της στοιχείων 

υπερβαίνει την αξία του δανείου που έχει πάρει. Αντίθετα, εάν ο παραλήπτης του 

δανείου χρεοκοπήσει, τότε θα αποδώσει στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τα 

εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία, ακόμα και αν αυτά υπολείπονται της αξίας του 

δανείου που του είχε αρχικά χορηγηθεί.

Ανταπόδοση στους πιστωτές

IVrtOliln 
ilehl holders

/Udehn Assets
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Η καινοτομία των Option Models είναι ότι δεν υπολογίζεται μόνο η 

πιθανότητα χρεοκοπίας (Probability of Default), αλλά και το ύψος του χρέους (Loss 

Given Default) που θα δημιουργηθεί στην περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής. Αυτό 

έχει ιδιαίτερη σημασία για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και γενικότερα για τους 

δανειστές, αφού τους δίνει αυτόματα την δυνατότητα να αξιολογούν ακριβέστερα τον 

κίνδυνο του κάθε δανείου και αναλόγως να θέτουν τους κατάλληλους για την κάθε 

περίπτωση «όρους» (οι όροι για ένα επικίνδυνο δάνειο θα είναι σαφώς επαχθέστεροι 

από ένα λιγότερο επικίνδυνο δάνειο).

5) CreditMetrics

Λίγα μόλις χρόνια μετά από την επινόηση και την εφαρμογή του μοντέλου 

RiskMetrics (1994), το 1997 δημιουργήθηκε το μοντέλο CreditMetrics από την 

J.P.Morgan και τους συνεργάτες της ( Bank of America, Union Bank of Switzerland, 

BZW, KMV Co, Swiss Bank Co κ.λ.π. ), ως ένα προηγμένο και διαφανές πλαίσιο 

μέτρησης και αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Σε αντίθεση με το μοντέλο 

RiskMetrics, που αναφέρεται σε βραχυχρόνιο χρονικό διάστημα (π.χ. μια μέρα), το 

CreditMetrics κάνει μετρήσεις και προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου για μεγαλύτερα 

χρονικά διαστήματα (π.χ. για έναν χρόνο)43, γεγονός που το κάνει mo πολύπλοκο.

To CreditMetrics -χρησιμεύοντας και ως ένα έγκυρο benchmarking εργαλείο- 

αποτελείται από ένα σύνολο δεδομένων, που παρέχει πληροφορίες σχετικές με 

πιθανότητες αφερεγγυότητας (default probabilities), πιθανότητες επανάκαμψης 

(recovery rates), καθώς και άλλα στοιχεία που διευκολύνουν τους managers να 

λαμβάνουν τις κατάλληλες κάθε φορά αποφάσεις. Αναφέρεται σε μια ευρεία γκάμα 

χρηματοοικονομικών προϊόντων (bonds, loans, commitments, derivatives κ.λ.π.) και 

προσμετράει την Αξία σε Κίνδυνο (VaR), βάσει των γεγονότων -τυχαίων ή μη- που 

λαμβάνουν χώρα καθημερινά στα χαρτοφυλάκια.

Ο στόχος της μεθοδολογίας είναι η διεύρυνση της έννοιας του πιστωτικού 

κινδύνου, έτσι ώστε να προσεγγίζεται ως η μέγιστη 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

43 Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Saunders ότι το RiskMetrics απαντάει στην ερώτηση 
“If tomorrow is a bad day, how much will I lose on tradable assets such as stocks, bonds and 
equities?”, ενώ το CreditMetrics απαντάει στην ερώτηση “If next year is a bad year, how much will I 
lose on my loans and loan portfolio?”
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αγοραίας αξίας του χαρτοφυλακίου (portfolio market value) ως συνέπεια όχι μόνο 

της πιθανότητας εμπλοκής (possibility of default) των αντισυμβαλλομένων, άλλα 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 

υποχρέωσή του, αλλά και στην περίπτωση που ο εκδότης υπόκειται σε πιστοληπτική 

υποβίβαση (downgrade), για παράδειγμα από την κατηγορία Α στην 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.

Σημαντική προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθοδολογίας CreditMetrics 

είναι η συγκέντρωση 1) πινάκων πιθανοτήτων εμπλοκής και πιστοληπτικής 

μετάπτωσης ανά αντισυμβαλλόμενο και 2) πληροφοριών για την αγοραία αξία των 

θέσεων του χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία λήξης του εξεταζόμενου χρονικού 

ορίζοντα, με βάση τις πιστοληπτικές μεταπτώσεις που έχουν υποτεθεί44.

Η μεθοδολογία CreditMetrics υλοποιείται με την ακόλουθη σειρά βημάτων

1) Ορισμός χρονικού ορίζοντα στο πλαίσιο του οποίου εξετάζεται ο πιστωτικός 

κίνδυνος του χαρτοφυλακίου

2) Προσέγγιση της στατιστικής κατανομής της αξίας σε πιστωτικό κίνδυνο (σε 

αντιστοιχία με την Αξία σε Κίνδυνο Αγοράς - VaR) του χαρτοφυλακίου

3) Υπολογισμός της αξίας σε πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου που 

αντιστοιχεί σε ένα επιλεχθέν διάστημα εμπιστοσύνης και

4) Ως συμπληρωματικό μέτρο του πιστωτικού κινδύνου, υπολογισμός της 

τυπικής απόκλισης της στατιστικής κατανομής της αξίας του πιστωτικού 

χαρτοφυλακίου. Η τυπική απόκλιση είναι ένδειξη της μεταβλητότητας της

44 Για το σκοπό αυτό απαιτούνται α) στοιχεία σχετικά με τις αποδόσεις και τη διάρκεια εώς τη λήξη 
για τα παραδοσιακά προϊόντα και β) ποσά για τα οποία η Τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο για 
χρηματοοικονομικά παράγωγα (market driven instruments)
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αξίας του χαρτοφυλακίου ως αποτέλεσμα του πιστωτικού κινδύνου που το 

χαρακτηρίζει.

Α) Συιιπεράσιιατα

Η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου βρίσκεται στο επίκεντρο των γεγονότων 

του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κόσμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 

παρουσιάζοντας σημαντικό ενδιαφέρον, τόσο για τους επιστήμονες του χώρου, όσο 

και για τους επαγγελματίες (χρηματοοικονομικούς αναλυτές κ.λ.π.). Χαρακτηριστικό 

της σημασίας του αποτελεί η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που σταματούν 

τις δραστηριότητές τους, κηρύσσοντας πτώχευση45, κάτι που είναι άμεσα 

συνυφασμένο με την έννοια του πιστωτικού κινδύνου.

Παγκοσμίως, πραγματοποιούνται σχετικές έρευνες για την ανάπτυξη και την 

εφαρμογή αξιόπιστων μεθοδολογιών εκτίμησης και αξιολόγησης του πιστωτικού 

κινδύνου. Δεν είναι τυχαίο ότι, κυρίως μετά τα τέλη της δεκαετίας του 1960, 

σημειώθηκαν σημαντικά βήματα προόδου όσον αφορά την πρόβλεψη πτώχευσης των 

επιχειρήσεων, καθώς δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση στατιστικών και άλλων 

οικονομετρικών μεθόδων ανάλυσης. Εκτός, όμως, από την ανάπτυξη μεθοδολογιών 

για την κατασκευή υποδειγμάτων εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, ιδιαίτερη 

σημασία έχει και η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων για τον έλεγχο της αξιοπιστίας 

των υποδειγμάτων αυτών.

Η ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την αξιολόγηση υποδειγμάτων 

εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου επιχειρήσεων μπορεί να είναι εξίσου σημαντική 

με την ανάπτυξη των ίδιων των υποδειγμάτων. Η χρησιμοποίηση τέτοιων 

μεθοδολογιών από τους χρηματοπιστωτικού οργανισμούς παρέχει τη δυνατότητα 

ανάλυσης της λειτουργίας των υποδειγμάτων πριν από το στάδιο της πραγματικής 

τους χρήσης, συμβάλλοντας έτσι στον εντοπισμό ατελειών και πιθανών 

προβλημάτων. Στη βάση αυτή, τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται μπορούν να αποτελόσουν σημαντικό τμήμα ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου ενός 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού.

45 Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει της ΓΣΕΒΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδος), το 1999 διεκοψαν τη δραστηριότητά τους 61850 επιχειρήσεις, το 2000 64904 και 
το 2001 67494 επιχειρήσεις.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η αυξανόμενη μεταβλητότητα και ο ανταγωνισμός των καιρών, 

αναμφισβήτητα, οδήγησαν όχι μόνο στην αύξηση του τραπεζικού κινδύνου, αλλά και 

στην εξέλιξη της έννοιας του μέσα στο χρόνο. Σαφώς, στόχος της διαχείρισης 

κινδύνου είναι πρωτίστως η βελτιστοποίηση της σχέσης κινδύνου - απόδοσης των 

συναλλαγών, ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων. 

Συγχρόνως, η διαχείριση κινδύνου είναι ένα σύνολο εργαλείων και τεχνικών, 

απαραίτητων για τον σχεδιασμό της στρατηγικής ενός τραπεζικού οργανισμού.

Η ανάλυση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η ποσοτική αποτίμηση της 

έκθεσης των τραπεζικών οργανισμών στον κίνδυνο είναι σημαντικά, τόσο στην 

τραπεζική διοικητική, όσο και στις εποπτικές αρχές. Άλλωστε, το αυξανόμενο 

ενδιαφέρον των τραπεζικών οργανισμών για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, 

του κινδύνου αγοράς και άλλων κινδύνων τα τελευταία χρόνια είχε ως συνέπεια 

α) την τάση για ολοκλήρωση των προσπαθειών για διαχείριση κινδύνου στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εφαρμογή κοινών ή παρόμοιων τεχνικών για την 

ποσοτική εκτίμηση των κινδύνων και β) τη μεγαλύτερη εστίαση στο κόστος και την 

ανακατανομή του κεφαλαίου, αποτιμώμενα σε πραγματικούς οικονομικούς όρους, 

ανάμεσα στις διάφορες τραπεζικές δραστηριότητες.

Όσον αφορά την δομή της διαδικασίας της διαχείρισης του κινδύνου, δηλαδή 

το πώς πραγματικά διαχειρίζονται τον κίνδυνο οι τράπεζες, θα μπορούσαμε να 

διακρίνουμε τρία διαφορετικά στάδια, της ταυτοποίησης, του υπολογισμού και 

τέλος της διαχείρισης.

Το στάδιο της ταυτοποίησης (identification) θεωρείται από τα σημαντικότερα, 

καθώς είναι ιδιαίτερης σημασίας η αναγνώριση και η ταξινόμηση των κινδύνων, 

ώστε να μπορέσουμε κατόπιν να τους αξιολογήσουμε. Η λανθασμένη ταυτοποίηση 

των κινδύνων ή η μη αναγνώρισή τους μπορεί να οδηγήσει κάλλιστα σε αρνητικά 

αποτελέσματα και να προκαλέσει λάθος εκτιμήσεις και προβλέψεις.

Το στάδιο της μέτρησης (measurement) των αναγνωρισμένων και 

ταυτοποιημένων -από το πρώτο στάδιο- κινδύνων είναι εξίσου σημαντικό, ιδίως στο 

διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Στο στάδιο αυτό, ο τραπεζικός
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οργανισμός αναπτύσσει μεθόδους και τεχνικές κατάλληλες για τη μέτρηση του 

κινδύνου, τις οποίες καλείται να εφαρμόσει στο χαρτοφυλάκιό του.

Το στάδιο της διαχείρισης (management) αναφέρεται στην απόφαση της 

συναλλαγής ή μη με έναν αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση απόφασης 

συναλλαγής, ο τραπεζικός οργανισμός θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα μετακυλίσει 

τον κίνδυνο ή όχι, ή εάν θα μειώσει τον κίνδυνο.

Εάν η δομή της διαχείρισης του τραπεζικού οργανισμού είναι 

αποτελεσματική, τότε η τράπεζα θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει, να 

παρακολουθήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που αναλαμβάνει, να σχεδιάσει 

τη δημιουργία νέων προϊόντων και να μπει σε νέες αγορές. Διαχειριζόμενη τον 

κίνδυνο για λόγους κερδοσκοπίας, μια τράπεζα μπορεί να τιμολογήσει τους 

κινδύνους που αντιμετωπίζει, να ελαχιστοποιήσει τις πιθανές ζημιές της, να 

μεγιστοποιήσει την αναμενόμενη κερδοφορία της και να αυξήσει την αξία της.

Εντούτοις, η διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου ενέχει και πολλά 

προβλήματα. Η ποσοτικοποίηση του κινδύνου δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού η 

αβεβαιότητα δεν οδηγεί σε εύκολα και κατανοητά μεγέθη αποτίμησης και εκτίμησης 

του κινδύνου46. Και εύλογο είναι ότι χωρίς την ποσοτική έκφραση και ανάλυση των 

επιμέρους κινδύνων δεν είναι εύκολο να τεθούν οι στόχοι των αναμενόμενων 

εισροών, ούτε να προσδιοριστούν τα όρια του κινδύνου, στοιχεία απαραίτητα για 

επιχειρηματικές αποφάσεις στους σύγχρονους τραπεζικούς οργανισμούς.

46 Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου συνδυάζει την διαφοροποίηση, με την έννοια ότι ο συνολικός 
κίνδυνος είναι μικρότερος από το απλό άθροισμα των συνιστωσών του, και σκοπός είναι η ποσοτική 
αποτίμηση των επιμέρους κινδύνων και η εκτίμηση των πιθανών συνεπειών τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ BASEL 2

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2001

Η Basel Committee εκδίδει το δεύτερο Consultative Paper (CP2) για την ανανεωμένη 

Συνθήκη της Βασιλείας (Basel 2). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει το δεύτερο 

Consultative Paper (CP) στο τρίτο Capital Adequacy Directive (EU CAD), το οποίο 

είναι βασισμένο στην ανανεωμένη Συνθήκη της Βασιλείας και πρόκειται να 

εφαρμοστεί σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους επενδυτικούς 

οργανισμούς. Έτος στόχος για την τελική εφαρμογή της Basel 2 θεωρείται το 2004.

Μάιος 2001

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων πάνω στο CP2 και στο second draft της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU CAD).

Ιούνιος 2001

Η Basel Committee, που έλαβε πάνω από 250 σχόλια για το CP2, μεταφέρει την 

εφαρμογή της Συνθήκης της Βασιλείας από το έτος 2004 στο έτος 2005. Επίσης 

ανακοινώνει την έκδοση του τρίτου CP, την οποία τοποθετεί χρονικά στις αρχές του 

2002.

Σεπτέμβριος 2001

Εκδίδεται το “Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk”. Στο 

κείμενο αυτό, η Basel Committee προσαρμόζει τις δικές της προτάσεις περί 

λειτουργικού κινδύνου στις προτάσεις που της γίνονται από τον τραπεζικό κλάδο.

ΔεκέαΒριος 2001

Η Basel Committee καθυστερεί το CP3, ενώ παράλληλα εκδίδει ένα τρίτο 

Quantitative Impact Study (QIS), στο οποίο μελετώνται περαιτέρω συνέπειες της 

εφαρμογής της νέας Συνθήκης. Έτσι, ενώ το CP3 αναμενόταν να εκδοθεί στα τέλη 

του Φεβρουάριου 2002, τώρα η Basel Committee αφήνει ανοιχτή την ημερομηνία 

έκδοσης του CP3 (παρότι οι τράπεζες θεωρούν ότι μάλλον θα τοποθετηθεί στα μέσα 

του 2002). Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστερεί το CAD3,

72



Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων

επισημαίνοντας ότι αυτό θα εκδοθεί έπειτα από το CP3 της Basel Committee on 

Banking Supervision.

Ιανουάριος 2002

H Basel Committee εκδίδει το QIS for Operational Risk: Overview of Individual Loss 

Data and Lessons Learned.

Μάρτιος 2002

H Basel Committee μεταθέτει την εφαρμογή της Συνθήκης από το 2005 (που είχε 

ανακοινωθεί τον Ιούνιο του 2001) στα τέλη του 2006. Παράλληλα, ανακοινώνεται η 

καθυστέρηση έκδοσης του QIS3 για τον Οκτώβριο του 2002.

Ιούνιος 2002

Εκδίδεται το Operational Risk Loss Data Collection Exercise από τους ρυθμιστές της 

Συνθήκης της Βασιλείας. Επιβεβαιώνεται η εφαρμογή της νέας Συνθήκης για τα τέλη 

του 2006, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2002.

Ιούλιος 2002

Η Financial Services Authority (FSA) του Ηνωμένου Βασιλείου συμφωνεί για την 

εφαρμογή της Basel 2 και του CAD3 σε τρεις φάσεις. Πάνω από 300 τράπεζες σε 40 

χώρες λαμβάνουν draft spreadsheets για το QIS3. Η FSA εκδίδει το CP142, το οποίο 

αναφέρεται στα “Operational Systems and Controls”. H Basel Committee 

επανεκδίδει το άρθρο περί ασφαλούς εφαρμογής του λειτουργικού κινδύνου (“op risk 

sound practices”).

Αύγουστος - Σεπτέαβριος 2002

Προθεσμία για υποβολή απαντήσεων όσον αφορά το Loss Data Collection Excersice. 

Προθεσμία για σχόλια πάνω στην επανέκδοση του άρθρου περί ασφαλούς εφαρμογής 

του λειτουργικού κινδύνου (“op risk sound practices”).

Οκτώβριος 2002

Η Basel Committee εκδίδει το QIS3, καθώς και το “The Second Working Paper on 

Securitisation”. Προθεσμία για σχόλια πάνω στο άρθρο περί ασφαλούς εφαρμογής 

του λειτουργικού κινδύνου.
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Νοέαβριος - Δεκέαβριος 2002

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει το νέο draft του CAD (Capital Adequacy Directive). 

Προθεσμία για απαντήσεις πάνω στο QIS3.

Ιανουάριος 2003

To UK FSA's Operational Risk Implementation Advisory Group (ORIAG) εκδίδει 

Working Paper που υπογραμμίζει τις προκλήσεις των τραπεζών για εφαρμογή της 

νέας Συνθήκης.

Φεβρουάριος 2003

Η Basel Committee εκδίδει το τελικό “Sound Practices for the Management and 

Supervision of Operational Risk”. To UK FSA εκδίδει το “The firm risk assessment 

framework”.

Μάρτιος 2003

To BIS (Bank for International Settlements) εκδίδει αναφορά σχετικά με το 

Operational Risk Loss Data Collection Exercise, που είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο του 

2002.

Απρίλιος 2003

Η Basel Committee εκδίδει το CP3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει δύο Working 

Papers: το ένα περί real estate lending και το άλλο περί covered bonds.

Μάιος 2003

Η Basel Committee δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το QIS3. To Risk 

Management Group πραγματοποιεί στη Νέα Υόρκη ημερίδα σχετικά με “Leading 

edge issues in operational risk measurement”. Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την 

αιγίδα της Federal Reserve Bank of NY. Προτείνεται το HR2043, βάσει του οποίου 

το Κογκρέσο και το US Treasury department θα είχαν την αποκλειστική 

εξουσιοδότηση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Basel 2.
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τέλη Μαΐ'ου - Ιούλιος 2003

Ο Alexander Radwan, μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, εκδίδει αναφορά πάνω στο EU 

CAD και την εφαρμογή της Basel 2 στην Ευρώπη. Υιοθετείται από την Committee on 

Economic and Monetary affairs τον Ιούλιο του 2003.

Ιούνιος 2003

Απορρίπτεται το HR2043 που είχε προταθεί τον Μάιο του 2003.

Ιούλιος 2003

Οι US regulatory authorities εκδίδουν ένα προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο, βάσει του 

οποίου θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα Συνθήκη της Βασιλείας. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο εκδίδει το “Basel II and the consequences for SMEs” στις Βρυξέλλες. 

To UK's FSA εκδίδει το “Building a framework for operational risk management: The 

FSA's observations - Feedback on industry practice as we prepared to implement 

CP 142”, καθώς και το “Report and first consultation on the implementation of the 

new Basel and EU Capital Adequacy Standards”. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει 

συμβουλευτικό κείμενο σχετικό με το CAD. Επίσης, εκδίδει και αποτελέσματα 

προερχόμενα από το QIS3.

Σεπτέαβριος 2003

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί την αναφορά που είχε εκδώσει ο Alexander 

Radwan τον Μάιο του 2003. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει το “Solvency II - 

Reflections on the general outline of a framework directive and mandates for further 

technical work”. H UK FSA εκδίδει νέο risk management και capital adequacy 

framework for insurers σε τρία ξεχωριστά έγγραφα, καθώς επίσης και συμβουλευτικό 

για τους insurers έγγραφο.

Οκτώβριος 2003

Η Basel Committee εκδίδει συμβουλευτικό προς τους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς έγγραφο, το οποίο σχετίζεται με την συμμόρφωση αυτών στο πλαίσιο 

του νέου Συμφώνου. To UK's FSA εκδίδει συμβουλευτικό άρθρο, σχετικά με κανόνες 

για “Financial Groups”, σχεδιασμένους να αντανακλούν αντίστοιχους κανόνες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. To UK FSA εκδίδει άρθρο σχετικό με τον λειτουργικό κίνδυνο. 

Η Basel Committee εκδίδει το “Basel II: Significant progress on major issues”, το
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οποίο υπογραμμίζει τη νέα προσέγγιση για το expected και unexpected loss στα 

πλαίσια του Νέου Συμφώνου. To UK FSA εκδίδει το “Integrated prudential 

sourcebook - Near-final text on prudential risks systems and controls”, του οποίου το 

κείμενο αναμένεται να ολοκληρωθεί από την FSA στα μέσα του 2004 και να 

εφαρμοστεί το αργότερο στα τέλη του 2004.

Προθεσμία για απάντηση στο EU CAD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Νοέαβριος 2003

Προθεσμία για απάντηση στο κείμενο που εξέδωσαν οι ρυθμιστικές αρχές των 

Η.Π.Α., σχετικά με την προτεινόμενη εφαρμογή της Συνθήκης. Προθεσμία για 

απαντήσεις πάνω στο CP189 της UK FSA. (“Report and first consultation on the 

implementation of the new Basel and EU capital adequacy standards”).

Δεκέαβριος 2003

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει έρευνα σχετικά με την επίδραση της Basel 2 στις 

ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει αναφορά στο 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις συνέπειες της νέας Συνθήκης.

Ιανουάριος 2004

Η Basel Committee εκδίδει το “Principles for the home-host recognition of AMA 

operational risk capital”, καθώς και το “Changes to the securitisation framework”. 

Επίσης, εκδίδει το “Modifications to the capital treatment for expected and 

unexpected credit losses”, το οποίο ήταν επακόλουθο της ανακοίνωσης του 

Οκτωβρίου 2003 ότι οι αναμενόμενες ζημιές (losses) θα αφαιρεθούν από τον 

υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου. Οι αμερικάνοι ρυθμιστές της Συνθήκης 

ανακοινώνουν ότι θα υπάρξουν οδηγίες σχετικά με τον λειτουργικό κίνδυνο, που θα 

αποκλίνουν από τα πλαίσια της Basel 2 (ωστόσο δεν ανακοινώνουν την ημερομηνία 

κατά την οποία θα εκδώσουν το εν λόγω έγγραφο).

Φεβρουάριος 2004

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει το “Note to the IC Solvency Subcommittee: Solvency 

Π-Organisation of work, discussion on pillar I work areas and suggestions for further 

work on pillar II for CEIOPS” στα μέσα του Φεβρουάριου 2004. Επίσης, ξεκινούν οι 

διαδικασίες για την έκδοση ενός Working Paper, στο οποίο θα αναλύονται απόψεις
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σχετικά με την βιομηχανία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βάσει του CIU 

(Collective Investment Undertakings).

Μάρτιος 2004

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται επιγραμματικά 

τα αποτελέσματα των συμβουλών της, σχετικά με το CAD (Capital Adequacy 

Directive).

Απρίλιος 2004

To US Securities and Exchange Commission επιτρέπει από ορισμένες τράπεζες 

επενδύσεων, καθώς και ασφαλιστικούς οργανισμούς να χρησιμοποιούν εσωτερικά 

μοντέλα υπολογισμού των κεφαλαιακών τους χρεώσεων. Επίσης, εκδίδεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα Impact Study, στο οποίο σχολιάζεται το Capital Adequacy 

Directiveavaipopim με τις τράπεζες επενδύσεων και τους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.

Μάιος 2004

Η Basel Committee ανακοινώνει ότι μεταθέτει την εφαρμογή της Basel 2 για το τέλος 

του 2007, όσον αφορά την προηγμένη προσέγγιση του λειτουργικού και πιστωτικού 

κινδύνου. Η εφαρμογή της θεμελιώδους προσέγγισης παραμένει για το τέλος του 

2006. Στα μέσα του Μαΐου 2004, η Basel Committee εκδίδει περαιτέρω οδηγίες 

σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής της προηγμένης προσέγγισης μέτρησης του 

λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, εκδίδει το “Financial Disclosure in the Banking, 

Insurance and Securities Sectors: Issues and Analysis”.

Ιούνιος 2004

H Basel Committee ανακοινώνει την τελική εκδοχή της Basel 2, με τίτλο 

“International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised 

Framework”. Επίσης, ανακοινώνει το “Update on joint Basel Committee and 

International Organization of Securities Commission work on the prudential treatment 

of some trading book items”.
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Ιούλιος 2004

Στα μέσα του μήνα εκδίδονται το τελικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

CAD, καθώς και σχετικό κείμενο για την εφαρμογή της Basel 2 στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Λίγες μέρες αργότερα, εκδίδεται Impact Study σχετικά με τις εταιρίες 

επενδύσεων. Η Basel Committee εκδίδει το “Implementation of Basel II: Practical 

Considerations” στο διαδίκτυο, στο οποίο μελετάται κυρίως η εφαρμογή της Basel 2 

στις χώρες εκτός του G10. Επίσης, εκδίδει και το “Principles for the management and 

supervision of interest rate risk”. To Ινστιτούτο οικονομικής σταθερότητας εκδίδει το 

“Occasional Paper No 4-Implementation of the new capital adequacy framework in 

non-Basel Committee member countries”, το οποίο αποτελεί περίληψη των 

απαντήσεων του ερωτηματολογίου σχετικά με την εφαρμογή της Basel 2.

Αύγουστος 2004

Εκδίδεται το “Outsourcing in Financial Services”, στο οποίο προτείνονται 

κατευθυντήριες γραμμές (ημερομηνία σχολιασμού των γραμμών αυτών είναι η 

20.9.2004).

Σεπτέιιβριος 2004

Οι ρυθμιστές των Η.Π.Α. για την Basel 2 προτείνουν οδηγίες σχετικές με το 

εσωτερικό σύστημα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, ενώ η Basel Committee 

σχεδιάζει να τις περάσει από εντατικό έλεγχο. Ολοένα και περισσότερο το Risk 

Management Group απομονώνεται και χάνει την αίγλη του.

Οκτώβριος 2004

Εκδίδονται QIS4, των οποίων η προθεσμία απάντησης είναι ο Ιανουάριος 2005. 

Ιανουάριος 2005

Λήγει η προθεσμία για σχολιασμό του QIS4. Εκδίδεται το “Prudential Sourcebook” 

από το UK Financial Services Authority (FSA).

Μέσα 2005

Όλες οι ρυθμιστικές οδηγίες των Η.Π.Α. σχετικά με την Basel 2 (για τον προηγμένο 

πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο) αναμένεται να οριστικοποιηθούν. Τα 

αμερικάνικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναμένεται να ανακοινώσουν διαδικασίες
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εφαρμογής της Basel 2 για τις Η.Π.Α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει 

να ολοκληρώσει με επιτυχία το CAD και τις λοιπές προτεινόμενες ρυθμίσεις, ώστε τα 

μέλη να προχωρήσουν απερίσπαστα με τις δικές τους εσωτερικές διαδικασίες. 

Μάλιστα, αναμένεται η ρύθμιση να «περάσει» πριν το τέλος του έτους.

Δεύτερο τετράιιτινο 2006

Οι Η.Π.Α. αναμένεται να υιοθετήσουν το τελικό Σύμφωνο της Βασιλείας και τις 

κατευθυντήριες οδηγίες αυτού.

Δεκέαβριος 2006

Προθεσμία για την εφαρμογή της θεμελιώδους προσέγγισης του πιστωτικού και 

λειτουργικού κινδύνου της Basel 2, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί από την Basel 

Committee on Banking Supervision. Πιθανών, ο Δεκέμβριος 2006 είναι η προθεσμία 

για τα κράτη - μέλη της ΕΕ, ώστε να ενσωματώσουν στις εσωτερικές νομοθεσίες 

τους την εφαρμογή της Basel 2 .

Δεκέιιβρκκ 2007

Προθεσμία για την εφαρμογή της προηγμένης προσέγγισης του πιστωτικού και 

λειτουργικού κινδύνου της Basel 2, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί από την Basel 

Committee on Banking Supervision. Πιθανών, ο Δεκέμβρης 2007 είναι η προθεσμία 

εφαρμογής και για τα κράτη - μέλη της ΕΕ.

Ιανουάριος 2008

Προθεσμία εφαρμογής για την προηγμένη προσέγγιση πιστωτικού και λειτουργικού 

κινδύνου στις Η.Π.Α.

Σημειώσεις
* Η Basel Committee αποτελείται από στελέχη του Group of 10 (G-10) και επιπλέον 
από Luxembourg και Spain.
** To Group of 10 αποτελείται από τους εξής 11: Canada, Belgium, France,
Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Sweden, Switzerland, the UK and the US.
*** Oi 15 χώρες της EU είναι: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France,
Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Portugal, the Netherlands, Spain, 
Sweden και UK.
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