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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία έχει βασικό σκοπό να περιγράψει ένα θέµα, που απασχολεί όλα
τα τραπεζικά συστήµατα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και είναι ο κίνδυνος αγοράς
και η διαχείρισή του. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται προσπάθεια να γίνει κατανοητή η
σηµασία του κινδύνου αγοράς, η σηµασία της ακριβής µέτρησης και διαχείρισής του,
ώστε να γίνει δυνατή η εξασφάλιση της βιωσιµότητας και κερδοφορίας ενός
τραπεζικού ιδρύµατος.
Καταρχήν, γίνεται µια συνοπτική περιγραφή της έννοιας του κινδύνου, των
διαφόρων κατηγοριών κινδύνων, του κινδύνου αγοράς και της σηµασίας της
λειτουργίας διαχείρισης του κινδύνου. Έπειτα, γίνεται µια καταγραφή του
νοµοθετικού πλαισίου για τον κίνδυνο αγοράς, και πιο συγκεκριµένα το νοµοθετικό
πλαίσιο της Συµφωνίας της Βασιλείας, πως αυτό ενσωµατώνεται στην ελληνική
νοµοθεσία και τις συνέπειές του για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Στο τρίτο
κεφάλαιο της εργασίας, περιγράφονται οι µεθοδολογίες µέτρησης του κινδύνου
αγοράς, που διακρίνονται στις απλοποιηµένες και τις επιστηµονικές µεθόδους, αλλά
και τα υποδείγµατα που έχουν αναπτυχθεί για τη µέτρησή του. Στο επόµενο
κεφάλαιο, αναλύονται οι τρόποι υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την
κάλυψη έναντι του κινδύνου αγοράς σύµφωνα µε τους κανόνες της Π∆/ΤΕ
2591/20.08.2007, µε αναφορά στις σηµαντικότερες κατηγορίες κινδύνου αγοράς και
ορισµένα σηµαντικά θέµατα, που έχουν σχέση µε τον κίνδυνο αγοράς και
προβλέπονται από την ελληνική νοµοθεσία. Επιπλέον, παρατίθεται συνοπτική
ανάλυση, σχετικά µε συστήµατα διαχείρισης κινδύνων, που εφαρµόζονται από
ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα. Τέλος, παρατίθενται συµπεράσµατα, σχετικά µε τον
κίνδυνο αγοράς, και την ανάλυση που έχει γίνει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
1.1 Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις
και οι οργανισµοί, χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό, την απελευθέρωση των
αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την
απελευθέρωση της εµπορικής και της επενδυτικής τραπεζικής. Συνέπειες των
παραπάνω, αποτελούν η τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας όλων των
τραπεζικών ιδρυµάτων, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες, που προσφέρουν οι
αγορές. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, όπως και τα υπόλοιπα διεθνώς, έχει
αναπτύξει στρατηγικές για να αποκτήσει το µέγεθος και τα απαραίτητα στοιχεία, που
θα το επιτρέψουν να λειτουργήσει ανταγωνιστικά.
Η µετάβαση στο νέο περιβάλλον και η προσαρµογή στις νέες συνθήκες,
απαιτεί ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων υψηλής ποιότητας για την αξιολόγηση
των κινδύνων που αναλαµβάνουν. Τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα να
διαχειριστούν και να αντιµετωπίσουν όλους τους κινδύνους που προκύπτουν. Οι
σηµαντικές

εξελίξεις

στο

χρηµατοπιστωτικό

χώρο

επηρεάζουν

τους

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, τόσο κατά τη διάρκεια άντλησης κεφαλαίων, όσο
και κατά τη διαδικασία επένδυσης των κεφαλαίων, αφού οι παραδοσιακοί κίνδυνοι
διαφοροποιούνται και ταυτόχρονα προστίθενται νέοι κίνδυνοι. Η αποτελεσµατική
διαχείριση όλων των ειδών κινδύνων είναι κρίσιµη, για την απόδοση όλων των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

1.2 Ορισµός της Έννοιας του Κινδύνου
Παρόλο που οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι, όπως και άλλες κατηγορίες κινδύνων,
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, ο κίνδυνος στη γενικότερη µορφή του,
υπήρχε από τότε που εµφανίστηκε το ανθρώπινο είδος. Ο άνθρωπος, πάντα
προσπαθεί να είναι ασφαλής, αντιµετωπίζοντας τους κινδύνους που απειλούν την
ύπαρξη και την επιβίωσή του. Ο κίνδυνος εµφανίζεται, όταν δεν είναι δυνατό να
προβλέψουµε µε βεβαιότητα την έκβαση ενός γεγονότος. Πιο συγκεκριµένα,
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γεννάται στις καταστάσεις, που ενέχουν αβεβαιότητα και δε µπορούµε να είµαστε
σίγουροι για το αποτέλεσµά τους, είτε αυτό είναι θετικό, είτε είναι αρνητικό.
Για την έννοια της λέξης «κίνδυνος» έχουν αναπτυχθεί αρκετοί ορισµοί.
Ένας ορισµός αναφέρει ότι ο κίνδυνος αποτελεί την αρνητική συνέπεια διαφόρων
πηγών αβεβαιότητας στην κερδοφορία (Bessis, 2002). Άλλος ορισµός αναφέρει
πως ο κίνδυνος υπάρχει σε καταστάσεις που υπάρχει απόκλιση από ένα
προσδοκώµενο αποτέλεσµα (Reto Galati, 2003).
Ο όρος «κίνδυνος» είναι στενά συνδεδεµένος µε την πιθανότητα της
απόκλισης από το προσδοκώµενο αποτέλεσµα και δεν απαιτείται ποσοτικοποίηση
του κινδύνου, απλά καταδεικνύεται η ύπαρξή του. Συµπερασµατικά, µπορεί να
ορισθεί ως ο συνδυασµός της πιθανότητας ενός γεγονότος και των συνεπειών του,
είτε αυτές είναι θετικές, είτε είναι αρνητικές (Αγοραστός Κωνσταντίνος και
Ελευθεριάδης Ιορδάνης, 2005). Σε κάθε κατάσταση, υπάρχουν ενδεχόµενα για
γεγονότα και συνέπειες, που συνιστούν ευκαιρίες ή απειλές. Όλα αυτά αποτελούν
αποτέλεσµα εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων ενός οργανισµού και, κατά
συνέπεια, κρίνεται αρκετά κρίσιµη µια αποτελεσµατική διαχείριση του κινδύνου, από
µέρους του οργανισµού.

1.3 Κατηγορίες Κινδύνου
Οι επιχειρήσεις, προκειµένου να επιτύχουν κερδοφορία, είναι διατεθειµένες να
αναλάβουν διαφόρων ειδών κινδύνους. Για να γίνει αυτό, εντοπίζουν και αξιολογούν
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά. Ωστόσο, κάθε επιχείρηση θα πρέπει
να είναι έτοιµη να αντιλαµβάνεται τους παράγοντες, που καθορίζουν την ζήτηση, τον
ανταγωνισµό που θα αντιµετωπίσουν και τους κινδύνους που είναι δυνατό να
εµφανιστούν. Το οικονοµικό περιβάλλον είναι δυνατό να αναδείξει ποικίλλων ειδών
κινδύνους, εξαιτίας της σύνθεσής του.
Οι κίνδυνοι διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Συνοπτικά, οι κατηγορίες
των επιχειρηµατικών κινδύνων είναι οι εξής: επιχειρηµατικός κίνδυνος, πιστωτικός
κίνδυνος, κυριαρχικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας,
λειτουργικός κίνδυνος, λογιστικός κίνδυνος, πολιτικός κίνδυνος, κίνδυνος
βιοµηχανικού κλάδου, περιβαλλοντικός κίνδυνος, συστηµικός κίνδυνος, νοµικός
κίνδυνος, κίνδυνος φήµης κτλ. Οι βασικότεροι κίνδυνοι, που έχει να αντιµετωπίσει
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ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, από τους παραπάνω, είναι: ο κίνδυνος αγοράς, ο
πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο λειτουργικός κίνδυνος. Επειδή,
η ανάλυση όλων των κατηγοριών των επιχειρηµατικών κινδύνων, είναι πέρα από
τους σκοπούς της, η ανάλυση θα επικεντρωθεί στον κίνδυνο αγοράς.

1.4 Ο Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος, που οφείλεται στην απώλεια, λόγω µεταβολών
στις τιµές της αγοράς. Οι κύριοι κίνδυνοι αγοράς, που πρέπει να διαχειριστεί ένα
τραπεζικό ίδρυµα, είναι ο κίνδυνος των επιτοκίων, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα
προβλήµατα ρευστότητας και οι τιµές των προϊόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
της επίδρασης του κινδύνου αγοράς, αποτελεί το αποτέλεσµα της συναλλαγµατικής
ισοτιµίας του δολαρίου και του νοµίσµατος της Ταϊλάνδης. Το 1997, αρκετές
επιχειρήσεις στην Ταϊλάνδη χρεοκόπησαν, επειδή δε στάθηκε δυνατό να
προστατευθούν από τις διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Το παραπάνω,
αποτελεί ένα σηµαντικό παράδειγµα κινδύνου αγοράς, διότι αφορά µεταβολές στις
συνθήκες αγοράς, την εµφάνιση των οποίων δεν µπορεί να επηρεάσει µια
επιχείρηση, ωστόσο οφείλει να διαχειριστεί και να ελαχιστοποιήσει τις ζηµίες που
µπορεί να προκαλέσει.
Ένας ορισµός που µπορεί να δοθεί για τον κίνδυνο αγοράς, είναι οι
ενδεχόµενες απώλειες από δυσµενείς αλλαγές στην αγορά. Τέτοιου είδους αλλαγές
µπορεί να είναι µεταβολές στα επιτόκια, στις τιµές, στους δείκτες και άλλους
παράγοντες, που επηρεάζουν την αξία των διάφορων χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων (Ετήσια Αναφορά επιθεώρησης των τραπεζών, 2004). Σύµφωνα µε την
Επιτροπή Βασιλείας, ο κίνδυνος αγοράς ορίζεται ως ο κίνδυνος ζηµιών ενός
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, από θέσεις εντός και εκτός ισολογισµού και
προέρχεται από µεταβολές των τιµών της αγοράς. περιλαµβάνοντας τον κίνδυνο
χρηµατοπιστωτικών µέσων και τον συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Όσον αφορά ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, ο κίνδυνος αγοράς, ορίζεται ως η
µεταβολή στην καθαρή θέση του, ως αποτέλεσµα των διακυµάνσεων των τιµών της
αγοράς. Επιγραµµατικά, µπορούµε να διακρίνουµε τον κίνδυνο αγοράς σε: α)
χρηµατιστηριακό κίνδυνο, β) κίνδυνο συναλλάγµατος, γ) κίνδυνο επιτοκίων, δ)
κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου ε) κίνδυνο εισοδήµατος, ο οποίος διακρίνεται σε
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κίνδυνο ρευστοποίησης ή κίνδυνο διακανονισµού και στ) στους λοιπούς κίνδυνους
αγοράς, όπως ο κίνδυνος διακύµανσης τιµών προϊόντων, ο κίνδυνος παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων κτλ. Οι πιο σηµαντικοί από τους κινδύνους αγοράς
είναι: ο χρηµατιστηριακός κίνδυνος, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος και ο κίνδυνος
επιτοκίων. Ο χρηµατιστηριακός κίνδυνος σχετίζεται µε τις δυσµενείς µεταβολές
στις τιµές των µετοχικών τίτλων και άλλων χρεογράφων, που ανήκουν στο
χαρτοφυλάκιο ενός χρηµατοπιστωτικού οργανισµού και µεταβάλλουν το αρνητικό ή
θετικό αποτέλεσµα, που προκύπτει, στην καθαρή του θέση. Ο συναλλαγµατικός
κίνδυνος είναι το αποτέλεσµα που προκύπτει, αρνητικό ή θετικό, από τις µεταβολές
των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο κίνδυνος των επιτοκίων είναι οι µεταβολές στις
αποδόσεις, που µπορεί να υποστούν οι επενδυτές, εξαιτίας της µεταβολής των
επιτοκίων της αγοράς, αφού, επηρεάζονται τα κέρδη, τα λειτουργικά έσοδα και
έξοδα, το ενεργητικό και το παθητικό ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, όπως και
διάφορα εξωλογιστικά στοιχεία.
Ο κίνδυνος αγοράς είναι δυνατό να προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα στην
κερδοφορία και την βιωσιµότητα ενός τραπεζικού ιδρύµατος, εξαιτίας της
πολυπλοκότητάς του. Όλες οι µορφές του κινδύνου αγοράς, αφορούν παράγοντες
εξωτερικούς µιας τράπεζας, που δεν µπορεί να ελέγξει και να επηρεάσει την
εµφάνισή τους, µπορεί, ωστόσο, να τους διαχειριστεί και να τους αντιµετωπίσει,
ώστε να έχει τη µικρότερη δυνατή ζηµία.

1.5 ∆ιαχείριση του Κινδύνου
Η έννοια της διαχείρισης του κινδύνου, έχει σαν σκοπό την προστασία µιας
επιχείρησης από ζηµίες και αφορά στη προσπάθεια µείωσης του κινδύνου. Ένα
βασικό σηµείο της έννοιας της διαχείρισης του κινδύνου αποτελεί η αναγνώριση και
ο χειρισµός των κινδύνων. Στόχος είναι να προστεθεί η µέγιστη δυνατή αξία, να
αποµακρυνθούν οι ενδεχόµενες απειλές και να ελαχιστοποιηθούν οι ζηµίες. Η
διαχείριση κινδύνου πρέπει να αποτελεί µια συνεχή διεργασία, που θα διατρέχει την
υλοποίηση της στρατηγικής κάθε οργανισµού. Με την αποτελεσµατική διαχείριση
του κινδύνου είναι δυνατό να παρέχεται ένα πλαίσιο στον οργανισµό για κάθε
µελλοντική δραστηριότητα µε ελεγχόµενο τρόπο, να βελτιώνεται η διαδικασία της
λήψης

αποφάσεων,

του

προγραµµατισµού,

µέσω

της

επιχειρησιακής
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δραστηριότητας, να µειώνεται η µεταβλητότητα και η αβεβαιότητα σε σηµαντικές
επιχειρησιακές

λειτουργίες

και

να

βελτιώνεται

η

συνολική

λειτουργική

αποτελεσµατικότητα του οργανισµού.
Η διαχείριση των αναδυόµενων κινδύνων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για ένα
τραπεζικό ίδρυµα. Οι κίνδυνοι, που αναλαµβάνονται, θα πρέπει να αναγνωρίζονται,
να σταθµίζονται, να παρακολουθούνται και να ρυθµίζονται εύκολα. Τα
προστατευτικά µέτρα, που µπορεί να λάβει µια τράπεζα, όπως οι όροι των δανείων,
θα πρέπει να κινούνται µέσα σε συγκεκριµένα πλαίσια και όρια κινδύνων, που
µπορεί να αντιµετωπίσει, για να µη θέσει σε κίνδυνο τη συνολική κερδοφορία και
επιβίωσή της.
Για την επιτυχηµένη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυµάτων, δηµιουργείται
ανάγκη άσκησης εποπτείας για την διαχείριση των κινδύνων, από εποπτικές αρχές
που παρεµβαίνουν µε κανόνες, νόµους και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η
αξιοπιστία των τραπεζικών ιδρυµάτων και να ενισχύεται η ικανότητά τους να
αντιµετωπίζουν όλες τις επιπτώσεις από εξωγενείς παράγοντες, συµβάλλοντας στη
διατήρηση της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος των
τραπεζικών ιδρυµάτων ασκείται µέσω αρµόδιων αρχών. Για παράδειγµα για τα
ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα, η Τράπεζα της Ελλάδος, µε βάση νόµους και
προεδρικά διατάγµατα, ελέγχει τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα, τη κεφαλαιακή
επάρκεια και τη συγκέντρωση των κινδύνων, τη επάρκεια της εταιρικής
διακυβέρνησης, τις στρατηγικές για τη διασφάλιση της διατήρησης των ιδίων
κεφαλαίων των τραπεζών και το επίπεδο κεφαλαίων που απαιτείται για την κάλυψή
τους έναντι των κινδύνων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εποπτεία των τραπεζικών
ιδρυµάτων ασκείται µε οδηγίες, όπως το Σύµφωνο της Βασιλείας Ι και ΙΙ και οι
αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σηµαντικότερες τις Οδηγίες περί
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
2.1 Εισαγωγικά Σχόλια
Ο σηµαντικά µεγάλος αριθµός πτωχεύσεων τραπεζικών ιδρυµάτων, την εποχή της
µεγάλης οικονοµικής ύφεσης, υπήρξε η αιτία για την ανάπτυξη κανόνων και αρχών
επόπτευσης του τραπεζικού συστήµατος, διεθνώς. Εξαιτίας της κατάρρευσης του
συστήµατος των σταθερών ισοτιµιών, που είχαν υιοθετήσει οι ανεπτυγµένες χώρες
το 1944 στο Breton Woods των ΗΠΑ, αποτέλεσµα ήταν η κατάρρευση µεγάλων
τραπεζών, όπως της γερµανικής τράπεζας Herstatt και της αµερικανικής Franklin
National. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη για τη δηµιουργία µιας Επιτροπής για την
τραπεζική εποπτεία.
Η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee) ιδρύθηκε στα τέλη του 1947,
µετά από πρωτοβουλία της Οµάδας των χωρών Group of Ten (G-10). Τα µέλη
προέρχονται από τη Γερµανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τον
Καναδά, τη Γαλλία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τις Η.Π.Α., το Λουξεµβούργο, την
Ολλανδία, την Σουηδία και την Ισπανία. Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι να
δηµιουργηθούν κανόνες για τη λειτουργία των τραπεζικών ιδρυµάτων, ώστε να
δηµιουργηθεί µια τραπεζική εποπτεία, αποτελεσµατική και όµοια για όλα τα
τραπεζικά ιδρύµατα. Η Επιτροπή δεν έχει κάποια τυπική εξουσία και δεν επιβάλλει
κανόνες και πρότυπα, αλλά διατυπώνει προτάσεις µε συµβουλευτικό χαρακτήρα. Tα
βασικά εργαλεία, που χρησιµοποιεί, είναι ο καθορισµός κανόνων και τεχνικών
εποπτείας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος και η θέσπιση των ελάχιστων
προτύπων εποπτείας.
Η δραστηριότητα της Επιτροπής βοήθησε σε σηµαντικά ζητήµατα, όπως: α)
στη συλλογή πληροφοριών για την εποπτεία από διάφορες χώρες των
εγκατεστηµένων σε αυτές ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων, β) στον εντοπισµό των
εµποδίων στην αποτελεσµατική εποπτεία και γ) στη µελέτη των διαδικασιών
παροχής άδειας εγκατάστασης τραπεζών σε διάφορες χώρες. Το αποτέλεσµα των
προσπαθειών της Επιτροπής της Βασιλείας ήταν η υιοθέτηση των κανόνων εποπτείας
από πολλές χώρες, οι οποίες µε τη σειρά τους, τις επιβάλλουν σε τραπεζικούς και
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς.
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2.2 Το Πρώτο Σύµφωνο της Επιτροπής Βασιλείας για την
Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel I) και οι Τροποποιήσεις του
Ένα βασικό ζήτηµα, που απασχολεί την Επιτροπή της Βασιλείας, αποτελεί η
Κεφαλαιακή Επάρκεια των τραπεζών. Με την εµφάνιση των διαφόρων κινδύνων,
άρχισε η σταδιακή επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας µεγάλων τραπεζών µε
διεθνή δραστηριοποίηση. Αναδύθηκε, εποµένως, η άµεση ανάγκη για την ανάπτυξη
κοινής προσέγγισης για τη µέτρηση και αντιµετώπισή τους.
Άµεση συνέπεια των παραπάνω, ήταν η υιοθέτηση ενός ∆ιεθνούς Συµφώνου,
που εστιάζει στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Το Σύµφωνο αυτό έγινε
γνωστό ως Σύµφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel Capital
Accord ή Basel I) και αντιµετωπίζει δύο βασικά θέµατα. Το πρώτο θέµα αφορά τον
υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για την κάλυψη έναντι της
έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο. ∆εύτερον, εξετάζεται ο καθορισµός των
στοιχείων των ιδίων εποπτικών κεφαλαίων, που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες,
ώστε να εκπληρώνουν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Έτσι, οι τράπεζες
έχουν βασική υποχρέωση να καλύπτουν διαρκώς µια ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση
8% και ορίζεται ο ∆είκτης φερεγγυότητας για την αντιµετώπιση του πιστωτικού
κινδύνου, που συνδέει το ύψος των ιδίων κεφαλαίων µε τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο
∆είκτης Φερεγγυότητας µπορεί να οριστεί ως ο λόγος των Εποπτικών ιδίων
κεφαλαίων της Τράπεζας, προς τα σταθµισµένα µε τον πιστωτικό κίνδυνο στοιχεία
του ενεργητικού (εσωλογιστικών και εξωλογιστικών στοιχείων). ∆ηλαδή:
∆είκτης Φερεγγυότητας = ____ _Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια ______
Πιστωτικός Κίνδυνος
ή
∆είκτης Φερεγγυότητας = ___

__ Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια _

_______

Σταθµισµένα Εντός και Εκτός Ισολογισµού
Στοιχεία Ενεργητικού
∆είκτης Φερεγγυότητας > 8%.
Τα ίδια κεφάλαια των τραπεζικών ιδρυµάτων για λόγους κεφαλαιακής
επάρκειας, ορίστηκαν διαφοροποιηµένα από τα λογιστικά ίδια κεφάλαια. Έτσι,
χρησιµοποιήθηκαν στον τύπο για τον υπολογισµό του ∆είκτη Φερεγγυότητας µε τον
όρο Εποπτικά ίδια κεφάλαια. Στα εποπτικά ίδια κεφάλαια συµπεριλαµβάνονται: το
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µετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεµατικά, αλλά και ξένα κεφάλαια, όπως τα οµολογιακά
δάνεια µειωµένης εξασφάλισης. Οι σταθµίσεις των στοιχείων του ενεργητικού
αναφέρονται στον πιστωτικό κίνδυνο, που αναλαµβάνουν τα τραπεζικά ιδρύµατα και
είναι ενιαίες για όλες τις τράπεζες. Από τις σταθµίσεις, προκύπτει το ύψος του
σταθµισµένου ενεργητικού και ο παρονοµαστής του κλάσµατος του δείκτη
φερεγγυότητας. Έχουν οριστεί τέσσερις τυποποιηµένοι συντελεστές στάθµισης
κινδύνου 0%, 20%, 50% και 100% και εφαρµόζονται σε ισάριθµες κατηγορίες των
στοιχείων του ενεργητικού. Το Σύµφωνο της Βασιλείας δεν προέβλεψε ξεχωριστή
πρόβλεψη για τον υπολογισµό των συντελεστών στάθµισης των εκτός ισολογισµού
στοιχείων του ενεργητικού.
Επειδή, ωστόσο, η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από µεγάλη
µεταβλητότητα παραγόντων της αγοράς, µε αποτέλεσµα αρνητικές συνέπειες στην
κερδοφορία των τραπεζών, θεσπίστηκαν νέοι κανόνες, µε µεγαλύτερη έµφαση στην
εφαρµογή κεφαλαιακών απαιτήσεων και στον κίνδυνο αγοράς. Το Σύµφωνο της
Βασιλείας συµπληρώθηκε, ώστε να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον
κίνδυνο αγοράς, καθώς µέχρι τότε, εστίαζε περισσότερο στην αντιµετώπιση του
πιστωτικού κινδύνου.
Οι τράπεζες ήταν υποχρεωµένες, να διαχωρίσουν το χαρτοφυλάκιό τους σε
«επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (Investment book)», δηλαδή το χαρτοφυλάκιο που
κατείχαν για εισόδηµα ή επένδυση και σε «εµπορικό χαρτοφυλάκιο (Trading
book)», δηλαδή εκείνο το χαρτοφυλάκιο που κατείχαν για µεταπώληση ή για
διαπραγµάτευση σε δευτερογενείς αγορές, ώστε να είναι σε θέση να προβλέψουν και
να αντιµετωπίσουν και τους κινδύνους αγοράς. Με την προσθήκη των κινδύνων
αγοράς, ο τύπος του ∆είκτη Φερεγγυότητας διαµορφώνεται ως εξής:
∆είκτης Φερεγγυότητας = ___

__Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια

______

Πιστωτικός Κίνδυνος + Κίνδυνοι αγοράς
Ή
∆είκτης Φερεγγυότητας = ____

_Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια __

____

Σταθµισµένο Ενεργητικό + (12,5*Κίνδυνοι Αγοράς)
∆. Φ. > 8% .
Στο τροποποιηµένο Σύµφωνο της επιτροπής Βασιλείας, περιλαµβάνονταν τα
θέµατα της επίδρασης των κινδύνων αγοράς και των µεθόδων υπολογισµού. Η
βασική µεθοδολογία του αναθεωρηµένου συµφώνου της Βασιλείας αφορά τα
εποπτικά ίδια κεφάλαια.
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2.3 Το Νέο Σύµφωνο της Επιτροπής Βασιλείας
Το Νέο Σύµφωνο της Βασιλείας επικεντρώνεται στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης
και στη διαφάνεια της αγοράς, στη διαδικασία να δοθεί επαρκής κάλυψη για το
σύνολο των κινδύνων και να υπάρξει µια σταδιακή σύγκλιση του ύψους των
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς το κεφάλαιο των τραπεζών. Το Νέο πλαίσιο
περιλαµβάνει τρεις βασικούς πυλώνες:
1. Τις Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για την κάλυψη του πιστωτικού, του
λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς.
2. Την Εποπτείας

Κεφαλαιακής

Επάρκειας

και

εσωτερικών συστηµάτων

αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών από τις εποπτικές αρχές.
3. Την αποτελεσµατική ενηµέρωση του κοινού και την πειθαρχία µέσω της αγοράς,
µε τη δηµοσιοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.
Πρωταρχικός σκοπός είναι να βελτιωθεί ο τρόπος µε τον οποίο
ανταποκρίνονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων στους
κινδύνους και στις καινοτοµίες που εµφανίζονται τα τελευταία χρόνια στην
τραπεζική αγορά, όπως η τιτλοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων.

2.3.1

Πρώτος Πυλώνας: Κεφαλαιακές Απαιτήσεις

Ο Πρώτος Πυλώνας του Συµφώνου τροποποιεί την ισχύουσα τυποποιηµένη µέθοδο
για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Για την στάθµιση του κινδύνου,
χρησιµοποιούνται προκαθορισµένοι συντελεστές και επιτυγχάνεται µεγαλύτερη
ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο. Οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται,
ανάλογα µε τη διαβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυµβαλλοµένου.
Χρησιµοποιούνται

µέθοδοι

υπολογισµού,

µε

βάση

εσωτερικά

συστήµατα

διαβάθµισης, και παρέχονται στις τράπεζες εναλλακτικοί τρόποι υπολογισµού,
ανάλογα µε το βαθµό εξέλιξης των εσωτερικών συστηµάτων διαβάθµισης κινδύνου,
δηλαδή τη θεµελιώδη µέθοδο ή τη προηγµένη µέθοδο. Οι τράπεζες, που πληρούν τις
προϋποθέσεις, θα µπορούν να χρησιµοποιούν µεθόδους άµβλυνσης του κινδύνου για
τη µείωση των κεφαλαιακών επιβαρύνσεων, όπως των εξασφαλίσεων, των
εγγυήσεων, πιστωτικών παραγώγων και του συµψηφισµού στοιχείων εντός
ισολογισµού. Τέλος, εισάγονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού
κινδύνου και του κινδύνου αγοράς.
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Η

ελάχιστη

απαιτούµενη

κεφαλαιακή

επάρκεια

απέναντι

στους

αναλαµβανόµενους κινδύνους παραµένει στο επίπεδο του 8%, ανάλογα µε την
εκτιµώµενη έκθεση κινδύνου του τραπεζικού ιδρύµατος. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές
απαιτήσεις µπορούν να υπολογιστούν, αν διαιρέσουµε τα εποπτικά ίδια κεφάλαια
µε το άθροισµα του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του
λειτουργικού κινδύνου. Το κλάσµα πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το 8%. Ο
αριθµητής του κλάσµατος του ∆είκτη Φερεγγυότητας, δηλαδή τα Εποπτικά ίδια
κεφάλαια, διαφοροποιούνται σε µικρό βαθµό, διότι µε βάση τη Νέα Συνθήκη,
ενσωµατώνονται

στοιχεία,

που

ανταποκρίνονται

στις

σύγχρονες

εξελίξεις,

συµπεριλαµβάνοντας και τους κανόνες, που επέβαλλαν τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις που εισάγει η Νέα Συνθήκη
αφορούν, κυρίως, τον παρονοµαστή του κλάσµατος του ∆είκτη Φερεγγυότητας,
αφού προστίθεται ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς, επιβαρύνοντας το
∆είκτη Φερεγγυότητας. Με βάση τις τροποποιήσεις του Συµφώνου, ο ∆είκτης
Φερεγγυότητας και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις µε το συνυπολογισµό του
λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς, µετασχηµατίζεται ως εξής:

∆είκτης Φερεγγυότητας = ____

_Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια __

____

Σταθµισµένο Ενεργητικό+(12,5*Κίνδυνοι Αγοράς)+
(Λειτουργικός Κίνδυνος)

Εξηγώντας τον τύπο, καταρχήν υπολογίζουµε το σταθµισµένο ενεργητικό για
τον πιστωτικό κίνδυνο για το σταθµισµένο ενεργητικό εκτός χαρτοφυλακίου
συναλλαγών και τα εκτός ισολογισµού στοιχεία. Το σταθµισµένο ενεργητικό οδηγεί
στην ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 8%. Επίσης, υπολογίζονται οι ελάχιστες
κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάθε έναν από τους κινδύνους αγοράς και το άθροισµά
τους αποτελεί την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση. Για να διαµορφωθεί το
σταθµισµένο ενεργητικό του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, το παραπάνω άθροισµα
πολλαπλασιάζεται µε το12,5%. Επιπλέον, προσθέτουµε το σταθµισµένο ποσό για το
λειτουργικό κίνδυνο. Τελικά, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας
υπολογίζεται ως το ποσοστό που προκύπτει από το κλάσµα µε παρονοµαστή το
άθροισµα του εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών σταθµισµένου ενεργητικού, του
σταθµισµένου ενεργητικού έναντι του λειτουργικού κινδύνου και του ονοµαστικού
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σταθµισµένου ενεργητικού του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και µε αριθµητή τα
συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια της τράπεζας.
Με βάση τον παραπάνω τύπο, παρέχονται στα τραπεζικά ιδρύµατα
βελτιωµένες

µεθοδολογίες

υπολογισµού

των

κινδύνων,

ώστε

ο

∆είκτης

Φερεγγυότητας να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Προσδιορίζονται και
µετρώνται οι Κίνδυνοι Αγοράς και ο Πιστωτικός Κίνδυνος, αλλά και ο λειτουργικός
κίνδυνος, και κατά συνέπεια, αναµένεται µεγαλύτερη ευαισθησία, όσον αφορά την
κάλυψη της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης του 8%.

2.3.2

∆εύτερος Πυλώνας: ∆ιαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης

Ο ∆εύτερος Πυλώνας της νέας Συνθήκης βασίζεται στην ανάγκη για τον υπολογισµό
της κεφαλαιακής επάρκειας, µε την προϋπόθεση ότι συµµετέχουν στον υπολογισµό
όλοι οι αναλαµβανόµενοι κίνδυνοι και οι εποπτικές αρχές προσαρµόζονται στις
µετρήσεις αυτές. Το βασικό κριτήριο είναι να γίνονται περισσότερες από µία
αξιολογήσεις για την αναγνώριση των κινδύνων και για το ύψος της κεφαλαιακής
επάρκειας. Παράλληλα, αναδύεται η ανάγκη για αυστηρή αξιολόγηση της
δυνατότητας των τραπεζών και των εποπτικών αρχών, να υπολογίζουν όλους τους
κινδύνους και να γίνεται µια συνεχής αναθεώρηση της εποπτικής διαδικασίας.
Για την αντιµετώπιση όλων των παραπάνω, αναδύθηκε η αναγκαιότητα για
τη διαµόρφωση και εφαρµογή ελέγχων, των λεγόµενων stress tests, τα οποία
λαµβάνουν ακραία σενάρια, ώστε να υπολογίζουν την επίδραση ακραίων
οικονοµικών εξελίξεων στη λειτουργία ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος.
Μέσω της χρήσης των συστηµάτων ελέγχου, όσες τράπεζες εκτιµάται ότι
ανήκουν σε υψηλού κινδύνου ιδρύµατα ή έχουν ανεπαρκές σύστηµα διαχείρισης
κινδύνων, θα υπόκεινται σε κυρώσεις, µέσω υψηλότερων επιτοκίων στο
διατραπεζικό δανεισµό. Η διαφάνεια των στοιχείων είναι υποχρεωτική και αφορά
συγκεκριµένους τοµείς, σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια και τη σύνθεση των
εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, την αναλυτική παρουσίαση εκθέσεων σε κίνδυνο ανά
προϊόν και τη διαφάνεια στις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου. Οι τράπεζες θα
πρέπει να διαθέτουν συστήµατα εκτίµησης της κεφαλαιακής επάρκειας και να
καθορίζουν το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη των κινδύνων
που εµφανίζονται. Οι κίνδυνοι, οι διαδικασίες παρακολούθησης και µέτρησης
αξιολογούνται και δύνανται να απαιτούν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, όταν
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δεν υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τις διατάξεις ή κάποιοι κίνδυνοι δεν έχουν
καλυφθεί επαρκώς µε κεφάλαια από τις τράπεζες. Ο δεύτερος πυλώνας ακολουθεί
τέσσερις βασικές αρχές:
1. Πρόβλεψη διαδικασιών για την εσωτερική αξιολόγηση της κεφαλαιακής
επάρκειας και τη διαµόρφωση στρατηγικής για τη διατήρηση του επιπέδου
ιδίων κεφαλαίων.
2. Καθιέρωση της αρχής εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.
3. ∆υνατότητα επιβολής από την αρµόδια αρχή της κεφαλαιακής απαίτησης για
την κάλυψη απέναντι στον κίνδυνο καθ’υπέρβαση του ελαχίστου ορίου (8%)
σε συγκεκριµένα πιστωτικά ιδρύµατα.
4. Καθιέρωση της αρχής της έγκαιρης παρέµβασης των εποπτικών αρχών σε
περίπτωση επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας µιας τράπεζας.

2.3.3

Τρίτος Πυλώνας: Πειθαρχία της Αγοράς

Σκοπός του τρίτου Πυλώνα είναι να συµπληρώσει τα θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας
του Πρώτου Πυλώνα και τα θέµατα εποπτείας του ∆εύτερου Πυλώνα. Η Επιτροπή
επιδιώκει να ενθαρρύνει την πειθαρχία µέσω της αγοράς, µέσω µιας σειράς
απαιτήσεων, που επιτρέπουν σε όσους συµµετέχουν στην αγορά να έχουν πρόσβαση
στην πληροφόρηση για τους κινδύνους, που έχουν αναλάβει τα τραπεζικά ιδρύµατα
και για το µέγεθος της κεφαλαιοποίησης και της κεφαλαιακής επάρκειας. Εισάγονται
διατάξεις σχετικές µε την παρεχόµενη προς το εξωτερικό πληροφόρηση, από µέρους
των τραπεζών, για τους αναλαµβανόµενους κινδύνους, τις αντίστοιχες κεφαλαιακές
απαιτήσεις και την ακολουθούµενη στρατηγική.
Μέσω των διατάξεων αυτών, οι τράπεζες υποχρεώνονται να δηµοσιεύουν
ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, που σχετίζονται µε τους αναλαµβανόµενους
κινδύνους, µε τη χρήση της µεθόδου παρακολούθησης των κινδύνων και παράλληλα
µε τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζουν. Σκοπός του συγκεκριµένου
πυλώνα, είναι να παρέχονται στους συµµετέχοντες στην αγορά, οι αναγκαίες
πληροφορίες για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες και για τις
διαδικασίες αντιµετώπισής τους.
Οι τεχνικές µεταβίβασης και οι µεθοδολογίες µέτρησης των κινδύνων, που
προέρχονται από τα σύνθετα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, όπως τα credit
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derivatives, swaps, options, καθώς και από τις τιτλοποιήσεις στοιχείων του
ενεργητικού, απεικονίζονται µε µεγαλύτερη σαφήνεια και αυξάνεται το εύρος
εξασφαλίσεων έναντι των κινδύνων και οι εγγυήσεις έναντι των απαιτήσεων.

2.4 Η ενσωµάτωση του Νέου Συµφώνου στην Ελληνική Νοµοθεσία
Οι ελληνικές τράπεζες σε συνεργασία µε τη Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική
Ένωση Τραπεζών, ενσωµάτωσαν το Νέου Σύµφωνο στην ελληνική τραπεζική αγορά,
µέσω της εφαρµογής κανόνων και διατάξεων, που δηµοσιεύει και επιβάλλει η
Τράπεζα της Ελλάδος. Για την εφαρµογή των κανόνων του Συµφώνου της Επιτροπής
Βασιλείας στην ελληνική τραπεζική αγορά, έχουν δηµοσιευθεί νόµοι και προεδρικά
διατάγµατα από την Τράπεζα της Ελλάδος, που συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω.
 Νόµος 3601/01.08.2007: Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα
πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών
ιδρυµάτων και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές
διατάξεις
Ο συγκεκριµένος νόµος αναφέρεται στην ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από
τα πιστωτικά ιδρύµατα, την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων
και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, ορίζεται
ότι οι τράπεζες οφείλουν να διαθέτουν κεφάλαια, που σε διαρκή βάση θα πρέπει να
υπερβαίνουν ή να ισούνται µε το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων, έναντι:
του πιστωτικού κινδύνου, των συναλλαγµατικών κινδύνων, του εµπορευµατικού
κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου, του κινδύνου θέσης, του κινδύνου
διακανονισµού και του κινδύνου του αντισυµβαλλοµένου.
Ο νόµος αυτός ενσωµατώνει τις διατάξεις των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2006/48/ΕΚ για την ανάληψη και άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων
κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυµάτων.
 Π∆/ΤΕ 2588/20.08.2007: Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι
του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την τυποποιηµένη Προσέγγιση
Με την συγκεκριµένη Πράξη, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού των κεφαλαιακών
απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου µε την τυποποιηµένη προσέγγιση.
Μέχρι τότε, ίσχυε η προσέγγιση που είχε τυποποιηθεί µέσω των διατάξεων Π∆/ΤΕ
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2054/1992 και Π∆/ΤΕ 2524/2.07.2003. Με τη νέα προσέγγιση, βελτιώθηκε το
πλαίσιο που ίσχυε µέχρι τότε, αφού καθορίστηκε µια ακριβέστερη σύνδεση ιδίων
κεφαλαίων και αναλαµβανόµενου κινδύνου.
 Π∆/ΤΕ 2589/20.08.2007: Υπολογισµός Κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι
του Πιστωτικού Κινδύνου, σύµφωνα µε την προσέγγιση εσωτερικών
διαβαθµίσεων
Με την πράξη αυτή καθορίστηκε µια νέα µέθοδος υπολογισµού των κεφαλαιακών
απαιτήσεων, σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτή η µέθοδος ονοµάστηκε
µέθοδος εσωτερικών διαβαθµίσεων (Internal Ratings Based Approach). Η
µέθοδος περιλαµβάνει δύο υποµεθόδους:
-

Τη Βασική Μέθοδο Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων (Foundation IRB
Approach) και

-

Την Εναλλακτική Μέθοδο Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων (Advanced IRB
Approach).
Για τη χρήση της µεθόδου, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει έγκριση από την

Τράπεζα της Ελλάδος ή την εποπτική αρχή της χώρας της έδρας της µητρικής, αν
πρόκειται για θυγατρική τράπεζα, που έχει έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τη
σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος.
 Π∆/ΤΕ 2593/20.08.2007: Υπολογισµός Σταθµισµένων Ανοιγµάτων για
Θέσεις σε Τιτλοποίηση
Με τη συγκεκριµένη Πράξη, καθορίζονται εναλλακτικές µέθοδοι για τον υπολογισµό
των κεφαλαιακών απαιτήσεων για ανοίγµατα από τιτλοποιήσεις για την κάλυψη των
κινδύνων που διατηρούν ή αποκτούν. Η τιτλοποίηση των απαιτήσεων αποτελεί
σηµαντικό εργαλείο για την άντληση κεφαλαίων και τη διαχείριση κινδύνων, ωστόσο
διαµορφώνει ανοίγµατα που θα πρέπει να αντιµετωπίζονται.
 Π∆/ΤΕ 2591/20.08.2007: Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των
Πιστωτικών Ιδρυµάτων για τον Κίνδυνο Αγοράς
Σύµφωνα µε την Πράξη 2591, τα τραπεζικά ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα να
διατηρούν διαρκώς ίδια κεφάλαια, όπως αυτά καθορίζονται µε την Π∆/ΤΕ
2587/2007, τουλάχιστον ίσα µε το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων που
προκύπτουν από τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών για τον κίνδυνο θέσης,
τον κίνδυνο διακανονισµού, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο υπέρβασης ορίων
των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων και από το σύνολο των στοιχείων του
ισολογισµού για τον κίνδυνο συναλλάγµατος και τον κίνδυνο θέσης.
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 Π∆/ΤΕ 2594/20.082007: Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου
Με τη συγκεκριµένη πράξη, παρέχεται η δυνατότητα στις τράπεζες και τους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να χρησιµοποιήσουν νέες µεθόδους για τον
υπολογισµό της αξίας των ανοιγµάτων, ειδικά από συναλλαγές πώλησης και
επαναγοράς και από συµβάσεις παραγώγων, ώστε να υπολογιστούν οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις απέναντι στον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου.
 Πράξη

2590/20.08.2007:

Ελάχιστες

Κεφαλαιακές

Απαιτήσεις

των

Πιστωτικών ιδρυµάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο
Η πράξη αυτή παρέχει τη δυνατότητα στις τράπεζες να επιλέγουν ανάµεσα σε
τυποποιηµένες και εξελιγµένες προσεγγίσεις, ώστε να υπολογιστούν οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις και να αντιµετωπιστεί ο λειτουργικός κίνδυνος.

2.5 Συνέπειες Εφαρµογής του Νέου Συµφώνου της Βασιλείας στο
Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα
Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος,
έχει ενσωµατώσει σε σηµαντικό βαθµό τους κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας.
Η προσαρµογή των ελληνικών τραπεζών, είχε ως συνέπεια σηµαντικό κόστος για τα
τραπεζικά

ιδρύµατα.

Το

κόστος

συµµόρφωσης

αφορά:

τη

προσαρµογή

πληροφοριακών συστηµάτων, τη συλλογή των αναγκαίων δεδοµένων, το σχεδιασµό
ή τνη αναβάθµιση του συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης, την εκπαίδευση
στελεχών, και τη διαµόρφωση συστήµατος υποβολής στοιχείων. Το Νέο Πλαίσιο,
δεν πρέπει να θεωρείται πρόσθετη κανονιστική επιβάρυνση, αλλά ευκαιρία
αναβάθµισης των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων των τραπεζικών ιδρυµάτων.
Οι κανόνες κεφαλαιακών απαιτήσεων επηρεάζουν την τελική τιµολόγηση των
δανειακών προϊόντων. Η επιτοκιακή επιβάρυνση των δανειακών προϊόντων αποτελεί
συνάρτηση του κινδύνου και το κόστος δανεισµού και προσδιορίζεται από την
πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη. Η επίπτωση της εφαρµογής του νέου πλαισίου
στην τιµολόγηση τραπεζικών υπηρεσιών είναι αποτέλεσµα µεγαλύτερης ευαισθησίας
των συντελεστών στάθµισης του πιστωτικού κινδύνου. Όσο µεγαλύτερη είναι η
πιστοληπτική διαβάθµιση του αντισυµβαλλοµένου της τράπεζας, τόσο χαµηλότερος
είναι ο συντελεστής κινδύνου.
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Το νέο πλαίσιο απαιτεί, επιπλέον, ενεργότερο ρόλο από τις επιχειρήσεις και
τους καταναλωτές. Οι προσαρµογές, ευνοούν την ανάπτυξης συνεργασίας τραπεζών
και επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν
σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας και καθίσταται ευνοϊκότερη η
στάθµιση των χορηγήσεων έναντι των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, είτε µε βάση τη
τυποποιηµένη µέθοδο, είτε µε βάση τη µέθοδο εσωτερικών διαβαθµίσεων. Παρέχεται
ευρύτερη αναγνώριση των εξασφαλίσεων και εγγυήσεων, που µπορούν να
χρησιµοποιήσουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόσβαση σε φθηνή τραπεζική
χρηµατοδότηση, από µέρους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, εξαρτάται από τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, και από την αποδοτικότητά τους. Είναι
αναγκαία η συνεργασία µε τις τράπεζες για την παροχή όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. Σε αυτό
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση, µιας και από το σύνολο των επιχειρήσεων που
λειτουργούν στην Ελλάδα, µόνο το 6% περίπου, είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν
οικονοµικές καταστάσεις απαραίτητες για την εκτίµηση της πιστοληπτικής
ικανότητάς τους.
Στην περίπτωση της λιανικής τραπεζικής, η αύξηση της ευαισθησίας των
νέων µεθόδων µέτρησης των κινδύνων απέναντι στον κίνδυνο, έχει ως αποτέλεσµα
τη διαφοροποίηση του κόστους του τραπεζικού δανεισµού, ανάλογα µε τη
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του αντισυµβαλλοµένου, ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά της συναλλαγής και το βέλτιστο σχηµατισµό προβλέψεων έναντι
επισφαλών απαιτήσεων των τραπεζών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
3.1 Απλοποιηµένες Μέθοδοι
Για τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν
τη χρήση είτε απλοποιηµένων µεθόδων, είτε επιστηµονικών µεθόδων. Οι πιο
διαδεδοµένες απλοποιηµένες µέθοδοι µέτρησης είναι το Μοντέλο της ∆ιάρκειας, η
Μέθοδος του Ανοίγµατος και η Μέθοδος της Μονάδας Βάσης.

Το Υπόδειγµα της ∆ιάρκειας (Duration Gap Method)

3.1.1

Η διάρκεια υπολογίζει την ευαισθησία της τιµής ενός χρηµατοοικονοµικού προϊόντος
σε µικρές µεταβολές των επιτοκίων. Όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια, τόσο
µεγαλύτερη και η ευαισθησία. Για τον υπολογισµό της διάρκειας χρησιµοποιείται ο
εξής τύπος:
D = - [∆Ρ / Ρ] / [∆i / (1 + i)]

ή

∆Ρ / Ρ = - D [ ∆i / 1 + i]

Όπου: D = η διάρκεια
Ρ = η τιµή του χρηµατοοικονοµικού προϊόντος
i = το επιτόκιο
Για τον υπολογισµό της διάρκειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικοί
τρόποι µέτρησης, όπως η απλή διάρκεια, η τροποποιηµένη διάρκεια και η
αποτελεσµατική διάρκεια.

Η απλή διάρκεια (Macaulay’s Duration)
Η απλή διάρκεια είναι ο µέσος σταθµικός χρόνος που απαιτείται για να ανακτηθεί το
αρχικό κεφάλαιο ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου, σε όρους παρούσας αξίας.
Μπορεί να υπολογιστεί µε βάση τον εξής τύπο:
n

D = Σ [ [ΤΡt / (1+i)t]*t / P *]
t=1

όπου, TPt = η ταµειακή ροή στο χρόνο t
i

= το προεξοφλητικό επιτόκιο
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n

= αριθµός ετών µέχρι τη λήξη

t

= ο χρόνος που πραγµατοποιείται η ταµειακή ροή t

Ρ* = η αρχική τιµή του χρηµατοοικονοµικού µέσου

Η τροποποιηµένη διάρκεια (Modified Duration)
Η τροποποιηµένη διάρκεια προκύπτει αν διαιρέσουµε την απλή διάρκεια µε το (1+i).
∆ηλαδή:
MD = D / (1+i)
Η τροποποιηµένη διάρκεια δείχνει τη ποσοστιαία µεταβολή της τιµής ενός
χρηµατοοικονοµικού µέσου σε δεδοµένη µεταβολή της τιµής του επιτοκίου, ενώ δε
λαµβάνει υπόψη έκτακτες ταµειακές ροές.

Αποτελεσµατική διάρκεια (Effective Duration)
Η αποτελεσµατική διάρκεια µετρά την ευαισθησία της τιµής σε µια µεταβολή
επιτοκίου, για τίτλους, όπως τα δικαιώµατα προαίρεσης που δεν έχουν εκ των
προτέρων γνωστή διάρκεια και µπορεί να ασκηθούν ή να µην ασκηθούν.
Υπολογίζεται από τον τύπο:
Eff.D. = [Pi- - Pi+] / [P0 * (i+ - i-)
Όπου: Pi- = η τιµή του δικαιώµατος σε ενδεχόµενη µείωση επιτοκίων
Pi+ = η τιµή του δικαιώµατος σε ενδεχόµενη αύξηση επιτοκίων
P0 = η αρχική τιµή του δικαιώµατος
i+ = το αρχικό επιτόκιο συν την ενδεχόµενη αύξηση
i- = το αρχικό επιτόκιο µείον την αύξηση του επιτοκίου
Το Υπόδειγµα της ∆ιάρκειας συγκρίνει τη µέση σταθµική διάρκεια των
στοιχείων του ενεργητικού, µε τη µέση σταθµική διάρκεια των στοιχείων του
παθητικού, και υπολογίζει πώς µεταβάλλεται η καθαρή θέση της τράπεζας, σε
ενδεχόµενη µεταβολή των επιτοκίων. ∆ηλαδή:

∆ΚΘ = - (DE - DΠ * Π / Ε) * ∆i / (1 / i)
Όπου ∆ΚΘ = η µεταβολή της καθαρής θέσης
DE

= η µέση σταθµική διάρκεια του ενεργητικού

DΠ

= η µέση σταθµική διάρκεια του παθητικού
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Ε,Π = το ποσό του ενεργητικού και του παθητικού αντίστοιχα
i

= το επιτόκιο

∆i

= η µεταβολή του επιτοκίου

Η διάρκεια του ενεργητικού προκύπτει από το άθροισµα των γινοµένων των
ποσοστών κάθε στοιχείου στο σύνολο του ενεργητικού επί τη διάρκεια του στοιχείου
και η διάρκεια του παθητικού προκύπτει από το άθροισµα των γινοµένων των
ποσοστών κάθε στοιχείου του παθητικού επί τη διάρκεια του στοιχείου.

3.1.2

Η Μέθοδος του Ανοίγµατος (Gap Analysis)

Η µέθοδος αυτή υπολογίζει την ευαισθησία της τιµής της αγοράς σε όρους καθαρής
αξίας σε µεταβολή του επιτοκίου και βασίζεται στην έννοια της διάρκειας.
Καταρχάς, απαιτείται κατάταξη των στοιχείων του ενεργητικού και των στοιχείων
του παθητικού µιας τράπεζας σε οµάδες, µε κριτήρια το είδος του επιτοκίου (σταθερό
ή κυµαινόµενο) και τη λήξη τους ή το χρόνο ανανέωσης του επιτοκίου. Με βάση την
ταξινόµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού υπολογίζονται τα
ανοίγµατα. Τα στοιχεία του ενεργητικού αποτελούν τις θετικές θέσεις της τράπεζας
(long positions), ενώ τα στοιχεία του παθητικού αποτελούν τις αρνητικές θέσεις της
τράπεζας (short positions). Αν οι θετικές θέσεις µιας κατηγορίας στοιχείων του
ενεργητικού είναι περισσότερες από τις αρνητικές θέσεις των στοιχείων του
παθητικού, τότε προκύπτει θετικό άνοιγµα. Αν οι αρνητικές θέσεις είναι
περισσότερες από τις θετικές, τότε προκύπτει αρνητικό άνοιγµα. Μηδενικό άνοιγµα
προκύπτει όταν το άθροισµα θετικών θέσεων και αρνητικών θέσεων είναι µηδενικό.
Η τεχνική των ανοιγµάτων διακρίνει τα στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού σε αυτά που επηρεάζονται και σε αυτά που δεν επηρεάζονται από τις
µεταβολές των επιτοκίων. Τα στοιχεία που φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο
επηρεάζονται περισσότερο, ενώ τα στοιχεία που φέρουν σταθερό επιτόκιο
επηρεάζονται µόνο στη λήξη της περιόδου του σταθερού επιτοκίου, που ανανεώνεται
το επιτόκιο.

3.1.3

Η Μέθοδος της Μονάδας Βάσης (BPV Method)

Η µέθοδος της Μονάδας Βάσης υπολογίζει τη µεταβολή της τιµής ενός
χρηµατοοικονοµικού προϊόντος, όταν µεταβάλλεται το επιτόκιο κατά µια µονάδα
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βάσης (0,01%). Καταρχήν, υπολογίζουµε τη παρούσα αξία του προϊόντος για
συγκεκριµένο επιτόκιο, και στη συνέχεια τη παρούσα αξία του ίδιου προϊόντος για
επιτόκιο που διαφέρει από το πρώτο κατά 0,01%. Η διαφορά των δύο παρουσών
αξιών του προϊόντος, για τα δύο διαφορετικά επιτόκια, µας δίνει τη µεταβολή της
αξίας του προϊόντος για δεδοµένη µεταβολή του επιτοκίου. Με τη µέθοδο αυτή, είναι
δυνατό να προβλεφθεί η µεταβολή της τιµής ενός χρεογράφου για οποιαδήποτε
µεταβολή των επιτοκίων, ανάλογα µε το µέγεθος της µεταβολής.

3.2

Επιστηµονικές Μέθοδοι Μέτρησης του Κινδύνου Αγοράς

Οι πιο σηµαντικές επιστηµονικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση του
κινδύνου αγοράς είναι: η µέθοδος της αξίας σε κίνδυνο, η µέθοδος της ανάλυσης
ευαισθησίας, η µέθοδος της χρηµατορροής σε κίνδυνο, το µοντέλο expected tail loss
και το stress testing.

3.2.1 Η Μέθοδος της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk – VAR)

Η µέθοδος της Αξίας σε Κίνδυνο (VAR) είναι µέθοδος µέτρησης, µε την αξιοποίηση
στατιστικών µεθόδων, των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αναλαµβάνει µια
τράπεζα, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία τιµών. Η αξία σε κίνδυνο
ενός χαρτοφυλακίου ορίζεται, ως ο αριθµός που συσχετίζει τη πιθανή ζηµία από το
συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο, µε την πιθανότητα αυτής να συµβεί. Το αποτέλεσµα
της µέτρησης µε τη µέθοδο VAR πρέπει να είναι ο ποσοτικός υπολογισµός της
αναµενόµενης ζηµίας του χαρτοφυλακίου του χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, που
θα προκύψει από τους παράγοντες που εµπερικλείουν κίνδυνο. Στη συγκεκριµένη
µέθοδο, χρησιµοποιούµε ένα ποσοστό πιθανότητας (%) για συγκεκριµένο διάστηµα
εµπιστοσύνης και ένα χρονικό ορίζοντα t ηµερών, και η αξία σε κίνδυνο για το
χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, ορίζεται ως η ζηµία του χαρτοφυλακίου που αναµένεται
να ξεπεραστεί στο τέλος του συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα. Η ηµερήσια VAR
υπολογίζεται ως εξής:
Ηµερήσια VAR = (τρέχουσα αξία θέσης) * (µεταβολή της τιµής)
και η αξία σε κίνδυνο για χρονικό ορίζοντα t ηµερών είναι:
VAR = t ½ * (Ηµερήσια VAR)
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Ο χρονικός ορίζοντας µπορεί να είναι µια µέρα, µια βδοµάδα ή και δύο εβδοµάδες,
ενώ το διάστηµα εµπιστοσύνης ανέρχεται από 90% έως 99% και είναι άµεσα
συνδεδεµένο µε την τυπική απόκλιση. Επειδή οι ζηµίες µεταφέρονται στην καθαρή
θέση του χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, παράλληλα µετράται και το ύψος της
πιθανής µεταβολής της καθαρής του θέσης και άρα και της αξίας του οργανισµού. Οι
πιο σηµαντικές προσεγγίσεις µε τις οποίες µπορούµε να υπολογίσουµε την VAR
είναι: η Αναλυτική Προσοµοίωση, η Ιστορική Προσοµοίωση, η Ανάλυση Ακραίων
Σηµείων, η προσοµοίωση Monte Carlo και η ∆ιακύµανση-Συνδιακύµανση.

3.2.2 Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis)

Με την ανάλυση ευαισθησίας, υποβάλλουµε την τιµή καθενός παράγοντα κινδύνου
χωριστά, σε υποθετικές µεταβολές και χρησιµοποιώντας διάφορα µοντέλα –
εξισώσεις, προσπαθούµε να υπολογίσουµε τη νέα αξία του χαρτοφυλακίου και τη
µεταβολή στην αξία του, που προκύπτει µε βάση τη νέα τιµή του παράγοντα
κινδύνου. Όταν, η µέθοδος αυτή, συνδυάζει τις µεταβολές µε πιθανότητες εµφάνισής
τους, µπορεί και δίνει µια καλή εικόνα του κινδύνου αγοράς που εξετάζεται.

3.2.3 Χρηµατορροή σε Κίνδυνο (Cash Flow at Risk)

Η µέθοδος της χρηµατορροής σε κίνδυνο υπολογίζει την αναµενόµενη µέγιστη
µείωση στις αναµενόµενες ταµειακές ροές, σαν αποτέλεσµα µιας δυσµενούς κίνησης
της αγοράς, µέσα σε συγκεκριµένο επίπεδο εµπιστοσύνης, για δεδοµένη χρονική
περίοδο.

3.2.4

Μέθοδος Expected Tail Loss

Η µέθοδος expected tail loss (E.T.L.) είναι ο σταθµισµένος µέσος όρος των ζηµιών
που υπερβαίνουν τη VAR. Η µέθοδος αυτή, µπορεί να υπολογιστεί, λαµβάνοντας το
µέσο όρο εκείνων των τιµών της VAR που προκύπτουν, χρησιµοποιώντας επίπεδο
εµπιστοσύνης µεγαλύτερο από εκείνο που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό της
VAR.
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3.2.5 ∆οκιµές Πίεσης – Stress Testing

Οι δοκιµές πίεσης είναι έλεγχοι που καθορίζουν τις ζηµίες που προκύπτουν, κάτω
από απίθανες και ακραίες αλλά εύλογες περιστάσεις και δίνουν πληροφορίες για το
πόσο ευάλωτη είναι µια επιχείρηση σε ακραία φαινόµενα, όπως: η κατάρρευση, οι
ξαφνικές

µειώσεις

στη

ρευστότητα,

οι

κίνδυνοι

συγκέντρωσης

και

οι

µακροοικονοµικοί κίνδυνοι. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες δοκιµών πίεσης:
•

Αναλύσεις

σεναρίου,

στις

οποίες

αξιολογείται

ο

αντίκτυπος

των

προσδιορισµένων σεναρίων στο χαρτοφυλάκιό µας.
•

Οι µηχανικές δοκιµές πίεσης, που αξιολογούν έναν αριθµό, από µαθηµατική
ή στατιστική άποψη, ορισµένων καθορισµένων ενδεχοµένων, για να
καθοριστεί ο πιο καταστρεπτικός συνδυασµός γεγονότων και η απώλεια που
αυτός παρήγαγε.

3.3 Υποδείγµατα Υπολογισµού των Απαιτούµενων Κεφαλαίων για
την Αντιµετώπιση του Κινδύνου Αγοράς
Αξίζει, τελειώνοντας, να αναφερθούµε σε κάποια υποδείγµατα που έχουν αναπτυχθεί
για την κάλυψη έναντι του κινδύνου αγοράς. Για την αντιµετώπιση του κινδύνου
αγοράς, έχουν αναπτυχθεί τρεις βασικές προσεγγίσεις για τον υπολογισµό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων.

3.3.1 Η Προσέγγιση µπλοκ κτίριο (The building-bloc approach)

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη προσέγγιση, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται
ξεχωριστά για κάθε κατηγορία του κινδύνου αγοράς (για τα επιτόκια, τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες κτλ) και στη συνέχεια προστίθενται. Η προσέγγιση αυτή,
καθορίζει τα ελάχιστα απαιτούµενα κεφάλαια και οι αρµόδιες αρχές κάθε κράτους,
µπορούν να επιβάλλουν επιπρόσθετες απαιτήσεις σε συγκεκριµένα ή σε όλα τα
τραπεζικά ιδρύµατα.
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3.3.2 Η Προσέγγιση εσωτερικών υποδειγµάτων (The internal models
approach)

Η συγκεκριµένη προσέγγιση καθορίζει ότι η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για την
αντιµετώπιση του κινδύνου αγοράς, πρέπει να βασίζεται στους υπολογισµούς των
τραπεζών σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς. Είναι, ωστόσο, δυνατό να επιβάλλονται
περιορισµοί, από την πλευρά των νοµοθετών, στον τρόπο εφαρµογής των µοντέλων
από µέρους των τραπεζών, για να καταστεί δυνατή η συγκρισιµότητα των τραπεζών
µεταξύ τους. Η προσέγγιση αυτή χρησιµοποιεί τη µέθοδο VAR και ορισµένα
µοντέλα της. Πρώτον, τίθενται παράµετροι κινδύνου για τον υπολογισµό των
κεφαλαίων. Τέτοιες παράµετροι αποτελούν το διάστηµα εµπιστοσύνης και η
διάρκεια του χαρτοφυλακίου. Έπειτα, επικυρώνονται τα µοντέλα και οι διαδικασίες
που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση του κινδύνου. Τέλος, οι τράπεζες πρέπει να
υπολογίσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις µε τη χρήση των µοντέλων VAR και κατά
διαστήµατα να εφαρµόζουν ελέγχους stress testing για τον υπολογισµό των πιθανών
ζηµιών, που οφείλονται σε ακραίες µεταβολές της αγοράς.

3.3.3 Η Προσέγγιση προ-δέσµευσης (The pre-commitment approach)

Με βάση τη συγκεκριµένη προσέγγιση, κάθε τράπεζα δεσµεύει εκ των προτέρων τα
κεφάλαια, που απαιτούνται, για να καλυφθεί η µέγιστη δυνατή ζηµία, που η ίδια
προβλέπει ότι θα έχει, σε δεδοµένη χρονική περίοδο. Τα απαιτούµενα κεφάλαια, θα
πρέπει να είναι κάποιο πολλαπλάσιο των µέγιστων δυνητικών ζηµιών. Αν, λοιπόν,
από την αρχή της περιόδου οι αθροιστικές ζηµίες, υπερβαίνουν τη δέσµευση
κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τότε αυτό θα προκαλέσει πρόβληµα
στη τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή, είτε θα επιβληθούν κυρώσεις στην τράπεζα, είτε
θα πρέπει να αυξήσει τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις για τα επόµενα χρόνια. Η
επιβολή κυρώσεων έχει µεγάλη σηµασία, διότι θέτει κίνητρα στις τράπεζες προς
συµµόρφωση στους κανόνες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΓΟΡΑΣ
4.1 Εισαγωγικά Σχόλια
Για τον υπολογισµό της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης των τραπεζών έναντι του
κινδύνου αγοράς, έχει υιοθετηθεί η Π∆/ΤΕ 2591/20.08.2007. Οι µεταβολές, που
επέφερε η νέα πράξη αφορούν προσαρµογές στον τρόπο υπολογισµού των
κεφαλαιακών απαιτήσεων απέναντι στους κινδύνους αγοράς, που προκύπτουν από
τις εξελίξεις της αγοράς.
Σύµφωνα µε την Πράξη 2591, όσον αφορά στον υπολογισµό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα τραπεζικά ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα να διατηρούν
διαρκώς Ίδια Κεφάλαια, τουλάχιστον ίσα µε το άθροισµα των κεφαλαιακών
απαιτήσεων που προκύπτουν από τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών για
τον κίνδυνο θέσης, τον κίνδυνο διακανονισµού, τον πιστωτικό κίνδυνο και τον
κίνδυνο υπέρβασης ορίων των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων και από το
σύνολο των στοιχείων του ισολογισµού για τον κίνδυνο συναλλάγµατος και τον
κίνδυνο θέσης βασικών εµπορευµάτων, µε βάση τις µεθόδους που καθορίζονται.
Πρέπει να διευκρινίσουµε ότι το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών µιας τράπεζας
περιλαµβάνει θέσεις σε χρηµατοπιστωτικά µέσα και βασικά εµπορεύµατα που
κατέχονται µε σκοπό την διαπραγµάτευση ή την αντιστάθµιση κινδύνων και δεν
υπόκεινται σε περιοριστικούς όρους, σχετικά µε την εµπορευσιµότητά τους.
Είναι δυνατόν, ένα τραπεζικό ίδρυµα να χρησιµοποιεί εναλλακτική µέθοδο
για τον υπολογισµό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται, µε βάση τη Π∆/ΤΕ
2587/20.08.2007 και µόνο για τον κίνδυνο αγοράς. Εναλλακτικά, ένα τραπεζικό
ίδρυµα µπορεί να συµπεριλάβει στον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα
δάνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας, µε συγκεκριµένες
προϋποθέσεις. Η Π∆/ΤΕ 2591 εφαρµόζεται για τα πιστωτικά ιδρύµατα, έτσι όπως
αυτά ορίζονται από το Ν. 3601/2007 και τον Ν. 2396/96. Παρακάτω, περιγράφεται η
διαδικασία υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε κατηγορία κινδύνου
αγοράς.
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4.2 Κίνδυνος Θέσης
Ο κίνδυνος θέσης για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, που συµπεριλαµβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, εξετάζεται από δύο προσεγγίσεις για τον υπολογισµό
της κεφαλαιακής απαίτησης. Εξετάζεται ο ειδικός κίνδυνος, που είναι ο κίνδυνος
µεταβολής της τιµής ενός µέσου, εξαιτίας παραγόντων σχετικών µε τον εκδότη του
και ο γενικός κίνδυνος, που αφορά µεταβολές στο γενικό επίπεδο επιτοκίων ή
διαφόρων µεταβολών στους παράγοντες της αγοράς.
Η καθαρή θέση µιας τράπεζας σε κάθε ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο, ισούται
µε το ποσό κατά το οποίο οι θετικές θέσεις υπερβαίνουν τις αρνητικές ή το
αντίστροφο, στο ίδιο το µέσο. ∆ιευκρινίζεται ότι η θετική θέση (long position) είναι
η θέση που κατέχει ο αγοραστής ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου, δηλαδή αυτός που
αποκτά ή δεσµεύεται να το αποκτήσει στο µέλλον, ενώ αρνητική θέση (short
position) είναι η θέση που κατέχει ο πωλητής του χρηµατοπιστωτικού µέσου, δηλαδή
αυτός που το εκδίδει και το παραδίδει ή δεσµεύεται να το παραδώσει στο µέλλον. Η
Τράπεζα της Ελλάδος επιτρέπει το συµψηφισµό των θέσεων σε παράγωγα µέσα των
θέσεων στον ίδιο υποκείµενο τίτλο, µε βάση τις µεθόδους που ορίζονται στην πράξη.
Όλες οι καθαρές θέσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, µετατρέπονται καθηµερινά µε
βάση τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε ευρώ. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις
για τις ανοιχτές θέσεις σε όλα τα µέσα υπολογίζονται χωριστά για κάθε νόµισµα.
Έπειτα, γίνεται η µετατροπή τους σε ευρώ µε βάση τις τρέχουσες συναλλαγµατικές
ισοτιµίες, ενώ δεν επιτρέπεται συµψηφισµός θέσεων σε διαφορετικά νοµίσµατα.
Για κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικού µέσου καθορίζονται κανόνες για τον
υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του ειδικού κινδύνου θέσης και
έναντι του γενικού κινδύνου θέσης και παρουσιάζονται παρακάτω.

∆ιαπραγµατεύσιµοι χρεωστικοί τίτλοι
Οι καθαρές θέσεις σε διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους ταξινοµούνται µε
βάση το νόµισµα στο οποίο είναι εκφρασµένες και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις
υπολογίζονται για κάθε νόµισµα χωριστά. Όσον αφορά στον ειδικό κίνδυνο, οι
καθαρές θέσεις των στοιχείων κατατάσσονται σε κατηγορίες µε κριτήριο τον εκδότη
τους, την διάρκεια που αποµένει µέχρι τη λήξη και την εσωτερική ή εξωτερική
αξιολόγηση. Έπειτα, οι καθαρές θέσεις πολλαπλασιάζονται µε συντελεστές
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κεφαλαιακής απαίτησης. Η κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του ειδικού κινδύνου
θέσης προκύπτει µε το άθροισµα των απόλυτα σταθµισµένων θέσεων, είτε
θετικών είτε αρνητικών. Στον πίνακα 4.1, δίνονται οι συντελεστές που ορίζονται
από την Π∆/ΤΕ 2591 για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής απαίτησης έναντι του
ειδικού κινδύνου και µπορούµε να διακρίνουµε ότι η κατάταξη γίνεται βάσει
συγκεκριµένων κατηγοριών πιστωτικής ποιότητας, όπως ορίζονται από την Π∆/ΤΕ
2588/20.08.2007.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Συντελεστές Κεφαλαιακής Απαίτησης Ειδικού Κινδύνου για
κάθε Κατηγορία ∆ιαπραγµατεύσιµων Χρεωστικών Τίτλων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

1

η

0%

Χρεωστικοί τίτλοι:
• Εκδιδόµενοι από κεντρική διοίκηση ή µε εγγύηση
κεντρικής διοίκησης, από κεντρικές τράπεζες, διεθνείς
οργανισµούς και πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης, που
κατατάσσονται στη 1η βαθµίδα πιστωτικής ποιότητας
ή υποκείµενοι σε συντελεστή κινδύνου 0%.
2η

0,25% (∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ
ΛΗΞΗ ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ)

Χρεωστικοί τίτλοι:
• Εκδιδόµενοι από κεντρική διοίκηση ή µε εγγύηση
κεντρικής διοίκησης, από κεντρικές τράπεζες, διεθνείς
οργανισµούς και πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης, που
κατατάσσονται στη 2η ή 3η βαθµίδα πιστωτικής

1,00% (∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ
ΛΗΞΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 6
ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Ή
ΙΣΗ ΤΩΝ 24 ΜΗΝΩΝ)

ποιότητας.
• Εκδιδόµενοι από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές
η

αρχές, που κατατάσσονται στη 1 βαθµίδα πιστωτικής
ποιότητας.
• Εκδιδόµενοι

1,60% (∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ
ΛΗΞΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ
24 ΜΗΝΩΝ)

ή

µε

εγγύηση

ιδρυµάτων

που

κατατάσσονται στη 1η ή 2η ή 3η βαθµίδα πιστωτικής
ποιότητας.
• Εκδιδόµενοι

ή

µε

εγγύηση
η

η

επιχειρήσεων

που

η

κατατάσσονται στη 1 ή 2 ή 3 βαθµίδα πιστωτικής
ποιότητας.
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3η

8%

Χρεωστικοί τίτλοι:
• Εκδιδόµενοι από κεντρική διοίκηση ή µε εγγύηση
κεντρικής διοίκησης, από κεντρικές τράπεζες, διεθνείς
οργανισµούς, πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης, που
κατατάσσονται στη 4η ή 5η βαθµίδα πιστωτικής
ποιότητας.
• Εκδιδόµενοι από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές
αρχές που κατατάσσονται στη 2η ή 3η βαθµίδα
πιστωτικής ποιότητας.
• Εκδιδόµενοι

ή

µε

εγγύηση

ιδρυµάτων

που

κατατάσσονται στη 4η ή 5η βαθµίδα πιστωτικής
ποιότητας.
• Ανοίγµατα για τα οποία δεν υπάρχει πιστοληπτική
αξιολόγηση από κάποιον ΕΟΠΑ.
4η

12%

Χρεωστικοί τίτλοι:
• Εκδιδόµενοι από κεντρική διοίκηση ή µε εγγύηση
κεντρικής διοίκησης, κεντρικών τραπεζών, διεθνών
οργανισµών, πολυµερών τραπεζών ανάπτυξης, που
κατατάσσονται στην 6η βαθµίδα πιστωτικής ποιότητας.
• Εκδιδόµενοι από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές
αρχές κρατών που κατατάσσονται στη 4η ή 5η ή 6η
βαθµίδα πιστωτικής ποιότητας.
• Εκδιδόµενοι

ή

µε

εγγύηση

ιδρυµάτων

που

κατατάσσονται στην 6η βαθµίδα πιστωτικής ποιότητας.
• Εκδιδόµενοι

ή

µε

εγγύηση

επιχειρήσεων

που

κατατάσσονται στην 5η ή 6η βαθµίδα πιστωτικής
ποιότητας.
5

•

η

8%
Καλυµµένα οµόλογα, που έχουν ως εξασφάλιση
είτε ανοίγµατα έναντι εγγυήσεων κεντρικών
τραπεζών, κυβερνήσεων, δηµοσίων επιχειρήσεων
και οργανισµών, είτε ανοίγµατα καλυπτόµενα
από την εγγύηση, κεντρικών κυβερνήσεων ή
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κεντρικών τραπεζών εκτός ΕΕ, πολυµερών
τραπεζών ανάπτυξης ή διεθνών οργανισµών που
σταθµίζονται µε συντελεστή 0%, είτε ανοίγµατα
καλυπτόµενα από την εγγύηση περιφερειακών
κυβερνήσεων και τοπικών αρχών κατατάσσονται
στην 1η ή 2η βαθµίδα πιστωτικής ποιότητας, µε
συντελεστές στάθµισης 10%, 20%, 50% ή 100%
•

∆άνεια που εξασφαλίζονται µε ακίνητα που
χρησιµοποιούνται ως κατοικίες, µε εµπορικά
ακίνητα, ή µε πλοία

Όσον αφορά στον γενικό κίνδυνο, εφαρµόζονται δύο µέθοδοι υπολογισµού
της κεφαλαιακής απαίτησης. Η πρώτη µέθοδος εφαρµόζεται σε συνάρτηση µε τη
ληκτότητα και περιλαµβάνει δύο στάδια. Πρώτον, όλες οι θέσεις σταθµίζονται µε
βάση τη διάρκεια, που αποµένει µέχρι τη λήξη, για να υπολογιστεί το ποσό του
κεφαλαίου που απαιτείται για την κάλυψή τους. ∆εύτερον, η κεφαλαιακή απαίτηση
είναι δυνατό να µειωθεί όταν µια σταθµισµένη θέση κατέχεται παράλληλα µε µια
αντίθετη θέση στο ίδιο διάστηµα ληκτότητας. Επίσης, µείωση της κεφαλαιακής
απαίτησης επιτρέπεται και για διαφορετικά διαστήµατα ληκτότητας. Οι καθαρές
θέσεις κατατάσσονται σε ζώνες, όπως δίνονται στον πίνακα 4.2, είτε µε βάση τη
διάρκεια που αποµένει µέχρι τη λήξη στη περίπτωση µέσων σταθερού επιτοκίου, είτε
µε βάση τη περίοδο που αποµένει µέχρι τον επόµενο επανακαθορισµό του επιτοκίου,
στην περίπτωση µέσων µεταβλητού επιτοκίου. Επίσης, οι τίτλοι διακρίνονται σε
αυτούς µε απόδοση τοκοµεριδίου 3% ή µεγαλύτερη και σε αυτούς µε απόδοση
τοκοµεριδίου µικρότερη από 3%. Αφού γίνει η κατάταξη των καθαρών θέσεων,
πολλαπλασιάζονται µε τον κατάλληλο συντελεστή στάθµισης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Συντελεστές Στάθµισης για Καθαρές Θέσεις µε βάση
Εναποµένουσα ∆ιάρκεια, Απόδοση Τοκοµεριδίου και Μεταβολή Επιτοκίου
Ζώνες

∆ιαστήµατα ληκτότητας

Συντελεστές

Μεταβολή
επιτοκίου (%)

Απόδοση

Απόδοση

στάθµισης

τοκοµεριδίου

τοκοµεριδίου

(%)

3% ή

κάτω του 3%

µεγαλύτερη
1

0 < 1 µήνας

0 < 1 µήνας

0,00

-

> 1 < 3 µήνες

> 1 < 3 µήνες

0,20

1,00

> 3 < 6 µήνες

> 3 < 6 µήνες

0,40

1,00

> 6 < 12

> 6 < 12 µήνες

0,70

1,00

> 1 < 2 έτη

> 1,0 < 1,9 έτη

1,25

0,90

> 2 < 3 έτη

> 1,9 < 2,8 έτη

1,75

0,80

> 3 < 4 έτη

> 2,8 < 3,6 έτη

2,25

0,75

> 4 ≤ 5 έτη

> 3,6 < 4,3 έτη

2,75

0,75

> 5 ≤ 7 έτη

> 4,3 < 5,7 έτη

3,25

0,70

> 7 ≤ 10 έτη

> 5,7 < 7,3 έτη

3,75

0,65

> 10 ≤ 15 έτη

> 7,3 < 9,3 έτη

4,50

0,60

> 15 ≤ 20 έτη

> 9,3 < 10,6 έτη

5,25

0,60

> 20 έτη

> 10,6 < 12,0

6,00

0,60

8,00

0,60

12,50

0,60

µήνες
2

3

έτη
> 12,0 < 20,0
έτη
> 20 έτη

Έπειτα, υπολογίζονται τα αθροίσµατα των σταθµισµένων θετικών θέσεων και
τα αντίστοιχα των αρνητικών θέσεων για κάθε διάστηµα ληκτότητας. Το ποσό των
θετικών θέσεων που αντιστοιχίζονται έναντι των αρνητικών θέσεων, µέσα σε
δεδοµένο διάστηµα ληκτότητας, αποτελεί την αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση σε
αυτό το διάστηµα ληκτότητας, ενώ η εναποµένουσα θετική ή αρνητική θέση
αντιπροσωπεύει τη µη αντιστοιχισµένη σταθµισµένη θέση στο ίδιο διάστηµα
ληκτότητας. Υπολογίζεται το άθροισµα των αντιστοιχισµένων σταθµισµένων
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θετικών θέσεων σε όλα τα διαστήµατα ληκτότητας και το άθροισµα των µη
αντιστοιχισµένων θετικών θέσεων για διάστηµα του πίνακα και έπειτα για κάθε ζώνη
του πίνακα. Το αντίστοιχο, γίνεται για τις αντιστοιχισµένες σταθµισµένες αρνητικές
θέσεις κάθε ζώνης του πίνακα.
Η κεφαλαιακή απαίτηση της τράπεζας αποτελεί το άθροισµα:
•

Του 10% του αθροίσµατος των αντιστοιχισµένων σταθµισµένων θέσεων σε όλα
τα διαστήµατα προθεσµιών λήξης

•

Του 40% της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης στη ζώνη 1

•

Του 30% της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης στη ζώνη 2

•

Του 30% της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης στη ζώνη 3

•

Του 40% της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης µεταξύ των ζωνών 1 και 2,
και µεταξύ των ζωνών 2 και 3

•

Του 150% της αντιστοιχισµένης σταθµισµένης θέσης µεταξύ των ζωνών 1 και 3

•

Του 100% των εναποµενουσών µη αντιστοιχισµένων σταθµισµένων θέσεων
Η δεύτερη µέθοδος υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του

γενικού κινδύνου θέσης των διαπραγµατεύσιµων χρεωστικών τίτλων, εφαρµόζει τη
µέθοδο του µέσου σταθµικού δείκτη διάρκειας. Η µέθοδος αυτή λαµβάνει υπόψη την
αγοραία τιµή κάθε τίτλου σταθερού επιτοκίου και υπολογίζει την απόδοση µέχρι τη
λήξη (προεξοφλητικό επιτόκιο). Για µέσα µεταβλητού επιτοκίου, λαµβάνεται υπόψη
η αγοραία τιµή µε την υπόθεση ότι το κεφάλαιο είναι πληρωτέα την επόµενη φορά
που µπορεί να αλλάξει το επιτόκιο. Έπειτα, υπολογίζεται ο τροποποιηµένος µέσος
σταθµικός δείκτης διάρκειας κάθε τίτλου µε βάση τον τύπο:
m

m

t=1

t=1

Modified Duration = D / (1+Rr) και D = Σ [(t * Ct) / (1+r)t] / Σ [(Ct) / (1+r)t]
Με: r = είναι η ονοµαστική απόδοση µέχρι τη λήξη του τίτλου,
Ct = είναι η χρηµατορροή κατά τη χρονική στιγµή t,
m = είναι η διάρκεια που αποµένει µέχρι τη λήξη
Οι χρεωστικοί τίτλοι, στη συνέχεια κατατάσσονται στη κατάλληλη ζώνη του
πίνακα 4.3 µε βάση τον τροποποιηµένο µέσο σταθµικό δείκτη διάρκειας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Κατάταξη Τίτλων βάσει του Τροποποιηµένου Μέσου Σταθµικού
∆είκτη ∆ιάρκειας
Ζώνες

Τροποποιηµένος µέσος

Τεκµαιρόµενη µεταβολή

σταθµικός δείκτης

επιτοκίου σε %

διάρκειας (σε έτη)
1

> 0 ≤ 1,0

1,0

2

> 1,0 ≤ 3,6

0,85

3

> 3,6

0,7

Έπειτα, υπολογίζεται η σταθµισµένη θέση, πολλαπλασιάζοντας την αγοραία
αξία του µέσου µε τον τροποποιηµένο σταθµικό δείκτη διαρκείας του, καθώς και µε
την τεκµαιρόµενη µεταβολή του επιτοκίου, όταν πρόκειται για µέσο που έχει αυτό το
συγκεκριµένο τροποποιηµένο σταθµικό δείκτη διαρκείας και αντίστοιχα τις
σταθµισµένες θετικές και αρνητικές θέσεις σε κάθε ζώνη. Το ποσό των θετικών
θέσεων που αντιστοιχίζεται µε αρνητικές θέσεις σε κάθε ζώνη αποτελεί τη
σταθµισµένη, αντιστοιχισµένη θέση για την εν λόγω ζώνη. Στη συνέχεια,
υπολογίζεται η σταθµισµένη µη αντιστοιχισµένη θέση για κάθε ζώνη. Ακολούθως,
εφαρµόζει την ίδια µέθοδο για τις µη αντιστοιχισµένες σταθµισµένες θέσεις. Η
κεφαλαιακή απαίτηση αποτελεί το άθροισµα:
•

Του 2% των σταθµισµένων βάσει του δείκτη διάρκειας αντιστοιχισµένων
θέσεων σε κάθε ζώνη.

•

Του 40% των σταθµισµένων βάσει του δείκτη διάρκειας θέσεων που
αντιστοιχίζονται µεταξύ των ζωνών 1 και 2, και µεταξύ των ζωνών 2 και 3.

•

Του 150% των σταθµισµένων βάσει του δείκτη διάρκειας θέσεων που
αντιστοιχίζονται µεταξύ των ζωνών 1 και 3.

•

Του 100% των σταθµισµένων βάσει του δείκτη διάρκειας µη αντιστοιχισµένων
θέσεων που εναποµένουν.

Μετοχές
Όσον αφορά στις µετοχές, η τράπεζα πρέπει να αθροίσει όλες τις καθαρές θετικές
θέσεις του συγκεκριµένου µέσου και όλες τις καθαρές αρνητικές θέσεις. Το
άθροισµά τους αποτελεί τη συνολική µικτή θέση του. Το ποσό κατά το οποίο το
άθροισµα των θετικών θέσεων υπερβαίνει το άθροισµα των αρνητικών ή το
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αντίστροφο είναι η συνολική καθαρή θέση του µέσου. Όσον αφορά τον ειδικό
κίνδυνο θέσης, η συνολική µεικτή θέση πολλαπλασιάζεται επί 4% και προκύπτει η
κεφαλαιακή απαίτηση για την κάλυψη του ειδικού κινδύνου θέσης για τις µετοχές.
Είναι δυνατή, ωστόσο, η χρήση συντελεστή 2% και όχι 4% επί της συνολικής
µεικτής θέσης για ορισµένα χαρτοφυλάκια µετοχών. Όσον αφορά τον γενικό κίνδυνο
θέσης, οι κεφαλαιακή απαίτηση της τράπεζας προκύπτει, να πολλαπλασιάσει τη
συνολική καθαρή της θέση µε συντελεστή 8%.

Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα
Οι θέσεις σε όλα τα παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα υπόκεινται σε κεφαλαιακή
απαίτηση για την κάλυψη του γενικού κινδύνου. ∆εν υπολογίζεται κεφαλαιακή
απαίτηση για κάλυψη ειδικού κινδύνου, όταν το υποκείµενο µέσο είναι: επιτόκια,
συνάλλαγµα, δείκτες µετοχών, ανταλλαγές επιτοκίων και νοµισµάτων, προθεσµιακές
συµφωνίες επιτοκίων, δικαιώµατα προαίρεσης επιτοκίων κτλ. Στις περιπτώσεις, που
το υποκείµενο µέσο είναι διαπραγµατεύσιµος χρεωστικός τίτλος, µετοχή ή µη
διαφοροποιηµένος δείκτης µετοχών, υφίσταται κεφαλαιακή απαίτηση για τον ειδικό
κίνδυνο, σύµφωνα µε τον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη. Η χρήση των µεθόδων του
ειδικού κινδύνου και του γενικού κινδύνου είναι παρόµοια µε αυτή που γίνεται για
τους διαπραγµατεύσιµους χρεωστικούς τίτλους, µε βάση τους πίνακες 4.1, 4.2 και
4.3. Παρακάτω, θα παραθέσουµε ενδεικτικά τρόπους υπολογισµού των κεφαλαιακών
απαιτήσεων για βασικά παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα.
-

Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίου, συµφωνίες επιτοκίου
προθεσµίας και προθεσµιακές δεσµεύσεις αγοράς ή πώλησης χρεωστικών
τίτλων:

Ειδικός Κίνδυνος
Για να υπολογιστούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη του ειδικού
κινδύνου των προθεσµιακών συµβάσεων επιτοκίου και των συµφωνιών επιτοκίου
προθεσµίας, τόσο η θετική θέση (κατεχόµενο στοιχείο ενεργητικού), όσο και η
αρνητική θέση (λαµβανόµενο δάνειο) θα συµπεριλαµβάνονται στην πρώτη
κατηγορία του Πίνακα 4.1. Προκειµένου να υπολογίζονται οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις για την κάλυψη του ειδικού κινδύνου των προθεσµιακών δεσµεύσεων
αγοράς χρεωστικού τίτλου, η αρνητική θέση (ληφθέν δάνειο) συµπεριλαµβάνεται
στην πρώτη κατηγορία του Πίνακα 4.1, η δε θετική θέση (χρεωστικός τίτλος) σε
όποια κατηγορία του ίδιου πίνακα είναι η πρέπουσα.
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Γενικός Κίνδυνος
Εάν χρησιµοποιείται η Μέθοδος 1 που σχετίζεται µε την ληκτότητα για τον
υπολογισµό του γενικού κινδύνου, τα ονοµαστικά ποσά των θέσεων που προκύπτουν
καταχωρούνται στον Πίνακα 4.2. Εάν χρησιµοποιείται η Μέθοδος 2 για τον
υπολογισµό του γενικού κινδύνου οι θέσεις προσαρµόζονται στην παρούσα αξία τους
και καταχωρούνται στον Πίνακα 4.3, µε βάση το σταθµισµένο δείκτη διάρκειας. Η
Π∆/ΤΕ, ωστόσο, καθορίζει και εναλλακτικούς υπολογισµούς κεφαλαιακής
απαίτησης.

-

∆ικαιώµατα προαίρεσης επί επιτοκίων, χρεωστικών τίτλων, µετοχών,
δεικτών

µετοχών,

χρηµατοπιστωτικών

συµβολαίων

µελλοντικής

εκπλήρωσης, συµφωνιών ανταλλαγής, τίτλοι επιλογής, προθεσµιακές
συµβάσεις επί συναλλάγµατος, συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης επί
συναλλάγµατος, δικαιώµατα προαίρεσης επί συναλλάγµατος
Ειδικός Κίνδυνος
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του ειδικού κινδύνου για τις θέσεις που
προκύπτουν από επενδύσεις σε δικαιώµατα προαίρεσης υπολογίζονται σύµφωνα µε
τη µεθοδολογία που περιγράφεται για τα άλλα παράγωγα µέσα, αφού πρώτα
υπολογιστεί ο συντελεστής δέλτα, που είναι ο βαθµός επίπτωσης µιας µικρής
µεταβολής της τιµής του υποκειµένου µέσου στην τιµή του δικαιώµατος προαίρεσης.

Γενικός Κίνδυνος
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του γενικού κινδύνου για τις θέσεις που
προκύπτουν από επενδύσεις σε δικαιώµατα προαίρεσης υπολογίζονται σύµφωνα µε
τη µεθοδολογία που περιγράφεται για τα άλλα παράγωγα µέσα, αφού πρώτα
υπολογιστεί ο συντελεστής δέλτα. Και σε αυτή τη κατηγορία παραγώγων είναι
προβλέπονται εναλλακτικοί τρόποι υπολογισµού των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Eκτός των κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται για την κάλυψη του
κινδύνου που σχετίζεται µε το συντελεστή δέλτα, πρέπει να υπολογίζονται πρόσθετες
κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη των άλλων κινδύνων στους οποίους
υπόκεινται τα δικαιώµατα προαίρεσης και συγκεκριµένα:
1. Κίνδυνος Gamma, που ορίζεται ως ο κίνδυνος ζηµίας από µεταβολή του
συντελεστή ∆έλτα των δικαιωµάτων προαίρεσης λόγω µεταβολής της τρέχουσας
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αξίας των υποκείµενων µέσων των δικαιωµάτων αυτών. Ο κίνδυνος Gamma
υπολογίζεται ως εξής:
0,5 Χ (απόλυτη τιµή του συντελεστή Gamma του δικαιώµατος) Χ
[(τρέχουσα αξία του υποκείµενου µέσου) Χ (στάθµιση ειδικού κινδύνου +
στάθµιση γενικού κινδύνου)]
Ή
0,5 Χ (απόλυτη τιµή του συντελεστή Gamma του δικαιώµατος) Χ
[(τρέχουσα αξία του υποκείµενου µέσου) Χ (τροποποιηµένος µέσος
σταθµικός δείκτης διάρκειας) Χ (στάθµιση ειδικού κινδύνου +
τεκµαιρόµενη µεταβολή επιτοκίου)]
2.

Κίνδυνος Vega που ορίζεται ως ο κίνδυνος µείωσης της αξίας των δικαιωµάτων
προαίρεσης που έχει αποκτήσει ή από αύξηση της αξίας των δικαιωµάτων
προαίρεσης που έχει παραχωρήσει το πιστωτικό ίδρυµα λόγω µείωσης ή
αύξησης, αντίστοιχα, της µεταβλητότητας των υποκείµενων µέσων και είναι:
(αξία υποκείµενου µέσου) Χ (συντελεστής Vega του δικαιώµατος) Χ
(µεταβλητότητα του υποκείµενου µέσου) Χ 25%

-

Συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων

Οι συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων αντιµετωπίζονται, όσον αφορά τον κίνδυνο
επιτοκίου, µε την ίδια µέθοδο που χρησιµοποιείται και για τα στοιχεία εντός
ισολογισµού.
Ειδικός Κίνδυνος
Οι θέσεις σε συµφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων δεν έχουν ειδικό κίνδυνο.
Γενικός κίνδυνος
Εάν χρησιµοποιείται η Μέθοδος 1, η οποία εφαρµόζεται για τον υπολογισµό των
καθαρών θέσεων και των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε διαπραγµατεύσιµους
χρεωστικούς τίτλους, τότε τα ονοµαστικά ποσά των δύο σκελών της σύµβασης
καταχωρούνται σε ευρώ στον Πίνακα 4.2. Κατά την εφαρµογή της 2ης µεθόδου, είναι
αναγκαίο να υπολογίζεται η παρούσα αξία σε ευρώ.
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4.3 Κίνδυνος

∆ιακανονισµού

και

Πιστωτικού

Κινδύνου

Αντισυµβαλλοµένου
Για να υπολογίσει την κεφαλαιακή απαίτηση για τον κίνδυνο διακανονισµού µια
τράπεζα, πρέπει να υπολογίσει πρώτα τον κίνδυνο διαφοράς τιµών, δηλαδή τη
διαφορά µεταξύ της τιµής διακανονισµού, που έχει συµφωνηθεί για τους
χρηµατοπιστωτικούς τίτλους, και της τρέχουσας τιµής τους στην αγορά, αν η
διαφορά αυτή µπορεί να προκαλέσει ζηµία και τα χρηµατοπιστωτικά αυτά µέσα δεν
έχουν διακανονισθεί µετά τις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες παράδοσης. Έπειτα, η
διαφορά αυτή πρέπει να πολλαπλασιαστεί µε τον κατάλληλο συντελεστή για να
υπολογιστεί η αντίστοιχη κεφαλαιακή απαίτησή του. Στον πίνακα 4.4, δίνεται ο
συντελεστής

κεφαλαιακής

απαίτησης

για

τον

υπολογισµό

του

κινδύνου

διακανονισµού:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4: Συντελεστές Κεφαλαιακής Απαίτησης για ∆ιακανονισµούς µε
τις Προβλεπόµενες Ηµεροµηνίες Παράδοσης
Αριθµός εργάσιµων ηµερών µετά την ηµεροµηνία που

%

έπρεπε να γίνει ο διακανονισµός
(1)

(2)

5 έως 15

8

16 έως 30

50

31 έως 45

75

46 και άνω

100

Μια τράπεζα πρέπει να διατηρεί ίδια κεφάλαια και για ατελείς συναλλαγές.
Κατά τις ατελείς συναλλαγές, καταβάλλεται το αντίτιµο τίτλων ή εµπορευµάτων πριν
την παράδοσή τους, ή παραδίδονται τίτλοι ή εµπορεύµατα πριν λάβει το αντίστοιχο
αντίτιµο ή διασυνοριακές συναλλαγές, κατά τις οποίες έχουν περάσει µία ή
περισσότερες µέρες από τη στιγµή της πληρωµής ή παράδοσης. Τα ίδια κεφάλαια για
ατελείς συναλλαγές αναφέρονται στον πίνακα 4.5:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5: Πρόβλεψη Απαιτούµενων Κεφαλαίων για Ατελείς Συναλλαγές
Είδος

Έως την πρώτη

Από την πρώτη

5 εργάσιµες ηµέρες

συναλλαγής

συµβατική πληρωµή/

συµβατική πληρωµή

µετά τη δεύτερη

παράδοση

/ παράδοση έως και

συµβατική πληρωµή/

τέσσερις ηµέρες

παράδοση και έως τη

µετά τη δεύτερη

λήξη της συναλλαγής

συµβατική πληρωµή
/ παράδοση
1

2

3

4

Ατελής

Καµία κεφαλαιακή

Αντιµετώπιση ως

Αφαίρεση της

συναλλαγή

απαίτηση

άνοιγµα

µεταφερθείσας αξίας

Αντιµετώπιση ως

και του τρέχοντος

άνοιγµα

θετικού ανοίγµατος
από τα ίδια κεφάλαια

Κατά την στάθµιση κινδύνου στα ανοίγµατα των ατελών συναλλαγών
µπορούν να καθοριστούν πιθανότητες αθέτησης σε αντισυµβαλλοµένους που δεν
υφίστανται άλλα ανοίγµατα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, µε βάση τη διαβάθµιση
του αντισυµβαλλοµένου. Αν το ύψος του θετικού ανοίγµατος από τις ατελείς
συναλλαγές δεν είναι σηµαντικό, ο συντελεστής στάθµισης
Σε αυτήν την κατηγορία κινδύνου, κάθε τράπεζα οφείλει να διαθέτει
κεφάλαια για την κάλυψή της απέναντι στον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου, ο οποίος
προκύπτει από ανοίγµατα που µπορεί να οφείλονται σε: εξωχρηµατιστηριακά
παράγωγα ή πιστωτικά παράγωγα, σε συµφωνίες πώλησης και επαναγοράς ή αγοράς
και επαναπώλησης, σε δανειοληψία τίτλων και βασικών εµπορευµάτων που
περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της τράπεζας, σε πράξεις
δανεισµού και σε συναλλαγές µε µακρά προθεσµία διακανονισµού. Αφού
υπολογιστεί η αξία των ανοιγµάτων για κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες,
υπολογίζεται η κεφαλαιακή απαίτηση µε συντελεστή 8% επί των σταθµισµένων
ανοιγµάτων.
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4.4 Κίνδυνος Τιµών Συναλλάγµατος
Για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του συναλλαγµατικού
κινδύνου, η τράπεζα πρέπει να ακολουθεί την εξής διαδικασία:
•

Πρώτα, υπολογίζονται οι καθαρές ανοικτές θέσεις σε κάθε νόµισµα και σε
χρυσό.

•

Έπειτα, οι καθαρές ανοικτές και αρνητικές θέσεις σε κάθε νόµισµα και οι
καθαρές θετικές και αρνητικές θέσεις σε χρυσό µετατρέπονται στο νόµισµα
µε βάση το οποίο υπολογίζονται και υποβάλλονται τα στοιχεία, µε βάση τις
τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η τράπεζα υπολογίζει το άθροισµα
των καθαρών αρνητικών θέσεων και το άθροισµα των καθαρών θετικών
θέσεων αντίστοιχα. Η συνολική καθαρή θέση της τράπεζας σε συνάλλαγµα,
προκύπτει από το µεγαλύτερο από τα δύο αθροίσµατα.

•

Αν το άθροισµα της συνολικής καθαρής θέσης, όπως υπολογίζεται µε βάση
τα παραπάνω, και της συνολικής καθαρής θέσης σε χρυσό υπερβαίνει το 2%
των συνολικών εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, τότε πολλαπλασιάζεται επί 8%
και αυτό που προκύπτει είναι η κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του
συναλλαγµατικού

κινδύνου.

Όταν

η

τράπεζα

αποτελεί

πιστωτικό

συνεταιρισµό, τότε εφαρµόζεται συντελεστής 10%.
Η Πράξη διευκρινίζει ότι η καθαρή ανοικτή θέση ορίζεται ως το άθροισµα
των εξής στοιχείων (θετικών ή αρνητικών):
•

Καθαρή τρέχουσα θέση, δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού µείον τα
στοιχεία του παθητικού στο σχετικό νόµισµα ή η καθαρή τρέχουσα θέση σε
χρυσό. Συµπεριλαµβάνονται και οι δεδουλευµένοι τόκοι.

•

Καθαρή προθεσµιακή θέση, που είναι όλα τα εισπρακτέα ποσά µείον όλα τα
πληρωτέα ποσά, µε βάση τις προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος και
χρυσού (συµπεριλαµβάνονται τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης
συναλλάγµατος και χρυσού και τα κεφάλαια των συµφωνιών ανταλλαγής
νοµισµάτων που δεν συµπεριλαµβάνονται στη τρέχουσα θέση)

•

Αµετάκλητες εγγυήσεις που θα γίνουν απαιτητές και δε θα ανακτηθούν.

•

Καθαρά µελλοντικά έσοδα ή έξοδα µη δεδουλευµένα, αλλά ήδη
αντισταθµισµένα µετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
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•

Το ποσό που προκύπτει από τον συµψηφισµό των συντελεστών δέλτα για τα
δικαιώµατα προαίρεσης σε συνάλλαγµα και σε χρυσό. Ο συντελεστής δέλτα
είναι ο βαθµός επίπτωσης µιας µικρής µεταβολής του υποκείµενου µέσου στη
τιµή ενός δικαιώµατος προαίρεσης.

•

Η αγοραία αξία των υπολοίπων δικαιωµάτων προαίρεσης πλην αυτών που
τηρούνται σε χρυσό και σε συνάλλαγµα.
Για τον υπολογισµό της καθαρής θέσης ανά νόµισµα δεν λαµβάνονται υπόψη

οι τυχόν θέσεις που µπορεί να αναλάβει µια τράπεζα για την αντιστάθµιση του
κινδύνου έναντι των δυσµενών συνεπειών των συναλλαγµατικών διακυµάνσεων
στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Οι θέσεις αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και δε συνδέονται µε τρέχουσες συναλλαγές, όπως
επίσης δε συµπεριλαµβάνονται και αυτές οι θέσεις που ήδη έχουν εξαιρεθεί µε βάση
τα όσα προβλέπει η συγκεκριµένη πράξη.
Η Πράξη προβλέπει συγκεκριµένα θέµατα, που όµως είναι σηµαντικά για τον
υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Για τον υπολογισµό της καθαρής
ανοικτής θέσης σε κάθε νόµισµα και σε χρυσό χρησιµοποιείται η µέθοδος της
καθαρής παρούσας αξίας, µετά από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, µε την
προϋπόθεση ότι υπάρχει τεκµηρίωση για τη χρήση της µεθόδου. Για νοµίσµατα
στενά συσχετιζόµενα, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις µπορούν να είναι χαµηλότερες από
αυτές που θα προέκυπταν µε τη χρήση της µεθόδου που ορίζει η παρούσα πράξη. Για
θέσεις σε νοµίσµατα που εµπίπτουν σε δεσµευτική διακρατική συµφωνία, σχετικά µε
τον περιορισµό της διακύµανσής τους σε σχέση µε άλλα νοµίσµατα, είναι δυνατό να
µην εφαρµοστούν οι µέθοδοι της παρούσας πράξης. Τέλος, οι καθαρές θέσεις για
σύνθετα νοµίσµατα, καθορίζονται µε βάση τα συµµετέχοντα νοµίσµατα και τις
αντίστοιχες αναλογίες.

4.5 Κίνδυνος Βασικού Εµπορεύµατος
Τα βασικά εµπορεύµατα αφορούν γεωργικά προϊόντα, πολύτιµα µέταλλα, βασικά
µέταλλα και ενεργειακά προϊόντα. Η παρούσα πράξη καθορίζει τον υπολογισµό των
κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη έναντι του κινδύνου σε βασικά
εµπορεύµατα και παράγωγα µέσα που έχουν ως υποκείµενα βασικά εµπορεύµατα.
Για κάθε βασικό εµπόρευµα, η τρέχουσα τιµή πρέπει να εκφράζεται σε ευρώ, ενώ οι
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θέσεις γενικότερα σε βασικά εµπορεύµατα εκφράζονται σε τυποποιηµένες µονάδες
µέτρησης. Οι θέσεις σε χρυσό ή παράγωγα χρυσού, εµπεριέχουν κίνδυνο
συναλλάγµατος και αντιµετωπίζονται µε βάση όσα προβλέπει η Πράξη για τον
κίνδυνο συναλλάγµατος. Οι θέσεις που αποτελούν χρηµατοδοτήσεις φυσικών
αποθεµάτων και το κόστος χρηµατοδότησης έχει προκαθορισθεί για την περίοδο
µέχρι την ηµεροµηνία προθεσµιακής πώλησης, είναι δυνατό να εξαιρεθούν από τον
υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων µόνο για τον κίνδυνο βασικού
εµπορεύµατος. Όταν η αρνητική θέση γίνεται ληξιπρόθεσµη πριν από τη θετική, οι
τράπεζες θα πρέπει να καλυφθούν απέναντι στον κίνδυνο ανεπαρκούς ρευστότητας
που εµφανίζεται σε κάποιες αγορές. Η Πράξη, επίσης, διευκρινίζει ότι το ποσό κατά
το οποίο οι θετικές θέσεις υπερβαίνουν τις αρνητικές ή το αντίστροφο, στο ίδιο
βασικό εµπόρευµα, αποτελεί και την καθαρή θέση της τράπεζας σε κάθε βασικό
εµπόρευµα. Οι θέσεις στο ίδιο βασικό εµπόρευµα αφορούν θέσεις σε υποκατηγορίες
του ίδιου βασικού εµπορεύµατος ή θέσεις σε οµοειδή βασικά εµπορεύµατα.
Για

τον

υπολογισµό

των

κεφαλαιακών

απαιτήσεων,

πρέπει

να

χρησιµοποιείται διαφορετικός πίνακα ληκτότητας για κάθε βασικό εµπόρευµα, αν
χρησιµοποιηθεί η µέθοδος του πίνακα ληκτότητας. Οι θέσεις ενός βασικού
εµπορεύµατος κατατάσσονται ανάλογα µε το διάστηµα λήξεως, µε βάση τον πίνακα
4.6:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6: Συντελεστές ∆ιαφόρων Αντιστοιχισµένων Θέσεων µε βάση τη
Ληκτότητα κάθε Εµπορεύµατος
Ληκτότητα

Συντελεστής ∆ιαφοράς Αντιστοιχισµένης Θέσης σε %
(Spread rate)

0 ≤ 1 µήνα

1,50

> 1 ≤ 3 µήνες

1,50

> 3 ≤ 6 µήνες

1,50

> 6 ≤ 12 µήνες

1,50

> 1 ≤ 2 έτη

1,50

> 2 ≤ 3 έτη

1,50

> 3 έτη

1,50
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Τα φυσικά αποθέµατα κατατάσσονται στο πρώτο διάστηµα ληκτότητας.
Επιτρέπεται ο συµψηφισµός των θέσεων που θεωρούνται θέσεις στο ίδιο εµπόρευµα
και η κατάταξή τους στην αντίστοιχη ληκτότητα, όταν πρόκειται για: θέσεις σε
συµβάσεις, που λήγουν αυτή την ηµεροµηνία ή για θέσεις σε συµβάσεις λήγουσες µε
διαφορά δεκαηµέρου, εάν οι συµβάσεις αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε
αγορές έχουσες καθηµερινά ηµεροµηνίες παραδόσεως.
Έπειτα, υπολογίζεται το άθροισµα για κάθε διάστηµα ληκτότητας των
θετικών θέσεων και των αρνητικών θέσεων. Το ποσό των πρώτων που
αντιστοιχίζεται έναντι των δεύτερων και το αντίστροφο σε κάθε διάστηµα
ληκτότητας είναι η αντιστοιχισµένη θέση στο διάστηµα αυτό, ενώ η αποµένουσα
θετική ή αρνητική θέση είναι η µη αντιστοιχισµένη θέση στο ίδιο διάστηµα
ληκτότητας. Το τµήµα της µη αντιστοιχισµένης θετικής (αρνητικής) θέσης σε
δεδοµένο διάστηµα ληκτότητας, που αντιστοιχίζεται έναντι της µη αντιστοιχισµένης
αρνητικής

θέσης

(θετικής)

στο

επόµενο

διάστηµα

ληκτότητας

είναι

η

αντιστοιχισµένη θέση µεταξύ των δύο διαστηµάτων ληκτότητας. Το µέρος της µη
αντιστοιχισµένης θετικής ή αρνητικής θέσης που δεν µπορεί να αντιστοιχιστεί µε τον
τρόπο αυτό είναι η µη αντιστοιχισµένη θέση. Η κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται
µε βάση το σχετικό πίνακα ληκτότητας και ισούται µε το άθροισµα των εξής:
•

Άθροισµα

των

πολλαπλασιασµένο

αντιστοιχισµένων
µε

τον

θετικών

κατάλληλο

και

αρνητικών

«συντελεστή

θέσεων,
διαφοράς

αντιστοιχισµένης θέσης» (spread rate) που αναφέρεται στη στήλη 2 του
ανωτέρω, για κάθε διάστηµα ληκτότητας και επί την τρέχουσα τιµή του
βασικού εµπορεύµατος.
•

Αντιστοιχισµένη θέση µεταξύ δύο διαστηµάτων ληκτότητας για κάθε
διάστηµα ληκτότητας στο οποίο µεταφέρεται µια µη αντιστοιχισµένη θέση,
πολλαπλασιασµένη επί «συντελεστή µεταφοράς» 0,6% (carry rate) και επί
την τρέχουσα τιµή του βασικού εµπορεύµατος (spot price).

•

Αποµένουσες

µη

αντιστοιχισµένες

θέσεις,

πολλαπλασιασµένες

επί

«συντελεστή µη αντιστοιχισµένης θέσης» 15% και επί την τρέχουσα τιµή του
βασικού εµπορεύµατος.
Η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση για τον κίνδυνο βασικών εµπορευµάτων
ισούται µε το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων για έκαστο βασικό
εµπόρευµα.
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Με τη χρήση της απλουστευµένης προσέγγισης, η κεφαλαιακή απαίτηση για
κάθε βασικό εµπόρευµα ισούται µε το άθροισµα:
•

Του 15 % της καθαρής θέσης, θετικής ή αρνητικής, πολλαπλασιασµένο επί
την τρέχουσα τιµή του βασικού εµπορεύµατος (spot price).

•

Του

3%

της

µεικτής

θέσης,

θετική

θέση

συν

αρνητική

θέση,

πολλαπλασιασµένο επί τη τρέχουσα τιµή του βασικού εµπορεύµατος (spot
price).
Η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση ισούται µε το άθροισµα των κεφαλαιακών
απαιτήσεων για έκαστο βασικό εµπόρευµα.
Με τη χρήση της διευρυµένης Προσέγγισης µε Βάση τον Πίνακα
Ληκτότητας, οι τράπεζες επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τους ελάχιστους
συντελεστές διαφοράς αντιστοιχισµένης θέσης (spread rate), µεταφοράς (carry rate)
και µη αντιστοιχισµένης θέσης (outright rate) που καθορίζονται στον κατωτέρω
Πίνακα, αντί εκείνων που αναφέρονται παραπάνω, εφόσον: α) διενεργούν
σηµαντικές συναλλαγές σε βασικά εµπορεύµατα, β) διαθέτουν διαφοροποιηµένο
χαρτοφυλάκιο εµπορευµάτων και δεν είναι ακόµη σε θέση να χρησιµοποιήσουν
εσωτερικά υποδείγµατα για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής απαίτησης για τον
κίνδυνο θέσης σε βασικά εµπορεύµατα. Σε αυτή τη περίπτωση, εφαρµόζεται ο
πίνακας 4.7:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7: Συντελεστές Θέσεων για κάθε Κατηγορία Προϊόντων
Πολύτιµα

Βασικά

Γεωργικά

Άλλα,

µέταλλα (εκτός

µέταλλα

προϊόντα

περιλαµβανοµένων
των ενεργειακών

χρυσού)

προϊόντων

Συντελεστής

1,0

1,2

1,5

1,5

0,3

0,5

0,6

0,6

8

10

12

15

διαφοράς
αντιστοιχισµένης
θέσης (%)
Συντελεστής
µεταφοράς (%)
Συντελεστής µη
αντιστοιχισµένης
θέσης (%)
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Μετά τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε κατηγορία του
κινδύνου αγοράς, η τράπεζα πρέπει να µετατρέψει όλα τα ποσά σε ευρώ. Στη
συνέχεια, µε τη χρήση υποδείγµατος που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος και
παρατίθεται στο Παράρτηµα της εργασίας, πρέπει να αθροιστούν όλα τα ποσά που
έχουν υπολογιστεί µε τις παραπάνω µεθοδολογίες, για να προκύψει το σύνολο των
κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς.
Εδώ, ολοκληρώνεται η παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο τα τραπεζικά
ιδρύµατα πρέπει να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη έναντι
των διαφόρων κατηγοριών κινδύνων αγοράς. Αυτό που πρέπει να αναφέρουµε είναι
ότι οι µέθοδοι παρουσιάστηκαν, συνοπτικά κατά το µέτρο που είναι δυνατό, ενώ δεν
αναφέρθηκαν όλα τα θέµατα που περιγράφονται και αναλύονται στην Πράξη Π∆/ΤΕ
2591/20.08.2007, καθώς ήταν πέρα από το σκοπό της εργασίας.

4.6 Εσωτερικά Υποδείγµατα Υπολογισµού των Κεφαλαιακών
Απαιτήσεων
Οι τράπεζες είναι δυνατό να εφαρµόζουν δικά τους εσωτερικά υποδείγµατα για τον
υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τους παραπάνω κινδύνους, µετά από
έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος για την αναγνώριση της καταλληλότητας των
υποδειγµάτων που θέλουν να εφαρµόσουν. Στην αίτησή τους, οι τράπεζες θα πρέπει
να συµπεριλαµβάνουν περιγραφή του υποδείγµατος και των µεθοδολογιών που θα
χρησιµοποιηθούν, όπως και του περιβάλλοντος διαχείρισης κινδύνων.
Τα διάφορα εσωτερικά υποδείγµατα για να εφαρµοστούν, πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη όλους τους κινδύνους τιµών. ∆ιαφορετικά, η τράπεζα θα πρέπει
να διατηρεί επαρκή ίδια κεφάλαια για την κάλυψή τους, τα οποία έχουν υπολογιστεί
µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο. Επιπλέον, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όλους
τους απαραίτητους κινδύνους, όπως: τον κίνδυνο επιτοκίου, τον κίνδυνο
συναλλάγµατος, τον κίνδυνο µετοχικών τίτλων και τον κίνδυνο βασικού
εµπορεύµατος. Για την αναγνώριση και αποδοχή των εσωτερικών υποδειγµάτων από
µέρους της Τράπεζας της Ελλάδος, απαιτούνται ορισµένα ποιοτικά και ποσοτικά
κριτήρια. Τα σηµαντικότερα ποιοτικά κριτήρια είναι:
-

Το εσωτερικό υπόδειγµα µέτρησης κινδύνων πρέπει να εντάσσεται στη
διαδικασία καθηµερινής διαχείρισης κινδύνων
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-

Η ύπαρξη µονάδας ελέγχου κινδύνων, που αναφέρεται απευθείας στη
διοίκηση, µε την ευθύνη του σχεδιασµού και της λειτουργίας του συστήµατος
διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας, της σύνταξης και ανάλυσης εκθέσεων για
τα αποτελέσµατα του υποδείγµατος και για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν.

-

Η συµµετοχή της διοίκησης στη διαδικασία ελέγχου κινδύνων και την
εξέταση των εκθέσεων της µονάδας ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η επιβολή
µειώσεων, τόσο στις θέσεις µεµονωµένων διαπραγµατευτών, όσο και στο
ύψος του συνολικού ανοίγµατος της τράπεζας.

-

Η ύπαρξη επαρκούς προσωπικού για την χρήση των υποδειγµάτων, του
ελέγχου κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου.

-

Η ύπαρξη διαδικασιών για την παρακολούθηση και εξασφάλιση της τήρησης
των εσωτερικών πολιτικών και ελέγχων σχετικά µε την συνολική λειτουργία
του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων.

-

Η ακρίβεια των εσωτερικών υποδειγµάτων µέτρησης κινδύνων

-

Η εφαρµογή τακτικών προγραµµάτων προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης,
που αφορούν βασικά σενάρια, και θέµατα έλλειψης ρευστότητας σε ακραίες
συνθήκες, θέµατα κινδύνου συγκέντρωσης, θέσεις που υπόκεινται σε
διάφορους κινδύνους, όπως ο κίνδυνος τιµών.

Ποσοτικά κριτήρια µπορούν να θεωρηθούν:
-

Η εφαρµογή διαδικασιών για την εξασφάλιση της επικύρωσης των
υποδειγµάτων από κατάλληλα καταρτισµένους, ανεξάρτητους φορείς.

-

Η παρακολούθηση της ακρίβειας και της απόδοσης του υποδείγµατος, µέσω
προγραµµάτων δοκιµαστικού ελέγχου, ώστε να γίνει σύγκριση για κάθε
εργάσιµη ηµέρα, η δυνητική ζηµία, όπως υπολογίστηκε στο τέλος της ηµέρας,
µε την αντίστοιχη ηµερήσια µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου.

-

Η ικανότητα να γίνονται δοκιµαστικοί έλεγχοι και των υποθετικών και των
πραγµατικών µεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου, µέσω της σύγκρισης
µεταξύ της αξίας του χαρτοφυλακίου στο τέλος της ηµέρας, και της αξίας του
στο τέλος της επόµενης ηµέρας, µε την υπόθεση ότι οι θέσεις παραµένουν
αµετάβλητες.

-

Η λήψη µέτρων για τη βελτίωση των προγραµµάτων δοκιµαστικών ελέγχων.

-

Πραγµατοποίηση ελέγχων για την απόδειξη ότι το υπόδειγµα δεν υποεκτιµά,
ούτε υπερεκτιµά τους κινδύνους, για τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου της
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τράπεζας, ότι λαµβάνονται υπόψη στο υπόδειγµα ειδικά διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά, όπως οι κίνδυνοι βάσης και τους κινδύνους συγκέντρωσης.
Κάθε τράπεζα είναι υποχρεωµένη σε κεφαλαιακή απαίτηση ίση µε το
υψηλότερο από τα εξής ποσά:
-

Τη δυνητική ζηµία της προηγούµενης ηµέρας, συµπεριλαµβανοµένων των
προσαυξήσεων λόγω του ειδικού κινδύνου.

-

Το µέσο όρο των ηµερήσιων δυνητικών ζηµιών για καθεµία από τις 60
προηγούµενες εργάσιµες ηµέρες, πολλαπλασιασµένο µε καθορισµένους
συντελεστές.
Για τον υπολογισµό της δυνητικής ζηµίας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη

συγκεκριµένα κριτήρια, και στο αποτέλεσµα του υπολογισµού εφαρµόζεται
πολλαπλασιαστικός συντελεστής τουλάχιστον 3, ενώ είναι δυνατό να αυξηθεί αν
κριθεί απαραίτητο. Ο πολλαπλασιαστικός συντελεστής µπορεί να προσαυξηθεί από
έναν συµπληρωµατικό συντελεστή που κυµαίνεται από 0 έως 1, µε βάση τις
υπερβάσεις που γίνονται στις προηγούµενες 250 εργάσιµες µέρες. Οι υπερβάσεις
υπολογίζονται µέσω των ελέγχων για τις υποθετικές ή πραγµατικές µεταβολές της
αξίας του χαρτοφυλακίου. Αξίζει να αναφέρουµε ότι ως υπέρβαση µπορούµε να
ορίσουµε την εντός µιας ηµέρας µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου, που
υπερβαίνει την αντίστοιχη ηµερήσια δυνητική ζηµία που προκύπτει από τη χρήση
του εσωτερικού υποδείγµατος. Οι συµπληρωµατικοί συντελεστές που µπορεί να
εφαρµοστούν, δίνονται στο πίνακα 4.8:

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8: Συµπληρωµατικοί Συντελεστές µε βάση τις Υπερβάσεις σε
αριθµό Ηµερών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Λιγότερες από 5

0,00

5

0,40

6

0,50

7

0,65

8

0,75

9

0,85

10 ή περισσότερες

1,00
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Αν, ωστόσο, µια τράπεζα αποδείξει ότι οι υπερβάσεις οφείλονται σε ακραίες
περιστάσεις και το υπόδειγµα είναι επαρκές, είναι δυνατό να αρθεί η υποχρέωση της
προσαύξησης του πολλαπλασιαστικού συντελεστή µε τον συµπληρωµατικό
συντελεστή. Οι τράπεζες είναι υποχρεωµένες να κοινοποιούν µέσα σε διάστηµα 5
εργάσιµων ηµερών τις υπερβάσεις από την εφαρµογή του δοκιµαστικού ελέγχου και
που συνεπάγονται την προσαύξηση του συµπληρωµατικού συντελεστή, ώστε να
παρακολουθείται η καταλληλότητά του.

4.7 Κεφαλαιακές

Απαιτήσεις

για

Μεγάλα

Χρηµατοδοτικά

Ανοίγµατα
Χρηµατοδοτικό άνοιγµα, σύµφωνα µε τις Π∆/ΤΕ 2588/20.08.2007 και Π∆/ΤΕ
2589/20.08.2007 είναι κάθε στοιχείο, εντός ή εκτός ισολογισµού, που ενδέχεται να
δηµιουργήσει απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος. Τα όρια για µεγάλα
χρηµατοδοτικά ανοίγµατα που αφορούν το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, ορίζονται στην
Π∆/ΤΕ 2596/2007. Ωστόσο, είναι δυνατό, µε βάση τη παρούσα πράξη, να
επιτρέπεται υπέρβαση των ορίων, κάτω από προϋποθέσεις:
-

Η υπέρβαση ορίου προέρχεται µόνο από στοιχεία του χαρτοφυλακίου
συναλλαγών

-

Η τράπεζα υπολογίζει πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση επί της υπέρβασης

-

Η αξία του ανοίγµατος του χαρτοφυλακίου συναλλαγών έναντι κάποιου
πελάτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 500% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας,
αν περάσουν 10 το πολύ ηµέρες από την πραγµατοποίηση της υπέρβασης

-

Οι υπερβάσεις που διαρκούν περισσότερο από 10 ηµέρες δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 600% των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας.
Σε περίπτωση υπέρβασης, οι θέσεις κατατάσσονται µε σειρά επικινδυνότητας,

ανάλογα µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον ειδικό κίνδυνο. Στη συνέχεια, γίνεται
κατάταξη των θέσεων για τον κίνδυνο διακανονισµού και τον κίνδυνο
αντισυµβαλλοµένου. Μετά την κατάταξή τους, οι θέσεις αθροίζονται και
προσδιορίζεται το ύψος της υπέρβασης. Αν η διάρκεια της υπέρβασης δεν ξεπερνά
τις δέκα ηµέρες, η πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση είναι ίση µε το 200% των
απαιτήσεων για τον ειδικό κίνδυνο, τον κίνδυνο διακανονισµού και τον κίνδυνο
αντισυµβαλλοµένου. Σε κάθε άλλη περίπτωση (διάρκεια > 10 ηµέρες), η πρόσθετη
κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται µε το άθροισµα των θέσεων, όπως υπολογίζονται
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παραπάνω, και µε βάση το εύρος υπερβάσεων που καθορίζει η παρούσα πράξη,
αρχίζοντας βέβαια από τις θέσεις µε τη µικρότερη κεφαλαιακή απαίτηση. Έπειτα, η
κεφαλαιακή απαίτηση πολλαπλασιάζεται µε τα ποσοστά που ορίζονται στην Πράξη
και δίνονται στον πίνακα 4.9. Με το άθροισµα όλων των γινοµένων που προκύπτουν
παραπάνω, προκύπτει η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Συντελεστές Κεφαλαιακής Απαίτησης µε βάση τα Ποσοστά
Υπερβάσεων
Υπέρβαση των ορίων

Συντελεστές

(ποσοστό επί ιδίων κεφαλαίων)
Έως 40%

200%

Μεταξύ 40 και έως 60%

300%

Μεταξύ 60% και έως 80%

400%

Μεταξύ 80% και έως 100%

500%

Μεταξύ 100% και έως 250%

600%

Άνω του 250%

900%

4.8 Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών
Το

χαρτοφυλάκιο

συναλλαγών

µιας

τράπεζας

περιλαµβάνει

θέσεις

σε

χρηµατοπιστωτικά µέσα και βασικά εµπορεύµατα, που είτε κατέχονται µε σκοπό τη
διαπραγµάτευση, είτε µε σκοπό την αντιστάθµιση των κινδύνων, και δεν υπόκεινται
σε συµβατικές ρήτρες που περιορίζουν την εµπορευσιµότητά τους. Η πράξη ορίζει
ότι οι θέσεις που κατέχονται µε σκοπό τη διαπραγµάτευση είναι εκείνες που
κατέχονται µε σκοπό τη βραχυπρόθεσµη µεταπώληση ή την αποκόµιση κέρδους από
αποκλίσεις µεταξύ των τιµών της αγοράς και των τιµών πώλησης ή από
διακυµάνσεις των τιµών ή των επιτοκίων. Για να αποτελέσει ένα χρηµατοπιστωτικό
µέσο θέση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών µιας τράπεζας, πρέπει να πληρεί τις
απαιτήσεις του σκοπού της διαπραγµάτευσης και της εσωτερικής αντιστάθµισης. Αν
ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο δεν ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια, τότε το µέσο
αποτελεί στοιχείο εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
Για την επίτευξη του σκοπού της διαπραγµάτευσης, πρέπει να υπάρχει σαφώς
τεκµηριωµένη, έγγραφη στρατηγική συναλλαγών και σαφώς καθορισµένες πολιτικές
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για τη διαχείριση των θέσεων. Η τράπεζα είναι υποχρεωµένη, µέσω διαδικασιών, να
παρακολουθεί τον όγκο των συναλλαγών και της πώλησης θέσεων του
χαρτοφυλακίου της. Όσον αφορά το σκοπό της αντιστάθµισης, ορίζεται ότι τα
αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις εσωτερικές αντισταθµίσεις που διενεργεί µια
τράπεζα, µπορούν να θεωρηθούν θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της που
κατέχονται µε σκοπό τη διαπραγµάτευσή τους. Ο όρος της εσωτερικής
αντιστάθµισης περιγράφεται ως η θέση που αντισταθµίζει είτε σε µεγάλο βαθµό, είτε
ολόκληρη τον κίνδυνο µιας θέσης ή οµάδας θέσεων του χαρτοφυλακίου της
τράπεζας. Τονίζεται, ότι η εσωτερική αντιστάθµιση δε γίνεται µε σκοπό την αποφυγή
ή τον περιορισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Οι τράπεζες είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν αξιόπιστα συστήµατα
αποτίµησης των θέσεων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Η
αποτίµηση των θέσεων γίνεται είτε µε βάση τις τιµές της αγοράς, είτε µε βάση τη
χρήση υποδείγµατος. Η αποτίµηση µε βάση τις τιµές της αγοράς γίνεται ηµερησίως,
σε τιµές εκκαθάρισης από ανεξάρτητες πηγές, όπως οι τιµές χρηµατιστηρίου. Όταν
δεν είναι δυνατή η αποτίµηση σε τιµές αγοράς οι τράπεζες πρέπει να
χρησιµοποιήσουν υποδείγµατα, πριν τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
Τα υποδείγµατα αφορούν αποδεκτές και εγκεκριµένες µεθόδους, που µπορούν να
γίνουν αντικείµενο συγκριτικής αξιολόγησης.

4.9

Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κινδύνων από Τράπεζες

Η διαχείριση του κινδύνου από µέρους των τραπεζών είναι µια απαραίτητη
διαδικασία, και επιβάλλεται, µέσω των κανόνων εποπτείας της Επιτροπής της
Βασιλείας. Απαιτεί συστήµατα υψηλής ποιότητας για την αξιολόγηση και
παρακολούθηση των κινδύνων. Επίσης, απαιτείται ένα αυστηρό πλαίσιο για την
κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων, στο οποίο προσαρµόζονται οι
τράπεζες. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να παραθέσουµε χαρακτηριστικά 2 παραδείγµατα
τραπεζών, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, σχετικά µε τα συστήµατα
διαχείρισης κινδύνων που εφαρµόζουν, και που κατέστη δυνατό να βρεθούν
πληροφορίες.
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•

∆ιαχείριση του κινδύνου αγοράς από την Alpha Bank

Η Alpha Bank, που αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύµατα στη χώρα
µας, διαθέτει ξεχωριστό τµήµα διαχείρισης κινδύνων, την ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης
Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων, που ελέγχεται από την Ε∆ΕΠ
(Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού) της τράπεζας. Η ∆ιεύθυνση
∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων έχει την ευθύνη για τη
διαµόρφωση

των

κινδύνων

αγοράς,

αντισυµβαλλοµένου,

ρευστότητας

και

λειτουργικών κινδύνων σε επίπεδο Οµίλου, για τη διασφάλιση τηρήσεώς του καθώς
και για τη θέσπιση των αντίστοιχων ορίων. Η ∆ιεύθυνση δραστηριοποιείται σε πέντε
ενότητες εργασιών:
1. Ανάλυση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού.
2. ∆ιαχείριση Κινδύνων Αγοράς και Αντισυµβαλλοµένου.
3. ∆ιαχείριση Κινδύνων Ρευστότητας.
4. Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων.
5. ∆ιαχείριση λειτουργικών κινδύνων.
Η επιτροπή Ε∆ΕΠ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και έλεγχο των κινδύνων
που προέρχονται από το ενεργητικό και το παθητικό της τράπεζας και για την αλλαγή
των

επενδυτικών

στρατηγικών

της,

την

τιµολόγηση

και

ανάπτυξη

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Η Ε∆ΕΠ έχει την ευθύνη του καθορισµού της
πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί για τη διαχείριση των κινδύνων της αγοράς.
Πιο συγκεκριµένα, εξετάζει τη δυνατότητα ανάληψης κινδύνων σε σχέση µε το
αναµενόµενο κέρδος που προέρχεται από τις λειτουργίες της. Σκοπός αποτελεί η
ελαχιστοποίηση του κινδύνου στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας.
Βασική µέθοδος για τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς, µε βάση όσα ορίζει η
Τράπεζα της Ελλάδος, αποτελεί η µέθοδος VAR και µάλιστα η προσέγγιση της
ιστορικής προσοµοίωσης.. Έτσι λοιπόν, κάθε απόγευµα οι οικονοµικοί αναλυτές της
Ε∆ΕΠ της τράπεζας υπολογίζουν τη µέγιστη ζηµία του οργανισµού µε βάση τη
παραπάνω µέθοδο για το διάστηµα µιας ηµέρας και το αναφέρουν στην κεντρική
τράπεζα. Η ιστορική προσοµοίωση αφορά προσοµοίωση της µεταβλητότητας του
χαρτοφυλακίου της τράπεζας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
Οι οικονοµικοί αναλυτές του κινδύνου της τράπεζας, επιλέγουν και
χρησιµοποιούν

µεγαλύτερο

εύρος

ιστορικών

δεδοµένων

από

αυτό

που

χρησιµοποιούν άλλοι οργανισµοί για να είναι περισσότερο ακριβές και αξιόπιστο το
µοντέλο VAR.
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Μια σηµαντική µέθοδος διαχείρισης κινδύνων αγοράς που εφαρµόζει η
τράπεζα είναι η µέθοδος της προσέγγισης stress testing σε καθηµερινή βάση. Με
βάση αυτή τη µέθοδο, παράγονται διαφορετικά σενάρια, σχετικά µε τη
µεταβλητότητα τιµών παραγόντων της αγοράς (επιτόκια, ισοτιµίες κτλ). Οι αναλυτές
της τράπεζας, µετρούν τη τιµή για κάθε θέση που συµπεριλαµβάνεται στο
χαρτοφυλάκιό της και υπολογίζουν το άθροισµα αυτών των τιµών. Έτσι προκύπτει η
συνολική αξία του χαρτοφυλακίου.
Η εφαρµογή των ελέγχων stress testing ακολουθεί µια συγκεκριµένη
διαδικασία. Καταρχήν, ο οικονοµικός αναλυτής, που έχει την ευθύνη της µέτρησης
του κινδύνου αγοράς, επιλέγει τα ακραία σενάρια., τα οποία περιλαµβάνουν µεγάλες
µεταβολές στην τιµή παραγόντων της αγοράς και που µπορούν αν επηρεάσουν
αρνητικά την αξία του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Οι µεταβολές δεν βασίζονται σε
ιστορικά δεδοµένα, αλλά σε µελλοντικά σενάρια. Έπειτα, υπολογίζεται η συνολική
αξία του χαρτοφυλακίου για κάθε σενάριο, µε την άθροιση της αξίας κάθε θέσης που
συµπεριλαµβάνεται στο χαρτοφυλάκιο. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η πιθανότητα να
συµβεί το κάθε σενάριο και επιλέγεται αυτό που συνεπάγεται τη µέγιστη δυνατή
ζηµία, καθώς σηµαίνει ελάχιστη αξία για το χαρτοφυλάκιο. Τέλος, εφαρµόζεται η
µέθοδος VAR.
Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων αγοράς, αξίζει να αναφέρουµε την
πρόσφατη συµµετοχή της Alpha Bank στην άσκηση προσοµοίωσης ακραίων
καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και συντόνισε η Επιτροπή
Ευρωπαϊκών αρχών Εποπτείας των Τραπεζών. Η άσκηση αυτή συµπληρώνει τις
διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που ακολουθεί, µε βάση εθνικές και διεθνείς
διατάξεις.

•

∆ιαχείριση του κινδύνου αγοράς από την Marfin Popular Bank

Η διαχείριση κινδύνων της τράπεζας Marfin Popular Bank πραγµατοποιείται κυρίως
σε ενοποιηµένη βάση, µε βάση τις τοπικές και διεθνείς οδηγίες. Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Τράπεζας είναι υπεύθυνο για τη διαµόρφωση της στρατηγικής
κινδύνων του Οµίλου, µέσω της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων (Ε∆Κ) και των
Εκτελεστικών Επιτροπών. Οι ευθύνες των Επιτροπών, είναι η επεξεργασία της
στρατηγικής ανάληψης κινδύνων, η εποπτεία της εφαρµογής της στρατηγικής, µέσω
ανάπτυξης διαδικασιών και συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων, η αξιολόγηση των
κινδύνων

που

αναλαµβάνονται,

η

επάρκεια

των

προβλέψεων

και

η
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αποτελεσµατικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων. Η Ε∆Κ συνέρχεται
τουλάχιστον σε τριµηνιαία βάση. Οι Επιτροπές ∆ιαχείρισης Ενεργητικού και
Παθητικού (Ε∆ΕΠ) στην Κύπρο και σε θυγατρικές του εξωτερικού παίζουν
σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων και των κινδύνων της
αγοράς. οι Επιτροπές συνέρχονται τουλάχιστον σε µηνιαία βάση, εξετάζουν τις πιο
πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς και το επίπεδο των κινδύνων που έχουν αναληφθεί
και ορίζουν στρατηγικές για την εφαρµογή των µεσοπρόθεσµων στόχων. Η
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνων (∆∆Κ) είναι υπεύθυνη για τον εντοπισµό, την
εκτίµηση, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων.
Στη διαδικασία καθορισµού των ορίων ανάληψης κινδύνου και µέγιστης
αποδεκτής ζηµίας, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων και οι Εκτελεστικές Επιτροπές
αποτελούν τις κύριες αρχές που εγκρίνουν τις σχετικές προτάσεις της ∆∆Κ. Ο
Όµιλος παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή τα θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας και
ρευστότητας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προσπάθεια διατήρησης του δείκτη
δανείων προς καταθέσεις σε ευνοϊκά επίπεδα και φροντίζει να διατηρεί σηµαντικό
ύψος στοιχείων ενεργητικού υψηλής ρευστότητας, ώστε να χρησιµοποιηθούν για
σκοπούς αναχρηµατοδότησης. Ο Όµιλος για να ισχυροποιήσει την κεφαλαιακή του
επάρκεια, επέλεξε να µη συµµετέχει στο πρόγραµµα στήριξης των τραπεζών της
ελληνικής κυβέρνησης, που εφαρµόστηκε λόγω της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης
που πλήττει τη χώρα µας. Αντίθετα, έχει πρόσφατα συµµετάσχει στην έκδοση
ειδικών κυβερνητικών οµολόγων ύψους € 550 εκ, συµµετέχοντας στην προσπάθεια
της κυπριακής κυβέρνησης για την περαιτέρω ενίσχυση του τοπικού τραπεζικού
συστήµατος. Επιπλέον, έχει επιτευχθεί διασπορά των χρηµατοδοτικών πηγών, µέσω
έκδοσης καλυµµένων οµολόγων και τιτλοποιήσεων.
Όσον αφορά,

τον κίνδυνο

αγοράς,

ο

Όµιλος

έχει

περιορισµένες

δραστηριότητες συναλλαγών που δεν περιλαµβάνουν σύνθετα προϊόντα ή
στρατηγικές. Έχει θεσπιστεί ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων αγοράς, όπου
κεντρική θέση κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.
Επίσης, θέτει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση του πλαισίου αυτού για την
ελαχιστοποίηση των ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών από τον κίνδυνο αγοράς.
Για το έτος 2009, παραδείγµατος χάριν, η ∆∆Κ πραγµατοποίησε τις εξής
ενέργειες στον τοµέα διαχείρισης κινδύνων αγοράς:
•

Λήψη προληπτικών µέτρων, όπως η αναθεώρηση και µείωση των πιστωτικών
ορίων τραπεζικών ιδρυµάτων και χωρών,
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•

Καθηµερινή

παρακολούθηση

των

αναλύσεων

των

διεθνών

οίκων

πιστοληπτικής αξιολόγησης
•

Συµµετοχή στην οµάδα του Οµίλου για ολοκλήρωση της Εσωτερικής
∆ιαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ICAAP).

•

Αναβάθµιση του µοντέλου VAR και η εφαρµογή του.
Η γενική πολιτική ανάληψης κινδύνων καθορίζεται από το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο και την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων. Η ∆∆Κ λειτουργεί ανεξάρτητα
από τις εκτελεστικές διαδικασίες, αναφέρεται στην Ε∆Κ και είναι υπεύθυνη για τη
χάραξη κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και µεθοδολογιών για τον έλεγχο, την
εκτίµηση και µέτρηση όλων των πιθανών κινδύνων αγοράς που απορρέουν από τις
δραστηριότητες του Οµίλου. Οι ευθύνες για την έγκριση του πλαισίου για τα
αποδεκτά

όρια,

τα

είδη

και

τις

µεθοδολογίες

µέτρησης

κινδύνων

που

αναλαµβάνονται, καθώς και τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων και αξιολόγησης
της επάρκειας των επιπέδων του εποπτικού κεφαλαίου, ανήκουν στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, στην Ε∆Κ, στις εκτελεστικές Επιτροπές και στις Ε∆ΕΠ. Η Marfin
Popular Bank βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και αναβάθµισης κοινών
πολιτικών, διαδικασιών και µεθοδολογιών σχετικά µε την εκτίµηση και αξιολόγηση
των σηµαντικών κινδύνων της αγοράς. Για κάθε τύπο κινδύνου εφαρµόζεται η
κατάλληλη µεθοδολογία για την εκτίµησή του και τον καθορισµό ορίων. Επιπλέον,
βελτιώνεται η πολιτική ρευστότητας και των κινδύνων που απορρέουν από τα
επιτόκια. Για τη µέτρηση και τον έλεγχο του κινδύνου εφαρµόζονται δύο κύρια
συστήµατα: AG-Quantum και AG-Risk., που καλύπτουν όλες τις συναλλαγές και
επενδυτικές δραστηριότητες, για τη παρακολούθηση των ορίων και την εκτίµηση του
κινδύνου, εκτός των συναλλαγών σε µετοχές. Το µοντέλο VAR εφαρµόζεται για την
καταγραφή και τον υπολογισµό της µέγιστης αναµενόµενης ζηµίας του κινδύνου
επιτοκίων, του συναλλαγµατικού και κινδύνου και πιστωτικού κινδύνου οµολόγων.
Τέλος, πραγµατοποιούνται προσοµοιώσεις κρίσεων και σε επίπεδο Οµίλου
και σε επίπεδο θυγατρικών που εκτίθενται στον Κίνδυνο αγοράς, για τον υπολογισµό
των επιπτώσεων πάνω στα κεφάλαια και στα κέρδη σε περιπτώσεις ακραίων
µεταβολών στις κεφαλαιαγορές, στον κίνδυνο ρευστότητας και στο συναλλαγµατικό
κίνδυνο. Τα σενάρια που εφαρµόζονται βασίζονται σε υποδείξεις της Κεντρικής
Τράπεζας Κύπρου, και σε εσωτερικά καθορισµένα σεµινάρια προσοµοίωσης
καταστάσεων κρίσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το θέµα του κινδύνου αγοράς αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία, εξαιτίας του
µεταβαλλόµενου

περιβάλλοντος

στο

οποίο

δραστηριοποιούνται

τα

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Στη παρούσα εργασία, έγινε µια προσπάθεια να
αναδειχθεί η σηµασία του κινδύνου αγοράς για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
µέσω της παρουσίασης του τρόπου κάλυψης που παρέχεται στα ελληνικά τραπεζικά
ιδρύµατα από την ελληνική νοµοθεσία.
Η ελληνική νοµοθεσία έχει καθορίσει ένα σηµαντικό αριθµό διαταγµάτων για
τους τρόπους αντιµετώπισης των τραπεζικών κινδύνων, µε σκοπό την καλύτερη
δυνατή κάλυψη των τραπεζών, που προβλέπουν ένα σηµαντικό πλήθος
µεθοδολογιών για την ακριβή µέτρηση και διαχείρισή τους. Στη παρούσα εργασία,
ασχοληθήκαµε µε τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος αντιµετωπίζεται, µέσω της Π∆/ΤΕ
2591/20.08.2007, που αναλύεται εκτενώς. Ο υπολογισµός των κεφαλαιακών
απαιτήσεων έναντι των κινδύνων αγοράς, όπως προβλέπεται από το ελληνικό
νοµοθετικό πλαίσιο, αξιοποιεί τις θεωρίες της χρηµατοοικονοµικής, όπως η µέθοδος
του σταθµισµένου ∆είκτη ∆ιάρκειας και η µέθοδος των Ανοιγµάτων για τον κίνδυνο
θέσης και τον συναλλαγµατικό κίνδυνο, αντίστοιχα. Από κει και πέρα, µπορούµε να
συµπεράνουµε ότι η ελληνική νοµοθεσία προβλέπει και εξαιρέσεις, όσον αφορά στη
χρήση µεθοδολογιών µέτρησης και διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, κάτω από
όρους και προϋποθέσεις, σε περίπτωση που υπάρχει επαρκής τεκµηρίωση ότι
υπάρχουν άλλες µεθοδολογίες και υποδείγµατα που µπορούν να δώσουν καλύτερα
αποτελέσµατα στη µέτρηση του κινδύνου και των ελάχιστων απαιτούµενων
κεφαλαίων.
Με την παραπάνω πράξη, επέρχονται προσαρµογές στον τρόπο υπολογισµού
των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αγοράς για τις ελληνικές
τράπεζες. Οι κυριότερες προσαρµογές αφορούν πρόσθετους παράγοντες κινδύνου
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται εµφανής η
προσπάθεια και των διεθνών εποπτικών αρχών, και κατ’επέκταση και των εθνικών
εποπτικών αρχών, να γίνει το τραπεζικό σύστηµα, όσο γίνεται ασφαλέστερο απέναντι
σε κάθε είδος κινδύνου. Όσον αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, υπάρχει
διαφοροποίηση σχετικά µε το βαθµό ενσωµάτωσης των κανόνων εποπτείας για τη
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διαχείριση του κινδύνου αγοράς από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα, και όσον
αφορά το βαθµό προετοιµασίας τους.
Ο κίνδυνος αγοράς, διακρίνουµε ότι έχει πολλές διαφορετικές παραµέτρους,
που προκαλούν καθηµερινά µικρές ή µεγάλες µεταβολές στους παράγοντες αγοράς,
κάτι που οδηγεί στην ουσιώδη ανάγκη από µέρους των τραπεζικών ιδρυµάτων για τη
διατήρηση επαρκών κεφαλαίων που θα διασφαλίσουν την ελαχιστοποίηση των
ζηµιών από τους κινδύνους, και την επιβίωση και κερδοφορία τους. Απαραίτητα
στοιχεία για τα παραπάνω, αποτελούν η αξιόπιστη εφαρµογή των µεθοδολογιών που
καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, µέσω νόµων, κανονισµών και διατάξεων, και η
τακτική παρακολούθηση των κινδύνων µέσω αξιόπιστων συστηµάτων διαχείρισης,
ώστε τα τραπεζικά ιδρύµατα να καταστούν κερδοφόρα, ακόµα και σε δύσκολες
οικονοµικές περιόδους, όπως αυτή που βιώνουµε.
Η πρόσφατη οικονοµική κρίση απέδειξε ότι η δοµή και η εποπτεία του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος είχε σηµαντικές ατέλειες, µε αρκετά αρνητικές
συνέπειες για την ελληνική οικονοµία. Με την εµφάνιση της κρίσης, ο κίνδυνος
αγοράς αυξήθηκε αντανακλώντας την αυξηµένη µεταβλητότητα των διεθνών
χρηµατοοικονοµικών αγορών. Σαν συνέπεια, το κόστος άντλησης κεφαλαίων για τη
χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων των ελληνικών τραπεζών, έχει αυξηθεί
σηµαντικά, και τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα να λαµβάνουν
όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διαφύλαξη της επιβίωσής τους. Αυτό σηµαίνει ότι
τα δανειακά προϊόντα τιµολογούνται πολύ υψηλότερα και πολύ σηµαντικός
παράγοντας για την απόφαση χορήγησης ή όχι κάποιου δανείου αποτελεί η
πιστοληπτική ικανότητα κάποιου πελάτη, µε βάση τα κριτήρια που θέτει η Τράπεζα
της Ελλάδος. Οι ελληνικές τράπεζες είναι υποχρεωµένες να δεσµεύουν περισσότερα
κεφάλαια για τις επισφαλείς προβλέψεις, ενώ έχουν υιοθετήσει αρκετά αυστηρά
κριτήρια για τις χορηγήσεις δανείων. Γενικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος, µέσων
των νόµων και διαταγµάτων, επιβάλλει στις ελληνικές τράπεζες να σχηµατίζουν
αυξηµένες προβλέψεις για καλύτερη προστασία. Οι ελληνικές τράπεζες, µε τη λήψη
αυστηρών µέτρων για την προστασία τους, έχουν ενισχύσει την ποιοτική και
ποσοτική κεφαλαιακή τους επάρκεια και έχουν αναβαθµίσει τα συστήµατα µέτρησης
και παρακολούθησης των κινδύνων, κάτι που είναι απαραίτητο στη σηµερινή
δύσκολη κατάσταση που βιώνει η ελληνική οικονοµία.
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