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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το παρόν κείμενο αποτελεί διπλωματική εργασία στα πλαίσια της λήψης πτυχίου του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) με 

εξειδίκευση στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 

θέμα το οποίο διαπραγματεύεται είναι οι Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον Πιστωτικό Κίνδυνο, στον Κίνδυνο Επιτοκίων, και 

δευτερευόντως στον Λειτουργικό Κίνδυνο. Για τα υπόλοιπα είδη κινδύνων γίνεται μια 

σύντομη αναφορά.

Η εργασία είναι χωρισμένη σε επτά κεφάλαια:

Στο 1° κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στους τραπεζικούς κινδύνους και ταξινόμηση. 

Στο 2° κεφάλαιο παρατίθεται μια εναλλακτική ταξινόμηση των πιο βασικών 

τραπεζικών κινδύνων, και παρουσιάζεται εν συντομία η διαχρονική εξέλιξη της 

διαχείρισης τους.

Στο 3° κεφάλαιο περιγράφουμε τον βασικότερο κίνδυνο των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

τον Πιστωτικό Κίνδυνο.

Το 4° κεφάλαιο περιέχει τον Κίνδυνο Επιτοκίων και τις διάφορες τεχνικές 

αντιμετώπισής του στα πλαίσια της Διαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού (Asset 

Liability Management).

Στο 5° κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον Λειτουργικό Κίνδυνο

Το 6° κεφάλαιο περιέχει μια σύντομη θεωρητική παρουσίαση διαφόρων μεθόδων 

διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούν οι τράπεζες με αναφορά σε πιο τεχνικά 

θέματα.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Πρόλογος, Σταύρος Πολίτης
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To 7° κεφάλαιο αποτελεί περιπτωσιακή μελέτη (case study) πάνω στις τεχνικές και 

τις μεθόδους με τις οποίες η ALPHA BANK διαχειρίζεται τους κινδύνους.

Στο τέλος παραθέτουμε τις Πηγές (βιβλιογραφία) κάνοντας διαχωρισμό στις 

αντίστοιχες ενότητες ώστε να παρακολουθούνται καλύτερα. Η αρίθμηση των Πηγών 

για κάθε κεφάλαιο ξεκινά από την αρχή.

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η εργασία να παρουσιάζει το θέμα με όσο πιο 

περιεκτικό και εύληπτο τρόπο, κάνοντας όπου χρειάζεται τις κατάλληλες 

παραπομπές. Η Διαχείριση Κινδύνων είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα 

που απασχολεί τις τράπεζες παγκοσμίως, ομοίως και τις ελληνικές οι οποίες πλέον 

έχουν να ανταγωνιστούν με τραπεζικά ιδρύματα που έχουν μακρά πείρα λειτουργίας 

μέσα σε διεθνές και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Από ερευνητική άποψη, στα 

θέματα διαχείρισης του κινδύνου - και ιδίως του πιστωτικού κινδύνου - υπάρχει 

μεγάλη δραστηριότητα, η οποία μάλλον δεν θα αργήσει να καταλήξει σε 

ολοκληρωμένα συμπεράσματα (ίσως εντός διετίας).

Επιμείναμε στους αγγλικούς όρους παράλληλα με την ελληνική τους απόδοση για να 

μην υπάρχει αναντιστοιχία με τη διεθνή ορολογία.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο για την επίβλεψη 

της εργασίας, την καθοδήγηση πάνω στη βιβλιογραφία, και γενικά για την βοήθεια 

που μου προσέφερε.

Σταύρος Πολίτης 

Αύγουστος 2003

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Πρόλογος, Σταύρος Πολίτης
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Αντικείμενο του κεφαλαίου

Στο κεφάλαιο αυτό κάνουμε μια εισαγωγή στους τραπεζικούς κινδύνους και στο risk 

management, αναφέροντας πρώτα σύντομα τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μια 

οποιαδήποτε επιχείρηση.

1.2 Ορισμός του επιχειρηματικού κινδύνου και βασικοί τύποι του

Επιχειρηματικός Κίνδυνος (business risk)1: Εννοούμε τον κίνδυνο που ενέχει κάθε 

οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησής π/ς. Ο κίνδυνος 

αυτός εξαρτάται από την οικονομική και πολιτική κατάσταση μίας χώρας, την 

οικονομική και πολιτική κατάσταση των χωρών από τις οποίες η εταιρεία εισάγει 

πρώτες ύλες και προς τις οποίες εξάγει τα προϊόντα της, τον ανταγωνισμό, εθνικό και 

διεθνή, την ποιότητα εργασίας του προσωπικού της εταιρείας, το κόστος εργασίας κλπ.

Η έννοια του κινδύνου αναφέρεται γενικά σε καταστάσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα 

σχετικά με το αποτέλεσμα. Η αξία2 μιας επιχείρησης επηρεάζεται από τη 

μεταβλητότητα των ταμειακών της ροών (cash flows). Οι βασικοί τύποι 

επιχειρηματικού κινδύνου (business risk) που προκαλούν αυτή τη μεταβλητότητα

1 Ο ορισμός είναι από το [1], Κεφ. 14.
2 Σύμφωνα με το Μοντέλο Αποτίμησης (Valuation Model), ως αξία της επιχείρησης θεωρείται η

jr Λ CF,
παρούσα αξία των μελλοντικών της ταμειακών ροών δηλ. V = > ---------- -, όπου CF = Cash Flows,

^0 + 0'

Ν = τα έτη της επενδυτικής περιόδου, και r = το προεξοφλητικό επιτόκιο.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 1, Σταύρος Πολίν^ς
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είναι ο κίνδυνος τιμών (price risk), ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk), και ο καθαρός 

κίνδυνος (pure risk),όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα3:

Βασικοί τύποι επιχειρηματικού κινδύνου (business risk)

■ Ο κίνδυνος τιμών (price risk) αναφέρεται τόσο στις πρώτες ύλες (κατά την 

ευρεία έννοια, δηλαδή στους καταναλούμενους πόρους της), όσο στις τιμές των 

πωλουμένων προϊόντων της. Ειδικότερα, ο συναλλαγματικός κίνδυνος αφορά τις 

τιμές των ξένων νομισμάτων, και ο επιτοκιακός κίνδυνος αφορά τη 

μεταβλητότητα του επιτοκίου με το οποίο μια επιχείρηση έχει δανειστεί, ή έχει 

δανείσει.

’ Βλ.[2], 1° κεφάλαιο.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. I, Σταύρος Πολίτης
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■ Ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) έχει να κάνει με την αβεβαιότητα 

επιστροφής των χρημάτων που έχει δανείσει η επιχείρηση σε τρίτους, π.χ. με τη 

μορφή πίστωσης στους πελάτες της, ή άμεσα ως χρηματικό ποσό (π.χ. αν είναι 

τράπεζα)4.

■ Ο καθαρός κίνδυνος (pure risk) αναφέρεται στον κίνδυνο ζημίας που μπορεί να 

προκόψει από (1) καταστροφή, κλοπή, ή απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων, 

(2) νομικές υποχρεώσεις για πρόκληση βλαβών σε πελάτες και τρίτα μέρη, (3) 

εργατικά ατυχήματα, και (4) διάφορες παροχές που δίνει η επιχείρηση τους 

εργαζομένους ή στις οικογένειές τους στην περίπτωση π.χ. θανάτου, ασθένειας, 

ανικανότητας κλπ. Ο συνηθέστερος τρόπος προστασίας από τον καθαρό κίνδυνο 

(κατά το μεγαλύτερο μέρος) είναι η ασφαλιστική κάλυψη.

1.3. Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων (Risk Management)3

1.3.1 Η αναγκαιότητα για την διαχείριση των κινδύνων

Η σταδιακή απελευθέρωση των αγορών που έχει συντελεστεί κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες αναγκάζει τις επιχειρήσεις να λειτουργούν μέσα σε ιδιαίτερα σύνθετο και 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον υπό καθεστώς εντεινόμενου ανταγωνισμού. 

Ειδικά στις τράπεζες, η άρση των διοικητικών περιορισμών έφερε στην επιφάνεια 

όλους εκείνους τους κινδύνους που είχαν αγνοηθεί, και τώρα έπρεπε να αναλυθούν 

διεξοδικά ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Η συνειδητοποίηση της επίδρασης που ασκούν οι παραπάνω κίνδυνοι στην 

διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των τραπεζών ξεκίνησε κατά κύριο λόγο στην 1 *

1 Σ' αυτό το είδος κινδύνου Οα αφιερώσουμε το Κεφάλαιο 3, γιατί αποτελεί το σημαντικότερο κίνδυνο

των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. I, Σταύρος Πολίτης
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Αμερική και στη συνέχεια στην Ευρώπη, μη εξαιρουμένης της Ελλάδας* 6. Η μη 

ορθολογική παρακολούθηση των κινδύνων αυτών υποχρέωσε την αναμόρφωση του 

όλου τραπεζικού συστήματος σε συγχωνεύσεις και σε πτωχεύσεις.

Οι τράπεζες αναφέρονται πλέον στην αναγκαιότητα δημιουργίας «νοοτροπίας 

διαχείρισης κινδύνων» (risk management culture) σε όλα τα επίπεδα της 

οργανωτικής δομής τους. Δεδομένου ότι αναγνωρίζεται πλέον ότι οι τράπεζες είναι 

πρωταρχικά οργανισμοί διαχείρισης κινδύνου, η μεθοδολογία της διαχείρισης αυτής 

και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι σύμφυτα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε 

τράπεζας και, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να πηγάζουν από αυτές7. 

Η αυτοδύναμη (in-house) ανάπτυξη συστημάτων και μεθόδων διαχείρισης κινδύνων 

θεωρείται για το λόγο αυτό η πλέον ενδεδειγμένη λύση, αν και όχι άμεσα 

υλοποιήσιμη, αν ληφθούν υπόψη ο βαθμός διαφοροποίησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μιας τράπεζας, η κατανομή των σημείων λήψης αποφάσεων, η 

υστέρηση στην υλοποίηση της στρατηγικής, αλλά και εξωγενείς παράγοντες όπως οι 

τάσεις της αγοράς και η κινητικότητα της πελατείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι τράπεζες προχώρησαν στην ανάλυση, ταξινόμηση και 

στη μέτρηση των κινδύνων τους. Οι συνθήκες αυτές αναγκάζουν τις τράπεζες 

διεθνώς, και μεταξύ αυτών τις ελληνικές, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη της 

διαχείρισης των κινδύνων με σκοπό τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης 

α π ο τελεσμ α τι κό τητάς τους.

' Το υλικό αυτής της ενότητας προέρχεται από το άρθρο [3],

6 Στην Ελλάδα οι τράπεζες είχαν συνηθίσει να λειτουργούν σε ένα εντελώς προστατευτικό περιβάλλον 
λόγω των ασφυκτικών περιορισμών που είχαν επιβάλλει οι εποπτικές αρχές. Η συμμόρφωση προς τις 
Τραπεζικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέφερε κατά τη δεκαετία του ’90 τη σταδιακή 
απελευθέρωση, φέρνοντας τις ελληνικές τράπεζες σε συνθήκες παρόμοιες με εκείνες των ξένων 
«συναδέλφων» τους.
7 Στο κεφ.7 παρουσιάζουμε τις μεθόδους παρακολούθησης κινδύνου που χρησιμοποιεί η ALPHA 

BANK.
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1.3.2 Ορισμός και ταξινόμηση των τραπεζικών κινδύνων

Ορισμός: οι τραπεζικοί κίνδυνοι αναφέρονται σε όλες τις επιχειρηματικές

δραστηριότητες μιας τράπεζας που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν αφ ’ ενός μεν το 

βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό κέρδος, και αφ' ετέρου τη μακροχρόνια βιωσιμότητα 

της. Η παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων αυτών αναπτύσσει τεχνικές που 

βοηθούν στην επίτευξη του προαναφερόμενου σκοπού.

Οι κίνδυνοι αυτοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνει μια τράπεζα προκειμένου να 

αποκομίσει κέρδη και οι οποίοι είναι οι εξής:

1. Κίνδυνοι Αγορών (Market Risks)

2. Πιστωτικοί Κίνδυνοι (Credit Risks)

3. Κίνδυνοι χαρτοφυλακίου (Portfolio Management Risks)

Β. Οι γενικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η τράπεζα και είναι συνδεδεμένοι με τη 

λειτουργία της που είναι οι εξής:

1. Κίνδυνος Απώλειας Υπόληψης (Name Risks)

2. Κίνδυνοι Ελέγχου (Control Risks)

2. Κίνδυνοι Αιαχείρισης Προσωπικού (Personnel Risks)

4. Εξωτερικοί Κίνδυνοι (External Risks)

5. Λειτουργικοί Κίνδυνοι (Operational Risks)

Ειδικότερα, οι λειτουργικοί κίνδυνοι8 εμπεριέχουν:

α. Τον κίνδυνο διαχείρισης μεγάλων όγκων πληροφοριών και πολυπλοκότητα 

εργασιών (legal obligations)

β. Τον κίνδυνο εξάρτησης της τράπεζας από το πληροφοριακό σύστημα και από την

ανάπτυξη νέων συστημάτων.

γ. Κινδύνους εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας.

δ. Κινδύνους απώλειας υπόληψης από απάτες, στρατηγικά λάθη, οικονομικά 

σκάνδαλα.

8 Στον Λειτουργικό Κίνδυνο αφιερώνουμε το κεφάλαιο 5.
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ε. Κινδύνους από λάθη προσωπικού που εκθέτουν την τράπεζα όπως η συμφωνία 

λογαριασμών (reconciliation of accounts).

στ. Λοιποί κίνδυνοι, όπως είναι οι καταγραφές στοιχείων, ο διαχωρισμός ρόλων και 

υπευθυνοτήτων και οι διαδικασίες παρακολούθησης της επιχειρηματικής λειτουργίας.

1.3.2.1 Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι (financial risks)

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ασχοληθεί κυρίως με τους κινδύνους της 

πρώτης κατηγορίας (γενικοί κίνδυνοι) οι οποίοι ονομάζονται αλλιώς και 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι (financial risks) και παρουσιάζονται στο παρακάτω 

διάγραμμα":

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΧΩΡΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛ
ΟΝΤΙΚΟΣ

---- ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛ
ΛΟΜΕΝΩΝ 1

ΚΛΑΔΙΚΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓ- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΚΑ- ΔΙΑΚΑΝΟ- ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΙΚΗΣ ΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Αναλυτικότερα, οι Κίνδυνοι Αγορών περιλαμβάνουν τους εξής επί μέρους

κινδύνους:

α. Ο Κίνδυνος Διακύμανσης (volatility risks) που προκύπτει από την έντονη

διακύμανση των τιμών στις αγορές. Οι επιπτώσεις αυτού του κινδύνου είναι εμφανείς

στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων (options).
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β. Ο Κίνδυνος Βόυσης (Basis or Hedging Risks), που αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ 

των συστημάτων κάλυψης των κινδύνων των τραπεζών από χώρα σε χώρα. Ο βαθμός 

Κινδύνου Βάσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και όταν 

μετριέται σε διαφορετικές περιόδους χρόνου.

γ. Ο Συναλλαγματικός Κίνδυνος (Foreign Exchange Risk) που προκύπτει από 

απότομες μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών που επηρεάζουν την αξία της 

καθαρής θέσης της τράπεζας. Εδώ εντάσσεται επίσης και ο κίνδυνος που 

αναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας (daylight risk).

δ. Ο Κίνδυνος Αναγκαστικής Πώλησης (Forced-Sale Risk) που αναφέρεται στην 

περίπτωση κατά την οποία ενώ προσπαθείς να κλείσεις τη θέση σου αντιμετωπίζεις 

προβλήματα εξ αιτίας της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά

ε. Ο Κίνδυνος Διακανονισμού (Settlement Risk) σχετίζεται με τη διαφορά ώρας στη 

λειτουργία των διεθνών αγορών. Για παράδειγμα αναφέρουμε την περίπτωση 

συναλλαγής μεταξύ Τόκιο και Νέας Υόρκης, όπου ενώ η συναλλαγή τακτοποιήθηκε 

στο Τόκιο εξακολουθεί να παραμένει εκκρεμής στη Νέα Υόρκη. 

στ. Ο Κίνδυνος διαχρονικών ανοιγμάτων θέσης (Position or Interest Rate Risk). Είναι 

ο κίνδυνος ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την κυριότερη δραστηριότητα της 

τράπεζας που είναι ο μετασχηματισμός βραχυχρόνιων υποχρεώσεων (καταθέσεων) σε 

μακροχρόνιες απαιτήσεις (δάνεια)9. Μια απότομη μεταβολή επιτοκίων της αγοράς 

επηρεάζει το μέγεθος των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων μιας τράπεζας. Για την 

αντιμετώπιση του παραπάνω κινδύνου έχουν αναπτυχθεί τεχνικές (Gap Analysis, 

duration method, simulation)10 που μας βοηθούν να εκτιμήσουμε το μέγεθος του

9 Αναλύουμε αυτόν το είδος κινδύνου στο κεφάλαιο 4 «Ο κίνδυνος επιτοκίων - Asset / Liability 

Management (Διαχείριση Ενεργητικού / Παθητικού)».

|υ Οι μέθοδοι περιγράφονται στο Κεφ.6 «Τεχνικές Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων».
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παραπάνω κινδύνου και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή του 

(Hedging).

2. Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν και Πιστωτικούς Κινδύνους (Credit Risks) οι οποίοι 

σχετίζονται με την πιστοληπτική ικανότητα των χρηματοδοτουμένων επιχειρήσεων. 

Πέραν του καθαρού Πιστωτικού Κινδύνου γίνεται διάκριση στις παρακάτω τέσσερις 

υποκατηγορίες:

α. Ο Κλαδικός Κίνδυνος (industry sector risk) που αναφέρεται σε κάποιο κλάδο της 

οικονομίας και τη βιωσιμότητά του.

β. Ο Κίνδυνος Χώρας (Sovereign or Country Risk) που αναφέρεται στην αδυναμία της 

χώρας ή των επιχειρήσεων που λειτουργούν σ’ αυτή τη χώρα να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους. Για παράδειγμα αναφέρουμε την περίπτωση όπου μια υγιής 

επιχείρηση αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της λόγω γενικότερης 

αναταραχής στην οικονομική ζωή της χώρας.

γ. Ο Περιβαλλοντικός Κίνδυνος (Environmental Risk) που σχετίζεται με την επιβολή 

κυρώσεων στη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση εξ αιτίας της ρυπογόνου λειτουργίας 

της που πιθανώς να επισύρει και την ποινή της οριστικής διακοπής της επιχείρησης, 

δ. Ο Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου (Counterparty risk) που προκύπτει από την 

πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

3. Επιπλέον μια τράπεζα αντιμετωπίζει και Κινδύνους Χαρτοφυλακίου (Portfolio 

Management Risk) Το χαρτοφυλάκιο μια τράπεζας αποτελείται από επιμέρους 

χαρτοφυλάκια των Δανείων (Loans), Επενδύσεων (Investments) και Συναλλαγών 

(Trading Book). Ο παραπάνω κίνδυνος σχετίζεται με τη διάρθρωση του

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 1, Σταύρος Πολίτης
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Χαρτοφυλακίου της τράπεζας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση του κέρδους 

με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο.

1.3.2.2 Άλλοι τραπεζικοί κίνδυνοι

Μια τράπεζα εκτός από τους επιχειρηματικούς κινδύνους που αναλαμβάνει 

αντιμετωπίζει και άλλου είδους κινδύνους όπως:

α. Ο Κίνδυνος Ελέγχου των Τοπικών Εποπτικών Αρχών (Supervision by the 

Authorities) που προκύπτει από το διαφορετικό τρόπο εφαρμογής των ελέγχων 

κινδύνου από χώρα σε χώρα.

β. Ο Κίνδυνος Καλυμμένων Θέσεων (Hedgedpositions) που αναφέρεται στο ποσοστό 

κινδύνου που αναλογεί σε μη καλυμμένες θέσεις, και καθορίζει σαφώς ποιες θέσεις 

θεωρούνται καλυμμένες και ποιες όχι.

γ. Ο Κίνδυνος που προέρχεται από τη Χρήση Παραγώγων Χρηματοοικονομικών 

Προϊόντων (Treatment of Off-Balance Sheet Instruments) και που περιλαμβάνεται 

στην εκτίμηση του συνολικού κινδύνου της τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα ο κίνδυνος 

που ενσωματώνουν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, διαφοροποιείται 

ανάλογα με το προϊόν. Έτσι, άλλο κίνδυνο έχουν τα χρηματοοικονομικά δικαιώματα 

(options) και άλλο κίνδυνο έχουν τα μελλοντικά συμβόλαια (futures) και οι 

προθεσμιακές πράξεις (forwards).

δ. Ο Κίνδυνος που προέρχεται από τα Συστήματα Συμψηφισμού των Συναλλαγών 

(Netting Systems). Οι κανόνες της Διεθνούς Τράπεζας Διακανονισμών (BIS) δίνουν 

τη δυνατότητα, εκεί όπου αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, να 

γίνεται συμψηφισμός των θέσεων των τραπεζών. Το νομικό καθεστώς του
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συμψηφισμού, ποικίλλει από χώρα σε χώρα με αποτέλεσμα τη δημιουργία σχετικών 

κινδύνων, εξ αιτίας της μη ομοιόμορφης μεταχείρισης του συμψηφισμού.

1.3.3 Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management)

Η αντιμετώπιση των προαναφερόμενων κινδύνων κατανέμεται στις διάφορες 

Διευθύνσεις μιας τράπεζας ανάλογα με το οργανόγραμμά της. Για παράδειγμα, τους 

Πιστωτικούς Κινδύνους τους διαχειρίζεται η Διεύθυνση Πίστεως, τους Κινδύνους 

Αγορών η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων, τους Κινδύνους Αντισυμβαλλομένου 

και Γεωγραφικής τοποθεσίας η Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων κ.λπ.. Όλες 

αυτές οι Διευθύνσεις συντονίζονται από την Επιτροπή Ενεργητικού / Παθητικού 

(ALCO), ή αλλιώς Συμβούλιο Διαχειριστικής Πολιτικής.

Η ALCO φέρει την ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της τράπεζας και προσδιορίζει 

τους στόχους αποδοτικότητας των στοιχείων Ενεργητικού (ROA) και των ιδίων 

κεφαλαίων (ROE). Η ALCO αναλύει το εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον 

και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες επιλέγει την κατεύθυνση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που θα ακολουθήσει η τράπεζα και τη στρατηγική που απιτείται για την 

επίτευξη των στόχων της στα πλαίσια πάντα της γενικής στρατηγικής που καθορίζει η 

διοίκηση της τράπεζας.

Για την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει η ALCO θα πρέπει να μεταβάλλει τους 

σιητελεστές στάθμισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η 

τράπεζα καθώς και τα όρια των μέχρι τώρα αναλαμβανομένων κινδύνων.

Οι στόχοι της ALCO χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α. Βραχυπρόθεσμοι που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση των ετησίων αποτελεσμάτων.
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β. Μακροπρόθεσμοι που επικεντρώνο\παι στην αύξηση της καθαρής θέσης της 

τράπεζας και της αξίας της μετοχής της.

Τα δύο διαγράμματα στο τέλος του κεφαλαίου περιγράφουν αναλυτικά τη λογική και 

την ακολουθητέα μεθοδολογία για τη μέτρηση του οικονομικού αποτελέσματος της 

τράπεζας και τη μεγιστοποίηση της αξίας της μετοχής για τους μετόχους.

Πέρα από την ALCO της οποίας το ρόλο περιγράψαμε εν συντομία, η 

παρακολούθηση όλων των κινδύνων βρίσκεται κάτω από την «ομπρέλα» της 

Διεύθυνσης Παρακολούθησης Κινδύνων11 με αποκλειστικό αντικείμενο την 

παρακολούθηση των επιπτώσεων των αναληφθέντων κινδύνων στα αποτελέσματα της 

τράπεζας, καθώς και την ευθύνη της συνεργασίας με τις αρμόδιες διευθύνσεις ώστε οι 

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, φερεγγυότητας, ρευστότητας12 να παρακολουθοίηται 

αποτελεσματικά. Επίσης, η ως άνω μονάδα εκθέτει στα αρμόδια Διοικητικά όργανα 

(ALCO) το ύψος των αναλαμβανομένων κινδύνων και τις επιπτώσεις τους.

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών έχει ήδη δημιουργηθεί από τις διεθνείς 

ελεγκτικές και εποπτικές αρχές ένα εξειδικευμένο και με αρκετές απαιτήσεις θεσμικό 

πλαίσιο. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements - 

BIS) για την αντιμετώπιση των κινδύνων προσδιόρισε ποσοστό (8%) ιδίων 

κεφαλαίων που θα πρέπει να διατηρεί μια τράπεζα σε σχέση με το ενεργητικό της 

(βλ.Κεφ.3). 11

11 Αυτή την ονομασία έχει στην ALPHA BANK. Το έργο της το παρουσιάζουμε αναλυτικά στο Κεφ.7.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 1, Σταύρος Πολίτης
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Επίσης διεθνώς (τόσο από τη BIS όσο και στα πλαίσια της ΕΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη 

μια διαδικασία δημιουργίας ελεγκτικού και εποπτικού πλαισίου και κανόνων 

αντιμετώπισης των κινδύνων που συνδέονται με τα παράγωγα μέσα.

Αιάνραιιιια 1.1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ROA * LEV = ROE

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΤΟΚΩΝ + 
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ROA)

.ΑΠΟΔΟΣΗ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων: Η λογική και το οικονομικό αποτέλεσμα της λειτουργίας μιας τράπεζας

': Οι έννοιες αυτές παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια, ιδίως στο Κεφ.3 «Ο Πιστωτικός 
Κίνδυνος»

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. /, Σταύρος Πολίτης
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Αιάνραιιιια 1.2

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
Τρεις «μοχλοί» καθορίζουν την αξία της τράπεζας για τους μετόχους

( ; ' Λ
κοπου

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

V_______________ J

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 1, Σταύρος Πολίτης



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ - 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ



22

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ -

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στον παραδοσιακό ρόλο των τραπεζών σύμφωνα 

με τον οποίο θα ταξινομήσουμε εναλλακτικά τους τραπεζικούς κινδύνους. Κατόπιν, 

θα παρουσιάσουμε τα διάφορα στάδια μέσα από τα οποία εξελίχθηκε η διαχείριση 

των τραπεζικών κινδύνων.

2.2 Ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων1

Η κατανόηση της σημαντικής οικονομική λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στο 

σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον θα γίνει με την υπόθεση ενός κόσμου όπου δεν 

υπάρχουν πιστωτικά ιδρύματα. Τότε τα νοικοκυριά στην περίπτωση που είχαν 

περισσευούμενο διαθέσιμο εισόδημα και επιθυμούσαν να αποταμιεύσουν θα 

αντιμετώπιζαν τα εξής προβλήματα:

1. Κόστος παρακολούθησης (monitoring cost) Επειδή δεν θα μπορούσαν να 

καταφύγουν σε τραπεζικές καταθέσεις που γενικά αποτελούν την απλούστερη 

μορφή επένδυσης (εξασφαλίζει το κεφάλαιο συν μια κάποια απόδοση στη λήξη 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος), θα έπρεπε να επενδύσουν άμεσα σε 

χρεόγραφα1 2 που εκδίδουν οι επιχειρήσεις δηλ. μετοχές και ομόλογα. Αυτό όπως 

είναι λογικό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να επιβαρύνει τον αποταμιευτή με 

δυσανάλογο κόστος παρακολούθησης σε σχέση με το ύψος της επένδυσής του. Θα

1 Βλ.[1], κεφ.6.
2 Με τη στενή έννοια τα «χρεόγραφα» είναι τίτλοι χρέους όπως πχ τα ομόλογα. Με την ευρεία έννοια 

αντιστοιχούν στη λέξη “securities”, που αναφέρεται και σε ομόλογα και σε μετοχές.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 2, Σταύρος Πολίτης
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έπρεπε δηλ. ο επενδυτής να μελετούσε συνέχεια την πορεία των χρεογράφων, 

δηλ. όλους αυτούς τους παράγοντες που την επηρεάζουν, τόσο τους ειδικούς της 

συγκεκριμένης επιχείρησης που τα εξέδωσε, όσο και τους γενικούς του ευρύτερου 

οικονομικού περιβάλλοντος.

2. Προτίμηση ρευστότητας (liquidity preference). Λόγω της σχετικά 

μακροπρόθεσμης φύσης των μετοχών και των εταιρικών ομολόγων, θα υπήρχε 

και ένα δεύτερο αντικίνητρο για να επενδύσουν τα νοικοκυριά άμεσα σε 

χρεόγραφα. Μεταξύ της μακροχρόνιας δέσμευσης χρημάτων, και της ύπαρξης 

ρευστότητας η οποία χρησιμεύει για την χρηματοδότηση της κατανάλωσης στο 

άμεσο μέλλον, τα νοικοκυριά μάλλον θα διάλεγαν τη ρευστότητα.

3. Κίνδυνος τιμής (price risk). Αν και οι αποταμιευτές έχουν τη δυνατότητα να 

ρευστοποιήσουν τα χρεόγραφα που κατέχουν στη δευτερογενή3 αγορά 

(χρηματιστήριο, ή αγορά ομολόγων), δεν είναι σίγουρο ότι τη στιγμή που 

αποφάσιζαν να τα πουλήσουν θα εξασφάλιζαν κάποια απόδοση ή και το αρχικό 

κεφάλαιο.

Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα για χρηματοοικονομική 

διαμεσολάβηση. Οι διαμεσολαβητές (δηλ. οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί4) 

μπορούν να επιτελούν δύο ειδών λειτουργίες:

I. Να δρουν ως καθαροί μεσίτες (pure brokers) όπως π.χ. κάνουν οι 

χρηματιστηριακές εταιρείες και οι επενδυτικές5 τράπεζες. * 1

3 Υποθέτουμε ότι είμαστε σε ένα σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, δηλαδή υπάρχει 

αναπτυγμένη αγορά χρεογράφων όπου θα μπορούν οι αποταμιευτές να ρευστοποιήσουν τις επενδύσεις 

τους ανά πάσα στιγμή.

1 Δηλ. τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες κλπ.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 2, Σταύρος Πολίτης



24

II Να δρουν ως «μετασχηματιστές» ενεργητικού (asset transformers), δηλαδή 

να προσφέρουν στους αποταμιευτές πολύ πιο απλά και ελκυστικά προϊόντα 

(:πρωτογενή χρεόγραφα - primary securities όπως είναι π.χ. οι απλές 

καταθέσεις) απαλλάσσοντάς τους από τα προαναφερόμενα προβλήματα. Οι 

διαμεσολαβητές με τη σειρά τους επενδύουν τα κεφάλαια που άντλησαν από 

τους αποταμιευτές σε πιο «πολύπλοκες» επενδύσεις (δευτερογενή χρεόγραφα - 

secondary securities όπως είναι μετοχές και ομόλογα* 6 που εκδίδουν οι 

επιχειρήσεις). Η δραστηριότητα της καθαρής μεσιτείας και του 

«μετασχηματισμού» ενεργητικού (asset transformation) παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήμα που συνοψίζει το ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Καταθέσεις Μετρητά

Επίσης, στο επόμενο σχήμα παρουσιάζονται οι απλοποιημένοι ισολογισμοί ενός 

πιστωτικού ιδρύματος και μιας επιχείρησης για να γίνει καλύτερα κατανοητή η 

λειτουργία του «μετασχηματισμού» ενεργητικού (asset transformation).

Οι επενδυτικές τράπεζες έχουν ως κύριο αντικείμενο τις αναδοχές (underwriting), δηλ. 

αναλαμβάνουν να προωθήσουν προς το επενδυτικό κοινό μετοχές μιας εταιρείας από αρχική έκδοση ή 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τις αδιάθετες μετοχές συνήθως τις αγοράζουν οι ίδιες.

6 Η χορήγηση δανείων μοιάζει με την αγορά ομολόγων.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Κεφ. 2, Σταύρος Πολίτης
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Επιχείρηση Πιστωτικό
ίδρυμα

Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό

Υλικές Πρωτογενή Πρωτογενή Δευτερογενή
επενδύσεις χρεόγραφα χρεόγραφα χρεόγραφα
π.χ. κτίρια και (μετοχές, (μετοχές, (καταθέσεις)
εξοπλισμός ομόλογα) ομόλογα)

Το τελευταίο σχήμα δείχνει ότι, ενώ τα πιστωτικά ιδρύματα αντλούν κεφάλαια 

προσφέροντας στους καταθέτες τους επενδυτικά προϊόντα σχετικά χαμηλού 

κινδύνου, εκείνα με τη σειρά τους πρέπει να εξασφαλίσουν για τα κεφάλαια αυτά 

απόδοση μεγαλύτερη από το κόστος τους (που, απλουστευτικά, είναι το επιτόκιο που 

πληρώνουν στους καταθέτες). Γι’ αυτό πρέπει να καταφύγουν σε επενδύσεις με 

μεγαΐ.ύτερες προοπτικές απόδοσης (όπως π.χ. χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις), 

συνεπώς και με μεγαλύτερους κινδύνους Σ’ αυτούς τους κινδύνους θα αναφερθούμε 

στην επόμενη ενότητα.

2.3 Κίνδυνοι πιστωτικών ιδρυμάτων

Στο Κεφ.1 είχαμε παραθέσει μια πλήρη ταξινόμηση των τραπεζικών κινδύνων. Ένας 

εναλλακτικός τρόπος κατάταξης για τους βασικότερους από αυτούς είναι ο εξής:

Παραδοσιακοί κίνδυνοι Μη παραδοσιακοί κίνδυνοι

Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος επιτοκίων

Πιστωτικός κίνδυνος Συναλλαγματικός κίνδυνος

Λειτουργικός κίνδυνος Κίνδυνοι από παράγωγα

7 Βλ. [2] κεφ. 2 και 3.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 2, Σταύρος Πολίτης



26

Παραδοσιακοί κίνδυνοι (traditional risks) είναι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη 

βασική λειτουργία των τραπεζών ως διαμεσολαβητές, δηλ. ως δανειστές, 

δανειζόμενοι, και επενδυτές κεφαλαίων.

Κίνδυνο ρευστότητας (liquidity risk): είναι ο κίνδυνος που μπορεί να προκόψει αν 

ξαφνικά απαιτηθεί η ρευστοποίηση μέρους του παθητικού (αναφερόμαστε κυρίως 

στις καταθέσεις) σε βαθμό που η τράπεζα δεν μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα, (π.χ. 

μαζικές αναλήψεις) ή από την πλευρά του ενεργητικού π.χ. από ζήτηση δανείων. 

Πιστωτικό κίνδυνο (credit risk): είναι ο κίνδυνος να μην επιστρέψουν οι δανειστές 

το δάνειο που τους χορήγησε η τράπεζα (το κεφάλαιο και τους τόκους).

Λειτουργικό κίνδυνο (operation risk)8: είναι ο κίνδυνος που οφείλεται σε σφάλματα 

συστημάτων ή ανθρώπων που μπορεί να συμβούν κατά τις καθημερινές λειτουργίες 

της τράπεζας.

Μη παραδοσιακοί κίνδυνοι (non traditional risks) είναι οι κίνδυνοι που οφείλονται 

στην απελευθέρωση των εγχώριων και διεθνών τραπεζικών αγορών.

Κίνδυνο επιτοκίων (interest rate risk)9: είναι ο κίνδυνος που οφείλεται στις 

μεταβολές των επιτοκίων, διακρίνεται σε:

- Κίνδυνο εισοδήματος (income risk): π.χ. αν η τράπεζα έχει δώσει δάνειο με 

σταθερό επιτόκιο, και τα επιτόκια ανέβουν σημαίνει ότι χάνει εισόδημα από 

τόκους. Αν έχει δώσει κυμαινόμενο επιτόκιο σε κατάθεση και τα επιτόκια 

ανέβουν πρέπει να πληρώνει στους καταθέτες της υψηλότερο τόκο.

- Κίνδυνο θέσης (position risk): Το ενεργητικό και το παθητικό μιας τράπεζας 

είναι κατά την ευρεία έννοια χαρτοφυλάκια αξιών που εξαρτώνται από τα 

επιτόκια. Η διαφορά τους ως γνωστό είναι η καθαρή θέση της τράπεζας. Οι

8 Ο Λειτουργικός Κίνδυνος παρουσιάζεται πιο εκτεταμένα στο Κεφ.5.
9 Πιο αναλυτικά στο Κεφ.4.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 2, Σταύρος Πο/Ιτης
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μεταβολές επιτοκίων έχουν σαν επίπτωση την μεταβολή της καθαρής θέσης της 

τράπεζας (της αγοραίας αξίας της).

Συναλλαγματικό κίνδυνο (exchange rate risk): είναι ο κίνδυνος που οφείλεται στις 

μεταβολές της ισοτιμίας μεταξύ των διαφόρων νομισμάτων. Ο κίνδυνος φυσικά είναι 

μεγαλύτερος για τράπεζες που έχουν επεκταθεί σε διεθνείς δραστηριότητες.

Κίνδυνοι από παράγωγα (financial derivatives risk): είναι οι κίνδυνοι που 

προέρχονται από την χρήση παραγωγών χρηματοοικονομικών προϊόντων 

(derivatives). Τα παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για α\ηιστάθμιση κινδύνων 

(hedging), και για κερδοσκοπία (speculation).

2.4 Η εξέλιξη της διαχείρισης των τραπεζικών κίνδυνων10

2.4.1 Εισαγωγή

Η διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη διαδικασία 

που έχει περάσει από διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Μπορούμε 

να κάνουμε διαχωρισμό σε δύο χρονικές περιόδους. Η μία χαρακτηρίζεται ως η 

περίοδος της πολυεΟνοποίησης (multinationalization) και η άλλη ως η περίοδος της 

παγκοσμιοποίησης.

Στα πρώτα τρία τέταρτα του 20ου αιώνα η τραπεζική διαχείριση κινδύνων ήτανε μια 

διαδικασία με μεθόδους εντός ισολογισμού (on-balance sheet methods). Τα τραπεζικά 

ιδρύματα εστιάζανε στους δύο παραδοσιακούς κινδύνους, το κίνδυνο ρευστότητας 

και τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπιζόταν με τη χρήση 

λογιστικών μεθόδων, δηλ. μέσω της μείωσης της διάρκειας των στοιχείων 

ενεργητικού (δανείων) και της αύξησης της διάρκειας των στοιχείων του παθητικού

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 2, Σταύρος Πολίτης
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(καταθέσεων), όπως επίσης και με τη διατήρηση στενών σχέσεων με τις υπόλοιπες 

τράπεζες και με την Κεντρική Τράπεζα (ώστε σε περίπτωση ανάγκης για ρευστότητα 

να υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής στον διατραπεζικό δανεισμό). Ο πιστωτικός 

κίνδυνος αντιμετωπιζόταν με τη διατήρηση στενών δεσμών με καλούς εταιρικούς 

πελάτες (relationship banking), πράγμα που επέτρεπε στις τράπεζες να τους 

παρακολουθούν από κοντά και να εκτιμούν την πιστοληπτική τους ικανότητα 

(creditworthiness).

Στο τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, προστέθηκαν και η χρήση μεθόδων εκτός 

ισολογισμού (off-balance sheet methods) δηλ. η χρήση παραγωγών (derivatives), 

κυρίως εστιασμένων στη διαχείριση μη παραδοσιακών κινδύνων όπως, ο κίνδυνος 

επιτοκίων και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Ο επόμενος πίνακας συνοψίζει τα 

παραπάνω.

Χρονική περίοδος Εστίαση σε Μέθοδοι

Πολυεθνοποίηση Παραδοσιακούς κινδύνους On-balance sheet

1900-1975 Κίνδυνος ρευστότητας

Πιστωτικός κίνδυνος

Παγκοσμιοποίηση Μη Παραδοσιακούς κινδύνους On and off balance sheet

1976-σήμερα Κίνδυνος επιτοκίων

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Βλ. [2] κεφ.3

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 2, Σταύρος Πολίτης
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2.4.2 Πολυεθνοποίηση (multinationalization) (1900-1975)

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλό προστατευτισμό και νομικά ρυΟμιζόμενο 

περιβάλλον. Ανάμεσα στα κράτη αλλά και ανάμεσα στους οικονομικούς κλάδους 

υπήρχαν τεχνητά προστατευτικά «στεγανά», π.χ. σταθερές συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, δασμοί, νομικές ρυθμίσεις. Παρουσιάζουμε κάποια ενδεικτικά 

παραδείγματα:

> Ο νόμος Glass-Steagall Act (1933) στις Η.Π.Α. που διαχώριζε σαφώς τον 

τραπεζικό κλάδο από τον υπόλοιπο χρηματοοικονομικό τομέα (π.χ. ασφαλιστικές 

εταιρείες) και έβαζε ανώτατο όριο στο καταθετικό επιτόκιο των τραπεζών.

> Το 1945, στην Αγγλία η CLCB (Committee of London Clearing Bankers) 

καθόριζε ότι οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου (demand options) με υπόλοιπο 

λιγότερο από 2.500 λίρες δεν θα δίνουν τόκο, ενώ οι λογαριασμοί με μεγαλύτερο 

υπόλοιπο θα δίνουν τόκο 1,5%.

> Στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρέωνε όλες τις τράπεζες να 

κατευθύνουν το 40% των καταθέσεών τους σε κρατικά χρεόγραφα, το 11 % σε 

χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και το 1% σε χρηματοδότηση 

οργανισμών κοινής ωφελείας.

Ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχαν οι μακροχρόνιες 

σχέσεις με τους εταιρικούς πελάτες (relationship banking). Η τραπεζική 

δραστηριότητα βασιζόταν ουσιαστικά στη συγκέντρωση πληροφοριών που 

αφορούσαν την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Έτσι, λόγω της ασύμμετρης 

πληροφόρησης, του προστατευτισμού, και των μακροχρονίων σχέσεων με τους πελάτες, 

οι τράπεζες ουσιαστικά λειτουργούσαν σε ένα περιβάλλον χαμηλού ρίσκου.
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2.4.2.1 Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας

Περίοδος 1900-1930: Μέχρι το 1930 η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας 

περιοριζόταν στην πλευρά του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων, και ιδίως στο 

χαρτοφυλάκιο των δανείων τους. Σύμφωνα με την θεωρία των εμπορικών δανείων 

(commercial loan theory) οι λήξεις των δανείων έπρεπε να ταιριάζουν με τις λήξεις 

των καταθέσεων, έτσι ώστε τα χρήματα από τις αποπληρωμές των δανείων να 

προορίζονταν για τις αναλήψεις των καταθέσεων. Μια τράπεζα είχε ρευστότητα όταν 

το χαρτοφυλάκιο των δανείων της αποτελείτο από βραχυχρόνιας διάρκειας δάνεια.

Περίοδος 1930-1960: Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας παρέμεινε στην 

πλευρά του ενεργητικού, αλλά η έμφαση μετατοπίστηκε από το χαρτοφυλάκιο των 

δανείων στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων (investment portfolio). Αυτό οφειλόταν 

στην χαμηλή ζήτηση δανείων που υπήρχε λόγω της οικονομικής ύφεσης που 

ακολούθησε το κραχ του 1930 (στην Αμερική). Οι τράπεζες τότε κατέφυγαν στην 

επένδυση σε χρεόγραφα που άρχισε να εκδίδει το κράτος στην αρχή εκείνης της 

περιόδου.

Περίοδος 1960-1975: Εκείνη την περίοδο τα πιστωτικά ιδρύματα αρχίζουν να 

αναπτύσσουν μεθόδους διαχείρισης κινδύνου που βασίζονται όχι μόνο στο 

ενεργητικό αλλά και στο παθητικό τους. Οι μέθοδοι αυτές συνοψίζονται υπό τον 

τίτλο Asset /Liability Management (ALM)11. Για τον σκοπό αυτό θεσπίζεται σε κάθε 

τράπεζα η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού (ALCO). 11

11 Με το αντικείμενο αυτό θα ασχοληθούμε διεξοδικά στο Κεφ.4.
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Την εποχή εκείνη ξεκίνησε και η πρακτική της τιτλοποίησης (securitization) δηλαδή 

τη δημιουργία κεφαλαίου από δάνεια διαφόρων κατηγοριών και την εν συνεχεία 

αντικατάστασή τους με έκδοση ενός νέου τίτλου (π.χ. ενός ομολόγου) ο οποίος είναι 

εμπορεύσιμος και καλύπτεται από τα δάνεια12. Αυτή η πρακτική μείωσε τον κίνδυνο 

ρευστότητας μέσω της διαχτποράς του κινδύνου.

Επίσης, τότε εμφανίστηκαν και τα Certificate of Deposits (CDs) που είναι 

προθεσμιακές καταθέσεις μη ονομαστικές που μπορούν να πουληθούν δευτερογενώς. 

Στην περίπτωση που μια τράπεζα είχε ανάγκη από ρευστότητα μπορούσε να πουλήσει 

CDs. Γενικά οι προθεσμιακές καταθέσεις (time deposits) άρχισαν να παίζουν 

μεγαλύτερο ρόλο.

Ένας άλλος τρόπος άντλησης ρευστότητας ήταν ο διατραπεζικός δανεισμός. Κάθε 

τράπεζα φρόντιζε να διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τις άλλες τράπεζες όσο και με 

την Κεντρική Τράπεζα. Σε περιόδους εκβιομηχανισμού οι τράπεζες μπορούσαν να 

δανειστούν από την Κεντρική Τράπεζα περισσότερο απ’ ό,τι αντιστοιχούσε στη 

δυνατότητά τους, ώστε με τη σειρά τους να τροφοδοτήσουν στην οικονομία με τα 

απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξή της.

2.4.2.2 Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου

Περίοδος 1925-1930: Παρόμοια με αυτά που αναφέραμε πριν για την διαχείριση του 

κινδύνου ρευστότητας, ο πιστωτικός κίνδυνος αντιμετωπιζόταν μέσω της διαχείρισης 

του χαρτοφυλακίου δανείων, λόγω της μεγάλης ζήτησης δανείων που προκαλούσε η 

οικονομική ανάπτυξη.

Ο ορισμός της πτλοποίησης (securitization) έχει ληφθεί από το [4],
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Περίοδος 1930-1955: Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου μετατοπίστηκε στη 

διαχείριση τυυ χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Οι τράπεζες κατέφυγαν από τα δάνεια στα 

κρατικά χρεόγραφα οπότε ο πιστωτικός κίνδυνος ελαττώθηκε σημαντικά.

Περίοδος 1955-1975: Λόγω της οικονομικής ανάπτυξης η έμφαση ξαναδόθηκε στο 

χαρτοφυλάκιο δανείων και στη διασπορά σε ενυπόθηκα δάνεια (mortgage loans) και 

σε καταναλωτικά δάνεια (consumer loans).

Γενικά, τα πιστωτικά ιδρύματα μπόρεσαν να διαχειριστούν τον πιστωτικό κίνδυνο 

υποβοηθούμενα από την οικονομική ανάπτυξη και στηριζόμενα στο relationship 

banking δηλ. τις στενές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους εταιρικούς πελάτες τους.

Συνοψίζοντας για την περίοδο της πολυεθνοποίησης (multinationalization).

'r Οι τράπεζες είχαν μια παθητική στάση απέναντι στον κίνδυνο επιτοκίων και στο 

συναλλαγματικό κίνδυνο που στην ουσία ήταν αμελητέοι λόγω του 

προστατευτισμού.

> Για τον κίνδυνο ρευστότητας και τον πιστωτικό κίνδυνο οι τράπεζες εφάρμοζαν 

ενεργητική στάση μέσω των μεθόδων που μόλις αναφέραμε.

2.4.3 GLOBALIZATION (ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ) (1975-ΣΗΜΕΡΑ)

Η περίοδος της παγκοσμιοποίησης, σε αντίθεση με την προηγούμενη χρονική 

περίοδο, χαρακτηρίζεται από την άρση ολοένα και περισσότερων περιορισμών των 

αγορών οι οποίες υφίστανται απορρύθμιση (deregulation), ιδιωτικοποιήσεις 

(privatization), και τη διάδοση της πληροφορικής (information technology). Οι 

επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις είναι μικτές. Στα θετικά καταγράφεται ότι η
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παγκοσμιοποίηση είναι πηγή αποτελεσματικότητας και ευκαιριών, που βοηθά στην 

αύξηση των πωλήσεων και των κερδών. Παράλληλα όμως προκαλεί αβεβαιότητα 

λόγω του έντονου ανταγωνισμού, των αυξανόμενων κινδύνων, των χαμηλότερων 

περιθωρίων κέρδους, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις και κλάδους οι οποίες βρίσκονται στο 

μέτωπο της παγκοσμιοποίησης όπως είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών, κατασκευής ημιαγωγών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών 

ειδών ευρείας κατανάλωσης κ.λπ.. Ο χρηματοοικονομικός τομέας ο οποίος πριν ήταν 

διαχωρισμένος σε τμήματα που δεν είχαν σχέση μεταξύ τους τώρα αποτελεί ένα 

ενιαίο οικονομικό τομέα. Οι τράπεζες για παράδειγμα μετατρέπονται σε one-stop 

financial shop όπου οι πελάτες τους έχουν πρόσβαση σε πληθώρα 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, ακόμη και ξένων αγορών. Η πληροφορική 

(information technology) δίνει τεράστιες δυνατότητες πληροφόρησης και πρόσβασης. 

Οι πελάτες μπορούν μόνοι τους από εναλλακτικά δίκτυα (π.χ. home banking) να 

διενεργούν τραπεζικές συναλλαγές όσο και επενδυτικές από τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή τους μέσω του Internet. Στην Ευρώπη, η απελευθέρωση του τραπεζικού 

κλάδου πραγματοποιείται ραγδαία (συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού), ιδίως 

κατά τη δεκαετία του 1990 ως αποτέλεσμα των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

των Συμφωνιών της Επιτροπής Βασιλείας1* όπως συνοψίζει ο επόμενος πίνακας13 14.

Επιτροπή της Βασιλείας Ευρωπαϊκή Ένωςη

-Capital Accord (1988) -Οδηγία 89/647 (δείκτης φερεγγυότητας)

Σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια και -Οδηγία 89/299 (ορισμός των ιδίων

κεφαλαίων τραπεζών

-Amendment of the previous (Capital Accord) -Οδηγία 91/633 

directive for the inclusion of provisions and loan 

loss reserves ratios (1991)

13 Με την Επιτροπή της Βασιλείας θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο του Πιστωτικού Κινδύνου.
14 Κάποια σημεία τα αφήνουμε στα οηγλικά για να μην αποδοθούν λανθασμένα
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-Αναθεώρηση (Amendment) του Συμφώνου -Αναθεώρηση της Οδηγίας για την

κεφαλαιακής επάρκειας με την ενσωμάτωση κεφαλαιακή επάρκεια με τις Οδηγίες

του κινδύνου αγοράς (market risk) (1996) 93/22 και 93/6

-Πιστωτικοί κανόνες για συγκεκριμένα εκτός- -Οδηγία 96/10

ισολογισμού στοιχεία (1994), και την δυνητική

έκθεσή τους στον κίνδυνο (1995)

Γενικά, υπήρξαν τρεις κυρίαρχες τάσεις:

- Η εμφάνιση αναδυομένων αγορών (emerging markets) δημιούργησε μεν νέες 

επενδυτικές ευκαιρίες αλλά προκάλεσε και την εμφάνιση του πιστωτικού 

κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας, και του κινδύνου επιτοκίων όπως απέδειξαν 

χαρακτηριστικά η Ασιατική κρίση του 1997 και η κρίση των ρωσικών ομολόγων 

το 199815.

Παρατηρείται μεγάλη αύξηση του μεριδίου αγοράς επιχειρήσεων του 

χρηματοοικονομικού κλάδου που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα (non-depository 

financial institutions) όπως είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εταιρείες 

αμοιβαίων κεφαλαίων (mutual funds), συνταξιοδοτικών κεφαλαίων (pension 

funds) κλπ. Ιδίως στο retail banking (λιανική τραπεζική) που απευθύνεται στους 

ιδιώτες πελάτες εμφανίζεται οξύτατος ανταγωνισμός και από εμπορικές 

επιχειρήσεις οι οποίες εκδίδουν πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια 

στους πελάτες τους.

Η άνοδος των χρηματιστηρίων έδωσε διέξοδο σε πολλές επιχειρήσεις να 

στραφούν στην κεφαλαιαγορά για την άντληση φθηνών κεφαλαίων, αντί του 

παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού.

|:’ Βλ. [5J, κεφ.6. Appendix 6.
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Εν συντομία, η παγκοσμιοποίηση μπορεί μεν να δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για τα 

πιστωτικά ιδρύματα, μετέτρεψε όμως την τραπεζική λειτουργία σε δραστηριότητα 

υψηλού κινδύνου (high-risk business). Οι νέοι κίνδυνοι που εμφανίστηκαν 

αντιμετωπίζονται πλέον με μεθόδους on-balance (όπως αυτές που ήδη αναφέρθηκαν) 

και μεθόδους off-balance (δηλ. με χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων). 

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα νέα εργαλεία:

Δεκαετία 1970

• Forward contracts και futures επί ξένων νομισμάτων

• Options επί μετοχών

• Futures επί κρατικών ομολόγων (T-bond futures)

Δεκαετία 1980

• Swaps επί ξένων νομισμάτων

• Επιτοκιακά swaps, futures επί χρηματιστηριακών δεικτών

• Swaptions, Credit default options, κ.λπ.

2.5 Επίλογος κεφαλαίου

Μετά από τη σύντομη επισκόπηση των διαφόρων τραπεζικών κινδύνων στα Κεφ.1 

και 2, θα επικεντρωθούμε στα επόμενα τρία κεφάλαια στους πιο σημαντικούς από 

αυτούς, στον Πιστωτικό Κίνδυνο, στον Κίνδυνο Επιτοκίων, και στο Λειτουργικό 

Κίνδυνο για τον οποίο υπάρχει τον τελευταίο καιρό ενδιαφέρον.
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

3.1 Σύντομη περιγραφή του κεφαλαίου

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τον Πιστωτικό Κίνδυνο που είναι ο 

σημαντικότερος από τους τραπεζικούς κινδύνους, και θα τον συσχετίσουμε με την 

έννοια της κεφαλαιακής επάρκειας. Ο Πιστωτικός Κίνδυνος έχει άμεση σχέση με την 

τραπεζική εποπτεία. Το γενικό πλαίσιο παρακολούθησής του ορίζεται από το 

Σύμφωνο της Βασιλείας. Γίνεται επίσης η απαραίτητη σύνδεση με την ελληνική 

τραπεζική πραγματικότητα. Πιο τεχνικά θέματα για τον πιστωτικό κίνδυνο 

περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 6 «Τεχνικές Παρακολούθησης και Διαχείρισης 

Κινδύνων», καθώς και στο κεφάλαιο 7 «Η Διαχείριση Κινδύνων στην ALPHA 

BANK».

3.2 Εισαγωγή

Την τελευταία εικοσαετία έχουν συντελεστεί ραγδαίες αλλαγές στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα μεταξύ των οποίων είναι:

> Απελευθέρωση κίνησης κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών αγορών.

> Δημιουργία τεράστιας ρευστότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτοματοποίηση 

των συναλλαγών χάρη στις νέες τεχνολογίες.

> Στην Ευρώπη ιδιαίτερα, η νομισματική ενοποίηση έχει επιταχύνει την εξάλειψη 

των εθνικών συνόρων στις τραπεζικές εργασίες, τα οποία μέχρι πρότινος 

προστάτευαν τις εμπορικές τράπεζες.

> Απώλεια εσόδων από συναλλαγές νομισμάτων.
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> Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις αυξάνουν το συστημικό κίνδυνο (systemic risk)1.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο περιβάλλον 

και υποχρεώνουν τις τράπεζες να αυξήσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο.

3.2.1 Το περιβάλλον των κινδύνων 2

Οι πιο σημαντικές πηγές των κινδύνων είναι:

> Διασυνοριακές δραστηριότητες

> Μεγάλοι πολύπλοκοι τραπεζικοί οργανισμοί

> Παράγωγα προϊόντα

> Εξωχώριες αγορές και Τραπεζική Διαδικτύου

> Υψηλή μόχλευση

> Κόστος διαχείρισης κρίσεων και σύγχυση εποπτικών ρόλων

3.2.2 Ο πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος για τις τράπεζες. Γενικά, 

αντιμετωπίζεται με την αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, η οποία με 

τη σειρά της έχει αντίκτυπο στην Χρηματοικοικονομική τους Διοίκηση (Financial 

Management), και συνεπώς και στην κερδοφορία τους.

Επειδή μάλιστα οι τράπεζες παίζουν κεντρικό ρόλο στο οικονομικό σύστημα, η 

«αδυναμία κάποιων να αποπληρώσουν τα δάνεια τους» δεν επηρεάζει απλώς και 

μόνο τα συμβαλλόμενα μέρη (τις τράπεζες και τους πελάτες τους), αλλά έχει

1 Για το συστημικό κίνδυνο θα γίνει στην επόμενη σελίδα
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σοβαρότατες επιπτώσεις στο οικονομικό σύστημα γενικότερα. Είναι αυτό που 

αναφέρθηκε πριν ως συστημικός κίνδυνος (systemic risk) :

«Στην προσπάθεια τους για αύξηση κερδοφορίας, όλες οι επιχειρήσεις (άρα και τα 

πιστωτικά ιδρύματα) αναλαμβάνουν όλο και περισσότερο κίνδυνο. Εάν η απόφασή τους 

ευοδωθεί, το κέρδος καρπώνεται στο μεγαλύτερο βαθμό από τους μετόχους και τους 

διευθύνοντες. Στην αντίθετη περίπτωση που η τακτική δεν αποδώσει, το κόστος για 

τους διευθύνοντες την επιχείρηση είναι περιορισμένο, ενώ για τους υπόλοιπους 

οικονομικούς φορείς ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερο. Η πτώχευση ενός Πιστωτικού 

Ιδρύματος δημιουργεί οικονομικά προβλήματα στους εργαζομένους, στους καταθέτες, 

στις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις, στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Αυτό ακριβώς 

το σενάριο προσπαθούν να αποφύγουν οι εποπτικές αρχές με την καθιέρωση 

Κεφαλαιακών Απαιτήσεων2 3 έναντι αναλαμβανομένων κινδύνων.» 4

Οπότε, ο πιστωτικός κίνδυνος έχει άμεση σχέση με την εποπτεία του τραπεζικού 

συστήματος, και θα εξεταστούν αλληλένδετα.

3.3.1 Το Σύμφωνο της Βασιλείας (1988)

Η Επιτροπή της Βασιλείας ιδρύθηκε το 1974 στην ομώνυμη ελβετική πόλη, με 

κεντρικό άξονα δραστηριότητας την διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς 

τραπεζικού συστήματος. Αποτελεί μία de facto οργάνωση χωρίς νομική 

προσωπικότητα. Δεν αποτελεί τραπεζική εποπτική αρχή. Η αποστολή της συνίσταται

2 Περισσότερες λεπτομέρειες στο άρθρο [2], σελ.6.
3 «Κεφαλαιακές απαιτήσεις» σημαίνει ότι όταν οι τράπεζες αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρέπει 
να αυξάνουν τα ίδια κεφάλαιά τους. Πώς ακριβώς, φαίνεται καθαρά από τον ορισμό του Συντέλεση/ 
Φερεγγυότητας στην επόμενη σελίδα.
3 άρθρο [5] σελ.34 (υποσημείωση).
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στη διατύπωση εποπτικών προτύπων και κατευθυντήριων αρχών, και στην έκδοση 

συστάσεων. Μολονότι οι κανόνες και εκθέσεις που προκύπτουν από τις εκθέσεις της 

Επιτροπής Βασιλείας δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα, η επιρροή του έργου της 

είναι σημαντική και εκτός του κύκλου των αρχών που συμμετέχουν στη σύνθεσή της 

(των χωρών G10). 5

Το Σύμφωνο της Βασιλείας (Basle Capital Accord, 1988) σχετίζει άμεσα τον 

πιστωτικό κίνδυνο με την κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος 

της τραπεζικής εποπτείας. Για πρώτη φορά το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων συνδέεται 

με τον αναλαμβανόμενο Πιστωτικό Κίνδυνο, για την αντιμετώπιση του οποίου 

καθιερώνεται ο συντελεστής Cooke (Cooke Ratio). Στην ελληνική του μορφή, 

νομοθετημένη με την ΠΔΤΕ 2054 του 1992 ονομάστηκε Συ\πελεστής Φερεγγυότητας 

και ορίζεται ως το κλάσμα που έχει ως αριθμητή τα Ίδια Κεφάλαια του πιστωτικού 

ιδρύματος, και ως παρονομαστή τα στοιχεία του ενεργητικού σταθμισμένα κατά τον 

πιστωτικό κίνδυνο. 6

Για να γίνει κατανοητό, παρουσιάζουμε το Συντελεστή Φερεγγυότητας στην παρακάτω 

απλή μορφή του7 :

Ίδια κεφάλαια (όπως προσδιορίζονται στην ΠΔΤΕ 2054/19928)

Στοιχεία του ενεργητικού ομάδας (α X 0%) + (β X 20%) + (γ X 50%) + (δ X 100 %)

5 Το έργο της Επιτροπής Βασιλείας παρουσιάζεται αρκετά περιεκτικά στο άρθρο [4],
6 Αρθρο [5], σελ.32.
7 Τα στοιχεία σχετικά με το Συντελεστή Φερεγγυότητας προέρχονται από εκπαιδευτικό σεμινάριο 
Χρηματοδοτήσεων της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
8 Ο προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζεται με περισσότερη λεπτομέρεια στην παράγραφο 
«Κεφαλαιακή Επάρκεια» του Κεφαλαίου 7 «Η Διαχείριση Κινδύνων στην ALPHA BANK».
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Γίνεται στην συνέχεια μια ενδεικτική παράθεση στοιχείων του ενεργητικού, που 

κατατάσσονται ανά συντελεστή στις τέσσερις ομάδες, σύμφωνα με τον κίνδυνο που 

παρουσιάζουν:

α. μηδενικός συντελεστής στάθμισης 

Με μηδενικό συντελεστή στάθμισης σταθμίζονται:

S Το ταμείο και τα ισοδύναμα στοιχεία

S Οι απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων χωρών υψηλής φερεγγυότητας 

(κρατικά ομόλογα)

S Οι απαιτήσεις εξασφαλισμένες με ισόποση κατάθεση μετρητών κλπ.

β. συντελεστής στάθμισης 20%

Με συντελεστή 20% σταθμίζονται:

'λ Τα στοιχεία ταμείου που βρίσκονται σε διαδικασία είσπραξης 

S Τα στοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις που φέρουν τη ρητή 

εγγύηση Ελληνικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ.

γ. συντελεστής στάθμισης 50%

Με συντελεστή 50% σταθμίζονται:

'λ Τα δάνεια που εξασφαλίζονται πλήρως, κατά την κρίση των αρμοδίων αρχών, με 

υποθήκες σε κατοικίες στις οποίες διαμένει ή πρόκειται να διαμείνει, ή τις οποίες 

εκμισθώνει ή θα εκμισθώσει ο οφειλέτης.

δ. συντελεστής στάθμισης 100%

Με συντελεστή 100% σταθμίζονται:
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S Τα πάγια στοιχεία, όπως γήπεδα και κτίρια, τεχνικές εγκαταστάσεις και 

μηχανήματα, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

S Τα χαρτοφυλάκια μετοχών 

•S Τα λοιπά δάνεια προς ιδιώτες κλπ.

3.3.2 Ο «κανόνας του 8%» και η κερδοφορία των τραπεζών

Από 1ης Ιανουάριου 1992 (και) τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να 

διατηρούν μονίμως το συντελεστή φερεγγυότητας σε ύψος όχι κατώτερο του 8%. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος μεριμνά ώστε, σε περίπτωση που ο συντελεστής κατέβει κάτω 

από 8%, το οικείο πιστωτικό ίδρυμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, για να επαναφέρει 

τον εν λόγω συντελεστή, το ταχύτερο δυνατόν στο ελάχιστο όριο.

Ο συντελεστής φερεγγυότητας εισάγει νέα δεδομένα στον τρόπο λειτουργίας των 

τραπεζών και αποτελεί κύριο κριτήριο, βάσει του οποίου θα λαμβάνοιπαι οι 

επιχειρηματικές τους αποφάσεις.

Δεδομένου ότι η κάθε επένδυση της τράπεζας κατατάσσεται σε μία από τις τέσσερις 

ομάδες με διαφορετικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου, όπως είναι φυσικό οι 

τράπεζες εκτός από τον ουσιαστικό κίνδυνο και την απόδοση της επένδυσης τους, θα 

πρέπει να ελέγχουν και την κεφαλαιακή επιβάρυνση9 που συνιστά η συγκεκριμένη 

επένδυση.

9 Οπως αναφέραμε και στην αρχή του κεφαλαίου, η «Κεφαλαιακι'] Επιβάρυνση» προσδιορίζεται από 
τον επιπλέον κίνδυνο που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Αν πχ δώσουν ένα δάνειο προς ιδιώτη που 
ανήκει στην ομάδα «δ» στοιχείων του ενεργητικού (συντελεστής στάθμισης 100%), τότε μειώνεται ο 
Συντελεστής Φερεγγυότητας (αυξάνεται ο παρονομαστής). Επανέρχεται στα προηγούμενα επίπεδα με 
αύξηση του αριθμητή (Ιδια Κεφάλαια) κατά ένα ποσό. Το ποσό αυτό αποτελεί την «Κεφαλαιακή 
Επιβάρυνα}]».
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Έτσι για παράδειγμα σε μία δεδομένη στιγμή που ο συντελεστής φερεγγυότητας 

χρειάζεται βελτίωση είναι δυνατόν να επιλεγεί η αγορά κρατικών ομολόγων έναντι 

χρηματοδοτήσεως ιδιωτών, διότι, αν και έχουν μικρότερη απόδοση, δεν επιβαρύνουν 

το συντελεστή.

3.4 Ανάγκη αναθεωρήσεως του Συμφώνου της Βασιλείας 10 11

Παρά τη μεγάλη του επιτυχία, το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988 βασίζεται σε μια 

απλή και άκαμπτη κανονιστική μεθοδολογία σταθμίσεων του πιστωτικού κινδύνου. 

Αυτό οδήγησε πολλές τράπεζες στη χρήση του λεγάμενου «εποπτικού arbitrage» 

συντελώντας στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρηματικών δανείων 

χαμηλής διαβαθμίσεως, χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση των απαιτουμένων 

κεφαλαίων. Ένα δάνειο π.χ. προς έναν επιχειρηματικό κολοσσό σταθμίζεται με το 

ίδιο τρόπο, όπως ένα δάνειο προς μία μικρομεσαία επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, 

η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων μιας τραπέζης υποβαθμίζεται, χωρίς την 

παράλληλη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των προβλέψεων.

Επίσης, η απόκλιση μεταξύ των εποπτικών κεφαλαίων 11 για την απορρόφηση των 

κινδύνων και των οικονομικών κεφαλαίων 12 σε κίνδυνο, τα οποία επενδύουν οι 

μέτοχοι σε μια τράπεζα προς αποκόμιση αποδόσεων, επιβαρύνει αναλόγως την 

τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων και ωθεί τις τράπεζες στην ανάληψη 

αυξημένων κινδύνων. Παράγοντες, όπως η προϊούσα αποδιαμεσολάβηση και ο 

οξυμένος ανταγωνισμός από άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, άσκησαν

10 Βλ. άρθρο [2], σελ 7-8
11 Εποπτικά κεφάλαια είναι τα ελάχιστα κεφάλαια που απαιτούν οι εποπτικές αρχές.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ.3, Σταύρος Πολίτης



44

και αυτοί πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών και τις παρακίνησαν στην ανάληψη 

πρόσθετων κινδύνων.

3.5 Οι επικείμενες εξελίξεις * 13

Οι παραπάνω λόγοι οδήγησαν στην ανάγκη αναθεωρήσεως του Συμφώνου της 

Βασιλείας του 1988. Την παρούσα περίοδο βρίσκεται υπό συζήτηση τη Νέο Σύμφωνο 

της Βασιλείας (New Basle Capital Accord), το οποίο προβλέπεται να εφαρμοστεί 

στην τελική του μορφή τον Ιανουάριο του 2005.

Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις, προτείνεται μια πιο Ολοκληρωμένη Διαχείριση του 

Κινδύνου. Στον παρονομαστή του Συντελεστή Φερεγγυότητας προστίθεται εκτός από 

τον Πιστωτικό Κίνδυνο (Credit Risk), ο Κίνδυνος Αγοράς (Market Risk) και ο 

Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk) 14

Σε ό,τι αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, το Νέο Σύμφωνο της Βασιλείας προτείνει δύο 

τρόπους υπολογισμού των εν λόγω κεφαλαιακών απαιτήσεων.

> Την τυποποιημένη μέθοδο (standardised approach), η οποία υπήρχε και στο 

προηγούμενο Σύμφωνο του 1988, αλλά γίνεται περιεκτικότερη στο νέο Σύμφωνο, 

λ- Τη μέθοδο υπολογισμού βότσει των εσωτερικών συστημάτων διαβαθμίσεως 

κινδύνου (Internal Ratings-Based approach), σύμφωνα με δύο εναλλακτικές 

μεθόδους υπολογισμού: τη θεμελιώδη μέθοδο (foundation approach) και την 

προηγμένη (advancedapproach).

ι: Οικονομικά κεφάλαια είναι τα ελάχιστα κεφάλαια που ορίζει η ίδια η τράπεζα, αλλιώς ονομάζονται 
και Capital At Risk. Οι έννοιες των «εποπτικών» και των «οικονομικών» κεφαλαίων επεξηγούνται 
περισσότερο στο άρθρο [5], σελ. 34-36.
13 Άρθρο [4] σελ.31, και άρθρο [5] σελ.33-34.
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Η τυποποιημένη προσέγγιση θα παρουσιαστεί συνοπτικά αμέσως παρακάτω, ενώ η 

μέθοδος υπολογισμού βάσει των εσωτερικών συστημάτων διαβαθμίσεως κινδύνου 

(Internal Ratings-Based approach)14 15 θα παρουσιαστεί στην ομώνυμη παράγραφο του 

Κεφ.7 «Η Διαχείριση των Κινδύνων στην ALPHA BANK».

3.6 Η τυποποιημένη προσέγγιση

«Η προτεινόμενη Τυποποιημένη Προσέγγιση, η οποία είναι απλούστερη από τις τρεις 

προσεγγίσεις και αναμένεται ότι θα υιοθετηθεί από την πλειονότητα των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, αποτελεί ουσιαστικά βελτίωση της ισχύουσας (που περιγράφηκε με τον 

Συντελεστή Φερεγγυότητας), αντανακλώντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μεταβολές 

του πιστωτικού κινδύνου. Σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς, όπου το βασικό 

κριτήριο καθορισμού των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου είναι η 

διάκριση μεταξύ χωρών μελών και μη του ΟΟΣΑ, στο προτεινόμενο πλαίσιο ο 

καθορισμός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των εκτιμήσεων της πιστοληταικής 

ικανότητας των αντισυμβαλλομένων από εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης. 

Υπενθυμίζεται ότι οι συντελεστές στάθμισης πιστωτικού κινδύνου επηρεάζουν άμεσα 

το κόστος χρηματοδότησης και συνεπακόλουθα την προσφορά και τιμολόγηση των 

τραπεζικών προϊόντων, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διακρατούν 

κεφάλαια (τα οποία ενέχουν κόστος) κατ’ αναλογία του Σταθμισμένου έναντι του 

κινδύνου Ενεργητικού τους. Τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω της χρήσης ευρύτερου 

συγκριτικά με το ισχύον καθεστώς, φάσματος τεχνικών μείωσης κινδύνου δύνανται να 

περιορίσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Στον

14 Στον Κίνδυνο Αγοράς θα επανέλθουμε στα Κεφ.6 και 7, ενώ στον Λειτουργικό Κίνδυνο στο Κεφ.5.
15 Βλ. άρθρο [6],
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Πίνακα I16 παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές προτάσεις της Επιτροπής της 

Βασιλείας για τον καθορισμό των σταθμίσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου με 

βάση τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των εξωτερικών οίκων 

αξιολόγησης» 17.

Εν ολίγοις, η προτεινόμενη νέα Τυποποιημένη Προσέγγιση αποτελεί μια πιο 

«εκλεπτυσμένη» μέθοδο σε σχέση με την ισχύουσα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

μεγοΰ.ύτερη διαφοροποίηση των συντελεστών στάθμισης, αλλά επίσης και με την 

αναγνώριση ευρύτερου φάσματος τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου 18.

Οι επόμενες δύο ενότητες αφορούν τις διαφαινόμενες επιπτώσεις των νέων 

προτάσεων της Επιτροπής Βασιλείας τόσο στον διεθνή όσο και στον ελληνικό 

τραπεζικό χώρο.

3.7 Ενδεχόμενες επιπτώσεις των νέων προτάσεων 19 *

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής Βασιλείας αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό 

συζήτηση. Τα τραπεζικά ιδρύματα ανά τον κόσμο διατυπώνουν τις απόψεις και την 

κριτική τους Ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικές από αυτές. Γενικά οι

περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν τα εξής:

16 Βλ. στο τέλος του κεφαλαίου.
17 Αρθρο [7], σελ. 38-41.
18 Περισσότερες λεπτομέρειες στο άρθρο [7], σελ.41-43.
19 Στα περισσότερα από τα προτεινόμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου υπάρχουν παράγραφοι 
σχετικοί με το θέμα
"υ Περισσότερα μπορεί να βρει κανείς στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Βασιλείας (iwyiy bis on; / 
Basel Committee).
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> Το προτεινόμενο καθεστώς θα προκαλέσει μείωση των απαιτούμενων εποπτικών 

κεφαλαίων, λόγω της εκχώρησης του εποπτικού ρόλου στο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου.

> Η πιθανή μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων συνιστώ, ceteris paribus, μια 

αύξηση του δείκτη μόχλευσης και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. 

Συνεπώς θα πρέπει να αναμένεται να αυξηθεί η αξία για τους μετόχους 

(shareholder value). Η τελευταία θα ενισχυθεί από δυο ακόμη παράγοντες. 

Πρώτον, το πλεόνασμα κεφαλαίων θα υποβοηθήσει τον ρυθμό ανόδου των 

μερισμάτων. Δεύτερον, το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στο ύψος των 

οικονομικών και εποπτικών κεφαλαίων συνεπάγεται καλύτερη τιμολόγηση των 

κινδύνων. Αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού και τη 

σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

> Μια άλλη επίπτωση αφορά το μίγμα εργασιών. Η σύγκλιση μεταξύ οικονομικών 

και εποπτικών κεφαλαίων θα βελτιώσει την ποιότητα των χαρτοφυλακίων. Η 

είσοδος όμως, του λειτουργικού κινδύνου 21 (που όπως είπαμε προστίθεται ως 

όρος στον παρονομαστή του Συντελεστή Φερεγγυότητας), μπορεί να έχει 

επιπτώσεις στις εργασίες υψηλότερης κερδοφορίας σήμερα, όπως το asset 

management και το investment banking.

> Οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. 

Πρώτον, θα ενισχυθούν οι μεγάλες και ήδη εγκατεστημένες τράπεζες. Αυτό 

σημαίνει ότι οι τράπεζες που έχουν ήδη αναπτύξει συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

(IRB) και συνεπώς θα αποφεύγουν την τυποποιημένη προσέγγιση στον πιστωτικό 

κίνδυνο βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση. Δεύτερον, το ευχάριστο νέο 

μετριάζεται από το γεγονός ότι λόγω του ανταγωνισμού ο τράπεζες θα πρέπει να 21

21 Ένας απλός ορισμός του λειτουργικού κινδύνου: «ο κίνδυνος που προέρχεται από ανεπαρκή
συστήματα, ανεπαρκείς ανθρώπους και ανεπαρκείς διαδικασίες.». Βλ. [3] σελ.88.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ.3, Σταύρος ΙΙολίτης
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προετοιμαστούν να δεχτούν πολύ μικρότερα margins, ώστε να επιτύχουν την ίδια 

αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων.

3.8 Κριτική των νέων προτάσεων

Αν και σε γενικές γραμμές οι επιπτώσεις των νέων προτάσεων αναμένονται θετικές,

ωστόσο διατυπώνονται και ορισμένες επιφυλάξεις:

> Ο αριθμός των σταθμίσεων έναντι των κινδύνων είναι ανεπαρκής για να στηρίξουν 

μια πιο λεπτομερή τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Περισσότερα και 

μικρότερα βήματα, πχ. ανά 10%, θα εξυπηρετούσαν ίσως καλύτερα τον 

επιδιωκόμενο στόχο. Η αύξηση του αριθμού των σταθμίσεων του πιστωτικού 

κινδύνου θα οδηγούσε, στην επόμενη φάση, στην αναγνώριση των εσωτερικών 

μοντέλων πιστοληπτικής αξιολογήσεως.

r Δεν λαμβάνολπαι υπόψη τα οφέλη από τη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. 

Ιδιαίτερα στα δάνεια καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, καθώς και των 

πιστωτικών καρτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ως χαρτοφυλάκια δανείων με κοινά χαρακτηριστικά. Οι 

προτάσεις της Επιτροπής Βασιλείας κάνουν λόγο για εκτίμηση του πιστωτικού 

κινδύνου για καθέναν από τους αντισυμβαλλομένους της τράπεζας, πράγμα που 

είναι ασύμφορο από πλευράς κόστους.

r Τα εσωτερικά συστήματα απαιτούν αυξημένες επενδύσεις.

> «// διαβάθμιση του πιστωτικού κινδύνου επηρεάζεται έντονα και από τις 

οικονομικές εξελίξεις. Σε περίπτωση δυσμενών συγκυριών ενδέχεται να αυξηθεί το 

ποσοστό των χορηγήσεων στις βαθμίδες υψηλού κινδύνου και κατά συνέπεια να 

αυξηθεί η απαίτηση σε ίδια κεφάλαια, και να υπάρξει αύξηση της ζητήσεως για

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ.3, Σταύρος Πολίτης
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χορηγήσεις με αποτέλεσμα την περαιτέρω εξάντληση των περιθωρίων σε ίδια 

κεφάλαια (τα οποία δεν είναι πάντοτε εύκολα να αναζητηθούν, πχ με αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου). Η συσχέτιση οικονομικών και εποπτικών κεφαλαίων κάτω 

από δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις δεν φαίνεται να λειτουργεί προς την επιθυμητή 

κατεύθυνση. Έτσι, η σύγκλιση μεταξύ εποπτικών και οικονομικών κεφαλαίων δεν 

θα πρέπει να καταλήξει σε ταύτιση. Το μεν οικονομικό κεφάλαιο θα πρέπει να 

λειτουργεί σαν μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης, το δε εποπτικό κεφάλαιο σαν 

μηχανισμός απορρόφησης των οποιοδήποτε κραδασμών του χρηματοοικονομικού 

συστήματος.». 22

3.9.1 Η προσαρμογή του ελληνικού τραπεζικού τομέα

Για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα αναμένονται σε γενικές γραμμές αυτά που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά και ειδικότερα τα ακόλουθα:

> Τα μεγαλύτερα κέρδη προορίζονται για τις τράπεζες που έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου υψηλής ποιότητας, ώστε να τύχουν 

της έγκρισης των εποπτικών αρχών. Συνεπώς, μόνο τράπεζες με μεγάλο μέγεθος 

μπορούν να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακος επιμερίζοντας το κόστος 

ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων23.

> Οι ελληνικές τράπεζες που θα επιλέξουν την Τυποποιημένη Προσέγγιση για τον 

πιστωτικό κίνδυνο θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα από το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων δεν τυγχάνουν αξιολόγησης, και 

γενικά δεν έχουν κίνητρο να την επιζητήσουν.

22 Αρθρο [6] σελ.56-57.
23 Ένας από τους κύριος λόγους της επιδιωκόμενης αλλά τελικά μη πραγματοποιηθείσας συγχώνευσης 
της Εθνικής Τράπεζας με την Alpha Bank, ήταν η εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομιών 
κλίμακας, που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη συστημάτων διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ.3, Σταύρος Πολίτης
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"r Ο μεγάλος όγκος πελατών των ελληνικών πελατών προέρχεται από 

καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, χρηματοδοτήσεις 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο ότι η 

Επιτροπή Βασιλείας δεν δέχεται την ευεργετική επίδραση της διασποράς του 

πιστωτικού κινδύνου, αλλά θεωρεί ότι κάθε αντισυμβαλλόμενος πρέπει να 

αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, και όχι ως μέλος ευρύτερης ομάδας με κοινά 

χαρακτηριστικά ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο. Αυτό συνεπάγεται μεγάλο 

κίνδυνο.

^ Τα μειονεκτήματα ως προς τις εργασίες του asset management και του investment 

banking έχουν ήδη αναφερθεί προηγουμένως. Επίσης και ο ρόλος των 

διακυμάνσεων του οικονομικού κύκλου.24

3.9.2 Ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης 25

Η εφαρμογή των νέων προτάσεων της Επιτροπής Βασιλείας θα καταστήσει την 

ανάγκη για credit rating (βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας) μεγαλύτερη. 

Ένα θέμα, που δεν είναι ακόμη τόσο επίκαιρο στην Ελλάδα, αφορά τη δυνατότητα 

βαθμολόγησης των πελατών του χαρτοφυλακίου (rated portfolio). Όταν δηλαδή 

υπάρχει ένα δάνειο με καλό rating, οι τράπεζες θα έχουν χαμηλότερο capital charge 

(κεφαλαιακές απαιτήσεις). Στην περίπτωση που υπάρχει επέκταση των διεθνών 

αξιολογήσεων, πράγμα που είναι επιθυμητό από τις τράπεζες, μια διεθνώς αποδεκτή 

πιστοληπτική κατάταξη θα απαιτεί μικρότερη κεφαλαιακή επιβάρυνση. Για όσες 

επιχειρήσεις-πελάτες δεν μπορούν να έχουν ανεξάρτητη αξιολόγηση από τους

Ταπαραπάνω προέρχονται από το άρθρο [1] σελ. 16-18. Επίσης βλ. άρθρο [3] σελ. 91-95. και άρθρο 
[7] σελ.43-51.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 3, Σταύρος Πολίτης
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διεθνείς οίκους - και θα είναι προφανώς η μεγάλη πλειοψηφία - οι τράπεζες 

καλούνται να αναπτύξουν δικά τους εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης, τα οποία οι 

εποπτικές αρχές θα κληθούν να τα ελέγξουν και να τα εγκρίνουν. Κάθε τράπεζα θα 

δημιουργήσει το δικό της σύστημα, το οποίο θα ταυτίζεται ή θα παίρνει πολλά 

στοιχεία από εκείνο των διεθνών οίκων.

3.10 Επίλογος25 26

Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι στρατηγικές και επιχειρηματικές αποφάσεις τις 

οποίες θα λάβουν οι τράπεζες στα προσεχή χρόνια είναι εκείνες που θα βαρύνουν για 

την κεφαλαιακή ασφάλεια και, τελικώς, για την αποόοτικότητά τους.

Συνεπώς ο γενικότερος κίνδυνος είναι ο στρατηγικός και ο επιχειρηματικός. Κάθε 

τράπεζα πρέπει να εξετάσει που ακριβώς κατευθύνεται και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που 

έρχονται και σε ποιο περιβάλλον. Το περιβάλλον βεβαίως είναι (για τις ελληνικές 

τράπεζες) η ενιαία χρηματοοικονομική αγορά, το κοινό νόμισμα του ευρώ, και γενικά 

ένας πιο ελεύθερος ανταγωνισμός που μοιράζεται την ίδια πελατεία.

Οι τράπεζες θα αναγκαστούν να επανατοποθετηθούν και να επαναδραστηριοποιηΟούν, 

αξιολογώντας εκ νέου τις επιμέρους γραμμές δραστηριοτήτων τους, να δώσουν, 

πιθανώς, έμφαση σε διαφορετικούς τομείς, ανάλογα με τον τύπο του κινδύνου που 

αναλαμβάνουν.

25 Αρθρο [3] σελ. 89.
26 Άρθρο [3] σελ.95-98.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ.3, Σταύρος Πολίτης
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Η υιοθέτηση πιο «εκλεπτυσμένων» μοντέλων για την εκτίμηση του πιστωτικού 

κινδύνου θα ωθήσει τις τράπεζες στην ανάγκη να προσέξουν με ένα πιο 

«εκλεπτυσμένο» τρόπο την κερδοφορία τους. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στην ανάγκη να 

υπολογίζεται και να αποδίδεται το αναγκαίο κεφάλαιο (capital allocation) σε κάθε 

επιχειρηματική μονάδα (business unit), π.χ. τραπεζικό κατάστημα, με τη χ/)ήση 

πληροφοριακών συστημάτων M.I.S..

Ο πιστωτικός κίνδυνος θα παραμείνει στα επόμενα χρόνια ο κύριος κίνδυνος για τις 

τράπεζες. Σημαντικό ρόλο πλέον παίζει η σωστή εκτίμηση, η σωστή τιμολόγηση των 

πιστωτικών κινδύνων κατά το χρονικό σημείο που αναλαμβάνονται. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι αρκετές από αυτές που στην Ελλάδα θεωρούνται εξασφαλίσεις δεν 

παίζουν πια κανένα ρόλο για την κεφαλαιακή επάρκεια κατά τις προτάσεις της 

Επιτροπής Βασιλείας. Για παράδειγμα, οι υποθήκες επί επαγγελματικών ακινήτων, τα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία, κ.ά. Η Επιτροπή Βασιλείας αναγνωρίζει πολύ λίγες 

εμπράγματες εξασφαλίσεις για την μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, πχ. το 

μετρητό κάλυμμα και τα ομόλογα αξιόπιστων εκδοτών27.

Συμπερασματικά, οι τράπεζες πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην ποιοτική ισχύ 

του ενεργητικού τους. Το κέρδος σε σχέση με τον κίνδυνο θα πρέπει να 

παρακολουθείται καθημερινά. Οι λιγότερο αποτελεσματικές μονάδες κινδυνεύουν να 

βρεθούν σε υποδεέστερη θέση, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό αμφισβήτηση η συνέχιση της 

λειτουργίας τους. Πρέπει δηλαδή να δωθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα, στην 

βελτίωση των συστημάτων M.I.S., στην καλύτερη παρακολούθηση του κινδύνου. Να 

διαχωριστούν τα επιμέρους τμήματα παραγωγής, η τιμολόγηση να είναι ορθολογική. Θα

27 Λεπτομέρειες για το θέμα των εξασφαλίσεων στο άρθρο [7], σελ.41-43.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ.3, Σταύρος Πολίτης
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πρέπει να υπάρχει παρακολούθηση και έγκαιρη πληροφόρηση ώστε η προληπτική 

επέμβαση να συμβάλλει στην αποτελεσματικότατα και στην αύξηση αποδοτικότητας του 

επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Τελειώνοντας την παρουσίαση του κεφαλαίου, υπενθυμίζουμε την αλλαγή του 

ρόλου των τραπεζών από Χρηματοοικονομικό Διαμεσολαβητή σε Διαχειριστή 

Κινδύνου.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ.3, Σταύρος Πολίτης
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ASSET/LIABILITY MANAGEMENT

4.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τον Κίνδυνο Επιτοκίων και την αντιμετώπισή 

του στα πλαίσια της Διαχείρισης Ενεργητικού / Παθητικού που αποτελεί το πιο 

«παραδοσιακό» μέρος της Τραπεζικής Διοικητικής. Θα παρουσιάσουμε τρία μοντέλα 

που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της έκθεσης που έχει μια τράπεζα στον 

κίνδυνο επιτοκίων. Στα πλαίσια του τελευταίου μοντέλου, που είναι και το πιο 

εξελιγμένο, θα αναφέρουμε την «ανοσοποίηση» χαρτοφυλακίου (portfolio 

immunization). Είναι μια μέθοδος η οποία συμπυκνώνει τα σημεία στα οποία πρέπει 

να επικεντρωθεί η Διοίκηση μιας τράπεζας για να διαχειριστεί τον Κίνδυνο 

Επιτοκίων.

Πριν από πολλές δεκαετίες οι πρακτικές της τραπεζικής διοίκησης συμπυκνώνονταν 

στο «χρυσό τρίγωνο» της απόδοσης - ασφάλειας - ρευστότητας. Δηλαδή οι 

επενδυτικές αποφάσεις θα έπρεπε να ήταν τέτοιου είδους ώστε:

> Να οδηγούν στην κερδοφορία

> Να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο μη αποπληρωμής των δανείων, συνήθως μέσω 

της λήψης εμπράγματων εξασφαλίσεων (υποθηκών σε ακίνητα)

> Να δίνουν στην τράπεζα τη δυνατότητα να μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

αντιμετωπίσει απρόβλεπτη ελάττωση των καταθέσεών της (αναλήψεις μεγάλων 

ποσών), χωρίς να καταφεύγει σε ζημιογόνο εκποίηση των περιουσιακών της 

στοιχείων.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ.4, Σταύρος Πολίτης
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Η τελευταία επιδίωξη οδηγούσε στη διατήρηση σημαντικού μέρους του ενεργητικού 

σε ρευστά διαθέσιμα με μεγόίλο κόστος ευκαιρίας (opportunity cost). Η τράπεζα αντί 

να δεσμεύει κεφάλαια σε μια πιο μακροχρόνια αλλά πιο κερδοφόρα επένδυση, 

προτιμούσε την ρευστότητα. Φυσικά αυτό ερχόταν σε αντίφαση με την επιδίωξη της 

αποδοτικότητας. Ο γενικός τρόπος διαχείρισης που είχε ως κύρια επιδίωξη την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου ρευστότητας είναι γνωστός με τον όρο asset 

management, τον οποίο ακολουθούσαν οι τράπεζες μέχρι τη δεκαετία του 1960. 

Μετά την εισαγωγή διαπραγματεύσιμων πιστοποιητικών κατάθεσης1 η έμφαση 

μετατοπίστηκε προς το liability management2.

Στην πορεία όμως, με τη διαρκή μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, την 

απελευθέρωση των αγορών, και την ένταση του ανταγωνισμού, η τραπεζική 

διαχείριση έπρεπε να λαμβάνει όλο και πιο ενεργητικό χαρακτήρα. Όπως τονίσαμε 

και στο Κεφ.1, δεν θα ήταν υπερβολή να θεωρήσουμε ότι σήμερα η αποστολή των 

πιστωτικών ιδρυμάτων από τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση (financial 

intermediation) έχει μετατοπιστεί προς τη διαχείριση κινδύνων (risk management).

Σκοπός αυτής του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει με περιεκτικό τρόπο ένα 

αντιπροσωπευτικό μέρος των πρακτικών που ενοποιούνται κάτω από τον τίτλο 

asset/Ilability management (ALM)3. To ALM έχει περάσει από πολλά στάδια. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι μια σχηματοποίησή του είχε ήδη πραγματοποιηθεί στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980. Αμέσως μετά στο «οπλοστάσιο» των τραπεζών 

προστέθηκαν και τα χρηματοοικονομικά παράγωγα (financial derivatives) που

1 Το πιστοποιητικό κατάθεσης (certificate of deposit ή απλά CD) μοιάζει με προθεσμιακή κατάθεση 
που δεν αναφέρει το όνομα του κατόχου, γι’ αυτό μπορεί εύκολα να μεταβιβαστεί σε άλλον. Αν 
υπάρχει δευτερογενής αγορά τότε μιλάμε για διαπραγματεύσιμα CDs.
: Βλ. [ 11.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ.4, Σταύρος Πολίν^ς
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έδωσαν τεράστιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση των κινδύνων, αυξάνοντας όμως 

την πολυπλοκότητα της διαχείρισης.

Θα περιοριστούμε να σχολιάσουμε το «συμβατικό» ALM (δηλ. χωρίς να εξετάσουμε 

τεχνικές με παράγωγα), μέσα όμως από μια σύγχρονη προοπτική.

4.2 Ο κίνδυνος επιτοκίων

Στενά συνυφασμένος με το ALM είναι ο κίνδυνος επιτοκίων (interest rate risk). Μια 

λειτουργία-κλειδί των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι ο μετασχηματισμός κεφαλαίων 

(asset transformation) (για τον οποίο μιλήσαμε στο Κεφ.2). Απλουστευτικά θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι οι τράπεζες συγκεντρώνουν καταθέσεις τις οποίες 

χρησιμοποιούν για να πραγματοποιήσουν μια επένδυση συνήθως πολυπλοκότερη, 

όπως ο δανεισμός επιχειρήσεων, η αγορά χρεογράφων (μετοχών, ομολογιών) κλπ. 

Εντελώς σχηματικά Οα μπορούσαμε να πούμε ότι τα στοιχεία ενεργητικού (assets) 

μιας τράπεζας αποτελούνται από τα δάνεια που έχει χορηγήσει, ενώ τα στοιχεία 

του παθητικού (liabilities) από τις καταθέσεις των πελατών της3 4 Πιο 

συγκεκριμένα, και οι δύο πλευρές του ισολογισμού μπορούν να θεωρηθούν ως 

χαρτοφυλάκιο χρεογράφων (portfolio of securities), το μεν ενεργητικό ως 

χρεόγραφα που έχουν αγοραστεί, το δε παθητικό ως χρεόγραφα που έχουν πουληθεί. 

Τα χρεόγραφα του ενεργητικού συχνά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα 

χρεόγραφα του παθητικού, όσον αφορά την ρευστότητα (liquidity) και την

3 Η απόδοση θα μπορούσε να ήταν «διαχείριση ενεργητικού / παθητικού», αλλά θεωρούμε καλύτερη 
τη χρήση του διεθνούς όρου. Γενικά χρησιμοποιούμε αγγλικά όπου νομίζουμε ότι βοηθάει στη ροή 
του κειμένου.
4 Εξαιρέσαμε από το ενεργητικό τα πάγια στοιχεία, και από το παθητικό το μετοχικό κεφάλαιο γιατί 
δεν σχετίζονται άμεσα με το ALM. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ένα υπόδειγμα ισολογισμού 
τράπεζας.
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ληκτότητά τους (maturity). Το μη-ταίριασμα (mismatching) αυτών των 

χαρακτηριστικών εκθέτει τις τράπεζες στον κίνδυνο επιτοκίων.

Ας υποθέσουμε για απλότητα ότι η τράπεζα έχει προσελκύσει κεφάλαια μέσω μιας 

μόνο κατάθεσης, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να χορηγήσει ένα μόνο δάνειο.

Α) Έστω ότι η διάρκεια της κατάθεσης είναι 1 έτος και το επιτόκιο είναι 9%. Η 

διάρκεια του δανείου είναι 2 έτη και το επιτόκιο είναι 10%. Σ’ αυτή την περίπτωση 

λέμε ότι η τράπεζα είναι “short-funded”. Το 1% διαφορά ονομάζεται spread και 

αποτελεί το κέρδος της τράπεζας. Αυτό το spread όμως είναι εξασφαλισμένο μόνο για 

το 1° έτος. Αν ο καταθέτης αποσύρει τα χρήματά του στο τέλος του 1ου έτους, η 

τράπεζα θα αναγκαστεί να προσελκύσει ένα άλλο καταθέτη για να χρηματοδοτήσει 

το δάνειο. Μπορεί όμως τα επιτόκια που επικρατούν στην αγορά να έχουν αυξηθεί 

και να αναγκαστεί να πληρώσει τόκο π.χ. 11%, οπότε το spread γίνεται -1%, δηλαδή 

υπάρχει ζημία. Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η τράπεζα σ’ αυτή την περίπτωση 

λέγεται κίνδυνος επαναχρηματοδότησης (refinancing risk).

Β) Έστω ότι η κατάθεση έχει διάρκεια 2 ετών, ενώ το δάνειο έχει διάρκεια 1 έτους 

(τα επιτόκια είναι ίδια με πριν). Σ’ αυτή την περίπτωση λέμε ότι η τράπεζα είναι 

“long-funded”.Ίο spread είναι πάλι 1% και εξασφαλισμένο για τον πρώτο έτος. Ας 

υποθέσουμε ότι ο δανειολήπτης αποπληρώνει το δάνειό του στη λήξη του 1ου έτους. 

Τότε η τράπεζα θα πρέπει να επενδύσει τα κεφάλαια κάπου αλλού, να δανειοδοτήσει 

δηλαδή κάποιον άλλο. Αν όμως εκείνη τη στιγμή τα επιτόκια της αγοράς είναι 

χαμηλά και το νέο δάνειο έχει επιτόκιο 8%, πάλι το spread γίνεται -1%. Ο κίνδυνος 

που αντιμετωπίζει η τράπεζα σ’ αυτή την περίπτωση λέγεται κίνδυνος 

επανεπένδυσης (reinvesting risk).
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Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει και ο κίνδυνος της αγοραίας αξίας (market value 

risk)3. Τα «χρεόγραφα» του ενεργητικού χάνουν την αξία τους όταν τα επιτόκια 

ανεβαίνουν, ενώ τα «χρεόγραφα» του παθητικού χάνουν την αξία τους ενώ τα 

επιτόκια μειώνονται.

Με ποιο τρόπο θα μπορούσε η τράπεζα να αντιμετωπίσει αυτές τις δύο περιπτώσεις; 

Ο πιο απλός τρόπος θα ήταν με το ταίριασμα των στοιχείων ενεργητικού / 

παθητικού (assetsAiabilities matching), δηλαδή με την ταύτιση της χρονικής 

διάρκειας της κατάθεσης και του δανείου. Αυτός ο τρόπος όμως εμποδίζει την 

τράπεζα να είναι ενεργός μετασχηματιστής κεφαλαίων {risk-bearing asset 

transformer), διότι η εκμηδένιση του κινδύνου συνοδεύεται με λιγότερες δυνατότητες 

κερδοφορίας (το γνωστό trade-off μεταξύ απόδοσης και κινδύνου). Γι’ αυτό οι 

τράπεζες αναλαμβάνουν τον κίνδυνο του assetAiability mismatching, άλλες 

περισσότερο άλλες λιγότερο. Η αντιστάθμιση του κινδύνου γίνεται με τις τεχνικές 

του ALM.

4.3.1 Μέτρηση του «ανοίγματος» μεταξύ ενεργητικού και παθητικού 

(Measurement of Asset/Liability Gap Exposure)5 6

Ας δώσουμε πρώτα έναν τυπικό ισολογισμό μιας τράπεζας σε απλή μορφή (τα 

στοιχεία είναι εκφρασμένα σε εκατομμύρια Ευρώ)

5 Στο Κεφ.2 ονομάσαμε αυτόν τον κίνδυνο ως κίνδυνο θέσης (position risk). Ο κίνδυνος 

επαναχρηματοδότησης (refinancing risk) και ο κίνδυνος επανεπένδυσης (reinvesting risk) εντάσσονται 

στους κινδύνους εισοδήματος (income risks).

6 Οι μέθοδοι και τα παραδείγματα είναι από το [4],
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Ενεργητικό Παθητικό
1 Βραχυχρόνια καταναλωτικά δάνεια 

(διάρκεια 1 έτος)
50 1 Μετοχικό κεφάλαιο 20

2 Μακροχρόνια καταναλωτικά δάνεια 
(διάρκεια 2 έτη)

25 2 Καταθέσεις όψεως 40

3 3-μήνα ΕΓΕΔ7 30 3 Καταθέσεις ταμιευτηρίου 30
4 6-μηνα ΕΓΕΔ 35 4 3-μήνα πιστοποιητικά

καταθέσεων (CDs)
40

5 10-ετή κρατικά ομόλογα 70 5 3-μηνα banker’s
acceptances8

20

6 10-ετή δάνεια σταθερού επιτοκίου 20 6 6-μηνα commercial papers 60
7 30-ετή δάνεια κυμ/νου επιτοκίου 40 7 Καταθέσεις ενός έτους 20

8 2-ετείς καταθέσεις 40

270 270

Βλέπουμε σαφέστατα ότι κάθε πλευρά του ισολογισμού μιας τράπεζας είναι στην 

ουσία ένα χαρτοφυλάκιο. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές ALM. 

πρέπει πρώτα να εκτιμήσουμε το «άνοιγμα» μεταξύ ενεργητικού και παθητικού 

(asset/liability gap) στο οποίο είναι εκτεθειμένη η τράπεζα. Υπάρχουν τρία μοντέλα 

που βοηθάνε σ’ αυτό:

1. The Repricing Model

2. The Maturity Model

3. The Duration Model

4.3.2 To μοντέλο «επαναπροσδιορισμού» επιτοκίου9 (The Repricing Model)

Ένα ερώτημα που θα ενδιέφερε τους managers της τράπεζας θα ήταν: «Ποια είναι η 

ευαισθησία του κάθε στοιχείου σε σχέση με τις αλλαγές επιτοκίων; Αν το επιτόκιο 

πχ αυξηθεί κατά 1%, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο εισόδημα της τράπεζας;»

7 ΕΓΕΔ = Έντοκο Γραμμάτιο του Ελληνικού Δημοσίου, δηλ. γενικά ένας βραχυπρόθεσμος τίτλος 

κρατικού χρέους.

8 Banker’s acceptance = είναι η εγγύηση μιας τράπεζας για την πληρωμή μιας συναλλαγματικής. Είναι

ευρέως αποδεκτό και εμπορεύσιμο μέχρι τη λήξη του.
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Στις Η.Π.Α. η ομοσπονδιακή τράπεζα απαιτεί από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα να 

παρουσιάζουν κάθε τρίμηνο τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού τους 

ταξινομημένα σύμφωνα με την «ευαισθησία» τους ως προς τη διάρκεια που απομένει 

για τον επαναπροσδιορισμό (repricing) του επιτοκίου τους (τα ποσά είναι σε 

εκατομμύρια Ευρώ):

1 2 3 4

Ενεργι/τικό Παθητικό Repricing Cumulative

Gaps Gap

1 1 ημέρα 20 30 -10 -10

2 1 ημέρα<Μ<3 μήνες 30 40 -10 -20

3 3 μήνες<Μ<6 μήνες 70 85 -15 -35

4 6 μήνες<Μ<12 μήνες 90 70 +20 -15

5 12 μήνες<Μ<5 έτη 40 30 + 10 -5

6 >5 έτη 10 5 +5 Ο10

260 260

Βλέπουμε για παράδειγμα στις λήξεις μιας ημέρας, ότι η τράπεζα έχει δανειστεί (από 

τους καταθέτες της) 10 εκ. Ευρώ παραπάνω απ’ ό,τι έχει δανείσει (repricing gap = - 

10). Αυτό σημαίνει ότι σε άνοδο επιτοκίων-υποθέτοντας ότι το spread παραμένει το 

ίδιο- θα έχει εισοδηματική απώλεια (δηλ. αντιμετωπίζει κίνδυνο εισοδήματος) γιατί θα 

πρέπει να δώσει παραπάνω τόκο γι’ αυτά τα 10 εκ. Ευρώ. Αν μειωθούν τα επιτόκια 

θα κερδίσει γιατί θα πληρώνει λιγότερο τόκο για αυτά.

Γενικά, η μεταβολή στο εισόδημα της τράπεζας προσδιορίζεται από τη σχέση: * 1

9 Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να αποφεύγεται η αδόκιμη μετάφραση αγγλικών όρων της 

χρηματοοικονομικής, επειδή αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες και διεθνώς καθιερωμένες έννοιες. 

Απλώς παραθέτουμε και την ελληνική «απόδοση» για να ρέει καλύτερα το κείμενο.

1 ° Φυσικά το συνολικό σωρευτικό «άνοιγμα» της τράπεζας πρέπει να είναι μηδέν.
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ANIL = (GAP)AR = (RSAt -RSL,)AR

όπου

ANIIt = η μεταβολή στο Net Interest Income

GAPt = Repricing Gap

ARt = η μεταβολή στο επίπεδο επιτοκίων

RSAt = Rate Sensitive Assets (δηλ. τα στοιχεία του ενεργητικού που είναι ευαίσθητα 

στη συγκεκριμένη διάρκεια επαναπροσδιορισμού επιτοκίου)

RSLi = Rate Sensitive Liabilities (δηλ. τα στοιχεία του παθητικού που είναι

ευαίσθητα στη συγκεκριμένη διάρκεια επαναπροσδιορισμού επιτοκίου) 

i = η αντίστοιχη γραμμή του παραπάνω πίνακα (που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη 

διάρκεια μέχρι τον επαναπροσδιορισμό του επιτοκίου).

Για παράδειγμα, αν εφαρμόσουμε τον τύπο στην 2'1 γραμμή (1 ημέρα<Μ<3 μήνες) 

για μεταβολή επιτοκίου -1%, προκύπτει μεταβολή εισοδήματος +0.10 εκ. Ευρώ.

Κάτι που είθισται, είναι ο υπολογισμός του σωρευτικού (cumulative) GAP για 

διάρκεια ενός έτους, οπότε για πτώση επιτοκίων 1% είναι 

ΑΝΙΙ, = (CGAP)ARI = (RSL, -RSLi)ARi =(-15)(-0.01) = 0.15 εκ. Ευρώ.

Ένα χρήσιμο μέγεθος είναι το gap ratio =
CGAP

ASSETS
που στην προκειμένη περίπτωση

θα ήταν 5,6%, που μας δείχνει ποια είναι η κατεύθυνση (εδώ συγκεκριμένα ότι θα 

έχουμε αύξηση εισοδήματος από πτώση επιτοκίων), αλλά και η κλίμακα του 

«ανοίγματος» (επειδή έχουμε σύγκριση με το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας).

Μειονεκτήματα του Repricing Model
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Αν και το μοντέλο μας δίνει με πολύ απλό τρόπο σημαντική πληροφόρηση υστερεί 

κυρίως στο ότι χρησιμοποιεί ιστορικές αξίες (από τον ισολογισμό) και όχι αγοραίες 

αξίες. Όπως σχολιάσαμε σε προηγούμενη παράγραφο, όταν αλλάζουν τα επιτόκια δεν 

υπάρχουν μόνο μεταβολές στο εισόδημα της τράπεζας (τόκοι που εισπράττει μείον 

τόκοι που πληρώνει), αλλά και στις ίδιες στις αγοραίες αξίες των στοιχείων του 

ενεργητικού και παθητικού. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται από τα επόμενα δύο 

μοντέλα.

4.3.3 Το μοντέλο «διάρκειας ως τη λήξη» (The maturity model)

Στο μοντέλο αυτό αποτιμούμε τα στοιχεία της τράπεζας όχι σε ιστορικές τιμές αλλά 

σε αγοραίες αξίες (υπάρχει δηλαδή διαρκές marking to market). Τότε η καθαρή αξία 

της επιχείρησης δίνεται ανά πάσα στιγμή από τη σχέση:

Καθαρή Θέση = Ενεργητικό - Παθητικό

Όταν έχουμε στη διάθεσή μας ένα ομόλογο γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όταν αυξάνουν (μειώνονται) τα επιτόκια η τιμή του ομολόγου μειώνεται 

(αυξάνει).

2 Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ως την λήξη (maturity), τόσο εντονότερη είναι 

αυτή η μεταβολή, ωστόσο ο ρυθμός μεταβολής βαίνει μειούμενος.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνο για μεμονωμένο ομόλογο, αλλά και για 

χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Αν δηλαδή αυξηθούν τα επιτόκια μειώνεται τόσο η αξία 

του Ενεργητικού όσο και του Παθητικού, επηρεάζοντας έτσι την καθαρή αξία της 

επιχείρησης (ΔΕ = ΔΑ -AL). Για το αν μεταβλήθηκε περισσότερο η αξία του
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Ενεργητικού σε σχέση με την αξία του Παθητικού καθοριστικός παράγοντας είναι η 

διάρκεια ως τη λήξη. Γι’ αυτό ορίζουμε:

Μ, = wnMn + wi2Mi2 +... + wwMm

όπου

Μ{= Η σταθμισμένη μέση διάρκεια ως τη λήξη του Ενεργητικού (Παθητικού), i = Α 

ή L

w. = το «βάρος» του κάθε στοιχείου ενεργητικού (παθητικού) όσο αφορά τη 

συνολική αγοραία αξία του ενεργητικού (παθητικού)

Μ = η maturity του j στοιχείου του ενεργητικού (παθητικού)

Όλα εξαρτώνται από το Maturity Gap = ΜΑ - ΜL, το οποίο αποτελεί μέτρο της 

έκθεσης της τράπεζας στις μεταβολές επιτοκίων. Αν π.χ. ΜΑ -ML> 0 σημαίνει ότι η 

μέση διάρκεια ως τη λήξη (maturity) του ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από τη μέση 

διάρκεια ως τη λήξη του παθητικού, άρα μια άνοδος επιτοκίου αποβαίνει σε βάρος 

πιο πολύ του ενεργητικού, με συνέπεια την ελάττωση της καθαρής θέσης της 

τράπεζας. Αν ΜΑ - ΜL < 0, στη μείωση των επιτοκίων το L μειώνεται περισσότερο 

από το Α, με συνέπεια την αύξηση της καθαρής θέσης.

Θα πίστευε κανείς ότι η ιδανική περίπτωση για είμαστε πλήρως «άτρωτοι» στον 

κίνδυνο επιτοκίου είναι όταν ΜΑ = ΜL, αλλά δεν συμβαίνει έτσι. Μπορεί να 

αποδειχθεί ότι δεν έχει σημασία μόνο η διάρκεια ως τη λήξη, αλλά και η χρονική 

στιγμή που πραγματοποιούνται οι χρηματορροές (timing). Η πιο ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση γίνεται από το επόμενο μοντέλο.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 4, Σταύρος Πολίτης



66

4.3.4 Το μοντέλο της «διάρκειας» (The duration model)

To μέγεθος που λαμβάνει υπόψη τόσο τη διάρκεια ως τη λήξη, όσο και τη χρονική 

στιγμή που πραγματοποιούνται οι χρηματορροές από ένα στοιχείο του ενεργητικού ή 

του παθητικού είναι η διάρκεια (duration), η οποία ορίζεται ως εξής:

£> = Σ*ι
PV{CFt)

Β

Δηλαδή η διάρκεια είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των χρονικών στιγμών κατά την 

οποία χρησιμοποιούνται οι χρηματορροές, όπου ως «βάρος» είναι το ποσοστό της 

παρούσας αξίας της κάθε χρηματορροής ως προς την τιμή του ομολόγου 

(υπενθυμίζουμε ότι το Ενεργητικό και το Παθητικό μπορούν να θεωρηθούν ως 

χαρτοφυλάκια ομολόγων).

Η οικονομική σημασία της διάρκειας

Αποδεικνύεται εύκολα ότι , και αυτή είναι η σχέση η οποία

προσδιορίζει την «ευαισθησία» της αξίας του ομολόγου σε σχέση με τις μεταβολχς 

των επιτοκίων Η έννοια της διάρκειας μπορεί να επεκταθεί και για χαρτοφυλάκιο, 

και να χρησιμοποιηθεί στο asset/liability management μιας τράπεζας.

Balance Immunization («ανοσοποίηση» του Ισολογισμού)

Επεκτείνουμε την έννοια της διάρκειας για το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού 

και το σύνολο των στοιχείων του παθητικού μιας τράπεζας:

DA = wiADt + W2AD2 + · + w,uDn (ενεργητικό)
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και

Dl = W\JX + W2LD2 + ·· · + wn,Dn (παθητικό)

Δηλαδή, η διάρκεια του ενεργητικού (παθητικού) είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος

της διάρκειας του κάθε στοιχείου από το οποίο αποτελείται. Wt είναι το «βάρος» του

κάθε στοιχείου ως προς το συνολικό ενεργητικό (παθητικό), πάντα σε αγοραίες αξίες.

Αποδεικνύεται ότι

AE = -[D.-Drk]xAx-=^—
Α L (1 + 7?)

όπου

ΑΕ = η μεταβολή της καθαρής θέσης της τράπεζας

k = η μόχλευση, δηλαδή Παθητικό / Ενεργητικό

[/) , - DLk]=xο duration gap προσαρμοσμένο για τη μόχλευση

A = το μέγεθος της τράπεζας (το ενεργητικό της)

AR ~ η μεταβολή επιτοκίου

Η παραπάνω σχέση μας δείχνει ποια είναι τα στοιχεία στα οποία πρέπει να 

επικεντρωθούν οι managers μιας τράπεζας ώστε να «ανοσοποιήσουν» (immunize) το 

σύνολο του ισολογισμού της ως προς τις μεταβολές του επιτοκίου Βασική επιδίωξη 

πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση του duration gap (στην ιδανική περίπτωση είναι η 

εκμηδένισή του). Παρατηρούμε ότι το duration gap δεν μηδενίζεται όταν DA= DL, 

αλλά όταν DA = kDL , παίζει ρόλο δηλαδή και η μόχλευση (η σχέση ιδίων/ξένων 

κεφαλαίων). Οποιεσδήποτε επεμβάσεις στα durations του ενεργητικού ή παθητικού 

και στι/ σχέση ιδίων/ξένων κεφαλαίων, οδηγούν σε διαφορετική «ευαισθησία» τ?/ς 

καθαρής θέσης ως προς τις μεταβολές επιτοκίου. Το παραπάνω γεγονός μας 

δείχνει συμπυκνωμένα, σε ποια θέματα πρέπει να επικεντρωθεί η Διοίκηση μιας 

τράπεζας για να διαχειριστεί τον κίνδυνο επιτοκίων.
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4.3.5 Ανακεφαλαίωση των τριών μοντέλων

Δείξαμε ότι στο ALM βασικό ρόλο έχει η έννοια του «ανοίγματος» μεταξύ του 

ενεργητικού και του παθητικού. Κάθε μοντέλο ορίζει με το δικό του τρόπο αυτό το 

«άνοιγμα». Το κάθε μοντέλο παίρνει το όνομά του από το πώς ορίζει το «άνοιγμα»:

1. Repricing gap

2. Maturity gap

3. Duration model

Οι παράμετροι που λαμβάνει υπόψη του κάθε μοντέλο καθορίζουν και το πόσο 

εξελιγμένο θα είναι αυτό. Η παρουσίαση έγινε από το λιγότερο προς το περισσότερο 

εξελιγμένο μοντέλο.

4.4 Επίλογος κεφαλαίου

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίσαμε τη σύγχρονη αντίληψη σχετικά με το Asset Liability 

Management όσον αφορά τις μεθόδους εντός ισολογισμού (on balance methods). 

Όπως προαναφέρθηκε, οι τεχνικές αναπτύχθηκαν σταδιακά και εξελίσσονται 

συνεχώς. Στο Κεφ.6 θα αναφέρουμε και κάποιες από τις μεθόδους εκτός ισολογισμού 

(off balance methods), που είναι η χρήση παραγώγων.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ1

5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Μαζί με το Πιστωτικό Κίνδυνο, και τον Κίνδυνο Επιτοκίων επιλέξαμε να 

αφιερώσουμε κι ένα κεφάλαιο στο Λειτουργικό Κίνδυνο, θεωρώντας ότι αποτελούν 

τους βασικότερους τραπεζικούς κινδύνους. Θα πρέπει να σημειώσουμε όσον αφορά 

το Λειτουργικό Κίνδυνο ότι υπάρχει δυσκολία στην ποσοτικοποίησή του. Προς το 

παρόν, προτείνονται από την Επιτροπή της Βασιλείας κάποιες γενικές αρχές για την 

αντιμετώπισή του. Υπάρχει όμως ανοικτός διάλογος και αναμονή αντιπροτάσεων από 

τις τράπεζες. Γι’ αυτούς τους λόγους λοιπόν περιοριζόμαστε σε μια απλή 

σκιαγράφηση.

5.2 Ο Λειτουργικός Κίνδυνος

Ορισμός: Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στις απώλειες που μπορεί να 

προκύψουν λόγω της ανεπάρκειας των συστημάτων και των εσωτερικών ελέγχων, των 

ανθρώπινων σφαλμάτων, αποτυχιών του management και ενδεχόμενων δυσχερειών 

μεταξύ των βασικών παραγόντων της εταιρικής διακυβέρνησης (μετόχων, διευθιηπικών 

στελεχών ή εκπροσώπων εργαζομένων). Τέτοια προβλήματα μπορεί να προκύψουν από 

την αδυναμία ανάληψης προληπτικής δράσης.

Η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου αποτελεί ένα διακριτό τομέα επιχειρησιακής 

δράσης με ξεχωριστή διοικητική διάρθρωση, εργαλεία και διαδικασίες όπως ακριβώς

1 Πολύ κατατοπιστικό άρθρο για τον Λειτουργικό Κίνδυνο είναι το [1].
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συμβαίνει με την παρακολούθηση και διαχείριση των υπολοίπων κινδύνων, όπως ο 

κίνδυνος αγοράς ή ο πιστωτικός κίνδυνος. Το ενδιαφέρον των τραπεζών για το 

λειτουργικό κίνδυνο έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας κυρίως 

τεσσάρων παραγόντων, τους εξής:

1. Τη διαφαινόμενη αύξηση του λειτουργικού κινδύνου που συνδέεται με την 

αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών δομών και την εισαγωγή νέων τεχνολογικών 

υποδομών.

2. Την αντίδραση σε επεισόδια που οδήγησαν σε μεγάλες ζημιές στο εσωτερικό των 

ίδιων των εταιριών.

3. Την ολοένα μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στην διαχείριση κινδύνων σε 

κεντρικό επίπεδο.

4. Τη διαρκώς αυξανόμενη προσοχή των εποπτικών αρχών στο ζήτημα.

Από τους ανωτέρω παράγοντες ο τρίτος είναι ίσως ο πιο σημαντικός. Ορισμένες 

καταρρεύσεις τραπεζών που σε πρώτη ανάλυση μπορεί να εκτιμηθεί ότι οφείλονταν 

στον πιστωτικό κίνδυνο ή τον κίνδυνο αγοράς, σε τελική ανάλυση ταξινομούνται ως 

κλασσικές πλέον περιπτώσεις λειτουργικού κινδύνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η κατάρρευση της βρετανικής τράπεζας ηλικίας 233 ετών Barrings, που 

φαινομενικά συνδέθηκε με τη δράση ενός μόνο διαπραγματευτή ο οποίος προκάλεσε 

τεράστια ανοίγματα στην ιαπωνική κεφαλαιαγορά μέσω futures (συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης). Αρνούμενος να αποδεχτεί την πραγματικότητα και 

στοιχηματίζοντας όλο και μεγαλύτερα ποσά απέκρυπτε το πραγματικό πρόβλημα από 

τους προϊσταμένους του. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν η αποτυχία των 

μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, η οποία με τη σειρά της ήταν συνέπεια του 

γεγονότος ότι ο συγκεκριμένος διαπραγματευτής είχε τον έλεγχο τόσο των
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συναλλαγών όσο και των διαδικασιών απεικόνισης των συναλλαγών. Αλλα 

παραδείγματα είναι οι τράπεζες Orange County (Καλιφόρνια), η ιαπωνική Daiwa 

Bank, η Allied Irish Bank κ.λπ., στις οποίες τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου δεν 

κατέστη δυνατό να «προλάβουν» απώλειες.

Ένα σημαντικό μέρος του λειτουργικού κινδύνου αφορά τον τεχνολογικό κίνδυνο, 

δηλαδή τον κίνδυνο βλάβης ή ανεπάρκειας των συστημάτων τελολογίας 

πληροφορικής. Άλλες όψεις του λειτουργικού κινδύνου μπορούν να προκύψουν από 

εξωτερικούς παράγοντες όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή άλλες φυσικές καταστροφές.

Η Επιτροπή της Βασιλείας συμπεριλαμβάνει στον ορισμό του λειτουργικού κινδύνου 

και το νομικό κίνδυνο2. Ο τελευταίος προκύπτει από τις συχνές αλλαγές του νομικού 

πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των τραπεζών επηρεάζοντας την κερδοφορία τους. 

Ιδιαίτερα, οι τράπεζες πρέπει να διερευνούν με προσοχή το νομικό κίνδυνο, όταν 

αναπτύσσουν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή εισάγουν νέους τύπους 

συναλλαγών ή δραστηριοποιούνται διεθνώς.

Η ανάπτυξη ενός πλαισίου διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου είναι χρήσιμο να 

ακολουθήσει ένα αυστηρό σύστημα κανόνων, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους 

σημαντικούς τραπεζικούς κινδύνους (π.χ. κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος ρευστότητας και 

πιστωτικός κίνδυνος). Βεβαίως, ο λειτουργικός κίνδυνος διαφέρει από τους υπόλοιπους 

κινδύνους στο ότι δεν πηγάζει από την προσπάθεια επίτευξης κερδών, αλλά είναι 

εγγενές χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής τραπεζικής δραστηριότητας.

2 Βλ. [2]
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Με τον όρο διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου εννοούμε την ταυτοποίηση, 

επιβεβαίωση, παρακολούθηση και έλεγχο/μετριασμό του. Για την ανάπτυξη ενός 

κατάλληλου περιβάλλοντος διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου απαιτείται η 

τήρηση ορισμένων αρχών, πολλές από τις οποίες υιοθετούνται από την Επιτροπή της 

Βασιλείας3. Συγκεκριμένα:

■ το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με τις 

κύριες πτυχές των λειτουργικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η τράπεζα ως μια 

ξεχωριστή κατηγορία κινδύνων που πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο και να εγκρίνει το 

πλαίσιο διαχείρισής της.

■ Η Ανώτατη Εκτελεστική Διοίκηση θα φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή αυτού 

του πλαισίου διαχείρισης. Στην εφαρμογή του όμως θα πρέπει να εμπλακεί το 

σύνολο του τραπεζικού οργανισμού και θα πρέπει να γίνουν κατανοητές οι 

ευθύνες του καθενός στο σύνολο του προσωπικού της κάθε βαθμίδας.

■ Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το πλαίσιο διαχείρισης 

του λειτουργικού κινδύνου που έχει υιοθετήσει η τράπεζα υπόκειται σε 

αποτελεσματικό και εξαντλητικό εσωτερικό έλεγχο.

5.3 Η ταυτοποίηση των κινδύνων

Η ταυτοποίηση των κινδύνων αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό βήμα στη διαχείριση 

του λειτουργικού κινδύνου. Η αποτελεσματικότητα της τράπεζας στην ταυτοποίηση 

εξαρτάται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες. Οι 

εσωτερικοί παράγοντες είναι:

■ Πολυπλοκότητα της τραπεζικής δομής

3 Περιέχονται στο [2].
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■ Η φύση των τραπεζικών δραστηριοτήτων

■ Ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού

■ Οργανωτικές μεταβολές και

• Συχνότητα εναλλαγής εργαζομένων σε διάφορες θέσεις 

Οι εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι:

■ Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και νομικούς κανόνες και

■ Τεχνολογικές αλλαγές.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες 

με σκοπό την ταυτοποίηση και την επιβεβαίωση του λειτουργικού κινδύνου.

■ Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης

■ Η διαδικασία χαρτογράφησης των κινδύνων

■ Η διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης βασικών δεικτών κινδύνου

■ Η διαδικασία της ποσοτικοποίησης ποιοτικών εκτιμήσεων.

Τέλος ορισμένες τράπεζες έχουν αρχίσει να ποσοτικοποιούν την έκθεση στο 

λειτουργικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας μια ποικιλία προσεγγίσεων. Η πιο συνηθισμένη 

αφορά τη συλλογή ιστορικών στοιχείων για απώλειες που προκλήθηκαν από επεισόδια 

λειτουργικού κινδύνου. Έτσι δημιουργείται το κατάλληλο στατιστικό υλικό όχι μόνο 

για την εκτίμηση της έκθεσης στον κίνδυνο αλλά και για την επιλογή των 

ενδεδειγμένων εργαλείων διαχείρισής του.

5.4 Η παρακολούθηση των κινδύνων

Ένα σημαντικό μέρος της παρακολούθησης αφορά την κατάρτιση ορισμένων 

πρόδρομων δεικτών οι οποίοι αντανακλούν δυνητικές πηγές λειτουργικού κινδύνου
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όπως η ταχύτητα ανάπτυξης εργασιών μιας μονάδας ή ενός τομέα, η εισαγωγή νέων 

προϊόντων, ο μέσος χρόνος παραμονής του μέσου εργαζομένου σε μία μονάδα στην 

ίδια θέση, η συχνότητα εναλλαγής θέσεων από το μέσο εργαζόμενο σε μία μονάδα, η 

μη ολοκλήρωση συναλλαγών και η διακοπή λειτουργία για τεχνικούς λόγους.

Η παρακολούθηση είναι περισσότερο επιτυχής όταν στο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου ενσωματώνεται λειτουργικά στον υπόλοιπο τραπεζικό οργανισμό 

ετοιμάζοντας συγκεκριμένες αναλυτικές αναφορές. Η διοίκηση πρέπει να ελέγχει την 

σχετικότητα, την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, και θα πρέπει να μπορεί να 

αντιπαραβάλλει αυτές τις αναφορές με άλλες από εξωτερικούς ελεγκτές ή εποπτικές 

αρχές.

5.5 Η πολιτική μετριασμού του λειτουργικού κινδύνου

Η πολιτική μετριασμού της έντασης και της έκθεσης στους κινδύνους που έχουν 

ταυτοποιηθεί αναφέρεται στη χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών για την κάλυψη 

έναντι των κινδύνων είτε μέσω θεσμικών παρεμβάσεων, είτε μέσω 

χρηματοοικονομικών εργαλείων, είτε τέλος, μέσω της ελάττωσης της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας με την οποία ο συγκεκριμένος κίνδυνος συνδέεται.

Η διοίκηση οφείλει να προωθήσει ένα ιεραρχικά δομημένο σύστημα απόδοσης 

ευθυνών σε κάθε επίπεδο διοίκησης. Επιπλέον, οφείλει να επιβάλλει μία 

ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα εσωτερικού ελέγχου μέσω της εξασφάλισης κατάλληλων 

δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στο προσωπικό, και επένδυσης στην κατάλληλη

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 5, Σταύρος Πολίτης



76

τεχνολογία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον κίνδυνο από νέες δραστηριότητες και 

είσοδο σε αγορές με υψηλό ανταγωνισμό ή μεγάλη γεωγραφική απόσταση.

Η τάση που υπάρχει στον κλάδο διεθνώς είναι η οργανωτική διάρθρωση της 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου να δομείται γύρω από μία διευθυντική θέση 

που επιφορτίζεται με το συντονισμό της παρακολούθησης και το σχεδίασμά της 

διαχείρισης των κινδύνων. Η Διεύθυνση Λειτουργικού Κινδύνου είναι συνήθως 

ολιγομελής και συμπαγής και συνήθως αναφέρεται στο CRO (Chief Risk Officer).

5.6 Ο ρόλος των εποπτικών αρχών

Η Επιτροπή της Βασιλείας πρότεινε την εκτίμηση μιας κεφαλαιακής απαίτησης για το 

λειτουργικό κίνδυνο με σκοπό την κάλυψη έναντι τόσο των αναμενόμενων όσο και 

των μη αναμενόμενων ζημιών.

Το νέο εποπτικό περιβάλλον που προτείνεται στηρίζεται σε τρεις συμπληρωματικούς 

πυλώνες.

■ Τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις

■ Τη διαδικασία του εποπτικού ελέγχου

■ Την εμπέδωση της πειθαρχίας της αγοράς μέσω της διεύρυνσης της διαφάνειας.

5.7 Μεθοδολογίες μέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου

Το προτεινόμενο πλαίσιο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

(Πυλώνας I) περιλαμβάνει τρεις εναλλακτικές μεθόδους με αυξανόμενο βαθμό 

πολυπλοκότητας και με ανάλογο όγκο επενδύσεων σε διαδικασίες και τεχνογνωσία.
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5.7.1 Η προσέγγιση του βασικού δείκτη

Η πιο βασική προσέγγιση εκτιμά την κεφαλαιακή απαίτηση4 για την συνολική έκθεση 

στο λειτουργικό κίνδυνο ως ποσοστό των ακαθαρίστων εσόδων της τράπεζας. Η 

απλότητα της μεθόδου αυτής όμως σημαίνει περιορισμένη ευαισθησία στις 

ιδιαιτερότητες κάθε πιστωτικού ιδρύματος, για το λόγο αυτό η Επιτροπή Βασιλείας 

τη συνιστά κυρίως για μικρές τράπεζες.

Η Επιτροπή Βασιλείας προτείνει τιμές για το εν λόγω ποσοστό στην περιοχή του 17- 

20%.

5.7.2 Η τυποποιημένη προσέγγιση

Σύμφωνα μ’ αυτή την προσέγγιση, οι δραστηριότητες των τραπεζών χωρίζονται σε 8 

τομείς (όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα). Για κάθε τομέα εξειδικεύεται ένας 

γενικός δείκτης που αντανακλά τον όγκο των δραστηριοτήτων του, δηλαδή 

αντικατοπτρίζει την έκθεση σε λειτουργικό κίνδυνο του συγκεκριμένου τομέα.

Οι τομείς της τυποποιημένης μεθόδου

Τομείς δραστηριοτήτων Δείκτης Παράγοντας Βήτα (%)

Χρηματοδότηση Ακαθάριστα έσοδα Β1

επιχειρήσεων

Αποτελέσματα Ακαθάριστα έσοδα Β2

Χρηματοοικονομικών

πράξεων

Λιανική τραπεζική Ακαθάριστα έσοδα Β3

Commercial banking Ακαθάριστα έσοδα Β4

4 Όπως αναφέραμε και στο Κεφ.3, κεφαλαιακή απαίτηση είναι γενικά τα επιπλέον κεφάλαια που 0α 
πρέπει να έχουν οι τράπεζες όταν αναλαμβάνουν επιπλέον κίνδυνο.
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Πληρωμές και 

διακανονισμοί

Ακαθάριστα έσοδα Β5

Υπηρεσίες θεματοφυλακής Ακαθάριστα έσοδα Β6

Διαχείρισης Ακαθάριστα έσοδα Β7

χαρτοφυλακίων

Χρηματιστηριακές Ακαθάριστα έσοδα Β8

εργασίες

Σε κάθε τομέα

κεφαλαιακή απαίτηση = (ακαθάριστα έσοδα) X (παράγοντας Β)

Ο παράγοντας Β εξειδικεύεται για κάθε δραστηριότητα και αποτελεί προσέγγιση της 

σχέσης που συνδέει τις απώλειες λόγω λειτουργικού κινδύνου στο παρελθόν για ένα 

δεδομένο τομέα και το απόλυτο επίπεδο του δείκτη για αυτόν τον τομέα. Το σύνολο 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε δραστηριότητα.

Για να μπορεί όμως μια τράπεζα να χρησιμοποιήσει την τυποποιημένη προσέγγιση θα 

πρέπει να τεθούν από τις εποπτικές αρχές της χώρας κάποια κριτήρια που πρέπει η 

τράπεζα να πληροί.

5.7.3 Προηγμένες Μέθοδοι Μέτρησης

Οι προηγμένες μέθοδοι μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου παρέχουν σε 

μεμονωμένες τράπεζες την διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιούν τα «εσωτερικά» 

υποδείγματα υπολογισμού κινδύνων και όχι μία μέθοδο υπολογισμού που τέθηκε από 

τις εποπτικές αρχές ομοιόμορφα για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Για την εφαρμογή
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αυτής της μεθόδου, οι εποπτικές αρχές θα επιβάλλουν ποσοτικά και ποιοτικά 

πρότυπα που να εξασφαλίζουν την επάρκεια της ακολουθούμενης μεθοδολογίας 

μέτρησης, την ποιότητα των δεδομένων και την αποτελεσματικότητα του 

περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου.

Φυσικά, αν το ύψος των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων θα είναι μικρότερο από 

αυτό της τυποποιημένης και της βασικής μεθόδου, οι τράπεζες θα προέκριναν τις 

προηγμένες μεθόδους μέτρησης. Η Επιτροπή Βασιλείας ωστόσο θέτει ένα ελάχιστο 

όριο, συγκεκριμένα προτείνει η κεφαλαιακή απαίτηση να μην είναι μικρότερη του 

75% της απαίτησης που εκτιμάται με την τυποποιημένη προσέγγιση (που 

συνεπάγεται ένα επίπεδο κεφαλαίων 9% των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων.

Τελειώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι πρότυπα ποιότητας της διαφάνειας και 

δημοσιοποίησης δεδομένων γύρω από τις πιθανότητες εμφάνισης επεισοδίων 

λειτουργικού κινδύνου δεν έχουν τεθεί ξεκάθαρα ακόμη και τούτο διότι πρόκειται για 

μία περιοχή η οποία αποτελεί πεδίο μελλοντικής έρευνας τόσο για τα πιστωτικά 

ιδρύματα όσο και για τις εποπτικές αρχές.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

6.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Στο κεφάλαιο αυτό θα σκιαγραφήσουμε τις πιο αντιπροσωπευτικές τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται γενικά από τα πιστωτικά ιδρύματα χωρίς να μπούμε σε περιττές 

λεπτομέρειες γιατί το αντικείμενο είναι αχανές και εξαιρετικά πολύπλοκο.

6.2.1 Value at Risk (VaR)1

Η Αξία σε Κίνδυνο (VaR) είναι ένα σωρευτικό μέτρο κινδύνου (aggregate risk 

measure). Μέσα σε έναν αριθμό προσπαθούμε να περιλάβουμε το συνολικό κίνδυνο 

αγοράς (total market risk) που αντιμετωπίζουμε από ένα χαρτοφυλάκιο 

περιουσιακών στοιχείων. Προορίζεται για την ενημέρωση της Διοίκησης της 

τράπεζας. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την μέτρηση της VaR. Η μέθοδος της 

ιστορικής προσομοίωσης (historical simulation approach) και η model-building 

approach. Δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για το ποια είναι η καλύτερη. 

Εναλλακτικά χρησιμοποιείται και η προσομοίωση Monte Carlo (Monte Carlo 

simulation). 1 2

1 Βλ. [1] κεφ.16, επίσης [2] και [3],

2 Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από δυσμενές εξελίξεις στην τιμή ή τη 

μεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγματος, μετοχών και 

εμπορευμάτων.
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Opumoc: H VaR είναι συνάρτηση δύο παραμέτρων. Του χρονικού ορίζοντα (Ν 

ημέρες) και του επιπέδου εμπιστοσύνης (πιθανότητα Χ%)3. Έτσι π.χ. λέμε:

«Είμαστε 95% σίγουροι ότι οι απώλειες μας δεν θα υπέρ βουν το ποσό V στις επόμενες 

Ν ημέρες.».

Η μεταβλητή V αποτελεί την Αξία σε Κίνδυνο. Είναι δηλαδή η μέγιστη απώλειά μας 

για συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης και συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Αν ως δΡ 

ορίσουμε τη μεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου μας, τότε μπορούμε να πούμε ότι η 

VaR είναι η απώλεια που αντιστοιχεί στο (ΙΟΟ-Χ)-οστό ποσοστημόριο (percentile) της 

κατανομής πιθανοτήτων της μεταβλητής δΡ για τις επόμενες Ν ημέρες, όπως δείχνει το 

παρακάτω σχήμα.

Value At Risk

Για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στον κίνδυνο 

αγοράς που αντιμετωπίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα οι εποπτικές αρχές (π.χ. Κεντρική 

Τράπεζα) χρησιμοποιούν Ν = 10 ημέρες και X = 99. Δηλαδή εστιάζουν στο ύψος 

απώλειας που αναμένεται να υπερβεί η τράπεζα μόνο κατά το 1 % του χρόνου μέσα σε 

διάστημα 10 ημερών. Το απαιτούμενο κεφάλαιο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την 

μεταβλητή VaR με έναν πολλαπλασιαστή k που είναι τουλάχιστον ίσος με 3.

3 Συντομογραφικά την αναφέρουμε ως N-day Χ% VaR, π.χ. 10-day 95%VaR.
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Στην πράξη, οι αναλυτές της τράπεζας θέτουν Ν = 1 επειδή δεν υπάρχουν αρκετά 

δεδομένα για να υπολογιστεί άμεσα η συμπεριφορά των μεταβλητών της αγοράς για 

περίοδο μεγαλύτερη από μία ημέρα, και χρησιμοποιούν την προσεγγιστική σχέση:

(N-day VaR) = (1-day VaR) x λ/ν

Οπότε π.χ., αν υποθέσουμε ότι οι εποπτικές αρχές εφαρμόζουν πολλαπλασιαστή k = 3 

για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων, τότε αυτά υπολογίζονται από 

της σχέση 3x VlO x(l-day 99% VaR) (Οπως είπαμε οι αναλυτές της τράπεζας 

μετράνε την 1-day 99% VaR).

6.2.2 Historical Simulation

Η ιστορική προσομοίωση είναι μία δημοφιλής μέθοδος για τον υπολογισμό της VaR. 

Χρησιμοποιεί τα δεδομένα του παρελθόντος ως οδηγό για το τι μπορεί να προκύψει 

στο μέλλον. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να υπολογίσουμε την 1-day 99% VaR από 

δεδομένα των τελευταίων 500 ημερών. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να προσδιορίσουμε τις 

μεταβλητές που επηρεάζουν το χαρτοφυλάκιό μας (π.χ. συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

επιτόκια, τιμές μετοχών κ.λπ.). Συλλέγουμε δεδομένα για αυτές τις μεταβλητές από 

τις τελευταίες 500 ημέρες, και τα παρουσιάζουμε σε έναν πίνακα όπως ο παρακάτω.

Δεδομένα

Ημέρα Μεταβλητή 1 Μεταβλητή 2 Μεταβλητή Ν

0 20,33 0,1132 65,37

1 20,78 0,1159 64,91

2 21,44 0,1162 65,02

3 20,97 0,1184 64,90
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498 25.72 0,1312 62,22

499 25,75 0,1323 61,99

500 25,85 0,1343 62,10

Η τελευταία γραμμή παρουσιάζει τις σημερινές τιμές των μεταβλητών.

Μετά, υποθέτουμε ότι υπάρχουν 500 διαφορετικά σενάρια σύμφωνα με τα οποία 

μπορούν να μεταβληθούν οι μεταβλητές. Γενικά, το i σενάριο υποθέτει ότι η 

ποσοστιαία μεταβολή της κάθε μεταβλητής αύριο είναι ίση με την ποσοστιαία 

μεταβολή που παρουσίασε μεταξύ των ημερών ΐ και i-Ι, δηλ. η τιμή της μεταβλητής i 

αύριο θα ισούται με

ντη Vι-1

όπου νπι = η σημερινή τιμή της μεταβλητής.

Για παράδειγμα, η σημερινή τιμή της μεταβλητής 1 είναι 25,85, οπότε η αυριανή της

20 78
τιμή θα είναι 25,85 x ^ ^ = 26,42. Χρησιμοποιώντας αυτή τη συλλογιστική για 

όλες τις μεταβλητές και για όλα τα σενάρια προκύπτει ο επόμενος πίνακας.

Σενάρια για tic ffpoiavec tiucc των ιιεταβλητάν

Σενάριο Μεταβλητή 1 Μεταβλητή 2 Μεταβλητή Ν Αξία χαρτοφυλακίου
1 26,42 0,1375 61,66 23,71

2 26,67 0,1346 62,21 23,12

3 25,82 0,1368 61,99 22,94

499 25,88 0.1354 61,87 23.63

500 25.99 0.1363 62,21 22.87
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Η τελευταία στήλη εκφράζει την αξία του χαρτοφυλακίου που προκύπτει από το κάθε 

σενάρια σε εκατομμύρια δολάρια. Κατατάσσουμε αυτές τις τιμές κατά φθίνουσα 

σειρά. Η 5η χειρότερη απώλεια (5 = 1% χ500), δηλ. το (100-99)-οστό ποσοστημόριο 

των 500 παρατηρήσεων, είναι η 1-day 99%VaR. Όπως είπαμε πριν, για να προκόψει 

η N-day VaR πολλαπλασιάζουμε την 1-day VaR με το λ[~Ν .

Κάθε μέρα η διαδικασία επαναλαμβάνεται, δηλαδή ανανεώνουμε τον υπολογισμό της 

VaR. Π.χ. την επόμενη μέρα θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για τις ημέρες 1 έως 

501.

6.2.3 Model Building Approach

Μια δεύτερη βασική μέθοδος για τον υπολογισμό της VaR είναι η model building 

approach (η οποία ονομάζεται και variance-covariance approach). Κάνουμε δύο 

υποθέσεις:

1. Η μεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου (δΡ) είναι γραμμική συνάρτηση των 

ποσοστιαίων μεταβολών των μεταβλητών.

2. Οι ποσοστιαίες μεταβολές των μεταβλητών ακολουθούν την πολυμεταβλητή 

κανονική κατανομή (multivariate normal distribution).

Οπότε η μεταβλητή δΡ ακολουθεί κανονική μεταβολή και συνεπώς υπάρχουν 

αναλυτικοί τύποι που συνδέουν την τυπική απόκλιση της δΡ με τις μεταβλητότητες 

(volatilities) σ,4 και τις συσχετίσεις (correlations) ρη των υποκείμενων μεταβλητών.

Η VaR μπορεί να υπολογιστεί από τις ιδιότητες της κανονικής κατανομής.

4 Η volatility (μεταβλητότητα) για την συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται ως η τυπική απόκλιση 

(standard deviation) της ημερήσιας ποσοστιαίας μεταβολής της κάθε μεταβλητής χΊ
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Πιο αναλυτικά (χωρίς όμως να μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες):

Έστω ότι έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο αξίας Ρ που αποτελείται από η χρεόγραφα όπου 

για κάθε χρεόγραφο ΐ έχουμε επενδύσει ποσό α, (1 </ </?). Ορίζουμε ως δχ, την 

ημερήσια ποσοστιαία μεταβολή του χρεογράφου ΐ. Οπότε η μεταβολή σε απόλυτους 

όρους για το χρεόγραφο ί είναι α,δχι και

δΡ = Σα.δχι
ι=1

Η διακύμανση της μεταβλητής δΡ δίδεται από τη σχέση

σ) = ΣΣΛΛαΛσ> = Σα'σι2 +2ΣΣΑ,α,α;σ,σ;
1=1 ]=\ ί=1 1=1 y=l

Παράδειγμα: Έστω ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο αποτελείται από $10 εκατ. μετοχές 

της Microsoft και $5 εκατ. μετοχές της AT&T, δηλ. α, = 10 και α2 = 5 Υποθέτουμε 

ότι οι αποδόσεις των δύο μετοχών ακολουθούν τη διμεταβλητή κανονική κατανομή 

με ρι; - 0,3, και επίσης σ,=0,02 και σ2=0,01. Εφαρμόζοντας αυτά που 

αναφέραμε πριν έχουμε

(7ρ = ΙΟ2 χθ,022 +52 χθ,ΟΙ2 + 2x10x5x0,3x0,2x0,01 = 0,0485 σρ = 0,220 

Αυτή είναι η τυπική απόκλιση της ημερήσιας μεταβολής της αξίας του 

χαρτοφυλακίου. Η 10-day 99% VaR ισούται με 2,33 x0,220χ VlO = $1,623 εκατ."

6.2.4 Monte Carlo Simulation 5

5 Ο συντελεστής 2,33 προκύπτει από την σωρευτική συνάρτηση πιθανότητας της τυπικής κανονικής 
κατανομής. Ισχύει Ν(2,33) = 1% . Αν είχαμε διαφορετικό επίπεδο εμπιστοσύνης π.χ. 95% θα 
χρησιμοποιούσαμε εκείνη την τιμή x ως συντελεστή που θέτει Ν(χ) = 5% .
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Μια εναλλακτική μέθοδος στις δύο προηγούμενες είναι η προσομοίωση Monte Carlo, 

η οποία μας βοηθά να προσδιορίσουμε την κατανομή πιθανοτήτων της μεταβλητής 

δΡ. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:

1. Εκτιμούμε τη σημερινή αξία του χαρτοφυλακίου.

2. Παίρνουμε ένα τυχαίο δείγμα από την πολυμεταβλητή κανονική κατανομή για τα 

δχ,.

3. Χρησιμοποιούμε τις τιμές των Sxt για να προσδιορίσουμε τις τιμές των 

μεταβλητών στο τέλος της ημέρας 6

4. Επανεκτιμούμε την αξία του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας τις τιμές από το 

βήμα 3.

5. Αφαιρούμε την τιμή του βήματος 4 από την τιμή του βήματος 1 για να 

προσδιορίσουμε μια τυχαία τιμή για τη δΡ.

6. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 έως 5 πολλές φορές για να δημιουργήσουμε την 

κατανομή πιθανοτήτων της δΡ.

Έστω ότι με τον παραπάνω τρόπο πήραμε 5.000 δειγματικές τιμές για την δΡ. Τις 

κατατάσσουμε κατά φθίνουσα σειρά. Η 50-οστή χειρότερη (δηλ. μεγαλύτερη) τιμή 

(50 = 1% χ 5.000) είναι η 1-day 99% VaR, οπότε για να βρούμε την N-day 99% VaR 

πολλαπλασιάζουμε με λ/ΪΟ κατά τα γνωστά.

Η κάθε μία από τις τρεις μεθόδους που αναφέραμε έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα (που δεν είναι του παρόντος να παρουσιάσουμε). Έτσι ανάλογα με 

την περίπτωση επιλέγεται η καταλληλότερη.

6 Υπενθυμίζουμε ότι οι μεταβλητές είναι ό,τι επηρεάζει την αξία του χαρτοφυλακίου, π.χ. οι τιμές των 
μετοχών αν έχουμε μετοχικό χαρτοφυλάκιο.
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6.3 Stress Testing and Back Testing 

Stress testing

Επιπρόσθετα από την μέτρηση της VaR ένα πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να θέσει 

ακραίες τιμές για τις παραμέτρους οι οποίες προσδιορίζουν το χαρτοφυλάκιο της. Π.χ. 

για ένα χαρτοφυλάκιο ομολόγων μπορεί να θέσει ως τιμές επιτοκίων κάποιες ακραίες 

τιμές που παρατηρήθηκαν πραγματικά στο παρελθόν, για να εξετάσει ποια τιμή 

μπορεί να πάρει η αξία του χαρτοφυλακίου της στην περίπτωση που υπάρξουν 

παρόμοιες συνθήκες κρίσης. To stress testing μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος για 

να λάβουμε υπόψη ακραία γεγονότα τα οποία συμβαίνουν κάποιες φορές, που όμως η 

κατανομή πιθανοτήτων τα θεωρεί ως απίθανα γεγονότα (δηλ. με μηδενική 

πιθανότητα).

Back testing

Ένας τρόπος για να εξετάσουμε με πόση ακρίβεια υπολογίζουμε την VaR είναι με 

back testing. Ας υποθέσουμε ότι μετράμε την 1-day 99% VaR. To back testing 

σημαίνει να δούμε πόσο συχνά η απώλεια σε μια ημέρα ξεπερνούσε την 1-day 99% 

VaR που είχαμε υπολογίσει εκείνη τη μέρα. Αν αυτή η υπέρβαση συνέβη περίπου για 

το 1% των ημερών σημαίνει ότι η μεθοδολογία μας είναι σωστή. Αν όμως συνέβη με 

μεγαλύτερο ποσοστό π.χ. 7%, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη 

μεθοδολογία με την οποία υπολογίζουμε την VaR.
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6.4 Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου

Σε γενικές γραμμές ο πιστωτικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται με δύο κατηγορίες 

μεθόδων. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από συμβατικές μεθόδους (on-balance 

sheet credit risk management) με αντιπροσωπευτικότερη τη διαδικασία αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας και κατάταξης σε κατηγορία (credit scoring and ranking), 

και δεύτερη κατηγορία αποτελείται από πιο σύγχρονες μεθόδους (off-balance sheet 

credit risk management) όπως είναι η χρήση πιστωτικών παραγώγων (credit 

derivatives).

6.4.1 Credit scoring and ranking7

Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.

Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από οίκους όπως η Moody’s και S&P και αφορά 

κρατικά ομόλογα, ή ομόλογα μεγάλων εταιρειών, σύμφωνα με το σύστημα της 

Moody’s η καλύτερη βαθμίδα είναι η Aaa. Ομόλογα που ανήκουν σ’ αυτή τη βαθμίδα 

έχουν σχεδόν μηδενική πιθανότητα αθέτησης. Η επόμενη καλύτερη βαθμίδα είναι η 

Aa. Ακολουθούν η A, Baa, Ba, Β, και Caa. Μόνο τα ομόλογα βαθμού Baa 

θεωρούνται ότι ανήκουν στην ομάδα investment grade. Οι αντίστοιχες διαβαθμίσεις 

της S&P είναι οι, AAA, AA, A, ΒΒΒ, ΒΒ, Β, και CCC. Και οι δύο οίκοι αξιολόγησης 

χρησιμοποιούν και ενδιάμεσες διαβαθμίσεις της μορφής Α+, Α- κλπ ώστε να 

μπορούν να αποδοθούν καλύτερα και λεπτότερες αποχρώσεις του πιστωτικού 

κινδύνου.8

Βλ. [4] κεφ. 5
8 Για πιο θεωρητικές λεπτομέρειες βλ.[6]. Στο άρθρο [7] παρουσιάζεται κάποιος προβληματισμός 
σχετικά με το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των διεθνών οίκων αξιολόγησης.
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Στην καθημερινή πρακτική τους όμως οι τράπεζες - και ιδίως οι ελληνικές οι οποίες 

χρηματοδοτούν επί τω πλείστω μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν 

εξωτερική αξιολόγηση - χρησιμοποιούν τα εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης, που θα 

περιγραφούν στο επόμενο κεφάλαιο που αφορά την ALPHA BANK. Τα συστήματα 

αυτά αναπτύσσονται από την ίδια την τράπεζα, αποτελούν ιδιοκτησία της και δεν 

δημοσιεύονται προς τα έξω. Επισημαίνουμε κάποια σημεία:

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας επιχείρησης λαμβάνονται 

υπόψη οι μακρο-συνθήκες όσο και οι μικρο-συνθήκες. Οι μακρο-συνθήκες 

περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που αφορούν το μακροοικονομικό περιβάλλον, 

δηλαδή την κατάσταση της οικονομίας γενικότερα, ενώ οι μικρο-συνθήκες αφορούν 

τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, και τον τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

λειτουργίας της ίδιας της επιχείρησης, τον τρόπο λειτουργίας της κ.λπ..

Ως μικρο-κριτήρια κατάταξης σε κατηγορία πιστωτικού κινδύνου μπορούμε να 

αναφέρουμε τα εξής:

1. Πωλήσεις, ανάπτυξη κερδών - είδος ζητούμενου δανείου και ποσό

2. Κεφαλαιακή διάρθρωση - καθαρή θέση, ρευστότητα, ταμειακή ροή

3. Περιθώρια κέρδους - αποτελεσματικότατα

4. Μορφή οργάνωσης - ποιότητα management

5. Θέση στην αγορά - ανταγωνισμός

6. Χρονική διάρκεια λειτουργίας, ποιότητα σχέσεων με τράπεζα, πιστωτές

7. Οικονομικός κλάδος - γεωγραφική θέση

8. Ποιότητα μηχανολογικού εξοπλισμού, επενδυτικά προγράμματα

9. Σχεδιασμός, Μάρκετινγκ, 'Ερευνα και Τεχνολογία (R&D)
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10. Ποιότητα και επάρκεια πληροφόρησης (από τη μεριά της τράπεζας)

11. Ιστορικό συναλλακτικής συμπεριφοράς (αποπληρωμές δανείων κλπ)

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορία πιστωτικού κινδύνου στην οποία θα καταταχτεί 

μια επιχείρηση η οποία αιτείται δάνειο, εξαρτάται από τα κριτήρια του scoring που 

θέτει η τράπεζα ανάλογα και με τις οικονομικές συνθήκες. Σε δύσκολες οικονομικές 

περιόδους για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να καταταχθεί σε κατώτερη 

βαθμίδα από αυτή που θα κατατασσόταν σε καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Η 

διαδικασία δηλαδή είναι δυναμική.

Αφού προσδιοριστεί η πιστοληπτική βαθμίδα που ανήκει μια επιχείρηση 

προσδιορίζεται και το επιτόκιο δανεισμού της ως spread πάνω στο βασικό δανειστικό 

επιτόκιο (prime rate). Εξυπακούεται ότι όσο πιο «επικίνδυνη» από πιστοληπτική 

άποψη είναι μια επιχείρηση, με τόσο υψηλότερο επιτόκιο θα δανειοδοτηθεί.

6.4.2 Ελάττωση της έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο9

Βασικό ρόλο στις χρηματοδοτήσεις παίζει η εμπράγματη εξασφάλιση 

(collateralization) με την μορφή προσημειώσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Η 

ύπαρξη εξασφαλίσεων δεν επηρεάζει την κατάταξη σε κατηγορία πιστωτικού 

κινδύνου, αλλά λαμβάνεται υπόψη για την τελική έγκριση του δανείου. Στην 

περίπτωση που παρουσιάζονται αμφιβολίες για την δυνατότητα αποπληρωμής του 

δανείου συνήθως ζητούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις.

9 Βλ. [1] κεφ.26.
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Στις ξένες αγορές υπάρχει και το downgrade trigger δηλ. αν υποβαθμιστεί η 

δανειολήπτρια επιχείρηση στην κατηγορία πιστωτικού κινδύνου τότε υπάρχει όρος να 

κλείσει η σύμβαση και την πληρωμή κάποιου χρηματικού ποσού. Μ’ αυτό τον τρόπο 

υπάρχει σημαντική μείωση του πιστωτικού κινδύνου αλλά όχι πλήρης εξάλειψή του, 

κι αυτό γιατί στην περίπτωση μεγάλης υποβάθμισης σε μικρό χρονικό διάστημα η 

αδυναμία της επιχείρησης θα προκαλέσει μεγάλη απώλεια στην τράπεζα.

Ένας κλασικός, αλλά πολύ σημαντικός τρόπος μείωσης του πιστωτικού κινδύνου 

είναι η διαφοροποίηση (diversification). Οι τράπεζες έχουν εσωτερικούς 

κανονισμούς που προσδιορίζουν τη μέγιστη επιτρεπτή έκθεση για μία συγκεκριμένη 

επιχείρηση, κλάδο, ή χώρα. Τα πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives) που θα 

εξετάσουμε παρακάτω είναι ένας τρόπος για να παρακαμφθούν αυτοί οι περιορισμοί.

6.4.3 Credit VaR

Δεν θα ήταν ολοκληρωμένη η παρουσίαση αν δεν αναφερόμασταν στην έννοια της 

Credit VaR. Είναι έννοια παρόμοια με την Αξία σε Κίνδυνο που παρουσιάσαμε σε 

προηγούμενη ενότητα με τη διαφορά ότι αναφέρεται στον πιστωτικό κίνδυνο. 

Δηλαδή, είναι η πιστωτική απώλεια η οποία δεν θα υπέρ βούμε με συγκεκριμένη 

πιθανότητα X και για συγκεκριμένο χρόνο Τ. Ενώ η VaR συνήθως αναφέρεται σε 

διάστημα 10 ημερών, η Credit VaR αναφέρεται σε μεγαλύτερο, συνήθως ένα έτος. Η 

ALPHA BANK για τη μέτρηση της Credit VaR χρησιμοποιεί την μέθοδο 

CreditMetrics που έχει αναπτύξει η J.P. Morgan.10

10 Σύντομη περιγραφή της μεθόδου υπάρχει στο [1], κεφ.26.
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6.4.4 Credit risk derivatives (πιστωτικά παράγωγα προϊόντα)11

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (εν συντομία παράγωγα) έχουν γίνει 

πλέον απαραίτητα εργαλεία για την αντιστάθμιση των κινδύνων (hedging). Τα 

πιστωτικά παράγωγα (credit derivatives) βοηθούν τα πιστωτικά ιδρύματα στην ενεργό 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

μετατόπιση τον πιστωτικού κινδύνου από μια επιχείρηση σε μια άλλη, και επίσης για 

να επιτευχθεί διασπορά (diversification) του κινδύνου μέσω της ανταλλαγής 

{swapping) ενός είδος έκθεσης με ένα άλλο είδος. Λόγω της πολυπλοκότητας του 

αντικειμένου, θα επιχειρήσουμε απλώς μια σύντομη περιγραφή μόνο δύο πιστωτικών 

παραγώγων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

6.4.4.1 Credit default swap

Το πιο κοινό πιστωτικό παράγωγο είναι το credit default swap (CDS)* 12. Είναι ένα 

συμβόλαιο όπου μια δανείστρια επιχείρηση (εδώ η τράπεζα) αγοράζει ασφάλιση που 

καλύπτει την περίπτωση που η δανειζόμενη επιχείρηση αθετήσει (defaults) την 

επιστροφή των υποχρεώσεών της. Η αποζημίωση (payoff) είναι η διαφορά μεταξύ 

της ονομαστικής αξίας του ομολόγου που εκδόθηκε από την δανειζόμενη επιχείρηση 

και της αγοραίας αξίας του αμέσως μετά την αθέτηση13. Η ορολογία που 

χρησιμοποιείται για τα CDS είναι:

- Reference entity = η δανειζόμενη επιχείρηση

" Βλ.[1] κεφ. 27.
12 Προς αποφυγή λανθασμένης απόδοσης κάποιων όρων στα ελληνικά διατηρούμε την πρωτότυπη 
αγγλική ονομασία.
13 Υποτίθεται ότι η δανείστρια τράπεζα έχει αγοράσει ομόλογα που έχει εκδώσει η δανειζόμενη 
επιχείρηση. Κατά την ευρεία έννοια, η χορήγηση δανείων μπορεί να εκληφθεί ως αγορά (long 
position) ομολόγων που εκδίδει η δανειζόμενη επιχείρηση.
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Credit event = η αθέτηση (default)

Reference obligation = το ομόλογο 

- Notional principal = η ονομαστική αξία του ομολόγου

Ο αγοραστής του CDS (η τράπεζα) κάνει περιοδικές πληρωμές (βασισμένες σε 

κάποιο συμφωνημένο επιτόκιο επί της ονομαστικής αξίας του ομολόγου) στον 

πωλητή του CDS μέχρι το τέλος της χρονικής διάρκειας ισχύος του συμβολαίου, ή 

μέχρι να συμβεί το πιστωτικό γεγονός, δηλ. η αθέτηση. Αν συμβεί η αθέτηση, τότε 

αγοραστής κάνει μια τελευταία πληρωμή που αφορά τους τυχόν δεδουλευμένους 

χρεωστικούς τόκους, και είτε

(α) παραδίδει στον πωλητή το ομόλογο λαμβάνοντας ως αντίτιμο την ονομαστική

αξία του ομολόγου στην περίπτωση που έχουμε φυσική παράδοση, ή

(b) στην περίπτωση που υπάρχει χρηματικός διακανονισμός (cash settlement)

λαμβάνει τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας του ομολόγου και της αγοραίας

αξίας του, δηλ. το ποσό (100-Ζ)% επί του notional principal, όπου Ζ είναι η μέση

τιμή της αγοραίας αξίας του ομολόγου κατά ένα προκαθορισμένο αριθμό πρόσφατων

ημερών.

Για παράδειγμα, έστω διάρκεια CDS = 5 έτη, έναρξη = Μάρτιος 2002, notional 

principal = $100 εκατ., επιτόκιο = 0,90%. Αν δεν υπάρχει αθέτηση ο αγοραστής του 

CDS θα πληρώνει το ποσό των $900.000 κάθε πρώτη Μαρτίου κάθε χρονιά από 2003 

έως 2007. Έστω ότι συμβαίνει αθέτηση στη μέση του 4ου χρόνου, δηλ. τον 

Σεπτέμβριο του 2005. Τότε ο αγοραστής πληρώνει του χρεωστικούς δεδουλευμένους 

τόκους δηλ. $450.000 και είτε

(α) παραδίδει στον πωλητή ονομαστική αξία του ομολόγου ίση με $100 εκατ. και 

λαμβάνει $100 εκατ. μετρητά στην περίπτωση όπου έχουμε φυσική παράδοση, ή
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(β) στην περίπτωση χρηματικού διακανονισμού λαμβάνει ποσό μετρητών ίσο με 

(100-Ζ)% επί $100 εκατ. Αν η μέση τιμή της αγοραίας αξίας του ομολόγου ήταν π.χ. 

$35 για κάθε $100 ονομαστικής αξίας, τότε λαμβάνει ποσό ίσο με (100-35)% επί 

$100 εκατ = %65 εκατ.

Και στις δύο περιπτώσεις δεν χρειάζεται να γίνουν άλλες πληρωμές από τον 

αγοραστή του CDS. Η διαδικασία φαίνεται στο επόμενο σχήμα.

0,90% ανά έτος
Αγοραστής Πωλητής
προστασίας από

W
προστασίας από

αθέτηση (η τράπεζα) αθέτηση

4--------------------------------------------------------

Αποζημίωση αν 
συμβεί η αθέτηση

Credit default swap (CDS)

Εκτός από τη μετατόπιση του πιστωτικού κινδύνου σε άλλη επιχείρηση (τον πωλητή 

του CDS) τα CDS μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διασπορά του 

πιστωτικού κινδύνου. Αν για παράδειγμα η τράπεζα θεωρεί ότι έχει κάνει μεγάλο 

πιστωτικό άνοιγμα σε μια σχετικά «επικίνδυνη» επιχείρηση, τότε ταυτόχρονα με την 

αγορά ενός CDS, μπορεί να πουλήσει άλλο CDS που αφορά άλλη επιχείρηση με 

μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα, ώστε να πραγματοποιεί και κάποια έσοδα από 

την είσπραξη των ασφαλίστρων.

6Α.4.2 Total return swap (TRS)

Τα TRS χρησιμοποιούνται ως επενδυτικά οχήματα. Μια επιχείρηση που επιθυμεί να 

επενδύσει σε ένα ομόλογο (ή χαρτοφυλάκιο ομολόγων) μπορεί να προσεγγίσει ένα
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πιστωτικό ίδρυμα που θα αγοράσει το ομόλογο για λογαριασμό της. Αμέσως μετά το 

πιστωτικό ίδρυμα θα συνάψει TRS σύμφωνα με το οποίο θα πληρώνει στην 

επιχείρηση την συνολική απόδοση του ομολόγου (γι’ αυτό ονομάζεται total return 

swap), και θα εισπράττει επί της ονομαστικής αξίας του ομολόγου κυμαινόμενο 

επιτόκιο LIBOR14 συν ένα spread που εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το πιστωτικό ίδρυμα είναι ο κάτοχος των 

ομολόγων και έχει πολύ λιγότερη έκθεση στον κίνδυνο αθέτησης της επιχείρησης, απ’ 

ότι αν την δάνειζε απευθείας για να αγοράσει τα ομόλογα. Κατά την έναρξη της 

συμφωνίας η αξία του TRS είναι μηδέν, δηλαδή δεν χρειάζεται η δανειζόμενη 

επιχείρηση να πληρώσει κάτι. Κατά τη διάρκεια όμως της ισχύος του TRS η αξία15 

του μεταβάλλεται (ότι κερδίζει η μία πλευρά το χάνει η άλλη), αλλά δεν είναι του 

παρόντος να το αναλύσουμε περαιτέρω. Η διαδικασία απεικονίζεται στο επόμενο 

σχήμα.

Συνολική απόδοση του ομολόγου
Πληρωτής της Αποδέκτης της
συνολικής απόδοσης Ψ

συνολικής
του ομολόγου (η απόδοσης του
τράπεζα) ομολόγου (η

I TROR + snreaH
επιχείρηση)

Total return swap (TRS)

14 London InterBank Offer Rate. Είναι το διατραπεζικό δανειστικό επιτόκιο της χρηματαγοράς του 
Λονδίνου για τα διάφορα νομίσματα, που χρησιμοποιείται ως επιτόκιο αναφοράς.
15 Όταν αναφερόμαστε σε αξία ενός παραγώγου εννοούμε πόσο θα εισέπραττε ή θα πλήρωνε αν 
έκλεινε τη θέση του πριν τη λήξη της ισχύος του παρα/ώγου.
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6.5 Διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων

Στο κεφάλαιο Asset Liability Management (ALM) περιγράψαμε τρόπους με τους 

οποίους τα πιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο επιτοκίων (interest rate 

risk). Είχαμε περιοριστεί μόνο στις εντός ισολογισμού (on-balance sheet) μεθόδους. 

Τώρα θα αναφερθούμε στις εκτός ισολογισμού (off-balance) μεθόδους δηλ. στη 

χρήση παραγώγων. Τα επιτοκιακά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία που 

οι αποζημιώσεις τους (payoffs) εξαρτώνται κατά κάποιο τρόπο από το επίπεδο των 

επιτοκίων.

Επιλέγουμε να παρουσιάσουμε εν συντομία μόνο κάποια από αυτά.

6.5.1 Forward Rate Agreements (FRA’s)16

Τα FRA’s είναι συμφωνίες με τις οποίες «κλειδώνουμε» από σήμερα ένα μελλοντικό 

επιτόκιο (με το οποίο θα επενδύσουμε ή θα δανειστούμε ένα ποσό).

Αν φοβόμαστε άνοδο επιτοκίων τότε αγοράζουμε ένα FRA. Δηλαδή συμφωνούμε 

με τον αντισυμβαλλόμενο (πωλητή) να πληρώνουμε ένα προκαθορισμένο 

(κλειδωμένο) επιτόκιο (FRA rate) και να εισπράττουμε το τότε επιτόκιο της 

αγοράς (π.χ. LIBOR) επί ενός νοητού κεφαλαίου (notional principal) για το 

μελλοντικό χρονικό διάστημα μεταξύ των χρονικών στιγμών Τλ και Τ’,. To FRA 

ουσιαστικά είναι μια χρηματορροή που πραγματοποιείται κατά τη χρονική στιγμή 

Τ2 και είναι ίση με:

L(R-Rk)(T2 -Τχ)

16 Βλ. [4], κεφ.6
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όπου L = notional principal, R = το επιτόκιο της αγοράς που θα ισχύει για εκείνο το 

διάστημα, /ή =το προκαθορισμένο επιτόκιο (FRA rate). Αν όντως ανέβουν τα 

επιτόκια ο αγοραστής θα έχει κέρδος, όπως απεικονίζει το παρακάτω σχήμα. Φυσικά 

τα αντίθετα ισχύουν για τον πωλητή ο οποίος έχει αντίθετες προσδοκίες από εμάς 

(φοβάται πτώση επιτοκίων).

▲
Επιτόκιο R

Απώλειες
αγοραστή

Απώλειες
πωλητή

Χρόνος

FRA rate (Rk)

6.5.2 Interest Rate Futures (IRF’s)17

Τα futures (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης) είναι συμφωνίες με τις οποίες 

«κλειδώνουμε» μια μελλοντική τιμή αγοράς ή θα πώλησης μιας υποκείμενης αξίας.

Ας υποθέσουμε ότι είμαστε κάτοχοι ενός ομολόγου που δίνει σταθερό τοκομερίδιο 

και φοβόμαστε ότι θα ανέβουν τα επιτόκια, πράγμα που θα προκαλέσει μείωσή της 

τιμής του ομολόγου. Για να προστατευτούμε παίρνουμε θέση πωλητή (short position) 

σε future που έχει ως υποκείμενη αξία το ομόλογο. Έτσι ουσιαστικά «κλειδώνουμε» 

μια μελλοντική τιμή πώλησής του.

17 Βλ.[4], Κεφ.6.
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Αν δεν κατέχουμε το ομόλογο και επιθυμούμε να το αγοράσουμε κάποια στιγμή στο 

μέλλον, δηλ. φοβόμαστε άνοδο της τιμής του (μείωση επιτοκίων) τότε παίρνουμε 

θέση αγοραστή (long position) σε future που έχει ως υποκείμενη αξία το ομόλογο, 

δηλαδή «κλειδώνουμε» την μελλοντική τιμή αγοράς του.

Χρησιμοποιήσαμε σκόπιμα παράδειγμα με ομόλογο για να συσχετίσουμε το future με 

τα επιτόκια. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές παραγώγων που έχουν ως σκοπό την 

αντιστάθμιση κινδύνων από μεταβολές επιτοκίων, χωρίς να σχετίζονται απαραίτητα 

με ομόλογα (τα Eurodollar futures για παράδειγμα στηρίζονται στο μελλοντικό 

LIBOR). Υπενθυμίζουμε ότι το Ενεργητικό και το Παθητικό μιας τράπεζας είναι 

στην ουσία χαρτοφυλάκια ομολόγων που η αξία τους επηρεάζεται (και) από τις 

μεταβολές επιτοκίων (βλ. Κεφ.4 - Κίνδυνος Επιτοκίων, συγκεκριμένα Κίνδυνος 

Θέσης). Οπότε, εύλογα, η χρήση IRF’s μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αντιστάθμιση του παραπάνω κινδύνου.

6.5.3 Interest Rate Caps/Floors, Collars18

Έστω ότι έχουμε δανειστεί με κυμαινόμενο επιτόκιο (π.χ. LIBOR) το οποίο 

αναπροσαρμόζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ. κάθε τρίμηνο. Ο τόκος που 

πληρώνουμε στο τέλος του κάθε τριμήνου υπολογίζεται με το επιτόκιο LIBOR που 

παρατηρήθηκε στην αρχή του τριμήνου. To interest rate cap είναι ένα παράγωγο το 

οποίο μας πληρώνει τη διαφορά αν το κυμαινόμενο επιτόκιο LIBOR ξεπεράσει 

κάποιο συγκεκριμένο όριο. Αν π.χ. το όριο αυτό είναι 8%, στην περίπτωση που το

18 Βλ.[1] κεφ.22.
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LIBOR της αρχής του τριμήνου είναι 9%, θα πληρωθούμε τη διαφορά της μίας 

ποσοστιαίας μονάδας από το cap.

To interest rate floor είναι κάτι αντίστοιχο όταν έχουμε επενδύσει ένα ποσό με 

κυμαινόμενο επιτόκιο. Μας προστατεύει από τον κίνδυνο το επιτόκιο αυτό να πέσει 

κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο (γι’ αυτό ακριβώς λέγεται και floor).

Ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω παραγώγων είναι το interest rate collar (δηλ. 

cap μαζί με floor). Μ’αυτό εξασφαλίζουμε ότι το επιτόκιο της επένδυσής ή του 

δανείου μας θα βρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένο εύρος.

6.5.4 Swaps, Swap options

Τελειώνοντας απλώς αναφέρουμε τα swaps που είναι συμφωνίες ανταλλαγής 

σταθερού με κυμαινόμενο επιτόκιο, και τα swap options (swaptions) που είναι 

συνδυασμός δικαιώματος προαίρεσης (option) και swap, δηλ. έναντι κάποιου 

αντιτίμου {premium) μας δίνει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να εισέλθουμε 

μελλοντικά σε συμφωνία swap με συγκεκριμένους όρους.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ.6, Σταύρος Πολίτης
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Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK

7.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να περιγράφουμε ως περιπτωσιακή μελέτη 

(case study) τους τρόπους με τους οποίους η ALPHA BANK παρακολουθεί και 

διαχειρίζεται τους διάφορους κινδύνους. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει κάποια 

δέσμευση ως προς συγκεκριμένη μεθοδολογία, ούτε εγχειρίδια στα οποία ορίζεται 

σαφώς πώς θα γίνεται η παρακολούθηση και πόση θα είναι η ανοχή στον Κίνδυνο. Τα 

διάφορα μοντέλα είναι έτσι κι αλλιώς υπό διαμόρφωση και η καταλληλότητά του 

καθενός θα πρέπει να δοκιμάζεται στην πράξη για μακρύ χρονικό διάστημα.

Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη παρουσίαση της Τράπεζας και των βασικών 

εργασιών της.

7.2.1 Σύντομο ιστορικό της ALPHA BANK

Ο αρχικός τραπεζικός οίκος ιδρύεται στην Καλαμάτα το 1979 από τον Ιωάννη Φ. 

Κωστόπουλο και προβαίνει στις πρώτες τραπεζικές εργασίες. Το Μάρτιο του 1918 

ιδρύεται η Τράπεζα Καλαμών και το 1925 εισέρχεται στο Χρηματιστήριο ως 

Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, με έδρα την Αθήνα. Το 1947 μετονομάζεται 

σε Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως. Υπό την διοίκηση του Σπύρου I. Κωστόπουλου η 

τράπεζα πετυχαίνει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης και εξαπλώνεται στις 

ελληνικές επαρχίες.

Το 1984 αναλαμβάνει την διοίκηση ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος (τρίτη γενεά) που από 

το 1973 είχε εκλεγεί διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος εγκαινιάζει νέα περίοδο

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 7, Σταύρος Πολίτης
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αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της τράπεζας: υιοθετείται το σήμα από ένα 

αρχαίο νόμισμα της Αίγινας, αρχίζουν οι επενδύσεις σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό που 

κατέστησαν την τράπεζα πρωτοπόρο στον τομέα αυτό και συνεχίζεται η επέκταση 

του δικτύου.

Το 1994 τέθηκε σε ισχύ η νέα επωνυμία της Τράπεζας Πίστεως με την προσθήκη της 

λέξης «Alpha», η οποία κατέστη επιτακτική τόσο για να συνδέει την τράπεζα με τις 

εταιρίες του ομίλου, όσο και για να τη χαρακτηρίζει στο εξωτερικό, να της δίνει 

δυναμικότητα, ελληνικότητα, μέγεθος, ποιότητα.

Η Alpha Τράπεζα Πίστεως προέβη στην εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας τον Μάρτιο 

του 1998, και η καινούρια τράπεζα που προέκυψε από τη συγχώνευση έχει πλέον την 

επωνυμία ALPHA BANK.

7.2.2 Η Τράπεζα

Η ALPHA BANK είναι η δεύτερη σε μέγεθος Τράπεζα στην Ελλάδα, με σημαντική 

παρουσία στις βασικές αγορές του εγχώριου χρηματοοικονομικού τομέα καθώς και 

στο Λονδίνο και στις χώρες της Νοτιοανατολική Ευρώπης. Το 2002 το μερίδιο 

αγοράς στο σύνολο των ελληνικών εμπορικών τραπεζών ανήρχετο σε 19%. Μεταξύ 

των πολύ σημαντικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της συμπεριλαμβάνονται το 

εκτεταμένο και εκσυγχρονισμένο δίκτυο Καταστημάτων, που καλύπτει σήμερα όλη 

την Ελλάδα, η πελατειακή βάση τόσο στον τομέα των ιδιωτών όσο και στους τομείς 

των επιχειρήσεων και των θεσμικών επενδυτών, το πολύ ισχυρό εμπορικό σήμα και 

το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας της.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 7, Σταύρος Πολίτης
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Κατά το ίδιο έτος (2002) πραγματοποιήθηκε αναδιοργάνωση του Ομίλου. Η τράπεζα 

λειτουργεί πλέον με νέα διοικητική δομή, για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 

αυξανόμενες απαιτήσεις1. Οι δραστηριότητες διακρίνονται σε εργασίες retail (λιανική 

τραπεζική) και σε εργασίες wholesale banking (τραπεζική εργασιών μεγάλων 

επιχειρήσεων) όπου κατατάσσονται οι Διευθύνσεις και οι εταιρείες του Ομίλου1 2, 

αναλόγως του αντικειμένου τους.

7.2.3 Βασικές εργασίες της Τράπεζας3 

Retail banking (λιανική τραπεζική)

Από το δίκτυο των Καταστημάτων, καθώς και από τα δίκτυα εταιρειών του Ομίλου, 

εξυπηρετούνται οι εργασίες του retail banking όπως είναι: οι καταθέσεις, τα 

επενδυτικά προϊόντα, τα τραπεζοασφαλιστικά4 και τα βασικά ασφαλιστικά προϊόντα, 

οι τραπεζικές εργασίες έναντι προμήθειας (αμοιβαία κεφάλαια, πιστωτικές κάρτες, 

κινήσεις κεφαλαίων, χρηματιστηριακές εργασίες, πληρωμές κλπ), οι χορηγήσεις σε 

ιδιώτες (καταναλωτική και στεγαστική πίστη), οι χορηγήσεις σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οι εγγυητικές επιστολές, το leasing (χρηματοδοτική μίσθωση), και το 

factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων). Όλες οι παραδοσιακές αλλά και 

πολλές νέες τραπεζικές εργασίες, καθώς και οι υπηρεσίες και προϊόντα των εταιρειών

1 Βλ. Οργανόγραμμα της τράπεζας στο τέλος του κεφαλαίου

2 Οι εταιρείες του Ομίλου αναφέρονται στο τέλος του κεφαλαίου.

3 Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις κύριες εργασίες της Τράπεζας για να τις συνδέσουμε με το 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στο [9] (Ετήσιος 

Απολογισμός 2002).

Α Ο όρος «τραπεζοασφάλειες» (bankassurance) αναφέρεται σε τυποποιημένα ασφαλιστικά προϊόντα 

που διατίθενται από τα τραπεζικά καταστήματα, πχ η χορήγηση επαγγελματικού δανείου συνοδεύεται 

με ασφάλεια ζωής του δανειολήπτη.
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του Ομίλου, προσφέρονταν, μερικές φορές, ως τυποποιημένα προϊόντα, 

ολοκληρωμένα και σε ανταγωνιστικές τιμές, με βασικό στόχο την καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών, τόσο των ιδιωτών όσο και θεσμικών 

επενδυτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Χρηματοδοτήσεις

Η Τράπεζα επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυση των χορηγήσεων και τη σημαντική 

αύξηση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά, τόσο στους ιδιώτες (καταναλωτική και 

στεγαστική πίστη) όσο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι χαρακτηριστικότερες 

κατηγορίες δανείων που προσφέρει η ALPHA BANK είναι:

- Δάνεια Κατοικίας. Το έτος 2002 ο ρυθμός αναπτύξεως της στεγαστικής πίστης 

στο σύνολο της ελληνικής αγοράς παρουσίασε αύξηση της τάξης του 35%. Η 

ALPHA BANK, με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στεγαστικών προγραμμάτων, 

με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, πέτυχε την ίδια χρονική περίοδο αύξηση της 

τάξης του 91%.

- Καταναλωτικά Δάνεια. Κατά το έτος 2002 η ALPHA BANK πέτυχε αύξηση των 

Καταναλωτικών Δανείων κατά 23% σε μια αγορά της οποίας ο ρυθμός 

αναπτύξεως παρουσίασε μείωση σε σχέση με το 2001.

- Επιχειρηματικά Δάνεια / Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: στο πλαίσιο της 

γενικότερης στρατηγικής επεκτάσεως της, η Τράπεζα αποδίδει εξαιρετικά 

βαρύνουσα σημασία στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

και ελεύθερων επαγγελματιών. Έχει επίσης αναλάβει την προώθηση των 

Περιφερειακών Προγραμμάτων του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τα οποία
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αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων των κλάδων μεταποιήσεως και τουρισμού.

- Πλαστικό χρήμα. Η ALPHA BANK κατέχει πρωτεύουσα θέση σε διαφορετικά 

προϊόντα καρτών για να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των 

επιχειρήσεων. Είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που προσφέρει ολοκληρωμένη 

συνεργασία στις επιχειρήσεις και την πλήρη σειρά καρτών Visa, Mastercard και 

American Express.

Asset management (Διαχείριση Ενεργητικού). Οι επενδυτικές υπηρεσίες και η 

διαχείριση των πελατών της Τράπεζας πραγματοποιούνται μέσω των εταιρειών 

του Ομίλου5. Πραγματοποιούνται μελέτες για τα νέα προϊόντα που 

δημιουργούνται και για τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Παρουσιάζονται και 

αναπτύσσονται σχέσεις με τους θεσμικούς επενδυτές ενώ γίνεται η διαχείριση των 

χαρτοφυλακίων των αμοιβαίων κεφαλαίων του Ομίλου, των πελατών private 

banking (μεγάλοι ιδιώτες πελάτες).

Λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου. Η Τράπεζα συμμετέχει ενεργά σε 

επιλεγμένες αγορές συναλλάγματος, χρήματος, τίτλων και παραγώγων προϊόντων, 

τόσο για επενδυτικούς λόγους, όσο και για την αντιστάθμιση κινδύνων τόσο για 

λογαριασμό της όσο και για λογαριασμός των πελατών της. Η χρησιμοποίηση 

μεθόδων μετρήσεως των κινδύνων αγοράς για την έγκαιρη γνώση της 

επιπτώσεως των μεταβολών επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών κλπ, 

καθώς και η βελτίωση των υφισταμένων μηχανισμών διαχείρισης συντελούν 

σημαντικά στον περιορισμό των κινδύνων, στην άμεση προσαρμογή στις νέες 

συνθήκες της αγοράς και στην καλύτερη αποτελεσματικότητα. Η Τράπεζα έχει 

σημαντική παρουσία στην εγχώρια και διεθνή αγορά ομολόγων (πρωτογενή και

5 Οι εταιρείες του Ομίλου παρουσιάζονται στο τέλος του κεφαλαίου.
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δευτερογενή αγορά) με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση εγχώριων και ξένων 

πελατών, και λαμβάνει μέρος στην διοργάνωση κοινοπρακτικών δανείων6 στην 

ελληνική αγορά.

7.2.4 Ανακεφαλαίωση

Παρουσιάσαμε επιγραμματικά κάποιες από τις κυριότερες εργασίας της ALPHA 

BANK. Σύμφωνα με τον τελευταίο Ετήσιο Απολογισμό (2002), οι κύριοι άξονες της 

πολιτικής της Τράπεζας είναι η σταθερή επέκταση των δραστηριοτήτων στο retail 

banking (λιανική τραπεζική), με έμφαση στη στεγαστική και καταναλωτική πίστη, 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η επίτευξη υψηλού ρυθμού ανάπτυξης 

στους τομείς της διαχείρισης κεφαλαίων πελατών (αμοιβαία κεφάλαια, private 

banking, mass affluent banking7, των ασφαλειών, της επενδυτικής τραπεζικής 

(αναδοχές) και του corporate banking (τραπεζική μεγάλων εργασιών με 

επιχειρήσεις).

Για να επιτύχει η Τράπεζα ανάπτυξη και αύξηση του μεριδίου αγοράς στους 

επιθυμητούς τομείς, πρέπει να αναλάβει και τους αντίστοιχους κινδύνους. Παίρνοντας 

ως παράδειγμα τους τομείς της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης οι οποίοι 

παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη τελευταία στη χώρα μας λόγω των χαμηλών 

επιτοκίων, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι υπάρχει η ανάγκη προσεκτικής 

διαχείρισης που να βρίσκει τη χρυσή τομή μεταξύ της κερδοφορίας και του 

αναλαμβανόμενου κινδύνου (συγκεκριμένα εδώ αναφερόμαστε στον πιστωτικό

6 Κοινοπρακπκό είναι ένα δάνειο μεγάλου ποσού προς μία μεγάλη επιχείρηση που δεν θα μπορούσε να 

δοθεί μόνο από μία τράπεζα, αλλά χορηγείται από μια ομάδα (κοινοπραξία) τραπεζών. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο επιτυγχάνεται και η διασπορά του κινδύνου σε περισσότερες από μία τράπεζες.

7 Τραπεζικές εργασίες με ευκατάστατους πελάτες.
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κίνδυνο). Άλλοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Τράπεζα λόγω της δραστηριοποίησής 

της στους προαναφερθέντες τομείς είναι ο Κίνδυνος Αγοράς, ο Κίνδυνος 

Ρευστότητας, και ο Λειτουργικός Κίνδυνος. Αμέσως παρακάτω εξετάζουμε τις 

μεθόδους με τις οποίες η ALPHA BANK διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους.

7.3 Η Διαχείριση των κινδύνων στην ALPHA BANK8

Η Διεύθυνση Παρακολουθήσεως Κινδύνων9 έχει την ευθύνη για τη μέτρηση, καθώς 

και τη βελτίωση των μεθόδων μετρήσεως των χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

Ενημερώνει σχετικά τη Γενική Διεύθυνση, την Επιτροπή Διαχειρίσεως στοιχείων 

Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO), τις Διευθύνσεις, τα Καταστήματα και τις Εταιρείες 

του Ομίλου. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που εξετάζονται είναι κυρίως ο 

πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, που προκύπτει για το χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών καθώς και κατά τη διαχείριση στοιχείων Ενεργητικού-Παθητικού, και ο 

κίνδυνος ρευστότητας.

-Πιστωτικός κίνδυνος

Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόμενο μη έγκαιρης αποπληρωμής των 

υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων προς την Τράπεζα με συνέπεια την απώλεια 

κεφαλαίων. Η έγκαιρη εκτίμηση αυτών των ενδεχομένων και η ελαχιστοποίηση 

συνολικά για την Τράπεζα του ποσοστού που δεν αποπληρώνεται αποτελεί τον κύριο 

στόχο της διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου. Βασικά εργαλεία για τον σκοπό αυτό

8 Οι πληροφορίες αυτής της παραγράφου προέρχονται από τον Απολογισμό της ALPHA BANK του 

2001. Οι διάφορες τεχνικές έχουν επεξηγηθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο.

9 Βλ. Οργανόγραμμα της Τραπέζης στο τέλος του κεφαλαίου.
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αποτελούν τόσο το εσωτερικό σύστημα διαβαθμίσεως των αντισυμβαλλομένων σε 

κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου10 11, όσο και διαδικασίες εγκρίσεων 

χρηματοδοτήσεων, ελέγχου και παρακολουθήσεως των στοιχείων των 

αντισυμβαλλομένων.

Η Τράπεζα για τον σκοπό αυτό:

-έχει θεσπίσει συγκεκριμένα όρια εγκρίσεως χρηματοδοτήσεων σε κάθε εγκριτικό 

επίπεδο καθώς και συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική, ανάλογα με την εκτίμηση του 

πιστωτικού κινδύνου και

-παρακολουθεί τη μεταβολή της κατηγορίας του πιστωτικού κινδύνου των πιστούχων 

και χαράσσει την απαιτούμενη στρατηγική.

-Κίνδυνος αγοράς

Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από δυσμενές εξελίξεις στην 

τιμή ή τη μεταβλητότητα που παρατηρούνται στις αγορές επιτοκίων, συναλλάγματος, 

μετοχών και εμπορευμάτων. Ζημιές είναι δυνατόν να προκόψουν και από το 

χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και κατά τη διαχείριση Ενεργητικού - Παθητικού.

Ο κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών μετράται κυρίως με τον 

υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk — VaR)11.

Κίνδυνος αγοράς, όμως, είναι δυνατόν να προκόψει, εκτός του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών, και από τις λοιπές θέσεις της Τραπέζης. Η διαχείριση του κινδύνου 

αυτού αναπτύσσεται στην ενότητα «Ανάλυση Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού».

-Κίνδυνος ρευστότητας

10 Περιγράφεται στην επόμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου.
11 Βλ. προηγούμενο κεφάλαιο.
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Κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναμίας ανευρέσεως επαρκών διαθεσίμων 

για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Τραπέζης, δηλαδή την αντικατάσταση των 

υπαρχόντων πόρων καθώς λήγουν ή αποσύρονται, ή την ικανοποίηση των πελατειακών 

αναγκών για περαιτέρω δανειοδοτήσεις.

7.3.1 Πιστωτικός κίνδυνος

Η κατανομή των χρηματοδοτήσεων στους βασικούς κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας την 31.12.2001 φαίνεται στο παρακάτω γράφημα:

Οι χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις την 31.12.2001 αποτελούν το 82% των 

συνολικών χορηγήσεων της Τραπέζης και ανήλθαν σε Ευρώ 10,9 δις.

Κατανομή υπολοίπου χορηγήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας

17,5%

Ο Καταναλωτικά Δάνεια
■ Οικισμός
□ Λοστοί
□ Πιστωτικά Ιδρύματα
■ Δημόσιος τομέας
□ Ναυτιλία
■ Τουρισμός
□ Εμπόριο

I ■ Βιομηχανία-Βιοτεχνία
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To κατωτέρω γράφημα απεικονίζει τα ποσοστά των υπολοίπων χορηγήσεων που 

αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία πιστωτικού κινδύνου, όπως διαμορφώθηκαν κατά τη

% Υπολοίπων χορηγήσεων ανά κατηγορία (^αβαθμίσεω^ προ το σύνολο με βιαβάθμιση

ΧομηΑ6ς Κ1νβυ»0< ΥψΓ)λ4{ ΚΙνβονος

διάρκεια του 2001.

Ο δείκτης Κανονικού Κινδύνου της Τραπέζης, που εκφράζει το ποσοστό των 

υπολοίπων στις τέσσερις καλύτερες κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου προς το σύνολο 

των υπολοίπων με διαβάθμιση, διαμορφώνεται σε 86%.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2001 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο Σύστημα Αιαχεφίσεως 

Πιστωτικού Κινδύνου, που αναπτύχθηκε από τη Unisystems σε συνεργασία με την 

Διεύθυνση Παρακολουθήσεως Κινδύνων και την leap. Το καινοτόμο αυτό σύστημα 

λειτουργεί μέσω του Intranet και αποτελεί έργο στρατηγικής κατευθύνσεως της 

Τραπέζης, καθώς με την εφαρμογή του επιδιώκεται:

■ Η μείωση του χρόνου εξυπηρετήσεως των αιτημάτων για εταιρικές 

χρηματοδοτήσεις καθώς και η μείωση του λειτουργικού κόστους με την 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

■ Η κάλυψη του νέου πλαισίου εποπτείας της Κεφαλαιακής Επάρκειας των 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων που αφορά τον Πιστωτικό Κίνδυνο, όπως αυτή
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διαμορφώνεται από τις νέες προτάσεις της Επιτροπής Βασιλείας (New Capital 

Adequacy Framework).

Λειτουργία του Συστήματος Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου

Το σύστημα Διαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου τροφοδοτείται με στοιχεία για τις 

εταιρίες-πελάτες της Τραπέζης, τόσο από την εφαρμογή χορηγήσεων, όσο και από 

την βάση δεδομένων Εμπορικών και Οικονομικών Πληροφοριών της leap, και 

υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:

> Έλεγχο στοιχείων πιστούχου

> Προετοιμασία εισηγήσεων χρηματοδοτήσεων

> Διαβάθμιση πιστούχων σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου

> Παρακολούθηση εγκρίσεων και πορείας πιστούχου

> Εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου εταιρικών 

χρηματοδοτήσεων.

Κατά την προετοιμασία της εισηγήσεως χρηματοδοτήσεως και τη διαβάθμιση του 

Πιστωτικού Κινδύνου, τα 2/3 των απαιτουμένων στοιχείων αντλούνται αυτομάτως 

από τα ήδη καταχωρημένα στοιχεία στα Συστήματα της Τραπέζης και της leap. Όσον 

αφορά τη μεθοδολογία διαβαθμίσεως σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου, έχουν γίνει 

ορισμένες βελτιώσεις ώστε το σύστημα να μπορέσει να προσαρμοσθεί αργότερα στις 

απαιτήσεις που θα προκύψουν από την αναθεώρηση των κανόνων της κεφαλαιακής 

επάρκειας με τις νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας.

Το σύστημα είναι ήδη σε πιλοτική λειτουργία και χειρίζεται πιστούχους επιχειρήσεις 

ΑΕ και ΕΠΕ.
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Η σταδιακή εξάπλωση του σε όλο το δίκτυο της Τραπέζης προβλέπεται εντός του 

2002.

Στο πλαίσιο του έργου Πρωτεύς 21π, στα Κέντρα Καταστημάτων λειτουργούν 

ανεξάρτητα τμήματα αναλύσεως πιστωτικού κινδύνου και πιστοληπτικής ικανότητας 

πελατών, τα οποία εκτελούν τις πιο πάνω λειτουργίες μέσω του συστήματος.

Έτσι τα Καταστήματα εστιάζουν την εργασία του στην εξυπηρέτηση των πελατών 

και την προώθηση των προϊόντων της Τραπέζης, ενώ μία ανεξάρτητη μονάδα 

εξασφαλίζει τον έλεγχο και την παρακολούθηση της συνέπειας του πιστούχου στην 

αποπληρωμή των υποχρεώσεών του προς την Τράπεζα και προωθεί τα 

χρηματοδοτικά αιτήματα στα αντίστοιχα συμβούλια προς έγκριση.

Επίσης, η Διεύθυνση Παρακολουθήσεως Κινδύνων, σε συνεργασία με τη Reuters, 

θέτει σε εφαρμογή το σύστημα CreditVar για την παρακολούθηση του πιστωτικού 

κινδύνου των αντισυμβαλλομένων της Τραπέζης για τις πράξεις που διενεργούνται 

από τη Διεύθυνση Διαχειρίσεως Διαθεσίμων.

7.3.2 Κίνδυνος Αγοράς

Κίνδυνος Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών

Κίνδυνος αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών είναι ο κίνδυνο δυσμενών 

εξελίξεων στην αγοραία αξία του κατά την περίοδο που απαιτείται για να 

ρευστοποιηθούν όλες οι θέσεις. Από το 1998 η μέτρηση του κινδύνου αγοράς 12

12 Πρωτεύς 21: είναι η ονομασία του μεγάλου έργου Λειτουργικού Ανασχεδιασμού (Reengineering) 

της ALPHA BANK, που έχει ως βασικό άξονα τον προσανατολισμό προς τις πωλήσεις.
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γίνεται με τη βοήθεια της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR)13. Αξία σε 

Κίνδυνο είναι η μέγιστη ζημία που ενδέχεται να προκόψει σε ένα δεδομένο χρονικό 

διάστημα, ούτως ώστε να υπάρχει μικρή, προκαθορισμένη πιθανότητα να είναι 

μεγαλύτερη η ζημία που θα πραγματοποιηθεί. Η Αξία σε Κίνδυνο κάθε προϊόντος 

ξεχωριστά, καθώς και του συνόλου του χαρτοφυλακίου, υπολογίζεται σε ημερήσια 

βάση με επίπεδο εμπιστοσύνης 99,9% και περίοδο διακρατήσεως μίας ημέρας και 

δέκα ημερών. Για το συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης, ημερήσιες ζημίες που 

υπερβαίνουν την ημερήσια Αξία σε Κίνδυνο είναι πιθανό να συμβούν κατά μέσο όρο 

μία φορά στις διακόσιες εργάσιμες ημέρες. Οι παράμετροι αγοράς που εξετάζονται 

είναι τα επιτόκια, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι τιμές (για προϊόντα που γίνεται 

συναλλαγή τους σε χρηματιστήριο), η μεταβλητότητα και οι λοιποί.

Η μεθοδολογία υπολογισμού της Αξίας σε Κίνδυνο που εφαρμόζεται είναι η 

μέθοδος της ιστορικής προσομοιώσεως14. Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών με την 

τρέχουσα σύνθεσή του αποτιμάται με τις τρέχουσες τιμές των παραμέτρων της 

αγοράς και υπολογίζεται το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει, αν οι παράμετροι 

αγοράς μεταβληθούν σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα του εκάστοτε παρελθόντος 

έτους.

Η αποτελεσματικότητα του υπολογισμού της ημερήσιας Αξίας σε Κίνδυνο 

ελέγχεται με τη μέτρηση του αριθμού των ημερών που η πραγματοποιηθείσα ζημία 

υπερέβη την Αξία σε Κίνδυνο που υπολογίστηκε για τη συγκεκριμένη ημέρα (back 

testing15). Αν ο αριθμός των ημερών διαφέρει πολύ από τη μονάδα για κάθε 

διακόσιες εργάσιμες ημέρες, του υπόδειγμα που χρησιμοποιείται δεν έχει καθοριστεί 

σωστά. Ο έλεγχος γίνεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά και για το σύνολο του 

χαρτοφυλακίου.

13 Βλ. προηγούμενο κεφάλαιο.
1Α Βλ. προηγούμενο κεφάλαιο.
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Μόλις δοθεί η δυνατότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος να χρησιμοποιηθούν 

εσωτερικά υποδείγματα για τον υπολογισμό της κεφαλαιακή επάρκειας (internal 

models approach) έναντι του κινδύνου της αγοράς, θα ζητηθεί η σχετική έγκριση.

Με βάση τη μεθοδολογία των εσωτερικών υποδειγμάτων, το οικονομικό κεφάλαιο15 16 

κατά τη διάρκεια του 2001 φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Οικονομικό Κεφάλαιο (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Δεδομένης της Αξίας σε Κίνδυνο για κάθε προϊόν ξεχωριστά, υπολογίζεται η 

απόδοση σταθμισμένη στον κίνδυνο (risk adjusted returns) για όλα τα προϊόντα του 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Το ανωτέρω δίδει τη δυνατότητα στη Διεύθυνση 

Διαχειρίσεως Διαθεσίμων να καθορίσει αποτελεσματικότερα τη στρατηγική της ως 

προς αυτό το χαρτοφυλάκιο.

Για τη μέτρηση του κινδύνου αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, 

συμπληρωματικά με τον υπολογισμό της Αξίας σε Κίνδυνο, ελέγχεται η

15 Βλ. προηγούμενο κεφάλαιο.
16 Τα οικονομικά κεφάλαια μιας τράπεζας είναι το ποσό, της μη αναμενόμενης ζημίας που έχει μια 
συγκεκριμένη πιθανότητα να συμβεί και υπολογίζονται χονδρικά ως τα κεφάλαια που απασχολούνται 
σε κάποια δραστηριότητα επί την πιθανότητα τα κεφάλαια αυτά να χαθούν.
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συμπεριφορά του σε υποθετικές μεταβολές των παραμέτρων αγοράς (σενάρια), 

καθώς και σε ακραίες μεταβολές τους που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν (stress 

testing17).

Στα πλαίσια της πολιτικής διαχειρίσεως χρηματοοικονομικών κινδύνων από την 

Επιτροπή Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO), έχουν θεσπιστεί όρια εκθέσεως στα 

διάφορα προϊόντα που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Οι θέσεις σε αυτά 

τα προϊόντα παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και ελέγχονται για το 

ποσοστό καλύψεως και τυχόν υπερβάσεις των εκάστοτε ορίων.

7.3.3 Ανάλυση Στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού18 19

Σύμφωνα με τις αρχές που έχουν θεσπισθεί από την Επιτροπή Διαχειρίσεως 

στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού, ο συναλλαγματικός κίνδυνος που τυχόν 

αναφέρεται σε πελατειακά προϊόντα αντισταθμίζεται πλήρως, ενώ σε μηνιαία βάση 

δίδονται κατευθύνσεις για τη διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου 

Επιτοκιακός κίνδυνος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι ο κίνδυνος να μειωθεί 

το καθαρό έσοδο τόκων (Net Interest Income - Nil) καθώς μεταβάλλονται τα 

επιτόκια. Στο πλαίσιο της αναλύσεως των στοιχείων Ενεργητικού - Παθητικού 

διενεργείται Ανάλυση Ληκτοτήτων (Gap Analysis)'9 του επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου ανά νόμισμα. Τα στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού ταξινομούνται 

σε χρονικές περιόδους, ανάλογα με το πότε επαναπροσδιορίζεται το επιτόκιό τους για 

τα στοιχεία κυμαινομένου επιτοκίου, ή με το πότε λήγουν για τα στοιχεία σταθερού 

επιτοκίου. Για το τέλος του 2001 τα ανοίγματα επιτοκίων σε Ευρώ δίδονται στο

'7 Βλ. προηγούμενο κεφάλαιο.
18 Αναλυτικότερα στο Κεφ.4 (Asset Liability Management).
19 Βλ. Κεφ.4.
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ακόλουθο διάγραμμα, όπου φαίνεται ότι η Τράπεζα χρηματοδοτεί μακροχρόνια 

στοιχεία Ενεργητικού με βραχυχρόνια στοιχεία Παθητικού.

Άνοιγμα περιόδου χαρτοφυλακίου Ευρώ (ποσά σε χιλιάδες)

Από την Ανάλυση Ληκτοτήτων γίνεται άμεσα ο υπολογισμός της μεταβολής στο 

καθαρό έσοδο τόκων από την εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων, όπως τη μεταβολή 

των επιτοκίων που παρατηρούνται στην αγορά, ή των βασικών επιτοκίων της 

Τραπέζης. Για τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2001, αύξηση επιτοκίων κατά 

0,25% θα είχε ως αποτέλεσμα μείωση του καθαρού εσόδου τόκων κατά Ευρώ 16,3 

εκ. μέσα στο έτος.

Ακόμη, πραγματοποιείται ανάλυση ευαισθησίας του καθαρού εσόδου τόκων σε 

πιθανές μεταβολές επιτοκίων με την εφαρμογή προσομοιώσεως Monte Carlo20. Η 

μεταβολή του καθαρού εσόδου τόκων υπολογίσθηκε για 10.000 σενάρια μεταβολής 

των επιτοκίων που εφαρμόστηκαν στα στοιχεία Ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 

2001, λαμβάνοντας υπόψη ότι περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δεν θα έχει εξίσου 

μεγάλη επίδραση στο καθαρό έσοδο τόκων με ισόποση αύξηση των επιτοκίων. Με

20 Βλ. προηγούμενο κεφάλαιο.
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99% πιθανότητα, η δυσμενέστερη μεταβολή στο καθαρό έσοδο τόκων στη δεδομένη 

περίπτωση ήταν Ευρώ 29,7 εκατ., όπως προκύπτει από το ακόλουθο διάγραμμα:

Μεταβολή καθαρού εσόδου τόκων

I
·$ 300

Π Π Π
& ο# # ^ c# gP ^ £ ** # Λ ^ Λ Λ

jgf ^ ^ ^ ^ ί(Τ ^ ^ ^ # «Ν' # ^ ιΡ #
Μεταβολή καθαρού εσόδου τόκων σε χιλΕυρώ

7.3.4 Κίνδυνος ρευστότητας

Για την παρακολούθηση της ρευστότητας διενεργείται Ανάλυση Ληκτοτήτων 

Ρευστότητας (Liquidity Gap Analysis). Οι χρηματορροές που προκύπτουν από όλα 

τα στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού εκτιμούνται και ταξινομούνται σε χρονικές 

περιόδους, ανάλογα με το πότε πραγματοποιούνται. Ειδικότερα για τον υπολογισμό 

των χρηματορροών για το Ταμιευτήριο, Υπερταμιευτήριο, τις καταθέσεις όψεως και 

τις πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως (Repos) με την πελατεία γίνεται ειδική ανάλυση 

που περιγράφεται στη συνέχεια. Για για σκοπούς ρευστότητας εξετάζεται το 

διάστημα μέχρι ένα έτος.

Το μεγαλύτερο μέρος του Ενεργητικού της Τράπεζας χρηματοδοτείται από 

πελατειακές καταθέσεις, δηλαδή Ταμιευτήριο, Υπερταμιευτήριο, καταθέσεις όψεως.
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Παρόλο που οι καταθέσεις αυτές μπορούν να αποσυρθούν άμεσα, εάν ζητηθεί, χωρίς 

προειδοποίηση, η διασπορά σε αριθμό και είδος καταθετών διασφαλίζει την απουσία 

σημαντικών απρόσμενων διακυμάνσεων κι έτσι αυτές οι καταθέσεις αποτελούν στην 

πλειοψηφία τους σταθερή καταθετική βάση. Για την εκτίμηση των ημερήσιων 

εκροών από τις καταθέσεις χρησιμοποιούνται οι αρχές της οικονομετρικής 

αναλύσεως. Συγκεκριμένα, για κάθε είδος καταθέσεως εκτιμάται αυτοπαλίνδρομο 

υπόδειγμα υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας (Generalised Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity - GARCH)21 για να υπολογιστεί η μεταβλητότητά 

του. Θεωρώντας στη συνέχεια ότι το υπόλοιπο καταθέσεων ακολουθεί την κανονική 

κατανομή, υπολογίζεται με 99% πιθανότητα στη μέγιστη ημερήσια εκροή. Για 

παράδειγμα, με δεδομένα από αρχές 1997 έως τέλος 2001 για τις καταθέσεις όψεως, η 

μέγιστη ημερήσια εκροή για την 2 Ιανουάριου 2002 υπολογίστηκε ίση με το 12,8% 

του υπολοίπου των καταθέσεων όψεως για την 29 Δεκεμβρίου 2001 (ας σημειωθεί 

ότι η 31 Δεκεμβρίου ήταν αργία για τα καταστήματα των τραπεζών στην Ελλάδα).

Με δεδομένα από αρχές 1997 έως τέλος 2001 για το Ταμιευτήριο η αντίστοιχη 

ημερήσια εκροή υπολογίσθηκε ίση με το 3,9% του υπολοίπου του και για το 

Υπερταμιευτήριο ίση με 2,3% του υπολοίπου του.

Οι πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως (Repos) με την πελατεία αποτελούν επίσης 

σημαντική πηγή χρηματοδοτήσεως. Η εκτίμηση των ημερήσιων εκροών από τις 

πελατειακές πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως πραγματοποιείται με τη βοήθεια των 

ημερησίων ποσοστών ανανεώσεως των πράξεων αυτών κατά τη διάρκεια του 

προηγουμένου έτους.

Το επόμενο διάγραμμα προκύπτει από τα δεδομένα για το 2001. Το μικρότερο 

ποσοστό ανανεώσεως, με 99% πιθανότητα, είναι ίσο με 85,6%, που αντιστοιχεί σε

21 Βλ. άρθρο [2], και [8] κεφ. 17.
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ημερήσια εκροή ίση με το 3,1% του υπολοίπου των πελατειακών πράξεων 

προσωρινής εκχωρήσεως για την 28 Δεκεμβρίου 2001.

Ποσοστό ανανεώσεων πελατειακών Repos κατά τη διάρκεια 2001

7.3.5 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης και του Ομίλου υπολογίζεται με βάση τη 

Πράξη Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος 2397/96, που με τη σειρά της στηρίζεται 

στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της 

Τραπέζης με τους κινδύνους (σταθμισμένο ενεργητικό) που αναλαμβάνει η 

Τράπεζα. Το σταθμισμένο ενεργητικό προέρχεται από τον πιστωτικό κίνδυνο του 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών.

Τα βασικά (Tier I) κεφάλαια?2 του Ομίλου επηρεάσθηκαν αρνητικά κατά το 2001 

από τα ακόλουθα γεγονότα:

■ Τις αρνητικές υπεραξίες από το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Alpha Επενδύσεων,
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■ Την αλλαγή του τρόπου ενοποιήσεως της Delta Singular καν της leap από τη 

μέθοδο της καθαρής θέσεως καν

■ Την υπεραξία εξαγοράς (goodwill) του 50% της ABC Factors.

Παρά τνς ανωτέρω επνδράσενς, τόσο ο βασνκός δείκτης κεφαλανακής επάρκενας είναν 

σε νκανοπονητνκά επίπεδα, αντίστονχα με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών, καν 

είναν αρκετά μεγαλύτερον από τα εποπτικά όρνα που είναν 4% καν 8% αντίστονχα. Η 

Τράπεζα θα δνατηρήσεν νκανοπονητνκή κεφαλανακή επάρκενα, με κεφαλανοποίηση 

κερδών καν χρήση συμπληρωματνκών κεφαλαίων (tier II) κεφαλαίων, που θα της 

επντρέψουν την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της σε όλους τους τομείς.

Κεφαλαιακή Επάρκεια Τραπέζης (ποσά σε εκατ.Ευρώ)

31.12.2001* 31.12.2001 31.12.2000

Σταθμισμένο Ενεργητικό από Πιστωτικό 

Κίνδυνο

15.208 15.208 13.266

Σταθμισμένο Ενεργητικό από Κίνδυνο 1.977 1.977 1643

Αγοράς

Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό 17.185 17.185 14.908

Βασικά Εποπτικά Κεφάλαια (Tier I) 1.321 1.321 1.107

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια (Tier I + 1.881 1.706 1.494

Tier II)

Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 7,7% 7,7% 7,4%

(Tier I Ratio)

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής 10,9% 9,9% 10,0%

22 Δίδεται ορισμός στην παράγραφο Κεφαλαιακή Επάρκεια του παρόντος κεφαλαίου.
23 Ομοίως.
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Επάρκειας

Κεφαλαιακή Επάρκεια Ομίλου (ποσά σε εκατ.Ευρώ)

31.12.2001* 31.12.2001 31.12.2000

Σταθμισμένο Ενεργητικό από Πιστωτικό 

Κίνδυνο

15.541 15.541 14.119

Σταθμισμένο Ενεργητικό από Κίνδυνο 2.602 2.602 2.301

Αγοράς

Συνολικό Σταθμισμένο Ενεργητικό 18.143 18.143 16.421

Βασικά Εποπτικά Κεφάλαια (Tier I) 1.276 1.276 1.434

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια (Tier I + 1.728 1.553 1.715

Tier II)

Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 7,0% 7,0% 8,7%

(Tier I Ratio)

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής 9,5% 8,6% 10,4%

Επάρκειας

Μετά από την γενική παρουσίαση των μεθοδολογιών που ακολουθεί η ALPHA 

BANK για την διαχείριση των κινδύνων, θα εξετάσουμε κάποια σημεία με 

περισσότερη λεπτομέρεια στην ενότητα που ακολουθεί.

Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με:

’ Μετά την έκδοση δανείου μειωμένης εξασφάλισης Ευρώ 175 εκατ. που έγινε την 25 Φεβρουάριου 

2002.
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■ Κανονισμό Πιστωτικού Κινδύνου

■ Εσωτερικά Συστήματα Διαβάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου

■ Κεφαλαιακή Επάρκεια (Tier I, Tier II κεφάλαια, υβριδικά κεφάλαια)

7.4.1 Κανονισμός διαβαθμίσεως πιστούχων σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου24

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

κατά τα τελευταία έτη, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, και η είσοδος της Ελλάδας στη 

Ζώνη του Ευρώ, έχουν οδηγήσει τις τράπεζες στην ανάληψη υψηλοτέρων και 

ποικίλων κινδύνων.

Ως γνωστόν, ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος από τους αναλαμβανομένους 

κινδύνους, είναι ο πιστωτικός κίνδυνος (Credit Risk) δηλαδή το ενδεχόμενο ο 

αντισυμβαλλόμενος (counterpart) να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει το σύνολο ή 

μέρος των υποχρεώσεών του προς την Τράπεζα και συνεπώς να καταστεί επισφαλής 

ή και ζημιογόνος.

Προκειμένου η Τράπεζα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον πιστωτικό κίνδυνο 

εφαρμόζει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και διαδικασίες για τη διαβάθμιση των 

πιστούχων σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες περιγράφονται στον 

Κανονισμό Διαβαθμίσεως Πιστωτικού Κινδύνου (ή Κανονισμός Πιστωτικού 

Κινδύνου), για τον οποίο θα ακολουθήσει μια γενική σκιαγράφηση25.

24 Οι πληροφορίες της ενότητας αυτής προέρχονται από εγκυκλίους της ALPHA BANK.

25 Δίνουμε ένα απλό περίγραμμα διότι τα συστήματα που αναπτύσσει κάθε τράπεζα αποτελούν 

αποκλειστική της τεχνογνωσία.
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7.4.2 Κανονισμός πιστωτικού κινδύνου

Η εφαρμογή του Κανονισμού Διαβαθμίσεως Πιστούχων σε κατηγορίες Πιστωτικού 

Κινδύνου αποσκοπεί στην ορθολογική διαβάθμιση των πιστούχων με βάση τον 

κίνδυνο που ενέχει για την Τράπεζα η χρηματοδότησή τους, και παράλληλα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες για:

Διαμόρφωση πολιτικής επιτοκίων και τιμολογιακής πολιτικής.

Ενίσχυση του βαθμού ασφαλείας έναντι των πιστωτικών κινδύνων.

- Περιοδική ανακατάταξη των υφισταμένων και μεθοδική επιλογή νέων πιστούχων

- Ορθολογική εκτίμηση των προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων.

- Χάραξη πιστωτικής πολιτικής (αύξηση ή μείωση της χρηματοδοτήσεως κατά 

κλάδο οικονομική δραστηριότητας.

Ως «διαβάθμιση» ορίζεται η διαδικασία κατατάξεως των πιστούχων, στη βάση 

οικονομικών, ποιοτικών, καθώς και κριτηρίων συναλλακτικής συμπεριφοράς, σε μία 

από επτά προκαθορισμένες κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου, και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του Συστήματος Διαχειρίσεως των Κινδύνων που συνεπάγονται 

για την τράπεζα οι χρηματοπιστωτικές της δραστηριότητες.

Η διαβάθμιση έχει δυναμικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι τα δεδομένα που τη συνθέτουν 

διαφοροποιούνται συνεχώς σε συνάρτηση τόσο με τον πιστούχο όσο και με το 

ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Συνεπώς, η 

διαβάθμιση πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά σε τακτικά (όχι απαραίτητα τακτά) 

χρονικά διαστήματα.
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Η εκτίμηση για την αξιοπιστία (ή και αντίστροφα: την πιθανότητα αθετήσεως 

υποχρεώσεων) του πιστούχου και τη διαβάθμισή του στηρίζεται επίσης στην 

αξιολόγηση πληροφοριών που τον αφορούν, όπως:

- Η μέχρι σήμερα πορεία και θέση του στην αγορά.

Η οικονομική του κατάσταση.

Η σύνθεση των μετόχων (ή εταίρων ή ιδιοκτητών)

- Η διοικητική και επιχειρηματική του οργάνωση.

- Η συνέπεια των συναλλαγών του.

Η ευελιξία και επιχειρηματικότητά του, καθώς τέλος.

- Οι τάσεις του(ων) συναφούς(ων) κλάδου(ων) οικονομικής δραστηριότητας.

Η απόφαση για τη χρηματοδότηση του πιστούχου δεν δεσμεύεται από τη διαβάθμισή 

του.

7.4.3 Αρχές του συστήματος διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου

Το σύστημα διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου βασίζεται στις εξής αρχές:

- Ανάθεση του έργου διαβαθμίσεως πιστούχων στα Καταστήματα της Τραπέζης. 

Ανάθεση της υπευθυνότητας περιοδικής παρακολούθησης και επεξεργασίας των 

στοιχείων των πιστούχων, σε ορισμένα στελέχη των Καταστημάτων, τους 

Υπευθύνους Πιστωτικού Κινδύνου ( Credit risk officers)26

- Ανάθεση της ευθύνης για τη διαβάθμισή των πιστούχων στο Συμβούλιο 

Χορηγήσεων του Καταστήματος.

26 Στα πλαίσια της μετατροπής του Καταστήματος σε κέντρο πωλήσεων. η εργασία αυτή 
πραγματοποιείται πλέον από τα Κέντρα Υποστήριξης Καταστημάτων.
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Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου διαβαθμίσεως των πιστούχων, η οποία σκοπό 

έχει να διασφαλίσει ότι όλοι οι πιστούχοι εξετάζονται σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Πιστωτικού Κινδύνου.

7.4.4 Διαβάθμιση Πιστούχων - Κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου

Η Διαβάθμιση ως μία κατά το δυνατόν τυποποιημένη μέθοδος κατατάξεως των 

πιστούχων βασίζεται στην οικονομική και συναλλακτική δραστηριότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητά τους, δεν επηρεάζεται από τα όποια 

καλύμματα παρέχονται στην Τράπεζα, αλλά αντίθετα υποδηλώνει την αναγκαιότητά 

τους, καθώς και την έκταση και ποιότητά τους, όπως αυτή προβλέπεται από τον 

Κανονισμό Χρηματοδοτήσεων.

Η διαβάθμιση κλιμακώνεται σε μία από τις κατωτέρω 7 κατηγορίες πιστωτικού 

κινδύνου27:

ΑΑ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ

Εντάσσεται ο πιστούχος με άριστες οικονομικές επιδόσεις 

Α ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εντάσσεται ο πιστούχος με πολύ καλές οικονομικές επιδόσεις

ΒΒ ΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εντάσσεται ο πιστούχος με καλές επιδόσεις

Β ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Εντάσσεται ο πιστούχος με οικονομική επίδοση που δεν επιτρέπει ανεπιφύλακτη 

χρηματοδότηση..

ΓΓ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Αποδίδονται περιληπτικά
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Εντάσσεται ο πιστούχος με βεβαρυμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Γ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Εντάσσεται ο πιστούχος σε ιδιαίτερα πτωτικές οικονομικές επιδόσεις, βεβαρυμένη 

χρηματοοικονομική διάρθρωση και πιθανότατο ενδεχόμενο αδυναμίας 

εξυπηρετήσεως των υποχρεώσεών του.

Δ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ (Επισφαλής)

Εντάσσονται οι πιστούχοι με άμεση αδυναμία αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους.

Για τη διαβάθμιση των πιστούχων λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες κατηγορίες 

κριτηρίων:

Οικονομικά

- Συναλλακτικής συμπεριφοράς

- Ποιοτικά (επιχειρηματικό σχέδιο, οργάνωση, ανταγωνισμός κ.λπ.)

7.4.5 Συχνότητα αναθεωρήσεως στοιχείων πιστωτικού κινδύνου

Όσον αφορά τις κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου από ΑΑ μέχρι και Β μία φορά το 

έτος, και δύο φορές (μία ανά εξάμηνο) για τις κατηγορίες ΓΓ και Γ.

7.4.6 Λαμβανόμενα Καλύμματα

Η διαβάθμιση σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου δεν εξαρτάται από την ύπαρξη 

καλυμμάτων. Εξάλλου η ρευστοποίηση καλυμμάτων δεν αποτελεί επιδίωξη της 

Τράπεζας στο πλαίσιο των επιχειρηματικών στόχων της.
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287.5 Εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης (IRB)

Η υιοθέτηση εσωτερικών συστημάτων διαβαθμίσεως (Internal Ratings-Based 

Approach) στην ουσία αποτελεί μία μορφή «αυτοεποπτείας» των τραπεζών ως προς 

την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους. Φυσικά και πάλι θα πρέπει να έχουν την 

έγκριση των εποπτικών αρχών, αλλά η κάθε τράπεζα θα μπορεί να προσαρμόσει την 

αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου στις ιδιαιτερότητές της.

Η παρουσίαση εστιάζεται κυρίως στα θέματα χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις, 

όπως αντιμετωπίζονται στην καθημερινή τραπεζική πρακτική.

Μια σειρά από ερωτήματα σε σχέση με την ίδια τη φύση του Πιστωτικού Κινδύνου 

και των δυνατοτήτων ποσοτικοποίησής του είναι τα εξής:

> Όλες οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις έχουν την ίδια πιστοληπτική ικανότητα; 

Έχουν στο ίδιο βαθμό την ευχέρεια αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους προς 

τις τράπεζες; και κάτω από ποιες συνθήκες,

> Είναι δυνατό να διαφοροποιούνται οι χρηματοδοτήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο της μη είσπραξης των απαιτήσεων που 

προκύπτουν από αυτές;

Η μεταβλητότητα των πάσης φύσεως αξιών που λαμβάνονται ως εξασφαλίσεις έναντι 

των χρηματοδοτήσεων (ακίνητα, μετοχές, εμπορεύματα κλπ) εντείνουν περισσότερο 

την ανάγκη για την εκτίμηση της εκτάσεως του ενδεχομένου της μη αποπληρωμής 

των χρηματοδοτήσεων, και κατ’ επέκταση στον ακριβέστερο υπολογισμό των 28

28 Αρθρο [4], Αφορά το εσωτερικό σύστημα διαβαθμίσεως της Alpha Bank.
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κεφαλαίων που βρίσκονται εκτεθειμένα σε πιστωτικό κίνδυνο. Δημιουργείται δηλαδή 

η ανάγκη για τη γνώση του πραγματικού ύψους του κεφαλαίου που ενδέχεται να 

απολεσθεί, γνωστό ως οικονομικό κεφάλαιο, σε αντιδιαστολή με το εποπτικό 

κεφάλαιο δηλαδή το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος ιδίων κεφαλαίων που επιβάλλουν οι 

εποπτικές αρχές. Δηλαδή βλέπουμε και μία αλλαγή του ρόλου των τραπεζών από 

χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή σε διαχειριστή χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Θα γίνει μια προσπάθεια σκιαγράφησης των εσωτερικών διαδικασιών και 

μεθοδολογιών, αποφεύγοντας τις τεχνικές λεπτομέρειες:

Ένας περισσότερο τυπικός ορισμός του πιστωτικού κινδύνου: «Αν πίστωση σημαίνει 

'προσδοκία' για την είσπραξη ενός ποσού σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, τότε 

πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα, η προσδοκία αυτή να μην ικανοποιηθεί». 

Κατά συνέπεια πρέπει να εκτιμηθεί η πιθανότητα αυτή γνωστή και ως ποσοστό 

αθέτησης (default rate).

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει τον εξής ορισμό για την αθέτηση29.

Γεγονός αθέτησης σε σχέση με ένα πιστούχο θεωρούμε ότι παρατηρείται στην 

περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω γεγονότα λαμβάνουν χώρα:

Α. Όταν θεωρείται δεδομένο ότι ο πιστούχος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις 

συμβατικές του υποχρεώσεις.

Β. Όταν σε σχέση με συγκεκριμένη πιστοδότηση υπάρχει διαγραφή, πρόβλεψη ή 

ρύθμιση οφειλών.

Γ. Όταν ο πιστούχος έχει καθυστερημένες οφειλές άνω των 90 ημερών.

Δ. Όταν ο πιστούχος έχει καταθέσει αίτηση πτωχεύσεως.

29 Ο όρος “default” απαντάται και ως «αστοχία». Θεωρούμε τον όρο «αθέτηση» ως πιο δόκιμο.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 7, Σταύρος Πολίτης



130

Ο παραπάνω ορισμός παραπέμπει ευθέως στην ανάγκη απαντήσεως του παρακάτω 

σύνθετου ερωτήματος για τον πιστούχο:

Ποιος είναι; τι ικανότητες αποπληρωμής έχει; που θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαιά που 

ζητά; μέχρι τι ποσό να χρηματοδοτήσουμε; με τι περιθώρια (επιτοκίου); για πόση 

διάρκεια; με ποιες εξασφαλίσεις; μήπως τελικά δεν εισπράξουμε; και κάτω από ποιες 

συνθήκες;

Στο σημείο αυτό είναι καταλυτικός ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής, οι οποίες 

βοηθούν αποτελεσματικά για να συνδυασθούν πληροφορίες όπως ο βαθμός 

συνέπειας στην αποπληρωμή προηγούμενων χρηματοδοτήσεων, η αξιολόγηση των 

οικονομικών στοιχείων του χρηματοδοτούμενου (ισολογισμοί, αποτελέσματα, 

ταμειακές ροές κλπ) και κυρίως η εξέταση ορισμένων ποιοτικών στοιχείων που 

απαιτούν ανθρώπινη κρίση όπως η οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας, η 

καταλληλότητα του εξοπλισμού.

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δίνεται με ένα απλό συμβολικό τρόπο σε μια 

κλίμακα που έχει υιοθετήσει η τράπεζα, όπου σε κάθε βαθμίδα αντιστοιχεί ένα 

συγκεκριμένο ποσοστό αθέτησης.

Παράδειγμα σε μια κλίμακα 10 βαθμιδών το 1 αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό 

αθέτησης και στο 10 το υψηλότερο.

Η Επιτροπή Βασιλείας προτείνει ο συντελεστής (φερεγγυότητας) 8% να 

διαφοροποιείται σε συνάρτηση με το ποσοστό αθέτησης που αντιστοιχεί σε κάθε 

βαθμίδα του εσωτερικού συστήματος διαβαθμίσεως.
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Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος διαβαθμίσεως από την τράπεζα δεν είναι καθόλου 

απλή υπόθεση, απαιτεί χρόνο για τη δημιουργία νέων στοιχείων, κυρίως για την 

καταγραφή των γεγονότων αθέτησης, αλλά πάνω από όλα απαιτείται πειθαρχία και 

συνέπεια στη χρησιμοποίησή του.

Ειδικά για τις Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις μπορούμε να δούμε στον παρακάτω 

πίνακα τους επιμέρους συντελεστές στάθμισης με βάση το ποσοστό αθέτησης της 

κάθε βαθμίδας του εσωτερικού συστήματος διαβαθμίσεως, καθώς και την τελική 

διαφοροποίηση του 8% σε κάθε βαθμίδα.

(1)

Ποσοστό αθέτησης με βάση το 

εσωτερικό σύστημα 

διαβαθμίσεως

(2)

Συντελεστής στάθμισης

(3)

Κεφαλαιακή Επάρκεια 

(2) X 8%

0.03 14 1.12

0.05 19 1.52

0.1 29 2.32

0.2 45 3.60

0.4 70 5.60

0.5 81 6.48

0.7 100 8.00

1 125 10.00

2 192 15.36

3 246 19.68

5 331 26.48

10 482 38.56

15 588 47.04

20 625 50.00
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Ο πίνακας δείχνει την προσπάθεια της Επιτροπής Βασιλείας να συσχετισθούν ευθέως 

τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια με τον πιστωτικό κίνδυνο όπως τον εκτιμά η ίδια 

η τράπεζα.

Είναι φανερό ότι ανάλογα με την κατανομή των χορηγήσεων στις διάφορες βαθμίδες 

του εσωτερικού συστήματος διαβαθμίσεως προκύπτει και ανάλογη κεφαλαιακή 

απαίτηση. Για παράδειγμα αν η κατανομή χορηγήσεων επικεντρώνεται σε κατηγορίες 

χαμηλού κινδύνου προκύπτουν αισθητά χαμηλότερα εποπτικά κεφάλαια από το 8%. 

Αντίθετα η συγκέντρωση μεγαλύτερου ποσοστού χορηγήσεων στις βαθμίδες 

υψηλότερου κινδύνου δημιουργεί σαφώς πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε κεφάλαια 

από το 8%. Με τον απλό αυτό τρόπο επιτυγχάνονται τα εξής: 

α. Σύγκλιση Εποπτικού και Οικονομικού Κεφαλαίου.

β. Δημιουργία κινήτρου για διαφοροποίηση της κατανομής των χορηγήσεων στις 

βαθμίδες του εσωτερικού συστήματος διαβαθμίσεως των επιμέρους τμημάτων του 

συνολικού χαρτοφυλακίου (πχ ανά Κατάστημα ή κλάδο οικονομικής

δραστηριότητας) ώστε η τράπεζα να επιτυγχάνει το επιθυμητό ποσοστό αθέτησης.

7.6 Κεφαλαιακή επάρκεια

Στο Κεφ.3 - «Πιστωτικός Κίνδυνος» κάναμε λόγο για την κεφαλαιακή επάρκεια. Σε 

γενικές γραμμές ισχύει το εξής για τις τράπεζες: όσο μεγαλύτερο κίνδυνο

αναλαμβάνουν, τόσα περισσότερα ίδια κεφάλαια πρέπει να διαθέτουν. Ο δείκτης που 

χρησιμοποιείται συνήθως για τη μέτρηση της κεφαλαιακής επάρκειας μιας τράπεζας 

είναι ο δείκτης “tier 1” (το πηλίκο των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς το 

σταθμισμένο, με βάση τον κίνδυνο, ενεργητικό). Σημειώνεται ότι τα εποπτικά ίδια 

κεφάλαια προκύπτουν αν στα ίδια κεφάλαια προστεθούν οι προνομιούχες μετοχές, τα
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δικαιώματα μειοψηφίας των ενοποιημένων θυγατρικών εταιρειών και παράλληλα 

αφαιρεθούν η υπεραξία συγχώνευσης (δηλαδή το goodwill) και τα μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη /ζημίες του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους 

είτε 1) μέσω της προσφυγής στην κεφαλαιαγορά - πράγμα δύσκολο σε αρνητική 

χρηματιστηριακή συγκυρία είτε 2) μέσω της έκδοσης ομολογιακών δανείων 

μειωμένης εξασφάλισης’0 (tier II capital) που εγγράφονται ως κεφάλαια.

Στην Ελλάδα ισχύει περιορισμός στην έκδοση τέτοιων κεφαλαίων (tier 2), τα οποία 

βάσει των κανονισμών δεν πρέπει να ξεπερνούν το 50% των κεφαλαίων tier 1.

Αυτός είναι ο λόγος που η ALPHA BANK επιδιώκει την έκδοση υβριδικού κεφαλαίου 

που εγγράφονται στο “Tier 1 ”, αν και σύμφωνα με πληροφορίες , η Τράπεζα της 

Ελλάδος εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει διεύρυνση του ποσοστού συμμετοχής 

του “tier 2” στο “tier 1” (από το 50% στο 70% περίπου).30 31

7.7 Hybrid Tier I Κεφάλαια32

Τα «υβριδικά» κεφάλαια , που λογίζονται ως βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1) από τις 

τραπεζικές εποπτικές αρχές, είναι χρηματοοικονομικοί τίτλοι που εκδίδουν οι 

τράπεζες και που, όπως λέει η λέξη, έχουν χαρακτηριστικά που τους κατατάσσουν 

κάπου μεταξύ μετοχών και ομολόγων. Συγκεκριμένα:

1. Τα υβριδικά κεφάλαια θεωρούνται ως βασικά εποπτικά κεφάλαια, όχι όμως της 

ίδιας βαρύτητας όπως το μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι, οι εποπτικές αρχές δεν

30 Subordinated debt: Χαρακτηρίζεται έτσι το χρέος που έρχεται τελευταίο σε προτεραιότητα 
ικανοποίησης σε περίπτωση ρευστοποίησης μιας επιχείρησης. Συνήθως πρόκειται για κάποιο 
ανασφάλιστο μη τραπεζικό δάνειο.
31 Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από το άρθρο [5],
32 Βλ. [6] και [7]
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επιτρέπουν την έκδοση τίτλων υβριδικών κεφαλαίων παρά μόνο μέχρι ενός 

ορισμένου ποσοστού μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι κάτοχοι υβριδικών κεφαλαίων κατατάσσονται πριν από τους μετόχους και 

μετά από όλους τους άλλους πιστωτές σε περίπτωση εκκαθαρίσεως. Κοινοί 

ομολογιούχοι έχουν προτεραιότητα έναντι των κατόχων υβριδικών κεφαλαίων 

όσον αφορά την αναγνώριση των απαιτήσεών τους.

3. Οι εκδότες υβριδικών κεφαλαίων πληρώνουν μεν τοκομερίδια, αλλά έχουν τη 

δυνατότητα να μην πληρώσουν ένα τοκομερίδιο εφόσον τη χρονιά εκείνη δεν 

καταβάλουν μέρισμα στους μετόχους ή οι εποπτικές αρχές τους το απαγορεύσουν, 

εάν τα εποπτικά τους κεφάλαια έχουν κατέλθει σε χαμηλό επίπεδο. Συνήθως, η 

μη πληρωμή τοκομεριδίου δεν συσσωρεύει υποχρέωση για την καταβολή του σε 

μεταγενέστερο χρόνο (αν και υπάρχουν υβριδικά κεφάλαια που έχουν σωρευτικό 

χαρακτήρα). Και, βεβαίως, στην περίπτωση των μετοχών, η μη καταβολή 

μερίσματος ουδέποτε έχει σωρευτικό χαρακτήρα. Υπάρχουν βεβαίως, 

προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος, οι οποίες όμως δεν 

περιλαμβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια από τις εποπτικές αρχές, αντίθετα, 

προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος θεωρούνται 

υβριδικά κεφάλαια.

4. Οι τίτλοι των υβριδικών κεφαλαίων συνήθως δεν έχουν ημερομηνία λήξεως, αλλά 

μπορούν να αποσυρθούν μετά την παρέλευση ενός συγκεκριμένου χρονικού 

διαστήματος που ορίζεται κατά την έκδοση (συνήθως δεκαετίας). Σε περίπτωση 

μη αποσύρσεως τω τίτλων υβριδικών κεφαλαίων ως ανωτέρω, ο εκδότης έχει 

συμφωνήσει εκ των προτέρων να αντισταθμίσει το γεγονός αυτό με αύξηση της 

απόδοσης του τίτλου και για όσο χρόνο εξακολουθεί να μην τους αποσύρει. 

Υπάρχουν τίτλοι υβριδικών κεφαλαίων, που σε περίπτωση μη αποσύρσεως κατά

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 7, Σταύρος Πολίτης



135

τη σύμφωνη θείσα ημερομηνία, οι κάτοχοι των τίτλων αυτών μπορούν απαιτήσουν 

από την Τράπεζα να εκδώσει νέες μετοχές, με τις οποίες να αποπληρώσει τους 

τίτλους των υβριδικών κεφαλαίων. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι τίτλοι έχουν μία 

de facto ημερομηνία λήξεως. Από την άλλη πλευρά , οι μετοχές δεν έχουν ποτέ 

ημερομηνία λήξεως και μπορούν να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή σε τιμή κατά 

κανόνα ανωτέρα της τιμής τους στην αγορά.

Γίνεται κατανοητικά από τα ανωτέρω, ότι η προσθήκη χαρακτηριστικών που 

διαθέτουν οι μετοχές σε τίτλους που ουσιαστικά είναι ομόλογα δημιουργεί τα 

υβριδικά χαρακτηριστικά των τίτλων αυτών. Οι τίτλοι υβριδικών κεφαλαίων 

τιμολογούνται στην αγορά και, ως είναι αναμενόμενο, έχουν πολύ υψηλότερες 

αποδόσεις μιας και ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους από τα συνηθισμένα ομόλογα. 

Απευθύνονται κυρίως σε θεσμικούς επενδυτές ή σε άτομα υψηλής εισοδηματικής 

επιφάνειας που κατά κανόνα μπορούν να αξιολογήσουν το πρόσθετο κίνδυνο. Οι 

τίτλοι υβριδικών κεφαλαίων βαθμολογούνται από τις εταιρείες αξιολογήσεως 

πιστοληπτικής ικανότητας συνήθως δύο επίπεδα πιο κάτω από τα κοινά ομόλογα του 

ίδιου εκδότη.

Ως επένδυση, η υψηλότερη απόδοση των υβριδικών κεφαλαίων (με υψηλότερο 

κίνδυνο, βεβαίως) είναι μαγνήτης για πολλούς επενδυτές , κυρίως όταν γνωρίζουν τον 

κίνδυνο που αγοράζουν και πιστεύουν ότι η πιθανότητα να επέλθει ο κίνδυνος (μη 

πληρωμή τοκομεριδίου) είναι ελάχιστη. Κατά κανόνα, οι κάτοχοι τίτλων υβριδικών 

κεφαλαίων προσδοκούν τα τοκομερίδια να πληρώνονται κανονικά, ακόμη και όταν ο 

εκδότης περνά οικονομικές δυσκολίες. Δεν έχουν υπάρξει ως σήμερα πολλές 

περιπτώσεις όπου ο εκδότης να κάνει χρήση του δικαιώματος του να μην πληρώσει 

το τοκομερίδιο. Κίνδυνοι, όμως, μπορεί να προέρχονται από μια κρίση ρευστότητας,
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ή λόγω πιστωτικού κινδύνου (πτώχευση του εκδότη). Ο δεύτερος κίνδυνος είναι 

μάλλον απομακρυσμένος, μίας και οι τράπεζες που εκδίδουν τέτοιους τίτλους 

συνήθως είναι μεγάλες και φερέγγυες με υψηλό βαθμό κατατάξεως από τις εταιρείες 

αξιολογήσεως πιστοληπτικής ικανότητας. Ο πρώτος, όμως, είναι συνήθης κίνδυνος, 

και μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές υπεραξίες από την άνοδο του περιθωρίου που 

παρατηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η ALPHA BANK είναι η πρώτη ελληνική Τράπεζα που αντλεί κεφάλαια (ευρώ 200 

εκατ. περίπου) για αναπτυξιακούς σκοπούς από την αγορά με την έκδοση τίτλων 

υβριδικών κεφαλαίων ή «καινοτόμων τίτλων», όπως βαπτίσθηκαν από την Τράπεζα 

Ελλάδος, που καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να 

συνοδεύουν την έκδοσή τους. Οι τίτλοι αυτοί, οι οποίοι θα είναι εισηγμένοι στο 

Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, αποτελούν ελκυστική επενδυτική επιλογή, 

καθώς η απόδοσή τους θα είναι 2,65% πάνω από το εκάστοτε επιτόκιο Ευρώ 

(Euribor) που η τρέχουσα τιμή του είναι 3%33. Μία απόδοση, λοιπόν, 5,65% περίπου, 

συγκρίνεται εξαιρετικά ευνοϊκά με τις αποδόσεις που έχουν οι επενδύσεις σε repos ή 

σε ομόλογα.

33 Το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 1/12/2002.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Κεφ. 7, Σταύρος Πολίν]ς



Το Οργανόγραμμα

Πρόεδρος

s Οικονομικός Σύμβουλος * & Διευθύνων Σύμβουλος *

* Οικονομικές Μελέτες Γ.άν^ς Σ. Κωοτόπουλος
Γρομμοιεία |

® Επιθεώρηση 

is Νομικές Υπηρεσίες

. _ , „ , _ Γενικός Διευθυντής *
® Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου

si Γ ενικές Λειτουργίες Ομίλου I...............................................
si Πληροφορική Ομίλου 

is Περιουσία

Retail Banking * Wholesale Banking * CFO *

Δίκτυο Καταστημάτων s: Διαχείριση Διαθεσίμων is Διαχείριση Ενεργητικού-

Εναλλακτικά δίκτυα si Χρηματιστηριακές εργασίες Παθητικού (ALCO)

Καθυστερήσεις s Corporate Banking is Διαχείριση Κινδύνων

Κάρτες si Investment Banking is Ναυτιλιακές Εργασίες

Σχέσεις Τραπεζών s Project Finance « Οικονομικές Υπηρεσίες

Τράπεζες και Δίκτυο si Venture Capital *: Σχεδιασμός &

Εξωτερικού Προϋπολογισμός / MIS
Marketing ss Σχέσεις με Επενδυτές

Private Banking si Αμοιβαία Κεφάλαια /

Leasing Asset Management
Factoring ss Θυγατρικές μη τραπεζικού
Ασφαλίσεις αντικειμένου

* Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
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Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων: 
Ιωάννης Λ. Γαλανόπουλος

» Διεύθυνση Καταστημάτων Αττικής III: 
Ιωάννης Π. Παρλίτσης

Διευθυντής Πληροφορικής: 
Ευστάθιος Α. Κακογιάννης

s Διεύθυνση Καταστημάτων Αττικής IV: 
Αντώνιος Α. Αθανασούλης

Διεύθυνση Ασφαλιστικών Θεμάτων 
Προσωπικού: Ιωάννης Ε. Σωτηριάδης

* Διεύθυνση Καταστημάτων Ανατολικής Μακε

δονίας και Θράκης: Πανταζής Δ. Μπουρλάς

Διεύθυνση Γενικών Λειτουργιών: 
Χαράλαμπος Ε. Παπαναγιώτου

« Διεύθυνση Καταστημάτων Θεσσαλονίκης: 
Πανταζής Δ. Μπουρλάς

Διεύθυνση Γραμματείας: 

Έκτωρ Π. Βερύκιος

ss Διεύθυνση Καταστημάτων Κεντρικής και Δυτι

κής Μακεδονίας: Πανταζής Δ. Μπουρλάς

Διεύθυνση Διαχειρίσεως Διαθεσίμων: 

Γεώργιος Α. Γεωργίου

is Διεύθυνση Καταστημάτων Κεντρικής Ελλάδος: 

Δημήτριος Κ. Παπαδήμας

Διεύθυνση Διεθνούς Δικτύου: 

Βασίλειος 1. Καραίνδρος
» Διεύθυνση Καταστημάτων Δυτικής Ελλάδος: 

Δημήτριος Κ. Παπαδήμας

Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως: 

Μιχαήλ Κ. Τσούργιαννης

si Διεύθυνση Καταστημάτων Αιγαίου: 

Περικλής Α. Ζαμπάρας

Διεύθυνση Επιθεωρήσεως: 

Οδυσσέας Α. Ζαχαράκης

ss Διεύθυνση Καταστημάτων Ιονίου: 

Περικλής Α. Ζαμπάρας

Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: 

Αθανάσιος Ε. Πελεκάνος
« Διεύθυνση Καταστημάτων Πελοποννήσου: 

Γρηγόριος Ν. Αντωνιάδης

Διεύθυνση Καθυστερήσεων: 
Κωνσταντίνος Γ. Καραμάνης

;* Διεύθυνση Καταστημάτων Κρήτης: 
Περικλής Α. Ζαμπάρας

Διεύθυνση Καρτών: 
Λεωνίδας Δ. Κασούμης

a Διεύθυνση Καταστήματος Λονδίνου: 

Emmanuel Ρ. Zuridis

Διεύθυνση Κεντρικού Καταστήματος: 

Ιωάννης Α. Κατσώρης

« Διεύθυνση Corporate Banking: 

ΧρήστοςΧ. Γιαμπανάς

Διεύθυνση Καταστημάτων Απικής 1: 

Ιωάννης Π. Παρλίτσης

a Διεύθυνση Project Finance: 

Δαμιανός Ν. Δαμιανός

Διεύθυνση Καταστημάτων Αττικής II: 

Αθανάσιος Α. Μηλιάς

s Διεύθυνση Μηχανογραφικών Εφαρμογών: 

Όλγα Π. Χαρίτου



Διεύθυνση Marketing:
Ανδρονίκη Ε. Πλακομιχελάκη

Διεύθυνση MIS:
Αθανάσιος Κ. Σακελλαράκης

Διεύθυνση Ναυτιλιακών Εργασιών: 

Χρήστος Α. Κόκκινης

Διεύθυνση Νέων Δικτύων:
Αλέξανδρος Α. Τσάμης

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών: 

Θεοφάνης Δ. Σαξώνης

Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών:

Μιχαήλ Ε. Μασουράκης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 

Γεώργιος Ν. Κόντος

Διεύθυνση Οργανώσεως:
Ευστάθιος I. Σωτηρόπουλος

Διεύθυνση Παρακολουθήσεως Κινδύνων: 

Αθανάσιος Κ. Σακελλαράκης

Διεύθυνση Περιουσίας:

Θεμιστοκλής I. Κορκόντζελος

Διεύθυνση Προσωπικού:
Ιωάννης Ε. Σωτηριάδης

Διεύθυνση Private Banking:

Δημήτριος Π. Βερροιόπουλος

Διεύθυνση Σχέσεων Τραπεζών:

Αντώνιος I. Πολυχρονιάδης

Διεύθυνση Συμμετοχών:

Γεώργιος Ν. Κόντος

Υποδιεύθυνση Ασφαλείας:

Γεώργιος Ν. Κυρανάκος
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Οι εταιρίες του Ομίλου

Τ ράπεζες 

Alpha Bank London
Πρόεδρος: Γιάννης Σ. Κωστόπουλος 

Αντιπρόεδρος: Sir John Riddell 

Διευθύνων Σύμβουλος: Emmanuel Ρ. Zuridis

Alpha Bank Jersey
Πρόεδρος: Emmanuel P. Zuridis

Alpha Bank Κύπρου
Πρόεδρος: Μιχαήλ Γ. Κολοκασίδης 

Διευθύνων Σύμβουλος: Εμμανουήλ Π. Ζαλούμης 

Γενικός Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μ. Κόκκινος

Alpha Bank Romania
Πρόεδρος: Ελευθέριος Π. Ιωάννου 

Αντιπρόεδρος A': Radu.G. Ghetea 

Αντιπρόεδροι: Sergiu Oprescu

Νικόλαος Δ. Γιαννίσης

Alpha Bank a.d. Skopje
Πρόεδρος: Σπύρος Ν. Φιλάρετος

Γενικός Διευθυντής A': Pavlina D. Cherepnalkovska

Γενικός Διευθυντής Β-: Ζαχαρίας Γ. Χαρπίδης

Χρηματοδοτικές 

Alpha Leasing
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:

Στέφανος Ν. Καραθανάσης

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Π. Παρλίτσης
Γενικός Διευθυντής: Παναγιώτης Κ. Καμαρινόπουλος

ABC Factors
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:

Στέφανος Ν. Καραθανάσης 

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λ. Γαλανόπουλος

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 

Alpha Finance

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: 

Αρτέμης X. Θεοδωρίδης 

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Α. Γεωργίου

Alpha Finance US
Πρόεδρος: Αρτέμης X. Θεοδωρίδης 
Διευθύνων Σύμβουλος:
Κωνσταντίνος Γ. Γρηγοριάδης

Alpha Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Πρόεδρος: Γεώργιος Α. Προβόπουλος 

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λ. Γαλανόπουλος 
Γενικός Διευθυντής: Αντώνιος Σ. Λαμπαδιάρης

Alpha Asset Management
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ε. Τσουτρέλης 

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:
Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος: Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Επενδύσεων 

Alpha Επενδύσεων
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:
Γεώργιος Α. Προβόπουλος 

Αντιπρόεδρος: Χρήστος X. Γιαμπανάς

Alpha Ventures
Πρόεδρος: Αρτέμης X. Θεοδωρίδης 

Αντιπρόεδρος: Χρήστος X. Γιαμπανάς 
Γενικός Διευθυντής: Παντελής I. Βερνίκος

Alpha Επενδυτικές Υπηρεσίες
Πρόεδρος: Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος 

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Α. Κατσώρης 

Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτριος Π. Βερροιόπουλος

Ασφαλίσεων

Alpha Ασφαλιστική
Πρόεδρος: Φώτης Π. Κωστόπουλος 

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Π. Μαντζούνης 
Διευθύνων Σύμβουλος: Δούκας I. Παλαιολόγος 

Γ ενικός Διευθυντής: Νικόλαος X. Γ ιαννούλας

Alpha Μεσιτική Ασφαλίσεων
Πρόεδρος: Δούκας I. Παλαιολόγος 

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Α. Κόκκινης 

Διευθύνων Σύμβουλος & Γ ενικός Διευθυντής: 

Γεώργιος Π. Καραμάνος
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Κτηματικές 

Alpha Αστικά Ακίνητα
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:
Δημήτριος Π. Μαντζούνης 

Αντιπρόεδρος: Θεμιστοκλής I. Κορκόντζελος

Πληροφορικής 

Delta Singular
Πρόεδρος: Ανδρέας Γ. Δρυμιώτης 
Αντιπρόεδρος Α': Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος 

Αντιπρόεδρος Β' & Εντεταλμένος Σύμβουλος: 

Μιχαήλ Ν. Καριώτογλου 

Διευθύνων Σύμβουλος: Αντώνιος Α. Κυριαζής

Παροχής Υπηρεσιών

leap

Πρόεδρος: Γεώργιος Α. Προβόπουλος 

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Δ. Φραγγέτης 

Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτριος Λ. Μανιατάκης 

Γ ενικός Διευθυντής: Ναπολέων Β. Καραντινός

Ξενοδοχειακές

Ιονική Ξενοδοχειακοί Επιχειρήσεις
Πρόεδρος: Γιάννης Σ. Κωστόπουλος 
Αντιπρόεδρος: Παύλος Γ. Καρακώστας 

Διευθύνων Σύμβουλος: Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος 

Γενικός Διευθυντής: Νικόλαος Κ. Ρούσσος
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τελειώνοντας την εργασία θα επισηράνουμε μερικά σημαντικά σημεία. Τα τελευταία 

χρόνια η απελευθέρωση των αγορών, η απορύθμιση (deregulation) της αγοράς, η 

διάδοση της πληροφορικής κ.λπ. έχουν καταργήσει τα προστατευτικά τείχη μέσα στα 

οποία λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις δημιουργώντας ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα και 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Λόγω των παραπάνω, το τραπεζικό σύστημα μπόρεσε να 

εξαπλώσει τις δραστηριότητές του πέρα από γεωγραφικά σύνορα, και να προσφέρει 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε πιο ποικίλη πελατειακή βάση.

Παράλληλα όμως, οι τράπεζες εκτέθηκαν σε μεγαλύτερους κινδύνους λόγω της 

έντασης του ανταγωνισμού Η τραπεζική διαχείριση μετατράπηκε από παθητική 

χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ρουτίνας, σε δυναμική διαδικασία 

διαχείρισης κινδύνων. Η προσαρμογή αυτή είχε δύο συνιστώσες. Πρώτη, την 

ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών διαχείριση κινδύνου (π.χ. duration analysis, gap 

analysis, Value-At-Risk κ.λπ.). Δεύτερη, η ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών 

παραγώγων {financial derivatives, όπως π.χ. FRA 's, T-bond futures, T-bond futures 

options, interest rate swaps κ.λπ.) που επιτρέπουν στις τράπεζες να αντισταθμίσουν 

(hedge) του κινδύνους τ. υς.

Οι μελλοντικές τάσεις που διαφαίνονται είναι:

■ Η υιοθέτηση του Ευρώ οδηγεί στην εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου στις 

χώρες της Ζώνης του Ευρώ. Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου 

εστιάζεται σε τραπεζικές συναλλαγές με άλλες περιοχές όπως οι αναδυόμενες 

αγορές με ασταθή νομίσματα.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Επίλογος, Σταύρος Πολίτης
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■ Η χρήση μεθόδων εκτός ισολογισμού, δηλ. παραγώγων επεκτείνεται από την 

διαχείριση του επενδυτικού και του πιστωτικού κινδύνου, και στην διαχείριση του 

κινδύνου ρευστότητας.

■ Η χρήση μεθόδων εκτός ισολογισμού, και ιδίως εκείνων που διαπραγματεύονται 

εκτός οργανωμένης αγοράς (δηλαδή over-the-counter derivatives) θα απαιτήσει 

την καλύτερη μέτρηση, παρακολούθηση, και έλεγχο του κινδύνου των 

αντισυμβαλλομένων (counterpart risk).

■ Λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, η τραπεζική διαχείριση θα μετατοπιστεί 

προς τις διαδικασίες {process-oriented) και θα εξαρτάται λιγότερο από 

ανθρώπους, ιδίως στη διαχείριση των κινδύνων αγοράς.

■ Οι τράπεζες θα επεκτείνουν το ρόλο τους προσφέροντας στους πελάτες τους όχι 

μόνο τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα, αλλά και κάθε είδους 

χρηματοοικονομικά παράγωγα (όπως αυτά που αναφέρθηκαν στο 6° κεφάλαιο).

Οι παραπάνω τάσεις δείχνουν το μέγεθος των πόρων που θα πρέπει να θέσουν σε 

λειτουργία οι τράπεζες ώστε να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά μέσα στην 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Κίνδυνοι Πιστωτικών Ιδρυμάτων, Επίλογος, Σταύρος Πολίτης
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ΠΗΓΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

[1] Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματιστηριακές Αγορές, Γ.Α.Καραθανάσης, 

Εκδ. Ευγ.Μπένου, Γ' Έκδοση, 1999.

[2] Risk Management and Insurance, S.E.Harrington, G.R.Niehaus, Irwin-McGraw- 

Hill, 1999.

[3] Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων (Risk Management), Ε.Χ.Καλαφάτης, Δελτίο 

Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Νοέμβριος 1994.

[4] How risky is your company?, Robert Simoms, Harvard Business Review, May- 

June 1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

[1] Financial Institutions Management. A modern perspective, A. Saunders, Irwin 

McGraw-Hill, 3d Edition, 2000.

[2] Banking Risk Management in a Globalizing Economy, P.Angelopoulos, 

P.Mourdokoutas, Quorum Books, 2001.

[3] Bank Management, T.W.Coch, The Dryden Press, 3d Edition, 1995.

[4] Lexicon of Money, Banking, and Finance, Εκδ. Σταφυλίδη.
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[5] International Financial Management, Jeff Madura, South Western College 

Publishing, Sth Edition, 2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

[1] Τραπεζική Εποπτεία: Νέες προκλήσεις για τις τράπεζες, Οικονομικό Δελτίο - 

Τριμηνιαία έκδοση Alpha Bank, τεύχος 80, Δεκέμβριος 2001.

Τα άρθρα [2] έως [8] προέρχονται από το Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Β' 

και Γ' Τριμηνία 2001:

[2] ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ..: Προκλήσεις και προοπτικές της εποπτείας του 

χρηματοοικονομικού τομέα.

[3] Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Οι νέοι κανόνες εποπττείας της Επιτροπής 

Βασιλείας. Χαρακτηριστικά και επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

[4] ΓΚΟΡΤΣΟΣ X.: Συνολική θεώρηση του ισχύοντος πλαισίου εποπτείας της 

κεφαλαιακής επάρκειας και η επερχόμενη αναθεώρησή του.

[5] ΟΡΑΤΗΣ Μ.: Κεφαλαιακές απαιτήσεις και διαχείριση κινδύνων.

[6] ΚΟΥΡΤΗΣ Γ.: Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό 

κίνδυνο βάσει εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης. Δελτίο Ένωσης Ελληνικών 

Τραπεζών, Β' και Γ' Τριμηνία 2001.

[7] ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Μ.: Η νέα συνθήκη της Βασιλείας για την κεφαλαιακή 

επάρκεια. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου και τεχνικές 

μείωσής του - Τυποποιημένη Προσέγγιση.
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[8] ΠΑΣΧΑΣ I.: Ο ρόλος των εποπτικών αρχών και η αναγκαιότητα λειτουργίας 

επαρκών συστημάτων ελέγχου.

[9] SECRETARIAT OF BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION: 

The new Basel Capital Accord, January 2001.
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