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ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΡΟΗ

ΤΗΣ

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα της εκτίμησης κινδύνου καθώς και της
διαχείρισής του με πληροφοριακά εργαλεία στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και της
οικονομίας γενικότερα. Στόχος της εργασίας είναι αρχικά, η κατανόηση από τον
αναγνώστη της έννοιας του πιστωτικού κινδύνου

και έπειτα παρουσιάζονται οι

τρόποι εκτίμησης και διαχείρισής του με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Το
θέμα «εκτίμηση κινδύνου» καλύπτει αποτελεί ένα μεγάλο πεδίο έρευνας, ενώ οι
θεωρίες και οι εφαρμογές του βρίσκουν ανταπόκριση σε πολλούς τομείς της
οικονομίας. Πρέπει να αναφερθεί ότι η εκτίμηση κινδύνου είναι μια διαδικασία
ιδιαίτερα σημαντική όπου η σημασία της έχει συνειδητοποιηθεί πλήρως τα τελευταία
χρόνια από όλους τους φορείς στις παγκόσμιες οικονομίες (κυβερνήσεις, μεγάλες
επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, ιδιώτες, κτλ.) και για αυτό το σκοπό έχουν αναπτυχθεί
έντονα τα τελευταία χρόνια διάφορα υποδείγματα μέτρησης, εκτίμησης και
γενικότερης διαχείρισης του κινδύνου.
Στην διεθνή βιβλιογραφία η λέξη «κίνδυνος» αποδίδεται με την λέξη “risk”
όπου θεωρείται ότι αποδίδει καλύτερα το νόημα και την έννοια του κινδύνου. Με την
λέξη “risk” υπονοείται ότι δεν γνωρίζει κάποιος εκ των προτέρων εάν θα έχει επιτυχή
κατάληξη μια οικονομική δραστηριότητα. Για αυτό λέμε ότι όποιος πραγματοποιεί
μια οικονομική πράξη αναλαμβάνει και ένα «ρίσκο» ή ένα «κίνδυνο», υπό την έννοια
ότι μπορεί να έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα, μπορεί να έχει, όμως και δυσμενή
αποτέλεσμα. Επομένως, η λέξη κίνδυνος δεν είναι συνυφασμένη μόνο με την
προοπτική της απώλειας και του δυσμενούς αποτελέσματος (κίνδυνος προς τα κάτω –
downside risk), αλλά και με την προοπτική του κέρδους και γενικά ενός θετικού,
ευνοϊκού αποτελέσματος (κίνδυνος προς τα πάνω – upside risk).
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται τα χαρακτηριστικά της
Επιτροπής της Βασιλείας και η μετάβαση στην εμφάνιση κινδύνων, στο δεύτερο
κεφάλαιο αναλύονται οι προεκτάσεις των χρηματοοικονομικών κινδύνων, και
ειδικότερα όπως βλέπουμε στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο πιστωτικός κίνδυνος και
τα μοντέλα διαχείρισής του ενώ το τέταρτο κεφάλαιο ενημερώνει σχετικά με τη
μορφή ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

iv

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη σύνταξη της παρούσας εργασίας είναι
αρχικά η θεωρητική προσέγγιση του πιστωτικού κινδύνου ώστε να γίνει κατανοητός
από τους αναγνώστες και έπειτα αφού έχει γίνει αντιληπτή η έννοιά του καθώς και η
σημασία του στα πλαίσια του τραπεζικού συστήματος, ακολουθεί το πρακτικό μέρος
που αφορά την παρουσίαση ενός τέτοιου ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος για τη διαχείρισή του προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές απώλειες
εξαιτίας αυτού του είδους κινδύνου . Παρουσιάζεται όσο πιο απλά είναι δυνατόν
τόσο η αρχιτεκτονική του συστήματος, όσο και τα δεδομένα και τα αποτελέσματα
που αναγράφονται στις οθόνες του. Επίσης, παραδειγματικά

αναφέρονται τα

υποδείγματα διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας της ICAP.

v
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
Η τραπεζική εποπτεία έχει μακρά ιστορία, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου
στις αρχές του αιώνα αποτέλεσε σημαντικό τομέα άσκησης πολιτικής. Ο μεγάλος
αριθμός πτωχεύσεων τραπεζών, ιδιαίτερα στην περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης,
υπήρξε η βασική αιτία για το ενδιαφέρον των οικονομικών αρχών στο ζήτημα της
επόπτευσης του τραπεζικού συστήματος. Η έμφαση δόθηκε τότε στην αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης του αποταμιευτικού κοινού στα τραπεζικά ιδρύματα, ενώ δεν
περιορίστηκε αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρρεύσεις τραπεζών και
στροφή του κοινού προς τον χρυσό ήταν οι κύριες εμπειρίες της Αυστρίας και της
Γερμανίας κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης και ως εκ τούτου η σταθερότητα
του τραπεζικού συστήματος αποτέλεσε κεντρικό οικονομικό στόχο. Μετά τη
δεκαετία του ’30, το πρόβλημα των πτωχεύσεων των τραπεζών υποχώρησε σε μεγάλο
βαθμό. Η ένταση του εποπτικού ελέγχου μειώθηκε τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες,
όσο και στην ηπειρωτική Ευρώπη. Από τη δεκαετία του ’70 και μετά, οι τραπεζικές
κρίσεις γίνονται συχνότερες σε ένα διεθνοποιημένο πλέον τραπεζικό περιβάλλον.
Συνεπώς, η εποπτεία της διεθνούς τραπεζικής αποτελεί ένα πιο πρόσφατο φαινόμενο
στην οικονομική ιστορία. Κύριο χαρακτηριστικό της ήταν ότι κάθε ρυθμιστική
παρέμβαση αποτελούσε αντίδραση σε κάποια σημαντική διεθνή τραπεζική κρίση.
Εντούτοις, τα τραπεζικά ιδρύματα με διεθνή παρουσία παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό
κάτω από τον έλεγχο των εποπτικών αρχών της χώρας καταγωγής τους, ενώ ο υπερεθνικός συντονισμός των πρακτικών τραπεζικής εποπτείας εμποδίστηκε από θεσμικές
διαφορές, ιδιαίτερες εθνικές συνήθειες και ολιγοπωλιακές δομές.
Μετά την κατάρρευση της γερμανικής τράπεζας Herstatt, το 1974, και της
αμερικανικής Franklin National, το ενδιαφέρον των οικονομικών αρχών στράφηκε
στην αλληλεξάρτηση των επιμέρους εθνικών τραπεζικών συστημάτων. Αυτό οδήγησε
στη δημιουργία της Επιτροπής για την Τραπεζική Εποπτεία υπό την αιγίδα της
Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Αυτή η Επιτροπή υπήρξε πρόδρομος της
Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Έτσι, το 1974 συστάθηκε η
Επιτροπή Βασιλείας1 με μέλη της τις κεντρικές τράπεζες και άλλες εποπτικές αρχές
από τα κράτη-μέλη του Group of Ten. Σήμερα τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται
1

(Βλ. αναφορά 3)

1

από την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, την Ινδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Κορέα, το Λουξεμβούργο, το
Μεξικό, τις Κάτω Χώρες, τη Ρωσία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, το
Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά
τέσσερις φορές ετησίως, ενώ διαθέτει και τέσσερις υποεπιτροπές που συνεδριάζουν
επίσης σε τακτά διαστήματα. Στην Εικόνα 1.1. φαίνεται το Οργανόγραμμα της
Επιτροπής. Τα μέλη αντιπροσωπεύονται από την κεντρική τράπεζά τους ή από την
αρχή, που είναι αρμόδια για την εποπτεία των τραπεζικών επιχειρήσεων.

2

Δεν είναι διεθνής οργανισμός, αλλά μια de facto οργάνωση χωρίς νομική
προσωπικότητα που λειτουργεί με την υποστήριξη της γραμματείας της Τράπεζας
Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements), η οποία εδρεύει στην
πόλη της Ελβετίας. Οι κανόνες που περιέχονται στις εκθέσεις της δεν έχουν νομική
δεσμευτικότητα, αλλά αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές καλής πρακτικής.
Οι στόχοι της Επιτροπής της Βασιλείας είναι:
1. Η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού
συστήματος.
2. Η διαμόρφωση ισοδυνάμων όρων ανταγωνισμού, κυρίως σε διεθνές επίπεδο,
τόσο μεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιημένων τραπεζών, όσο και μεταξύ των
τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών.
Μολονότι οι κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχουν
νομικά εξαναγκαστικό χαρακτήρα, η επιρροή του έργου της είναι ιδιαίτερα
σημαντική και εκτός του κύκλου των νομισματικών και εποπτικών αρχών που
συμμετέχουν στη σύνθεσή της. Μεγάλο τμήμα του έργου της έχει υιοθετηθεί από τις
εποπτικές αρχές πολλών κρατών, που δεν συμμετέχουν στη σύνθεσή της. Επιπλέον,
το έργο της έχει καθοριστική επίδραση στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου
που αφορά την προληπτική εποπτεία των τραπεζών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και
κατ’ εξοχήν στη θεματική της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Συγκεκριμένα,
τόσο το αρχικό πλαίσιο, όσο και το πλαίσιο που καθιερώθηκε με το νέο Σύμφωνο
έχει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενσωματωθεί πλήρως στην κοινοτική νομοθεσία. Οι
δύο βασικές κοινοτικές πράξεις με τις οποίες επήλθε η ενσωμάτωση του νέου
πλαισίου είναι η Οδηγία 2006/48/EK για την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και η Οδηγία 2006/49/ΕΚ για την
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών
ιδρυμάτων.
Το σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών υπογράφηκε αρχικά
το 1988, τροποποιήθηκε το 1996 (οπότε και συμπεριλήφθηκαν οι κίνδυνοι αγοράς)
και τον Ιούνιο 2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης του νέου Συμφώνου
Κεφαλαιακής Επάρκειας (Basel II). 2

2

(Βλ. αναφορές 4-5)
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1.1. Το Σύμφωνο της Βασιλείας Ι
Βάση του πλαισίου που έχει διαμορφώσει η Επιτροπή της Βασιλείας για την
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αποτελεί το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988
(Basle Capital Accord), οι διατάξεις του οποίου αφορούν τα κάτωθι θέματα:
Τη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών
τραπεζών για την κάλυψη έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο (και τον
κίνδυνο χώρας) από στοιχεία ενεργητικού και εκτός ισολογισμού, και τον καθορισμό
των στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, με τα οποία οι τράπεζες δικαιούνται
να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του πιστωτικού
κινδύνου και των κινδύνων αγοράς.
Η πρακτική της Διαχείρισης Κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα3
εξελίχθηκε ταχύτητα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήμερα. Βασικότερες
αιτίες ήταν η απελευθέρωση των αγορών, η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των
κεφαλαίων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών εργαλείων με
την εισαγωγή

των παραγώγων, καθώς επίσης και η χρήση της τεχνολογίας σε

επίπεδο συναλλαγών, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων. Οι κεφαλαιακές
απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου προήρθαν, κυρίως, από την έλλειψη
σωστής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου των ιδρυμάτων. Είναι η πρώτη
φορά που συνδέεται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων με τον πιστωτικό κίνδυνο και
καθιερώνεται ο συντελεστής φερεγγυότητας για την αντιμετώπιση του πιστωτικού
κινδύνου. Ως Συντελεστής Φερεγγυότητας ορίζεται ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων
του πιστωτικού ιδρύματος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός
ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τον κίνδυνο τους. Το πρώτο Σύμφωνο της
Βασιλείας, γνωστό ως Βασιλεία Ι, εστιάζει στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.
Ο κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή ο κίνδυνος από μια απροσδόκητη
απώλεια, ταξινομείται σε πέντε κατηγορίες (0%, 10%, 20%, 50%, 100%).
Συγκεκριμένα, το σύμφωνο αυτό προσδιορίζει τα στοιχεία και την ποιότητα
των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και ομαδοποιεί σε βασικές κατηγορίες τα εντός
και εκτός ισολογισμού στοιχεία τους, ανάλογα με τον τεκμαιρόμενο πιστωτικό
κίνδυνο που εμπεριέχουν. Έτσι το Σύμφωνο της Βασιλείας επέβαλλε ένα ελάχιστο

3

(Βλ. αναφορά 2)
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ενιαίο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, 8%, και εναρμόνισε για πρώτη φορά το διεθνές
εποπτικό σύστημα.
Σύμφωνα με το σύμφωνο της Βασιλείας Ι είναι:

(με δεδομένους τους συντελεστές στάθμισης κινδύνων). Επιπλέον, πρέπει το
παραπάνω κλάσμα να είναι μεγαλύτερο από 8%. Η διεθνής αποδοχή του συμφώνου
υπήρξε εντυπωσιακή και ειδικά στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον
αντίστοιχες διατάξεις ενσωματώθηκαν στο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής
εποπτείας, με αποτέλεσμα την αναμφισβήτητη ενίσχυση της φερεγγυότητας των
τραπεζών κατά την προηγούμενη και τρέχουσα δεκαετία. Η ύπαρξη υψηλών δεικτών
κεφαλαιακής επάρκειας4 είναι βεβαίως αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την
εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Υπάρχει ένας μεγάλος
αριθμός ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως το καλό μάνατζμεντ και η υγιής δομή της
τράπεζας, η ύπαρξη επαρκών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, η ανάπτυξη
διαδικασιών χορήγησης δανείων και η συνετή διαχείριση χαρτοφυλακίου, που είναι
εξίσου απαραίτητα. Όμως, η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη
μεταβλητότητα στις παραμέτρους της αγοράς και του συναλλάγματος και ιδιαίτερα
στα επιτόκια, με αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των πιστωτικών
ιδρυμάτων. Με αφορμή τη νέα χρηματοοικονομική κατάσταση οι εποπτικές αρχές
επέκτειναν τους ήδη υπάρχοντες κανόνες και θέσπισαν νέους δίνοντας περισσότερο
έμφαση στην εφαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων και στον κίνδυνο αγοράς με
την επιβολή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας. Για το λόγο αυτό, το σύμφωνο της
Βασιλείας συμπληρώθηκε προκειμένου να καλύψει με κεφαλαιακές απαιτήσεις και
τον κίνδυνο αγοράς.
Στη

συνέχεια,

στη

δεκαετία

του

1990

εμφανίστηκαν

περιπτώσεις

καταστροφικών ζημιών σε πιστωτικά ιδρύματα εξαιτίας κινδύνων που προέρχονταν
από ατέλειες του πλαισίου λειτουργίας. Με αφορμή κάποιες χρηματοοικονομικές
δυσλειτουργίες και πτωχεύσεις σε πιστωτικά ιδρύματα γεννήθηκε η ανάγκη
διαχείρισης ενός πρωτοεμφανιζόμενου τύπου κινδύνου, του λεγόμενου Λειτουργικού
4

(Βλ. αναφορές 4,6)
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Κινδύνου. Το 1999 η Επιτροπή της Βασιλείας έδωσε στη δημοσιότητα το
αναθεωρημένο έγγραφο του 1988 προς σχολιασμό σε θέματα πιστωτικού κινδύνου.
Το νέο κείμενο οδήγησε σε συνεχείς διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών φορέων.
Η βασική μεθοδολογία του πρώτου αναθεωρημένου Συμφώνου της Βασιλείας αφορά
άμεσα τα εποπτικά ίδια κεφάλαια. Οι σταθμίσεις πιστωτικού κινδύνου ορίζονται ανά
κατηγορία οφειλέτου, δηλαδή μικρότερου πιστωτικού κινδύνου, και είναι οι
κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα
πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις. Επίσης, οι σταθμίσεις πιστωτικού κινδύνου
έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών θα βασίζονται σε διαχωρισμό των
κρατών ανάλογα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη του
ΟΟΣΑ θα ανήκουν σε Α’ Ζώνη πιστωτικού κινδύνου, ενώ τα λοιπά κράτη θα είναι σε
Β’ Ζώνη υψηλότερου κινδύνου. Ακόμη, οι βραχυπρόθεσμες διατραπεζικές
τοποθετήσεις ορίζονται σε 12 μήνες.
Παρά τα ανωτέρω επιτεύγματα, ο σχεδιασμός του κανόνα κεφαλαιακής επάρκειας
του 1988 έλαβε αποκλειστικά υπόψη τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος
της δεκαετίας του ’80. Γι’ αυτό και κρίνεται ανεπαρκής για τις ανάγκες του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού τομέα του 21ου αιώνα.

1.2. Το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ
Η συνειδητοποίηση των αδυναμιών του συμφώνου της Βασιλείας Ι, αλλά και
η πίεση της αγοράς οδήγησε στην έναρξη των εργασιών για την αναθεώρησή του από
την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία όφειλε να αναθεωρήσει τις οδηγίες περί κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίες σε
αντίθεση με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας είναι υποχρεωτικές. Το 2001,
η Επιτροπή Βασιλείας εξέδωσε και νέο έγγραφο, στο οποίο παρουσιάζονται με
λεπτομερέστερο τρόπο οι αναθεωρημένες προτάσεις, με προβλεπόμενο χρόνο
εφαρμογής το 2004. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της εξέδωσε κείμενο προς
σχολιασμό, το οποίο ουσιαστικά στήριζε το έγγραφο της Βασιλείας, αλλά εστίαζε
περισσότερο σε θέματα που αφορούσαν αποκλειστικά τη Νομισματική Ένωση και
αποτέλεσε βάση για την εναρμόνιση της Βασιλείας στα πλαίσια της Ευρωζώνης.
Έτσι, στις 26 Ιουνίου 2004 εκδόθηκε το αναθεωρημένο εποπτικό πλαίσιο της
Κεφαλαιακής Επάρκειας, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ και πρόκειται να
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εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το 2015. Εστιάζει σε τρεις κύριες

περιοχές,

συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, του εποπτικού
ελέγχου και της πειθαρχίας της αγοράς, οι οποίες είναι γνωστές ως τρεις πυλώνες.
Σκοπός είναι να ενισχυθούν και να εποπτευτούν οι διεθνείς τραπεζικές απαιτήσεις. Οι
βασικοί στόχοι του νέου Συμφώνου συνίστανται στα ακόλουθα:
1. Να αποδοθεί έμφαση στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και στη διαφάνεια της
αγοράς.
2. Η επαρκής κάλυψη του συνόλου των χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων.
3. Η σταδιακή σύγκλιση του ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς το
οικονομικό κεφάλαιο των τραπεζών, μέσω της αναγνώρισης από τις εποπτικές αρχές
της αποτίμησης του κινδύνου που πραγματοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες. Το νέο
σύμφωνο της Βασιλείας απαρτίζεται από τρεις πυλώνες:
I.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων
για την κάλυψη του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου.

II.

II. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον καθορισμό του σκοπού στον οποίο
αποβλέπει η διαδικασία της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των
τραπεζών από τις εποπτικές αρχές, καθώς και την θέσπιση των γενικών
αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν την διαδικασία αυτή.

III.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς μέσω
της δημοσιοποίησης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.

Οι τρεις αυτοί πυλώνες του νέου Συμφώνου είναι αμοιβαίως αλληλοενισχυόμενοι.
Αναμφίβολα, η αποτελεσματικότητα των κανόνων του πρώτου πυλώνα εξαρτάται
καθοριστικά από την ικανότητα των εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή
εφαρμογή τους μέσω των εξουσιών του 2ου πυλώνα. Επίσης, οι αυξημένες
υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων του 3ου πυλώνα διαμορφώνουν τα
κατάλληλα κίνητρα για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που
αναπτύσσουν οι τράπεζες.
Τέλος, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, όπως είπαμε και
παραπάνω, αντιπροσωπεύει την αναλογία μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας
και των στοιχείων του ενεργητικού (εντός και εκτός ισολογισμού), τα οποία έχουν
αντισταθμιστεί ανάλογα με τον κίνδυνο που έχει αποφασιστεί ότι τους αντιστοιχεί.
Σύμφωνα με το νέο σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ υπολογίζεται ως εξής:
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1.2.1. Πρώτος πυλώνας - Ελάχιστες Κεφαλαιακές απαιτήσεις (Minimum
Capital Requirements)

Ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις του 8% των ιδίων
κεφαλαίων σε σχέση με το σταθμισμένο ενεργητικό και οι διατάξεις αναφορικά με
την εποπτική μεταχείριση των κινδύνων αγοράς παραμένουν αμετάβλητες. Η κύρια
διαφοροποίηση έγκειται στην μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβανομένης
και της εποπτικής αντιμετώπισης των μέσων και τεχνικών μείωσης του εν λόγω
κινδύνου, καθώς και στην καθιέρωση επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για
τον λειτουργικό κίνδυνο.
Αναλυτικότερα, ο πρώτος πυλώνας του νέου Σύμφωνου επιφέρει τις εξής
αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο:
(α) Τροποποιεί την ισχύουσα τυποποιημένη μέθοδο (standardized approach) για τον
υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα τυποποιημένη μέθοδος διατηρεί τη
λογική της υφιστάμενης μεθόδου με την απόδοση προκαθορισμένων συντελεστών
στάθμισης κινδύνου. Εντούτοις επιτυγχάνει μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον
κίνδυνο, στο μέτρο που οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα με τη
διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλομένου.
(β) Αναγνωρίζει τη μέθοδο υπολογισμού βάσει εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης
(internal ratings based approach - IRB), μέθοδο η οποία παρέχει στις τράπεζες δύο
εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού, ανάλογα με το βαθμό εξέλιξης των
εσωτερικών τους συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου:
_ τη θεμελιώδη μέθοδο (foundation approach) και
_ την προηγμένη μέθοδο (advanced approach).
Για τον υπολογισμό των σταθμίσεων των κινδύνων χρειάζεται η εκτίμηση
τεσσάρων παραμέτρων:
1. Η πρώτη παράμετρος σχετίζεται με την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης
του αντισυμβαλλόμενου (PD - Probability of Default) και απεικονίζει την
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πιστοληπτική του ικανότητα. Μετράει την πιθανότητα αδυναμίας κάλυψης
των υποχρεώσεων του πελάτη εντός δεδομένης χρονικής περιόδου.
2. Η δεύτερη παράμετρος κινδύνου (LDG - Loss Given Default) δίνει μια
εκτίμηση της μέσης αναμενόμενης ζημίας, το ποσοστό της χρηματοδότησης
το οποίο δεν θα εισπραχθεί, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του. Το μέγεθος της LDG εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
είδος των εξασφαλίσεων και των εγγυήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί.
3. Η τρίτη παράμετρος, η έκθεση του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση
αθέτησης της υποχρέωσής του (EAD - Exposure At Default) δίνει την
εκτίμηση του χρηματοδοτικού ανοίγματος.
4. Το μέγεθος της εναπομένουσας διάρκειας μέχρι τη λήξη των απαιτήσεων
(Μ - Maturity) μετράει το χρονικό διάστημα που απομένει ως τη λήξη του
ανοίγματος.
Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραμέτρων πρέπει να γίνει πλήρως
τεκμηριωμένα και να ανανεώνεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Παράλληλα
απαιτείται η προσαρμογή των αποτελεσμάτων (calibration), έτσι ώστε οι εκτιμήσεις
να αντικατοπτρίζουν την αναμενόμενη συμπεριφορά τους. Διαφορετικά οι όποιες
διαφορές θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν οφείλονται σε συστηματικούς παράγοντες,
αλλά σε τυχαίο θόρυβο. Στην Εξελιγμένη μέθοδο των Εσωτερικών Συστημάτων
Διαβάθμισης οι εκτιμήσεις των PD, LDG, EAD και Μ παρέχονται από την τράπεζα
βάσει των εκτιμήσεών της και των κατάλληλων ιστορικών δεδομένων, ενώ για την
εκτίμηση του Μ υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης για κάποια χρηματοδοτικά
ανοίγματα. Αντίθετα, στη Θεμελιώδη προσέγγιση μόνο η τιμή του PD παρέχεται από
το υπάρχον χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, καθώς οι σταθμίσεις των LDG, EAD και Μ
τίθενται από την Επιτροπή. Στον Πίνακα 1.1. βλέπουμε τις παραπάνω παραμέτρους.
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(γ) Διαμορφώνεται αναλυτικό πλαίσιο για την εποπτική μεταχείριση των
τιτλοποιημένων απαιτήσεων (πλαίσιο που εξέλιπε εντελώς από το αρχικό Σύμφωνο).
(δ) Οι τράπεζες, που πληρούν προϋποθέσεις, θα μπορούν να χρησιμοποιούν μεθόδους
άμβλυνσης του κινδύνου για να μειώσουν τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις τους, όπως:
_ τις εξασφαλίσεις,
_ τις εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα, και
_ το συμψηφισμό στοιχείων εντός ισολογισμού.
(ε) Τέλος, εισάγονται για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του
λειτουργικού κινδύνου. Στην έννοια του εν λόγω κινδύνου εμπίπτουν οι ζημίες που
οφείλονται:
_ στην ανεπάρκεια/ακαταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων,
_ σε ανθρώπινο παράγοντα, ή
_ σε εξωτερικά αίτια.
1.2.2. Δεύτερος πυλώνας - Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (Supervisory
Review Process).
Ο δεύτερος πυλώνας του Συμφώνου της Βασιλείας στοχεύει να ενθαρρύνει
την τήρηση υψηλών προδιαγραφών στη διαφάνεια και παρουσίαση των
αναλαμβανόμενων κινδύνων. Μέσα από το αναθεωρημένο Σύμφωνο δίνεται η
δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύματα να αναπτύξουν εσωτερικά συστήματα5
αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου σε διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας, ώστε να
επιτευχθεί ακριβέστερη στάθμιση κινδύνου με την έγκριση των εποπτικών αρχών.
Όσες τράπεζες εκτιμάται στην αγορά ότι ανήκουν σε υψηλού κινδύνου ιδρύματα ή
έχουν ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης κινδύνων, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις
μέσω υψηλότερων περιθωρίων επιτοκίου στο διατραπεζικό δανεισμό και στο
εκδιδόμενο χρέος. Η διαφάνεια των στοιχείων είναι υποχρεωτική και επικεντρώνεται
σε συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι αφορούν κυρίως στοιχεία για την κεφαλαιακή
επάρκεια και τη σύνθεση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, την αναλυτική
παρουσίαση των εκθέσεων σε κίνδυνο ανά προϊόν και την διαφάνεια των διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνων.

5

(Βλ. αναφορά 12)
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Το μέρος αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές τέτοιες, ώστε να διασφαλίζεται η
κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων πέραν των μηχανισμών του πρώτου
πυλώνα. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα εκτίμησης
κεφαλαιακής επάρκειας και να καθορίζουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την
κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους
κινδύνους, καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης και μέτρησης αυτών και
δύνανται να απαιτούν πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις, στις περιπτώσεις όπου δεν
υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου πυλώνα ή κάποιοι
κίνδυνοι, που δεν αντιμετωπίζονται από τον πρώτο πυλώνα, δεν έχουν καλυφθεί
επαρκώς με κεφάλαια από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Συγκεκριμένα, ο δεύτερος πυλώνας αρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικές
αρχές:
_ Πρόβλεψη διαδικασιών από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εσωτερική αξιολόγηση
της κεφαλαιακής τους επάρκειας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για τη διατήρηση
του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων.
_ Καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών
διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.
_ Δυνατότητα επιβολής από την αρμόδια εποπτική αρχή κεφαλαιακής απαίτησης για
κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου καθ’ υπέρβαση του ελαχίστου ορίου (8%) σε
συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα.
_ Καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέμβασης των εποπτικών αρχών σε
περίπτωση επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού
ιδρύματος.
Η διαδικασία της εποπτικής εξέτασης (supervisory review process) του
δεύτερου πυλώνα αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες του Νέου Συμφώνου.
Αντανακλά τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των εποπτικών αρχών από το επίπεδο
της μακροπροληπτικής εποπτείας σε εκείνο της μικροπροληπτικής, παρέχοντας τη
δυνατότητα προσωποποιημένης εποπτείας των ιδρυμάτων, οι δραστηριότητες των
οποίων ενέχουν μεγαλύτερο συστηματικό κίνδυνο.
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1.2.3. Τρίτος πυλώνας - Πειθαρχία της Αγοράς (Market Discipline)

Ο τρίτος πυλώνας εισάγει διατάξεις αναφορικά με την παρεχόμενη από τα πιστωτικά
ιδρύματα προς το εξωτερικό πληροφόρηση για το ύψος των αναλαμβανομένων
κινδύνων, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων αυτών και την
ακολουθούμενη στρατηγική, προκειμένου μέσω της διαφάνειας (disclosure) να
ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς. Αφορά, επομένως, την υποχρέωση των τραπεζών
να προβαίνουν σε γνωστοποίηση στοιχείων, τόσο ποιοτικού όσο και ποσοτικού
χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της επιβαλλόμενης από την αγορά πειθαρχίας
προς τους κανόνες ορθής διαχείρισης των κινδύνων. Σκοπός του 3ου πυλώνα είναι να
παρέχονται στους συμμετέχοντες στην αγορά οι αναγκαίες πληροφορίες για τους
κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα και για τις διαδικασίες
διαχείρισής τους. Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης αφορούν σε γενικές γραμμές:
_ τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα,
_ τις διαδικασίες διαχείρισής τους, και
_ την ποιότητα των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων, που χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη των κινδύνων.
Οι τεχνικές μεταβιβάσεως και οι πρακτικές μετρήσεως των πιστωτικών κινδύνων που
προέρχονται από σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι τα credit
derivatives, swap options, καθώς επίσης και από τιτλοποιήσεις ενεργητικού,
απεικονίζονται πληρέστερα με μεγαλύτερη προσοχή. Παράλληλα αυξάνεται το
φάσμα των εξασφαλίσεων έναντι κινδύνων και οι εγγυήσεις έναντι απαιτήσεων.
Οι εποπτικές αρχές μπορεί πλέον να μην επιβάλλουν ειδική κεφαλαιακή
απαίτηση για τον επιτοκιακό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου για τις
τράπεζες που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο λόγω ανοιγμάτων ρευστότητας
μεταξύ παθητικού/ενεργητικού, αλλά παρακολουθούν με προσοχή την οικονομική
κατάσταση της κάθε τράπεζας. Το σημαντικότερο γεγονός σχετικά με το νέο πλαίσιο
υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων, που προτείνει η Επιτροπή, έχει να κάνει με
ειδική κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου, το οποίο θέτει τους
νέους κανόνες σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς και τις κεντρικές τράπεζες.
Μέσα από το νέο πλαίσιο προβλέπονται ξεχωριστές κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει
αντίστοιχων μεθοδολογιών μέτρησης. Η δυσκολία που παρουσιάζεται σχετικά με τον
λειτουργικό κίνδυνο είναι ότι δεν είναι εύκολα μετρήσιμος και αναφέρεται σε όλα τα
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είδη κινδύνων που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι αγοράς, είτε ως
πιστωτικοί κίνδυνοι.

1.3. Σύγκριση των Κανόνων της Βασιλείας Ι και ΙΙ
Το Σύμφωνο της Βασιλείας Ι, στην αρχική του μορφή, κάλυπτε μόνο τον
πιστωτικό κίνδυνο και ουσιαστικά επέβαλε το εποπτικό κεφάλαιο (regulatory capital)
να είναι τουλάχιστον 8% του σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets) ή, με
άλλα λόγια, ο δείκτης φερεγγυότητας να μην υπολείπεται του 8%. Το κεφάλαιο,
κατά τους κανόνες της Βασιλείας, είναι ευρύτερο του παραδοσιακού ορισμού της
Καθαρής Θέσης και περιλαμβάνει στοιχεία όπως ομολογίες και δάνεια περιορισμένης
εξασφαλίσεως (subordinated debt). Από την άλλη πλευρά, το σταθμισμένο
ενεργητικό προέκυπτε από τη στάθμιση των στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με
έναν συντελεστή από τους τέσσερις συντελεστές (0%, 20%, 50% και 100%),
σύμφωνα με την κατηγορία ενεργητικού. Τελικά, το εποπτικό κεφάλαιο δεν έπρεπε
να υπολείπεται του 8% του σταθμισμένου ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος.
Το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ, ενώ διατηρεί τις βασικές αρχές της Βασιλείας Ι, όπως
τον δείκτη φερεγγυότητας σε ποσοστό 8%, προχωρεί σε μια σημαντική τροποποίηση,
στη δυνατότητα των τραπεζών να χρησιμοποιούν τα δικά τους εσωτερικά συστήματα
κινδύνου για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, η
στάθμιση των χορηγήσεων των τραπεζών για τον υπολογισμό του δείκτη
φερεγγυότητας μπορεί να κάνει χρήση των αξιολογήσεων διεθνών οίκων (credit
agencies, όπως Moodys, S&P κ.τ.λ.). Τέλος, οι καινούργιοι κανόνες λαμβάνουν
υπόψη και τον λειτουργικό κίνδυνο.

1.4. Οι επιπτώσεις του Νέου Συμφώνου στην κεφαλαιακή θέση των
τραπεζών
Οι επιπτώσεις του νέου Συμφώνου διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες:
I. Επιπτώσεις σε συστημικό επίπεδο
Σε συστημικό επίπεδο η συζήτηση για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του νέου
Συμφώνου επικεντρώνεται στην επίδραση επί της πολιτικής για τη διασφάλιση της
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σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος6. Η διασφάλιση της σταθερότητας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος θεωρείται από πολλούς ότι τίθεται εν αμφιβόλω στο
νέο Σύμφωνο. Η χρήση, διαφορετικής ως προς τον κίνδυνο ευαισθησίας,
μεθοδολογιών από τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ίδια τραπεζική αγορά,
δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για τον χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας πιστούχο να
προσφύγει για χρηματοδότηση στις τράπεζες που εφαρμόζουν την τυποποιημένη
μέθοδο. Τούτο θα έχει το παράδοξο αποτέλεσμα οι τράπεζες με τις λιγότερο
ανεπτυγμένες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων να συγκεντρώνουν τις πλέον
επικίνδυνες χορηγήσεις.
II. Επιπτώσεις σε επίπεδο λειτουργίας των τραπεζών
Οι επιπτώσεις σε ατομικό επίπεδο θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις ενότητες:
1. Επιπτώσεις στη διάρθρωση της αγοράς
2. Επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών
3. Επιπτώσεις στους πελάτες των τραπεζών.
Όσον αφορά τις επιπτώσεις στη διάρθρωση της αγοράς, πολλοί είναι αυτοί που
ισχυρίζονται ότι οι τράπεζες, που θα υιοθετήσουν την εξελιγμένη προσέγγιση τόσο
για τον πιστωτικό, όσο και για τον λειτουργικό κίνδυνο, θα αποκτήσουν συγκριτικό
πλεονέκτημα έναντι των λοιπών τραπεζών λόγω μειούμενων κεφαλαιακών
απαιτήσεων (relative capital advantage). Από την άλλη, σχετικά με τις επιπτώσεις στη
λειτουργία των τραπεζών, βάσει των αποτελεσμάτων της τρίτης διερευνητικής των
επιπτώσεων άσκησης (QIS 3) της Επιτροπής της Βασιλείας εξάγονται τα εξής
συμπεράσματα:
_ Οι τράπεζες, που θα υιοθετήσουν τις τυποποιημένες μεθόδους για τον υπολογισμό
των κεφαλαιακών απαιτήσεων και έχουν τοποθετήσεις σχετικά υψηλού κινδύνου, θα
προχωρήσουν, ανάλογα και με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους, σε αύξηση των
ιδίων κεφαλαίων τους. Αυτό γιατί η προσθήκη κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον
λειτουργικό κίνδυνο δεν αντισταθμίζεται από τις μειώσεις για τις λοιπές κατηγορίες
κινδύνων και ιδιαίτερα από τον πιστωτικό κίνδυνο για τα δάνεια λιανικής τραπεζικής
και τα ενυπόθηκα, όπου εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση των κεφαλαιακών
απαιτήσεων.
_ Εν αντιθέσει, τράπεζες που θα εφαρμόσουν τις εξελιγμένες μεθόδους των
εσωτερικών διαβαθμίσεων και έχουν ποιοτικό χαρτοφυλάκιο τοποθετήσεων θα

6

(Βλ. αναφορές 14, 25)
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τύχουν κεφαλαιακής ελάφρυνσης. Αυτό άλλωστε συνειδητά επεδίωξε η Επιτροπή της
Βασιλείας, προκειμένου να διαμορφωθούν κίνητρα για τη σταδιακή μετάβαση στις
εξελιγμένες μεθόδους, και κυρίως για την υιοθέτηση επαρκών συστημάτων
διαχείρισης κινδύνων. Επιπλέον, οι τράπεζες αυτές θα πρέπει να δημιουργήσουν
συμβουλευτικές υπηρεσίες, που θα ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη λογική, με
την οποία λειτουργεί το σύστημα αξιολόγησης και να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν
την βαθμολόγησή τους. Διαφορετικά, θα υποχρεωθούν να τιμολογήσουν υψηλά τους
πελάτες με χαμηλό βαθμό, με τον κίνδυνο να τους προωθήσουν σε τράπεζες που
εφαρμόζουν τη πρώτη μέθοδο.
Μετά την εφαρμογή των νέων κανονισμών, το φαινόμενο, όπου μια
επιχείρηση με μη ικανοποιητικά οικονομικά στοιχεία μπορούσε να δανεισθεί
χρήματα με καλή τιμολόγηση, λόγω προσφοράς εξασφάλισης (π.χ. μετρητά ή
υποθήκη ακινήτου) εκ μέρους της εταιρείας ή του βασικού μετόχου, θα περιοριστεί
και οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να τιμολογήσουν υψηλότερα αυτές τις επιχειρήσεις.
Η αιτία είναι, ότι τα νέα μοντέλα αξιολόγησης δε λαμβάνουν υπόψη τις εξασφαλίσεις.
Εκτός από τις τράπεζες εκτιμάται ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις και στις
δανειολήπτριες εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα η κατάταξη των πιστούχων σε
κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου, που θα συνδέονται με την πιθανότητα αθέτησης
των υποχρεώσεων τους, θα συμβάλει στην ορθολογική αποτίμηση και τιμολόγηση
του αναλαμβανόμενου, από την τράπεζα, πιστωτικού κινδύνου. Συνεπώς, το μέτρο
αυτό αναμένεται να ωθήσει τις εταιρίες χαμηλού κινδύνου να λάβουν διαβάθμιση
(rating) από κάποια αναγνωρισμένη εταιρία πιστοληπτικής αξιολόγησης ή να
συνεργαστούν με τράπεζες που έχουν υιοθετήσει τις πιο προηγμένες μεθόδους
αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους των
δανειακών τους κεφαλαίων. Αυτή η προοπτική απαιτεί και αναβάθμιση της
οργάνωσης και απεικόνισης των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων.
Σταδιακά η Επιτροπή της Βασιλείας προσδοκά, ότι η εφαρμογή του
αναθεωρημένου Συμφώνου, που θα αποτελεί πλέον το ισχύον πρότυπο για την
άσκηση της τραπεζικής εποπτείας, αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο σχεδόν των
χωρών, υπό την πίεση του ανταγωνισμού σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Ειδικά για τις τράπεζες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αντίστοιχες
αναθεωρημένες Οδηγίες για την κεφαλαιακή επάρκεια έχουν άμεση υποχρεωτική
εφαρμογή από το 2007.
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1.5. Η επίδραση της Βασιλείας ΙΙ στη χρηματοοικονομική
σταθερότητα και αποτελεσματικότητα των τραπεζών.
Η έννοια της αποτελεσματικότητας αναφέρεται στο είδος της ισορροπίας που
προκύπτει, όταν η συνολική ζήτηση και προσφορά αντανακλούν ταυτόχρονα ιδιωτικά
και κοινωνικά κόστη και οφέλη. Ταυτόσημα, στη χρηματοοικονομική θεωρία ως
αποτελεσματικότητα νοείται ο επιμερισμός των διαθέσιμων πόρων μέσω του
χρηματοοικονομικού συστήματος στις πιο αποτελεσματικές επενδυτικές ευκαιρίες με
το μικρότερο δυνατό κόστος. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την
αποτελεσματικότητα ενός συστήματος είναι:
1) Η αποτελεσματικότητα επιμερισμού του κινδύνου μεταξύ των συμμετεχόντων στο
σύστημα, ούτως ώστε ο καθένας να αναλαμβάνει το μέρος του κινδύνου που έχει τη
δυνατότητα να διαχειριστεί.
2) Η διάχυση των πληροφοριών, ώστε αυτές να είναι διαθέσιμες και προσιτές σε
όλους και οι αντιθέσεις μεταξύ των οφειλετών και των δανειστών να επιλύονται μέσω
της αγοράς.
3) Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, η οποία θα επιλύει αποτελεσματικά τα
προβλήματα εξουσιοδότησης (agency problem) που εμφανίζονται συμβάλλοντας
στην αποτελεσματικότερη κατανομή των διαθεσίμων πόρων.
Σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητα, η έννοια της σταθερότητας δεν έχει
κοινά αποδεκτό ορισμό. Υπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες και ο ορισμός που δίνεται
κάθε φορά προσπαθεί να καλύψει μια συγκεκριμένη ανάγκη. Σύμφωνα με έναν από
αυτούς,

ως

χρηματοοικονομική

σταθερότητα

ορίζεται

η

ικανότητα

του

χρηματοοικονομικού συστήματος να αντιστέκεται σε εξωτερικές ή εσωτερικές
διαταραχές και να αντιμετωπίζει οικονομικές ανισορροπίες που προκαλούνται, η δε
δυνατότητα αυτή πρέπει να καλύπτει το παρόν, αλλά και να επεκτείνεται στο μέλλον.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα είναι:
1) Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης.
2) Η δυνατότητα του τραπεζικού τομέα να απορροφά διαταραχές.
3) Ο κίνδυνος μετάδοσης κρίσης, καθώς και τα προληπτικά μέτρα που συμβάλλουν
στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάδοσης.
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Ενώ

η

χρηματοοικονομική

αποτελεσματικότητα

είναι

σταθερότητα

διαφορετικές

και

έννοιες,

η
από

χρηματοοικονομική
την

ανάλυση

των

χαρακτηριστικών προκύπτει ότι είναι αλληλένδετες. Προφανώς, ένας υψηλός βαθμός
αποτελεσματικότητας συμβάλλει στη σταθερότητα. Παράλληλα, η σταθερότητα είναι
μια προϋπόθεση για μια ομαλή και αποδοτική λειτουργία του χρηματοοικονομικού
συστήματος. Εντούτοις, ενώ η χρηματοοικονομική σταθερότητα και η αποδοτικότητα
είναι σε γενικές γραμμές συμπληρωματικές, η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν
επίσης περιπτώσεις στις οποίες οι προσπάθειες να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα
μπορούν να υπονομεύσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα. Το αντίστροφο μπορεί, επίσης, να ισχύει.

1.6 Οι στόχοι της Βασιλείας ΙΙ και οι ωφέλειες από τη χρήση της
H προώθηση της ασφάλειας

και της σταθερότητας του διεθνούς

χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και η ενίσχυση των συνθηκών ίσου
ανταγωνισμού, αποτελούν βασικούς στρατηγικούς στόχους του νέου εποπτικού
πλαισίου. Επιπλέον, εντός των επιδιωκόμενων στόχων περιλαμβάνονται η
ενδυνάμωση της λειτουργίας διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων σε όλο το
εύρος των δραστηριοτήτων των πιστωτικών ιδρυμάτων (enterprise-wide risk
management) και η συσχέτιση των κινδύνων αυτών με τις εποπτικές (regulatory),
καθώς και με τις εσωτερικά εκτιμώμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις (economic capital).
Αν και το νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια επιβάλλει αλλαγές στη
λειτουργία και στις πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη δαπανηρή και πολύπλοκη «επιβάρυνση» κανονιστικής
συμμόρφωσης. Δεδομένου ότι η Βασιλεία ΙΙ έχει ενσωματώσει τις βέλτιστες διεθνείς
τραπεζικές πρακτικές σε αντίστοιχες εποπτικές απαιτήσεις είναι εφικτός, υπό
προϋποθέσεις, ο μετασχηματισμός της κανονιστικής «επιβάρυνσης» σε πηγή
πολύπλευρων επιχειρηματικών ωφελειών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία
πρόσθετης αξίας για τους μετόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και την
ενίσχυση της φήμης και τη βελτίωση της αντίληψης της αγοράς.
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Είναι φανερό ότι η Βασιλεία ΙΙ, επιχειρώντας να ενσωματώσει τη λειτουργία της
διαχείρισης κινδύνων στη διαδικασία της λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων σε
όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος, την προωθεί στην
ημερήσια διάταξη των συζητήσεων και των προβληματισμών των διοικητικών
συμβουλίων, υποδηλώνοντας ότι η άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Η
επιτυχής υλοποίηση, ιδιαίτερα των πιο εξελιγμένων προσεγγίσεων υπολογισμού των
κεφαλαιακών απαιτήσεων, προϋποθέτει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης
κινδύνων και κεφαλαίων, το οποίο απαιτεί την ύπαρξη αφενός ενός ισχυρού
συστήματος εσωτερικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών και
λογιστικών συστημάτων), αφετέρου ενός σαφούς επιχειρησιακού προτύπου
λειτουργίας σε επίπεδο ομίλου (group operating model). Οι ποσοτικές και οι
ποιοτικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του νέου εποπτικού πλαισίου, οι οποίες
ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία και στις στρατηγικές των
πιστωτικών ιδρυμάτων, αναπτύσσονται με κλιμακούμενη αυστηρότητα.
Η Βασιλεία ΙΙ απομακρύνεται από την άποψη της προκατόχου της Βασιλεία Ι,
ότι οι εποπτικοί κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους (one size fits all), και
αναγνωρίζει ότι όσο πιο εξελιγμένο και αποτελεσματικό είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα
στην εκτίμηση και στη διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, διαθέτοντας
ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού και λειτουργίες, τόσο λιγότερο
κεφάλαιο θα πρέπει να διακρατά για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Επιπρόσθετα, δεν
περιορίζεται στις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων του πυλώνα
Ι (πιστωτικού, λειτουργικού και αγοράς), αλλά μέσω των απαιτήσεων του πυλώνα ΙΙ
αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα να διαθέτουν ολοκληρωμένη διαδικασία
αξιολόγησης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, έναντι των λοιπών κινδύνων στους
οποίους εκτίθενται (π.χ. ρευστότητας, συγκέντρωσης, στρατηγικής, φήμης). Με αυτό
τον τρόπο η Βασιλεία ΙΙ ενθαρρύνει τα πιστωτικά ιδρύματα στην αξιολόγηση
(ποσοτική και ποιοτική) των διαθέσιμων κεφαλαιακών πόρων, δηλαδή της
ικανότητας ανάληψης κινδύνων (risk bearing capacity), σε συνδυασμό με τη διάθεση
ανάληψης κινδύνου (risk appetite) και το προφίλ κινδύνου (risk profile) και κατ’
ουσία στην ενεργή διαχείριση του οικονομικού τους κεφαλαίου και στην κατανομή
του στις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, χαρτοφυλάκια ή θυγατρικές.
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Από στρατηγικής άποψης το «κεφάλαιο» καθορίζει με πολλούς τρόπους οποιαδήποτε
δραστηριότητα ή ενέργεια ενός πιστωτικού ιδρύματος. Για παράδειγμα, καθορίζει την
ικανότητα «μόχλευσης» του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή την ικανότητα να αυξάνει
το ενεργητικό του και συνεπώς την κερδοφορία του (π.χ. παρέχοντας δάνεια,
επενδύοντας σε εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία), να μεγεθύνεται (π.χ. εξαγορές)
και να ανταμείβει τους μετόχους του (π.χ. μερίσματα, προγράμματα επαναγοράς
ιδίων μετοχών).
Αναμφισβήτητα, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, η οποία συνίσταται
από το επίπεδο των κερδών και την κεφαλαιακή βάση που απαιτείται για την επίτευξη
των κερδών αυτών, αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο για τους μετόχους ενός
πιστωτικού ιδρύματος.
Ταυτόχρονα συνιστά το κομβικό σημείο, όπου η Βασιλεία ΙΙ επηρεάζει άμεσα
τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων, καθορίζοντας το ελάχιστο ύψος του
απασχολούμενου κεφαλαίου και συνεπώς την αποδοτικότητά του. Επομένως, καθώς
διαφοροποιείται το προφίλ ή η διάθεση ανάληψης κινδύνου μεταβάλλεται –με βάση
εποπτικούς/εσωτερικούς κανόνες – το ύψος του απασχολούμενου εποπτικού
κεφαλαίου, επηρεάζοντας την επιχειρησιακή συμπεριφορά του πιστωτικού ιδρύματος
μέσω της αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Η κατανομή του εποπτικού κεφαλαίου
αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα διαμόρφωσης του επιχειρηματικού «μίγματος»
του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς καθιστά κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες
ελκυστικότερες από κάποιες άλλες. Συνεπώς, η Βασιλεία ΙΙ ωθεί τα πιστωτικά
ιδρύματα σε ενεργότερη διαχείριση της κεφαλαιακής τους βάσης, με αποτέλεσμα τη
μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων και της δημιουργίας
πρόσθετης αξίας για τους μετόχους.
Η Βασιλεία ΙΙ δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα του κεφαλαίου μόνο μέσω
της μεταβολής της κεφαλαιακής βάσης (δηλ. του παρονομαστή του δείκτη), αλλά και
της διαφοροποίησης του επιπέδου των κερδών (δηλ. του αριθμητή του δείκτη). Αυτό
συμβαίνει καθώς η μεταβολή του προφίλ ή της διάθεσης ανάληψης κινδύνου
επηρεάζει τόσο τις μη αναμενόμενες ζημιές, οι οποίες καλύπτονται από το κεφάλαιο,
όσο και τις αναμενόμενες ζημιές (πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου), οι οποίες
συνήθως καλύπτονται με το σχηματισμό προβλέψεων και έχουν άμεση επίπτωση στα
κέρδη.
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Επομένως, μέσω της κατανομής του εποπτικού κεφαλαίου για την κάλυψη των μη
αναμενόμενων ζημιών (κίνδυνος ανάληψης τραπεζικών δραστηριοτήτων) και της
προσαρμογής των κερδών για την κάλυψη των αναμενόμενων ζημιών σε σχέση με τις
προβλέψεις (κόστος ανάληψης τραπεζικών δραστηριοτήτων), καθίσταται ευκολότερη
η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χαρτοφυλακίων
ή προϊόντων και συνεπακόλουθα η ανακατανομή του κεφαλαίου, όπου η
σταθμισμένη, ανάλογα με τον κίνδυνο, αποδοτικότητα είναι υψηλότερη.
Συνεπώς, σε στρατηγικό επίπεδο τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει κατά την
κατάρτιση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, στρατηγικών και προϋπολογισμών να
συνεκτιμούν και να προϋπολογίζουν όχι μόνο τη μεγέθυνση των στοιχείων του
ενεργητικού (volume growth) και τα αντίστοιχα περιθώρια κέρδους, αλλά και τη
μεταβολή του αντίστοιχου εποπτικού κεφαλαίου και των αναμενόμενων ζημιών που
απαιτούνται για να υποστηρίξουν την αύξηση των στοιχείων ενεργητικού και να
«παράγουν» την αντίστοιχη κερδοφορία. Η Βασιλεία ΙΙ αναμένεται να ωθήσει τα
πιστωτικά ιδρύματα στην υλοποίηση προγραμμάτων μακροπρόθεσμου σχεδιασμού
των κεφαλαιακών αναγκών τους και στη χρήση της σταθμισμένης, ανάλογα με τον
κίνδυνο, αποδοτικότητας του εποπτικού κεφαλαίου ως βασικού εργαλείου λήψης
στρατηγικών

αποφάσεων

(π.χ.

κατανομή

κεφαλαίου

σε

επιχειρηματικές

δραστηριότητες/θυγατρικές, εξαγορές, σύστημα ανταποδοτικότητας/bonus).
Σε τακτικό επίπεδο η Βασιλεία ΙΙ αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές
και ωφέλειες για τα πιστωτικά ιδρύματα, που θα υιοθετήσουν τις πιο εξελιγμένες
προσεγγίσεις υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων και διαχείρισης κινδύνων.
Συνοπτικά, η δημιουργία πρόσθετης αξίας για τον μέτοχο μπορεί να επιτευχθεί μέσω
αύξησης της κερδοφορίας ή μείωσης του λειτουργικού κόστους από:
1) Τον περιορισμό των ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο:
2) Τη βελτίωση της πολιτικής και διαδικασίας σχηματισμού προβλέψεων για
επισφαλή δάνεια. Η ορθή πληροφόρηση σχετικά με τα στοιχεία κινδύνου, τόσο σε
επίπεδο αντισυμβαλλόμενου, όσο και απαίτησης (δανείου) παρέχουν στη διοίκηση
του πιστωτικού ιδρύματος μια σαφή εικόνα των πιο αποδοτικών δανείων ή
χαρτοφυλακίων. Οι παράμετροι κινδύνου (πιθανότητα αθέτησης, ζημιά και έκθεση σε
περίπτωση αθέτησης) στα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙ μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με
κατάλληλες προσαρμογές, στο σχηματισμό προβλέψεων σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).
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3) Τη βελτίωση της τιμολόγησης ενσωματώνοντας τις παραμέτρους κινδύνου (risk
adjusted pricing). Οι αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και διαχωρισμού των
δανειοληπτών και μορφών δανειοδότησης, ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο,
μπορούν

να

υποστηρίξουν

μια

διαφοροποιημένη

τιμολογιακή

πολιτική,

επιβραβεύοντας τους συνεπείς πελάτες με χαμηλότερο επιτόκιο. Η εν λόγω πολιτική
παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού ελκυστικών πηγών εσόδων και επιτρέπει
στις πιστοδοτικές μονάδες να αποδείξουν στον πελάτη και στη διοίκηση του
πιστωτικού ιδρύματος ότι το παρεχόμενο επιτόκιο του δανείου είναι λογικό
λαμβάνοντας υπόψη τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.
4) Τον περιορισμό των λειτουργικών ζημιών ή/και του λειτουργικού κόστους
Σχετικά με τις προτάσεις δημοσιοποίησης στοιχείων στην αγορά (πυλώνας
ΙΙΙ), επισημαίνεται ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια αποτελεί αναμφισβήτητα επιθυμία
των εποπτικών αρχών, των επενδυτών, των αναλυτών και των οίκων αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η αγορά δεν είναι σε θέση να
κατανοήσει πλήρως τα πολύπλοκα δημοσιοποιημένα στοιχεία διαχείρισης κινδύνων
και κεφαλαιακής επάρκειας, ενδέχεται να επέλθει σύγχυση και μεγαλύτερη
μεταβλητότητα στις τιμές των μετοχών και των ομολόγων των πιστωτικών
ιδρυμάτων. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αναπτύξουν μια αποτελεσματική
πολιτική δημοσιοποίησης στοιχείων στην αγορά, καθώς και να «εκπαιδεύσουν» και
να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους αναλυτές, τους επενδυτές και
τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε στρατηγικά θέματα
διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίων.
Συνολικά, το νέο εποπτικό πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας οδηγεί σε μια
πρωτοφανή εποπτική αλλαγή, η οποία αναμένεται να επιφέρει πολλαπλές επιπτώσεις
σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις σχέσεις με
τους μετόχους και τους πελάτες τους. Ίσως η Βασιλεία ΙΙ να αποτελέσει μια
«επανάσταση» στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, φέρνοντας ωστόσο το
μανδύα της κανονιστικής συμμόρφωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Στην περίληψη ήδη δόθηκε ορισμός σχετικά με το τι είναι κίνδυνος. Στο σημείο αυτό
πρόκειται να δοθεί μια περισσότερο αναλυτική εικόνα σχετικά με την έννοια του
κινδύνου όσο αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και τις διάφορες οικονομικές πράξεις
που εμπεριέχουν κίνδυνο.
Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς7 πάνω στην διαχείριση κινδύνων (Risk
Management), ο κίνδυνος είναι μια έννοια που είναι στενά συνδεδεμένη με την
έννοια της αβεβαιότητας. Η έννοια, πάλι, της αβεβαιότητας είναι στενά συνδεδεμένη
με την έννοια της μεταβλητότητας (variation - variability) ή της αστάθειας
(volatility). Οι έννοιες αυτές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι όλες οι οικονομικές
πράξεις χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα ή αστάθεια όσο αφορά τις πιθανές τους
τιμές ή τις πιθανές τους μελλοντικές τους εξελίξεις.
Για παράδειγμα, μια μετοχή μιας επιχείρησης διαμορφώνει την τιμή της σε
καθημερινή βάση σε σχέση με την προσφορά και τη ζήτηση που διαμορφώνεται από
μια σειρά από παράγοντες. Η τιμή της μετοχής διαμορφώνεται σε ένα επίπεδο το
οποίο είναι άγνωστο εκ των προτέρων, με την έννοια ότι δεν είναι γνωστό πόσο
ακριβώς θα κλείσει η τιμή της μετοχής στο τέλος της συνεδρίασης του
Χρηματιστηρίου. Επομένως, αφού η τιμή της μετοχής είναι άγνωστη εκ των
προτέρων, θεωρείται ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την τιμή αυτή. Επιπλέον, οι
μελλοντικές τιμές της μετοχής είναι και αυτές άγνωστες, εκφράζοντας την αστάθεια
που υπάρχει στην τιμή της σε μελλοντικά χρονικά σημεία.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η αγορά χρήματος που χαρακτηρίζεται από τα
επίπεδα των επιτοκίων. Το επιτόκιο βάσης για διάφορες οικονομίες (το Ευρωπαϊκό
επιτόκιο π.χ. το Αμερικάνικό κτλ) που καθορίζονται από τις αρμόδιες κεντρικές
τράπεζες θεωρείται ότι έχει και αυτό αστάθεια, αλλά σε μικρότερο βαθμό διότι δεν
μεταβάλλεται τόσο συχνά. Αντίθετα, τα διάφορα επιτόκια στην διατραπεζική αγορά,
για διάφορες λήξεις, μεταβάλλονται κάθε μέρα στο πλαίσιο των διεθνών αγορών
χρήματος.
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(Βλ. αναφορές 15,19,20,21)
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Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα παραδείγματα αγορών και περιουσιακών στοιχείων
όπου υπάρχει αβεβαιότητα και αστάθεια τιμών. Όμως, δεν κρίνεται σκόπιμο η
αναφορά τόσων πολλών παραδειγμάτων, καθώς ο στόχος είναι να γίνει κατανοητή η
έννοια της αβεβαιότητας και της αστάθειας των τιμών που διαμορφώνονται στις
διάφορες αγορές.
Εντούτοις, ο κίνδυνος δεν έχει να κάνει μόνο με την διαμόρφωση των τιμών
των διάφορων περιουσιακών στοιχείων στις διάφορες αγορές. Καθώς τα περιουσιακά
στοιχεία αυτά γίνονται αντικείμενο αγοροπωλησίας, αυτό που ενδιαφέρει τις
περισσότερες φορές είναι τι κέρδος ή τι ζημία αποκομίζει κάποια οικονομική μονάδα
(ιδιώτης επενδυτής, θεσμικός επενδυτής, επιχείρηση κτλ) όταν προβαίνει σε μια
αγοροπωλησία ενός περιουσιακού στοιχείου.
Το κέρδος ή η ζημιά από μια αγοροπωλησία (ή συναλλαγή ή επένδυση) ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι η λεγόμενη απόδοση. Για παράδειγμα, η αγορά μιας
μετοχής στο επίπεδο των 10 Ευρώ και η μετέπειτα πώληση σε ένα επίπεδο π.χ. 15
Ευρώ έχει ως αποτέλεσμα κέρδος 5 Ευρώ. Η αγορά δολαρίου στην ισοτιμία των 0,82
Ευρώ /δολάριο και η πώληση των δολαρίων για 0,85 Ευρώ /δολάριο έχει ως
αποτέλεσμα κέρδος 0,03 Ευρώ /δολάριο. Ο δανεισμός ενός ποσού με επιτόκιο 10%
πρόκειται να αποφέρει στον δανειστή ένα ποσό προσαυξημένο κατά τον τόκο που
έχει προκύψει συνάρτηση του επιτοκίου, δεδομένου, όμως, ότι ο δανειζόμενος
επιστρέψει το ποσό στο προκαθορισμένο διάστημα.
Σε γενικές γραμμές η συναλλαγή ή η επένδυση σε ένα οποιοδήποτε
περιουσιακό στοιχείο θα έχει ένα μελλοντικό αποτέλεσμα κάποιο κέρδος ή κάποια
ζημιά όπου το επίπεδό τους θα είναι επίσης άγνωστο εκ των προτέρων. Επομένως,
γίνεται σαφές ότι η αστάθεια και η μεταβλητότητα στις τιμές των διάφορων αγορών
προκαλεί αντίστοιχη αστάθεια και μεταβλητότητα στις αποδόσεις, δηλαδή στο τελικό
αποτέλεσμα που προκύπτει από μια συναλλαγή ενός περιουσιακού στοιχείου.
Άρα, η έννοια του κινδύνου δεν έχει να κάνει μόνο με το επίπεδο των τιμών
των περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες αγορές, αλλά και με τις αποδόσεις που
διαμορφώνονται βάσει των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα με βάση τα διάφορα
περιουσιακά στοιχεία.
Διάφοροι συγγραφείς σχετίζουν την έννοια του κινδύνου καθαρά με την
έννοια της αβεβαιότητας με την λογική ότι δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων εάν θα
υπάρχει κέρδος ή ζημία και το επίπεδο αυτών. Δηλαδή, ουσιαστικά, διαχωρίζουν το
κίνδυνο σε κίνδυνο προς τα κάτω (downside risk) που υποδηλώνει πόσο είναι πιθανό
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να χάσει κάποιος από μια συναλλαγή σε ένα περιουσιακό στοιχείο, και σε κίνδυνο
προς τα πάνω (upside risk) που υποδηλώνει πόσο είναι πιθανό να κερδίσει κάποιος
από αυτή τη συναλλαγή.
Εντούτοις, άλλοι συγγραφείς με την έννοια του κινδύνου θεωρούν μόνο την
αρνητική του σημασία λαμβάνοντας υπόψη μόνο τη μία του διάσταση (downside
risk) και επομένως στο πλαίσιο της εκτίμησης του κινδύνου υπολογίζουν τις πιθανές
απώλειες από μια συναλλαγή που προκύπτουν από τη μεταβλητότητα και αστάθεια
στις τιμές και στις αποδόσεις των διάφορων περιουσιακών στοιχείων.
Η εκτίμηση του κινδύνου θεωρείται μια ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία στο
πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου. Καθώς, σχεδόν όλες οι οικονομικές πράξεις και τα
περιουσιακά στοιχεία εμπεριέχουν κίνδυνος, είναι λογικό να υπάρχει ανάγκη να
διαχειριστεί κατάλληλα αυτός ο κίνδυνος έτσι ώστε να μην προκαλεί ανεπιθύμητους
κραδασμούς στην λειτουργία μιας οικονομίας, μιας επιχείρησης κτλ, ανάλογα ποιος
κάνει την οικονομική πράξη που εμπεριέχει τον κίνδυνο. Πραγματικά, στην σύγχρονη
οικονομία η διαχείριση των κινδύνων θεωρείται μια διαδικασία ιδιαίτερα σπουδαία
για την επιβίωση και ανάπτυξη οικονομιών και επιχειρήσεων. Για να γίνει, όμως,
αποτελεσματική και σωστή διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να λάβουν χώρα δύο
πράγματα. Το ένα είναι να γίνει κατανοητό τι είδους κίνδυνοι εμπλέκονται σε μια
συγκεκριμένη οικονομική πράξη. Το άλλο πράγμα είναι να βρεθούν επαρκείς και
αποτελεσματικοί μέθοδοι έτσι ώστε να μετρηθούν οι κίνδυνοι αυτοί. Η μέτρηση των
κινδύνων διαφέρει ανάλογα με το είδος του κινδύνου. Εντούτοις, οδηγεί στο
αποτέλεσμα της εκτίμησης των πιθανών απωλειών που μπορεί να συμβούν από την
ανάληψη μιας συναλλαγής, οικονομικής πράξης που περιέχει ένα περιουσιακό
στοιχείο με κίνδυνο.
Από την προηγούμενη παράγραφο έγινε πλήρως αντιληπτό και κατανοητό ότι
δεν είναι δυνατό να μετρηθεί, άρα και να διαχειριστεί, σωστά κάποιος κίνδυνος εάν
δεν ξέρουμε ποια είναι η πηγή του και ποιο το είδος του. Στην πράξη υπάρχουν
πολυάριθμοι κίνδυνοι που προέρχονται από ανάλογες πολυάριθμες πηγές. Εντούτοις,
είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν με κάποιον τρόπο δημιουργώντας «ομάδες»
κινδύνων που μπορούν να μετρηθούν με τον ίδιο τρόπο όσοι κίνδυνοι έχουν πηγή που
προέρχονται μέσα στην ίδια ομάδα. Πάντως, και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν
ένα πλήθος ομάδων κινδύνων.
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2.1. Είδη κινδύνων
Υπάρχουν διάφορα είδη κινδύνου. Ανάλογα με την οικονομική πράξη και το είδος
του περιουσιακού στοιχείου ο κίνδυνος σχετικά με κάποιο μελλοντικό αποτέλεσμα
μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές Ένας πρώτος διαχωρισμός είναι σε
επιχειρηματικούς (Business Risk) και χρηματοοικονομικούς (Financial Risk)
κινδύνους. Οι πρώτοι έχουν να κάνουν με την δυνατότητα της κάθε επιχείρησης να
λειτουργεί αποδοτικά και να καταφέρνει, βάση της βασικής λειτουργίας, να παράγει
σημαντικά έσοδα και ταμειακές ροές. Κάθε επιχείρηση λειτουργεί σε κάποιο κλάδο ή
αγορά που έχει πλήθος κινδύνων είτε σε επίπεδο αγοράς, είτε σε επίπεδο ατομικό
επιχειρησιακό. Η μεταβλητότητα των ταμειακών ροών θεωρείται ότι έχει πηγή τον
λεγόμενο επιχειρηματικό κίνδυνο.
Οι δεύτεροι κίνδυνοι έχουν να κάνουν με την αστάθεια και μεταβλητότητα
των διάφορων χρηματοοικονομικών αγορών (χρηματιστήρια, αγορά χρήματος,
συναλλάγματος

κτλ).

Τέτοιοι

κίνδυνοι

επηρεάζουν

χρηματοοικονομικούς

οργανισμούς (τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές
εταιρίες κτλ) και όσες άλλες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή και ιδιώτες εμπλέκονται με
αυτές. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι θεωρείται ότι έχουν μια σειρά από πηγές
ανάλογα και με τη φύση του περιουσιακού στοιχείου που εμπλέκεται σε μια
οικονομική πράξη. Στη συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε με τον πιστωτικό
κίνδυνο.

2.2. Ανάλυση Κινδύνου
2.2.1. Αναγνώριση κινδύνου
Η αναγνώριση κινδύνου σκοπό έχει την ταυτοποίηση της έκθεσης του οργανισμού
στην αβεβαιότητα. Αυτό απαιτεί μία βαθιά γνώση του οργανισμού, της αγοράς στην
οποία δραστηριοποιείται, το νομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον
στο οποίο υπάρχει, καθώς και στην ανάπτυξη μιας ορθής κατανόησης των
στρατηγικών και λειτουργικών στόχων, και παραγόντων κρίσιμων για την επιτυχία
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τους και τις απειλές και ευκαιρίες που σχετίζονται με την επίτευξη αυτών των
στόχων.8
Η αναγνώριση κινδύνου θα έπρεπε να προσεγγισθεί με ένα μεθοδικό τρόπο για να
διασφαλίσει ότι όλες οι σημαντικές δραστηριότητες εντός του οργανισμού και ότι
όλοι οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτές τις δραστηριότητες έχουν προσδιορισθεί.
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και αποφάσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν
ως εξής:
• Στρατηγικές - Αφορούν τους μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους του
οργανισμού. Μπορεί να επηρεασθούν από θέματα όπως η διαθεσιμότητα κεφαλαίων,
κρατικούς και πολιτικούς κινδύνους, νομικές και ρυθμιστικές αλλαγές, φήμη και
αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον.
• Λειτουργικές - Αφορούν τα καθημερινά θέματα που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός
στην προσπάθειά του να εκπληρώσει τους στρατηγικούς του στόχους.
• Χρηματο-οικονομικές - Αφορούν την αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο των
χρηματο-οικονομικών του οργανισμού και τις επιδράσεις εξωτερικών παραγόντων
όπως η διαθεσιμότητα πίστωσης, οι τιμές ξένου συναλλάγματος, οι τάσεις των
επιτοκίων και άλλες εκθέσεις σε κινδύνους της αγοράς.
• Διαχείρισης γνώσης - Αφορούν την αποτελεσματική διαχείριση και έλεγχο των
πόρων γνώσης, της παραγωγής, προστασίας και επικοινωνίας αυτών των πόρων.
Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις σχετικές αποφάσεις και
δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν την μη εγκεκριμένη χρήση ή κακή χρήση
της πνευματικής ιδιοκτησίας, την τοπική πτώση ισχύος, και την ανταγωνιστική
τεχνολογία. Εσωτερικοί παράγοντες μπορεί να είναι μία δυσλειτουργία του
συστήματος ή η απώλεια βασικών στελεχών η θέματα όπως η υγεία και η ασφάλεια,
το περιβάλλον, οι εμπορικές περιγραφές προϊόντος, η προστασία του καταναλωτή, η
προστασία δεδομένων, οι πρακτικές εργασιακής απασχόλησης και τα ρυθμιστικά
θέματα.
Ενώ η αναγνώριση κινδύνου μπορεί να διεξαχθεί από εξωτερικούς
συμβούλους, μία εκ των έσω προσέγγιση με διεργασίες καλά ανακοινωμένες,
συνεκτικές και συντονισμένες , είναι ίσως πιο αποτελεσματική. Η εσωτερική
"ιδιοκτησία" της διεργασίας διαχείρισης κινδύνου είναι πολύ σημαντική και
θεμελιώδης.

8

(Βλ. αναφορά 17)
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2.2.2. Περιγραφή κινδύνου
Ο στόχος της περιγραφής κινδύνου είναι η απεικόνιση των αναγνωρισμένων
κινδύνων σε μία δομημένη μορφή. ΄Ένας πίνακας περιγραφής κινδύνων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την περιγραφή και αποτίμηση των κινδύνων. Η
χρήση μίας καλά σχεδιασμένης δομής είναι αναγκαία για να διασφαλίσει μία
περιεκτική

διεργασία

αναγνώρισης,

περιγραφής

και

αποτίμησης

κινδύνου.

Λαμβάνοντας υπόψη την συνέπεια και πιθανότητα καθενός από τους κινδύνους που
είναι καταγεγραμμένοι στον πίνακα, θα έπρεπε να είναι δυνατόν να τεθούν
προτεραιότητες στους βασικούς κινδύνους που χρειάζονται να αναλυθούν σε
μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Η αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται με
επιχειρηματικές δραστηριότητες και λήψη αποφάσεων μπορεί να κατηγοριοποιηθεί
σε στρατηγικούς, έργου /τακτικούς, λειτουργικούς. Είναι σημαντικό να ενσωματωθεί
η διαχείριση κινδύνων στην αρχική, εννοιολογικά σχεδιαστική φάση των έργων
καθώς και σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός συγκεκριμένου έργου.
2.2.3 Εκτίμηση Κινδύνου

Η εκτίμηση κινδύνου μπορεί να είναι ποσοτική, μερικώς ποσοτική ή ποιοτική όσον
αφορά την πιθανότητα εμφάνισης και την πιθανή συνέπεια. Για παράδειγμα,
συνέπειες, σε αμφότερες απειλές (downside risks) και ευκαιρίες (upside risks) μπορεί
να είναι υψηλές, μεσαίες ή χαμηλές. Η πιθανότητα μπορεί να είναι υψηλή, μεσαία ή
χαμηλή αλλά απαιτεί διαφορετικούς ορισμούς σχετικά με τις απειλές και τις
ευκαιρίες.
2.2.4 Προφίλ Κινδύνου
Το αποτέλεσμα της διεργασίας ανάλυσης κινδύνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
παραχθεί ένα προφίλ κινδύνου το οποίο δίνει ένα βαθμό σημαντικότητας σε κάθε
κίνδυνο και παρέχει ένα εργαλείο για την θέσπιση προτεραιότητας των προσπαθειών
χειρισμού κινδύνων. Κατατάσσει κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο για να δώσει μία
άποψη της σχετικής σημαντικότητας.
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Αυτή η διεργασία επιτρέπει τη χαρτογράφηση του κινδύνου στην επιχειρηματική
περιοχή που επηρεάζει, περιγράφει τις βασικές διαδικασίες ελέγχου σε εφαρμογή και
υποδεικνύει περιοχές όπου το επίπεδο επένδυσης ελέγχου του κινδύνου μπορεί να
αυξηθεί, να μειωθεί ή να ανακατανεμηθεί.
Η υπευθυνότητα βοηθάει στη διασφάλιση του γεγονότος ότι η "περίπτωση"
του κινδύνου έχει αναγνωρισθεί και ότι οι κατάλληλοι διοικητικοί πόροι έχουν
κατανεμηθεί.
2.2.5.Αξιολόγηση και διαχείριση Κινδύνου
Όταν η διεργασία ανάλυσης κινδύνου έχει ολοκληρωθεί, είναι αναγκαίο οι
εκτιμημένοι κίνδυνοι να συγκριθούν έναντι των κριτηρίων κινδύνου που έχει
εγκαταστήσει ο οργανισμός. Τα κριτήρια κινδύνου μπορεί να περιλαμβάνουν σχετικά
κόστη και οφέλη, νομικές απαιτήσεις, κοινωνικό-οικονομικούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες, ανησυχίες των εχόντων έννομο ενδιαφέρον (stakeholders), κλπ. Η
αξιολόγηση κινδύνου επομένως, χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με
την σημαντικότητα των κινδύνων στον οργανισμό και για το κατά πόσον ο κάθε
συγκεκριμένος κίνδυνος θα έπρεπε να γίνει αποδεκτός ή να αντιμετωπισθεί.
Η διαχείριση κινδύνου είναι κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης στρατηγικής
κάθε οργανισμού9. Είναι η διεργασία με την οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν
μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την
επίτευξη οφέλους σε κάθε δραστηριότητα και επί του χαρτοφυλακίου όλων των
δραστηριοτήτων. Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση
και ο χειρισμός αυτών των κινδύνων. Στόχος της είναι να προσθέσει τη μέγιστη αξία
σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Ταξινομεί την κατανόηση των πιθανών
οφελών (upside) και απειλών (downside) όλων εκείνων των παραγόντων που
μπορούν να επηρεάσουν τον οργανισμό.
Αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας, και μειώνει αμφότερα, την πιθανότητα
αποτυχίας και την αβεβαιότητα επίτευξης των συνολικών στόχων του οργανισμού. Η
αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου απαιτεί μία σειρά αναφορών και ανασκόπησης
για να διασφαλίσει ότι οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά και ότι τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου είναι σε ισχύ. Επιπρόσθετα

9

(Βλ. αναφορά 24)
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πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικές επιθεωρήσεις ελέγχου της πολιτικής και της
συμμόρφωσης με τα πρότυπα και από την επίδοση θα πρέπει να κρίνεται αν
υφίσταται ανάγκη για βελτίωση η όχι.
Η διαχείριση κινδύνου είναι μία συνεχής και αναπτυσσόμενη διεργασία, η
οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισμού και την υλοποίηση αυτής της
στρατηγικής. Πρέπει να προσεγγίζει μεθοδικά όλους τους κινδύνους που περιβάλλουν
τις παλαιότερες, τρέχουσες και ιδιαιτέρως τις μελλοντικές δραστηριότητες του
οργανισμού. Πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην κουλτούρα του οργανισμού μαζί με
μία αποτελεσματική πολιτική και ένα πρόγραμμα με επικεφαλή την ανώτερη
διοίκηση. Πρέπει να μεταφράζει τη στρατηγική σε τακτικούς και επιχειρησιακούς
στόχους, καθορίζοντας ευθύνες και αρμοδιότητες σε κάθε επίπεδο του οργανισμού,
με κάθε διοικητικό στέλεχος και εργαζόμενο υπεύθυνο για τη διαχείριση του
κινδύνου ως μέρος της περιγραφής της εργασίας του. Υποστηρίζει την ευθύνη, την
μέτρηση επίδοσης και την ανταμοιβή, έτσι ώστε να προωθείται η λειτουργική
αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.
Η διεργασία διαχείρισης κινδύνων
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Η διαχείριση κινδύνου προστατεύει και προσθέτει αξία στον οργανισμό και στους
ενδιαφερόμενους (stakeholders) υποστηρίζοντας τους στόχους του οργανισμού, με:
την παροχή ενός πλαισίου στον οργανισμό που καθιστά δυνατό μελλοντική
δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα με ένα σταθερό και ελεγχόμενο τρόπο, τη
βελτίωση της λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού και του καθορισμού
προτεραιότητας μέσω της ευρείας και δομημένης κατανόησης της επιχειρησιακής
δραστηριότητας, της αστάθειας και των ευκαιριών / απειλών των έργων, την συμβολή
σε μία πιο αποδοτική χρήση / κατανομή του κεφαλαίου και των πόρων εντός του
οργανισμού, τη μείωση της μεταβλητότητας στις μη βασικές επιχειρησιακές περιοχές
την προστασία και βελτίωση των παγίων και της εικόνας της εταιρείας, την ανάπτυξη
και την υποστήριξη των ανθρώπων και τη βάση γνώσης του οργανισμού, τη
βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας.
2.2.6.Χειρισμός Κινδύνου

Ο χειρισμός κινδύνου είναι η διεργασία της επιλογής και εφαρμογής μέτρων για να
τροποποιηθεί ο κίνδυνος. Ο χειρισμός κινδύνου περιλαμβάνει, ως το πιο σημαντικό
του στοιχείο, τον έλεγχο / μείωση κινδύνου, αλλά εκτείνεται ακόμη, για παράδειγμα,
στην αποφυγή κινδύνου, τη μεταφορά κινδύνου, τη χρηματοδότηση κινδύνου, κλπ.
Οποιοδήποτε σύστημα χειρισμού κινδύνου θα έπρεπε να παρέχει, ως το ελάχιστο:
• αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του οργανισμού
• αποτελεσματικά εσωτερικά μέτρα ελέγχου
• συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς.
Η διεργασία ανάλυσης κινδύνου βοηθάει την αποτελεσματική και αποδοτική
λειτουργία του οργανισμού με την αναγνώριση εκείνων των κινδύνων οι οποίοι
απαιτούν την προσοχή της διοίκησης. Η διοίκηση θα πρέπει να θέσει προτεραιότητα
στις ενέργειες ελέγχου κινδύνου με βάση τη δυνατότητά τους να ωφελήσουν τον
οργανισμό.
Η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών μέτρων ελέγχου είναι ο βαθμός στον
οποίο είτε ο κίνδυνος θα εξαλειφθεί ή θα ελαχιστοποιηθεί από τα προτεινόμενα μέτρα
ελέγχου.
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Η κοστολογική αποτελεσματικότητα των εσωτερικών μέτρων ελέγχου σχετίζεται με
το κόστος της εφαρμογής των ελεγκτικών μέτρων σε σύγκριση με τα αναμενόμενα
οφέλη της μείωσης του κινδύνου.
Οι προτεινόμενοι έλεγχοι χρειάζεται να μετρηθούν σε σχέση με τη δυνητική
οικονομική επίπτωση εάν δεν ληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια, έναντι του κόστους
εφαρμογής των προτεινόμενων ενεργειών και οι οποίες απαιτούν σταθερά
περισσότερη λεπτομερή πληροφορία και υποθέσεις από ότι είναι άμεσα διαθέσιμες.
Το κόστος εφαρμογής πρέπει να καθορισθεί και να υπολογισθεί με κάποια
ακρίβεια μιας και γρήγορα γίνεται η βάση έναντι της οποίας μετριέται η
αποτελεσματικότητα του κόστους. Η ζημιά που αναμένεται εάν δεν ληφθεί
οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει επίσης να εκτιμηθεί και με τη σύγκριση των
αποτελεσμάτων, η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει εάν και κατά πόσον θα
εφαρμοσθούν τα μέτρα ελέγχου κινδύνου.
Η συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς δεν είναι επιλογή. Ένας
οργανισμός πρέπει να κατανοεί τους εφαρμόσιμους νόμους και πρέπει να εφαρμόζει
ένα σύστημα μέτρων ελέγχου για να επιτύχει τη συμμόρφωση. Υπάρχει μόνον
περιστασιακά κάποια ευελιξία u972 όταν το κόστος μείωσης ενός κινδύνου μπορεί να
είναι συνολικά δυσανάλογο με τον ίδιο τον κίνδυνο.
Μία μέθοδος απόκτησης χρηματο-οικονομικής προστασίας έναντι των
επιπτώσεων των κινδύνων είναι μέσω της χρηματοδότησης των κινδύνων που
περιλαμβάνει την ασφάλιση. Όμως, θα έπρεπε να αναγνωρισθεί ότι ορισμένες ζημιές
ή μέρος ζημιών δεν θα επιδέχεται ασφάλιση, π.χ. το μη ασφαλισμένο κόστος που
σχετίζεται με την εργασιακή υγεία, ασφάλεια ή με περιβαλλοντικά περιστατικά, τα
οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ζημιά στο ηθικό των εργαζομένων και στην φήμη
του οργανισμού.
2.2.7. Παρακολούθηση της Διεργασίας Διαχείρισης Κινδύνου
Η διεργασία παρακολούθησης θα έπρεπε να παρέχει τη διασφάλιση ότι
υπάρχουν μέτρα ελέγχου σε εφαρμογή κατάλληλα για τις δραστηριότητες του
οργανισμού και ότι οι διαδικασίες κατανοούνται και ακολουθούνται.
Οι αλλαγές στον οργανισμό και το περιβάλλον στο οποίο αυτός λειτουργεί πρέπει να
αναγνωρίζονται και οι κατάλληλες αλλαγές να γίνονται στα συστήματα. Οποιαδήποτε
διεργασία παρακολούθησης πρέπει να καθορίζει εάν και κατά πόσον:
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• τα μέτρα που υιοθετήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα ότι είχε τεθεί ως αρχική πρόθεση
• οι διαδικασίες που υιοθετήθηκαν και η πληροφορίες που συλλέχθηκαν για τη
διεξαγωγή της αποτίμησης ήταν οι κατάλληλες.
• η βελτιωμένη γνώση θα είχε βοηθήσει να ληφθούν καλύτερες αποφάσεις και να
αναγνωρισθούν τι διδάγματα θα μπορούσαν να αποκτηθούν για τις μελλοντικές
αποτιμήσεις και τη διαχείριση των κινδύνων.
Στο πλαίσιο της εκπόνησης της εργασίας αυτής επιλέχθηκε ο Πιστωτικός Κίνδυνος.
Όπως θα αναφερθεί λεπτομερειακά και παρακάτω, ο πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει
όταν σε μια οικονομική συμφωνία όπου υπάρχει δανεισμός, ένας αντισυμβαλλόμενος
δεν τηρήσει την συμφωνία πληρωμών και δεν πληρώσει κάποια δόση, μέρος ή όλο το
κεφάλαιο που δανείστηκε σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Από αυτή την γρήγορη και συνοπτική αναφορά στη φύση του πιστωτικού
κινδύνου γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει σε
περιουσιακά στοιχεία και προϊόντα που έχουν να κάνουν με δανεισμό. Τέτοια
προϊόντα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
•Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια του Δημόσιου (Treasury Bills, Notes)
•Επιχειρηματικά Ομολόγα (Bonds, Junk Bonds)
•Τραπεζικά Δάνεια Λιανικής Τραπεζικής (Retail Banking Loans)
Επίσης, θα αναφερθούμε στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν τα
τραπεζικά ιδρύματα και τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου.
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2.3. Τραπεζικοί Κίνδυνοι
Oι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φυσικά οι
τράπεζες υπολογίζονται συνήθως με περίπλοκες μεθόδους. Αν και η κάλυψη αυτών
των κινδύνων δεν είναι ομοιόμορφη υπάρχουν αρκετοί που δεν υπολογίζονται
επακριβώς κατά το σχεδιασμό της πολιτικής των Τραπεζικών Ιδρυμάτων10. Η
προσέγγιση αυτή γίνεται με φορά από τη βάση προς τα πάνω (bottom-up approach)
κυρίως μεταξύ μετρήσιμων κινδύνων, βάσει του τύπου και της διεξαγωγής τους, που
είναι οι πιστωτικοί και οι λειτουργικοί κίνδυνοι καθώς και οι κίνδυνοι της αγοράς,
έως και συσσωρευμένων κινδύνων (το σύνολο των κινδύνων) ανά επιχειρηματική
μονάδα και συνολικά για την επιχείρηση.
Ειδικότερα, τα ανώτερα τραπεζικά στελέχη χρησιμοποιούν «αποτιμητές
κινδύνου» για να διαμορφώσουν ελάχιστες απαιτήσεις σε κεφάλαια ανά τύπο
κινδύνου και στο σύνολο με άθροιση των απαιτήσεων ανά τύπο κινδύνου. Αυτό είναι
ισοδύναμο σε αξία με την υπόθεση της τέλειας εξάρτησης μεταξύ των διαφορετικών
τύπων κινδύνων, μιας υπόθεσης που θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως μη
ρεαλιστική ακόμη και υπό ειδικές συνθήκες αγοράς.
2.3.1. Τραπεζικός κίνδυνος και η γνώση της αποτίμησής του
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό, την αναφορά, τον
περιορισμό και τη διαχείριση των ποικίλων μορφών κινδύνων είναι κάτι που αποτελεί
σήμερα μια πραγματικότητα. Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις έχει
παρουσιαστεί και αναπτυχθεί τουλάχιστον μια πλήρης διαδικασία για την αποτίμηση
του υπό μελέτη και κατά περίπτωση κινδύνου και πλήθος τεχνικών έχουν εφαρμοστεί
για τον έλεγχο καθενός από αυτούς. Η έκταση των διαφορών της αντιμετώπισης
μεταξύ των διαφορετικών τύπων κινδύνων είναι πραγματικά αξιοσημείωτη.
Η διαδικασία του πιστωτικού κινδύνου είναι μια ποιοτική ανασκόπηση της
λανθάνουσας

επίδοσης

διαφορετικών

κατηγοριών

δανειοληπτών.

Έχει

ως

αποτέλεσμα μια κατάταξη με περιοδικές επαναξιολογήσεις ανά τακτά χρονικά
διαστήματα και μια συνεχή παρακολούθηση των διαφόρων τύπων και μετρήσεων της
έκθεσης του κινδύνου.
10

(Βλ. αναφορά 16)

33

Ο επιτοκιακός κίνδυνος μετριέται από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα συνήθως
εβδομαδιαίως, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές που υπαγορεύουν τη χρήση ή μη
των δημοσιευμένων ετήσιων Ισολογισμών τους. Η επιτοκιακή τους θέση
καταγράφεται

περιοδικά με επανεκτίμηση των επιτοκιακών όρων της αγοράς,

χρησιμοποιώντας διαστήματα απόκλισης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς
επίσης και χρονικές περιόδους αποτελεσματικής εφαρμογής των τεχνικών ελάττωσης
του επιτοκιακού κινδύνου. Το κύριο όμως σημείο της ανάλυσης έγκειται στην
ωφέλεια από την εφαρμογή πρακτικών προσομοίωσης του επιτοκιακού κινδύνου στη
βάση των προβλέψεων των μελλοντικών τους ταμιακών ροών.
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος στις μέρες μας και ιδίως μετά την υιοθέτηση του
κοινού νομίσματος στις Ευρωπαϊκές χώρες εξαλείφθηκε για τις συναλλαγές μεταξύ
χωρών μελών της Ευρώπης, αλλά υφίσταται στις οικονομικές σχέσεις λόγω της
ύπαρξης ισοτιμίας των νομισμάτων, μεταξύ της Ευρώπης με τρίτες χώρες. Γενικώς, ο
κίνδυνος της μορφής αυτής που καλείται και εμπορικός κίνδυνος, παρακολουθείται
σε πραγματικό χρόνο με αυστηρά όρια και ιδιαίτερη προσοχή. Και στην περίπτωση
του συναλλαγματικού κινδύνου οι συνέπειες της διακύμανσης των συναλλαγματικών
ισοτιμιών μεταξύ του Ευρώ και του νομίσματος της άλλης χώρας αναλύονται με
προσομοίωση, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό μεταβλητές συναλλαγματικές
ισοτιμίες και κατανομές που προέρχονται από ιστορικά στοιχεία.
Ο κίνδυνος ρευστότητας από την άλλη μεριά πολύ συχνά εφαρμόζεται ως μια
άσκηση σχεδιασμού, παρότι σημαντική δουλειά έχει γίνει προς την κατεύθυνση της
ανάλυσης

της

επίδρασης

της

υπερβάλλουσας

χρηματοδότησης

των

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της έλλειψης ρευστότητας.
Οι προσεγγίσεις που εντάσσονται σε κάθε μια από τις παραπάνω αναλύσεις
είναι σύνθετες και κυρίως δύσκολες στην κατανόηση μη ειδικών στην ανάλυση των
Τραπεζικών Κινδύνων. Οι Τράπεζες ωστόσο οφείλουν να επιλέξουν τα κατάλληλα
επίπεδα για κάθε κίνδυνο και να συνθέσουν το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο
συσσωρευμένου κινδύνου που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν. Το θέμα είναι πως
αυτό πραγματοποιείται σήμερα και αν γίνεται με επιτυχία.
Η απάντηση είναι απλή. Το ανώτερο management των Τραπεζών παρουσιάζει
συνήθως πλήθος αναλυτικών αναφορών για διαφορετικούς δυνητικούς κινδύνους,
όπως συγκεκριμένες πιστοδοτήσεις πελατών καθώς και σύνθετες αναλύσεις για
επιλεγμένους κινδύνους της αγοράς, χωρίς όμως αυτοί να παρουσιάζονται με κοινό
τρόπο και να ποσοτικοποιούνται επαρκώς.
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Σε οργανωτικό επίπεδο η συνολική διαχείριση του κινδύνου κεντροποιείται και
περιορίζεται με τη σύσταση και μόνο μιας επιτροπής που είναι αρμόδια για τι
διαχείριση κινδύνων.
2.3.2.Τραπεζικοί Κίνδυνοι που μελετώνται εύκολα αλλά δε μοντελοποιούνται
εύκολα
Πέρα από τους τέσσερις βασικούς τύπους Τραπεζικού Κινδύνου που είναι ο
πιστωτικός κίνδυνος, ο επιτοκιακός κίνδυνος, ο συναλλαγματικός και ο κίνδυνος
ρευστότητας, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν και σωρεία άλλων τύπων επικίνδυνων
διαδικασιών που μπορούν να αποσταθεροποιήσουν την ισορροπία του οργανωτικούς
τους συστήματος. Μερικοί από αυτούς όπως ο λειτουργικός κίνδυνος που
περιλαμβάνει περιορισμένες αστοχίες των μηχανογραφικών τους συστημάτων είναι
φυσικά επακόλουθα της αποτυχίας των κλασικών τεχνικών μετριασμού του
υφιστάμενου κινδύνου που αυτές χρησιμοποιούν. Σήμερα θα λέγαμε πως η μέτρηση
του κόστους – ωφέλειας των διατιθέμενων πόρων για την ελάττωση του κινδύνου
κατά το σχεδιασμό των συστημάτων, πραγματοποιείται με πολύ απλούς τρόπους
χωρίς να γίνεται μια συνολική αποτίμηση αυτού. Γενικώς, τα προβλήματα της
μορφής αυτής ταξινομούνται στην κατηγορία των προβλημάτων Διαχείρισης
Κινδύνου (Risk Management). Η προτεινόμενη εργασία ειδικότερα κινείται στα
πλαίσια των προβλημάτων Διαχείρισης Τραπεζικού Κινδύνου. Ωστόσο, υπάρχουν
ακόμη και ποικίλοι άλλοι κίνδυνοι, εξίσου σημαντικοί με τους γενικούς, όπως
νομικής, ρυθμιστικής, πελατειακής και περιβαλλοντικής φύσης. Σε κάθε μια από τις
παραπάνω περιπτώσεις, οι Τράπεζες καταναλώνουν σημαντικό χρόνο και πόρους για
την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, προστατεύοντας και διατηρώντας παράλληλα
τη φήμη και την «Τραπεζική τους πίστη» από τη διάβρωση και την απαξίωση. Όσο
αυτοί οι κίνδυνοι είναι λιγότερο χρηματοοικονομικά μετρήσιμοι, είναι γενικώς μη
προσδιορισμένοι και αποτιμούμενοι. Κατά γενική ομολογία όμως δεν υποεκτιμούνται
από τις διοικήσεις των Τραπεζών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ο πιστωτικός κίνδυνος θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σημασία από όλους τους
κινδύνους. Αν και ήδη έχει δοθεί η ερμηνεία του κινδύνου αυτού, θα πρέπει να
τονιστεί τώρα στο σημείο αυτό ότι ουσιαστικά ο πιστωτικός κίνδυνος έχει τις δικές
του διαστάσεις όπως φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα11.
Διάγραμμα 2.2, Διαστάσεις Πιστωτικού Κινδύνου

Από το διάγραμμα αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι για να παρουσιαστεί η
φύση του πιστωτικού κινδύνου θα πρέπει να παρουσιαστεί ξεχωριστά η κάθε
διάστασή του.
Ο κίνδυνος αθέτησης θεωρείται ότι είναι μια σημαντική πηγή απώλειας. Ο
κίνδυνος αυτός ορίζεται σαν ο κίνδυνος αθέτησης από την μεριά κάποιου που είναι
δανειολήπτης με κάποιο τρόπο (δάνειο από τράπεζα, έκδοση ομολόγου, κτλ). Πιο
συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αθέτησης σημαίνει ότι κάποιος δανειολήπτης έχει αποτύχει
μια συγκεκριμένη στιγμή να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις που έχει ως προς την
αποπληρωμή του δανείου σχετικά με τις δόσεις και του τόκους. Ο κίνδυνος αθέτησης
μετράται από την πιθανότητα αθέτησης (Probability of Default - PD), όπου μετράει
την πιθανότητα να αθετήσει κάποιος δανειολήπτης μια συγκεκριμένη πληρωμή.

11

(Βλ. αναφορά 18)
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Εντούτοις, υπάρχει μια μεγάλη θεωρία που αναφέρεται στην μέτρηση και εκτίμηση
αυτής της πιθανότητας.
Ο κίνδυνος αθέτησης έχει ως αποτέλεσμα μερική ή ολική απώλεια του ποσού που
εκείνη τη στιγμή ο δανειολήπτης οφείλει στον δανειστή. Έτσι, ο κίνδυνος έκθεσης
περιγράφεται από το ποσό που οφείλει ο δανειστής κατά την στιγμή της αθέτησης
ονομάζεται «έκθεση κατά την στιγμή της αθέτησης» (Exposure at Default –EAD).
Με την ίδια λογική, ο κίνδυνος ανάκτησης περιγράφει πόσο από το ποσό που
οφείλεται κατά τη στιγμή της αθέτησης κατάφερε ο δανειστής να ανακτήσει από τον
δανειολήπτη. Το ποσοστό του ποσού που κατάφερε να ανακτήσει ως προς την
συνολική οφειλή ονομάζεται ποσοστό ανάκτησης (Recovery Rate), ενώ το ποσοστό
του ποσού που δεν κατάφερε να ανακτήσει ως προς την συνολική οφειλή ονομάζεται
«απώλεια δεδομένης της αθέτησης» (Loss Given Default - LGD).
Μια άλλη διάσταση του πιστωτικού κινδύνου θεωρείται ότι είναι ο κίνδυνος να
μειωθεί η πιστοληπτική ικανότητα κάποιου τωρινού ή υποψήφιου δανειολήπτη.
Βέβαια, μια τέτοια μείωση δεν σημαίνει αθέτηση πληρωμής. Απλώς σημαίνει ότι η
πιθανότητα αθέτησης αυξάνει, αυξάνοντας έτσι, και την αναμενόμενη απώλεια λόγω
πιστωτικού κινδύνου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς η μείωση της πιστοληπτικής
ικανότητας ενός δανειολήπτη σημαίνει αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την
μεριά του δανειστή, αυτή η μείωση περνάει στο κόστος του δανεισμού το οποίο
αυξάνει για να αντισταθμίσει αυτήν την αύξηση του κινδύνου για τον δανειολήπτη.
Όσον αφορά το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από μια σειρά
πολυάριθμων πελατών-δανειοληπτών, ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ουσιώδης
σημασίας καθώς η αθέτηση ενός μικρού αριθμού σημαντικών πελατών μπορεί να
προκαλέσει σημαντικές απώλειες και ίσως και να οδηγήσει ακόμα και σε
προβλήματα χρεοκοπίας μια τράπεζα. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι όσο
αφορά την αθέτηση, υπάρχουν διάφορα είδη αθετήσεων:
•Καθυστέρηση στην πληρωμή
•Ανασχηματισμός των δανειακών υποχρεώσεων εξ’ αιτίας σημαντικής πτώσης στην
πιστοληπτική ικανότητα
•Χρεοκοπία
Σύμφωνα με αυτά τα είδη αθετήσεων, απλές καθυστερήσεις στην πληρωμή
δεν μετατρέπονται απαραίτητα σε αθέτηση, καθώς η ανικανότητα για αποπληρωμή
σε πολλές περιπτώσεις είναι πρόσκαιρη, ενώ πολλοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί,

37

βάσει και της νομοθεσίας, ορίζουν ένα διάστημα 3-6 μηνών προτού κινηθούν
δικαστικά για να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα.
Ο ανασχηματισμός των δανειακών υποχρεώσεων θεωρείται ότι είναι πολύ κοντά σε
αυτό που ονομάζεται οριστική καθυστέρηση των οφειλών, καθώς συνήθως
προέρχεται από δομικά προβλήματα στην ικανότητα του δανειολήπτη στο να
αντιμετωπίσει τις δανειακές υποχρεώσεις. Εντούτοις, σε κάποιες περιπτώσεις, ένας
τέτοιος ανασχηματισμός βοηθάει τον δανειολήπτη να μπορεί να αποπληρώσει τις
υποχρεώσεις του και την τράπεζα να μην υποστεί απώλειες λόγω πιστωτικού
κινδύνου.
Τέλος, σε περίπτωση χρεοκοπίας, υπάρχει αυτό που ορίστηκε πριν σαν
οριστική καθυστέρηση και τότε ο δανειστής κινείται, βάσει νόμου, για να διεκδικήσει
τα οφειλόμενα μέσω της ρευστοποίησης των όποιων περιουσιακών στοιχείων έχει
στην κατοχή του ο δανειολήπτης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το γεγονός της αθέτησης
είναι δεδομένο και από εκεί και ύστερα ο πιστωτικός κίνδυνος μετατίθεται σε επίπεδα
έκθεσης (οφειλόμενου ποσού) και απώλειας λόγω αθέτησης (ποσοστό ποσού που
χάνει η τράπεζα ως προς τη συνολική οφειλή).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι συγγραφείς με τον όρο αθέτηση
(Default), πάντως, υπονοούν οποιαδήποτε άλλη σοβαρή περίπτωση αθέτησης
δανειακών υποχρεώσεων εκτός από μια απλή καθυστέρηση (Deliquency).
Για να εκτιμηθεί εκ των προτέρων ο πιστωτικός κίνδυνος θα πρέπει να
εκτιμηθούν ξεχωριστά οι τρεις συνιστώσες –πολλαπλασιαστές, δηλαδή η πιθανότητα
αθέτησης, η έκθεση τη στιγμή της αθέτησης, και η απώλεια λόγω της αθέτησης. Το
θέμα δεν είναι μόνο να εφαρμοστούν μέθοδοι για να υπολογιστεί η κάθε συνιστώσα,
αλλά να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι συνιστώσες αυτές είναι
αλληλεξαρτώμενες.
Πάντως, σε αντίθεση με τον κίνδυνο αγοράς, όπου ιστορικά δεδομένα
υπάρχουν σε πληθώρα και είναι εύκολο να αντληθούν, αυτό δεν συμβαίνει στην
περίπτωση του πιστωτικού κινδύνου και ιδιαίτερα σε επίπεδο τραπεζικού
χαρτοφυλακίου. Πιο συγκεκριμένα, τα τραπεζικά χαρτοφυλάκια έχουν ωφέλειες ως
προς τη μείωση του συνολικού τους πιστωτικού κινδύνου λόγω της διαφοροποίησης
που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή διαφόρων δανειοληπτών. Εντούτοις, αυτές οι
ωφέλειες είναι δύσκολο να εκτιμηθούν λόγω της έλλειψης δεδομένων ιδιαίτερα στην
αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα γεγονότα αθετήσεων των διάφορων δανειοληπτών.
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Όσο αφορά το εμπορικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από περιουσιακά
στοιχεία τα οποία εμπεριέχουν πιστωτικό κίνδυνο και μπορούν να γίνουν αντικείμενο
συναλλαγών (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια κτλ), θα πρέπει αρχικά να τονιστεί ότι οι
αγορές κεφαλαίου αποτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο των εκδοτών και των
δανειοληπτών γενικότερα σε τιμές.
Σε αντίθεση με τα δάνεια, που σχηματίζουν το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, ο
πιστωτικός κίνδυνος των περιουσιακών στοιχείων που γίνονται αντικείμενο
συναλλαγής μετράται από τα διάφορα ειδικευμένα πρακτορεία (rating agencies) που
δίνουν διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας των εκδοτών εκτιμώντας την
ποιότητα του εκδιδομένου χρέους ακόμα και μέσω των μεταβολών των τιμών των
μετοχών, αν πρόκειται για δανειολήπτη που είναι εισηγμένη εταιρεία. Ο πιστωτικός
κίνδυνος φαίνεται επίσης και από τα πιστωτικά περιθώρια (Credit Spreads) πλέον των
επιτοκίων χωρίς κίνδυνο που έχουν ως αποτέλεσμα την απαιτούμενη απόδοση του
χρέους.
Σε περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το εμπορικό χαρτοφυλάκιο και έχουν
πιστωτικό κίνδυνο, θεωρείται ότι πτώση της πιστοληπτικής ικανότητας θα πρέπει να
ενσωματώνεται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου. Έτσι, η τιμή τέτοιων
περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να εξαρτάται και από τον πιστωτικό κίνδυνο
πλέον από τον κίνδυνο αγοράς, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Τέλος, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι σε περίπτωση πτώσης της πιστοληπτικής ικανότητας ή και ακόμα και
σε περίπτωση αθέτησης, η τελική απώλεια δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του
πιστωτικού κίνδυνου, αλλά και του κινδύνου ρευστότητας που θα υπάρχει εκείνη τη
στιγμή της πτώσης της πιστοληπτικής ικανότητας ή της αθέτησης.
Έχοντας ορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο, τις διαστάσεις του, και το πώς
παρουσιάζεται στο τραπεζικό και το εμπορικό χαρτοφυλάκιο, θα πρέπει να αναφερθεί
και πως μετράται ο πιστωτικός κίνδυνος. Είναι προφανές ότι η μέτρηση του
πιστωτικού κινδύνου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θεωρείται ο σημαντικότερος
κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Επίσης, το γεγονός του ότι οι τράπεζες
έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα έχουν τον ένα ή τον άλλο δανειολήπτη,
αυξάνει τη σημασία της μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβάνει
κατά πρώτο λόγο την μέτρηση για την κάθε συνιστώσα του: πιθανότητα αθέτησης,
έκθεση κατά την αθέτηση, απώλεια κατά την αθέτηση, και κατά δεύτερο λόγο
περιλαμβάνει την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας.
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Έχει, επίσης, ήδη αναφερθεί ότι η έλλειψη επαρκών δεδομένων κάνει την εκτίμηση
αυτών των συνιστωσών μια ακόμα πρόκληση στο πλαίσιο εκτίμησης του πιστωτικού
κινδύνου.
Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις θεωρούνται παραδοσιακά μέτρα της πιστωτικής
ποιότητας των διάφορων περιουσιακών στοιχείων που έχουν πιστωτικό κίνδυνο.
Ορισμένα χαρακτηριστικά των συστημάτων διαβαθμίσεων είναι και τα παρακάτω:
•Οι διαβαθμίσεις θεωρούνται ότι είναι τακτικά ή σχετικά μέτρα κινδύνου και όχι
απόλυτα, όπως οι πιθανότητες αθέτησης.
•Οι εξωτερικές διαβαθμίσεις προέρχονται από τα διάφορα ειδικευμένα
πρακτορεία, όπως είναι οι Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, κτλ. Οι
κλίμακές τους αποτελούνται από 20 διαβαθμίσεις εκτός από τις διαβαθμίσεις
που θωρούνται ότι είναι πολύ κοντά στην αθέτηση.
•Η διαβάθμιση, πάντως, ενός δανειολήπτη καθορίζει-εκτιμάει και την πιθανότητα
αθέτησης
•Οι τράπεζες χρησιμοποιούν και εσωτερικά συστήματα διαβάθμισής, καθώς
πολλοί δανειολήπτες δεν είναι εισηγμένες επιχειρήσεις που διαβαθμίζονται
από τα εξωτερικά πρακτορεία.
•Θεωρείται ότι οι διαβαθμίσεις, σαν τακτικά μέτρα, δεν είναι επαρκείς στο να
εκτιμήσουν και να αποτιμήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο
•Οι διαβαθμίζεις εφαρμόζονται μόνο σε επίπεδο ατομικού δανειολήπτη και δεν
μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, αποτιμώντας τα οφέλη
της διαφοροποίησης.
Η εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης θεωρείται ότι είναι μια αληθινή πρόκληση.
Πραγματικά, μόλις τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ουσιαστική προσπάθεια για
εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου μέσω της εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης. Η
εκτίμηση αυτή, θεωρείται πρόκληση, μαζί με την εκτίμηση των ωφελειών που
προκαλούνται από την διαφοροποίηση στα πλαίσια ενός πιστωτικού χαρτοφυλακίου.
Εκτός από τις διαβαθμίσεις, υπάρχουν και άλλες μεθοδολογίες εκτίμησης του
πιστωτικού κινδύνου που έχει εφαρμογή σε δανειακά προϊόντα λιανικής τραπεζικής
κυρίως. Δηλαδή σε επιχειρηματικά δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και σε
δάνεια σε ιδιώτες (καταναλωτικά, στεγαστικά κτλ). Οι μεθοδολογίες αυτές είναι τα
συστήματα πιστωτικής βαθμολόγησης (credit scoring systems).
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Σύμφωνα με αυτές τις μεθοδολογίες, εκτιμάται η πιστοληπτική ικανότητα του κάθε
δανειολήπτη ξεχωριστά. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συστήματα
νέας γενιάς όπου εκτιμούν όχι μόνο την πιστοληπτική ικανότητα, αλλά και άλλες
παραμέτρους όπως την μελλοντική πιστωτική και συναλλακτική συμπεριφορά, την
ικανότητα να φέρνει κέρδος στην τράπεζα κτλ. Εκτενή αναφορά πρόκειται να γίνει
όταν αναφερθεί η εκτίμηση πιστωτικού κινδύνου των ανάλογων περιουσιακών
στοιχείων.

3.1. Κριτήρια Αξιολόγησης Πιστοδοτήσεων
Οι πιστοδοτήσεις κάθε Τράπεζας γίνονται σύμφωνα με συστηματοποιημένους
κανόνες όπου προσδιορίζονται τα βασικά κριτήρια με τα οποία γίνεται η αξιολόγηση
των αιτημάτων και η λήψη απόφασης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός στόχος
που είναι η διασφάλιση των συμφερόντων του Πιστωτικού Ιδρύματος, με την
ελαχιστοποίηση των πιστωτικών κινδύνων χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια
πιστοδοτήσεων. Τα κριτήρια αυτά χωρίζονται σε βασικά κριτήρια (πιστωτικά) και
επικουρικά κριτήρια (εξασφαλίσεις, απόδοση κλπ). Τα βασικά πιστωτικά κριτήρια
είναι ο προσδιορισμός της πιστωτικής ανάγκης, η ανάλυση των συνθηκών της
αγοράς, η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης κ.ά.

3.2. Σπουδαιότητα Πιστωτικού Κινδύνου για τις Τράπεζες
Η ιστορία των τραπεζικών συστημάτων σε όλο τον κόσμο διδάσκει ότι ο
πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για τη φερεγγυότητα των
πιστωτικών οργανισμών. Οι περισσότερες χρεοκοπίες τραπεζών έχουν συνδεθεί μέχρι
στιγμής με τα προβλήματα που δημιουργούν στον ισολογισμών των τραπεζών οι
ζημιές από επισφαλείς απαιτήσεις. Είναι προφανές ότι οι ζημιές από επισφαλείς
απαιτήσεις μειώνουν την κερδοφορία από τα αποθεματικά της τράπεζας, γεγονός με
δυσμενείς επιπτώσεις στην πιστοληπτική ικανότητα και το κόστος δανεισμού της στη
διατραπεζική αγορά.
Η σημασία λοιπόν του πιστωτικού κινδύνου για τη σταθερότητα των
τραπεζικών οργανισμών, οδήγησε τις εποπτικές αρχές των τραπεζικών συστημάτων
στην καθιέρωση αποδεκτών κανόνων ελέγχου των κινδύνων των τραπεζικών
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χαρτοφυλακίων χορηγήσεων. Οι κανόνες αυτοί είναι γνωστοί ως κανόνες της
Βασιλείας επειδή οι συνεδριάσεις για την υιοθέτησή τους γίνονται στην ομώνυμη
πόλη της Ελβετίας. Ο γνωστότερος από τους ανωτέρω κανόνες, γνωστός και ως
κανόνας για το συντελεστή φερεγγυότητας των τραπεζών, εξαρτά τη φερεγγυότητα
μιας τράπεζας από τη σχέση των ιδίων της κεφαλαίων προς το ύψος των
πιστοδοτήσεών της και των λοιπών τοποθετήσεών της που έχουν πιστωτικό κίνδυνο.
Η σχέση αυτή δεν πρέπει να διαμορφώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα του 8%. Δηλαδή,
για δάνειο ύψους 1.000.000 ευρώ που χορηγεί ένα Πιστωτικό Ίδρυμα, το 8%
τουλάχιστον πρέπει να προέρχεται από τα Ίδια Κεφάλαιά της (μετοχικό +
αποθεματικά) και το 92% από ξένα κεφάλαια (π.χ. καταθέσεις ιδιωτών σε
λογαριασμούς ταμιευτηρίων ή προθεσμίας). Η ίδια συνθήκη μπορεί να εκφραστεί και
αντίστροφα
Σκοπός λοιπόν της πιστωτικής ανάλυσης είναι ο περιορισμός των
επισφαλειών που ανακύπτει από την κακή εξυπηρέτηση μιας οποιασδήποτε μορφής
δανείου, ή όσο το δυνατόν έγκαιρη ανίχνευση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει
στο μέλλον στην εξόφληση ενός δανείου, στην ανάλυση της οικονομικής κατάστασης
και κατ’ επέκταση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη.
Ο πιστωτικός κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά σε περιπτώσεις όπως για
παράδειγμα το το χαρτοφυλάκιο ενός πιστωτικού ιδρύματος να παρουσιάζει υψηλή
έκθεση σε δανεισμό ενός συγκεκριμένου ατόμου ή σε εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο
επιχειρηματικό όμιλο για το λόγο ότι όταν τα οικονομικά δεδομένα του δανειζόμενου
ή της εταιρίας δε βαίνουν καλώς τότε η τράπεζα πρέπει να υπολογίζει σε υψηλή
πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης αποπληρωμής του δανείου.
Κάθε Πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να διακρατεί κεφάλαια για την κάλυψη του
κινδύνου αυτού προκειμένου να διατηρήσει τη βιωσιμότητά του καθώς και τη
φερεγγυότητά του σε υψηλά επίπεδα. Το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων που
παρακρατούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα καθορίζονται με βάση το ύψος των
πιστωτικών ανοιγμάτων τους. Ως πιστωτικό άνοιγμα για ένα πιστωτικό ίδρυμα
καλείται η αξία αντικατάστασης ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία
κατά την οποία λήγει η υποχρέωση του πιστούχου.
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3.3. Μέτρηση και διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
Η μέτρηση12 και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα είναι σημαντική, καθώς επηρεάζει το κόστος παροχής χρήματος, την
ανταγωνιστικότητά τους και την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Στη διαπίστωση αυτή
καταλήγουν, μεταξύ άλλων, τόσο η Επιτροπή της Βασιλείας όσο και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (κοινοτική Οδηγία CRD – Capital Requirements Directive) μέσα από τις
οδηγίες τους για αναβάθμιση του πλαισίου υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας
των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το Νέο Σύμφωνο εμπεριέχει δύο κύριες προσεγγίσεις
υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, τις
οποίες οφείλουννα ακολουθήσουν οι Τράπεζες διεθνώς :
α) Την Τυποποιημένη Μέθοδο (Standardized Approach),
κατά την οποία η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου βασίζεται σε Εξωτερικούς
Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.
β) Μέθοδο των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Internal Risk – Based Approach),
κατά την οποία η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου βασίζεται στις αξιολογήσεις οι
οποίες προκύπτουν είτε από συστήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από τις
τράπεζες, είτε από συστήματα τα οποία έχουν αναπτύξει εξειδικευμένοι Οργανισμοί
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και τα οποία έχουν εγκατασταθεί στο
περιβάλλον των τραπεζών.
Το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο καθορίζει επίσης τις προϋποθέσεις τις
οποίες θα πρέπει να καλύπτουν οι μηχανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής
ικανότητας των επιχειρήσεων και οι οποίες αφορούν:
ü Στη δομή των συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή
διαβαθμίσεων πιστοληπτικής ικανότητας.
ü Στη χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθοδολογιών για τη μέτρηση του πιστωτικού
κινδύνου.
ü Στην κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων [εκτίμηση στοιχείων του
οικονομικού κύκλου, σταθμισμένη εκτίμηση πιθανότητας ασυνέπειας με
χρήση ιστορικών στοιχείων, εκτίμηση αθροιστικών ποσοστών ασυνέπειας
(cumulative default rates) και πινάκων μετακίνησης (rating migration tables)
ανά διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας, κ.ά.]
12

(Βλ. αναφορά 18)
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ü Στη διακριτοποίηση των επιχειρήσεων βάσει κλάδων δραστηριότητας και
μεγέθους.
ü Στο συστηματικό έλεγχο της εγκυρότητας και της ακρίβειας των
αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας.
Στην ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου. Το Νέο Σύμφωνο
προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη ιστορικότητας σε διάφορες παραμέτρους οι οποίες
χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου.
Η εκτίμηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί υψηλής
προτεραιότητας θέμα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιαίτερα για τις
τράπεζες, καθώς το επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο των εποπτικών αρχών (Νέο
Σύμφωνο της

Βασιλείας, Οδηγία CRD της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), δημιουργεί

αυξημένες απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και στη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου.
Η ICAP13, ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
αναγνωρισμένος από την Τράπεζα της Ελλάδος από το 2008 και ως τρίτος φορέας
παροχής μέσων διαβάθμισης αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
στα πλαίσια της λειτουργίας του Ευρωσυστήματος για την Αξιολόγηση της
Πιστοληπτικής Ικανότητας από το 2009, μέσω των δοκιμασμένων υποδειγμάτων της,
παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου οι οποίες
απευθύνονται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους οργανισμούς. Η

ευρύτατη

αποδοχή και χρήση των λύσεων ICAP από την αγορά αποδεικνύει τη χρηστικότητά
τους ως απαραίτητα εργαλεία υποστήριξης λήψης απόφασης και προγραμματισμού
ενεργειών.
Οι λύσεις αυτές καλύπτουν τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου
τόσο για την Τυποποιημένη Μέθοδο όσο και για τη Μέθοδο των Εσωτερικών
Διαβαθμίσεων και ενσωματώνουν τέσσερις κύριες λειτουργίες:
1. Την τροφοδότηση του Οργανισμού με τις απαραίτητες πληροφορίες.
2. Την ανάλυση και την αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών μέσω πιστοποιημένων
για την εγκυρότητά τους υποδειγμάτων διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας.
3. Την ομαδοποίηση των πληροφοριών αυτών με ακριβή και εύκολο τρόπο.
4. Την ιστορικότητα των πληροφοριών.

13

(Βλ. αναφορά 1)
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3.4. Μοντέλα βαθμολόγησης του πιστωτικού κινδύνου
3.4.1. Μοντέλα Γραμμικής Πιθανότητας
Τα μοντέλα τέτοιου τύπου14 χρησιμοποιούν δεδομένα πιστοληπτικής συμπεριφοράς
παρελθόντων πιστοδοτήσεων δανειοληπτών για να ερμηνεύσουν τη συνέπεια και εν
γένει τη συμπεριφορά ενός πιστούχου. Η κεντρική ιδέα των συγκεκριμένων μοντέλων
είναι ο διαχωρισμός των παλαιών δανείων σε δάνεια που παρουσιάζουν επισφάλειες
(Ζi = 1) και σε εκείνα που εξυπηρετήθηκαν κανονικά (Ζi = 0). Οι παρατηρήσεις αυτές
χρησιμοποιούνται σε μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης μιας ομάδας j προβλεπτικών
μεταβλητών (Χij ) που αντικατοπτρίζουν ποσοτικές πληροφορίες για τον I
δανειολήπτη. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτιμούμε το μοντέλο με γραμμική
παλινδρόμηση της μορφής:
n
Ζi = Σ βj Xij + ε
j=1
όπου βj είναι ο συντελεστής της j μεταβλητής.
Αν στη συνέχεια πάρουμε αυτές τις εκτιμήσεις βj και τις πολλαπλασιάσουμε
με την παρατηρούμε μεταβλητή Xij για έναν πελάτη i, μπορούμε να παράγουμε τη
βαθμολογία του Ζi για τον πελάτη. Αυτή η βαθμολογία μπορεί να μεταφραστεί ως η
πιθανότητα που έχει ο πελάτης να αθετήσει την υπόσχεση πληρωμής του μελλοντικού
χρέους του.
Ε(Ζi) = (1- pi ) = Αναμενόμενη Πιθανότητα Αθέτησης Υποχρέωσης ενώ το pi είναι η
πιθανότητα εξόφλησης του χρέους.
Το μεγαλύτερο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι εκτιμώμενες
πιθανότητες αθέτησης της υποχρέωσης πολύ συχνά βρίσκονται έξω από το διάστημα
0 έως 1.
3.4.2. Μοντέλο Logit
Το μοντέλο μέτρησης πιστωτικού κινδύνου βάσει της λογιστικής παλινδρόμησης
logit περιορίζει το εκτιμώμενο διάστημα της πιθανότητας ασυνέπειας να κυμαίνεται
στις 0 και 1. η λογιστική εκτίμηση υποθέτει ότι η πιθανότητα ασυνέπειας καθορίζεται
από της συνάρτηση
pi = F (Ζi) = (1/ 1 + e - Ζi ) 1

14

(Β. αναφορά 22)
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3.4.3. Μοντέλο Probit
Μια εναλλακτική προσέγγιση της λογιστικής παλινδρόμησης είναι να
χρησιμοποιήσουμε την αθροιστική κανονική κατανομή για να τυποποιήσουμε τη
σιγμοειδή σχέση F(Z) . Η τυποποιημένη κανονική κατανομή είναι μία με μέσο 0 και
μοναδιαία διακύμανση.
Όπως και με τη λογιστική ανάλυση, ορίζεται η μεταβλητή Ζ που είναι
γραμμική συνάρτηση των μεταβλητών που καθορίζουν την πιθανότητα:
Ζ= β1+β2Χ2+…+βκΧκ
Όπου F(Z) είναι η τυποποιημένη αθροιστική κανονική κατανομή που δίνει την
πιθανότητα να προκύψει το γεγονός για κάθε αξία του Ζ
2.4.4. Διακριτική ανάλυση
Στα προβλήματα διάκρισης, αφού έχουμε συλλέξει δεδομένα από δύο ή
περισσότερους πληθυσμούς προσπαθούμε να προσδιορίσουμε από τα στοιχεία του
δείγματος ένα κανόνα που να προσδίδει τη μεγαλύτερη δυνατή διάκριση σε νέα
δείγματα. Η διακριτική ανάλυση συνεπάγεται τον προσδιορισμό ενός γραμμικού
συνδυασμού ανεξάρτητων μεταβλητών που θα έχει τη δυνατότητα της ταξινόμησης
παρατηρήσεων μεταξύ ενός αριθμού

a priori καθορισμένων ομάδων. Αυτό

επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση ενός κριτηρίου που αναφέρεται στη
μεγιστοποίηση του λόγου της μεταξύ των ομάδων διακύμανσης προς την εντός των
ομάδων διακύμανσης. Στην α περίπτωση κατά την οποία η ταξινόμηση
πραγματοποιείται σε δύο κατηγορίες, αναπτύσσεται η ακόλουθη διακριτική
συνάρτηση:
Z= a+b1g1 + b2g2 +…+ bngn
όπου
g1, g2….gn είναι τα χαρακτηριστικά (κριτήρια) που περιγράφουν τις
εναλλακτικές δραστηριότητες x1, x2….xm
a είναι ο σταθερός όρος και b1, b2…. bn είναι οι συντελεστές των χαρακτηριστικών στη
διακριτική συνάρτηση.
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3.4.5. Το υπόδειγμα του MERTON και τα δομικά μοντέλα (structural models)
Το μοντέλο που ανέπτυξε ο Merton το 1974 βασίζεται σε μία σειρά από
υποθέσεις σχετικά με την κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης αλλά και του ίδιου του
γεγονότος της αθέτησης. Ο Merton, για να ξεπεράσει ορισμένα βασικά εμπόδια (αξία
και μεταβλητότητα ενεργητικού) βασίστηκε στη θεωρία των δικαιωμάτων
προαίρεσης θεωρώντας ότι οι μέτοχοι της επιχείρησης κατέχουν ένα δικαίωμα αγοράς
(call option) , με τιμή εξάσκησης (strike price), ίση με τη λογιστική αξία των
υποχρεώσεών της (book value of liabilities). Εάν κατά τη χρονική στιγμή Τ
αποπληρωμής των υποχρεώσεων της επιχείρησης η αξία της είναι μεγαλύτερη από
την ονομαστική αξία των υποχρεώσεών της, τότε οι πιστωτές θα αποπληρωθούν και
οι μέτοχοι θα πάρουν την εναπομένουσα αξία. Στην αντίθετη περίπτωση, η
επιχείρηση θα βρεθεί σε κατάσταση αθέτησης (ή πτώχευσης) και οι πιστωτές θα
λάβουν ότι αυτή αξίζει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Η επιχείρηση είναι σε κατάσταση αθέτησης όταν η αγοραία αξία του ενεργητικού της
Α υπολείπεται της αξίας των υποχρεώσεών της d. Η απόσταση από την αθέτηση
(Distance to Default-DD) μετρά πόσο απέχει η μελλοντική πιθανή αξία του
ενεργητικού από το σημεία αθέτησης: όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόσταση, τόσο
χαμηλότερη είναι η πιθανότητα ασυνέπειας και το αντίστροφο.
Τόσο το βασικό υπόδειγμα του Merton όσο και τα νεώτερα δομικά μοντέλα
που βασίζονται σε αυτό, παρά τη σημαντική συνεισφορά τους στη διαχείριση του
πιστωτικού κινδύνου, έχουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα αφού:
α) βασίζονται σε παραδοχές περί κανονικής λογαριθμικής κατανομής των στοιχείων
του ενεργητικού και περί άμεσης απαίτησης όλων των υποχρεώσεων σε μια και μόνο
χρονική στιγμή Τ,
β) η κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης είναι απλουστευμένη καθώς δε λαμβάνονται
υπόψη συγκεκριμένες μορφές τραπεζικού δανεισμού και σειρά άλλων πιστωτικών
προϊόντων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ15
Ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Μέτρησης και Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
εξασφαλίζει στους τραπεζικούς οργανισμούς :
α) Τις λειτουργίες τις οποίες απαιτεί το πλαίσιο του Νέου Συμφώνου της Βασιλείας
και της Ε.Ε. για την εκτίμηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου.
β) Την πλήρη τεκμηρίωση για την υψηλή ακρίβεια των υποδειγμάτων διαβάθμισης
πιστοληπτικής ικανότητας.
γ) Την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία των τμημάτων Πιστοδοτήσεων και
Διαχείρισης Κινδύνων.
δ) Την ελάχιστη δυνατή ενασχόληση των Διευθύνσεων Πληροφορικής των Τραπεζών
στην εγκατάσταση του Συστήματος στο περιβάλλον του Οργανισμού.
ε) Την άμεση ενημέρωση του συστήματος των Τραπεζών με οικονομικά, εμπορικά,
κλαδικά στοιχεία και στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων.
Στ) Τη μείωση του κόστους ανάπτυξης και συντήρησης του Συστήματος Μέτρησης
και Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου.
ζ) Την εξοικονόμηση πόρων για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών.
η) Τη μείωση στο ελάχιστο δυνατό του χρόνου εξυπηρέτησης των αιτημάτων
δανειοδότησης.
Το συγκεκριμένο Σύστημα πρέπει επίσης να παρέχει την απαραίτητη υποδομή για τη
δημιουργία ιστορικότητας αλλά και ομαδοποίησης των αποτελεσμάτων βάσει
διαβαθμίσεων πιστοληπτικής ικανότητας (credit ratings) και πιθανoτήτων ασυνέπειας
(probabilities of default).

15

(Βλ. αναφορά 1)
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4.1 Τα υποδείγματα διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας της
ICAP
Η ICAP πρόσφατα αναβάθμισε τα υποδείγματα διαβάθμισης πιστοληπτικής
ικανότητας και πρόβλεψης της ασυνέπειας τα οποία χρησιμοποιεί από το 1998
ενσωματώνοντας σε αυτά τις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού 1060/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους
Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Τα υποδείγματα διαχωρίζουν
τις επιχειρήσεις βάσει του τομέα δραστηριότητάς τους, του μεγέθους τους και της
διαθεσιμότητας των στοιχείων τους.
Με βάση το διαχωρισμό αυτό αναπτύχθηκαν εννέα διαφορετικά υποδείγματα
διαβάθμισης (ένα για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων). Τα υποδείγματα αυτά
αξιολογούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά -ποιοτικά και ποσοτικά- κάθε ομάδας
επιχειρήσεων και τις κατατάσσουν σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Το
αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης είναι η κατάταξη των επιχειρήσεων σε
διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας (credit ratings) και η πρόβλεψη της
πιθανότητας εμφάνισης ασυνέπειας (probability of default, PD). Η επιτυχία ενός
υποδείγματος διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας καθορίζεται σε σημαντικό
βαθμό από τους παράγοντες τους οποίους εξετάζει, καθώς αυτοί θα πρέπει να έχουν
άμεση σχέση με το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων. Η στατιστική
κατανομή των παραγόντων, οι διακυμάνσεις που παρουσιάζουν και οι μεταξύ τους
συσχετίσεις είναι υποθέσεις οι οποίες αναλύθηκαν με κατάλληλες στατιστικές
τεχνικές.
Τα βασικά πλεονεκτήματα των υποδειγμάτων της ICAP πηγάζουν από τη
μοναδική –για τα ελληνικά δεδομένα– βάση επιχειρηματικών δεδομένων, την ICAP
Databank, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων
που εμφάνισαν ασυνέπεια (Defaults). Τα υποδείγματα της ICAP:
1. Έχoυν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις (Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Μ.Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ατομικές Επιχειρήσεις) τις οποίες ομαδοποιούν
βάσει μεγέθους, τομέα δραστηριότητας και διαθεσιμότητας στοιχείων.
2. Έχουν αναπτυχθεί με βάση τις οικονομικές συνθήκες της Ελλάδας και τα στοιχεία
των ελληνικών επιχειρήσεων.
3. Συνδέουν άμεσα την αξιολόγηση των στοιχείων των επιχειρήσεων (οικονομικών,
εμπορικών και στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς) με την πιθανότητα
εμφάνισης ασυνέπειας (probability of default) ενώ υποστηρίζουν και διαδικασίες
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αντιστοίχισης των πιθανοτήτων ασυνέπειας με διαβαθμίσεις πιστοληπτικής
ικανότητας (credit ratings).
4. Παρέχουν τη δυνατότητα εξαγωγής σταθμισμένων ετήσιων ποσοστών ασυνέπειας
marginal/annual default rates) και σταθμισμένων αθροιστικών ποσοστών ασυνέπειας
(cumulative default rates) καθώς και τη δημιουργία πινάκων μετακίνησης (rating
migration tables) ανά διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας.
5. Ενσωματώνουν στοιχεία ενός πλήρους οικονομικού κύκλου μέσα από την χρήση
ιστορικών δεδομένων (historical data) των επιχειρήσεων, τα οποία καλύπτουν
περίοδο παρατήρησης (observation period) άνω της 5ετίας.
Η εφαρμογή και η χρήση των υποδειγμάτων της ICAP παρέχει:
1. Επαρκή, κατανοητή, και ακριβή διαφοροποίηση του κινδύνου.
2. Αντιστοίχιση των πιθανοτήτων εμφάνισης ασυνέπειας (probability of default) με
διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας (credit ratings).
3. Αξιοπιστία δεδομένων και αποτελεσμάτων μέσω ελέγχων και πιστοποίησης
διαδικασιών (ISO 9001). Διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης της ακρίβειας των
παρεχόμενων διαβαθμίσεων πιστοληπτικής ικανότητας (Accuracy Ratio, CAP) και
αναβάθμισης των υποδειγμάτων διαβάθμισης μέσω εξειδικευμένου προσωπικού.
4. Διαφάνεια λειτουργίας.
5. Αντικειμενικότητα κατά την απόδοση διαβαθμίσεων πιστοληπτικής ικανότητας.
6. Συνεχή επιθεώρηση για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των υποδειγμάτων.
4.1.1.Αξιολόγηση της επάρκειας των υποδειγμάτων της ICAP
Η ακρίβεια και η εγκυρότητα των παρεχόμενων διαβαθμίσεων πιστοληπτικής
ικανότητας επιβεβαιώνονται μέσα από την εφαρμογή τακτικών τεχνικών ελέγχων της
αξιοπιστίας και της επάρκειάς τους. Για το σκοπό αυτό η ICAP συνεργάστηκε και με
το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης)
το οποίο εφαρμόζοντας διεθνώς αποδεκτές τεχνικές αξιολόγησης, επιβεβαίωσε –
παράλληλα με τους τακτικούς ελέγχους της ICAP– ότι τα υποδείγματα διαβάθμισης
της ICAP παρουσιάζουν υψηλή διακριτική ικανότητα των επιχειρήσεων σε συνεπείς
και ασυνεπείς. Η αξιολόγηση της επάρκειας –back testing- των υποδειγμάτων
διαβάθμισης πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της δυναμοκαμπύλης (Cumulative
Accuracy Profiles, CAP), του δείκτη ακριβείας (Accuracy Ratio, AR) και του δείκτη
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εντροπίας της υπό συνθήκη πληροφορίας (Conditional Information Entropy Ratio,
CIER).
Επιπρόσθετα, με τη χρήση της τεχνικής bootstrap, εξετάστηκε κατά πόσο
επηρεάζεται η σταθερότητα –sensitivity test– των υποδειγμάτων της ICAP σε
αλλαγές του εξεταζόμενου δείγματος. Κατά την ανάλυση bootstrap διαμορφώθηκαν
τυχαία δείγματα από τα αρχικά δείγματα των επιχειρήσεων και για κάθε δείγμα
υπολογίστηκε τόσο ο δείκτης ακρίβειας (AR) όσο και ο δείκτης CIER. Τα
συγκεκριμένα αποτελέσματα συμπληρώνουν τους προηγούμενους υπολογισμούς των
δεικτών AR και CIER.
Κύριο κριτήριο της αποτελεσματικότητας των υποδειγμάτων της ICAP
αποτέλεσε το σφάλμα που παρατηρείται στα αποτελέσματα της διαβάθμισης των
επιχειρήσεων. Το σφάλμα αυτό αναλύεται σε δύο τύπους: το σφάλμα τύπου I και το
σφάλμα τύπου II. Ως σφάλμα τύπου I θεωρείται το ποσοστό των επιχειρήσεων
υψηλού πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες ταξινομήθηκαν από τα υποδείγματα ως
επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου. Αντίστοιχα, ως σφάλμα τύπου II θεωρείται το
ποσοστό των επιχειρήσεων χαμηλού πιστωτικού κινδύνου οι οποίες ταξινομήθηκαν
από τα υποδείγματα ως επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου.
Η αξιολόγηση της επάρκειας των υποδειγμάτων πραγματοποιήθηκε σε outofsample και out-of-time δείγμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη ακριβείας
(AR) τα υποδείγματα διαβάθμισης της ICAP παρουσιάζουν υψηλή δυνατότητα
διάκρισης των επιχειρήσεων σε διαβαθμίσεις υψηλού και χαμηλού κινδύνου με βάση
την πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους. Συνολικά και για τα εννέα υποδείγματα ο
δείκτης ακριβείας (AR) ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 70% (ικανοποιητικό AR
>60%).
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4.1.2.

Παρουσίαση

του

ολοκληρωμένου

συστήματος

μέτρησης

και

διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου της ICAP
Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και τη μέτρηση του
πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη η λειτουργία ενός
συστήματος το οποίο να καλύπτει τις παρακάτω κύριες ενότητες:
1. Την τροφοδότηση του Οργανισμού με τις απαραίτητες πληροφορίες.
2. Την ανάλυση και την αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών.
3. Την ομαδοποίηση των πληροφοριών αυτών με ακριβή και εύκολο τρόπο.
4. Την ιστορικότητα των πληροφοριών.
H ICAP με γνώμονα τα παραπάνω δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα
Μέτρησης και Διαχείρισης του Πιστωτικού Κινδύνου το οποίο καλύπτει πλήρως τις
παραπάνω ενότητες.
Α. Τροφοδότηση του Οργανισμού με τις Απαραίτητες Πληροφορίες.
Τα Τραπεζικά Ιδρύματα συνδέονται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικών εφαρμογών, με τη
Βάση Δεδομένων της ICAP. Τα στοιχεία τα οποία παρέχονται είναι:
1. Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία (πρωτότυποι δημοσιευμένοι ισολογισμοί,
λογιστικές καταστάσεις, αριθμοδείκτες, ταμειακές ροές).
2. Εμπορικά στοιχεία (ομάδα δραστηριότητας π.χ. NACE, ΣΤΑΚΟΔ, απασχολούμενο
προσωπικό, εισαγωγές, εξαγωγές, κ.ά.).
3. Στοιχεία κλάδων. Τα παραπάνω στοιχεία καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης
ακόμη και για μικρού μεγέθους Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες εταιρίες, οι οποίες δεν
διαθέτουν οικονομικά αλλά μόνο εμπορικά και ιστορικά στοιχεία για τη
δραστηριότητά τους.
Β. Ανάλυση και Αξιολόγηση των Πληροφοριών.
Για την ανάλυση και αξιολόγηση των πληροφοριών η ICAP έχει αναπτύξει εννέα
διαφορετικά υποδείγματα διαβάθμισης

πιστοληπτικής

ικανότητας τα οποία

καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές παραμέτρους και τις απαιτήσεις του νέου
κανονιστικού πλαισίου και διαθέτουν πιστοποιημένη υψηλή προβλεπτική ικανότητα.
Γ. Ομαδοποίηση των Πληροφοριών με Ακριβή και Εύκολο Τρόπο.
Όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, εμπλουτισθεί και επεξεργασθεί,
τροφοδοτούν εφαρμογές οι οποίες :
1. Ομαδοποιούν τις επιχειρήσεις σε διαβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
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2. Αποτυπώνουν προβλέψεις για την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ανά
διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας.
3. Εκτιμούν το δείκτη κινδύνου /απόδοσης ο οποίος προκύπτει από τις συνεργασίες
αυτές.
Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν και με στοιχεία
χρηματοδοτήσεων όπως το ύψος χορηγήσεων, το υπόλοιπο προς εξόφληση, ο τύπος
και η αξία εξασφάλισης, κ.ά. Με το συνδυασμό αυτό καθίσταται ευκολότερος ο
υπολογισμός της αναμενόμενης ζημίας –LGD, EAD– αλλά και η σύνδεση της
τιμολογιακής πολιτικής του Οργανισμού με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.
Δ. Ιστορικότητα των Πληροφοριών.
Η υποδομή του ολοκληρωμένου Συστήματος Μέτρησης και Διαχείρισης του
Πιστωτικού Κινδύνου της ICAP καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις δημιουργίας
ιστορικότητας ώστε να επιτυγχάνεται η διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση
της ακρίβειας των διαβαθμίσεων (credit ratings), η ανάπτυξη πινάκων μετακίνησης
των διαβαθμίσεων (rating migration tables) καθώς και η εκτίμηση των αθροιστικών
ποσοστών ασυνέπειας (cumulative default rates).
Η λύση της ICAP προσφέρει:
1. Την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του νέου κανονιστικού πλαισίου περί
υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
2. Την απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία των τμημάτων Πιστοδοτήσεων και
Διαχείρισης Κινδύνων.
3. Τη δημιουργία ομοιογενούς ανάλυσης απαλλαγμένης σε μεγάλο βαθμό από
υποκειμενικά κριτήρια.
4. Τη διαχρονική αποτύπωση της εικόνας του πιστούχου, για την εξαγωγή
συγκριτικών συμπερασμάτων.
5. Την ελάχιστη δυνατή ενασχόληση των Διευθύνσεων Πληροφορικής των Τραπεζών
κατά την εγκατάσταση του Συστήματος στο περιβάλλον του Οργανισμού.
6. Την εξοικονόμηση πόρων για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών.
7. Τη μείωση στο ελάχιστο δυνατό του χρόνου εξυπηρέτησης των αιτημάτων
δανειοδότησης.
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Το συγκεκριμένο σύστημα παρέχει επίσης την απαραίτητη υποδομή για τη
δημιουργία ιστορικότητας και έχει δυνατότητα παραμετροποίησης βάσει των
αναγκών των πελατών. Παράλληλα, μπορεί να ενσωματώνει μία σειρά από αναφορές
(Reporting – MIS) για την πληροφόρηση της ανώτατης διοίκησης σχετικά με τους
αναλαμβανόμενους κινδύνους και την επίδρασή τους στη ρευστότητα της εταιρείας.
Αφού γίνει η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων,
γίνεται η κατάταξή τους σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου μέσω συστημάτων
διαβάθμισης. Σκοπός των συστημάτων διαβάθμισης είναι πρωταρχικά η εκτίμηση του
πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή του ενδεχόμενου αθετήσεως των υποχρεώσεων προς
την τράπεζα και των απωλειών που αυτό συνεπάγεται. Παρέχουν επίσης
πληροφόρηση για την ικανότητα μιας επιχείρησης να πληρώνει σε τακτό χρονικό
διάστημα κεφάλαιο και τόκο.
Επιπλέον, η ταξινόμηση των πιστούχων της τράπεζας με τη χρήση
συστημάτων διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου αποτελεί βασικό εργαλείο για:
• Τη λήψη απόφασης από τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια για τη χορήγηση ή την
ανανέωση ορίου πιστοδοτήσεων και την εφαρμογή της κατάλληλης τιμολογιακής
πολιτικής (περιθώρια επιτοκίων κ.λπ.).
• Την πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς των πελατών που ανήκουν σε μία
ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά.
• Τον έγκαιρο εντοπισμό των προβληματικών πιστοδοτήσεων και την άμεση
μεθόδευση των απαραίτητων ενεργειών για την ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης
ζημίας για την τράπεζα.
• Την αξιολόγηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας και του
αναλαμβανόμενου από αυτή πιστωτικού κινδύνου.
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4.2 Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος
Παρουσιάζεται η πρόταση της ICAP GROUP για το σύστημα μέτρησης και
παρακολούθησης πιστωτικού κινδύνου. Επισημαίνουμε ωστόσο ότι ανάλογες
υπηρεσίες και αξιόπιστες λύσεις παρέχονται και από άλλες εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, με προγράμματα λογισμικού ευρέως
χρησιμοποιούμενα από ελληνικές τράπεζες καθώς και από τράπεζες του εξωτερικού.
Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη εταιρία λόγω του ότι έχει αναγνωριστεί αφενός
από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών
Αξιολογήσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής των οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ και της Ε.Ε.,
και αφετέρου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή
Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων για Ελληνικές Επιχειρήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής
του ευρωσυστήματος.
Οι στόχοι των Οργανισμών είναι κυριότερα η υλοποίηση της επιχειρησιακής
στρατηγικής, η αναγνώριση και αντιμετώπιση των πιστωτικών κινδύνων που
αναλαμβάνονται, η διασφάλιση της πληρότητας, ενημερότητας και αξιοπιστίας των
στοιχείων και πληροφοριών και, βέβαια, η συμμόρφωσή τους με το θεσμικό πλαίσιο.
Οι διαδικασίες και οι λειτουργικότητες οι οποίες πρέπει να καλύπτονται από ένα
σύστημα μέτρησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αποτυπώνονται στο
παρακάτω διάγραμμα
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Διάγραμμα

Πηγή: www.morax.gr

Για να είναι δυνατή η επιτυχημένη ροή των παραπάνω, η αρχιτεκτονική του
συστήματος το οποίο θα αναπτυχθεί θα πρέπει να επιτρέπει την αμφίδρομη
ανταλλαγή δεδομένων και να καλύπτει μια σειρά από:
α) Βασικές λειτουργικές απαιτήσεις (απαραίτητες για την υποστήριξη των
καθημερινών διαδικασιών, των περιφερειακών εργασιών και της εύρυθμης
διαχείρισης του συστήματος).
β) Μη λειτουργικές απαιτήσεις (κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να υποστηρίζονται από
το σύστημα, ώστε αυτό να είναι σε θέση να προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία,
απόδοση, επεκτασιμότητα, δυνατότητα κλιμάκωσης, ευχρηστία και οικονομία
πόρων).
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Η λύση της ICAP ξεκινάει λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραμέτρων αναγκαίων για
την ικανοποίηση των προσδοκιών που τα Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν από την
ανάπτυξη ενός σχετικού συστήματος.
Εικόνα

Μέρος της αρχιτεκτονικής του συστήματος όπου παρατηρούνται οι διεπαφές με τους χρήστες,
τις εφαρμογές της τράπεζας και την ICAP
Πηγή: www.morax.gr

Τα Τραπεζικά Ιδρύματα συνδέονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικών εφαρμογών με
τη Βάση Δεδομένων της ICAP. Τα στοιχεία τα οποία παρέχονται είναι:
• Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία (πρωτότυποι δημοσιευμένοι ισολογισμοί,
λογιστικές καταστάσεις, αριθμοδείκτες, ταμειακές ροές).
•

Εμπορικά

στοιχεία

(ομάδα

δραστηριότητας,

π.χ.,

NACE,

ΣΤΑΚΟΔ,

απασχολούμενο προσωπικό, εισαγωγές, εξαγωγές κ.ά.).
• Στοιχεία κλάδων.
Τα παραπάνω στοιχεία καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης ακόμη και για
τις μικρού μεγέθους Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες εταιρείες, οι οποίες δε διαθέτουν
οικονομικά, αλλά μόνο εμπορικά και ιστορικά στοιχεία για τη δραστηριότητά τους. Η
υποδομή του συστήματος καλύπτει τις απαιτήσεις δημιουργίας ιστορικότητας, ώστε
να επιτυγχάνονται η διαχρονική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ακρίβειας των
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πιστωτικών διαβαθμίσεων (credit ratings), η ανάπτυξη πινάκων μετακίνησης των
πιστωτικών διαβαθμίσεων (rating migration tables) καθώς και η εκτίμηση των
αθροιστικών ποσοστών ασυνέπειας (cumulative default rates). Όλες οι πληροφορίες
που έχουν συγκεντρωθεί, εμπλουτιστεί και επεξεργαστεί τροφοδοτούν εφαρμογές οι
οποίες:
• Ομαδοποιούν τις επιχειρήσεις σε ζώνες πιστοληπτικής ικανότητας.
• Αποτυπώνουν προβλέψεις για την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας ανά ζώνη
πιστοληπτικής ικανότητας.
• Εκτιμούν το δείκτη κινδύνου/απόδοσης ο οποίος προκύπτει από τις συνεργασίες
αυτές.
Τα

στοιχεία

αυτά

μπορούν

να

συνδυαστούν

και

με

στοιχεία

χρηματοδοτήσεων, όπως το ύψος χορηγήσεων, το υπόλοιπο προς εξόφληση, ο τύπος
και η αξία εξασφάλισης. Με το συνδυασμό αυτό καθίσταται ευκολότερος ο
υπολογισμός της αναμενόμενης ζημίας (LGD, EAD) αλλά και η σύνδεση της
τιμολογιακής πολιτικής με τηνπιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.
Συμπληρωματικά στα παραπάνω έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί οι οποίοι
ενσωματώνουν τα δομικά στοιχεία των τραπεζών και υποστηρίζουν τα στελέχη σε
κάθε φάση της διαδικασίας χορηγήσεων από την αποτύπωση του αιτήματος του
πελάτη μέχρι και την απόφαση για χρηματοδότηση, καλύπτοντας όλα τα εγκριτικά
κλιμάκια.

4.3 Χρησιμοποιούμενα μοντέλα
Κάθε τράπεζα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα αναπτύξει η ίδια το σύστημα ή
θα επιλέξει κάποιο από τα εμπορικά διαθέσιμα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να
γίνει λεπτομερής έλεγχος για την ύπαρξη λαθών στο σύστημα προτού αυτό τεθεί σε
εφαρμογή.
Ένα μοντέλο διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου αποτελείται από τρία βασικά
μέρη: το κομμάτι της εισόδου των πληροφοριών, το οποίο εισάγει δεδομένα στο
μοντέλο, το κομμάτι της επεξεργασίας, που περιέχει το θεωρητικό μοντέλο και
μετασχηματίζει τα δεδομένα εισόδου σε υπολογισμούς μέσω του κώδικα, και το
κομμάτι των αναφορών, το οποίο μεταφράζει τους μαθηματικούς υπολογισμούς σε
χρήσιμη πληροφορία.
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Τα δεδομένα εισόδου μπορεί να προέρχονται από εσωτερικές ή και εξωτερικές πηγές.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ακριβή και να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση για
αυτά στο φάκελο κάθε πιστούχου. Το επεξεργαστικό κομμάτι του μοντέλου
αποτελείται από τον κώδικα προγραμματισμού και από τα θεωρητικά μοντέλα που
χρησιμοποιεί ο κώδικας. Όλες οι θεωρίες αποτελούν υπεραπλουστεύσεις τις
πραγματικότητας και συνεπώς, είναι θέμα πολιτικής της κάθε τράπεζας το ποιές από
αυτές θα συμπεριληφθούν εντέλει στο μοντέλο.
Όσον αφορά το σκέλος των αναφορών πρέπει να σημειωθεί ότι είναι
σημαντικό οι αναφορές που παράγονται να είναι σε κατανοητή μορφή και οι λήπτες
των αποφάσεων πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα αυτών και
να κατανοούν τους περιορισμούς τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε είδη αναφορών που
παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση.
o Όγκος των πιστούχων που άλλαξαν παραπάνω από μία κατηγορίες
o Χρονικό διάστημα που οι πιστούχοι παραμένουν σε μία κατηγορία
o Πόσο συχνά υπάρχουν αλλαγές στις κατηγορίες
o Ποσοστά καθυστέρησης ανά κατηγορία
o Αναλογία αναβαθμισμένων πιστούχων προς υποβαθμισμένους πιστούχους
o Αλλαγές στη διαβάθμιση ανά κατηγορία επιχειρήσεων, υπάλληλο και τοποθεσία
Τα περισσότερα εμπορικά μοντέλα επιχειρούν να υπολογίσουν την
πιθανότητα εμφάνισης καθυστέρησης του πιστούχου στους επόμενους δώδεκα μήνες
(probability of default -PD) και με βάση αυτό τον κατατάσσουν στην αντίστοιχη
κλίμακα διαβάθμισης. Γενικά, μόνο τα εξελιγμένα μοντέλα συνυπολογίζουν τις
εγγυήσεις και τα ενέχυρα που πιθανόν να έχουν ληφθεί και τα οποία μετριάζουν την
επίδραση της μη συμμόρφωσης του πιστούχου.
Τα περισσότερα μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι είτε στατιστικά μοντέλα
είτε έμπειρα συστήματα. Τα στατιστικά συστήματα στηρίζονται σε ποσοτικούς
παράγοντες, τα οικονομικά κριτήρια του πιστούχου δηλαδή, οι οποίοι συνεισφέρουν
στην εκτίμηση ενός αναμενόμενου PD το οποίο σταθμίζεται με διαφορετικούς
συντελεστές βαρύτητας για κάθε κλίμακα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων. Τα έμπειρα συστήματα επιχειρούν να αντιγράψουν τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων ενός αναλυτή πιστωτικού κινδύνου.
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Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη εμπορικών μοντέλων διαβάθμισης
πιστωτικών κινδύνων ήταν η έλλειψη δεδομένων. Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες
τράπεζες δεν διατηρούσαν τα δεδομένα του χαρτοφυλακίου των εμπορικών δανείων
που είναι αναγκαία για την δημιουργία στατιστικής ανάλυσης για τη μοντελοποίηση.
Όμως, μετά τα πιστωτικά γεγονότα στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και τις αρχές του
’90 , οι τράπεζες ξεκίνησαν να αναπτύσσουν αυτές τις βάσεις δεδομένων. Όπως όλα
τα μοντέλα, έτσι και τα Συστήματα Διαβάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου πρέπει να
αξιολογούνται προσεκτικά και περιοδικά να ελέγχονται. Έως ότου οι τράπεζες
αποκτήσουν περισσότερη εμπειρία σε αυτά τα συστήματα σε ένα εύρος συνθηκών
αγοράς, θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν ως συμπλήρωμα για παραδοσιακά εργαλεία
διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου όπως η χρηματοοικονομική ανάλυση.
Ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να παρακολουθεί τον πιστωτικό κίνδυνο
σε επίπεδο Πελάτη /Οφειλέτη. Οι παράμετροι που παρακολουθούν τον πιστωτικό
κίνδυνο θέτονται σε επίπεδο σύμβασης Πελάτη κεντρικοποιημένα και παρέχεται η
δυνατότητα εξειδίκευσης των παραμέτρων ανά Οφειλέτη. Επίσης, η εφαρμογή
διαθέτει πλήθος εκτυπώσεων που μας επιτρέπουν να έχουμε σαφή εικόνα για τα
πιστωτικά όρια που έχουμε αποδώσει, το υπόλοιπο των απαιτήσεων, τις
χρηματοδοτήσεις που έχουμε χορηγήσει, τα μεταχρονολογημένα αξιόγραφα και τέλος
την ληκτότητα των επιμέρους όρων των συμβάσεων.Ο υπολογισμός του διαθέσιμου
ποσού προς εκταμίευση περιλαμβάνει τις παραμέτρους σε πολλαπλά επίπεδα όπως
εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα:
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Είναι χρήσιμο να παρέχονται τα κάτωθι:
Δυνατότητα παρακολούθησης ασφαλιστικής κάλυψης των συναλλαγών
Σε επίπεδο σχέσης αποθηκεύεται το όριο ασφάλισης που έχει αποδώσει η
συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία. Κατά τον υπολογισμό του διαθεσίμου ποσού
προς εκταμίευση, θέτουμε τις απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ασφαλιστικό όριο ως
υπέρβαση. Οι απαιτήσεις που παρουσιάζουν υπέρβαση δεν χρηματοδοτούνται βάσει
υπολοίπου του Οφειλέτη και μπορούν να παρακολουθηθούν από πλήθος
εκτυπωτικών. Εκτός από το ασφαλισμένο όριο όπου παρακολουθείται η ύπαρξή τους
και η ληκτότητά τους παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που καταχωρήθηκαν με
συγκεκριμένο όριο, αλλά και αυτά που δεν εισπράχθηκαν μέσα στο όριο.
Συμβατότητα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ( Basel II, Τράπεζα της Ελλάδος)
Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης των
ποιοτικών και τα ποσοτικών κριτηρίων της Βασιλείας ΙΙ και της Τράπεζας της
Ελλάδος σε επίπεδο Πελάτη και Οφειλέτη. Οι απαιτούμενες αναφορές παράγονται σε
μηνιαία

ή

ετήσια

περίοδο

και

μπορούν

άμεσα

να

τροφοδοτήσουν

το

κεντρικοποιημένο σύστημα της Τράπεζας.
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Εκτεταμένο σύστημα αναφορών καθώς επίσης και τη δυνατότητα να γίνονται
αποδέκτες των αναφορών αυτών και άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός της τράπεζας.
Πρέπει να διαθέτει σε κάθε υποσύστημα πλήθος αναφορών που καλύπτουν τόσο την
εσωτερική ενημέρωση του Factor, όσο και τις υπηρεσίες εντός και εκτός της
τράπεζας. Το σύνολο των εκτυπώσεων αποθηκεύεται άμεσα σε MS Excel και μπορεί
να αποσταλεί με email ως επισυναπτόμενο αρχείο HTML Table.
Δυνατότητα παραγωγής εξατομικευμένων εγγράφων ανά Πελάτη
Χρήσιμος είναι ο κειμενογράφος επιστολών χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από το
καθολικό απαιτήσεων και μπορεί να παράγει επιστολές είτε σε επίπεδο Πελάτη είτε
επίπεδο Οφειλέτη. Η πρότυπη επιστολή μπορεί να εισαχθεί από τους χρήστες της
εφαρμογής και η επιστολή μπορεί να τροποποιηθεί πριν εκτυπωθεί, αποσταλεί με
email ή αποθηκευτεί σε ηλεκτρονική μορφή.
Δυνατότητα δημιουργίας σημάτων ύπαρξης προβλήματος (Alert Message)
Για την ενημέρωση σημάτων ύπαρξης προβλήματος, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί:
1. Messagebox
2. Οθόνη μηνυμάτων
3. Λίστες μη αποδεκτών κινήσεων
4. Αναφορές σφαλμάτων ή υπερβάσεων
Τα μηνύματα της εφαρμογής είναι παραμετρικά και ο administrator του
συστήματος μπορεί να αλλάξει είτε το λεκτικό είτε να απενεργοποιήσει ένα (Alert
Message). Κατά τη διαδικασία οριστικοποίησης των κινήσεων τα Alert Messages
εμφανίζονται σε οθόνη μηνυμάτων, ώστε ο χρήστης να μπορεί να την εκτυπώσει και
να προβεί καθολικά σε επίλυση των προβλημάτων, εξοικονομώντας χρόνο.
Σύστημα υπενθύμισης εκκρεμοτήτων ανά χρήστη ή ομάδα
Πρέπει να παρακολουθείται η επικοινωνία με τους Οφειλέτες. Μέσα από το
Memo της σχέσης ο officer καταχωρεί την ημερομηνία της επόμενης είσπραξης και
της επόμενης επαφής. Η πληροφορία που συλλέγεται κατά την επικοινωνία του
officer με τον Οφειλέτη παρουσιάζεται σε αναφορές ανά υπεύθυνο είσπραξης και ανά
υπεύθυνο Πελάτη για να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες. Το πρόγραμμα μπορεί
εύκολα να παραμετροποιηθεί για να καλύπτει και τις ανάγκες καταγραφής
εκκρεμοτήτων που επιλύονται είτε από ομάδα είτε από εξειδικευμένους χρήστες.
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Data warehouse για τη διοικητική πληροφόρηση, ανάλογα με τις απαιτήσεις και το
μοντέλο λειτουργίας του Ομίλου
Η διοικητική πληροφόρηση καλύπτεται από ένα σύνολο αναφορών που ομαδοποιούν:
1. τα έσοδα από προμήθειες προεξόφλησης
2. τα έσοδα από προμήθειες διαχείρισης,
3. τα έξοδα προς ανταποκριτή factor
4. τα έξοδα προς ασφαλιστική εταιρεία
5. Τα όρια Πίστωσης, Ασφάλισης, Εξασφάλισης
6. Το υπόλοιπο απαιτήσεων
7. Το υπόλοιπο Καθολικού
8 Το τζίρο του Πελάτη και του Οφειλέτη
Πρέπει να υπάρχουν κλίμακες διαβάθμισης
Ο αριθμός των κατηγοριών στις εσωτερικές κλίμακες διαβάθμισης ποικίλλει,
ωστόσο οι μεγαλύτερες τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν, κατά μέσο όρο
έξι κατηγορίες σε κάθε κλίμακα καθώς και τέσσερις κατηγορίες για την
προβληματική ζώνη υψηλού κινδύνου και τα δάνεια σε οριστική καθυστέρηση. Η
κλίμακα των διαβαθμίσεων πρέπει ουσιαστικά να αντανακλά την πολυπλοκότητα των
δανειακών δραστηριοτήτων της τράπεζας και το γενικότερο επίπεδο κινδύνου που
εμπεριέχεται σε αυτές τις δραστηριότητες.
Ωστόσο, τα εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης με πολλαπλές κατηγορίες ανά
κλίμακα αποδεικνύονται πιο δαπανηρά στη λειτουργία τους εξαιτίας των επιπλέον
εργασιών που απαιτούνται για το διαχωρισμό σε πιο εκλεπτυσμένες βαθμίδες
κινδύνου. Λόγω της ακρίβειας των στοιχείων που παρέχουν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα
κατά τη δημιουργία και επεξεργασία αναλυτικών αναφορών και για το λόγο αυτό
προτιμώνται από μεγάλες τράπεζες που χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά και σε
άλλους τομείς πέραν της εσωτερικής πληροφόρησης και παρακολούθησης όπως, για
τοποθετήσεις κεφαλαίου, δημιουργία μοντέλων τιμολόγησης κ.α.
Στον

παρακάτω

πίνακα

παρατίθεται

η

κλίμακα

διαβάθμισης

που

χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην
Ελληνική αγορά καθώς και επεξηγήσεις των ζωνών κινδύνου. Για κάθε μία από αυτές
εφαρμόζεται ανάλογη πιστοδοτική και τιμολογιακή πολιτική, ανάλογη με τις
επιδιώξεις και κατευθυντήριες γραμμές της κάθε τράπεζας. Η διευρυμένη κλίμακα
αφορά πιστούχους που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και η περιορισμένη αυτούς που
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τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την πάροδο των
ετών οι τράπεζες διαμόρφωσαν σταδιακά την κλίμακα διαβάθμισής τους σε αυτό το
επίπεδο κατηγοριών, έτσι ώστε να συμβαδίζει με τις επιταγές του συμφώνου της
Βασιλείας και να παρέχει πληρέστερη πληροφόρηση για το χαρτοφυλάκιο των
πιστοδοτήσεών τους. Όπως προαναφέρθηκε, τόσο το σύστημα διαβάθμισης αυτό
καθεαυτό όσο και η χρησιμοποιούμενη κλίμακα διαβάθμισης εξαρτώνται από
πολλούς παράγοντες που αφορούν την κάθε τράπεζα και τις δραστηριότητές της.
Συνεπώς, μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τραπεζών είναι αναμενόμενες.
Πίνακας

•Ζώνη χαμηλού κινδύνου
Πιστούχοι με πολύ καλή πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι παρουσιάζουν,
για τους επόμενους 12 μήνες, εξαιρετικά χαμηλό ενδεχόμενο μη συνεπούς
αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους. Η Τράπεζα επιδιώκει τη διεύρυνση της
πιστοδοτικής συνεργασίας με ή χωρίς εξασφαλίσεις και τη διενέργεια παράλληλων
εργασιών. Τιμολογιακή πολιτική: ιδιαιτέρως ανταγωνιστική.
•Ζώνη μέσου κινδύνου
Πιστούχοι με καλή πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι παρουσιάζουν, για τους
επόμενους 12 μήνες, χαμηλό ενδεχόμενο μη συνεπούς αποπληρωμής των
υποχρεώσεών τους. Εξετάζεται η δυνατότητα διευρύνσεως της πιστοδοτικής
συνεργασίας καθώς και η λήψη τυχόν αναγκαίων εξασφαλίσεων. Επιδιώκεται η
διενέργεια παράλληλων εργασιών. Τιμολογιακή πολιτική: ανταγωνιστική.
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•Ζώνη αποδεκτού κινδύνου
Πιστούχοι με σχετικά καλή πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι παρουσιάζουν,
για τους επόμενους 12 μήνες, το ενδεχόμενο μη συνεπούς αποπληρωμής των
υποχρεώσεών

τους.

Διενεργούνται

πιστοδοτήσεις

σε

λογικά

επίπεδα,

με

ικανοποιητικά ποσοστά εξασφαλίσεων. Επιδιώκεται η διενέργεια παράλληλων
εργασιών. Τιμολογιακή πολιτική: ανάλογη προς τον όγκο των εργασιών.
•Ζώνη υπό παρακολούθησης
Πιστούχοι με μέτρια πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι παρουσιάζουν, για
τους επόμενους 12 μήνες, αυξημένο ενδεχόμενο μη συνεπούς αποπληρωμής των
υποχρεώσεών τους. Ακολουθείται συντηρητική πιστοδοτική πολιτική, με υψηλά
ποσοστά εξασφαλίσεων. Απαιτείται στενή παρακολούθηση της τηρήσεως των όρων
συνεργασίας. Τιμολογιακή πολιτική: ανάλογη του αναλαμβανόμενου πιστωτικού
κινδύνου.
•Ζώνη υψηλού κινδύνου
Πιστούχοι με κακή πιστοληπτική ικανότητα, οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλό
ενδεχόμενο μη συνεπούς αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους. Λαμβάνεται μέριμνα
για τον περιορισμό των υφιστάμενων πιστοδοτήσεων και τη λήψη πρόσθετων
εξασφαλίσεων. Αποφεύγονται οι πιστοδοτήσεις σε νέους πελάτες της κατηγορίας
αυτής. Τιμολογιακή πολιτική: ανάλογη του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου.

•Οριστική καθυστέρηση
Δ0: Καθυστερήσεις> 90 ημέρες.
Επιδιώκεται η επίτευξη σύντομου διακανονισμού του ληξιπρόθεσμου τμήματος της
οφειλής ή ρύθμιση της συνολικής οφειλής με τη λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων.
Σε αντίθετη περίπτωση αποφασίζεται η καταγγελία της σύμβασης και η λήψη
δικαστικών μέτρων.
Δ1:

Καταγγελία

σύμβασης,

κλείσιμο

λογαριασμών

και

λήψη

δικαστικών/αναγκαστικών μέτρων για την εξασφάλιση και ρευστοποίηση της
απαίτησης.
Ε: Στροφή σε επισφάλεια, μετά την εξάντληση των δικαστικών/ αναγκαστικών
μέτρων.
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Για τη ζώνη χαμηλού κινδύνου απαιτείται επανέλεγχος της διαβάθμισης κάθε δώδεκα
με δεκαοχτώ μήνες, για τις ζώνες μέσου και αποδεκτού κινδύνου κάθε 12 μήνες
υποχρεωτικά και για τη ζώνη υψηλού κινδύνου καθώς και για τους υπό
παρακολούθηση πιστούχους η διαβάθμιση πρέπει να επανεξετάζεται κάθε έξι μήνες
κατ’ ελάχιστο.

4.4 Οθόνες συστήματος
Κατά την είσοδο του εξουσιοδοτημένου χρήστη στο σύστημα η αρχική οθόνη
με το μενού που διαθέτει του παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης στους πιστούχους
για αναζήτηση πιστούχων, στις καθυστερήσεις για παρακολούθηση και έλεγχο των
καθυστερημένων οφειλών και στα reports παρέχονται όπως προαναφέραμε αναφορές
για διάφορα μεγέθη. Με το πλήκτρο της βοήθειας ο χρήστης αναζητά απαντήσεις σε
ερωτήματα που πιθανόν να προκύψουν κατά την χρήση του συστήματος. Τέλος, με το
πλήκτρο έξοδος ο χρήστης αποσυνδέεται από την εφαρμογή. Για να διευκολύνεται η
περιήγηση του χρήστη και η ροή των εργασιών του, η παρακάτω οθόνη του
κεντρικού μενού βρίσκεται πάντα στην οθόνη του χρήστη χωρίς να επικαλύπτεται
από τις οποιεσδήποτε άλλες εργασίες εκτελεί κατά την παραμονή του στο σύστημα
και τις αντίστοιχες οθόνες τους που εμφανίζονται.
Οθόνη κεντρικού μενού
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Όταν ο χρήστης επιλέξει το μενού πιστούχοι εμφανίζεται η οθόνη που ακολουθεί .
Οθόνη αναζήτησης

Σε αυτή την οθόνη μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση με περισσότερα του ενός
κριτήρια. Με το πλήκτρο αναζήτηση εμφανίζονται τα αποτελέσματα με βάση τα
κριτήρια που έδωσε. Για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων ενδείκνυται η εισαγωγή
του ΑΦΜ ως κύριο κριτήριο.
Σε περίπτωση που η αναζήτηση ολοκληρωθεί έχοντας εντοπίσει τον πιστούχο,
η ακόλουθη εικόνα εμφανίζεται με τα πεδία συμπληρωμένα με τα στοιχεία του
πιστούχου.
Οθόνη αποτελεσμάτων αναζήτησης
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Κωδ. Πελάτη: είναι ο κωδικός του πελάτη στο κύριο πελατοκεντρικό σύστημα της
τράπεζας, αριθμητικό πεδίο.
Εταιρία: αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης
ΑΦΜ: ο αριθμός φορολογικού μητρώου της εταιρίας
Αντικείμενο εργασιών: το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση
Επιλέγοντας την εγγραφή εμφανίζεται το μενού των λειτουργιών. Με το πλήκτρο
Διαβάθμιση μικρών επιχειρήσεων: προχωράμε στην οθόνη συμπλήρωσης στοιχείων,
το πρώτο βήμα της διαβάθμισης, το οποίο θα εξετάσουμε στη συνέχεια.
Ιστορικό εταιρίας: εμφανίζεται το ιστορικό διαβαθμίσεων της εταιρίας.
Δυσμενή στοιχεία: μεταφέρει τον χρήστη στα δυσμενή στοιχεία της διαβαθμισμένης
εταιρίας.
Ποιοτικά στοιχεία: μεταφέρει τον χρήστη στα ποιοτικά στοιχεία της διαβαθμισμένης
εταιρίας.
Πρέπει να γίνει προσεκτική καταχώρηση του κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας
της επιχείρησης βάση των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων, καταστατικών κλπ.
στο κεντρικό πελατοκεντρικό σύστημα και στη συνέχεια πραγματοποιείται εκτίμηση
του ανταγωνισμού βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών σε σχέση με τον αριθμό και
την δυναμικότητα των εταιριών του κλάδου οικονομικής δραστηριοποίησης που
συμμετέχει η εν λόγω επιχείρηση, της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και
υπηρεσιών, υπό το πρίσμα πάντα των γεωγραφικών/τοπικών ιδιαιτεροτήτων και των
γενικότερων οικονομικών εξελίξεων. Τα στοιχεία αυτά συνήθως αντλούνται από
εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.
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4.4.1 Οικονομικά στοιχεία επιχείρησης

Κύκλος εργασιών: Τα στοιχεία των πωλήσεων θα πρέπει να αφορούν σε πρόσφατες
συνεχόμενες και κλεισμένες οικονομικές χρήσεις. Οι χρήσεις θα πρέπει να
καταχωρούνται από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη. Στην περίπτωση
νεοσύστατης εταιρείας επιτρέπεται η εισαγωγή υπερδωδεκάμηνης χρήσης ως αρχικής
οικονομικής χρήσης μόνο εφόσον είναι κλεισμένη και υπάρχουν τα αντίστοιχα
οικονομικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, τα πεδία του Κύκλου Εργασιών πρέπει
να παραμένουν κενά. Η καταχώρηση μηδενικών πωλήσεων στον Κύκλο Εργασιών
συνεπάγεται ύπαρξη οικονομικής χρήσης για την εν λόγω επιχείρηση με αδυναμία
πραγματοποιήσεως πωλήσεων.
Τραπεζικός δανεισμός: Απαιτείται καταγραφή και καταχώρηση του συγκεκριμένου
πεδίου βάση της παρεχόμενης πληροφορίας από τα συστήματα χορηγήσεων της
τράπεζας καθώς επίσης και της διαθέσιμης πληροφορίας από σχετικά έντυπα, που
προσκομίζει η υπό ανάλυση επιχείρηση αναφορικά με υποχρεώσεις της προς άλλους
τραπεζικούς οργανισμούς. Αναφέρεται στο σύνολο των υποχρεώσεων της
επιχείρησης προς τραπεζικά ιδρύματα. Ο δανεισμός πρέπει να υπολογίζεται κατά την
ημερομηνία αξιολόγησης της επιχείρησης. Ως συνολικός δανεισμός νοείται το
σύνολο των ανειλημμένων υποχρεώσεων, τις οποίες η επιχείρηση καλείται είτε
βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα να καλύψει μέσω των ταμειακών της ροών.
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4.4.2 Ποιοτικά στοιχεία επιχείρησης
Οθόνη
διαβάθμισης
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Συγκέντρωση πελατείας: Αποτυπώνεται ο βαθμός συγκέντρωσης του κύριου όγκου
των πωλήσεων της επιχείρησης σε συγκεκριμένο αριθμό πελατών. Έχει παρατηρηθεί
σημαντικός κίνδυνος καθυστερήσεων σε επιχειρήσεις που εξαρτούν το μεγαλύτερο
μέρος των πωλήσεων τους από περιορισμένο αριθμό πελατών.

Πρόσφατες ζημιές: Η σχετική ένδειξη συμπληρώνεται με βάση πληροφορίες για
ζημιές που οφείλονται σε γεγονότα μη συσχετιζόμενα με τη λειτουργία του πελάτη
(φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές κτλ) και αιτήσεις για επιδοτούμενα δάνεια λόγω
πρόσφατων ζημιών.
Ανώμαλη κίνηση λογ/μων όψεως: Ανώμαλη κίνηση του λογαριασμού θεωρείται
όταν συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις
• Μεγάλες διακυμάνσεις ποσών που αφορούν στις τελευταίες κινήσεις των
λογαριασμών όψεως, σε σχέση με τα συνήθη μέσα υπόλοιπα τους.
• Μηνύματα του συστήματος χρηματοδοτήσεων της τράπεζας για ανεπαρκές
υπόλοιπο λογαριασμού όψεως.
• Μηνύματα του συστήματος χρηματοδοτήσεων της τράπεζας για επιταγές προς
σφράγιση.
•

Ύπαρξη

χρεωστικών

υπολοίπων

σε

λογαριασμούς

χωρίς

δυνατότητα

υπεραναλήψεως.
• Μη τακτική ανακύκλωση χρεωστικού υπολοίπου σε λογαριασμούς με δυνατότητα
υπεραναλήψεως.
Αδυναμία πληρωμής τόκων: Αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να
αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την καταβολή τόκων.
Εξαγωγές: Αναφέρεται σε πιθανή δραστηριοποίηση της επιχείρησης σε χώρες του
εξωτερικού, μέσω διανομής των προϊόντων της σε αυτές.
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Δυσμενή: Θα πρέπει να πραγματοποιείται λεπτομερής έλεγχος για την ύπαρξη
δυσμενών στοιχείων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ κατά την ημερομηνία της αξιολόγησης της
επιχείρησης. Δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός στο είδος των δυσμενών αφού
ανεξάρτητα από τη μορφή τους απεικονίζουν έλλειψη ρευστότητας τουλάχιστον
ισόποση με το δυσμενές.
Καθυστερήσεις: Το συγκεκριμένο πεδίο αποτυπώνει το σύνολο των καθυστερημένων
υπολοίπων όλων των τηρούμενων επιχειρηματικών δανείων της επιχείρησης προς την
τράπεζα που αξιολογεί την επιχείρηση και αντλεί αυτόματα την σχετική πληροφορία
από τα συστήματα χορηγήσεων.
Πιστωτικό ιστορικό επιχείρησης: Ο συγκεκριμένος δείκτης καταγράφει την
ομαλότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της επιχείρησης.
Καταλληλότητα κτιρίων και εξοπλισμού: Παρατίθεται η εκτίμηση του λειτουργού
της τράπεζας σε σχέση με την λειτουργική κατάσταση των χρησιμοποιούμενων
κτιρίων και του παραγωγικού εξοπλισμού της επιχείρησης.

4.4.3. Διοίκηση-Φορείς
Έτη συνεργασίας: Αναφέρεται στα έτη συνεργασίας της επιχείρησης με την τράπεζα.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η εξατομικευμένη συνεργασία των φορέων της
επιχείρησης με την τράπεζα.
Προσ. περιουσία σε σχέση με το δανεισμό: Η ύπαρξη προσωπικής περιουσίας
αποτελεί ένδειξη διαθεσιμότητας κεφαλαίων που θα μπορούσαν να καλύψουν
προβλήματα ρευστότητας της επιχείρησης. Το γεγονός αυτό είναι εντονότερο στις
ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις όπου οι φορείς ευθύνονται έναντι των
πιστωτών με την προσωπική τους περιουσία.
Πιστωτικό ιστορικό φορέων: Πληροφορίες αναφορικά με την συναλλακτική
συμπεριφορά των φορέων της επιχείρησης αποτελούν σαφή ένδειξη για τη
μελλοντική συνέπεια της.
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Διάδοχος κατάσταση: Παρατίθεται η εκτίμηση του αναλυτή της τράπεζας σε σχέση
με την προοπτική συνέχισης της επαγγελματικής δραστηριότητας της εταιρείας.
Ικανότητες στελεχών: Παρατίθεται η γενική εκτίμηση του αναλυτή της τράπεζας
σχετικά με τις διοικητικές ικανότητες των στελεχών του πελάτη.

4.5 Προβλήματα στη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος
διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Κάθε μοντέλο αποτελείται από τρία βασικά συστατικά μέρη. Ελλείψεις κατά
την εισαγωγή στοιχείων στο μοντέλο, προβλήματα στον προγραμματιστικό κώδικα,
έλλειψη εμπειρίας επί του αντικειμένου από τη μεριά του προγραμματιστή και
αδυναμία ερμηνείας των αποτελεσμάτων των αναφορών, είναι συχνά προβλήματα
που μπορούν να ανακύψουν και τα οποία επιλύονται με διαδικασίες τακτικών
ελέγχων, εκπαίδευση του προσωπικού και δοκιμή του μοντέλου για έλεγχο και
εντοπισμό σφαλμάτων.
Ωστόσο, το πλέον κρίσιμο πρόβλημα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που
παρεμβάλλεται στη διαβάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. Το προσωπικό που
διαβαθμίζει τον κίνδυνο θα πρέπει να γνωρίζει άψογα το χρησιμοποιούμενο σύστημα
και τις τεχνικές πιστωτικής ανάλυσης, να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία στις
διαβαθμίσεις και να αξιολογείται για την ακρίβεια και την τήρηση των χρονικών
ορίων των διαβαθμίσεών του.
Επιπλέον, η διαβάθμιση στις περισσότερες τράπεζες γίνεται από τους
υπεύθυνους χορηγήσεων των καταστημάτων. Αυτοί εκ των πραγμάτων διατηρούν
στενή επαφή με τους δανειζόμενους και έχουν πρόσβαση στις πιο έγκαιρες
πληροφορίες για τους πελάτες τους σε συνεχή βάση, και έτσι είναι σε θέση να
αναθεωρούν τις διαβαθμίσεις τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, η
αντικειμενικότητά τους μπορεί να διακυβευθεί από τα προαναφερθέντα και επίσης, τα
κίνητρά τους συντονίζονται περισσότερο προς την παραγωγή δανείων, για να
αποκομίσουν και τα αντίστοιχα μισθολογικά οφέλη, παρά στην ακριβή διαβάθμισή
τους.
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Κάποιες τράπεζες διαχειρίζονται αυτό το πρόβλημα αναθέτοντας τις διαβαθμίσεις σε
υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας πιστοδότησης. Αυτή η δομή ενισχύει την
αντικειμενικότητα, αλλά αποτελεί αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι ένας αναλυτής
πιστωτικού κινδύνου δεν έχει εικόνα για τους υποκειμενικούς παράγοντες μιας
χορηγητικής σχέσης. Για το λόγο αυτό πολλές τράπεζες θεωρούν ότι η ακρίβεια στην
εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου βελτιώνεται όταν οι διαβαθμίσεις είναι
αποτέλεσμα κοινής εκτίμησης του υπεύθυνου χορηγήσεων και ενός πιστωτικού
αναλυτή. Βελτίωση στην ακρίβεια των διαβαθμίσεων μπορεί να επιτευχθεί και με τη
διενέργεια τακτικών ελέγχων από ανώτερα στελέχη στις διαβαθμίσεις του κάθε
υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και να πραγματοποιεί τις διαβαθμίσεις
χρειάζεται πρόσβαση στα δεδομένα και το κίνητρο, την εξουσία και τις πηγές για να
εκπληρώσει το καθήκον αυτό.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εργασία ασχολήθηκε, σε θεωρητικό επίπεδο, με την εκτίμηση κινδύνου και πιο
συγκεκριμένα την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. Παρουσιάστηκε η έννοια και η
λογική του κινδύνου που διέπει τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης,
παρουσιάστηκαν τα διάφορα είδη κινδύνου που επηρεάζουν, όχι πάντοτε όλα μαζί, τα
διάφορα περιουσιακά στοιχεία.
Εντούτοις, στο πλαίσιο εκπόνησης της συγκεκριμένης εργασίας επιλέχθηκε ο
πιστωτικός κίνδυνος για να μελετηθεί. Ο κίνδυνος αυτός θεωρείται ως ένας από τους
σημαντικότερους κινδύνους ο οποίος και επιφέρει σημαντικές απώλειες, αλλά όχι
σημαντικά κέρδη. Επομένως, ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περισσότερο ένας «προς τα
κάτω κίνδυνος» (downside risk). Ο κίνδυνος αυτός αναλύεται σε τρεις συνιστώσες,
ανεξάρτητα από την φύση των περιουσιακών στοιχείων που περιέχουν πιστωτικό
κίνδυνο:
•κίνδυνος αθέτησης (default risk)
•κίνδυνος έκθεσης (exposure risk)
•κίνδυνος ανάκτησης (recovery risk)
Επιπρόσθετα, οι επιμέρους κίνδυνοι μετρώνται και εκτιμώνται με διαφορετικό
τρόπο ανάλογα με το είδος των περιουσιακών στοιχείων που περιέχουν πιστωτικό
κίνδυνο.
Αυτό που ήταν το κυριότερο χαρακτηριστικό του πιστωτικού κινδύνου είναι
ότι για κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι για να
εκτιμηθούν οι τρεις συνιστώσες του πιστωτικού κινδύνου τους.
Για παράδειγμα, για τα ομόλογα δημοσίου και μεγάλων επιχειρήσεων
υπολογίζονται διαβαθμίσεις από γνωστούς οίκους οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους
οικονομικά στοιχεία κρατών, αγορών και επιχειρήσεων κτλ και έχουν την δυνατότητα
να αναλύουν την πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών – δανειοληπτών.
Επίσης, για ομόλογα και δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων, εισηγμένων σε
οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές παρουσιάστηκαν ορισμένα σύγχρονα
υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου (Credit Risk Models) τα οποία εκτιμούν κατά
κύριο λόγο την πιθανότητα αθέτησης, αλλά και γενικότερα την κατανομή πιστωτικών
απωλειών ή πιστωτικής αξίας ενός ομολόγου ή δανείου από μεγάλη επιχείρηση.
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Πάντως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάποια από τα υποδείγματα μπορούν να
λειτουργήσουν με κάποιο τρόπο και για επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες.
Αν και ο πιστωτικός κίνδυνος έχει τις ίδιες συνιστώσες σε όλο το εύρος των
περιουσιακών στοιχείων που έχουν πιστωτικό κίνδυνο, παρατηρείται ότι όσο
περισσότερο προχωράμε σε περιουσιακά στοιχεία που περιέχουν περισσότερο
κίνδυνο και όσο λιγοστεύουν οι πληροφορίες οικονομικής φύσεως (από κράτη και
μεγάλες επιχειρήσεις έως και μικρές επιχειρήσεις και ιδιώτες) τα υποδείγματα για
εκτίμηση του πιστωτικού κίνδυνου πληθαίνουν στην προσπάθεια να εκτιμηθεί
καλύτερα και περισσότερο αξιόπιστα ο περισσότερο αυξημένος πιστωτικός κίνδυνος.
Σε πρακτικό επίπεδο ασχοληθήκαμε με το παράδειγμα ενός καλά δομημένου
πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και τη σωστή χρήση
και διαχείριση των πληροφορικών που αυτό παράγει, τα οποία προάγουν την εύρυθμη
και άρτια λειτουργία ενός τραπεζικού ιδρύματος, διευκολύνοντας τη διαδικασία λήψη
αποφάσεων. Τα συστήματα διαβάθμισης εκτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο και
διαφοροποιούν τους πιστούχους ανάλογα με τους κινδύνους που ενέχει η
χρηματοδότησή τους από την τράπεζα. Αυτό επιτάσσεται τόσο από το θεσμικό
πλαίσιο του αναθεωρημένου Συμφώνου της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια
των τραπεζών όσο και από την επιθυμία των ανώτερων διοικήσεων κάθε τράπεζας
για βέλτιστη τοποθέτηση των κεφαλαίων με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση των
αποδόσεων και των κερδών.
Ενώ οι λειτουργικότητες και οι απαιτήσεις του συστήματος δεν διαφέρουν
ανάμεσα στις τράπεζες, οι κλίμακες διαβάθμισης παρουσιάζουν κάποιες μικρές
διαφοροποιήσεις. Μεγαλύτερος αριθμός κατηγοριών συνεπάγεται μεγαλύτερο κόστος
διαχείρισης και λεπτομερέστερες αναλύσεις από την πλευρά των στελεχών που
πραγματοποιούν τις διαβαθμίσεις. Αυτό ωστόσο παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για
τις τοποθετήσεις κεφαλαίου και την πολιτική τιμολόγησης, που όπως προαναφέρθηκε
διαφοροποιείται για τους πελάτες με διαφορετικές διαβαθμίσεις.
Οι εξελίξεις στα συστήματα αυτά είναι κατά βάση η υιοθέτηση περισσότερων
κλιμάκων στην διαβάθμιση, η σύνδεση των συστημάτων με εξωτερικές πηγές
πληροφόρησης πέραν του συστήματος της τράπεζας, και η παράλληλη ανάπτυξη
συστημάτων για τον υπολογισμό της αναμενόμενης ζημίας.
Τα συστήματα αυτά εξετάζουν την προστασία που παρέχεται στο πιστωτικό
ίδρυμα από τις εγγυήσεις και τα καλύμματα που λαμβάνονται από τον πιστούχο και
ενισχύουν την πιστοληπτική του ικανότητα. Μέσα από αυτήν την εφαρμογή η
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τράπεζα είναι σε θέση να εκτιμήσει το ποσοστό της αναμενόμενης ζημίας μετά την
ρευστοποίηση των καλυμμάτων (LGD - Loss Given Default/εξελιγμένη μέθοδος
εσωτερικών διαβαθμίσεων).
Για τη συνεχή βελτίωση του στατιστικού μοντέλου που βρίσκεται πίσω από
την διαδικασία διαβάθμισης, οι τράπεζες θα πρέπει να συλλέγουν σε αποθήκες
δεδομένων τα εμπειρικά δεδομένα που σχετίζονται με τις απώλειες στο χαρτοφυλάκιό
τους, και να τα χρησιμοποιούν για να προσαρμόζουν τις ποσοτικές εκτιμήσεις των
χαρακτηριστικών των απωλειών αυτών. Αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να διακρίνουν
τις πιστοδοτήσεις που απέδωσαν από αυτές που δεν απέδωσαν καθώς και τις ζημίες
που προήλθαν από τις δεύτερες, και να περιλαμβάνουν εκτός από το πλήρες ιστορικό
των διαβαθμίσεών τους και τα χαρακτηριστικά των υπόχρεων και των εγγυήσεών
τους.
Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος η ανώτερη διοίκηση
οφείλει να σχεδιάσει την πιστωτική της πολιτική, τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες
των διαφόρων τμημάτων και του προσωπικού τους. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν
τα προβλήματα που όπως είδαμε σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και την
κρίση του, σημαντική συμβολή έχει και η εμφύσηση μιας «πιστωτικής κουλτούρας»
η οποία απαιτεί έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου και δεν επιδεικνύει ανοχή σε
ανακριβείς βαθμολογήσεις. Εσωτερικοί έλεγχοι σε τακτά χρονικά διαστήματα,
λεπτομερής καταγραφή των διαδικασιών διαβάθμισης και των κριτηρίων που
χρησιμοποιούνται και αξιολόγηση του πιστούχου από περισσότερους του ενός
υπαλλήλους είναι μέτρα που βοηθούν στην μείωση των υποκειμενικών εκτιμήσεων.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι τα τραπεζικά ιδρύματα εξελίσσονται προς ένα
υψηλότερο επίπεδο τεχνικών διαχείρισης κινδύνου και προσεγγίσεων διαχρονικά. Οι
ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις και τα παραδείγματα τραπεζών που απέτυχαν να
εκτιμήσουν σωστά τον πιστωτικό τους κίνδυνο, δίνουν στις αποφάσεις μιας τράπεζας
για το σύστημα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, που έχει άμεση επίδραση στην
ικανότητά της να διαχειρίζεται τον πιστωτικό της κίνδυνο, ιδιαίτερη βαρύτητα.
Ωστόσο δεν υπάρχει σύστημα ιδανικό για εφαρμογή σε όλες τις τράπεζες. Κι αυτό
γιατί πρακτικά, το σύστημα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου κάθε τράπεζας θα
πρέπει να αντανακλά το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και το γενικότερο επίπεδο
κινδύνου των δραστηριοτήτων που αυτή αναλαμβάνει.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το 2008 ήταν αυξημένη η έκθεση των Ελληνικών Τραπεζών στον πιστωτικό κίνδυνο
ο οποίος αποτελεί διαχρονικά την κυριότερη μορφή κινδύνου. Ο λόγος των δανείων
σε καθυστέρηση προς το σύνολο αυξήθηκε κατά μισή εκατοστιαία μονάδα σε
σύγκριση με το 2007 εξαιτίας της αύξησης των καθυστερήσεων των στεγαστικών και
καταναλωτικών δανείων. Το 2008 μετά από τρία χρόνια σταθερής ανόδου η
κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών υποχώρησε σημαντικά. Οι δυσμενείς διεθνές
χρηματοπιστωτικές και μακροοικονομικές συνθήκες και η επίδρασή τους στην
ελληνική οικονομία , αλλά και στις οικονομίες των λοιπών χωρών όπου
δραστηριοποιούνται ελληνικές τράπεζες, είχαν ως αποτέλεσμα των περιορισμό της
πιστωτικής επέκτασης, τη μείωση των μη επιτοκιακών εσόδων και την αύξηση των
προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο.
Στις ημέρες μας η έννοια της Πιστωτικής Κουλτούρας στην τραπεζική αγορά
προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία ενός Τραπεζικού Οργανισμού έναντι
του συγκεκριμένου κινδύνου, κυρίαρχα όμως τη θέση και τον προσανατολισμό του
σε αυτήν. Με τον όρο Πιστωτική Κουλτούρα αναφέρουμε το μοναδικό συνδυασμό
πολιτικών, πρακτικών, εμπειρίας και διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου ενός
Τραπεζικού Οργανισμού που προσδιορίζουν το περιβάλλον δανεισμού, καθορίζοντας
την πιστοληπτική συμπεριφορά που κρίνεται ως αποδεκτή από την τράπεζα.
Ευρύτερα η Πιστωτική Κουλτούρα είναι το σύστημα της συμπεριφοράς, των
πεποιθήσεων, της φιλοσοφίας, του ύφους και της έκφρασης που σχετίζεται με τη
διαχείριση της λειτουργίας της τραπεζικής πίστωσης. Μια ισχυρή Πιστωτική
Κουλτούρα διαπερνά την οργάνωση του Τραπεζικού Οργανισμού από πάνω προς τα
κάτω, ενώ η πρακτική της διάσταση οφείλει να βιώνεται περισσότερα από τα μέρη
του παρά να καθορίζεται από κανόνες και πολιτικές.
Για προφανείς λόγους, το ρυθμιστικό πλαίσιο ευνοεί τα πιστωτικά ιδρύματα
που διαθέτουν ανεπτυγμένη μακροχρόνιας προοπτικής Πιστωτική Κουλτούρα.
Σαφείς πολιτικές που σκιαγραφούν την ανοχή κινδύνου της, πειθαρχία ως προς την
εφαρμογή των εγκεκριμένων από τον Τραπεζικό Οργανισμό πρακτικών κινδύνων και
δεσμευμένους πόρους για την υποστήριξη μιας υγιούς διαχείρισης κινδύνων.
Αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο καθορισμός και η εφαρμογή της
Πιστωτικής Κουλτούρας στην πράξη μπορεί να είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία
για έναν Τραπεζικό Οργανισμό. Σήμερα βέβαια με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων
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διαχείρισης κινδύνων οι τράπεζες διαθέτουν απεριόριστες θεωρητικά δυνατότητες
οριοθέτησης της Πιστωτικής Κουλτούρας ακόμη και αν τη δομήσουν κάνοντας
χρήση της επιθυμητής εταιρικής τους εικόνας. Στην πραγματικότητα η Πιστωτική
Κουλτούρα αποτελείται από αρχές που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους, να
συνεργάζονται και να επιλύουν προβλήματα με γνώμονα ταυτόχρονα το συμφέρον
του πελάτη και του Τραπεζικού Οργανισμού. Άλλωστε η ύπαρξη προτύπων και
διαδικασιών υποστήριξης των αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας κάθε Τραπεζικού
Οργανισμού αποτελεί προθάλαμο δημιουργίας και εδραίωσης ενός κλίματος
εμπιστοσύνης, που δύναται να ενθαρρύνει τις ποιοτικές τραπεζικές εργασίες, υπό
καθεστώς μετριασμένου και κατά το δυνατόν ελέγξιμου κινδύνου. Αρκετές φορές οι
διαφορές μεταξύ στελεχών τραπεζικών ιδρυμάτων στην αντίληψη για το ποιες είναι
οι σωστές πιστωτικές πρακτικές μπορεί να είναι από ανύπαρκτες έως και μεγάλες.
Συνήθως όμως το κοινό τους σημείο εντοπίζεται στο πραγματικό πρόβλημα,
που δεν είναι άλλο από την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της χορήγησης. Μερικά από τα
ζητήματα που τίθενται σήμερα στην τραπεζική αγορά σε σχέση με την οριοθέτηση
της Πιστωτικής Κουλτούρας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) μεγάλη εμπιστοσύνη στις διοικητικές αποφάσεις
β) επιθετική πολιτική δανεισμού σε επιχειρήσεις επισφαλών οικονομικών κλάδων
γ) υπερβολικός δανεισμός στη λιανική τραπεζική
δ) ανεπαρκής τιμολόγηση κινδύνου
ε) έλλειψη πιστωτικής πειθαρχίας και δανεισμός εκτός κριτηρίων
στ) ανεπαρκείς πολιτικές, διαδικασίες, συστήματα και έλεγχοι που σχετίζονται με τον
τομέα των πιστοδοτήσεων
ζ) υπερεκτιμημένες διασφαλίσεις χορηγήσεων π.χ. προσημειώσεις ακινήτων με
πιθανό τον κίνδυνο αναπροσαρμογής της αγοράς προς τα κάτω
η) ελλιπής πληροφόρηση και τεκμηρίωση των πιστοδοτήσεων
Ένα επίφοβο χαρακτηριστικό για κάθε Τραπεζικό Οργανισμό αποτελεί η
απροβλημάτιστη θεώρηση ότι όλα τα ανωτέρω προβλήματα αντιμετωπίζονται από
κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και εσωτερικούς ελέγχους ανάγοντας το ρόλο της
ρύθμισης σε κυρίαρχο χαρακτηριστικό επιτυχίας της Πιστωτικής Κουλτούρας. Στην
πράξη όμως οι καλύτερες γραπτές πολιτικές πιστοδοτήσεων δεν έχουν καμία αξία εάν
δε διαβάζονται από τα στελέχη των Τραπεζικών Οργανισμών και δεν εφαρμόζονται
πιστά, ειδικά κατά τη διάρκεια των περιόδων που οι διοικήσεις των ιδρυμάτων θέτουν
στόχους χορηγήσεων, με σκοπό την ώθηση της κερδοφορίας και την επέκταση του
79

μεριδίου αγοράς τους μειώνοντας όμως τα καλύμματα των χορηγήσεων και
παραμερίζοντας τις απορρίψεις των αιτημάτων από τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια.
Επειδή οι προτεραιότητες της διοίκησης ενός Τραπεζικού Οργανισμού
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την Πιστωτική Κουλτούρα και ένα γένει την επιβίωσή
του, κρίνεται σκόπιμο να συνδεθεί κάθε εταιρική προτεραιότητα με κάποιο
συγκεκριμένο τύπο Κουλτούρας και να υποστηρίζεται με τρόπο συνεπή και βάσει
των θεσπισμένων κανονισμών από τις υπηρεσιακές και λειτουργικές του μονάδες. Οι
καλά διοικούμενοι Τραπεζικοί Οργανισμοί μάχονται για την απόκτηση ηγετικής
θέσης στην αγορά στον τομέα των υγιών χρηματοδοτήσεων, διαθέτοντας όμως
αποτελεσματικά συστήματα και ελεγκτικούς μηχανισμούς, που αντιστέκονται στις
πιέσεις για αύξηση της κερδοφορίας υπό το υπάρχον όμως αρκετά έντονο επίπεδο
ανταγωνισμού.
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