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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Τις τελευταίες δεκαετίες η αυξηµένη µεταβλητότητα των αγορών σε συνδυασµό µε 

την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την χρήση σύνθετων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων έχει αναγάγει την διαχείριση των κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι 

οργανισµοί και κυρίως τα πιστωτικά ιδρύµατα σε µείζον θέµα. Η διαχείριση των 

τραπεζικών κινδύνων συνίσταται στην αξιολόγηση των κινδύνων που αντιµετωπίζει 

µια τράπεζα και στην εφαρµογή των κατάλληλων διαδικασιών ώστε οι κίνδυνοι αυτοί 

να µειωθούν. Ένα από τα εργαλεία της διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων είναι και οι 

ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing). Κύριο 

χαρακτηριστικό τους αποτελεί το γεγονός ότι αξιολογούν την ανθεκτικότητα των 

τραπεζών αλλά και ολόκληρου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος συνολικά κάτω 

από ακραίες αλλά ικανές να συµβούν συνθήκες.  

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρείται µια άσκηση προσοµοίωσης 

στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο ώστε να αξιολογήσουµε πως αυτός θα ανταποκριθεί 

σε µια ενδεχόµενη ακραία κατάσταση. Στο πρώτο µέρος θα επικεντρώσουµε την 

προσοχή µας στους κινδύνους , στην αντιµετώπιση και διαχείρισή τους από τα 

τραπεζικά ιδρύµατα καθώς και την συµβολή της Επιτροπής της Βασιλείας 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των αλλαγών που έχουν πραγµατοποιηθεί µε την 

πάροδο του χρόνου µέχρι τις µεταρρυθµίσεις του Συµφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ. Στο 

δεύτερο µέρος  ακολουθεί η εµπειρική έρευνα πάνω στις ελληνικές 

τράπεζες(εµπειρικό µέρος) µε την διενέργεια stress test  και η αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων που προέκυψαν. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά αναφορά στην δοµή και τη 

λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, η οποία καταλήγει στην περιγραφή 

των χαρακτηριστικών των πιστωτικών ιδρυµάτων.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία για το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα. Τονίζεται, επίσης, ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας κάθε 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και πιο συγκεκριµένα της Τράπεζας της Ελλάδος και 

δίνονται πληροφορίες σχετικά µε την πορεία και τις προοπτικές ανάπτυξης των 

ελληνικών τραπεζών. 

Στην συνέχεια, στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται µια ανάλυση της έννοιας του 

κινδύνου γενικότερα. Αρχικά, γίνεται µια αναφορά στους σηµαντικότερους κινδύνους 
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που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και στις βασικότερες µεθόδους 

διαχείρισης τους. Στην συνέχεια, ακολουθεί µια θεωρητική προσέγγιση των 

βασικότερων  χρησιµοποιούµενων µεθοδολογιών για τη µέτρηση του κινδύνου όπως 

το µοντέλο Value at Risk , η µέθοδος ιστορικής προσοµοίωσης( Historical Simulation 

Approach), η προσοµοίωση Monte Carlo,η προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων 

(Stress testing), η µέθοδος διακύµανσης / συνδιακύµανσης, κ.α. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην Επιτροπή της Βασιλείας και στο 

περιεχόµενο του Συµφώνου της Βασιλείας Ι και της Βασιλείας ΙΙ µε τους τρεις 

πυλώνες που αυτό διαθέτει και τις προτάσεις του για την διαχείριση κινδύνων στα 

τραπεζικά ιδρύµατα. 

Τέλος, το δεύτερο και εµπειρικό µέρος αυτής της εργασίας αποτελεί προϊόν 

ενός stress test που πραγµατοποιήθηκε στις ελληνικές εµπορικές τράπεζες. Στην αρχή 

παρουσιάζεται η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε και στη συνέχεια ,τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν και η αξιολόγησή τους. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ∆ΟΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
 

1.1 Το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα  

 

Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελεί τον σκελετό ενός οικονοµικού συστήµατος και 

περιλαµβάνει τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Ο ρόλος του χρηµατοπιστωτικού µηχανισµού σε µία 

οικονοµία είναι η αναδιανοµή των αποταµιεύσεων των πλεονασµατικών µονάδων προς 

τις καταλληλότερες επενδυτικές ή καταναλωτικές χρήσεις, οι οποίες αυξάνουν το 

παραγόµενο προϊόν της οικονοµίας και την ικανοποίηση των καταναλωτικών επιθυµιών. 

Η διαδικασία αυτή συντελείται µε τον δανεισµό των χρηµάτων των αποταµιευτών σε 

οργανισµούς που λειτουργούν ως χρηµατοπιστωτικοί µεσολαβητές και οι οποίοι µε τη 

σειρά τους δανείζουν τους καταναλωτές και επιχειρήσεις.1 
Εάν σε µια οικονοµία το σύστηµα αυτό υστερεί ή δεν υπάρχει τότε το πεδίο των 

επενδύσεων θα είναι χαµηλό µε συνέπεια η οικονοµία να αναπτύσσεται µε πολύ 

χαµηλούς ρυθµούς και µαζί της θα υστερεί η οικονοµική ευηµερία. Στη συνέχεια 

ακολουθούν οι σηµαντικότερες λειτουργίες ενός χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι 

οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη της οικονοµίας µε έναν ορθολογικό τρόπο. 

 

� Πετυχαίνει ορθολογικότερη κατανοµή των διαθεσίµων κεφαλαίων προς τις 

διάφορες παραγωγικές µονάδες βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη της οικονοµίας.  

 

� Προάγει νέα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Σε ένα σωστά οργανωµένο και 

αποτελεσµατικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δηµιουργούνται συνεχώς νέα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα οποία ικανοποιούν καταναλωτικές και 

επενδυτικές ανάγκες.  

 
                                                           
1
 Θωμαδάκης Σ., Ξανθάκης Μ,. «Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου: τραπεζική επιστήμη :θεωρία και 

πράξη»,2006, σελ.19.  
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� Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και σε ορισµένες περιπτώσεις τον εξαλείφει εντελώς 

για τους αποταµιευτές. Αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση των τραπεζικών 

καταθέσεων, οι καταθέτες δεν διατρέχουν τον κίνδυνο της απώλειας των 

χρηµάτων τους, που συνήθως είναι και η µεγαλύτερή τους φοβία.  

 

� Μειώνει το κόστος των συναλλαγών. Ο χρόνος που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση µιας συναλλαγής σε ένα σωστά οργανωµένο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα είναι πολύ µικρότερος σε σχέση µε εκείνο όπου το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα δεν υφίσταται ή είναι υποτυπώδες2.  

 

 

1.2 Το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα Στην Ελλάδα  

 

Υπήρξαν πολλά τα στάδια µέσα στην ιστορία που πέρασε το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα της Ελλάδας µέχρι να πάρει την σηµερινή του µορφή . Από την κυριαρχία 

της δραχµής και τις συνεχείς υποτιµήσεις της µέχρι την εποχή του ευρώ, του συνεχώς 

αυξανόµενου δανεισµού των καταναλωτών και της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής 

κρίσης που ξέσπασε µε ένταση το φθινόπωρο του 2008 και κατέστησε το διεθνές 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε εξαιρετικά δεινή θέση. Μέσα σε αυτή την κατάσταση 

οι ελληνικές τράπεζες δεν µπορούσαν να µην δεχτούν και να επηρεαστούν κι αυτές 

από τις συνέπειες της κρίσης. Κι ενώ παγκόσµιοι κολοσσοί, όπως Lehman Brothers 

καταρρέουν, το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα κατάφερε και ξεπέρασε 

συγκριτικά µε άλλες χώρες, σχεδόν ανώδυνα, αυτή την παγκόσµια 

χρηµατοοικονοµική κρίση. Στη συνέχεια, όµως. δοκιµάζεται λόγω της 

δηµοσιονοµικής κρίσης και των συνεχών υποβαθµίσεων που υφίσταται το Ελληνικό 

∆ηµόσιο από τους οίκους αξιολόγησης. Παρά τα προβλήµατα όµως αυτά, οι τράπεζες 

κατάφεραν να επιδείξουν αξιοσηµείωτη αντοχή και να ξεπεράσουν τις δύσκολες 

µέρες χάρη σε µία σειρά χαρακτηριστικών που διαθέτουν όπως(Βασίλης Ράπανος 

Πρόεδρος Ε.Ε.Τ) : 

• δεν είχαν εκτεθεί στους κινδύνους που αποτέλεσαν τις αιτίες της πρόσφατης 

διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 

• έχουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση, 

                                                           
2
 Νούλας Α., «Χρήμα και Τράπεζες», 2000, σελ.48 
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• προχώρησαν έγκαιρα στην αύξηση των προβλέψεών τους έναντι επισφαλών 

απαιτήσεων, 

• ακολούθησαν πολιτική συνετούς διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους 

εκτίθενται στην τρέχουσα συγκυρία. 

 

1.3 Η ∆ιάρθρωση Του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος 

 

Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(2010), αποτελείται από: 

� Τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπως οι αγορές χρήµατος και οι αγορές 

κεφαλαίων. Σκοπός τους είναι να διοχετεύουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια από 

τους δανειοδότες, δηλαδή τις επιχειρήσεις ή τα άτοµα που επιθυµούν να 

επενδύσουν τα χρήµατά τους, στους δανειολήπτες, δηλ. όσους χρειάζονται 

κεφάλαια.  

Ιδιαίτερα, στη χρηµαταγορά διαπραγµατεύονται χρηµατοπιστωτικά προϊόντα των 

οποίων η διάρκεια δεν ξεπερνά το ένα έτος και διακρίνονται για τα µεγάλα τους 

ποσά, το µικρό κίνδυνο αθέτησης και την υψηλή ρευστότητα. Παραδείγµατα τέτοιων 

προϊόντων αποτελούν τα πιστοποιητικά καταθέσεων, οι συµφωνίες επαναγοράς 

(ρέπος) και τα έντοκα γραµµάτια δηµοσίου. Αντίθετα, στην κεφαλαιαγορά 

διαπραγµατεύονται χρηµατοδοτικά προϊόντα η χρονική διάρκεια των οποίων είναι 

µεγαλύτερη του ενός έτους. Ο κίνδυνος των προϊόντων της αγοράς κεφαλαίου είναι 

µεγαλύτερος και η ρευστότητά τους είναι µικρότερη από αυτήν των προϊόντων της 

χρηµαταγοράς. Οι αγορές κεφαλαίου συνήθως διακρίνονται στις αγορές µετοχικών 

τίτλων (equity market), στις αγορές δανειακών κεφαλαίων  (bond market), και στις 

αγορές κτηµατικών δανείων (mortage market)3. 

� Τους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Οι οργανισµοί αυτοί 

φέρνουν έµµεσα σε επαφή τους δανειοδότες και τους δανειολήπτες. Ωστόσο, οι 

δανειολήπτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσουν κεφάλαια απευθείας από 

τις χρηµατοπιστωτικές αγορές εκδίδοντας τίτλους, όπως για παράδειγµα µετοχές και 

οµόλογα. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (2010), στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται: 

                                                           
3
  Νούλας Α., «Χρήμα και Τράπεζες», 2000, σελ.50 
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• Τα πιστωτικά ιδρύµατα, δηλαδή εµπορικές τράπεζες, υποκαταστήµατα ξένων 

τραπεζών, συνεταιριστικές τράπεζες και ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί. 

• Οι θεσµικοί επενδυτές, δηλαδή ασφαλιστικές εταιρίες, φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης και οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. 

• Οι λοιπές µη τραπεζικές επιχειρήσεις, δηλαδή χρηµατιστηριακές εταιρίες, 

εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), εταιρίες πρακτόρευσης 

απαιτήσεων (factoring), εταιρίες παροχής πιστώσεων και εταιρίες κεφαλαίου 

επιχειρηµατικών συµµετοχών. 

 

� Τις χρηµατοπιστωτικές υποδοµές, οι οποίες επιτρέπουν τη µεταβίβαση 

πληρωµών καθώς και τη διαπραγµάτευση, την εκκαθάριση και τον 

διακανονισµό τίτλων. 

 

1.4 Λειτουργία Του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος 

 

Η κύρια λειτουργία ενός χρηµατοπιστωτικό συστήµατος λοιπόν, είναι η 

διαµεσολάβηση µεταξύ πλεονασµατικών και ελλειµµατικών οικονοµικών µονάδων. 

Η χρηµατοδότηση των ελλειµµατικών µονάδων από τις πλεονασµατικές µπορεί να 

είναι είτε άµεση είτε έµµεση. Άµεση µορφή χρηµατοδότησης σηµαίνει ότι η µονάδα 

που έχει πλεονασµατική θέση παρέχει χρήµα στη µονάδα που παρουσιάζει έλλειµµα 

µε αντάλλαγµα πιστωτικές απαιτήσεις που αποφέρουν τόκους. Το χαρακτηριστικό 

της µορφής αυτής είναι ότι οι πλεονασµατικές µονάδες αγοράζουν χρηµατοπιστωτικά 

προϊόντα (π.χ. οµόλογα, µετοχές) τα οποία εκδίδονται κατ’ ευθείαν από τις 

ελλειµµατικές µονάδες. Η διάθεση των χρηµατοδοτικών προϊόντων στην αγορά 

µπορεί να γίνει είτε απ’ ευθείας από τις ελλειµµατικές µονάδες είτε µέσω των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Παρά το γεγονός ότι οι άµεσες χρηµατοδοτήσεις 

αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, το βασικό 

τους µειονέκτηµα έγκειται στο ότι η απαίτηση που η ελλειµµατική µονάδα θέλει να 

πουλήσει µπορεί να µην συµπίπτει µε την απαίτηση που η πλεονασµατική µονάδα 

είναι διατεθειµένη να αγοράσει
4.  

                                                           
4
  Θωμαδάκης Σ., Ξανθάκης Μ,. «Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου: τραπεζική επιστήμη :θεωρία και 

πράξη»,2006, σελ.20. 
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Αντίθετα, έµµεση µορφή χρηµατοδότησης σηµαίνει ότι τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα εκδίδουν τα δικά τους χρηµατοπιστωτικά προϊόντα τα οποία αγοράζουν 

άλλες οικονοµικές µονάδες, όπως για παράδειγµα όταν ένα άτοµο καταθέτει τα 

χρήµατά του στην τράπεζα τα οποία στη συνέχεια µετατρέπονται σε δάνειο για µια 

επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούν το κόστος συναλλαγών που 

προκύπτει κατά τη διαδικασία της άµεσης χρηµατοδότησης, πουλώντας δικό τους 

χρέος σε πλεονασµατικές µονάδες για τη χρηµατοδότηση της αγοράς χρέους των 

ελλειµµατικών µονάδων της οικονοµίας
5. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει µε πολύ 

απλό και κατανοητό τρόπο την λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 

 

Εικόνα 1 - Λειτουργία χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

Πηγή: http://www.ecb.int/ecb/orga/tasks/html/financial-stability.el.html 

 

Για την προστασία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και τη διασφάλιση της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, θα πρέπει να εντοπίζονται οι κύριες πηγές 

κινδύνων και αδυναµιών, ενώ όλοι οι σχετικοί φορείς, όπως τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα και οι εποπτικές αρχές, θα πρέπει να ενηµερώνονται για τους κινδύνους.6  

 

 

                                                           
5
 Ελληνική Ένωση Τραπεζών, «Εισαγωγή στις τραπεζικές σπουδές, το νομισματικό και 

χρηματοπιστωτικό περιβάλλον»,2006, σελ.54. 
6
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2010. 
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1.5 Πιστωτικά Ιδρύµατα (Τράπεζες) 

 

1.5.1 Έννοια Του Πιστωτικού Ιδρύµατος  

 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα αποτελούν τον κύριο χρηµατοοικονοµικό οργανισµό σε κάθε 

οικονοµία. Ουσιαστικά το θεσµικό πλαίσιο για τα πιστωτικά ιδρύµατα (τράπεζες) στη 

χώρα µας άρχισα να διαµορφώνεται µε το νόµο 5076/1931 «περί Ανωνύµων 

Εταιριών και Τραπεζών» Στο άρθρο 10 παρ.1 του νόµου αυτού ορίζεται ότι: « 

Τράπεζαι είναι αι επιχειρήσεις αίτινες, ανεξαρτήτως ετέρου σκοπού αυτών, δέχονται 

κατ’ επάγγελµα καταθέσεις χρηµάτων ή άλλων αξιών». 

Πέραν της ανωτέρω, έχουν επιχειρηθεί διάφορες προσεγγίσεις στον ορισµό της 

τράπεζας ή της τραπεζικής επιχείρησης. Μια πρώτη προσέγγιση δέχεται ότι  Τράπεζα 

είναι η επιχείρηση που κατά κύριο επάγγελµα ενεργεί πιστωτικές εργασίες. Μια άλλη 

προσδιορίζει την τράπεζα ως την επιχείρηση που προβαίνει στη συγκέντρωση 

κοινωνικής αποταµίευσης και τη διοχετεύει µε κέρδος προς διάφορους κλάδους της 

οικονοµίας. 

Σήµερα, το βασικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ελληνικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων, κατ’ εφαρµογή των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθεται 

µε τον νόµο 301/01.08.2007, µε τον οποίο το πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων προσαρµόζεται στους κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) 

και στο νέο περιβάλλον στο χρηµατοοικονοµικό χώρο. Στο νόµο αυτό ορίζεται ότι: 

«Πιστωτικό ίδρυµα είναι η επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται 

στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη 

χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων για λογαριασµό της, καθώς και το ίδρυµα 

ηλεκτρονικού χρήµατος»7. 

Τα Τραπεζικά ιδρύµατα αποτελούν την καρδιά του Χρηµατοπιστωτικού 

Συστήµατος µιας χώρας. Παρά τη διαφορετική τους αφετηρία, όλες οι προσεγγίσεις 

συγκλίνουν κατά κύριο λόγο  στο ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα δέχονται καταθέσεις από 

διάφορες µονάδες και διαθέτουν κεφάλαια µέσω του δανεισµού και των επενδυτικών 

δραστηριοτήτων στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις. Με τις 

λειτουργίες αυτές διευκολύνουν τη ροή των αγαθών και υπηρεσιών από τους 

παραγωγούς προς τους καταναλωτές, καθώς και τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

                                                           
7
 Αγγελόπουλος Π., «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», 2008, σελ.85. 
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της κυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό συµβάλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία µιας 

χώρας, ενώ αποτελούν και µέσα εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής. Το πόσο 

αποτελεσµατική είναι αυτή η συµβολή, εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες
8: 

� Από την ύπαρξη αξιόπιστου θεσµικού πλαισίου που διέπει την οικονοµική και 

κοινωνική ζωή και το βαθµό στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

� Από τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσµατικότητα του ίδιου του 

τραπεζικού συστήµατος. 

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα πιστωτικά ιδρύµατα κατέχουν τον ρόλο του 

διαµεσολαβητή ανάµεσα σε αποταµιευτές και πιστούχους εξασφαλίζοντας το 

µετασχηµατισµό της ρευστότητας. Το τραπεζικό σύστηµα, λοιπόν, είναι κρίσιµο για 

τη λειτουργία της οικονοµίας µιας χώρας. 

 

1.5.2 ∆ραστηριότητες Πιστωτικών Ιδρυµάτων 

 

Οι δραστηριότητες που µπορούν να καλύψουν τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι οι εξής: 

1. Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων. 

2. Χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων συµπεριλαµβανοµένων και των 

πράξεων πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων. 

3. Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 

4. Πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων. 

5. Έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών και χρεωστικών 

καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών). 

6. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. 

7. Συναλλαγές για λογαριασµό του ιδίου ιδρύµατος ή της πελατείας του σε : 

 Μέσα χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων, κ.λπ.) 

 Συνάλλαγµα 

 Προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοπιστωτικών τίτλων ή 

χρηµατοπιστωτικά δικαιώµατα 

 Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συναλλάγµατος 

 Κινητές αξίες 

                                                           
8
 Κοσμίδου Κ., Ζοπουνίδης Κ., «Συστήματα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων: Η περίπτωση του Asset 

Libility management», 2003,σελ.33. 
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 Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

περιλαµβανοµένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων 

τίτλων. 

8. Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις, όσον αφορά τη διάρθρωση του 

κεφαλαίου, τη βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα και συµβουλών, 

καθώς και υπηρεσιών στον τοµέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς 

επιχειρήσεων. 

9. Συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

περιλαµβανοµένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων 

τίτλων. 

10. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές. 

11. ∆ιαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συµβουλών για τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου. 

12. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. 

13. Εµπορικές πληροφορίες περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας πελατών. 

14. Εκµίσθωση θυρίδων. 

15. Έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος. 

 

Επιτελώντας αυτές τις βασικές λειτουργίες, το κάθε τραπεζικό σύστηµα 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας µε την τόνωση της εγχώριας 

ζήτησης, τη χρηµατοδότηση δυναµικών κλάδων της οικονοµίας και καινοτόµων 

επενδυτικών πρωτοβουλιών. Από εκεί και πέρα όµως όλες οι τράπεζες (ιδιωτικές, 

δηµόσιες, συνεταιριστικές κ.τ.λ.) έχουν αναπτύξει διάφορες λειτουργίες ώστε να 

ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό
9. 

 
1.5.3 Πηγές Κερδοφορίας Τραπεζών  
 

Τα κέρδη ενός τραπεζικού ιδρύµατος προκύπτουν από: 

1. Την διαφορά µεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. 

2. Πάσης φύσεως προµήθεια. 

3. Κεφαλαιακά κέρδη από την διαπραγµάτευση χρεογράφων, που προκύπτουν από 

µεταβολές στα επιτόκια, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τις τιµές των µετοχών. 

                                                           
9
 Αγγελόπουλος Π., «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», 2008, σελ.91. 
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4. Είσπραξη αµοιβής από την παροχή επενδυτικών και άλλων χρηµατοοικονοµικών 

συµβουλών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 

2.1 Ιστορικά Στοιχεία 

Η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στη χώρα ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το 

1841 από τον Γεώργιο Σταύρου µε κεφάλαιο 500.000 δραχµές και εισήχθη στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών το 1880. Μέχρι την ίδρυση Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, 

η Εθνική Τράπεζα είχε το εκδοτικό προνόµιο στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την 

έκδοση του νοµίσµατος. Επίσης, το 1839 η Ιονική Τράπεζα η οποία είχε και αυτή 

εκδοτικό προνόµιο µέχρι το 1920, ενώ λίγο αργότερα, δηλαδή το 1899, ιδρύθηκε και 

η Τράπεζα Κρήτης. 

Από τότε µέχρι σήµερα το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα υπέστη σηµαντικές 

αλλαγές φτάνοντας τον Ιούνιο του 2011, σύµφωνα πάντα µε την µελέτη της Ένωσης 

Ελληνικών Τραπεζών (2011) που δηµοσιεύτηκε, να λειτουργούν στην Ελλάδα 62 

πιστωτικά ιδρύµατα. Από αυτά, τα 34 έχουν έδρα στην Ελλάδα (18 εµπορικές και 16 

συνεταιριστικές τράπεζες), 22 έχουν έδρα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και µόλις 5 έχουν έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει όµως και 

ένα ίδρυµα, που δεν είναι άλλο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το 

οποίο έχει εξαιρεθεί από την εφαρµογή του νόµου Ν.3601/2007 (αφορά την ανάληψη 

και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα και την επάρκεια 

κεφαλαίων). Θα πρέπει να σηµειωθεί πως όλα ανεξαιρέτως τα πιστωτικά ιδρύµατα 

λογοδοτούν στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Για πολλές δεκαετίες, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έζησε κάτω από ένα 

σύστηµα δύσκαµπτων και αναχρονιστικών διοικητικών κανόνων. Κανόνες που, ενώ 

απέκλειαν τις τράπεζες από την ανταγωνιστικότητα και συνεπώς αποδοτική για το 
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ευρύ κοινό άσκηση δραστηριοτήτων, εν τούτοις τους εξασφάλιζαν ορισµένη απόδοση 

και έκαναν ασφαλή τη διαχείρισή τους
10. 

Το αντάλλαγµα της προστασίας αυτής, όπως όλοι γνωρίζουµε, ήταν ιδιαίτερα 

βαρύ πρώτα-πρώτα για τις ίδιες τις τράπεζες, τους µετόχους τους και φυσικά τους 

καταθέτες. Τα τραπεζικά ιδρύµατα ήταν υποχρεωµένα, πλέον, να δανειοδοτούν 

δραστηριότητες σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας πολιτείας, οδηγίες που 

συχνά δεν ήταν το προϊόν µιας ευρύτερης οικονοµικής πολιτικής, αλλά στόχευαν 

στην εξυπηρέτηση σκοπιµοτήτων- άρα προϊόν εύνοιας. Η πρακτική αυτή µαζί µε τα 

αναπόφευκτα λάθη των ίδιων των τραπεζών σώρευσαν σε πολλά πιστωτικά ιδρύµατα 

δυσβάστακτο φορτίο επισφαλών απαιτήσεων, που δυσχεραίνει σήµερα την πορεία 

τους. Το µέγεθος των δυσκολιών, που καλούνται οι τράπεζες να αντιµετωπίσουν 

καθίσταται φανερό, αν αναλογιστούµε τις κοσµογονικές ανακατατάξεις που 

συντελούνται σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο και τις συνθήκες αµείλικτου 

ανταγωνισµού που τις συνοδεύουν.  

 

2.2 Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας  

 

Στην εποχή µας, κάθε χώρα ανεξαρτήτως µεγέθους και οικονοµίας, περιλαµβάνει στο 

τραπεζικό της σύστηµα µια κεντρική τράπεζα (central bank). Οι κεντρικές τράπεζες 

αποτελούν συχνά το εργαλείο και το µέσο εφαρµογής της επιθυµητής νοµισµατικής 

πολιτικής κάθε χώρας. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να τονίσουµε ότι ο ακριβής ρόλος της 

κεντρική τράπεζας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ο ρόλος που διαθέτει σχετίζεται 

άµεσα µε το πόσο ανεξάρτητη είναι έναντι της εκτελεστικής εξουσίας (δηλαδή µε το 

αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών).11  

Σε κάθε περίπτωση όµως, η κεντρική τράπεζα έχει να επιτελέσει ουσιαστικά 

τρεις βασικούς ρόλους:  

 

                                                           
10

 Καρατζάς Β., « Ξανά στον Χάρτη :ομιλίες και άρθρα για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα»,  

2009, σελ.62. 

 
11

 Γλύκας Μ., Ξηρογιάννης Γ., Σταϊκούρας Χ., «Οργάνωση και Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων», 2006. 
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� Είναι η αρχή στην οποία έχει παραχωρηθεί το αποκλειστικό δικαίωµα 

έκδοσης του εθνικού νοµίσµατος της κάθε χώρας. ∆ιαθέτει συνεπώς το 

αποκλειστικό εκδοτικό προνόµιο.  

 

� ∆ιατηρεί επίσης την υποχρέωση να ασκεί την κατάλληλη νοµισµατική 

πολιτική η οποία πρέπει να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των τιµών στην 

οικονοµία της χώρας. Για το σκοπό αυτό οι κεντρικές τράπεζες µε συνεχείς 

παρεµβάσεις στις αγορές χρήµατος διατηρούν τη ρευστότητα στα επιθυµητά 

επίπεδα. Τα κύρια µέσα νοµισµατικής πολιτικής είναι:                                           

• Το ποσοστό των υποχρεωτικά δεσµευµένων καταθέσεων των πιστωτικών 

ιδρυµάτων από την κεντρική τράπεζα. Το ποσό που κατατίθεται ορίζεται ως 

ποσοστό επί των καταθέσεων που η τράπεζα δέχεται από τους πελάτες της. 

Με την αλλαγή του ποσοστού των υποχρεωτικών δεσµευµένων καταθέσεων η 

κεντρική τράπεζα παρεµβαίνει έµµεσα στις αγορές χρήµατος µε δύο τρόπους. 

Καταρχάς, αναγκάζει τα πιστωτικά ιδρύµατα να µεταβάλλουν το ύψος των 

χρηµατοδοτήσεών τους καθώς µια αύξηση του ποσοστού περιορίζει τις 

χρηµατοδοτήσεις και µπορεί να οδηγήσει την τράπεζα σε πώληση τίτλων, 

ώστε να καλύψει το έλλειµµα των υποχρεωτικών καταθέσεων που µπορεί να 

δηµιουργηθεί. 

• Το αναπροεξοφλητικό επιτόκιο. Πολύ συχνά οι τράπεζες δανείζονται από την 

κεντρική τράπεζα µε το παραπάνω επιτόκιο. Με την αλλαγή του 

αναπροεξοφλητικού επιτοκίου οι κεντρικές τράπεζες παρεµβαίνουν άµεσα και 

αποτελεσµατικά στις αγορές χρήµατος, αφού µε τη χρήση της δυνατότητας 

αυτής τα πιστωτικά ιδρύµατα αξιοποιούν µια εύκολη εναλλακτική λύση για 

άντληση κεφαλαίων στην περίπτωση ανάγκης για δανεισµό, είτε για να 

καλύψουν προβλήµατα ρευστότητας ή γενικά για να διαχειριστούν 

προβλήµατα του ενεργητικού και του παθητικού τους. 

• Η πολιτική της ανοιχτής αγοράς. Με τη διενέργεια πράξεων ανοιχτής αγοράς 

οι κεντρικές τράπεζες παρεµβαίνουν άµεσα στις αγορές χρήµατος αφού 

αγοράζουν ή πωλούν τίτλους του δηµοσίου σε καθορισµένες τιµές και 

αποδόσεις.12 
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 Αγγελόπουλος Π., «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», 2008. 
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� Αποτελεί συχνά, όπως στην περίπτωση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος, την εποπτεύουσα αρχή του τραπεζικού συστήµατος. Ελέγχει 

δηλαδή την εύρυθµη λειτουργία της τραπεζικής αγοράς και τη 

φερεγγυότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων και εγγυάται τις καταθέσεις των 

πολιτών λειτουργώντας πολλές φορές ως δανειστής ύστατης προσφυγής.13 

 

2.3 Η Τράπεζα της Ελλάδος 14 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας. Ιδρύθηκε το 1927 βάσει 

ενός Παραρτήµατος του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και άρχισε να λειτουργεί τον 

Μάιο του 1928. Έχει συσταθεί µε τη µορφή ανωνύµου εταιρίας. Ως έδρα της ορίζεται 

από το Καταστατικό της η Αθήνα, ενώ διατηρεί 17 υποκαταστήµατα,  38 πρακτορεία 

και 9 θυρίδες σε όλη την Ελλάδα. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του αρχικού καταστατικού 

της τράπεζας της Ελλάδος « κύριο καθήκον της Τράπεζας είναι η εξασφάλισις της 

σταθερότητός της εις χρυσόν αξίας των γραµµατίων αυτής. Προς τον σκοπό τούτον 

θα ρυθµίζη, εντός των ορίων του Καταστατικού αυτής, την κυκλοφορίαν και την 

πίστην εν Ελλάδι » 

 Από τον Ιανουάριο 2001 η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί αναπόσπαστο µέλος 

του Ευρωσυστήµατος, που απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(EKT) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Είχε το αποκλειστικό εκδοτικό 

προνόµιο χαρτονοµισµάτων στην Ελλάδα από το 1928 έως την εισαγωγή του ευρώ το 

2002 και ήταν υπεύθυνη για τη χάραξη της νοµισµατικής πολιτικής της χώρας. 

Έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συµβάλλει µε τη δράση της στην επίτευξη των 

στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήµατος, το οποίο χαράσσει 

και εφαρµόζει τη νοµισµατική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.  

Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως και οι υπόλοιπες Κεντρικές Τράπεζες της 

Ευρωζώνης, είναι οι αποκλειστικοί µέτοχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 

το 2004  είχε το 1,8974% των µετοχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι Ανώνυµη Εταιρεία, έχει ειδικά προνόµια, ειδικές 
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 Γλύκας Μ., Ξηρογιάννης Γ., Σταϊκούρας Χ., «Οργάνωση και Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων», 2006.  
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αρµοδιότητες αλλά και περιορισµούς, όπως ότι δεν µπορεί να λειτουργεί ως εµπορική 

τράπεζα και το ποσοστό του Ελληνικού κράτους στην µετοχική της σύνθεση δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 35% όπως ορίζεται στο καταστατικό της. Είναι διαφορετική 

από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είχε το εκδοτικό προνόµιο 

χαρτονοµισµάτων στην Ελλάδα ως το 1928. 

∆ιοικητής της από το 2008 είναι ο Γεώργιος Προβόπουλος. O ∆ιοικητής της 

Τράπεζας επιλέγεται από το Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας και µετά από έγκριση 

του Υπουργικού Συµβουλίου και η θητεία του, όπως και των Υποδιοικητών, είναι 

εξαετής. ∆ιοικητής της τράπεζας υπήρξε και ο Λουκάς Παπαδήµος, ο οποίος ανέλαβε 

την πρωθυπουργία της Ελλάδος το Νοέµβριο του 2011. 

Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, η Τράπεζα της Ελλάδος και τα µέλη 

των οργάνων της δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση. Το ανώτατο 

όργανο της Τράπεζας της Ελλάδος είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπου 

εκπροσωπείται το σύνολο των Μετόχων. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρµόδια για την εφαρµογή της νοµισµατικής 

πολιτικής του Ευρωσυστήµατος στην Ελλάδα και τη διαφύλαξη της σταθερότητας 

του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ως πρωταρχικός σκοπός ορίζεται 

από το Καταστατικό της η διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των 

τιµών. Στο βαθµό που δεν επηρεάζεται η επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού, η 

Τράπεζα στηρίζει τη γενική οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Κατά την άσκηση 

των αρµοδιοτήτων της, έχει κατοχυρωθεί η θεσµική, προσωπική και λειτουργική 

ανεξαρτησία της, αλλά και η άσκηση δηµοκρατικού ελέγχου εκ µέρους της Βουλής. 

Οι αρµοδιότητες της Τράπεζας διακρίνονται σε αυτές που εντάσσονται στο 

πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος και σε άλλες αρµοδιότητες, και συνοπτικά είναι οι 

εξής:  

1. Αρµοδιότητες στο πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος  

 

� Συµµετέχει στη χάραξη της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής της ζώνης του 

ευρώ και την εφαρµόζει στην Ελλάδα.  

 

� ∆ιαχειρίζεται για λογαριασµό της ΕΚΤ µέρος των σε συνάλλαγµα και χρυσό 

διαθεσίµων της τελευταίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΚΤ. 
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� Ασκεί την επίβλεψη των συστηµάτων και των µέσων πληρωµών των 

τραπεζικών ιδρυµάτων της χώρας, µε σκοπό τη διασφάλιση της 

σταθερότητας, της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητάς τους.  

 

� Προωθεί απαραίτητες ρυθµίσεις για τη διατήρηση της εθνικής 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και την αποτελεσµατική διαχείριση των 

πιθανών χρηµατοπιστωτικών κρίσεων.  

 

� Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νοµισµατικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

(δηλαδή, τις τράπεζες και τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων).  

 

� Εκδίδει τραπεζογραµµάτια ευρώ, τα οποία κυκλοφορούν ως νόµιµο χρήµα, 

µετά από την ειδική έγκριση της ΕΚΤ. Είναι επίσης αρµόδια για την 

κυκλοφορία και διαχείριση των τραπεζογραµµατίων και των κερµάτων 

ευρώ στην Ελλάδα.  

 

� Τέλος, φροντίζει για την προµήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ανά αξία, 

είτε από το Ίδρυµα Εκτύπωσης Τραπεζογραµµατίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), είτε 

από διασυνοριακές χρηµαταποστολές, καθώς και για την ασφαλή 

αποθήκευση, διακίνηση και την επανακυκλοφορία ή την καταστροφή τους. 

Μεριµνά και επιβλέπει για τον οµαλό εφοδιασµό της οικονοµίας.  

 

2. Άλλες Αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος  

 

� Εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύµατα καθώς και ορισµένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων που ανήκουν στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα της οικονοµίας. 

Με την εποπτεία επιδιώκεται η διαφάνεια των λειτουργιών, η ισχυροποίηση 

και σταθερή πορεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και η ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

 

� Εποπτεύει και ελέγχει τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 

καθώς και τους διαµεσολαβητές στις ασφαλίσεις. 
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� Έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Συστήµατος 

Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή (Άυλοι 

Τίτλοι).  

 

� Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής ∆ευτερογενούς Αγοράς 

Τίτλων (Η∆ΑΤ).  

 

� Έχει αναλάβει το χρηµατικό διακανονισµό των συναλλαγών της ΕΧΑΕ 

µέσω του συστήµατος SMART (System for Money Settlement of Athex 

Reconciled Transactions).  

 

� Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγµατικά διαθέσιµα της χώρας στα 

οποία περιλαµβάνονται τα σε συνάλλαγµα και σε χρυσό διαθέσιµα της 

Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

 

� Εξυπηρετεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως ταµίας και εντολοδόχος του.  

 

� Καταρτίζει και δηµοσιεύει στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ελληνική 

οικονοµία και διενεργεί εξειδικευµένες στατιστικές έρευνες.  

 

� ∆ηµοσιεύει εκθέσεις και διεξάγει ερευνητικό έργο στο πλαίσιο της 

παρακολούθησης και της ανάλυσης της οικονοµικής συγκυρίας και της 

νοµισµατικής πολιτικής. 

 

2.4 Πορεία του ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος 

 

 Μέχρι τη δεκαετία του 1980, στην ελληνική τραπεζική αγορά ο ανταγωνισµός ήταν 

ανύπαρκτος επειδή οι επενδυτικές πολιτικές καθώς και τα επιτόκια καταθέσεων και 

χορηγήσεων καθορίζονταν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μέχρι εκείνη την  περίοδο 

το τραπεζικό σύστηµα της χώρας µας χαρακτηριζόταν από υψηλό κρατικό 

παρεµβατισµό και έλλειψη δηµιουργικότητας και παραγωγικότητας, και φυσικά 

αδυνατούσε να ανταπεξέλθει στο διεθνές περιβάλλον ανταγωνισµού που 
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δηµιουργούνταν τότε, ενισχυόµενες από τις προσπάθειες που κατέβαλλε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ακόµα, λόγω της αυστηρής καθοδήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν 

σχεδιάστηκαν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, οι καινοτοµικές δράσεις ήταν ανύπαρκτες, 

ενώ δεν υπήρξε και τεχνολογικός εκσυγχρονισµός. 

Για πολλά χρόνια και µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το ελληνικό 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα λειτουργούσε κάτω από ένα ασφυκτικό καθεστώς 

γραφειοκρατικών κανόνων και ρυθµίσεων, που περιόριζαν σηµαντικά τους βαθµούς 

ελευθερίας των πιστωτικών ιδρυµάτων, την ανάπτυξη εργασιών και τον 

ανταγωνισµό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 75% περίπου των καταθέσεων ήταν στην 

ουσία δεσµευµένο, είχε προκαθορισµένη κατεύθυνση και προκαθορισµένη απόδοση. 

Το ίδιο περίπου ίσχυε και στις χορηγήσεις, όπου, µε το σύστηµα δεσµεύσεων και 

αποδεσµεύσεων άλλο ήταν το κόστος του δανειολήπτη και άλλη η απόδοση της 

τράπεζας, ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκε ο δανειολήπτης. Το κράτος, άµεσα ή 

έµµεσα, είχε κυρίαρχη παρουσία στο χρηµατοπιστωτικό χώρο µε τον έλεγχο 

σηµαντικού αριθµού τραπεζών, ενώ, µέσω των πολιτικών που επέβαλλε στα 

πιστωτικά ιδρύµατα διαµόρφωνε αφενός σε µεγάλο βαθµό την σύνθεση του 

ενεργητικού τους, αφετέρου επιχειρούσε να εξασφαλίσει µε προνοµιακούς όρους την 

χρηµατοδότηση µεγάλων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων από το Τραπεζικό σύστηµα. 

Επιπλέον, οι αυστηροί περιορισµοί που ίσχυαν στην κίνηση κεφαλαίων από και προς 

την Ελλάδα και ο χαµηλός βαθµός ανάπτυξης των εγχώριων αγορών χρήµατος και 

κεφαλαίου περιόριζαν τη διεθνοποίηση του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού χώρου. 

Οι δοµικές αλλαγές που δηµιουργήθηκαν υπό την πίεση της απελευθέρωσης των 

αγορών, κυρίως µέσω της ελεύθερης κίνησης πάσης φύσεως κεφαλαίων, αποτέλεσαν 

την προϋπόθεση για την όξυνση του ανταγωνισµού µεταξύ των τραπεζικών και των 

άλλων πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: 

� ∆ηµιουργήθηκαν νέες τράπεζες, 

� Μεγεθύνθηκαν οι παλιές µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

� Αναπτύχθηκαν χιλιάδες νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

� ∆ιευρύνθηκαν οι τραπεζικές δραστηριότητες σε νέους τοµείς, 

� Εκσυγχρονίστηκαν σε σηµαντικό βαθµό οι υποδοµές, οι διαδικασίες, το 

εποπτικό πλαίσιο και η διαχείριση κινδύνων, το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο 

της Κεφαλαιαγοράς, 
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� Αναπτύχθηκαν οι αγορές χρήµατος και κεφαλαίου 

 

Παράλληλα η διαµόρφωση ευνοϊκών µακροοικονοµικών συνθηκών οδήγησαν 

στην ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών µε εντυπωσιακούς ρυθµούς. Οι αλλαγές 

αυτές µεταµόρφωσαν την µορφολογία του χρηµατοπιστωτικού χώρου στην Ελλάδα 

και επέδρασαν καθοριστικά αφενός στη διαµόρφωση της µεσοµακροπρόθεσµης 

στρατηγικής των πιστωτικών ιδρυµάτων, και αφετέρου στην εξέλιξη της µελλοντικής 

κερδοφορίας τους. 

Οι οικονοµικοί οργανισµοί, και πιο συγκεκριµένα οι τράπεζες αντιµετώπισαν 

και θα συνεχίσουν να αντιµετωπίζουν, αυξηµένες πιέσεις για κερδοφορία. Αυτό 

συµβαίνει εξαιτίας της αυξηµένης πληροφόρησης των πελατών, του αυξηµένου 

κινδύνου που συνεπάγεται η λειτουργία µιας επιχείρησης τη σηµερινή εποχή, αλλά 

κυρίως λόγω των συνθηκών που επικρατούν στο οικονοµικό περιβάλλον και οι 

οποίες θα ενισχυθούν ακόµα περισσότερο στο κοντινό µέλλον
15.  

 

2.5 Η ∆ιεθνής ∆ραστηριότητα Των Ελληνικών Τραπεζών  

 

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον εδραιώσει και επεκτείνουν συνεχώς τη διεθνή 

παρουσία τους, ιδίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενόψει και της 

ευρωπαϊκής προοπτικής των περισσοτέρων από τις χώρες αυτές. Ενδεικτικό της 

επιτυχούς προσπάθειας επέκτασης των ελληνικών τραπεζικών οµίλων στο εξωτερικό 

αποτελεί το γεγονός ότι, παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, αυξήθηκε κατά 

τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας η παρουσία των ελληνικών πιστωτικών 

ιδρυµάτων στο εξωτερικό. Οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται πλέον σε 16 

χώρες (2007: 15 χώρες) µέσω 48 (2007: 45) θυγατρικών τραπεζών και 

υποκαταστηµάτων. 

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει 

σηµαντική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, εφαρµόζοντας µία 

στρατηγική η οποία έχει ως στόχους: 

                                                           
15

 Γλύκας Μ., Ξηρογιάννης Γ., Σταϊκούρας Χ., «Οργάνωση και Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων», Εκδόσεις Παπαζήση, 2006.  
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• την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικότητας σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς 

στηρίζουν απόλυτα ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, τις ελληνικές 

επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην περιοχή, 

• να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι χώρες της περιοχής, οι οποίες 

εµφανίζουν, στην πλειοψηφία τους, ρυθµούς ανάπτυξης σηµαντικά υψηλότερους του 

µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

• να συνδράµουν στην παρούσα δύσκολη οικονοµική συγκυρία, στην ενίσχυση της 

εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του συνόλου της ελληνικής 

οικονοµίας µε ιδιαίτερη έµφαση στη στήριξη επιχειρήσεων προσανατολισµένων στο 

εξαγωγικό εµπόριο. 

Σε πολλές χώρες της περιοχής, όπως η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η 

ΠΓ∆Μ και η Αλβανία, η παρουσία των ελληνικών τραπεζών είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, ενώ σε ορισµένες από αυτές το µερίδιό τους στην αγορά προσεγγίζει 

(Ρουµανία και Σερβία) ή υπερβαίνει (Αλβανία, Βουλγαρία και ΠΓ∆Μ) το 20% του 

εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Κατά συνέπεια, είναι αντιληπτό ότι η 

επένδυση των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό έχει στρατηγικό και όχι 

περιστασιακό χαρακτήρα. 

Η συνεχής ενδυνάµωση της παρουσίας των ελληνικών τραπεζικών οµίλων στο 

εξωτερικό καθίσταται σαφής και από το γεγονός ότι ολοένα αυξανόµενο ποσοστό της 

κερδοφορίας τους προέρχεται από τη δραστηριοποίησή τους στις χώρες αυτές. 

Η στρατηγική σηµασία που αποδίδουν οι ελληνικές τράπεζες στη διεθνή 

παρουσία τους εκφράστηκε έµπρακτα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, εν 

µέσω κορύφωσης της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της δηµοσιονοµικής 

κρίσης της χώρας µας, µε την επισήµανση ότι θα ήταν µεγάλο στρατηγικό σφάλµα αν 

οι ελληνικές τράπεζες εγκατέλειπαν την πελατεία τους, ελληνική και τοπική, στις 

χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, ορισµένες από τις οποίες είναι και 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσω µάλλον αφού σε αυτές παρατηρείται έντονος 

ανταγωνισµός από άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες που στηρίζουν διαρκώς την τοπική 

οικονοµική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η µη στήριξη των οικονοµιών αυτών, σε µια 

δύσκολη οικονοµική συγκυρία, θα απέβαινε, τελικά, για λόγους που αναφέρθηκαν 

νωρίτερα, και σε βάρος της ελληνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. 

Προφανώς οι αποφάσεις διατήρησης, επέκτασης ή διακοπής της διεθνούς 

παρουσίας που κάθε φορά διαµορφώνονται, εκφράζουν την από µέρους των 
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διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών αποτίµηση του οφέλους και του κόστους, 

περιλαµβανοµένου του «κινδύνου χώρας», στην οποία δραστηριοποιούνται
16. 

 

2.6 Σηµερινές Προκλήσεις Για Τις Ελληνικές Τράπεζες 
 

Σήµερα οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Βαλκανίων νιώθουν 

επιτακτική την ανάγκη για άµεση δηµιουργία της κρίσιµης µάζας σε κάθε αγορά που 

είναι παρούσες, ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανταγωνιστικές πιέσεις. Ήδη ο 

ανταγωνισµός που κυριαρχείται από ξένα πιστωτικά ιδρύµατα οδηγεί σε σταδιακή 

µείωση των επιτοκιακών περιθωρίων κέρδους (spreds), ενώ παράλληλα η µεγάλη 

ζήτηση για επέκταση του δικτύου των καταστηµάτων και κατ’ επέκταση για 

αναζήτηση στελεχών οδηγούν σε αύξηση του µέσου κόστους ανά εργαζόµενο στην 

περιοχή. Επιπλέον, στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου, στις οποίες 

δραστηριοποιούνται πρόσφατα πρέπει να κινηθούν γρήγορα ώστε να ισχυροποιηθούν 

και να δρέψουν τα πλεονεκτήµατα της πρώιµης εισόδου. 

Επιπλέον, η επιλογή της κατάλληλης οργανωτικής δοµής του Οµίλου και των 

θυγατρικών τραπεζών του εξωτερικού είναι κρίσιµη µεταβλητή. Εναλλακτικές 

επιλογές µπορεί να είναι η διοίκηση από την µητρική ή αυτόνοµη διοίκηση των 

θυγατρικών ή µεικτό σχήµα µε παροχή κεντρικών υποστηρικτικών λειτουργιών από 

τις κεντρικές υπηρεσίες. 

Η δηµιουργία κοινής πληροφοριακής πλατφόρµας είναι επίσης ένα άλλο 

κρίσιµο σηµείο για την επιτυχία του εγχειρήµατος. Όσο µεγαλώνουν οι όγκοι 

εργασιών χρειάζεται η αποτελεσµατική επικοινωνία των εφαρµογών σε κάθε χώρα µε 

τα συστήµατα της µητρικής εταιρίας, ώστε να υπάρχει άµεση ενηµέρωση για τα 

µεγέθη, τα αποτελέσµατα και την πορεία. 

Ακόµα η αποτελεσµατική διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού είναι σηµαντική 

µεταβλητή, σε ένα περιβάλλον που οι ανθρώπινοι πόροι είναι σε σηµαντικοί έλλειψη 

και ο ανταγωνισµός στελεχών µεταξύ των τραπεζών είναι οξύς, γεγονός που οδηγεί 

σε µεγάλη κινητικότητα προσωπικού. 

Τέλος η διαχείριση κινδύνων ( πιστωτικός, αγοράς, επιτοκιακός, 

συναλλαγµατικός, λειτουργικός) σε επίπεδο Οµίλου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής 

                                                           
16

 http://www.hba.gr/main/Ereunes-meletes/EllinikoTrapezikoSistima2011.pdf 
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της προσπάθειας, καθώς η δραστηριοποίηση αυτή γίνεται σε χώρες µε υψηλό κίνδυνο 

ακόµη. 

Κλείνοντας, παρ’ όλες τις αδυναµίες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, οι 

προοπτικές είναι ιδιαίτερα θετικές. Ήδη, οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν ένα 

σηµαντικό µερίδιο στη βαλκανική και επιπρόσθετα εισέρχονται σε νέες, πολλά 

υποσχόµενες αγορές της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η τραπεζική διείσδυση σε όλη την περιοχή βρίσκεται ακόµη σε χαµηλά 

επίπεδα, µε αποτέλεσµα την αναµενόµενη σηµαντική αύξηση των εργασιών 

παράλληλα µε την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων και του εθνικού 

προϊόντος της κάθε χώρας. Η ένταξη δε των περισσοτέρων χωρών αυτών στους 

κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναµένεται να επιταχύνει περισσότερο την 

ανάπτυξη και να σταθεροποιήσει ακόµη περισσότερο το πολιτικό περιβάλλον
17. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Οι σηµαντικές διαρθρωτικές µεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στην 

λειτουργία των τραπεζών έχουν συµβάλλει στη δηµιουργία ενός νέου πλαισίου 

χρηµατοοικονοµικών κανόνων, µε αποτέλεσµα οι τράπεζες να µετακινούνται ολοένα 

και περισσότερο από την παραδοσιακή θέση του διαµεσολαβητή προς τη θέση του 

διαχειριστή χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η διαχείριση των κινδύνων λοιπόν, 

αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της τραπεζικής δραστηριότητας και τα ανώτερα 

στελέχη των τραπεζών οφείλουν να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να 

διαχειρίζονται όλο το φάσµα των κινδύνων µε στόχο την επιβίωση των τραπεζών 

αλλά και τη δηµιουργία κερδοφόρων αποτελεσµάτων. 
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 Ζοπουνίδης Κ., «Σύγχρονα Θέματα Τραπεζικού Μάνατζμεντ», 2009,σελ.21.  
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Ειδικότερα, στους κινδύνους που αντιµετωπίζει ένα χρηµατοοικονοµικό 

ίδρυµα, όπως είναι η τράπεζα, περιλαµβάνονται ο κίνδυνο αγοράς, ο επιτοκιακός 

κίνδυνος, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο τεχνολογικός και λειτουργικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος συναλλάγµατος, ο κίνδυνος διακανονισµού 

πληρωµών, ο κίνδυνος χώρας και ο νοµικός κίνδυνος. Τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι 

υποχρεωµένα να διαχειριστούν και να αντιµετωπίσουν όλους τους κινδύνους που 

προκύπτουν. Οι σηµαντικές εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό χώρο επηρεάζουν τους 

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, τόσο κατά τη διάρκεια άντλησης κεφαλαίων, όσο 

και κατά τη διαδικασία επένδυσης των κεφαλαίων, αφού οι παραδοσιακοί κίνδυνοι 

διαφοροποιούνται και ταυτόχρονα προστίθενται νέοι κίνδυνοι. Η αποτελεσµατική 

διαχείριση όλων των ειδών κινδύνων είναι κρίσιµη, για την απόδοση όλων των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
18. 

 

3.2 Η Έννοια Του Κινδύνου Και Της ∆ιαχείρισης Κινδύνου  

 

Πριν προχωρήσουµε στην µελέτη αλλά και στην κατανόηση του όρου διαχείρισης 

κινδύνων και ιδιαίτερα στην περίπτωση των τραπεζικών εργασιών θα πρέπει αρχικά 

να δώσουµε τον ορισµό του κινδύνου γενικά και της διαχείρισης κινδύνου ειδικότερα. 

Ο κίνδυνος λοιπόν δεν είναι ούτε µονοδιάστατη, ούτε επαρκώς προσδιορισµένη 

έννοια. Πρόκειται για µια έννοια της οποίας το νόηµα ποικίλει ανάλογα µε το 

περιβάλλον στο οποίο χρησιµοποιείται. Στην καθοµιλουµένη ο κίνδυνος γενικά 

εκφράζει την «έκθεση στην αντιξοότητα», ενώ ταυτόχρονα συνδέεται µε την 

αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. Στην χρηµατοοικονοµική και ιδιαίτερα στην 

διαχείριση κινδύνου, οι περισσότεροι ορισµοί συνδέουν τον βαθµό του κινδύνου µε 

την πιθανότητα ενός συµβάντος.  

∆ιαισθητικά θεωρούµε τα γεγονότα µε µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης ως 

περισσότερο επικίνδυνα από αυτά µε χαµηλότερη πιθανότητα. Από την άλλη, όταν 

αναφερόµαστε σε µια κατάσταση ως περισσότερο επικίνδυνη από µια άλλη, πολλές 

φορές εννοούµε ότι οι επιπτώσεις µιας αρνητικής εξέλιξης είναι µεγαλύτερες. 

Η αναµενόµενη τιµή της απώλειας ή του κέρδους για ένα δεδοµένο συµβάν 

είναι το γινόµενο της πιθανότητας εµφάνισης του συµβάντος επί το αντίστοιχο ποσό 

                                                           
18

 Ζοπουνίδης Κ., «Σύγχρονα Θέματα Τραπεζικού Μάνατζμεντ»,2009,σελ.105.  
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της απώλειας ή του κέρδους. Στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνου, ο κίνδυνος είναι: 

«η έννοια που δηλώνει τις ακριβείς πιθανότητες συγκεκριµένων ενδεχοµένων» 

Ο κίνδυνος δεν είναι απαραίτητα µία αρνητική έννοια. Αντίθετα πρέπει να 

εκλαµβάνεται ως η άλλη όψη της ευκαιρίας, που µπορεί να ανταµείψει αυτόν που 

γνωρίζει να τον διαχειρίζεται. Η ολοσχερής αποφυγή του κινδύνου εκτός από 

αδύνατη είναι και λανθασµένη επιδίωξη. Αντίθετα η σωστή επιδίωξη είναι η 

διεύρυνση της κατανόησης των διάφορων κινδύνων, ώστε οι πιθανές µελλοντικές 

παγίδες να µετατραπούν σε ευκαιρίες. 

Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων έχει γνωρίσει µεγάλη 

ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της αστάθειας που χαρακτηρίζει τις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές. Είναι πολλοί οι παράγοντες και τα γεγονότα που 

διαµόρφωσαν το νέο ασταθές περιβάλλον όπως η ενεργειακή κρίση το 1973 που είχε 

ως αποτέλεσµα την παγίωση υψηλότερων επιπέδων πληθωρισµού και την εµφάνιση 

διακυµάνσεων στα επιτόκια, η κατάρρευση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού 

Συστήµατος το Σεπτέµβριο του 1992 όπου κινδύνεψε να διακοπεί η πορεία προς τη 

νοµισµατική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Η αστάθεια που χαρακτήρισε τη δεκαετία 

του ’90 συνδέθηκε µε αρκετές καταρρεύσεις τραπεζών όπως της ιστορική τράπεζας 

Barings, της ιαπωνικής Daiwa, της BCCI κ.λπ. Η µόνη διεθνής σταθερά σε όλη αυτή 

την περίοδο ήταν η µονίµως υψηλή µεταβλητότητα και η αδυναµία πρόβλεψης
19.  

Ο Vaughan (1997) ορίζει τη διαχείριση κινδύνων ως επιστηµονική προσέγγιση 

στην εξέταση των κινδύνων για την πρόγνωση των πιθανών τυχαίων απωλειών και το 

σχεδιασµό και την εφαρµογή των διαδικασιών που ελαχιστοποιούν την απώλεια. Η 

Wikipedia ορίζει τη διαχείριση κινδύνων ως «στρατηγικές διαδικασίες για να 

περιοριστεί ο κίνδυνος». Γενικά, οι στρατηγικές που υιοθετούνται περιλαµβάνουν τη 

µεταφορά του κινδύνου για ένα άλλο συµβαλλόµενο µέρος, την αποφυγή του 

κινδύνου, τη µείωση του αρνητικού αποτελέσµατος του κινδύνου, και την αποδοχή 

µερικών ή όλων των συνεπειών ενός ιδιαίτερου κινδύνου. Ο Pezier (2003a) 

υποστηρίζει ότι σε έναν αβέβαιο κόσµο, οι σωστές αποφάσεις δεν φέρνουν καλές 

εκβάσεις και άρα η καλή διαχείριση δεν είναι συνώνυµη µε την σωστή και 

αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνων. 

Ο Vaughan (1997) κάνει την ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι ολόκληρη η 

ιστορία των ανθρώπινων ειδών είναι µια αέναη έκθεση στον κίνδυνό. Ο McLorrain 
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 Προβόπουλος Γ. – Καπόπουλος Π. «Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού 

Συστήματος»,2001,σελ.145-146 
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(2000) κάνει την ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι «ο αρχικός διαχειριστής κινδύνων 

είναι µητέρα φύση» επειδή τα φυσικά συστήµατα (όπως τα είδη και τα 

οικοσυστήµατα) ήταν σε θέση να επιζήσουν και να ευηµερήσουν µε την εξέταση των 

προκλήσεων που δέχονταν από τα εχθρικά αρπακτικά ζώα ως την αλλαγή κλίµατος. 

Η διαχείριση κινδύνου είναι ο κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης στρατηγικής 

κάθε οργανισµού. 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 σε κάθε χαρτοφυλάκιο ων δραστηριοτήτων 

της. Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση και ο 

χειρισµός αυτών των κινδύνων. Στόχος της διαχείρισης είναι να προσθέσει τη µέγιστη 

αξία σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού, να κατατάσσει την κατανόηση των 

πιθανών οφελών και απειλών όλων εκείνων των παραγόντων που µπορούν να 

επηρεάσουν τον οργανισµό, να αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας, και να µειώνει 

αµφότερα, την πιθανότητα αποτυχίας και την αβεβαιότητα επίτευξης των συνολικών 

στόχων του οργανισµού. Η διαχείριση κινδύνου θα έπρεπε να είναι µία συνεχής και 

αναπτυσσόµενη διεργασία, η οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισµού και την 

υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Θα 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 υπευθυνότητες 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 διαχείριση κινδύνου είναι κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης στρατηγικής 

κάθε οργανισµού. Είναι η διεργασία µε την οποία οι οργανισµοί προσεγγίζουν 

µεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους, µε σκοπό την 

επίτευξη αειφόρου 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 αειφόρο 

αξία σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού. Ταξινοµεί την κατανόηση των 
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πιθανών οφελών και απειλών 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 διαχείριση κινδύνου θα έπρεπε να είναι µία συνεχής και αναπτυσσόµενη 

διεργασία, η οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισµού και την υλοποίηση αυτής 

της στρατηγικής. Θα έπρεπε 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 πιο ανώτερη 

διοίκηση. Πρέπει να µεταφράζει τη στρατηγική σε τακτικούς και επιχειρησιακούς 

στόχους, καθορίζοντας υπευθυνότητες 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 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 της βάσης γνώσης του 

οργανισµού 

� τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. χώρα µε ένα σταθερό 

και ελεγχόµενο τρόπο 



 

 

� 3.3 ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

 
Ξεκινώντας την έρευνά µας

παραθέτουµε ένα διάγραµµα

των διάφορων κινδύνων, ορισµένοι

του 

Διάγραμμα 4: Είδη κινδύνων 

 

Οι εταιρείες γενικά είναι εκτεθειµένες

I. Επιχειρηµατικοί κίνδυνοι

II. Στρατηγικοί κίνδυνοι

III. Χρηµατοοικονοµικοί

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

την έρευνά µας για τα είδη των χρηµατοπιστωτικών

ένα διάγραµµα (εικόνα 3.1) όπου αναφέρονται επιγραµµατικά

κινδύνων, ορισµένοι από τους κινδύνους θα αναλυθούν στη

 

γενικά είναι εκτεθειµένες σε τρία είδη κινδύνων: 

Επιχειρηµατικοί κίνδυνοι(Business risk). 

Στρατηγικοί κίνδυνοι(Strategic risk). 

Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι(Financial risk). 
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χρηµατοπιστωτικών κινδύνων, 

αναφέρονται επιγραµµατικά τα είδη 

αναλυθούν στη συνέχεια 

κεφαλαίου. 
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Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι συνδέονται µε την ανάληψη µίας ενέργειας από µία 

εταιρεία η οποία µπορεί να οδηγήσει σε εταιρική ζηµία συµπεριλαµβανοµένων και 

των χαµένων ευκαιριών από ενέργειες που δεν έγιναν από την διοίκηση της εταιρείας. 

Σκοπός της ανάληψης αυτή είναι η προσπάθεια δηµιουργίας ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος και η αύξηση της αξίας των µετόχων της εταιρείας. Προέρχονται 

από την αγορά µέσα στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία και περιλαµβάνουν τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, το σχεδιασµό των προϊόντων, και το µάρκετινγκ.  

Η έννοια αυτή του κινδύνου συµπεριλαµβάνει τόσο εσωτερικούς κινδύνους, οι 

οποίοι µπορούν να προβλεφθούν και να διαχειριστούν κατάλληλα από την 

επιχείρηση, όσο και εξωτερικούς προς την επιχείρηση κινδύνους που δεν µπορούν να 

ελεγχθούν απόλυτα από αυτή. 

Η µορφή µε την οποία ανακύπτουν είναι είτε ως άµεσες απειλές (καταστροφικά 

γεγονότα) οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία επίτευξης των στόχων είτε 

ως ευκαιρίες (εποικοδοµητικά γεγονότα) οι οποίες µπορούν να προσφέρουν ένα 

βελτιωµένο τρόπο για την επίτευξη των στόχων. 

Οι στρατηγικοί κίνδυνοι αναφέρονται στην αποτυχία απόδοσης του 

επιχειρηµατικού σχεδίου ανάπτυξης που έχει θέσει η εταιρεία και η αιτία είναι οι 

µεταβολές του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος της εταιρείας κυρίως σε πολιτικό 

και οικονοµικό επίπεδο. 

Οι κίνδυνοι αυτής της κατηγορίας είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ακόµη 

δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθούν, ωστόσο πραγµατοποιείται µε διασπορά του 

κινδύνου σε διαφορετικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες και σε διαφορετικές 

χώρες. 

Όσον αφορά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, αυτοί σχετίζονται µε τις 

δυνητικές απώλειες στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Ένας από τους ορισµούς 

που συναντά κανείς στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αφορά το 

τραπεζικό περιβάλλον, είναι ο εξής: 

Ως χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος ορίζεται η µεταβλητότητα της αξίας των 

στοιχείων ενεργητικού- παθητικού (εντός και εκτός ισολογισµού) και συνεπώς της 

καθαρής θέσης της Τράπεζας που προκύπτει ως αποτέλεσµα µεταβολών των 

παραµέτρων που επηρεάζουν την αξία των στοιχείων αυτών. Οι παράµετροι αυτές, 

όπως τα επιτόκια και οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, καθορίζονται από την αγορά και 

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

της τράπεζας». 
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Στον γενικό αυτό ορισµό περιλαµβάνονται πολλοί τύπου κινδύνου. Αυτοί οι 

διάφοροι τύποι κινδύνου που εµφανίζονται στην τραπεζική λειτουργία, 

δηµιουργούνται από τις θέσεις και τις σχέσεις που αναπτύσσει µε τους πελάτες της 

και τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί στα πλαίσια των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών
20.Η κατανόηση των διαφόρων κινδύνων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση 

της αβεβαιότητας και η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων είναι πλέον 

θεµελιώδους σηµασίας για την επιβίωση κάθε επιχειρηµατικής οντότητας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφοροι τύποι χρηµατοοικονοµικών 

κινδύνων. 

 

3.4 Ορισµοί Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων 

 

Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

• Κίνδυνοι αγοράς 

• Πιστωτικός κίνδυνος 

• Λειτουργικός κίνδυνος 

• Κίνδυνος ρευστότητας 

• Κίνδυνος επιτοκίων 

• Πολιτικός κίνδυνος 

• Νοµικός κίνδυνος 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 

3.4.1 Ο Κίνδυνος Αγοράς  

 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος, που οφείλεται στην απώλεια, λόγω µεταβολών 

στις τιµές της αγοράς. Οι κύριοι κίνδυνοι αγοράς, που πρέπει να διαχειριστεί ένα 

τραπεζικό ίδρυµα, είναι ο κίνδυνος των επιτοκίων, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα 

προβλήµατα ρευστότητας και οι τιµές των προϊόντων. Ο κίνδυνος αγοράς ουσιαστικά 

πηγάζει από την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που δηµιουργούν οι µεταβολές των 

επιτοκίων, των χρηµατιστηριακών τιµών, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και γενικά 

των διάφορων παραµέτρων της αγοράς. Λαµβάνει δηλαδή χώρα κατά τη διάρκεια της 
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Asset Libility management», 2003. 
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ανταλλαγής στοιχείων µεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού, εξαιτίας των 

µεταβολών που εντοπίζονται στα επιτόκια, στην τιµή του συναλλάγµατος και σε 

άλλες τιµές των περιουσιακών στοιχείων. 

Ένας ορισµός που µπορεί να δοθεί για τον κίνδυνο αγοράς, είναι οι ενδεχόµενες 

απώλειες από δυσµενείς αλλαγές στην αγορά. Τέτοιου είδους αλλαγές µπορεί να είναι 

µεταβολές στα επιτόκια, στις τιµές, στους δείκτες και άλλους παράγοντες, που 

επηρεάζουν την αξία των διάφορων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων
21 . Σύµφωνα µε 

την Επιτροπή Βασιλείας, ο κίνδυνος αγοράς ορίζεται ως ο κίνδυνος ζηµιών ενός 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, από θέσεις εντός και εκτός ισολογισµού και 

προέρχεται από µεταβολές των τιµών της αγοράς  περιλαµβάνοντας τον κίνδυνο 

χρηµατοπιστωτικών µέσων και τον συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

Όσον αφορά ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, ο κίνδυνος αγοράς, ορίζεται ως η 

µεταβολή στην καθαρή θέση του, ως αποτέλεσµα των διακυµάνσεων των τιµών της 

αγοράς. Επιγραµµατικά, µπορούµε να διακρίνουµε τον κίνδυνο αγοράς σε: α) 

χρηµατιστηριακό κίνδυνο, β) κίνδυνο συναλλάγµατος, γ) κίνδυνο επιτοκίων, δ) 

κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου ε) κίνδυνο εισοδήµατος, ο οποίος διακρίνεται σε 

κίνδυνο ρευστοποίησης ή κίνδυνο διακανονισµού και στ) στους λοιπούς κίνδυνους 

αγοράς, όπως ο κίνδυνος διακύµανσης τιµών προϊόντων, ο κίνδυνος παραγώγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων κτλ. Οι πιο σηµαντικοί από τους κινδύνους αγοράς 

είναι: ο χρηµατιστηριακός κίνδυνος, ο συναλλαγµατικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 

επιτοκίων. Ο χρηµατιστηριακός κίνδυνος σχετίζεται µε τις δυσµενείς µεταβολές στις 

τιµές των µετοχικών τίτλων και άλλων χρεογράφων, που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο 

ενός χρηµατοπιστωτικού οργανισµού και µεταβάλλουν το αρνητικό ή θετικό 

αποτέλεσµα, που προκύπτει, στην καθαρή του θέση. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος 

είναι το αποτέλεσµα που προκύπτει, αρνητικό ή θετικό, από τις µεταβολές των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο κίνδυνος των επιτοκίων είναι οι µεταβολές στις 

αποδόσεις, που µπορεί να υποστούν οι επενδυτές, εξαιτίας της µεταβολής των 

επιτοκίων της αγοράς, αφού, επηρεάζονται τα κέρδη, τα λειτουργικά έσοδα και 

έξοδα, το ενεργητικό και το παθητικό ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, όπως και 

διάφορα εξωλογιστικά στοιχεία. 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι δυνατό να προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα στην 

κερδοφορία και την βιωσιµότητα ενός τραπεζικού ιδρύµατος, εξαιτίας της 
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πολυπλοκότητάς του. Όλες οι µορφές του κινδύνου αγοράς, αφορούν παράγοντες 

εξωτερικούς µιας τράπεζας, που δεν µπορεί να ελέγξει και να επηρεάσει την 

εµφάνισή τους, µπορεί, ωστόσο, να τους διαχειριστεί και να τους αντιµετωπίσει, ώστε 

να έχει τη µικρότερη δυνατή ζηµία. 

 

3.4.2Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο πιο προφανής κίνδυνος στον τραπεζικό τοµέα, και 

ίσως ο πιο σηµαντικός όσο αφορά τις ενδεχόµενες ζηµίες που µπορεί να προκαλέσει. 

Ορίζεται ως η πιθανή ή αναµενόµενη ζηµία που προέρχεται από την αδυναµία των 

δανειζόµενων να επιστρέψουν τα κεφάλαια ή/ και τους τόκους των κεφαλαίων που 

δανείστηκαν, δηλαδή από την αδυναµία να εκπληρώσουν τις συµβατικές τους 

υποχρεώσεις
22. 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο ότι ο πιστωτικός κίνδυνος δεν 

περιορίζεται µόνο στον κίνδυνο από τους δανειολήπτες που αδυνατούν να 

πληρώσουν τις οφειλές τους. Περιλαµβάνει επίσης και τον κίνδυνο καθυστέρησης 

των πληρωµών των δανείων, που µπορούν να προκαλέσουν εξίσου σοβαρά 

προβλήµατα στην τράπεζα. Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση που η πιστωτική 

κατάσταση µιας οποιοσδήποτε εταιρείας επιδεινωθεί οι κεφαλαιαγορές αντιδρούν 

άµεσα, διατηρώντας τα υψηλότερα επιτόκια στα θέµατα που αφορούν το χρέους της, 

µειώνοντας την τιµή της µετοχής της, και / ή υποβαθµίζοντας την αξιολόγηση της 

ποιότητας του χρέους της.  

Ο πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται σε κάθε µορφή τοποθέτησης ή επένδυσης της 

τράπεζας, είτε πρόκειται για κάποιο είδος χρηµατοδότησης είτα για αγορά 

χρεογράφων και χρηµατοπιστωτικών µέσων. Μπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές 

ζηµίες, επιδείνωση των οικονοµικών µεγεθών, ενώ µπορεί να κλονίσει µέχρι και την 

βιωσιµότητα της τράπεζας. 

Ειδικότερες κατηγορίες του πιστωτικού κινδύνου είναι οι παρακάτω:(βαλεντινα 

γεωργ) 

� Κίνδυνος διακανονισµού πληρωµών: αναφέρεται στην πιθανότητα ο ένας από 

τους δύο αντισυµβαλλόµενους να αθετήσει τη συµφωνία, αφού ο άλλος έχει 

ήδη πληρώσει τα χρήµατα. Αυτός ο κίνδυνος ονοµάζεται και κίνδυνος 
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«Herstatt» και εµφανίζεται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ταυτόχρονη 

ανταλλαγή των αξιών. Η ύπαρξη ωστόσο διαφοράς ώρας συνεπάγεται 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση της συναλλαγής. Όταν η Herstatt κατέρρευσε 

νωρίς το πρωί σύµφωνα µε τη γερµανική ώρα, οι πληρωµές σε δολάρια προς 

τις αµερικανικές τράπεζες που είχαν συµφωνηθεί τις δύο προηγούµενες 

ηµέρες δεν είχαν υλοποιηθεί. Οι αµερικάνικες τράπεζες µε υψηλή έκθεση σε 

δανεισµό προς την Herstatt αντιµετώπισαν κρίση ρευστότητας, που 

προκάλεσε τριγµούς στο αµερικάνικο σύστηµα πληρωµών. 

� Κίνδυνος χρέους: ο κίνδυνος αυτός απορρέει από την έκθεση µιας τράπεζας σε 

δανεισµό της κυβέρνησης και από την αδυναµία της πληρωµής και 

αναδιάρθρωσης του χρέους της. Μία τράπεζα δεν διαθέτει τα κατάλληλα 

εργαλεία κάλυψής της γιατί σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του 

πιστούχου της-κράτος είναι πολύ δύσκολο να αντλήσει τα χρήµατά της µέσω 

εγγυήσεων αφού δεν µπορεί να διεκδικήσει κρατική περιουσία. 

Ως αποτέλεσµα αυτών των κινδύνων, οι τραπεζίτες πρέπει να διατηρούν µια 

λογική κατανοµή στη ρευστότητα των περιουσιακών στοιχείων τους, καθώς και στη 

σωστή αξιολόγηση του κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων που συνδέονται µε τους 

δανειολήπτες. 

 

3.4.3Κίνδυνος Ρευστότητας  

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελούν τους παραδοσιακούς 

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα. Οι δύο 

αυτοί κίνδυνοι είναι αλληλοεξαρτώµενοι  καθώς µια αύξηση του πιστωτικού 

κινδύνου θα οδηγήσει σε αύξηση και του κινδύνου ρευστότητας
23.  Βασικό λόγο για 

την εµφάνιση του κινδύνου ρευστότητας αποτελεί η µη σύµπτωση των λήξεων των 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως η αναµενόµενη µείωση της καθαρής θέσης 

όταν, για την ικανοποίηση των χρηµατικών εκροών του, αναγκάζεται να προσφύγει 

σε δανεισµό µε µη συµφέροντες όρους ή σε ρευστοποίηση στοιχείων ενεργητικού σε 

δυσµενείς τιµές. Με άλλα λόγια, η τράπεζα δεν µπορεί να αντλήσει τα απαραίτητα 

                                                           
23

 Panos Angelopoulos and Panos Mourdoukoutas, «Banking risk management in a globalizing 

economy»,2001 



 

33 

 

κεφάλαια είτε µέσω αύξησης κάποιων στοιχείων του παθητικού της είτε µέσω 

ρευστοποίησης – µε λογική ζηµία – ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού της. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ορισµός του κινδύνου ρευστότητας που 

καταγράφεται στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). 

Ο ορισµός δίνεται στο ∆ΛΠ 32 (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και 

Παρουσίαση) ως εξής: « Κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η οντότητα να 

αντιµετωπίσει δυσκολίες στην εξεύρεση κεφαλαίων για να καλύψει υποχρεώσεις που 

σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ο κίνδυνος ρευστότητας µπορεί να 

προέλθει από αδυναµία έγκαιρης πώλησης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου κοντά στην εύλογη αξία του». 

Η έννοια του κινδύνου ρευστότητας συνδέεται άµεσα µε αυτό που ονοµάζουµε 

«ορίζοντα διακράτησης χαρτοφυλακίου». Όταν η συγκυρία στην αγορά είναι 

απαγορευτική για τη ρευστοποίηση µιας επένδυσης χαρτοφυλακίου, ένας 

χρηµατοοικονοµικός οργανισµός πρέπει, υπό φυσιολογικές συνθήκες, να περιµένει οι 

τιµές να ανακάµψουν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, για ένα χρηµατοοικονοµικό 

οργανισµό που είναι υποχρεωµένος να προβεί σε ρευστοποιήσεις για να αντεπεξέλθει 

σε ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, η ανεπάρκεια της ρευστότητάς του µπορεί να 

ισοδυναµεί µε κατάρρευση
24.   

 

3.4.4Λειτουργικός Κίνδυνος
25  

 

Τόσο οι κίνδυνοι αγοράς (επιτοκίων, συναλλάγµατος κ. ο .κ) όσο και οι 

παραδοσιακοί κίνδυνοι είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν µε τη χρήση τεχνικών ή 

µοντέλων µέτρησης. Υφίστανται όµως και κίνδυνοι που συχνά αντιµετωπίζουν τα 

πιστωτικά ιδρύµατα (τράπεζες) οι οποίοι δεν ποσοτικοποιούνται εύκολα και 

κατατάσσονται σε κάποια κατηγορία κινδύνων µε σχετική δυσκολία. Τέτοιοι 

κίνδυνοι, για παράδειγµα, είναι ο κίνδυνος απάτης από εργαζόµενους στην τράπεζα, 

οι κίνδυνοι από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά, σεισµός κ. λ π), ο κίνδυνος ζηµίας 

από διακοπές ρεύµατος, ο κίνδυνος λειτουργίας των συστηµάτων, ο κίνδυνος από 

ελαττωµατικά προϊόντα κ.λπ. Οι κίνδυνοι αυτής της µορφής εντάσσονται σε µια 
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γενικότερη οµάδα κινδύνων και διαµορφώνουν συνολικά ένα νέο κίνδυνο, το 

λειτουργικό κίνδυνο. 

Η διατύπωση του ορισµού του λειτουργικού κινδύνου είναι πιο δύσκολη από 

αυτή των λοιπών κινδύνων,  αφού η σύνθεση της οµάδας των κινδύνων που την 

απαρτίζουν ή βαρύτητα του κάθε στοιχείου του σχετίζονται άµεσα µε τις εξελίξεις 

στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Ένας γενικός ορισµός είναι αυτός που ορίζει τον 

λειτουργικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο που προκύπτει από κάθε µη χρηµατοοικονοµική 

πηγή. 

Η επιτροπή της βασιλείας ορίζει το  λειτουργικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο 

πιθανής ζηµίας οφειλόµενης σε ελλιπείς ή ανεπιτυχείς εσωτερικές διαδικασίες 

ελέγχου,  σε ανθρώπινες ενέργειες (λάθος ή απάτη), σε ανεπαρκή συστήµατα 

διοίκησης και πληροφορικής και σε εξωτερικά γεγονότα. Στον ν. 3601/1.8.200726 ως 

λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος επέλευσης ζηµιών οφειλόµενων είτε στην 

ανεπάρκεια ή στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων και 

συστηµάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα, ο οποίος περιλαµβάνει και το νοµικό 

κίνδυνο. 

Σήµερα ο λειτουργικός κίνδυνος θεωρείται ως ένας εκ των κυριότερων 

κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύµατα, αφού έχει διαπιστωθεί ότι οι 

περισσότερες  από τις περιπτώσεις εµφάνισης µεγάλων ζηµιών οφείλονται σε κάποια 

πηγή λειτουργικού κινδύνου η οποία δεν είχε τύχει σωστής διαχείρισης
27. 

 

3.4.5 Κίνδυνος Επιτοκίων 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίων επηρεάζει τόσο την αξία ή τρέχουσα τιµή µιας επενδυτικής 

θέσης, όσο και το εισόδηµα (έσοδα) από την επενδυτική αυτή θέση. Ο κίνδυνος 

επιτοκίων προκύπτει από την αναντιστοιχία των επιτοκίων τόσο στον όγκο όσο και 

στην διάρκεια των τίτλων, των δανείων, των υποχρεώσεων και των εκτός 

ισολογισµού στοιχείων της τράπεζας. Μια απροσδόκητη µεταβολή στα επιτόκια 
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µπορεί να επηρεάσει σοβαρά την κερδοφορία της τράπεζας καθώς και την αξία της 

µετοχής της
28.  

 Εποµένως, ο κίνδυνος επιτοκίων επηρεάζει και την αξία ενός χαρτοφυλακίου ή 

την αξία ενός πιστωτικού ιδρύµατος. ∆ηλαδή ο κίνδυνος επιτοκίων αναφέρεται : α) 

στην πιθανότητα µείωσης της τιµής κάποιου χρηµατοπιστωτικού µέσου και κατά 

συνέπεια και στη µείωση της καθαρής θέσης ή των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού 

ιδρύµατος και β) στην πιθανότητα µείωσης του εισοδήµατός του σε µια απρόβλεπτη 

ή µη επιθυµητή εξέλιξη των επιτοκίων
29. 

 

3.4.6 Πολιτικός Κίνδυνος 

 

Ο κίνδυνος πολιτικών παρεµβάσεων στις εργασίες µιας ιδιωτικής εµπορικής τράπεζας 

καλείται πολιτικός κίνδυνος. Αφορά ουσιαστικά ένα ολόκληρο φάσµα κινδύνων από 

την απλή επιβολή περιορισµών στα επιτόκια ή ελέγχων στην εξαγωγή 

συναλλάγµατος µέχρι την εθνικοποίηση της τράπεζας 30.  

 

3.4.7 Νοµικός Κίνδυνος  

Πρόκειται για τον κίνδυνο που µπορεί να προκύψει από νοµικές αλλαγές ή ενέργειες, 

οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στην αναµενόµενη απόδοση. Εξαιτίας 

του νοµικού κινδύνου ενδέχεται πολλές από τις επενδύσεις οι οποίες ήταν νόµιµες να 

θεωρηθούν παράνοµες. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται και πιθανές 

φορολογικές αλλαγές. Ο νοµικός κίνδυνος σε γενικές γραµµές εξαρτάται από µια 

πληθώρα πολιτικών, οικονοµικών και άλλων παραγόντων
31. 

Είναι εύκολα κατανοητό και αναµενόµενο ότι το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία των τραπεζών µπορεί να αλλάζει συχνά για να προσαρµοστεί στις 

οικονοµικές αλλαγές, επηρεάζοντας την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυµάτων. Για 

παράδειγµα, µια δικαστική απόφαση που αφορά µια συγκεκριµένη τράπεζα µπορεί να 

έχει ευρύτερες επιπτώσεις για τη διευθέτηση σηµαντικών τραπεζικών ζητηµάτων στο 

σύνολο του τραπεζικού συστήµατος. Επιπλέον, οι τράπεζες πρέπει να διερευνούν µε 
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προσοχή το νοµικό κίνδυνο, όταν αναπτύσσουν νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ή 

εισάγουν νέους τύπους συναλλαγών.  

Ο νοµικός κίνδυνος µπορεί να εµφανίζει συχνά και διεθνή διάσταση. Το 

εποπτικό πλαίσιο για τις τραπεζικές δραστηριότητες διαφέρει ευρύτατα µεταξύ 

χωρών και µπορεί να ερµηνευτεί µε διαφορετικό τρόπο από κάθε µία. Η κακή 

κατανόηση από µια ξένη τράπεζα του εποπτικού πλαισίου που διέπει το τραπεζικό 

σύστηµα µιας χώρας µπορεί να οδηγήσει στην επιβολή επώδυνων κυρώσεων. Σε 

αυτήν την περίπτωση υπάρχει πιθανότητα οι κυρώσεις να επηρεάσουν εξίσου το ξένο 

τραπεζικό ίδρυµα αλλά και το τραπεζικό σύστηµα της εκάστοτε χώρας. Τέλος, οι 

εσφαλµένες νοµικές συµβουλές ή η πληµµελής νοµική τεκµηρίωση (πχ αποδεικτικά 

στοιχεία, υποστηρικτικό υλικό κλπ) µπορεί να οδηγήσουν σε υποτίµηση των 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού
32.  

 

3.4.8 Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 

 

Σε καθεστώς κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, κάθε «ανοιχτή θέση» σε 

ένα συγκεκριµένο νόµισµα εκθέτει ένα τραπεζικό ίδρυµα στο συναλλαγµατικό 

κίνδυνο, που αποτελεί µια ειδική περίπτωση του κινδύνου αγοράς. 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος οφείλεται στις διακυµάνσεις της αξίας των 

νοµισµάτων, που επηρεάζουν τις «θέσεις» σε συνάλλαγµα που έχει λάβει µια τράπεζα 

για τη διαχείριση των διαθεσίµων της ή για λογαριασµό πελατών της. Οι τράπεζες 

δραστηριοποιούνται τόσο στη τρέχουσα όσο και στη προθεσµιακή αγορά 

συναλλάγµατος έχοντας µεγάλες «θέσεις» σε συνάλλαγµα, που µεταβάλλονται 

συνεχώς
33. 

Για να αντιµετωπισθεί η κάθε µορφή κινδύνου πρέπει να αναπτυχθεί µια 

ξεχωριστή στρατηγική αντιστάθµισης ή εξουδετέρωσής του. Για να επιτευχθεί αυτό, 

πρέπει να αναγνωρισθεί η πηγή και η φύση του κάθε κινδύνου, ώστε να αποφασισθεί 

η αποτελεσµατικότερη και ενδεικνυόµενη ανά περίπτωση επιλογή αντιµετώπισής 

του. 

                                                           
32

 Κοσμίδου Κ., Ζοπουνίδης Κ., «Συστήματα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων: Η περίπτωση του 

Asset Libility management», 2003. 
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 Κοσμίδου Κ., Ζοπουνίδης Κ., «Συστήματα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων: Η περίπτωση του 

Asset Libility management», 2003. 

 



 

37 

 

3.5 Τεχνικές ∆ιαχείρισης Κινδύνων  

 

Είναι ευρέως γνωστό και αποδεκτό ότι η σωστή και η επιτυχής διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που µπορούν να αντιµετωπίσουν τόσο τα τραπεζικά 

όσα και τα υπόλοιπα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα συµβάλλει σηµαντικά στην 

κερδοφορία τους. Αυτός είναι και ο λόγος που το σύνολο όλων αυτών των ιδρυµάτων 

καταβάλλουν µεγάλα ποσά για τον σκοπό αυτό, δηλαδή για την σωστή διαχείριση του 

κινδύνου.  

Οι προσπάθειες της τελευταίας δεκαετίας έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη 

προηγµένων εργαλείων και συστηµάτων που συνδυάζουν διαφορετικές τεχνικές τις 

οποίες θα αναλύσουµε σε αυτό το κεφάλαιο της έρευνάς µας.  

Ο θεµελιώδης στόχος κάθε ανάλυσης διαχείρισης κινδύνων είναι να δώσει 

χονδρικά ικανοποιητική απάντηση στο ερώτηµα: «Πόσο µεγάλη ποσότητα χρηµάτων 

είναι δυνατό να απωλέσουµε;». Ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό τµήµα 

διαχείρισης κινδύνων ενός χρηµατοοικονοµικύ οργανισµού αναγνωρίζει ότι δεν 

υπάρχει µια «σωστή» απάντηση στο ανωτέρω ερώτηµα. Αντίθετα, απαιτείται ένας 

συνδυασµός διαφορετικών τεχνικών, όπως η ανάλυση της αξίας σε κίνδυνο (VaR), η 

προσοµοίωση διαταραχών (stress testing) και η ανάλυση σεναρίου. Καθεµία από τις 

ανωτέρω τεχνικές µεθόδους έχει τη θέση της σε ένα ολοκληρωµένο οπλοστάσιο 

διαχείρισης κινδύνου
34. 

Γενικά, σύµφωνα µε την έρευνα του Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη (2009), η 

διαδικασία που ακολουθείται για την ανάλυση και τη διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αποτελείται από τρία διαδοχικά στάδια:  

 

• Αρχικά, εντοπίζονται οι µορφές των κινδύνων που διέπουν τη λήψη µιας 

απόφασης και διαχωρίζονται ανάµεσα στους κινδύνους οι οποίοι θα πρέπει 

να αντιµετωπιστούν άµεσα και στους κινδύνους οι οποίοι δεν χρειάζονται 

άµεση αντιµετώπιση (κίνδυνοι στους οποίους η τράπεζα µπορεί να εκτεθεί, 

χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις).  

 

                                                           
34

 Προβόπουλος Γ. – Καπόπουλος Π. «Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος», 

2001,σελ.162 
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• Στην συνέχεια, γίνεται λεπτοµερής εκτίµηση των κινδύνων και των 

επιπτώσεων που µπορούν να έχουν στα οικονοµικά αποτελέσµατα των 

οργανισµών.  

 

• Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, διερευνάται η ύπαρξη των 

εναλλακτικών λύσεων και µέσω των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης 

πραγµατοποιείται η επιλογή της πλέον κατάλληλης λύσης για την 

αντιµετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν.  

 

Ολοκληρώνοντας, η εκτίµηση των κινδύνων προχωράει προς ένα νέο 

περιβάλλον το οποίο διέπεται από:  

 

• Την ανάπτυξη νέων κανονισµών και θεσµικών πλαισίων (µε τη Βασιλεία ΙΙ, 

Πυλώνες 2 και 3).  

 

• Την καλύτερη διαχείριση του κόστους και του κινδύνου,  

 

•  Την ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικής και µεθόδων εκτίµησης οι 

οποίες επιτρέπουν την καλύτερη ανάλυση των κινδύνων στη λειτουργία 

ενός χρηµατοπιστωτικού οργανισµού.  

 

Σε αυτό, λοιπόν, το κεφάλαιο πραγµατοποιείται µια επισκόπηση για τις πιο 

σηµαντικές τεχνικές και τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων τα οποία αναφέρονται και 

αναλύονται στην ελληνική αλλά και στην ξένη βιβλιογραφία. 

 

3.5.1 Προσέγγιση της Αξίας σε Κίνδυνο (VaR) 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 άρχισαν να εφαρµόζονται τα υποδείγµατα 

ποσοτικοποίησης του κινδύνου. Η ανάπτυξη τους συνδέεται, σε µεγάλο βαθµό, µε τη 

δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τη δυνατότητα να συµπεριληφθεί ο κίνδυνος αγοράς 

στον Κώδικα της Βασιλείας. Η VaR που εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 

’90, αποτελεί µία νέα µέθοδο και ένα χρήσιµο εργαλείο µέτρησης, µε την αξιοποίηση 

στατιστικών µεθόδων, του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων(επιτοκίων, 
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συναλλάγµατος, πιστωτικού, ρευστότητας, επένδυσης κ. ο. κ.) που αναλαµβάνει ένας 

χρηµατοοικονοµικός οργανισµός ή εµπεριέχει ένα χαρτοφυλάκιο. Η VaR (Value At 

Risk), αποδίδεται στα ελληνικά ως µέγιστη δυνητική αξία σε κίνδυνο, µέγιστη 

δυνητική ζηµία ή και µέγιστη αναµενόµενη δυνητική ζηµία. Οι κύριες αιτίες για την 

πρωτοκαθεδρία του υποδείγµατος θα πρέπει να αναζητηθούν στην απόφαση της J.P. 

Morgan να παράσχει ελεύθερη πρόσβαση στις µεταβλητότητες της αγοράς της βάσης 

δεδοµένων RiskMetrics35 στο δυσµενές κλίµα των συνεχόµενων οικονοµικών 

καταστροφών που οφείλονταν σε ανοιχτές θέσεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα και στη στρατηγική απόφαση των Εποπτικών αρχών των κεντρικών 

τραπεζών να αποδεχτούν την χρήση της VaR για τον υπολογισµό των ελάχιστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων που καλούνται να διατηρούν τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Την υποστήριξή τους στο υπόδειγµα VaR έχουν δείξει και οι εταιρείες 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής επιφάνειας, όπως οι Moody’s και οι Standard & 

Poor’s. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο των παραδοσιακών µεθόδων του υποδείγµατος , όπως 

αυτό έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια, έχει επηρεαστεί από την θεωρία 

χαρτοφυλακίου (Markowitz), θεωρία διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και 

τις εξελίξεις στην αποτίµηση των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Η 

αναλυτική τεκµηρίωση έχει επιτεύχθηκε από τον Leavens το 1945. 

Το υπόδειγµα VaR µετρά την ποσότητα του κεφαλαίου ενός 

χρηµατοοικονοµικού οργανισµού που µπορεί να απωλεσθεί λόγω διακυµάνσεων της 

αξίας του χαρτοφυλακίου. Σε τεχνικούς όρους, όταν ένας χρηµατοοικονοµικός 

οργανισµός κρατά µια «ανοιχτή θέση»  στην αγορά ή ένα χαρτοφυλάκιο, για µια 

δεδοµένη χρονική περίοδο, το VaR είναι η µέγιστη δυνατή απώλεια που µπορεί να 

συµβεί µε συγκεκριµένη πιθανότητα y%. Ένας  τυπικός ορισµός του VaR µπορεί να 

εκφραστεί µε την ακόλουθη εξίσωση: 

         Pr ( x ≤ VaR ) > y% ή  Pr ( x >VaR ) ≤ (100 - y%)  

Όπου Pr συµβολίζει την πιθανότητα εµφάνισης ενός ενδεχοµένου, x συµβολίζει 

την πραγµατική απώλεια, VaR είναι η µέγιστη αξία του χαρτοφυλακίου που µπορεί 

να απωλεσθεί εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου και υπό κανονικές συνθήκες 

της αγοράς. Τέλος, µε y συµβολίζουµε ένα αυθαίρετο διάστηµα εµπιστοσύνης. Όταν 
                                                           
35

 Το RiskMetrics είναι ένα σύνολο χρηματοοικονομικών μοντέλων που χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση του κινδύνου αγοράς ενός χαρτοφυλακίου. Παρουσιάστηκε το 1994 από την επενδυτική 

τράπεζα J.P Morgan με την έκδοση «RiskMetrics Technical Document» και αναθεωρήθηκε αρκετές 

φορές μέχρι και το 2006 όπου και πήρε και την σημερινή του μορφή. 
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για ένα χαρτοφυλάκιο που τηρείται για µία ηµέρα ή µια εβδοµάδα λέµε ότι το y είναι 

99%, εννοούµε ότι υπάρχει τουλάχιστον 99% πιθανότητα µια πραγµατική απώλεια να 

είναι µικρότερη του VaR. Με άλλα λόγια, υπάρχει το πολύ 1% πιθανότητα οι 

πραγµατικές απώλειες να υπερβούν την ποσότητα VaR 

Είναι δεδοµένο ότι η µέτρηση του κινδύνου εµπεριέχει ποσοτική διάσταση. 

Εποµένως, το αποτέλεσµα της µέτρησης µε τη µέθοδο VaR, όπως και µε οποιαδήποτε 

άλλη µέθοδο, πρέπει να είναι ο ποσοτικός υπολογισµός της αναµενόµενης ζηµίας του 

χαρτοφυλακίου ή του χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, η οποία θα προκύψει από 

τους παράγοντες που εµπερικλείουν κίνδυνο, δηλαδή από παράγοντες κινδύνου όπως 

τα επιτόκια, το συνάλλαγµα, τα χρεόγραφα, οι µετοχές, τα παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κ.λπ. ∆εδοµένου ότι οι ζηµίες µεταφέρονται στην 

καθαρή θέση του χρηµατοοικονοµικού οργανισµού ή του χαρτοφυλακίου παράλληλα 

µετράται και το ύψος της πιθανής µεταβολής της καθαρής του θέσης και κατά 

συνέπεια και της αξίας του οργανισµού. 

Με τη µέθοδο VaR µετράται, κάτω από κανονικές συνθήκες στην αγορά, η 

υψηλότερη πιθανή ή αναµενόµενη ζηµία και κατά συνέπεια η µείωση (ζηµία) της 

αξίας ενός χαρτοφυλακίου ή η µείωση της αξίας (καθαρής θέσης) ενός 

χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα ή για µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο και εντός συγκεκριµένου διαστήµατος στατιστικής 

εµπιστοσύνης (δηλαδή µε προεπιλεγµένη πιθανότητα)36. 

Με τον όρο κανονικές συνθήκες αγοράς αναφερόµαστε στην αγορά στην οποία 

δεν παρατηρούνται φαινόµενα ή καταστάσεις των οποίων η ένταση και εµφάνιση 

είναι πέραν από τα συνήθως προσδοκώµενα. 

Με τη µέθοδο VaR µπορούµε να µετρήσουµε και κάθε µεµονωµένο κίνδυνο 

που προκύπτει από έναν παράγοντα κινδύνου, όπως π.χ. µόνο επιτοκίων ή µόνο 

συναλλάγµατος. 

 
3.5.1.1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των VAR Models  
 
 
Η προσέγγιση VAR χρησιµοποιείται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια από εµπορικές 

τράπεζες, επενδυτικές τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και µη χρηµατοοικονοµικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους χαρτοφυλάκια περιουσιακοί 

                                                           
36

 Αγγελόπουλος Π., «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», 2008,σελ.765.  
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στοιχείων που περιλαµβάνουν µετοχές, οµόλογα, νοµίσµατα και παράγωγα προϊόντα. 

Το VAR προσφέρει σε κάθε ένα από τα παραπάνω ιδρύµατα µια ένδειξη σχετικά µε 

τις µέγιστες ζηµιές που αναµένει να λάβουν χώρα στο χαρτοφυλάκιό τους για µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο, βοηθώντας τα να κρίνουν τον τρόπο µε τον οποίο θα 

ανακατανείµουν τα ποσοστά συµµετοχής των περιουσιακών στοιχείων στα 

χαρτοφυλάκιά τους, µε σκοπό την επίτευξη ενός επιθυµητού επιπέδου κίνδυνου. 

 

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το VAR είναι τα ακόλουθα: 

 

� ∆ιαχείριση πληροφόρησης : Οι πληροφορίες που παρέχει η συγκεκριµένη 

προσέγγιση χαρακτηρίζονται από απλότητα και σαφήνεια και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από τις ρυθµιστικές αρχές, τους µάνατζερ εταιρειών και 

ιδρυµάτων, καθώς και από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές. 

� Καθορισµός ορίων διαπραγµάτευσης : Οι τράπεζες µπορούν να καθορίσουν όρια 

στους διαπραγµατευτές συναλλάγµατος και χρεογράφων σε όρους του VAR, 

επιπρόσθετα στο σύστηµα οριοθέτησης των θέσεων (Position Limit System) που 

ισχύει παραδοσιακά. Επιπλέον, µε τη χρήση του VAR είναι δυνατή η σύγκριση 

θέσεων σε διαφορετικές αγορές ή διαφορετικά προϊόντα σε καθηµερινή, µηνιαία και 

ετήσια βάση. 

� Ανίχνευση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου µε βάση ένα δείκτη 

αναφοράς (benchmark index). Υπολογίζοντας το VAR ενός δείκτη από τα συστατικά 

του µέρη, είναι δυνατή η σύγκρισή του µε το VAR ενός οποιουδήποτε 

χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 

� Κατανοµή πόρων : Mε βάση την πληροφόρηση που παρέχει η συγκεκριµένη 

προσέγγιση, οι επενδυτές και οι διαχειριστές κινδύνων είναι σε θέση να λάβουν 

καλύτερες αποφάσεις σχετικά µε τη στρατηγική επένδυσης ή διαχείρισης που 

ακολουθούν, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη απόδοση για τα χαρτοφυλάκια τους. 

� Εναρµόνιση µε τις αποφάσεις των ρυθµιστικών αρχών. Τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εναρµονίσουν τις πρακτικές τους µε τις 

απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και τη δηµοσιοποίηση των κινδύνων που 

λαµβάνουν, όπως ορίζουν οι διάφορες ρυθµιστικές αρχές. Το VAR, µε την ανάλυση 

και ποσοτική πληροφόρηση που παρέχει σχετικά µε τους κινδύνους αγοράς των 

χρηµατοοικονοµικοί εργαλείων, αποτελεί βοήθηµα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ωστόσο η µεθοδολογία VAR χαρακτηρίζεται και από κάποια µειονεκτήµατα 

ή αδυναµίες και η ακατάλληλη χρήση του µπορεί να οδηγήσει ένα πιστωτικό ίδρυµα 

σε αναποτελεσµατικές αποφάσεις διαχείρισης κίνδυνου. Αυτό µπορεί να συµβεί είτε 
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γιατί το VAR έχει υπολογιστεί κατά τρόπο λανθασµένο είτε γιατί, ενώ έχει 

υπολογιστεί σωστά, δεν σχετίζεται µε τους πραγµατικούς στόχους του πιστωτικού 

ιδρύµατος για τη διαχείριση κινδύνου
37. Ορισµένες από τις αδυναµίες του VAR 

είναι οι ακόλουθες: 

 

� Υπάρχουν κάποια ερωτηµατικά σχετικά µε το ποια είναι η καταλληλότερη µέθοδος 

για την εκτίµηση της διακύµανσης της απόδοσης µιας µετοχής ή ενός 

χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων. Μια πρώτη µέθοδος που χρησιµοποιείται 

είναι αυτή της σταθερής µεταβλητότητας (constant volatility method)38. Ωστόσο το 

πρόβληµα µε τη µέθοδο αυτή είναι ότι οι εµπειρικές έρευνες έχουν δείξει µια 

αστάθεια της διακύµανσης από ηµέρα σε ηµέρα και µια µεταβολή της κατά τη 

διάρκεια του χρόνου. Η µεταβολή της διακύµανσης από ηµέρα σε ηµέρα (time-

varying volatility) σηµαίνει ότι και οι αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων σε ένα 

χαρτοφυλάκιο επίσης µεταβάλλονται. Η λύση στο πρόβληµα αυτό δόθηκε, από την 

έρευνα του οικονοµολόγου Tim Bollerslev (1986, 1990), ο οποίος γενίκευσε την 

έρευνα του συναδέλφου του Robert Engle (1982). Η τεχνική της µεταβαλλόµενης 

στο χρόνο διακύµανσης του Bollerslev, η οποία ονοµάστηκε µέθοδος GARCH, 

επιτρέπει την εκτίµηση της διακύµανσης των σηµερινών αποδόσεων, 

χρησιµοποιώντας την εκτίµηση της διακύµανσης της χθεσινής ηµέρας και το 

τετράγωνο της αξίας των χθεσινών αποδόσεων
39. 

� Υπάρχει περίπτωση η µεθοδολογία VAR να προσφέρει υποεκτιµηµένα 

αποτελέσµατα, εάν οι αποδόσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός χαρτοφυλακίου 

ξαφνικά µεταβληθούν κατά µη προβλέψιµο τρόπο, λόγω µιας δοµικής αλλαγής της 

υποκείµενης οικονοµίας µιας χώρας. Το VAR υπολογίζει τη µέγιστη ζηµιά που 

µπορεί να αναµένει ένας οργανισµός µια δεδοµένη χρονική περίοδο, κατά τη 

διάρκεια ενός συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα. Οι ζηµιές υπολογίζονται 

υποθέτοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία µπορούν να πωληθούν στις τρέχουσες 

αγοραίες τιµές. Ωστόσο, αν η επιχείρηση έχει στην κατοχή της σε µεγάλο βαθµό µη 

ρευστοποιήσιµα στοιχεία - που σηµαίνει ότι δεν µπορούν µεταπωληθούν γρήγορα –

                                                           
37

 Beder, 1995 και Culp et al., 1998. 
38

 Βλέπε Hsich (1993α) για μια συζήτηση σχετικά με το πότε το υπόδειγμα σταθερής 

μεταβλητότηταςείναι κατάλληλο για χρήση. 
39

 Μια εξελιγμένη τεχνική η οποία συνδέεται άμεσα με τη μέθοδο GARCH είναι η Risk Metrics TM της 

JP Morgan. Ωστόσο και οι δύο προαναφερθείσες μέθοδοι εμφανίζουν τρωτά σημεία όταν 

παρατηρούνται ασυμμετρικές κινήσεις της διακύμανσης σε. σχέση με, τις αποδόσεις των 

περιουσιακών στοιχείων στο παρελθόν. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν μέθοδοι εκτίμησης των 

ασυμμετρικών διακυμάνσεων (asymmetric volatilities), όπως αυτή του Daniel Nelson (1991), η οποία 

ονομάστηκε EGARCH. 
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το VAR µπορεί να υποεκτιµά τις πραγµατικές ζηµιές, αφού τα στοιχεία ίσως 

χρειάζεται να πωληθούν µε έκπτωση, 

� Ένα ακόµα δυνητικό πρόβληµα για το VAR είναι ότι οι µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων σε ένα 

χαρτοφυλάκιο ίσως δεν µεταχειρίζονται µε κατάλληλο τρόπο τον πιστωτικό κίνδυνο. 

Αυτό µπορεί να συµβεί σε ένα χαρτοφυλάκιο παραγώγων, όπου τόσο η µεθοδολογία 

των Black- Scholes (1973) για τον υπολογισµό των παραγόντων κινδύνου όσο και η 

προσοµοίωση κατά Monde- Carlo (Monde Carlo Simulation) υποθέτουν την 

ανυπαρξία πιστωτικού κινδύνου των παραγώγων. Για µερικές περιπτώσεις, ο 

πιστωτικός κίνδυνος ίσως είναι µικρός, έτσι ώστε να µπορεί να αγνοηθεί, ωστόσο σε 

γενικούς όρους οι χρήστες χρειάζεται να συµπεριλάβουν την ανάλυση του 

πιστωτικού κινδύνου στις µεθοδολογίες υπολογισµού του VAR. 

 

 
3.5.1.2 Μέθοδοι Υπολογισµού της VaR 

 

Η VaR µπορεί να υπολογιστεί µε αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες 

στηρίζονται στη θεωρία χαρτοφυλακίου και κυρίων µε τη χρήση στατιστικών 

µεθόδων. Οι κυριότερες από τις µεθόδους αυτές είναι: 

• Ιστορική Προσοµοίωση (Historical Stimulation) 

• Προσοµοίωση Monte Carlo (Monte Carlo Stimulation) 

• ∆ιακύµανση- Συνδιακύµανση (Variance-Covariance) ή Delta Normal 

 

Οι µέθοδοι αυτοί δεν είναι αλληλοαποκλειόµενες αλλά µάλλον συµπληρώνουν 

η µια την άλλη προσφέροντας έτσι µια περισσότερο ολοκληρωµένη προσέγγιση. 

Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για συγκεκριµένες περιπτώσεις η κάθε µια 

όπως θα δούµε και θα αναλύσουµε παρακάτω.  

Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση των τριών αυτών προσεγγίσεων, αξίζει 

να τονιστεί ότι και οι τρεις τους µοιράζονται την ίδια ακριβώς βασική ιδέα, ότι η 

συµπεριφορά της αγοράς στο πρόσφατο παρελθόν αποτελεί έναν αµερόληπτο 

προάγγελο της συµπεριφοράς της στο άµεσο µέλλον. Σε απλά µαθηµατικά, αυτό 

σηµαίνει ότι οι κατανοµές πιθανοτήτων των µεταβολών στις τιµές των παραγόντων 

κινδύνου διακατέχονται από µία σταθερότητα. Το πρόσφατο παρελθόν, µπορεί 

εποµένως να χρησιµοποιηθεί, προκειµένου να δηµιουργηθεί µια κατανοµή 
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πιθανοτήτων εµφάνισης των µελλοντικών κερδών ζηµιών του χαρτοφυλακίου που 

εξετάζεται κάθε φορά. 

Οι βασικές επιλογές που απαιτούνται, ώστε να πραγµατοποιηθούν οι µετρήσεις 

µε τις µεθόδους VaR είναι οι ακόλουθες: 

 

Χρονικός ορίζοντας 

Ο χρονικός ορίζοντας που επιλέγεται, σχετίζεται µε το µέσο χρόνο που 

κρατούνται οι τίτλοι στο χαρτοφυλάκιο και µε την απαιτούµενη χρονική διάρκεια 

κανονικής ή οµαλής ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου. Ο χρονικός ορίζοντας 

υπολογισµού της VaR µπορεί να είναι µια ηµέρα, µια εβδοµάδα, δύο εβδοµάδες, ένας 

µήνας και σε κάποιες περιπτώσεις και µεγαλύτερο διάστηµα. 

 

∆ιάστηµα εµπιστοσύνης 

Το διάστηµα εµπιστοσύνης που συνήθως χρησιµοποιείται ανέρχεται από 90% 

έως 99%. ∆ιευκρινίζεται ότι το διάστηµα εµπιστοσύνης είναι άµεσα συνδεδεµένο µε 

την τυπική απόκλιση, δηλαδή µε το µέγεθος των µεταβολών. Ουσιαστικά στη VaR το 

διάστηµα εµπιστοσύνης αναφέρεται στο ποσοστό του χρόνου που το χαρτοφυλάκιο 

δεν θα εµφανίσει ζηµίες υψηλότερες από τις υπολογισθείσες µε τη VaR.  

 

Ιστορικά στοιχεία ή παρατηρήσεις 

Πρόκειται για την επιλογή των περιόδων από τις οποίες θα αντληθούν ιστορικά 

στοιχεία. Περισσότερες περίοδοι στοιχείων διαµορφώνουν πιο ακριβείς κατανοµές. 

Συνήθως χρησιµοποιούνται στοιχεία 3 έως  5 ετών. 

 
 
3.6 Ιστορική Προσοµοίωση  

 

Με τη µέθοδο της ιστορικής προσοµοίωσης υπολογίζεται ο συνολικός κίνδυνος 

αγοράς που εµπεριέχει ένα χαρτοφυλάκιο µε πλήρη αποτίµηση όλων των θέσεων του 

χαρτοφυλακίου.  

Υπολογίζεται δηλαδή η πιθανή µεταβολή της αξίας του χαρτοφυλακίου ή του 

χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, βάσει των ιστορικών µεταβολών των τιµών των 

επενδυτικών προϊόντων (µετοχών, οµολογιών, δανείων κ.ο.κ) για διάστηµα 

εµπιστοσύνης που εξυπηρετεί τη µέτρηση. 
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Με τη µέτρηση διαµορφώνεται µια κατανοµή των πιθανών αξιών του 

χαρτοφυλακίου. Από την κατανοµή αυτή µε βάση το διάστηµα εµπιστοσύνης που 

επιλέγεται, το οποίο ορίσαµε πιο πάνω, προσδιορίζεται η χαµηλότερη αξία. 

Αναγκαία βασικά στοιχεία για τη µέτρηση της αξίας κάθε επένδυσης του 

χαρτοφυλακίου και στη συνέχεια του συνολικού κινδύνου είναι: 

• Ο χρονικός ορίζοντας, το διάστηµα εµπιστοσύνης και τα ιστορικά 

στοιχεία, οι παρατηρήσεις VaR 

• Η καµπύλη επιτοκίων (yield curve) έναρξης, λήξης αλλά και όλων των 

ηµερών ή διαστηµάτων της εξεταζόµενης περιόδου µέτρησης. 

• Οι τρέχουσες τιµές των χρεογράφων για όλη την περίοδο. 

• Οι ισοτιµίες των νοµισµάτων για όλες τις ηµέρες ή τα διαστήµατα της 

περιόδου. 

• Οι τρέχουσες τιµές λοιπών επενδύσεων, όπως παραγώγων, κάθε ηµέρας 

ή διαστήµατος. 

Βασικό στοιχείο για τη µέτρηση αποτελεί και το χρονικό διάστηµα που θα 

επιλεγεί για µέτρηση του κινδύνου. Μπορεί να αφορά 1 ηµέρα, 3 ηµέρες, 10 ηµέρες, 

1 µήνας κ.ο.κ. Για τα διαστήµατα αυτά θα υπολογισθούν οι διάφορες στις τιµές, 

βάσει των οποίων θα διαµορφωθεί η κατανοµή και εποµένως το διάστηµα 

εµπιστοσύνης που θα αφορά ο κίνδυνος. Το διάστηµα αυτό σχετίζεται µε τη 

ρευστοποίηση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου
40. 

Ένα δεύτερο χρονικό διάστηµα είναι αυτό των στοιχείων για τη διαµόρφωση 

της κατανοµής. Στατιστικά έχει υπολογισθεί ότι 30 παρατηρήσεις είναι αρκετές για 

ικανοποιητικές µετρήσεις.  

                                                           
40

 Αγγελόπουλος Π., «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», 2008,σελ.768.  
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Διάγραμμα 5:  Γραφήματα αποδόσεων ιστορικής προσομοίωσης                       

                 

 
3.6.1 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της Μεθόδου Ιστορικής Προσοµοίωσης  
 
 

1. Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της Ιστορικής Προσοµοίωσης αποτελεί 

το γεγονός ότι τα πιθανά κέρδη-ζηµίες που προκύπτουν για ένα χαρτοφυλάκιο 

αποτελούν ένα σύνολο από ρεαλιστικά αποτελέσµατα, καθώς καταφέρνει να 

δηµιουργήσει προσοµοιωµένες µεταβολές των ιστορικών τιµών των παραγόντων 

κινδύνου και να εξετάσει το χαρτοφυλάκιο σύµφωνα µε αυτό το προσοµοιωµένο 

σύνολο τιµών. Μπορεί έτσι και ενσωµατώνει στη µελέτη, κινδύνους για χρεόγραφα 

που εµφανίζουν µη γραµµικότητα, όπως είναι τα δικαιώµατα προαίρεσης, κάτι το 

οποίο δεν καταφέρνουν τα άλλα υποδείγµατα. 

2. Επίσης, δε γίνονται καθόλου υποθέσεις αναφορικά µε τις κατανοµές των τιµών των 

παραγόντων. 

3. Επιπλέον, παρουσιάζεται µια απλότητα στο γεγονός ότι προστίθενται τα υποθετικά 

κέρδη-ζηµίες διαφορετικών θέσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο, για να υπολογιστούν τα 

υποθετικά κέρδη-ζηµίες του χαρτοφυλακίου σαν σύνολο και στη συνέχεια αυτά 

ταξινοµούνται για να υπολογιστεί η VAR. Το γεγονός αυτό της πρόσθεσης αυτής 

καθαυτής, των υποθετικών κερδών-ζηµιών, µας απαλλάσσει από την ανάγκη 

προσδιορισµού των συσχετίσεων µεταξύ των διαφόρων παραγόντων κινδύνου της 

αγοράς, όπως συµβαίνει στην Αναλυτική προσέγγιση. 
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4. Τέλος, υπάρχει ευκολία στην κατανόηση της προσέγγισης και στην αποδοχή των 

αποτελεσµάτων της, αφού µπορεί εύκολα να εξηγηθεί στην ανώτερη διοίκηση και σε 

όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, το γεγονός ότι τα 100 υποθετικά κέρδη-ζηµίες 

προέρχονται από πραγµατικές µεταβολές της αγοράς. 

Τα µειονεκτήµατα των προσεγγίσεων της Ιστορικής Προσοµοίωσης 

προέρχονται από δύο κυρίως πηγές : 

(α) Από την πλήρη εξάρτηση των προσεγγίσεων αυτών στις παρατηρήσεις του 

παρελθόντος: 

1. Εάν η περίοδος των δεδοµένων ήταν ασυνήθιστα σταθερή (ασταθής), τότε η 

ιστορική προσοµοίωση πιθανών να υπο (υπερ)εκτιµάει τον κίνδυνο που 

αντιµετωπίζουµε στην πραγµατικότητα. 

2. Οι περισσότερες µορφές της ιστορικής προσοµοίωσης είναι επιρρεπείς στα «ghost 

effects». 

3. Εάν το δείγµα περιλαµβάνει ακραίες ζηµίες οι οποίες είναι σχεδόν απίθανο να 

επαναληφθούν, αυτές οι ζηµίες θα επηρεάσουν κατά πολύ το αποτέλεσµα της VAR. 

4. Στις πιο απλές µορφές της ιστορικής προσοµοίωσης, κατά γενική οµολογία, είναι 

αδύνατον να πάρουµε τιµή για την VAR η οποία θα είναι µεγαλύτερη από τη 

µεγαλύτερη ιστορική ζηµία. 

5. Το παραπάνω µειονέκτηµα αποτελεί απόρροια του γεγονότος ότι οι µέθοδοι της 

ιστορικής προσοµοίωσης δε λαµβάνουν υπόψη τους γεγονότα τα οποία µπορεί να 

υπάρξουν, αλλά δεν υπήρξαν ποτέ κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται το 

δείγµα. 

 

 (β) Από το µέγεθος του δείγµατος: 

1. Καταρχάς, υπάρχει διαφωνία ως προς το µέγεθος του δείγµατος που πρέπει να 

χρησιµοποιείται. Από τη µια, όσο µεγαλύτερο-παλαιότερο το δείγµα (όσο 

περισσότερες παρατηρήσεις), τόσο µικρότερος ο κίνδυνος σφάλµατος στο δείγµα. 

Από την άλλη, παλαιότερα δεδοµένα έχουν και µικρότερη πιθανότητα να 

επαναληφθούν. 

2. Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος του δείγµατος, τόσο µεγαλύτερη δυσκολία 

υπάρχει στην υποστήριξη της υπόθεσης ότι όλα τα ιστορικά δεδοµένα έχουν τον ίδιο 

συντελεστή βαρύτητας, δηλαδή την ίδια συµµετοχή στον υπολογισµό της VAR. 

3. Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος του δείγµατος, τόσο περισσότερος χρόνος 

απαιτείται προκειµένου τα «ghost effects» να εξέλθουν του δείγµατος. 
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4. Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος του δείγµατος, τόσο πιο δύσκολο είναι να 

συγκεντρωθούν τα ιστορικά δεδοµένα και τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για 

κάποια νέα χρεόγραφα να µην υπάρχουν ιστορικά δεδοµένα µεγάλης παλαιότητας. 

5. Υπάρχει, τέλος, δυσκολία στην εφαρµογή της ιστορικής προσοµοίωσης για 

χρονικούς ορίζοντες µεγαλύτερους της µίας ηµέρας. Για παράδειγµα, για να 

υπολογιστεί η VAR ενός χαρτοφυλακίου τριάντα ηµέρες από σήµερα, αν υποθέσουµε 

ότι το δείγµα µας πρέπει να έχει 100 παρατηρήσεις, χρειάζονται, 3.000 δεδοµένα. 

Προκύπτει επίσης το πρόβληµα του τι συµβαίνει εάν για ορισµένα νέα χρεόγραφα ή 

αγορές δεν υπάρχουν τόσο παλαιά στοιχεία. Μια λύση στα προβλήµατα αυτά 

αποτελεί η µέθοδος «bootstrapping», µε την οποία επιλέγεται τυχαία ένα σύνολο 

τριάντα παρατηρήσεων από τις 100 τελευταίες και στη συνέχεια η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται 100 φορές. Έτσι δηµιουργείται µια κατανοµή από 100 περιόδους 

από το πρόσφατο παρελθόν, κάθε µία εκ των οποίων αποτελείται από τριάντα 

ηµέρες. 

 

3.7 Προσοµοίωση Monte Carlo( Monte Carlo Simulation) 

 

Σε µια τέτοια προσοµοίωση χρησιµοποιούνται τυχαίες (random) αγοραίες τιµές των 

βασικών εργαλείων για να κατασκευαστεί µια κατανοµή των αποδόσεων 

χαρτοφυλακίου, αντί των ιστορικών τιµών. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία προσφέρει 

µία εκτίµηση του VaR για περίπλοκα χαρτοφυλάκια. Το VaR ενός χαρτοφυλακίου 

εκτιµάται από την τυχαία κατασκευή ενός ιστογράµµατος των πιθανών κερδών που 

θα σηµειωθεί µέσα σε ένα προκαθορισµένο χρονικό ορίζοντα. 

Η ανάλυση κινδύνου είναι µια προσέγγιση που στοχεύει στην καλύτερη 

κατανόηση και συνειδητοποίηση των κινδύνων που συνδέονται µε µια συγκεκριµένη 

µεταβλητή που µας ενδιαφέρει (είτε πρόκειται για ένα µέτρο εξόφλησης, ένα 

σχεδιάγραµµα ταµειακής ροής ή µια µακροοικονοµική πρόβλεψη). Για να εξετάσουν 

την αβεβαιότητα στον προγραµµατισµό απόφασης επένδυσης, οι παραδοσιακές 

αναλύσεις οφελών χρησιµοποιούν την πρόβλεψη ορισµένου σηµείου, δείχνουν 

δηλαδή την εκτίµηση ενός ενιαίου κόστους µιας περιόδου για κάθε µια από τις 

µεταβλητές. ∆εδοµένου ότι όλα τα προγράµµατα υπόκεινται στους βαθµούς 

αβεβαιότητας σχετικά µε το κόστος, την τιµή εξόδου, το χρόνο ολοκλήρωσης και το 

βαθµό στον οποίο ο αρχικός στόχος του προγράµµατος θα επιτευχθεί, η παραδοσιακή 
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αιτιοκρατική ανάλυση δαπανών δεν παρέχει ικανοποιητικές πληροφορίες για την 

λήψη της σωστής απόφασης. Το κύριο πρόβληµα µε τη λήψη των αποφάσεων για την 

επένδυση σε ένα πρόγραµµα είναι ότι η διαδικασία περιλαµβάνει την χρησιµοποίηση 

προβλέψεων που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη αβεβαιότητα. Μπορεί να είναι 

επικίνδυνο να αγνοηθεί η αβεβαιότητα και να βασίσουµε τις αποφάσεις µας σε µια 

σειρά δεδοµένων που έχουν ενιαία όψη στο µέλλον. Κατά συνέπεια, η τεχνική Monte 

Carlo αναπτύχθηκε για να διαµορφώσει τα στοιχεία της αβεβαιότητας. Η µέθοδος 

Monte Carlo χρησιµοποιείται γενικά για να µετρήσει το VAR µεταξύ άλλων πιο 

περίπλοκων εργαλείων. 

Η προσοµοίωση Monte Carlo υποθέτει ότι η λογαριθµική απόδοση 

οποιουδήποτε παράγοντα κινδύνου ακολουθεί την κανονική κατανοµή, ενώ 

συνολικά, οι λογαριθµικές αποδόσεις των παραγόντων κινδύνου ακολουθούν την 

πολυµεταβλητή κανονική κατανοµή. Η προσοµοίωση Monte Carlo δηµιουργεί τυχαία 

σενάρια για τους παράγοντες κινδύνου τα οποία εξάγονται µε δειγµατοληψία από την 

πολυµεταβλητή κανονική κατανοµή. Για κάθε σενάριο, υπολογίζεται το κέρδος ή η 

ζηµία για το χαρτοφυλάκιο. Από την κατανοµή των τιµών αυτών µπορούµε στη 

συνέχεια να υπολογίσουµε τη µέτρηση κινδύνου της επιλογής µας. 

 

3.8 Προσέγγιση διακύµανσης-συνδιακύµανσης 

 

Ένας τρόπος για να υπολογιστεί το VAR, όπως αναφέραµε παραπάνω, είναι η 

µέθοδος διακύµανσης-συνδιακύµανσης. Αυτή η µέθοδος υποθέτει µια κανονική 

κατανοµή των επιστροφών των χαρτοφυλακίων, η οποία απαιτεί τον υπολογισµό της 

αναµενόµενης επιστροφής και της σταθερής απόκλισης των επιστροφών για κάθε 

κεφάλαιο. Η υπόθεση αυτή όµως συχνά δεν ισχύει για τα χρηµατοοικονοµικά 

δεδοµένα λόγω του ότι συνήθως έχουν υψηλές κεντρικές τιµές και παχιές «ουρές» 

που οφείλονται κυρίως στις συχνότερες ακραίες αλλαγές σε σχέση µε την κανονική 

κατανοµή. 

Πρόκειται για µια προσέγγιση παρόµοια µε την προσέγγιση βελτιστοποίησης 

µέσης τιµής-συνδιακύµανσης του Markowitz, βασισµένη στην κλασική υπόθεση της 

οικονοµικής θεωρίας η οποία υποθέτει κανονικά κατανεµηµένες αλλαγές θέσης και 

τιµών. Η αξία σε κίνδυνο καθορίζεται στους µεµονωµένους παράγοντες κινδύνου 

µέσω των ασταθειών αυτών των παραγόντων και αθροίζεται στο αντίστοιχο επίπεδο 
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σταθεροποίησης κινδύνου χρησιµοποιώντας τη µήτρα συσχετισµού. 

Αρχικά, γίνεται η υπόθεση ότι µπορούµε να παρατηρήσουµε το µητρώο 

διακύµανσης-συνδιακύµανσης Σ των κεφαλαιουχικών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. 

Από το µητρώο Σ µπορούµε στη συνέχεια να υπολογίσουµε τη διακύµανση του 

χαρτοφυλακίου. 

Όπως στην ιστορική προσοµοίωση (υπόθεση κανονικής διανοµής) το σύστηµα 

καθορίζει την αξία σε κίνδυνο ως ένα διάστηµα εµπιστοσύνης της κατανοµής θέσης. 

Εάν υποθέσουµε µια προσέγγιση διακύµανσης/συνδιακύµανσης , οι αλλαγές αξίας 

θέσης διανέµονται κανονικά. Η αξία σε κίνδυνο εποµένως µπορεί να καθοριστεί ως 

πολλαπλάσιο της σταθερής διακύµανσης.  

Το RiskMetricsκάνει την υπόθεση ότι η αγορά «οδηγείται» από παράγοντες 

κινδύνου µε συνδιακυµάνσεις που µπορούν να παρατηρηθούν. Οι παράγοντες 

κινδύνου αντιπροσωπεύονται από χρονολογικές σειρές τιµών µετοχών, 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, εµπορευµάτων, και επιτοκίων. Τα διάφορα 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία τιµολογούνται µε µια σειρά από µοντέλα που 

χρησιµοποιούν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου ως εισόδους. Υποθέτουµε ότι το 

χαρτοφυλάκιο ότι είναι κάποιος γραµµικός συνδυασµός αυτών των 

χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. 

∆εδοµένου ότι ο αριθµός τίτλων σε ένα χαρτοφυλάκιο αυξάνεται, αυτοί οι 

υπολογισµοί µπορούν να γίνουν δύσκολοι στον χειρισµό. Κατά συνέπεια, γίνεται 

µερικές φορές η απλοποιηµένη υπόθεση για µηδενικές αναµενόµενες επιστροφές. 

Αυτή η υπόθεση επηρεάζει ελάχιστα το αποτέλεσµα για τους βραχυπρόθεσµους 

(καθηµερινούς) υπολογισµούς του VAR αλλά είναι ακατάλληλη για τα πιο 

µακροπρόθεσµες µετρήσεις. 

Βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η ταχύτητα και ευκολία υπολογισµού 

της. Εντούτοις, κατά τον Best, η υπόθεση κανονικής κατανοµής των αποδόσεων είναι 

πρακτικά κατάλληλη µόνο για µη µοχλευόµενα περιουσιακά στοιχεία (non leveraged 

assets), κάτι που θα πρέπει να ελεγχθεί για όλα τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου. Για 

τα παράγωγα προϊόντα (options) και άλλα διαρθρωµένα (structured.) προϊόντα που 

έχουν την προαιρετική εξάσκησή τους (optionality) ενσωµατωµένη η µέθοδος της 

συνδιακύµανσης δεν είναι κατάλληλη, για αυτό προτείνονται µέθοδοι που την 

επεκτείνουν, ενώ πρακτικά χρησιµοποιούνται οι προσοµοιώσεις Monte Carlo και των 

ιστορικών τιµών. 
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3.9 Σύγκριση των τριών προσεγγίσεων 

 

Έχοντας ολοκληρώσει την παρουσίαση των τριών παραπάνω µοντέλων θα 

προσπαθήσω να κάνω µια σύγκριση µεταξύ τους έτσι ώστε να οδηγηθούµε σε ένα 

συµπέρασµα σχετικά µε το πιο είναι το καλύτερο για κάθε περίπτωση. 

Το βασικό κριτήριο για την επιλογή µιας από τις προηγούµενες προσεγγίσεις 

είναι η σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Για χαρτοφυλάκια που δεν περιλαµβάνουν 

θέσεις σε δικαιώµατα προαίρεσης, η προσέγγιση διακύµανσης-συνδιακύµανσης είναι 

µάλλον η πιο κατάλληλη επιλογή, καθώς δεν απαιτεί τη χρήση µοντέλων 

τιµολόγησης. Οι προσεγγίσεις της ιστορικής προσοµοίωσης και της προσοµοίωσης 

Monte Carlo είναι περισσότερο κατάλληλες για χαρτοφυλάκια µε µη-γραµµικές 

θέσεις(όπως σε δικαιώµατα προαίρεσης και άλλα παράγωγα). Μία σύγκριση των 

τριών προσεγγίσεων ως αναφορά στα βασικά τους χαρακτηριστικά δίνεται στον 

επόµενο Πίνακα. 

 

Πίνακας 3: Σύγκριση προσεγγίσεων µοντελοποίησης των παραγόντων κινδύνου 

 

Κριτήριο Προσέγγιση 

διακύμανσης-

συνδιακύμανσης 

Ιστορική 

προσομοίωση 

Προσομοίωση 

Monte Carlo 

Ευκολία υλοποίησης    

Εύκολη συνάθροιση κινδύνων από διαφορετικές  

Αγορές 

Ναι Ναι Ναι 

Διαθέσιμα δεδομένα χωρίς κόστος Ναι Όχι Όχι 

Ευκολία προγραμματισμού Μέτρια Ευκολότερη Δυσκολότερη 

Κατανομές αποδόσεων    

Γίνεται η υπόθεση συγκεκριμένων κατανομών 

 Πιθανότητας; 

Ναι Όχι Ναι 

Χρησιμοποιούνται συσχετίσεις και  

συνδιακυμάνσεις; 

Ναι Ναι Πιθανό 

Χειρισμός χρηματοοικονομικών εργαλείων 

Απαιτούνται μοντέλα τιμολόγησης; 

 

Όχι 

 

Ναι 

 

Ναι 

Είναι απαραίτητη η διαδικασία ‘απεικόνισης θέσεων’; Ναι Όχι Όχι 

Είναι ακριβής ο χειρισμός θέσεων σε δικαιώματα 

 προαίρεσης; 

Όχι Ναι Ναι 

Επικοινωνία αποτελεσμάτων με τη διοίκηση 

Ευκολία επεξήγησης 

 

Δυσκολότερη 

 

Ευκολότερη 

 

Μέτρια 

Μπορούν να διενεργηθούν αναλύσεις ευαισθησίας; Μερικές Όχι Ναι 
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3.10 Back testing και stress testing 

 

Οι διαδικασίες back testing και stress testing µας επιτρέπουν να συµπληρώνουµε την 

πληροφόρηση που δίνει η προσέγγιση VaR, η οποία αφορά σε κανονικές συνθήκες 

αγοράς.  

Η διαδικασία του back testing δίνει τη δυνατότητα αναδροµικής ανάλυσης των 

πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών σε µία περίοδο του παρελθόντος και τη 

σύγκρισή τους µε τις προβλέψεις της προσέγγισης VaR.  

Η διαδικασία του Back-Testing θεωρείται απαραίτητη για την ορθή διαχείριση 

του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, αφού παρέχει τη δυνατότητα του ελέγχου του 

πραγµατικού επιπέδου εµπιστοσύνης της εκτιµώµενης Αξίας σε Κίνδυνο. Σε αρκετές 

περιπτώσεις διαπιστώνεται από την εφαρµογή του Back-Testing ότι η εκτιµώµενη 

VaR δεν χαρακτηρίζεται από το επίπεδο εµπιστοσύνης για το οποίο είχε υπολογιστεί. 

Τότε γίνεται επανέλεγχος του µοντέλο υπολογισµού της VaR προκειµένου να 

εξετασθεί αν υπάρχει πιθανότητα εσφαλµένων υποθέσεων, λανθασµένων 

παραµέτρων ή ανακριβούς µοντελοποίησης.  

Το Back-Testing αποτελεί κεντρικό και ένα από τα πρωταρχικά ζητήµατα και 

για την Επιτροπή της Βασιλείας, καθώς η τελευταία έχει θεσπίσει ποινές για τις 

τράπεζες των οποίων τα µοντέλα υπολογισµού της VaR υποεκτιµούν τον κίνδυνο, 

δηλαδή δεν  τον υπολογίζουν σωστά. Οι τράπεζες εκτελούν, ως επί το πλείστον, τη 

διαδικασία του Back-Testing σε µηνιαία ή τριµηνιαία βάση, ώστε να διαπιστώσουν 

αν η αξιοπιστία των µοντέλων µέτρησης της VaR που χρησιµοποιούν βρίσκεται εντός 

των αυστηρών ορίων που έχει καθορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας
41.  

Οι ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων(Stress testing)  αποτελούν 

ένα σηµαντικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνων και χρησιµοποιούνται για να 

προειδοποιήσουν τις τράπεζες σε σχέση µε τις αρνητικές απρόβλεπτες επιπτώσεις από 

διάφορους κινδύνους
42. Η µέθοδος αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιπτώσεων, 

που µπορεί να έχει η µεταβολή συγκεκριµένων παραγόντων στην αξία του 

χαρτοφυλακίου τίτλων ενός χρηµατοοικονοµικού οργανισµού. Για παράδειγµα, « 

Ποιο µπορεί να είναι το αποτέλεσµα ενός τριπλασιασµού της τιµής του πετρελαίου» 

ή « Τι επίπτωση µπορεί να έχει η άνω του 50% υποτίµηση του µεξικανικού πέσου µε 

το δολάριο:» Αν και τα ενδεχόµενα αυτά δεν είναι πολύ πιθανόν να συµβούν κατά τη 
                                                           
41

 J.P. Morgan, «Risk Metrics: Practical Guide (1st edition)», J.P. Morgan & Co, New York, 1999. 
42

 EU wide stress-testing 
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διάρκεια µιας ηµέρας ή µιας συγκεκριµένης εβδοµάδας, κανένα δεν µπορεί να 

αποκλειστεί στο άµεσο µέλλον.  Παράλληλα, παρέχουν µια ένδειξη ως προς το ύψος 

των κεφαλαίων που χρειάζονται για να απορροφήσουν τις ζηµιές σε περίπτωση 

υλοποίησης συγκεκριµένων ακραίων υποθετικών σεναρίων. Τα υποθετικά σενάρια 

που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι µεν ακραία αλλά και ρεαλιστικά και θα πρέπει 

να περιλαµβάνουν µελλοντικές µεταβολές στις οικονοµικές συνθήκες που δυνητικά 

ενδέχεται να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση των 

τραπεζών.  Σηµειώνεται όµως ότι τα σενάρια που χρησιµοποιούνται για τις ασκήσεις 

προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως προβλέψεις 

των τραπεζών  Απλώς είναι ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων που 

συµβάλουν στην αξιολόγηση εκ µέρους των τραπεζών των κινδύνων τους, 

διευκολύνουν στον προγραµµατισµό των κεφαλαίων και της ρευστότητας, 

συνεισφέρουν στην αξιολόγηση των αντοχών των τραπεζών σε περίπτωση έκθεσής 

τους σε κινδύνους και συνδράµουν  στον προγραµµατισµό της διαχείρισης κρίσεων. 

 Με αυτό το σκεπτικό οι ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση διαφόρων κινδύνων περιλαµβανοµένων του 

πιστωτικού, του κινδύνου αγοράς, ρευστότητας και του λειτουργικού κινδύνου. 

Μας ενδιαφέρει να δούµε πως θα συµπεριφερθεί ένα χαρτοφυλάκιο κάτω από 

ιδιαίτερα δυσµενείς εξελίξεις. Γενικά διακρίνουµε τέσσερα στάδια: 

 

1. Επιλογή ενός σεναρίου, δηλαδή ενός πιθανού τρόπου εξέλιξης των 

µεταβλητών που µας ενδιαφέρουν (πληθωρισµός, επιτόκια, συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, κτλ) για συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα. 

2. Υπολογισµός των χρηµατικών ροών ή/και διάφορων αριθµοδεικτών για το 

συγκεκριµένο σενάριο. 

3. Επανάληψη των δύο προηγούµενων βηµάτων για ικανό αριθµό σεναρίων. 

4. Χρήση των αποτελεσµάτων των διαφορετικών σεναρίων για τη διαµόρφωση 

της συνολικής εικόνας της έκθεσης του χαρτοφυλακίου σε διάφορα είδη 

κινδύνων. 

Η ποιότητα των αποτελεσµάτων εξαρτάται από την ικανότητά επιλογής των 

«σωστών» σεναρίων και δυστυχώς υπάρχουν πολύ λίγοι σχετικοί κανόνες.  

• Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα υπό εξέταση σενάρια είναι «λογικά» (π.χ. 

δεν περιλαµβάνουν αντικρουόµενες ή υπερβολικές υποθέσεις) και θα πρέπει 

επίσης ληφθούν υπόψη οι σχέσεις µεταξύ των διάφορων µεταβλητών. 
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• Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι καλύφθηκαν όλα τα πιθανά σενάρια. 

• Η ανάλυση σεναρίου, και ειδικότερα το stress-testing, δεν δίνουν καµία 

πληροφόρηση αναφορικά µε την πιθανότητα που έχει να συµβεί κάθε 

σενάριο, έτσι θα πρέπει να χρησιµοποιείται η προσωπική κρίση για να 

εκτιµάται η πρακτική αξία κάθε σεναρίου. 

Όπως αναφέρει ο Ζοπουνίδης Κ. (2009), ιστορικά η προσοµοίωση ακραίων 

καταστάσεων αποτελούσε βασικό εργαλείο στην διαχείριση µόνο του κινδύνου της 

αγοράς (market risk). Το νέο όµως κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας διευρύνει µε 

επιτυχία την εφαρµογή της διαδικασίας της προσοµοίωσης και προς την διαχείριση 

και µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. 

Μιλώντας γενικά, µπορούµε να διακρίνουµε δύο βασικές προσεγγίσεις δοκιµής 

πίεσης: 

� Αναλύσεις σεναρίου (scenario analysis): στις οποίες αξιολογούµε τον 

αντίκτυπο των προσδιορισµένων σεναρίων (π.χ., όπως µια ιδιαίτερη πτώση 

στο χρηµατιστήριο) στο χαρτοφυλάκιό µας. Η έµφαση δίνεται στον 

προσδιορισµό του σεναρίου και την επίλυση των διακλαδώσεών της. 

� Οι µηχανικές δοκιµές πίεσης (mechanical stress testing): στις οποίες 

αξιολογούµε έναν αριθµό (και συχνά έναν µεγάλο αριθµό) , από µαθηµατική 

ή στατιστική άποψη, ορισµένων καθορισµένων ενδεχοµένων(π.χ., όπως οι 

αυξήσεις και οι µειώσεις των παραγόντων κινδύνου αγοράς από ορισµένες 

σταθερές αποκλίσεις) για να καθορίσει ο πιο καταστρεπτικός συνδυασµός 

γεγονότων και η απώλεια που αυτός παρήγαγε. 

 

3.11 Ανάλυση Σεναρίου  

 

Η ανάλυση σεναρίου και η προσοµοίωση διαταραχών (Stress testing) εξετάζουν µια 

υποθετική µεταβολή της «κατάστασης της φύσης» υπολογίζοντας τις συνέπειές της 

για την τράπεζα. Υπάρχουν, όµως, σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στην ανάλυση 

σεναρίου και την προσοµοίωση διαταραχών. Η προσοµοίωση διαταραχών δίνει 

χονδρικά µόνο µία εικόνα φια το τι θα συµβεί στο χαρτοφυλάκιο τίτλων, αν µία ή 

περισσότερες µεταβλητές κινηθούν προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση και κατά ένα 

συγκεκριµένο βαθµό. Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση σεναρίου ξεκινά µε ένα 

λεπτοµερέστερο αναλυτικό πλαίσιο σχετικά µε την επικράτηση στο µέλλον 
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εναλλακτικών «καταστάσεων της φύσης» και διερευνά την πορεία του 

χαρτοφυλακίου τίτλων και των υπόλοιπων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών σε κάθε 

περίπτωση. Χρησιµοποιεί πολυδιάστατες προβλέψεις και βοηθά το 

χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα να προσδιορίσει τις µακροπρόθεσµες στρατηγικές 

αδυναµίες. 

Αντίθετα, η προσοµοίωση διαταραχών είναι µια µονοδιάστατη  µέθοδος 

προβλέψεων,  αφού µελετά την επίπτωση της µεταβολής αποκλειστικά µιας 

µεταβολής του οικονοµικού περιβάλλοντος της τράπεζας. Αν και οι δύο µέθοδοι 

επιχειρούν να εξοπλίσουν την τράπεζα, ώστε να µπορεί να διαγνώσει και να 

θεραπεύσει προβλήµατα που ενδεχοµένως να προκύψουν στο µάλλον, η 

προσοµοίωση διαταραχών ερευνά τις βραχυπρόθεσµες επιπτώσεις από τη µεταβολή 

ενός παράγοντα, ενώ η ανάλυση σεναρίου µελετά σε µακρύτερο χρονικό ορίζοντα τις 

συνέπειες περισσότερο πολύπλοκων εξελίξεων στο οικονοµικό περιβάλλον. Είναι, 

λοιπόν προφανές ότι η προσοµοίωση διαταραχών αποσκοπεί περισσότερο στην 

επίλυση προβληµάτων τακτικής, ενώ η ανάλυση σεναρίου στην αντιµετώπιση 

ζητηµάτων στρατηγικής ενός χρηµατοοικονοµικού οργανισµού. 

Τα στάδια της ανάλυσης σεναρίου είναι τέσσερα. Το πρώτο στάδιο αφορά τον 

καθορισµό του «εύλογου σεναρίου». Επίσης είναι πολύ συχνά πολύτιµη η παράλληλη 

διερεύνηση άλλων σεναρίων, ώστε να αξιοποιήσει ο αναλυτής τις συγκρίσεις µεταξύ 

τους. Αν και η επιλογή των κατάλληλων σεναρίων είναι περισσότερο τέχνη παρά 

επιστήµη, µπορούµε να αναφέρουµε δύο αρχές που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. 

Πρώτον, η πλήρης γνώση όλων των χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου, και 

δεύτερον, η κατανόηση των εξελίξεων στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. 

Το δεύτερο στάδιο, είναι γνωστό ως «ανάλυση πεδίων» και αποσκοπεί στον 

προσδιορισµό όλων των ειδών χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που επηρεάζονται από 

το «εύλογο σενάριο». Το στάδιο αυτό ,πέραν της ποσοτικής ανάλυσης, απαιτεί και 

µια διαδικασία συνεντεύξεων µε όλες τις εµπλεκόµενες διευθύνσεις και τµήµατα της 

τράπεζας, ώστε να γίνει εκλέπτυνση του σεναρίου και να αντληθούν τα απαραίτητα 

στατιστικά στοιχεία. 

Το τρίτο στάδιο είναι η καρδιά της ανάλυσης σεναρίου. Στο στάδιο αυτό 

διενεργούνται προγνώσεις σε κάθε «πεδίο» χωριστά και ελέγχεται η προβλεπτική 

ικανότητα. 
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Τέλος,  στο τέταρτο στάδιο ενοποιούνται οι επί µέρους προγνώσεις για κάθε 

πεδίο σε ένα συνεπές ολοκληρωµένο σενάριο. Το σενάριο ελέγχεται για προβλήµατα 

εσωτερικής συνέπειας, διπλών υπολογισµών ή αντιφατικών υποθέσεων
43. 

 

3.12 Αντιµετώπιση Κινδύνου Επιτοκίων 

 

Έχει αναφερθεί αναλυτικά στο προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας ποιος 

είναι ακριβώς ο ορισµός του κινδύνου επιτοκίων και πόσο σηµαντική είναι η 

παρουσία του. Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και όχι µόνο, για αυτό ακριβώς τον 

λόγο, χρησιµοποιούν δύο διαφορετικές τεχνικές για την αντιµετώπιση των δύο 

βασικών συστατικών στοιχείων του κινδύνου επιτοκίων, δηλαδή του κινδύνου 

εσόδων (income risk) και του επενδυτικού κινδύνου (investment risk). Αυτές οι 

τεχνικές είναι:  

 

� Η διαχείριση του κινδύνου εσόδων µε τη µέθοδο που βασίζεται στον 

προσδιορισµό των «ανοιγµάτων» που παρουσιάζονται στη λήξη ή στις 

περιόδους ανατιµολόγησης των χρεωστικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τεχνική 

είναι γνωστή και ως Gap Analysis.  

 

� Η διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου µε τη µέθοδο που βασίζεται στη 

«διάρκεια» των χρεωστικών τίτλων, γνωστή ως Duration Analysis.  

Ακριβώς σε αυτό το σηµείο της έρευνας θα ακολουθήσει µια µικρή αναφορά στις δύο 

προηγούµενες τεχνικές που αναφέρθηκαν προκειµένου να καταλάβουµε λίγο πως 

ακριβώς λειτουργούν. 

 

Gap Analysis  

 

Η λογική που κρύβεται πίσω από αυτήν την µέθοδο, είναι ότι οι κίνδυνοι εσόδων που 

προκύπτουν από τις θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους, σε κάποιο βαθµό συµψηφίζονται, 

δηλαδή αλληλοαναιρούνται.  

                                                           
43

 Προβόπουλος Γ. – Καπόπουλος Π. «Η Δυναμική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος», 

2001,σελ.168-169. 
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Συγκεκριµένα, εάν σε κάποια χρονική στιγµή σηµειωθεί κάποια µεταβολή 

επιτοκίων, η επίπτωση που θα έχει αυτή η µεταβολή στα έσοδα από τόκους εξαρτάται 

από το ύψος των θετικών (long) και αρνητικών (short) θέσεων που έχει η επιχείρηση, 

και λήγουν κατά την συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη  

να αντικαταστήσει τους χρεωστικούς τίτλους που λήγουν µε νέους, οι οποίοι φυσικά 

θα έχουν και τα νέα επιτόκια
44.  

Ουσιαστικά, τοποθετούνται οι χρεωστικοί τίτλοι σε διάφορες χρονικές ζώνες, 

ανάλογα πάντα µε το διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη τους και σε συνδυασµό 

πάντα µε τη θέση της επιχείρησης (long ή short) την δεδοµένη χρονική στιγµή. Σε 

κάθε χρονική ζώνη υπολογίζεται το «άνοιγµα» (gap) της επιχείρησης. Το άνοιγµα 

αυτό είναι το αλγεβρικό άθροισµα των θέσεων (long και short) της επιχείρησης, σε 

κάθε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, το οποίο µπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Με 

τον τρόπο αυτό δηλαδή, συµψηφίζονται οι long και short θέσεις, και εξάγεται η 

καθαρή θέση (net position), η οποία αποτελεί το άνοιγµα της επιχείρησης στη 

συγκεκριµένη χρονική ζώνη. 

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις που εφαρµόζονται στην ανάλυση gap:  

 

� η στατιστική ανάλυση gap. Εξετάζει το εύρος των αποτελεσµάτων, 

θεωρώντας ότι η αξία gap που έχει υπολογιστεί διατηρείται σταθερή και  

 

� η δυναµική ανάλυση gap. Επιτρέπει στις τιµές gap να µεταβάλλονται κατά 

µήκος των µεταβολών του επιτοκίου.  

Το βασικό πλεονέκτηµα της στατικής ανάλυσης gap συνίσταται στο  ότι είναι 

εύκολη η κατανόηση της. Οι περιοδικές αναφορές gap δείχνουν τον ποσοτικό και 

χρονικό κίνδυνο επιτοκίου για διαφορετικές περιόδους και επιτρέπει τις αναγκαίες 

αλλαγές για τον περιορισµό του κινδύνου. 

∆υστυχώς, η ανάλυση gap έχει και πολλές αδυναµίες, µερικές από τις οποίες 

αναφέρονται παρακάτω
45: 

 

1. Υπάρχουν πολλά σοβαρά ex-post λάθη µέτρησης.  
 

                                                           
44

 Γαλάτσιος Κ., «Διαχείριση του Κινδύνου Επιτοκίων», Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, 2006.  
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 Μελάς Κ. , «Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική διοικητική», 2002,σελ.140.  
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2. Η ανάλυση αγνοεί τη χρονική αξία του χρήµατος.  
 
3. Η διαδικασία της gap ανάλυσης αγνοεί τη σωρευτική επίδραση των µεταβολών του 
επιτοκίου στον αναλαµβανόµενου κίνδυνο από την τράπεζα.  
 
4. Οι υποχρεώσεις για τις οποίες η τράπεζα δεν καταβάλει τόκο τυπικά αγνοούνται 
στην ανάλυση ανοίγµατος.  
 
5. Η στατική ανάλυση ανοίγµατος δεν καλύπτει τις συναλλαγές παραγώγων που 
πραγµατοποιεί η τράπεζα.  
 

Duration Analysis 

 

Για να περάσουµε στην εφαρµογή αυτής της µεθόδου πρέπει καταρχήν να βρούµε τη 

«διάρκεια» κάθε χρεογράφου. Η «διάρκεια» (duration) του χρεογράφου είναι όρος 

αντίστοιχος προς την προθεσµία λήξης του (maturity), εφόσον και οι δύο µετρώνται 

σε µονάδες χρόνου. Η διαφορά τους είναι ότι ενώ η προθεσµία λήξης σηµαίνει το 

χρονικό διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη του χρεωστικού τίτλου, η διάρκεια 

εκφράζει το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι να έχει το χρεόγραφο τη µέση 

του απόδοση, σε όρους πάντα παρούσας αξίας.  

Στην πιο απλή περίπτωση, ο δείκτης διάρκειας ενός χρεωστικού τίτλου, θα 

µπορούσε να οριστεί ως µέσος χρόνος στον οποίο ο χρεωστικός τίτλος πραγµατοποιεί 

τις συνδεόµενες µε αυτό πληρωµές (cash flows). 

Το βασικό πλεονέκτηµα της ανάλυσης, που βασίζεται στη «µέση αναµονή» 

είναι ότι µας προµηθεύει έναν κατανοητό τρόπο µέτρησης του κινδύνου επιτοκίου για 

το σύνολο του χαρτοφυλακίου. Επίσης, υπάρχει η χρονική αξία κάθε  ταµειακής ροής 

σε αντίθεση µε την gap ανάλυση. Οι µετρήσεις της duration είναι προσθετικές , έχουν 

µια µακροπρόθεσµη οπτική γωνία και επιτρέπουν στους διαχειριστές µε µεγαλύτερη 

ευαισθησία στην προσπάθειά τους να προσαρµόσουν τα ευαίσθητα στοιχεία. 

Οι αδυναµίες των αναλύσεων που βασίζονται στην duration analysis είναι οι 

παρακάτω: 

 

1. Απαιτούνται σύνθετοι υπολογισµοί και συγκεκριµένα στοιχεία που είναι δύσκολο 
να είναι στη διάθεση των διαχειριστών.  
 
2. Για τον υπολογισµό της duration κάθε στοιχείου, απαιτείται η προεξόφληση των 
µελλοντικών ταµειακών ροών.  
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3. Η τράπεζα θα πρέπει συνεχώς να παρακολουθεί και να προσαρµόζει την duration 
του χαρτοφυλακίου της.  
 
4. Είναι δύσκολο να εκτιµηθεί η duration στα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού που δεν καταβάλουν τόκους, καθώς και των τρεχουσών καταθέσεων

46.  
 

3.13 Κλίµακα ∆ιαβαθµίσεων Πιστωτικού Κινδύνου 

 

Η κλίµακα διαβαθµίσεων πιστωτικού κινδύνου αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία για 

την µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Με βάση αυτήν την µέθοδο µπορούµε να 

αξιολογήσουµε αλλά και να κατατάξουµε τους πιστούχους σε διαφορετικές βαθµίδες 

ή σε διαφορετικές κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου. Οι διαφορετικές αυτές βαθµίδες 

είναι γνωστές εκ των προτέρων και τυπωµένες σε µια κλίµακα. Την κλίµακα αυτήν 

την ονοµάζουµε κλίµακα των διαβαθµίσεων του πιστωτικού κινδύνου.  

Ο κ. Αγγελόπουλος Π. (2008) δίνει τον ορισµό της κλίµακας στην Π∆ΤΕ 

2589/20.8.2007, η οποία αναφέρεται στον υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύµφωνα µε την προσέγγιση εσωτερικών 

διαβαθµίσεων. Ως σύστηµα διαβαθµίσεως, λοιπόν νοείται «το σύνολο των 

µεθοδολογιών, διαδικασιών, ελέγχων, συστηµάτων πληροφορικής και βάσεων 

δεδοµένων που υποστηρίζουν την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και την 

ταξινόµηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων σε βαθµίδες κινδύνου ή σε οµάδες µε 

οµοειδή χαρακτηριστικά κινδύνου, καθώς και την ποσοτικοποίηση των παραµέτρων 

κινδύνου, ήτοι της αθέτησης υποχρέωσης και της ζηµίας για κάθε κατηγορία 

χρηµατοδοτικού ανοίγµατος».  

Υπάρχουν δύο βασικές µέθοδοι οι οποίες χρησιµοποιούνται προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί αυτή η κατάταξη, οι οποίες είναι:  

 

• Η µέθοδος Credit Scoring. Χρησιµοποιείται κυρίως από τα τραπεζικά 

ιδρύµατα για τις χρηµατοδοτήσεις ιδιωτών, επαγγελµατιών καθώς επίσης και 

για των µικρών επιχειρήσεων και  
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 Μελάς Κ. , «Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική διοικητική», Εξάντας Εκδοτική, Αθήνα, 

2002,σελ.168.  
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• η µέθοδος Credit Rating. Χρησιµοποιείται για τις χρηµατοδοτήσεις µόνο 

µεγάλων επιχειρήσεων ή για τις τοποθετήσεις σε τίτλους επιχειρήσεων.  

 

Τα συστήµατα Credit rating ή credit scoring τοποθετούν του πελάτες της 

Τράπεζας σε βαθµίδες ή τους επισυνάπτουν ένα score προκειµένου να τους διατάξουν 

ως προς την πιστοληπτική τους ικανότητα ή ακόµα και ως προς οποιαδήποτε άλλη 

οπτική της πιστωτικής τους σχέσης µε την Τράπεζα. 

Αποτελούν σηµαντικά εργαλεία για : 

• Λήψη αποφάσεων για χορήγηση / τιµολόγηση δανείων 

• Παρακολούθηση δανείων 

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της πιστοδοτικής διαδικασίας 

• Μέτρηση απόδοσης 

• Παρέχουν µια κοινή γλώσσα επικοινωνίας 

• Μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της πιστοδοτικής πολιτικής της Τράπεζας 

Η ικανότητα διαχωρισµού ενός συστήµατος credit rating / scoring παραδοσιακά 

αναφέρεται στην εκ των προτέρων ικανότητα του να διαχωρίζει επαρκώς µεταξύ 

«καλών» και «κακών» πελατών όπως για παράδειγµα µεταξύ δυνητικών 

κακοπληρωτών (defaulters)και καλοπληρωτών (non-defaulters). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

 

 

4.1 Η Επιτροπή της Βασιλείας  

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee) ιδρύθηκε στο τέλος του 1974, µετά 

από πρωτοβουλία των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της «Οµάδας των 10» 

χωρών Πιο συγκεκριµένα µέλη της είναι τα ακόλουθα κράτη: ΗΠΑ, Γερµανία, 

Ιαπωνία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς, Ολλανδία, Ιταλία, Ελβετία, 

Λουξεµβούργο, Ισπανία Σουηδία, Βέλγιο. Στην πραγµατικότητα συµµετέχουν 10 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Καναδάς, ΗΠΑ και Ιαπωνία, µε σκοπό τη 
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διαµόρφωση οµοιόµορφων κανόνων ελέγχου και εποπτικών πρακτικών για το 

τραπεζικό σύστηµα. Κεντρικός της άξονας είναι η διασφάλιση της σταθερότητας του 

διεθνούς τραπεζικού συστήµατος. 

Η ίδρυση της επιτροπής πραγµατοποιήθηκε σε µια περίοδο µεγάλης 

αβεβαιότητας στη διεθνή οικονοµία και ιδιαίτερα στο χώρο του συναλλάγµατος, των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των τραπεζών. Στο χώρο του συναλλάγµατος η 

αβεβαιότητα ήταν αποτέλεσµα της κατάρρευσης του συστήµατος των σταθερών 

ισοτιµιών, το οποίο είχε υιοθετηθεί από τις ανεπτυγµένες χώρες το 1944 στο Breton 

Woods των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Άµεσο αποτέλεσµα της κατάρρευσης 

αυτής ήταν η εµφάνιση του συναλλαγµατικού κίνδυνου στον χρηµατοοικονοµικό 

χώρο. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, που συνέπεσε 

χρονικά, και τη συνακόλουθη οικονοµική ύφεση δηµιούργησε σηµαντικά 

προβλήµατα και στην τραπεζική αγορά. Έτσι, αναδείχθηκε απαραίτητη η προσφυγή 

στη διεθνή συνεργασία ώστε αφενός µεν να κατανοηθεί το διεθνές τραπεζικό 

σύστηµα και αφετέρου να υιοθετηθούν εποπτικοί κανόνες και πρότυπα κατάλληλα 

για τη διασφάλιση της σταθερότητας. 

Οι κεντρικές τράπεζες των G-10 χωρών ανέλαβαν το συντονισµό και την 

υλοποίηση µίας ενιαίας στρατηγικής γύρω από τη διαχείριση των κινδύνων, 

δηµιουργώντας την Επιτροπή της Βασιλείας,(ειδική επιτροπή της Τράπεζας των 

∆ιεθνών ∆ιακανονισµών
47). Από τότε οι «σοφοί» της Επιτροπής εξετάζουν και 

αναλύουν τις εξελίξεις στις οικονοµίες και το τραπεζικό σύστηµα για τη δηµιουργία 

όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερου πλαισίου. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχει κάποια τυπική υπερεθνική εποπτική 

εξουσία ή αρµοδιότητα, οποιασδήποτε µορφής. Οι προτάσεις της, τα εποπτικά 

πρότυπα, οι εποπτικοί κανόνες και οι σχετικές οδηγίες που διαµορφώνει δεν 

επιβάλλονται. Αντίθετα, εισηγείται πρακτικές µε συµβουλευτικό χαρακτήρα, 

προσδοκώντας ότι θα γίνουν αποδεκτές από τις εθνικές αρχές και βάσει τούτων θα 

προτείνουν ενέργειες, υποχρεωτικής ή άλλης µορφής, που ανταποκρίνονται µε τον 

καλύτερο τρόπο στα δεδοµένα της οικείας αγοράς. Με τον τρόπο αυτό η επιτροπή 

ενθαρρύνει τη σύγκλιση προς µία κοινή προσέγγιση και κοινώς αποδεκτούς κανόνες, 

                                                           
47

 Η ειδική επιτροπή της Τράπεζας των Διεθνών Διακανονισμών είναι ένας διεθνής οργανισμός που 

στηρίζει τη διεθνή οικονομική και νομισματική συνεργασία και λειτουργεί ως τράπεζα των Κεντρικών 

Τραπεζών. που ασχολείται με την εποπτεία των τραπεζών 
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χωρίς να προσπαθεί να επιβάλλει λεπτοµερή εναρµόνιση των εποπτικών τεχνικών 

που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη. 

Βασική αποστολή της Βασιλείας είναι η θωράκιση του συστήµατος και η 

διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος. Τα κύρια µέσα 

για την υλοποίηση του στόχου είναι: 

• Ανταλλαγή πληροφοριών για τις ρυθµίσεις θεµάτων εποπτείας σε εθνικό επίπεδο. 

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κανόνων και τεχνικών εποπτείας του 

διεθνούς τραπεζικού συστήµατος. 

• Θέσπιση ελάχιστων προτύπων και κανόνων εποπτείας σε δραστηριότητες και 

θέµατα κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό. 

Ο τρόπος που λειτουργεί η Επιτροπή είναι ο εξής: Συνεδριάζει συνήθως µε 

σκοπό τη λήψη αποφάσεων πάνω στα ζητήµατα της εποπτείας των πιστωτικών 

ιδρυµάτων. Οι ληφθείσες αποφάσεις-προτάσεις περνούν υπό τύπο ενηµέρωσης στις 

Κεντρικές Τράπεζες του G-10. Αυτές µε τη σειρά τους συνεδριάζουν στην Τράπεζα 

των ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (B.I.S) όπου η επιτροπή τους ζητά την προσυπογραφή,  

τη στήριξη και την δέσµευσή τους για την προώθηση των όποιων τελικών προτάσεών 

της. Όπως µάλιστα αναφέρει και ο Αγγελόπουλος (2005), η διαχρονική συνεργασία 

των κεντρικών τραπεζών σε θέµατα εποπτείας βοήθησε σηµαντικά και σε θέµατα 

όπως: α) στη συλλογή πληροφοριών για την εποπτεία από διάφορες χώρες των 

εγκατεστηµένων σε αυτές ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων, β) στον εντοπισµό των 

εµποδίων στην αποτελεσµατική εποπτεία και γ) στη µελέτη των διαδικασιών παροχής 

άδειας εγκατάστασης τραπεζών σε διάφορες χώρες. Το αποτέλεσµα των προσπαθειών 

της Επιτροπής της Βασιλείας ήταν η υιοθέτηση των κανόνων εποπτείας από πολλές 

χώρες, οι οποίες µε τη σειρά τους, τις επιβάλλουν σε τραπεζικούς και 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς.48 

 

4.2 Βασιλεία Ι 

 

Ένα βασικό ζήτηµα, που απασχολεί την Επιτροπή της Βασιλείας, αποτελεί η 

Κεφαλαιακή Επάρκεια των τραπεζών. Με την εµφάνιση των διαφόρων κινδύνων, 

άρχισε η σταδιακή επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας µεγάλων τραπεζών µε 

                                                           
48

 Παναγόπουλος Γ., Πελετιδης Γ., «Βασιλεία ΙΙ: Περιγραφή και συνέπειες για το τραπεζικό 

σύστημα»,2007, σελ.92. 
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διεθνή δραστηριοποίηση. Αναδύθηκε, εποµένως, η άµεση ανάγκη για την ανάπτυξη 

κοινής προσέγγισης για τη µέτρηση και αντιµετώπισή τους. 

Άµεση συνέπεια των παραπάνω, ήταν η υιοθέτηση ενός ∆ιεθνούς Συµφώνου, 

που εστιάζει στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Ειδικότερα, το 1988 η 

Επιτροπή της Βασιλείας πρότεινε ένα σύστηµα κεφαλαιακής µέτρησης, το οποίο 

έγινε ευρύτερα γνωστό ως Συµφωνία της Βασιλείας (Basel Capital Accord) ή εν 

συντοµία «Βασιλεία Ι» και αντιµετωπίζει δύο βασικά θέµατα. Το πρώτο θέµα αφορά 

τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για την κάλυψη έναντι 

της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο. ∆εύτερον, εξετάζεται ο καθορισµός των 

στοιχείων των ιδίων εποπτικών κεφαλαίων, που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες, 

ώστε να εκπληρώνουν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Έτσι, οι τράπεζες έχουν 

βασική υποχρέωση να καλύπτουν διαρκώς µια ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 8% 

και ορίζεται ο δείκτης φερεγγυότητας για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, 

που συνδέει το ύψος των ιδίων κεφαλαίων µε τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο δείκτης 

Φερεγγυότητας µπορεί να οριστεί ως ο λόγος των Εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της 

Τράπεζας, προς τα σταθµισµένα µε τον πιστωτικό κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού 

(εσωλογιστικών και εξωλογιστικών στοιχείων). 

Ήδη όµως από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 είχαν καταστεί φανερές 

ορισµένες ελλείψεις και αδυναµίες του συµφώνου της Βασιλείας Ι. Ειδικότερα η 

ανάπτυξη νέων σύνθετων τραπεζικών προϊόντων, όπως η τιτλοποίηση απαιτήσεων, 

προκάλεσε ανησυχίες όσον αφορά την επάρκεια του εποπτικού πλαισίου. Ορισµένες 

από τις βασικότερες ελλείψεις και αδυναµίες του συµφώνου της Βασιλείας Ι ειναι: 

• Η οµαδοποίηση στις κατηγορίες στάθµισης για τον πιστωτικό κίνδυνο ήταν πολύ 

συγκεντρωτική και ως ένα βαθµό αυθαίρετη, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 

επαρκής διαφοροποίηση µε βάση τον πραγµατικό πιστωτικό κίνδυνο κάθε 

χρηµατοδοτικού ανοίγµατος . 

• ∆εν λαµβάνονταν υπόψη οι λοιποί κίνδυνοι και ειδικότερα ο λειτουργικός ,δηλαδή 

κίνδυνος από ανεπάρκεια των πληροφορικών συστηµάτων, λάθη κατά την 

διεκπεραίωση των συναλλαγών, κατάχρηση κ.λ.π. αλλά εµµέσως εθεωρείτο ότι οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό και τον κίνδυνο αγοράς κάλυπταν και 

τους λοιπούς κινδύνους . 

• Η εποπτική αντιµετώπιση ορισµένων τεχνικών και προϊόντων δεν ήταν επαρκώς 
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εξειδικευµένη. Ενδεικτικά αναφέρω την τιτλοποίηση απαιτήσεων και τα πιστωτικά 

παράγωγα, τεχνικές που έχουν σηµειώσει σηµαντική ανάπτυξη ως µέσα µεταφοράς 

πιστωτικού κινδύνου στην αγορά. 

• Το σύµφωνο όχι µόνο δεν παρείχε κίνητρα στις τράπεζες να αναπτύξουν 

βελτιωµένα συστήµατα διαχείρισης κινδύνου αλλά, αντίθετα, αφενός ενθάρρυνε σε 

ορισµένες περιπτώσεις την τυπική µόνο συµµόρφωση προς τις διατάξεις και , 

αφετέρου υποχρέωνε τις τράπεζες που είχαν αξιόπιστα συστήµατα υπολογισµού του 

πιστωτικού κινδύνου και των απαιτούµενων για την κάλυψή του κεφαλαίων να 

προβαίνουν σε διπλό υπολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων , ένα για εσωτερική 

χρήση και ένα για συµµόρφωση µε τις εποπτικές διατάξεις . 

Η συνειδητοποίηση των αδυναµιών του συµφώνου της Βασιλείας Ι αλλά και η 

πίεση της αγοράς οδήγησε στην έναρξη των εργασιών για την αναθεώρηση 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. 

 

4.3Βασιλεία ΙΙ 

 

Όπως επισηµάνθηκε και προηγουµένως, λόγω της διεύρυνσης των 

χρηµατοοικονοµικών «προϊόντων» αλλά και των τραπεζικών δραστηριοτήτων, µε 

βάση και τις απαιτήσεις της πραγµατικής οικονοµίας στη δεκαετία του ΄90, 

δηµιουργήθηκε η ανάγκη επανεξέτασης της Βασιλείας Ι µε έµφαση στην 

επανεξέταση του πιστωτικού κινδύνου. 

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας βασίζονται σε τρεις 

αλληλένδετους και συµπληρωµατικούς πυλώνες, οι οποίοι συµβάλλουν στην 

ασφάλεια και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος: 

� Πυλώνας Ι: επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των 

αναλαµβανόµενων κινδύνων και εισαγωγή µέτρησης του λειτουργικού 

κινδύνου. 

� Πυλώνας ΙΙ: εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. 
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� Πυλώνας ΙΙΙ: πειθαρχία της αγοράς µέσω της δηµοσιοποίησης στοιχείων 

σχετικά µε τη διάρθρωση των αναλαµβανόµενων κινδύνων και της 

κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

 

Με τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα επιδιώκεται η ανάπτυξη και επέκταση 

των τυποποιηµένων κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας που τέθηκαν µε τη Συνθήκη 

της Βασιλείας Ι. Μεταξύ των νέων σηµαντικών προτάσεων ήταν και αυτή για τη 

δυνατότητα ανάπτυξης εσωτερικών συστηµάτων αξιολόγησης του πιστωτικού 

κινδύνου [internal rating based (IRB) approaches] και η συστηµατική χρήση αυτών, 

µετά από την ειδική πιστοποίηση από τις εποπτικές αρχές, αντί των ισχυόντων έως 

τότε τυποποιηµένων κανόνων.  

Με τον τρίτο πυλώνα, από την άλλη πλευρά, επιδιώκεται η ενθάρρυνση 

ανάληψης και υιοθέτησης ασφαλών πρακτικών από τις τράπεζες.  

Σηµειώνεται ότι η Επιτροπή φρόντισε ώστε οι κανόνες της νέας Συνθήκης 

(Basel II) είναι διαµορφωµένοι έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή τους σε όλες 

τις χώρες, διεθνώς, που ενδεχοµένως το επιθυµούν.  Παρά το γεγονός ότι η χώρα µας 

δεν συµπεριλαµβάνεται στην Οµάδα των ∆έκα, η εφαρµογή ήταν σχεδόν ταυτόχρονη 

µε όλες της χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.49 

Ένας από τους βασικότερους στόχους της Βασιλείας Ι ήταν η δηµιουργία 

συνθηκών ίσου ανταγωνισµού µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων στην διεθνή 

χρηµατοοικονοµική αγορά. Η Βασιλεία ΙΙ, όµως, αποµακρύνεται από την ιδέα ότι οι 

εποπτικοί κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Αναγνωρίζει ότι όσο πιο 

ανεπτυγµένο και αποτελεσµατικό είναι ένα πιστωτικό ίδρυµα ως προς την εκτίµηση 

και τη διαχείριση των αναλαµβανοµένων κινδύνων, τόσο µικρότερο κεφάλαιο θα 

είναι απαραίτητο να διακρατά για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ορισµένοι από 

τους κυριότερους στόχους του αναθεωρηµένου συµφώνου της Βασιλείας II είναι:  

 

1. Η αντιστοίχιση ,κατά το δυνατόν, των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών µε τον 

πιστωτικό κίνδυνο, που πράγµατι εµπεριέχεται σε κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα. 

2. Η διεύρυνση των εποπτικά αναγνωριζόµενων µέσων και τεχνικών αντιστάθµισης ή 

µεταφοράς των πιστωτικών κινδύνων. 

3. Ο καθορισµός συγκεκριµένων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του 
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 Αγγελόπουλος Π., «Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα», 2008.  
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λειτουργικού κινδύνου. 

4. Η ενθάρρυνση των τραπεζών για την χρήση εσωτερικών συστηµάτων µέτρησης 

και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. 

5. Ο προσδιορισµός βασικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν την διαδικασία 

αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές της πολιτικής και των µηχανισµών των 

τραπεζών για την διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας .Η αξιολόγηση αυτή 

θα λαµβάνει υπόψη την φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων των εποπτευόµενων 

πιστωτικών ιδρυµάτων και το είδος και το ύψος των σχετικών κινδύνων που 

αναλαµβάνουν. 

6. Η ενίσχυση της αρχής της πειθαρχίας που η αγορά επιβάλει στα πιστωτικά 

ιδρύµατα µέσω της υποχρεωτικής δηµοσιοποίησης ποιοτικών και ποσοτικών 

στοιχείων που να επιτρέπουν την αντικειµενική αξιολόγηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων. Η 

αξιολόγηση αυτή από την αγορά ουσιαστικά προσδιορίζει και το κόστος δανεισµού 

των τραπεζών και κατά συνέπεια την επιτοκιακή πολιτική έναντι των πελατών.50 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών 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. (Πεπέ, 2007) 

Σύµφωνα µε το σύµφωνο της Βασιλείας Ι είναι: 

 

Εποπτικά κεφάλαια 

 

Πιστωτικός κίνδυνος + Κίνδυνος αγοράς 

 

(Με δεδοµένους συντελεστές στάθµισης κινδύνων) 

 

Και πρέπει να είναι > 8 % 

 

Ενώ σύµφωνα µε το νέο σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ ο ίδιος δείκτης υπολογίζεται ως 

εξής: 

Και θα πρέπει να είναι > 8 % 
                                                           
50

 Γκαργκάνας, Ν. (2003). Ομιλία του διοικητή της τράπεζας της Ελλάδας κ. Νικολάου Χ. 

Γκαργκάνα στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του η λέσχη Propeller club. 
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Εποπτικά κεφάλαια 

Πιστωτικός + Κίνδυνος αγοράς + Λειτουργικός 

 

 

4.4 ∆ιαχείριση Κινδύνων Στο Πλαίσιο Της Βασιλείας ΙΙ  

 

Το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά, παρέχει κίνητρα και 

επικεντρώνεται στον κίνδυνο. ∆ίνει κίνητρα για να αναπτυχθούν συστήµατα 

διαχείρισης των κινδύνων και έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η Βασιλεία ΙΙ δεν 

πρέπει να εκλαµβάνεται ως µια υποχρέωση προς την εποπτική αρχή αλλά µια 

ευκαιρία για βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης των κινδύνων. Αν οι τράπεζες 

εκµεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία θα καταλήξουν σε καλύτερη αναγνώριση, 

ποσοτικοποίηση και εκτίµηση του κινδύνου. Οι διαδικασίες αυτές δεν είναι 

καινούργιες αλλά θα γίνουν πιο συστηµατοποιηµένες και αυστηρές µε αποτέλεσµα να 

µειώνεται η πιθανότητα κακών αποφάσεων αλλά κα να υπάρχει ένα σύστηµα 

έγκαιρης προειδοποίησης το οποίο θα ενεργοποιείται νωρίς και θα λαµβάνονται και 

θα λαµβάνονται διορθωτικές ενέργειες. Ιδιαίτερα ωφεληµένες αναµένεται να είναι οι 

µικρότερες και οι λιγότερο εξελιγµένες τράπεζες. Κατ’ ουσία, τους παρέχεται δωρεάν 

ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο αν επιχειρούσαν να 

αναπτύξουν µόνες τους θα απαιτούσε σηµαντικούς επενδυτικούς πόρους. Τώρα το 

σύστηµα είναι έτοιµο και καλούνται να στρέψουν τους πόρους στην υλοποίηση του. 

Γενικά , η συµβολή της Βασιλείας ΙΙ στην χρηµατοοικονοµική αποτελεσµατικότητα 

και σταθερότητα µέσω αυτού του παράγοντα είναι αναµφισβήτητη.51 

 

4.5 Βασιλεία ΙΙΙ 

 

Οι ισχυρότεροι στον κόσµο κεντρικοί τραπεζίτες σε συνεργασία µε τις εποπτικές 

αρχές συµφώνησαν για τα νέα δεδοµένα που θα πρέπει κυριαρχήσουν στο παγκόσµιο 

τραπεζικό σύστηµα προκειµένου να µην εµφανιστεί άλλη νέα χρηµατοπιστωτική 

κρίση, όπως αυτήν την οποία βιώνουµε σήµερα. 
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 Ζοπουνίδης Κ., «Σύγχρονα Θέματα Τραπεζικού Μάνατζμεντ», 2009,σελ.212-213.  
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Οι νέοι κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας («Βασιλεία ΙΙΙ») θα αποτελέσουν 

µια αναβάθµιση ουσιαστικά των προηγούµενων κανόνων που αφορούσαν τη 

διάσωση των τραπεζών από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007-2008, 

η οποία έφερε στο χείλος της καταστροφής ολόκληρο το τραπεζικό σύστηµα και 

βύθισε την παγκόσµια οικονοµία στην µεγαλύτερη και πιο µακρόχρονη ύφεση, οι 

συνέπειες και τα αποτελέσµατα της οποίας ακόµη µας ταλαιπωρούν. 

Οι καινούριοι κανόνες θα καλύπτουν εκτός από την κεφαλαιακή επάρκεια και 

τη ρευστότητα, όπως οι προηγούµενοι, και τα χρέη των εµπορικών τραπεζών ώστε να 

διασφαλιστεί ότι έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια και δεν θα χρειαστεί να διασωθούν 

από χρήµατα των φορολογουµένων. Όπως είναι γνωστό, τα τεράστια πακέτα 

διάσωσης των τραπεζών τα τελευταία δύο χρόνια κόστισαν στους φορολογουµένους 

δισεκατοµµύρια ευρώ και δολάρια και εκτίναξαν το δηµόσιο χρέος σε ύψη-ρεκόρ για 

αρκετές χώρες.52  

Οι νέες ρυθµιστικές αρχές παγκοσµίως αποφάσισαν να καθιερώσουν 

υψηλότερα κριτήρια για την κεφαλαιακή επάρκεια σε περίοδο 5-10 ετών. Η 

εφαρµογή της νέας συµφωνίας θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2013 και θα είναι 

σταδιακή στους επιµέρους όρους της. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές στόχο έχουν να 

καταστήσουν τις τράπεζες παγκοσµίως πιο ευέλικτες, µετά από την υπάρχουσα πλέον 

εµπειρία της χρηµατοοικονοµικής κρίσης.53  

Ύστερα από πολύµηνες διαπραγµατεύσεις στην Ελβετία, οι κεντρικοί 

τραπεζίτες και οι αξιωµατούχοι των 27 χωρών-µελών της Επιτροπής της Βασιλείας 

για την Τραπεζική Εποπτεία, πήραν αποφάσεις για το πώς ο τραπεζικός κλάδος θα 

καταστεί λιγότερο ευπαθείς σε ενδεχόµενες µελλοντικές χρηµατοοικονοµικές κρίσεις. 

Συγκεκριµένα, οι τράπεζες πλέον καλούνται να διπλασιάσουν το ποσοστό των 

κεφαλαίων τους, έχοντας ωστόσο µια προθεσµία δέκα ετών προκειµένου να 

συµµορφωθούν στους νέους κανόνες. 

Συγχρόνως, η Επιτροπή της Βασιλείας απαιτεί πλέον από τα πιστωτικά 

ιδρύµατα παγκοσµίως να έχουν ίδια κεφάλαια που θα ανέρχονται στο 7% των 

κεφαλαίων τους, καθώς και περαιτέρω 2,5% «προφύλαξη» προκειµένου να 

                                                           
52

 www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artid=345519&dt=27/07/2010#ixzz12T9nm2ue 

 
53

 www.capital.gr  
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αντεπεξέλθουν σε µελλοντικά σενάρια προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα 

γνωστά πλέον stress test, στα οποία θα διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Οι τράπεζες που θα κατορθώσουν να ανταποκριθούν σε αυτούς τους όρους, θα 

µπορούν δηλαδή να καταβάλλουν το ανάλογο µέρισµα, δεν θα υποχρεωθούν να 

αυξήσουν το κεφάλαιό τους αλλά επιβάλλεται να γνωρίζουν ότι προσδιορισµοί του τι 

ορίζεται ως κεφάλαιο και το µέγεθος του ρίσκου που αναλαµβάνουν έχουν γίνει πιο 

αυστηροί. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

STRESS TEST ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

 

 

1.1 Εισαγωγή 
 
 
Η Προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τους 

υπεύθυνους χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης του κινδύνου, διότι δίνει µια σαφή ιδέα 

για την ευαισθησία ενός χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο. Με την εφαρµογή τεχνικών 

προσοµοίωσης µετράµε την πιθανή απώλεια που θα µπορούσε να υπάρξει σε ένα 

υποθετικό σενάριο κρίσης. 

 

 

1.2 Μεθοδολογία  
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό, επιδιώκουµε µια εµπειρική άσκηση προσοµοίωσης καταστάσεων 

κρίσης (stress-test) στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο βασισµένη σε ιστορικά σενάρια 

κρίσης.  Το πρώτο βήµα είναι να εκτιµήσουµε τον  κίνδυνο µε τη µεθοδολογία VaR 

και στη συνέχεια  να αξιολογήσουµε τα δεδοµένα που θα προκύψουν αφού εισάγουµε 

προηγουµένως τη µεταβλητότητα και την συσχέτιση   που παρατηρήθηκε στο  
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σενάριο. Συγκεκριµένα, το σενάριο που θα χρησιµοποιήσουµε είναι η ηµεροµηνία 

που παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη πτώση της απόδοσης των µετοχών, κατά τη 

διάρκεια τις κρίσης που ξεκίνησε το 2009, και αντιστοιχεί στις  11/10/2011. 

 

1.3 Συλλογή δεδοµένων 

 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούµε είναι της µορφής χρονοσειρών. Για την 

επεξεργασία, ανάλυση και την µοντελοποίηση των δεδοµένων χρησιµοποιούµε το 

στατιστικό λογισµικό πακέτο E-views το οποίο µας προσφέρει την πολυτέλεια να 

συλλέγουµε, να υπολογίζουµε και να παρουσιάζουµε γραφικές παραστάσεις χρήσιµες 

για την επιχειρηµατολογία µας, γρήγορα και αξιόπιστα. Το χαρτοφυλάκιο  που 

επιλέξαµε αποτελείται  από µετοχές  έξι ελληνικών τραπεζών: ALPHA BANK, 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , 

EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.  Αυτές οι τράπεζες αποτελούν τον κορµό 

του ελληνικού τραπεζικού κλάδου   και τον αντιπροσωπεύουν σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 90%. Στο χαρτοφυλάκιο που δηµιουργήσαµε όλες οι τράπεζες 

συµµετέχουν µε ίδιο ακριβώς ποσοστό, δηλαδή 16,66. 

Για αυτή την εργασία τα δεδοµένα που χρησιµοποιήσαµε αφορούν 2043 

ηµερήσιες παρατηρήσεις συνολικά, οι οποίες εκτείνονται από την 02/01/2004 έως την 

01/03/2012, και τα οποία παρασχέθηκαν από το λογισµικό παροχής δεδοµένων 

Naftemporiki. 

 
1.4 Περιγραφικά στατιστικά µέτρα  
 

Αρχικά θα εξετάσουµε την κάθε σειρά, µια προς µια, ως προς τα στατιστικά 

περιγραφικά µέτρα, έτσι ώστε να βγουν κάποια πρώτα συµπεράσµατα για την 

διαχρονική πορεία των µετοχών της ALPHA BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ , EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Οι παρατηρήσεις µας, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, είναι ηµερήσιες σε 

πενθήµερη βάση και αφορούν την περίοδο από 02/01/2004 έως 01/03/2012, το 

πλήθος των παρατηρήσεων είναι 2043.  

Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά και για τις έξι τράπεζες 

η διαχρονική πορεία των τιµών των µετοχών. 
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Διάγραμμα 6 : Διαχρονική πορεία των τιμών 

 

Για αυτή την περίοδο, θα πρέπει πρώτα από όλα να δηµιουργήσουµε τις αποδόσεις 

των τιµών των χρονολογικών σειρών χρησιµοποιώντας τον παρακάτω τύπο:  

Rt=ln(
������) 

Οι αποδόσεις Rt που συχνά αναφέρεται και ως λογαριθµηµένες αποδόσεις (Tsay, 

2002) ορίζονται ως o λογάριθµος του λόγου τιµών της θέσης τη χρονική περίοδο t και 

της προηγούµενης   t-1.  

Το δείγµα µας δηλαδή, αποτελείται από 2043 ιστορικές ηµερήσιες αποδόσεις, 

οι οποίες παρουσιάζονται  διαγραµµατικά στη συνέχεια, για κάθε τράπεζα ξεχωριστά. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

04 05 06 07 08 09 10 11

ALPHA ATE CYPR
EURO PIR ETE

-.4

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

04 05 06 07 08 09 10 11 12

ΑΓΡΟΤΙΚΗ   

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

04 05 06 07 08 09 10 11 12

ALPHABANK



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

Με τη βοήθεια του οικονοµετρικού πακέτου E-views 6.0, προέκυψαν τα 

παρακάτω περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία όπως παρουσιάζονται εδώ είναι  

µε τη σειρά τα εξής: 

ο µέσος (Mean) των µεταβλητών, η διάµεσος (Median), η µεγαλύτερη (Maximum) 

και  η µικρότερη (Minimum) τιµή , και η τυπική απόκλιση (Std. Dev.). Στη συνέχεια 

ακολουθεί ο συντελεστής ασυµµετρίας (skewness), ο οποίος δίνει πληροφορίες για 

την ασυµµετρία της κατανοµής των δεδοµένων. Τιµές κοντά στο µηδέν παρέχουν 

ενδείξεις ότι η κατανοµή των παρατηρήσεων είναι συµµετρική. Αρνητικές τιµές του 

συντελεστή ασυµµετρίας είναι ένδειξη ότι η κατανοµή παρουσιάζει αρνητική ή 

αριστερή ασυµµετρία. Τέλος η κατανοµή είναι θετικά ή δεξιά ασύµµετρη όταν 

έχουµε θετικές τιµές. Όταν η κατανοµή είναι θετικά ασύµµετρη ο µέσος των 

παρατηρήσεων είναι µεγαλύτερος από τη διάµεσο η οποία είναι µεγαλύτερη µε τη 

σειρά της από την κορυφή. Το ακριβώς αντίθετο ισχύει για την περίπτωση της 

αρνητικής ασυµµετρίας. ∆ηλαδή ο µέσος είναι µικρότερος από τη διάµεσο η οποία 
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είναι µικρότερη από την κορυφή. Για την περίπτωση της συµµετρικής κατανοµής 

αυτά τα τρία µέτρα ταυτίζονται. Ο συντελεστής κύρτωσης(Kurtosis) αναφέρεται στην 

κυρτότητα της κατανοµής των δεδοµένων. Αρνητικές τιµές σηµαίνουν ότι η 

κατανοµή είναι πλατύκυρτη ενώ θετικές τιµές ότι είναι λεπτόκυρτη. Τιµές κοντά στο 

µηδέν είναι ένδειξη ότι η κατανοµή είναι µεσόκυρτη. Όταν αναφερόµαστε στην 

κυρτότητα µιας κατανοµής αναφερόµαστε στα άκρα της κατανοµής ή “ουρές” της 

κατανοµής όπως αλλιώς λέγονται. Οι “παχιές” ουρές είναι ένδειξη πλτατύκυρτης 

κατανοµής. Αντίθετα οι “λεπτές” ουρές αποτελούν ένδειξη πως η κατανοµή είναι 

λεπτόκυρτη. Τέλος ο συντελεστής Jarque-Bera  και Probability αναφέρονται στην 

κανονικότητα της κατανοµής των δεδοµένων  και κλείνουµε µε το άθροισµα των 

τιµών των µεταβλητών (Sum) και τον αριθµό των παρατηρήσεων (Observations). 

 

 

 

 

Διάγραμμα 8: Περιγραφικά στοιχεία Alpha Bank 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2

Series: RA
Sample 1/02/2004 3/01/2012
Observations 2043

Mean      -0.001039
Median   0.000000
Maximum  0.262364
Minimum -0.215888
Std. Dev.   0.036751
Skewness   0.347848
Kurtosis   10.20139

Jarque-Bera  4455.790
Probability  0.000000



 

74 

 

 

 

Διάγραμμα 9: Περιγραφικά στοιχεία Αγροτικής Τράπεζας 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 10: Περιγραφικά στοιχεία τράπεζας Κύπρου 
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Διάγραμμα 11 :Περιγραφικά στοιχεία Ενικής Τράπεζας 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 12: Περιγραφικά στοιχεία Eurobank 
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Διάγραμμα 13: Περιγραφικά στοιχεία Τράπεζας Πειραιώς 

 

Στα παραπάνω γραφήµατα παρουσιάζονται το ιστόγραµµα και τα βασικά 

στατιστικά µέτρα για τις αποδόσεις της µετοχής της κάθε τράπεζας . Με µια πρώτη 

σύγκριση που µπορεί να γίνει µετά τον υπολογισµό των στατιστικών περιγραφικών 

µέτρων της κάθε σειράς ξεχωριστά είναι γεγονός ότι καµία από τις µεταβλητές µας 

δεν φαίνεται να ακολουθεί τη κανονική κατανοµή,  µε τις αποδόσεις των Πειραιώς 

και Αγροτικής να αποκλίνουν σε µεγαλύτερο βαθµό. Ακόµη, η κατανοµή των 

δεδοµένων όχι µόνο δε φαίνεται να προσεγγίζεται από την κανονική κατανοµή αλλά 

παρουσιάζει «παχιές ουρές» καθώς ο συντελεστής κύρτωσης για όλες τις τράπεζες  

είναι µεγαλύτερος του 3. Τέλος, την πιο οµαλή πορεία από τις έξι τράπεζες 

ακολουθούν οι αποδόσεις της Εθνικής Τράπεζας αφού έχει την µικρότερη τυπική 

απόκλιση (sd=0,03) κάτι που επίσης φαίνεται και από την σύγκριση των 

διαγραµµάτων (linegrafs). 

Σε αυτό το σηµείο αξίζει να παρουσιάσουµε και το γράφηµα µε την καθηµερινή 

διακύµανση των τιµών, όπου φαίνεται το πώς ο κίνδυνος, στο πλαίσιο της 

µεταβλητότητας, αυξάνεται κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
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Διάγραμμα 14: Διαχρονική Διακύμανση των τιμών 

 

 
1.5 Εκτίµηση Var  
 
 

Προχωρούµε στο επόµενο βήµα που είναι ο υπολογισµός της  VaR. Όπως αναφέραµε 

και σε προηγούµενο κεφάλαιο η Αξία σε Κίνδυνο (VaR) δείχνει την µέγιστη απώλεια 

σε ένα συγκεκριµένο χρόνο µε ένα ορισµένο επίπεδο εµπιστοσύνης. Εδώ θα 

εκτιµήσουµε την ηµερήσια  VaR, σε επίπεδο εµπιστοσύνης 99%, για κάθε τράπεζα 

ξεχωριστά µε το οικονοµετρικό µοντέλο GARCH. Χρησιµοποιούµε το  GARCH γιατί 

µπορεί να αποδώσει εύστοχα την οικονοµική συµπεριφορά των χρηµατοοικονοµικών 

σειρών, καθώς τις εµφανίζει να εξαρτώνται από το πιο πρόσφατο οικονοµικό γεγονός 

(τετράγωνο των καταλοίπων) και από τις κρατούσες συνθήκες (η πιο πρόσφατη 

εκτίµηση της διακύµανσης). Το εν λόγω υπόδειγµα, είναι σχετικά εύκολο στην 

εφαρµογή του και παρέχει σχετικά καλές βραχυχρόνιες προβλέψεις, ενσωµατώνοντας 

την επιρροή του µακροχρόνιου επιπέδου της διακύµανσης. 

 
Το µοντέλο GARCH για τη διακύµανση έχει την εξής µορφή:  
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όπου h
t+1 

είναι η διακύµανση, το ω είναι ο σταθερός όρος,, r
i
είναι η απόδοση της 

µετοχής, m
i 
είναι η µέση τιµή της απόδοσης της µετοχής και h

i
είναι η διακύµανση 

των αποδόσεων της µετοχής. Ο όρος ( r
i 
– m

i 
) είναι το τετράγωνο των καταλοίπων 

και το γινόµενο ah
t
ε

t

2 
είναι ο παράγοντας ARCH και το γινόµενο bh

t 
είναι ο 

παράγοντας GARCH.   

Το µοντέλο GARCH το οποίο µόλις περιγράψαµε χαρακτηριστικά αποκαλείται 

GARCH (1,1). Οι αριθµοί στην παρένθεση περιγράφουν τον αριθµό των 

αυτοπαλίνδροµων υστερήσεων ή τους όρους ARCH και τον αριθµό των υστερήσεων 

κινητών µέσων όρων ή τους όρους GARCH. Συνεπώς θα εκτιµήσουµε τους 

συντελεστές µε τη βοήθεια του στατικού λογισµικού E-views εφαρµόζοντας τη 

µέθοδο ARCH-Autoregressive Conditional Heteroskedasticity µε 1 συνιστώσα 

ARCH και 1 συνιστώσα GARCH σε δείγµα παρατηρήσεων από τις 05/01/2004 ως τις 

01/03/2012. 

Προσαρµόζουµε λοιπόν τη σειρά αποδόσεων της ALPHA BANK σε µοντέλο 

GARCH(1,1) και τα αποτελέσµατα που λαµβάνουµε είναι τα παρακάτω. Οι 

στατιστικές του πίνακα είναι ο λόγος των συντελεστών προς τις τυπικές αποκλίσεις, 

ενώ τον πίνακα συµπληρώνουν τα p-values. 

 

Πίνακας 4: Αποτελέσµατα GARCH για την ALPHA BANK 

 

Dependent Variable: RA   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution 

Date: 05/23/12   Time: 01:25   

Sample (adjusted): 1/05/2004 3/01/2012  

Included observations: 2043 after adjustments 

Convergence achieved after 13 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 
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      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 0.000599 0.000446 1.343546 0.1791 

     
      Variance Equation   

     
     C 3.23E-06 1.65E-06 1.955110 0.0506 

RESID(-1)^2 0.086041 0.012216 7.043542 0.0000 

GARCH(-1) 0.916615 0.010983 83.45947 0.0000 

     
     T-DIST. DOF 10.52936 2.158706 4.877625 0.0000 

     
     R-squared -0.001987     Mean dependent var -0.001039 

Adjusted R-squared -0.003954     S.D. dependent var 0.036751 

S.E. of regression 0.036824     Akaike info criterion -4.398153 

Sum squared resid 2.763544     Schwarz criterion -4.384394 

Log likelihood 4497.714     Hannan-Quinn criter. -4.393106 

Durbin-Watson stat 1.876079    

 

 

Διάγραμμα 15: Διάγραμμα εκτιμημένου VaR Alpha Bank με οικονομετρική προσέγγιση 
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VaR &  Αποδόσεις 

 

Διάγραμμα 16: Το εκτιμημένο VaR της Alpha Bank σε σχέση με τη διασπορά των τιμών των 

αποδόσεων παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

Συνεχίζουµε µε την Αγροτική Τράπεζα 

 

Πίνακας 5: Αποτελέσµατα GARCH για την Αγροτική Τράπεζα 

Dependent Variable: RATE   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution 

Date: 05/23/12   Time: 01:28   

Sample (adjusted): 1/05/2004 3/01/2012  

Included observations: 2043 after adjustments 

Convergence achieved after 14 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 
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      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C -0.002048 0.000438 -4.671802 0.0000 

     
      Variance Equation   

     
     C 1.32E-05 4.16E-06 3.179757 0.0015 

RESID(-1)^2 0.158671 0.024337 6.519841 0.0000 

GARCH(-1) 0.862448 0.015327 56.26835 0.0000 

     
     T-DIST. DOF 3.690760 0.341958 10.79301 0.0000 

     
     R-squared -0.000007     Mean dependent var -0.002157 

Adjusted R-squared -0.001970     S.D. dependent var 0.041190 

S.E. of regression 0.041230     Akaike info criterion -4.304543 

Sum squared resid 3.464450     Schwarz criterion -4.290783 

Log likelihood 4402.090     Hannan-Quinn criter. -4.299496 

Durbin-Watson stat 1.840321    

 

 

Διάγραμμα 17: Διάγραμμα εκτιμημένου VaR Αγροτικής Τράπεζας με οικονομετρική προσέγγιση 
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VaR &  Αποδόσεις 

 

Διάγραμμα 18: Το εκτιμημένο VaR της Αγροτικής τράπεζας σε σχέση με τη διασπορά των τιμών 

των αποδόσεων είναι: 

 

Οµοίως για την Τράπεζα Κύπρου έχουµε: 

 

Πίνακας 6: Αποτελέσµατα GARCH για την Τράπεζα Κύπρου 

 

Dependent Variable: RCY   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution 

Date: 05/23/12   Time: 01:29   

Sample (adjusted): 1/05/2004 3/01/2012  

Included observations: 2043 after adjustments 

Convergence achieved after 12 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 
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      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 0.000458 0.000484 0.946785 0.3437 

     
      Variance Equation   

     
     C 8.34E-06 3.10E-06 2.687755 0.0072 

RESID(-1)^2 0.105617 0.016107 6.557163 0.0000 

GARCH(-1) 0.896028 0.014069 63.68621 0.0000 

     
     T-DIST. DOF 5.193918 0.623228 8.333898 0.0000 

     
     R-squared -0.000868     Mean dependent var -0.000481 

Adjusted R-squared -0.002832     S.D. dependent var 0.031880 

S.E. of regression 0.031925     Akaike info criterion -4.399352 

Sum squared resid 2.077156     Schwarz criterion -4.385592 

Log likelihood 4498.938     Hannan-Quinn criter. -4.394305 

Durbin-Watson stat 1.925540    

 

 

Διάγραμμα 19: Διάγραμμα εκτιμημένου VaR Τράπεζας Κύπρου με οικονομετρική προσέγγιση 
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VaR &  Αποδόσεις 

 

Διάγραμμα 20: Το εκτιμημένο VaR της Τράπεζας Κύπρου σε σχέση με τη διασπορά των τιμών των 

αποδόσεων. 

 

Τα αποτελέσµατα για την Εθνική Τράπεζα είναι: 

 
Πίνακας 7: αποτελέσµατα GARCH για την Εθνική Τράπεζα 

 

Dependent Variable: RET   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution 

Date: 05/23/12   Time: 01:31   

Sample (adjusted): 1/05/2004 3/01/2012  

Included observations: 2043 after adjustments 

Convergence achieved after 13 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 
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      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 0.000737 0.000294 2.507486 0.0122 

     
      Variance Equation   

     
     C 9.98E-07 5.37E-07 1.856886 0.0633 

RESID(-1)^2 0.091041 0.012237 7.439966 0.0000 

GARCH(-1) 0.915572 0.010309 88.81683 0.0000 

     
     T-DIST. DOF 7.969307 1.393959 5.717033 0.0000 

     
     R-squared -0.002563     Mean dependent var -0.000801 

Adjusted R-squared -0.004531     S.D. dependent var 0.030382 

S.E. of regression 0.030451     Akaike info criterion -4.979284 

Sum squared resid 1.889787     Schwarz criterion -4.965524 

Log likelihood 5091.339     Hannan-Quinn criter. -4.974237 

Durbin-Watson stat 1.992238    

     
 

 
 

Διάγραμμα 21: Διάγραμμα εκτιμημένου VaR Εθνικής Τράπεζας με οικονομετρική προσέγγιση 
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VaR &  Αποδόσεις 
 

 
 

Διάγραμμα 22: Το εκτιμημένο VaR της Εθνικής τράπεζας σε σχέση με τη διασπορά των τιμών των 

αποδόσεων 

 

Για την Eurobank: 

 

Πίνακας 8: Αποτελέσµατα GARCH Για την Eurobank 

 

Dependent Variable: REU   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution 

Date: 05/23/12   Time: 01:32   

Sample (adjusted): 1/05/2004 3/01/2012  

Included observations: 2043 after adjustments 

Convergence achieved after 13 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 
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      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 0.000499 0.000442 1.129017 0.2589 

     
      Variance Equation   

     
     C 7.02E-07 8.52E-07 0.824448 0.4097 

RESID(-1)^2 0.053882 0.009051 5.952904 0.0000 

GARCH(-1) 0.949744 0.008555 111.0123 0.0000 

     
     T-DIST. DOF 9.406775 1.715395 5.483735 0.0000 

     
     R-squared -0.001896     Mean dependent var -0.001140 

Adjusted R-squared -0.003862     S.D. dependent var 0.037639 

S.E. of regression 0.037711     Akaike info criterion -4.438371 

Sum squared resid 2.898340     Schwarz criterion -4.424611 

Log likelihood 4538.796     Hannan-Quinn criter. -4.433324 

Durbin-Watson stat 1.864280    

 
 

 

∆ιάγραµµα 23: ∆ιάγραµµα εκτιµηµένου VaR Eurobank µε οικονοµετρική 
προσέγγιση 
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VaR &  Αποδόσεις 

 

Διάγραμμα 24: Το εκτιμημένο VaR της Eurobank σε σχέση με τη διασπορά των τιμών των 

αποδόσεων 

 

Τέλος, τα αποτελέσµατα για την Πειραιώς είναι: 

 

Πίνακας 9: Αποτελέσµατα GARCH για την Πειραιώς 

 

Dependent Variable: RPIR   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Student's t distribution 

Date: 05/23/12   Time: 01:33   

Sample (adjusted): 1/05/2004 3/01/2012  

Included observations: 2043 after adjustments 

Convergence achieved after 14 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 
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      Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 0.000853 0.000397 2.150211 0.0315 

     
      Variance Equation   

     
     C 3.39E-06 1.61E-06 2.101176 0.0356 

RESID(-1)^2 0.100681 0.015410 6.533678 0.0000 

GARCH(-1) 0.909163 0.011759 77.31503 0.0000 

     
     T-DIST. DOF 4.754570 0.542271 8.767884 0.0000 

     
     R-squared -0.002781     Mean dependent var -0.001029 

Adjusted R-squared -0.004750     S.D. dependent var 0.035690 

S.E. of regression 0.035775     Akaike info criterion -4.531458 

Sum squared resid 2.608267     Schwarz criterion -4.517698 

Log likelihood 4633.884     Hannan-Quinn criter. -4.526411 

Durbin-Watson stat 1.864973    

 

 

Διάγραμμα 25: Διάγραμμα εκτιμημένου VaR Πειραιώς με οικονομετρική προσέγγιση 
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VaR &  Αποδόσεις 

 

Διάγραμμα 26: Το εκτιμημένο VaR της Πειραιώς σε σχέση με τη διασπορά των τιμών των 

αποδόσεων 

 

Ύστερα από την σύγκριση των παραπάνω έχουµε να παρατηρήσουµε ότι η 
στατιστική Durbin-Watson είναι σε όλες τις σειρές  κοντά στο 2 κάτι που σύµφωνα 
µε τον Yule αποδεικνύει την ανυπαρξία αυτοσυσχέτισης . Τέλος, πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι υπάρχει έντονη διαχρονική µεταβλητότητα,  γεγονός  που φαίνεται 
και από τα γραφήµατα παραπάνω. Συνεχίζουµε , µε ίσως το πιο σηµαντικό και 
ενδιαφέρον µέρος της εργασίας που είναι η διενέργεια του Stress testing. 

 

1.6 Αποτελέσµατα Stress testing 

 

Σε γενικές γραµµές, η βάση της άσκησης προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων είναι 
να υπολογίσει εκ νέου το Value at Risk  χρησιµοποιώντας µεγαλύτερη 
µεταβλητότητα από τη διαπιστωθείσα. Όµως, από λειτουργική άποψη, το κύριο 
πρόβληµα µε  τις προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων εµφανίζεται κατά την 
ενσωµάτωση της  συσχέτισης.  Έρευνες έχουν δείξει  ότι η συσχέτιση δεν είναι 
σταθερή  µε την πάροδο του χρόνου, αλλά αυξοµειώνεται σε περιόδους κρίσης.  
Όπως οι  Aragonιs and Blanco (2000) επισηµαίνουν,  το παραπάνω έχει ως 
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αποτέλεσµα η µήτρα συσχέτισης να µην είναι θετικά ορισµένη και κατά συνέπεια, τα 
στοιχεία της να µην έχουν εσωτερική συνοχή. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η 
χρησιµοποίηση  της  µήτρα συσχέτισης ��. 

Σύµφωνα µε τον Alexander y Leigh (1997), για να εξασφαλιστεί ότι η µήτρα 
έχει θετική συσχέτιση, πρέπει να συµφωνεί  µε την  µαθηµατική θεωρία του 
Cholesky, η οποία είναι: 

 
                                                 A•AT=��, 
όπου, �� – η µήτρα συσχέτισης, 
A – Cholesky matrix 
Α

Τ – η Ανάστροφος µήτρα Cholesky.  
 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες συσχέτισης  για τις 31/12/2008 (σενάριο Ι) και 
για τις 11/10/2011 (σενάριο ΙΙ) 

 

Πίνακας 10: Πίνακας συσχέτισης Cholesky 31/12/2008 

 
Cholesky matrix 31/12/2008  

 
alpha 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
ate 33,60% 94,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
cypr 35,94% 24,00% 90,18% 0,00% 0,00% 0,00% 
ete 57,43% 30,93% 24,05% 71,88% 0,00% 0,00% 
euro 55,45% 29,46% 14,77% 30,98% 69,85% 0,00% 
pir 67,06% 22,09% 14,23% 25,75% 13,19% 63,05% 

 

 

Πίνακας 11: Πίνακας συσχέτισης Cholesky 11/10/2011 

Cholesky matrix 11/10/2011 
 

alpha 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
ate 59,82% 80,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
cypr 55,48% 6,23% 82,96% 0,00% 0,00% 0,00% 
ete 80,17% 22,93% 13,14% 53,62% 0,00% 0,00% 
euro 85,18% 15,19% 11,35% 12,08% 47,31% 0,00% 
pir 79,98% 17,07% 2,31% 27,20% 4,64% 50,44% 

 

Αφού έχουν γίνει όλα τα παραπάνω βήµατα,  µπορούµε να προχωρήσουµε στην 

ουσία του Stress-Testing που είναι η εκτίµηση του κινδύνου για κάθε σενάριο . Οι 

εκτιµήσεις του µέτρου VaR θα γίνουν σύµφωνα µε την παραµετρική µέθοδο VaR µε 

τη διόρθωση   Cornish-Fisher σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο: 
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VaR( stressed)= ωi • z
* • σ * i,daily 

Όπου, 

ωi    η αρχική αξία  επένδυσης  

σ * i,daily   η ηµερήσια τυπική απόκλιση  

z*
  το διάστηµα εµπιστοσύνης 99% 

 

Στους πίνακες 10 και 11 παρουσιάζονται  οι ατοµικές εκτιµήσεις VaR  ύστερα 
από τη δίορθωση Cornish-Fisher. Μπορούµε να υπολογίσουµε  και  µια παραλλαγή 
της VaR (raw VaR)  µε το άθροισµα των επιµέρους VaR , έτσι ώστε να έχουµε ένα 
συνολικό µέτρο του κινδύνου, χωρίς  να περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα  της 
διαφοροποίησης. Αν θέλουµε ,όµως ,να έχουµε µια πιο ρεαλιστική ιδέα της έκθεσης 
σε κίνδυνο, είναι απαραίτητο να εισαχθεί µια άλλη εκτίµηση, η οποία είναι η  
διαφοροποιηµένη VaR. Για την ενσωµάτωση των επιπτώσεων της διαφοροποίησης, 
εφαρµόζουµε τον ακόλουθο τύπο: 
 

VaR portfolio t =��	 • � ̅ • � 

Όπου, 

V=�VaR�,�VaR�,�⋮VaR�,��: Πίνακας µε διάσταση (nx1) που κατασκευάζεται απο τα επιµέρους µη 

διαφοροποιηµένα ατοµικά VaR που προέκυψαν από τον τύπο V= �� • z* • � ∗���� 
V

T
=[ VaR 1,t      VaR2,t   …    VaR n,t ]: η ανάστροφος µήτρα V 

�� – η µήτρα συσχέτισης A•AT, 
 

A – Cholesky matrix 
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Πίνακας 12: Individual VaR 31/12/2008 

 

Individual VaR 31/12/2008 
 

alpha -7,53% 
ate -11,14% 
cypr -8,69% 
ete -6,87% 
euro -7,10% 
pir -8,00% 
 

 

Πίνακας 13: Individual VaR 11/10/2011 

 

Individual VaR 11/10/2011 
 

alpha -21,59% 
ate -22,31% 
cypr -2,02% 
ete -17,19% 
euro -22,31% 
pir -21,84% 

 

Στον πίνακα  12  υπολογίσαµε το διαφοροποιηµένο VaR  του χαρτοφυλακίου και στις 

δύο περιπτώσεις. Πρόκειται για τη µέγιστη απώλεια  που µπορούµε να περιµένουµε 

µε ένα ορισµένο επίπεδο εµπιστοσύνης σε µια επιλεγµένη χρονική περίοδο. 

Ειδικότερα, έχουµε υπολογίσει ένα 99% διάστηµα εµπιστοσύνης. 

Πίνακας 14: Αποτελέσµατα stress test 

 31/12/2008 
 

11/10/2011 
 

VaRportfolio 
 

0,2574521 
 

0,577203 
 

 

Σε περίπτωση που επαναληφθεί το σενάριο της µεγάλης πτώσης των τιµών τις 

11/10/2011 η µέγιστη απώλεια που περιµένουµε για την Alpha bank  είναι  21,59%, 

για την Αγροτική 22,31% , για την Τράπεζα Κύπρου 2,02%, για την Εθνική 17,19%, 

για την Eurobank 22,31% και γα την Τράπεζα Πειραιώς 21,84%. Τα ποσοστά είναι 

πολύ αυξηµένα σε σχέση µε τα αντίστοιχα πριν την κρίση δηλαδή στις 31/12/2008 

όπου είναι αντίστοιχα για την Alpha bank  είναι  7,53%, για την Αγροτική 11,14%, 
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για την Τράπεζα Κύπρου 2,02%, για την Εθνική 6,87%, για την Eurobank 7,10% και 

γα την Τράπεζα Πειραιώς 8,00%. Καλύτερη αντίδραση απέναντι στον κίνδυνο  από 

όλες τις τράπεζες φαίνεται να έχει η Τράπεζα Κύπρου µε ποσοστό µόλις 2,02%. 

Αντίθετα, διαπιστώνουµε ότι ο κίνδυνος είναι πολύ µεγάλος για τις τράπεζες 

Αγροτική και  Eurobank αγγίζοντας το 22,31%. Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου φαίνεται 

πως ο κίνδυνος διπλασιάζεται µε την µέγιστη απώλεια να αγγίζει το 57,7 % από 

25,7% µε πιθανότητα 99%. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία  επιχειρήσαµε µια άσκηση προσοµοίωσης 

ακραίων καταστάσεων στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο µε σκοπό να εξετάσουµε πως 

αυτός θα αντιδράσει σε ένα υποτιθέµενο ακραίο σενάριο. Για το λόγο αυτό επιλέξαµε 

ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από µετοχές έξι ελληνικών τραπεζών, της ALPHA 

BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , 

EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ως ακραία κατάσταση  επιλέξαµε την 

ηµεροµηνία που παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη πτώση των τιµών των µετοχών και 

είναι η 11/10/2011. 

Ξεκινήσαµε αρχικά εξετάζοντας τα στατιστικά περιγραφικά µέτρα, έτσι ώστε 

να βγουν κάποια πρώτα συµπεράσµατα για την διαχρονική πορεία των µετοχών, όπου 

βρήκαµε ότι καµία από τις µεταβλητές µας δεν ακολουθεί τη κανονική κατανοµή. 

Ακόµη, η κατανοµή των δεδοµένων όχι µόνο δε φαίνεται να προσεγγίζεται από την 

κανονική κατανοµή αλλά παρουσιάζει «παχιές ουρές» καθώς ο συντελεστής 

κύρτωσης για όλες τις τράπεζες  είναι µεγαλύτερος του 3. 

Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην εκτίµηση  του κινδύνου (VaR) µέσω της 

οικονοµετρικής προσέγγισης µε το µοντέλο  GARCH(1,1). Χρησιµοποιήσαµε αυτό 

το υπόδειγµα γιατί  είναι σχετικά εύκολο στην εφαρµογή του και µπορεί να αποδώσει 

εύστοχα την οικονοµική συµπεριφορά των χρηµατοοικονοµικών σειρών  

ενσωµατώνοντας την επιρροή του µακροχρόνιου επιπέδου της διακύµανσης. Εδώ 

διαπιστώσαµε την ύπαρξη έντονης διαχρονικής µεταβλητότητας στη διακύµανση 

καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουµε και ιδιαίτερα κατά την περίοδο 

της κρίσης 2009-2012, όπως αναµενόταν. 

Επειδή το κύριο πρόβληµα µε  τις προσοµοιώσεις ακραίων καταστάσεων 

εµφανίζεται κατά την ενσωµάτωση της  συσχέτισης ,δηµιουργήσαµε τον πίνακα 

συσχέτισης �� για τις 31/12/2008 και 11/10/2011. Για να εξασφαλίσουµε την ύπαρξη  

θετική συσχέτισης, ώστε στοιχεία του πίνακα να έχουν εσωτερική συνοχή, 

χρησιµοποιήσαµε την  µαθηµατική θεωρία του Cholesky.  

Τέλος, κάνοντας χρήση της παραµετρικής µεθόδου  VaR και µε τη βοήθεια του 

δείκτη Cornish-Fisher εκτιµήσαµε σε πρώτο στάδιο ,τον ατοµικό κίνδυνο για τις 

31/12/2008 και 11/10/2011 και αντίστοιχα στη συνέχεια τον κίνδυνο του 

χαρτοφυλακίου που δηµιουργήσαµε.  
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Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν έχουν αρκετά µεγάλο ενδιαφέρον καθώς 

δείχνουν την αντίδραση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου σε µια υποτιθέµενη 

µεγάλη πτώση των τιµών και δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σε πέντε από τις έξι 

τράπεζες ο κίνδυνος αυξήθηκε πάνω από δέκα ποσοστιαίες µονάδες δείχνοντας την 

αδυναµία των ελληνικών τραπεζών να ανταποκριθούν στην κρίση. Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι η Τράπεζα Κύπρου σε αντίθεση από τις άλλες τράπεζες εµφανίζει µειωµένο 

κίνδυνο κατά 6 ποσοστιαίες µονάδες από 8,7% σε 2% κατατάσσοντάς την σε 

καλύτερη θέση από τις υπόλοιπες. Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο και εδώ τα 

αποτελέσµατα δεν διαφέρουν καθώς σύµφωνα µε το stress test ο κίνδυνος σχεδόν 

διπλασιάστηκε από 26% σε 58% περίπου.  

Αν και οι τράπεζες δέχτηκαν οικονοµική βοήθεια και στήριξη από το ελληνικό 

κράτος αλλά και οι ίδιες από µόνες τους, προσαρµόστηκαν και περιόρισαν το 

δανεισµό, θέτοντας πιο αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια στη δραστηριότητα τους 

Αυτή, ώστε να επιβιώσουν σε ένα  άκρως ασταθές οικονοµικό περιβάλλον, τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη διενέργεια του  stress test δείχνουν έντονα την 

επιδεινούµενη θέση των ελληνικών τραπεζών και την ανάγκη για περισσότερα µέτρα. 
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