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ΣΥΝΟΨΗ

Η διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων, οι οποίοι αναπτύσσονται στην
παγκοσμιοποιημένη

και

συνεχώς

μεταβαλλόμενη

οικονομία,

αποτελεί

τη

σημαντικότερη πρόκληση που καλείται επιτακτικά να αντιμετωπίσει ο τομέας των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και κυρίως των τραπεζών, επαναπροσδιορίζοντας τη
στρατηγική και το γενικότερο τρόπο λειτουργίας που εφάρμοζαν μέχρι σήμερα. Οι
κίνδυνοι για τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν πολλαπλασιαστεί και η ανάγκη για
διαχείρισή τους σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εποπτεία των ιδρυμάτων
προβάλει να είναι υψίστης σημασίας.
Τα τραπεζικά ιδρύματα απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος από τους κινδύνους
και το κόστος που συνεπάγεται η εγγενής αβεβαιότητα των πιστωτικών πράξεων.
Ειδικότερα δε, τα τελευταία χρόνια με την πίεση και την όξυνση του ανταγωνισμού οι
τράπεζες μετασχηματίζονται για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και
επιθυμίες των πελατών. Διαρκώς καινοτομούν για να συνδυάσουν τις παραδοσιακές
τραπεζικές εργασίες με τις ολοένα και πιο σύνθετες πιστωτικές υπηρεσίες και
εργαλεία που απαιτεί η κοινωνία. Συμπερασματικά, λοιπόν, ο ρόλος που παίζουν οι
τράπεζες είναι πολύ σημαντικός σε όλο το παραγωγικό και οικονομικό κύκλωμα και
δε σταματά μόνο στη διαμεσολαβητική τους δραστηριότητα αλλά επεκτείνεται σε
ολόκληρη την οικονομία.
Μάλιστα, λίγες δεκαετίες πριν, η λογική της διαχείρισης κινδύνου δεν ήταν
παγκοσμίως αναγνωρισμένη και τα οικονομικά όργανα που χρησιμοποιούνταν για
την εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνου ήταν λιγότερο ανεπτυγμένα. Ένας αριθμός
τραπεζικών κινδύνων δεν μπορούσε να μετρηθεί λόγω των ελαττωμάτων των
πληροφοριακών συστημάτων , τα οποία δεν είχαν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό.
Σήμερα, όμως, πολλές από αυτές τις δυσκολίες έχουν ξεπεραστεί, τουλάχιστον
μερικώς. Αυτό κάνει εφικτή την εφαρμογή πιο δομημένης διαχείρισης κινδύνου, σε
μεγαλύτερη κλίμακα, με νέες τεχνικές και πρακτικές. Έτσι, λοιπόν, οι τράπεζες
επιτυγχάνουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο να μεγιστοποιούν την αξία των
χαρτοφυλακίων τους.
Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και ο υγιής ανταγωνισμός
υπάρχει πλέον ο διεθνής εποπτικός έλεγχος. Από το 2008 οι τράπεζες καλούνται να
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αναπτύξουν τα δικά τους εσωτερικά συστήματα για να προσδιορίσουν την
κεφαλαιακή τους επάρκεια, αλλά και να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις με τους
πελάτες τους. Με τον τρόπο αυτό, οι αλλαγές που απορρέουν από το κανονιστικό
πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ μπορούν να συμβάλλουν στην μεγιστοποίηση του οφέλους
των τραπεζών και στην μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα του διεθνούς
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάλυση εννοιών που αφορούν στον
πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, στις κεφαλαιακές
απαιτήσεις που απαιτείται να διαθέτουν για την έγκαιρη αντιμετώπισή του και στις
διάφορες μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την αποτελεσματική διαχείρισή
του.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι
εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον τα τελευταία
χρόνια και οδήγησαν στην επιδείνωση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα
πιστωτικά ιδρύματα. Έτσι, γίνεται αναφορά στις σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν
στον τραπεζικό χώρο και ειδικότερα στην χρηματοπιστωτική απελευθέρωση, τη
διεθνοποίηση των αγορών, την τεχνολογική πρόοδο, την αποδιαμεσολάβηση, τα νέα
χρηματοπιστωτικά μέσα και τις τιτλοποιήσεις και στις δυσμενείς συγκυρίες που αυτές
οι τάσεις έχουν οδηγήσει.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του κινδύνου και παρουσιάζονται
οι χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνει μία
τράπεζα κατά τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα. Φυσικά, το κεφάλαιο αυτό,
όπως και όλη η μελέτη, εστιάζει στην ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου, την ανάγκη
ποσοτικοποίησής του και τα διάφορα υποδείγματα, παλαιότερα άλλα και νεότερα,
που έχουν αναπτυχθεί για αυτό τον σκοπό.
Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται οι λόγοι που οδήγησαν στην
αναγκαιότητα εφαρμογής διεθνών κανόνων εποπτείας. Στα πλαίσια αυτής της
επιτακτικής ανάγκης των πιστωτικών ιδρυμάτων, παρουσιάζεται ο ρόλος και ο
τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής της Βασιλείας και η μετάβαση από τη Βασιλεία Ι
στη Βασιλεία ΙΙ. Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην ανάλυση του πυλώνα Ι της
Βασιλείας ΙΙ που αναφέρεται στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι
του πιστωτικού κινδύνου τόσο με την Τυποποιημένη μέθοδο όσο και με την
προσέγγιση των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων.
Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στη διαχείριση του
πιστωτικού κινδύνου, που προέρχεται από τις χορηγήσεις που αποφασίζουν να
ενσωματώσουν στο χαρτοφυλάκιό τους τα πιστωτικά ιδρύματα και παρουσιάζονται
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τα

διάφορα

χρηματοοικονομικά

εργαλεία

καθώς

και

νέες

μέθοδοι

που

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο, τη μείωση, τη μεταβίβαση του κινδύνου καθώς και
την μερική ή ολοκληρωτική αποφυγή των απωλειών που μπορεί να εμφανιστούν σε
περίπτωση αθέτησης του πιστούχου.
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Εξελίξεις και τάσεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Εξελίξεις και τάσεις στο χρηματοπιστωτικό
περιβάλλον

1.1. Εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον
Την τελευταία εικοσαετία το χρηματοπιστωτικό σύστημα1 άλλαξε πλήρως
τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα παρουσιάζοντας ραγδαία ανάπτυξη. Ο ρόλος των
πιστωτικών ιδρυμάτων με επίκεντρο τις τράπεζες, η δομή και η λειτουργία τους, οι
υπηρεσίες που προσφέρουν, έχουν αλλάξει λόγω σημαντικών εξελίξεων στο διεθνή
οικονομικό χώρο αλλά και στην τεχνολογία. Το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί
είναι πιο ευμετάβλητο και ευαίσθητο σε κινδύνους. Ο κύριος παράγοντας που

1

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελείται από τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τις

χρηματοπιστωτικές αγορές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιτελεί ένα
αριθμό λειτουργιών οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη της οικονομίας με ένα
ορθολογικό τρόπο. Η ροή των κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αποδίδεται
στο παρακάτω σχήμα :

Σχήμα 1 : Ροή κεφαλαίων χρηματοπιστωτικού συστήματος Πηγή: Αθ. Νούλας, Αγορές
χρήματος και κεφαλαίου, 2006 (σελ. 23)
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οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη είναι η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, σε
συνδυασμό με την αυτοματοποίηση των συναλλαγών χάρη στις νέες τεχνολογίες.
Πιο συγκεκριμένα, τέσσερις σημαντικές αλλαγές παρατηρούνται στο διεθνή
χρηματοπιστωτικό τομέα την τελευταία 25ετία και μάλιστα προχωρούν ταχύτερα τα
τελευταία χρόνια2.
Πρώτον, τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (world
financial assets), τα οποία περιλαμβάνουν τραπεζικές καταθέσεις, ιδιωτικά και
κρατικά χρεόγραφα και μετοχικούς τίτλους, έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά τόσο ως
απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η αξία των παγκόσμιων
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ήταν 12 τρισεκατομμύρια δολάρια ή
περίπου 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 1980, 64 τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου
200% του παγκόσμιου ΑΕΠ στο τέλος του 1995 και 140 τρισεκατομμύρια δολάρια ή
πάνω από 300% του παγκόσμιου ΑΕΠ στο τέλος του 2005. Η εξέλιξη αυτή είναι
θετική για την παγκόσμια οικονομία, καθώς συνεπάγεται «βαθύτερες» αγορές
κεφαλαίου, πιο εύκολη πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στη
χρηματοδότηση, βελτιωμένο καταμερισμό των κινδύνων και αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων.
Δεύτερον, τα λεγόμενα «παράγωγα» (δηλαδή μια νέα κατηγορία συνθέτων
χρηματοοικονομικών προϊόντων που βασίζονται σε, ή «παράγονται» από,
παραδοσιακά χρεόγραφα, μετοχικούς τίτλους, συνάλλαγμα κ.λπ.), έχουν παρουσιάσει
εκπληκτική

εξέλιξη,

καθώς

η

συνολική

ονομαστική

αξία

τους

σχεδόν

εικοσαπλασιάστηκε μεταξύ του 1995 και του 2006, οπότε έφθασε τα 327
τρισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 600% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ το 1980 ήταν
αμελητέα. Τα παράγωγα έχουν μεταβάλει ριζικά τις δυνατότητες διαχείρισης
κινδύνου. Ταυτόχρονα, όμως, έχουν ευνοήσει τον εφησυχασμό και τις ριψοκίνδυνες
συμπεριφορές, ενώ έχουν μειώσει τη διαφάνεια της χρηματοοικονομικής αγοράς,
καθώς η πληροφόρηση για τα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι επαρκής (αντίθετα από
ό,τι ισχύει για τα τραπεζικά δάνεια).

2

Με βάση την ομιλία του κ. Νικόλαου Χ. Γκαργκάνα, πρώην Διοικητή της Τράπεζας

της Ελλάδος, στο Ελληνοβρεταννικό Επιμελητήριο και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό
Επιστημονικό Μάρκετινγκ το Σεπτέμβριο του 2007.
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Τρίτον, δύο τύποι αμοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτήρα παίζουν ένα
σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές.
Πρόκειται για τα αμοιβαία κεφάλαια υψηλής μόχλευσης (hedge funds) 3 και για τα
ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια (private equity funds). Τα hedge funds επενδύουν
επιθετικά με κίνητρο το βραχυχρόνιο κέρδος και διαχειρίζονταν πρόσφατα πάνω από
1,5 τρισ. δολάρια. Τα private equity funds συχνά εξαγοράζουν επιχειρήσεις
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο σε συνεργασία με άλλους επενδυτές όπως
ασφαλιστικά ταμεία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η δραστηριοποίηση των hedge
funds και των private equity funds έχει ενισχύσει τους μετόχους έναντι των
διοικήσεων των επιχειρήσεων - ιδίως διότι ακόμη και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις
μπορούν πλέον να εξαγοραστούν από private equity funds τα οποία διαθέτουν
πολλούς πόρους. Το 2006 η τοποθέτηση νέων κεφαλαίων στα private equity funds
υπερέβη τα 400 δισ. δολάρια. Ταυτόχρονα όμως, οι επιχειρήσεις αυτές, λόγω του
αυξημένου χρέους τους, έχουν γίνει πιο ευπαθείς σε ενδεχόμενες δυσμενείς
διαταραχές.
Τέταρτον, οι τράπεζες έχουν διευρύνει τόσο το φάσμα των δραστηριοτήτων
τους όσο και τη γεωγραφική βάση τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις οικονομίες
κλίμακας και εύρους δραστηριοτήτων (economies of scale and scope) και να
διασπείρουν τους κινδύνους. Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία των
συγχωνεύσεων και εξαγορών στον χρηματοπιστωτικό τομέα το 2006 αυξήθηκε κατά
50% και έφθασε το ποσό των 900 δισ. δολαρίων, από το οποίο σχεδόν το μισό
αφορούσε διασυνοριακές συναλλαγές. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες έχουν επεκταθεί σε
μη παραδοσιακά τραπεζικές δραστηριότητες (όπως τη διαχείριση περιουσιακών
στοιχείων, τις συναλλαγές σε τίτλους και την ασφάλιση), ενώ συχνά παρέχουν
χρηματοδότηση σε hedge funds και σε private equity funds. Η διασυνοριακή
επέκταση έχει συνήθως πολλαπλά οφέλη για ένα πιστωτικό ίδρυμα, ειδικότερα ως
προς την κερδοφορία και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

3

Τα hedge funds εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ως

κερδοσκοπικά εργαλεία επενδυτικών κεφαλαίων. Στόχος τους είναι η επίτευξη
υψηλών κερδών μέσω επενδύσεων υψηλού κινδύνου με παράλληλη χρήση τεχνικών
αντιστάθμισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
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Παρόλα αυτά, δεν θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα να μειώσει το συστημικό
κίνδυνο4 που μπορεί να προέλθει από εξαιρετικά δυσμενείς διαταραχές. Ειδικότερα
για τις χώρες υποδοχής, η παρουσία ισχυρών ξένων τραπεζών φαίνεται να περιορίζει
το ενδεχόμενο παραδοσιακών εγχώριων τραπεζικών κρίσεων. Όμως, οι ξένες
τράπεζες μπορούν να μεταδώσουν διαταραχές που έχουν επηρεάσει αρχικά τις
μητρικές τους τράπεζες. Τέτοιες διαταραχές είναι συχνά πιο δύσκολο να
αντιμετωπιστούν, ή ακόμη και να προβλεφθούν, από τις τοπικές εποπτικές Αρχές.
Η αυξανόμενη αυτή παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου
που,

όπως

προαναφέρθηκε,

οδήγησε

στην

αύξηση

της

επιχειρηματικής

δραστηριότητας και των ροών του διεθνούς εμπορίου, ταυτόχρονα συντέλεσε και
στην γρήγορη μετάδοση των χρηματοοικονομικών κρίσεων. Μάλιστα, το φαινόμενο
αυτό στις μέρες μας είναι ιδιαίτερα εμφανές.
Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται αστάθεια στον
διεθνή οικονομικό χώρο, όπου, μετά από ένα διάστημα χαμηλού πληθωρισμού και
υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης, έλαβαν χώρα δύο πετρελαϊκές κρίσεις 5, οι οποίες
επέδρασαν δραματικά στα ισοζύγια πληρωμών, την σταθερότητα των τιμών και στην
διόγκωση του εγχώριου και διεθνούς χρέους των κρατών. Στην Ευρώπη ο
συνδυασμός των επιπτώσεων της νομισματικής ένωσης και των δημογραφικών
αλλαγών αποτέλεσε μια μεγάλη πρόκληση για τα τραπεζικό σύστημα, με αποτέλεσμα
τον Σεπτέμβριο του 1992 να κινδυνέψει η πορεία προς την οικονομική ολοκλήρωση
της Ευρώπης, λόγω κατάρρευσης του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος.
Ένα πιο χαρακτηριστικό και σύγχρονο παράδειγμα είναι η αναβίωση του
"κραχ" του 1929 στις ημέρες μας, μόνο που αυτή τη φορά η ένταση των τρομακτικών
για την παγκόσμια οικονομία φαινομένων εμφανίζεται μεγαλύτερη. Ακόμη και οι πιο
4

Συστημικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που συνίσταται στο ότι ενδεχόμενη αδυναμία

μέλους συστήματος πληρωμών να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις
δύναται να οδηγήσει σε αντίστοιχη αδυναμία και άλλα μέλη του συστήματος.
Προκαλείται από παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς στην οποία
συμμετέχει ο Επενδυτής και επομένως δεν μπορεί να περιοριστεί με τη διασπορά των
επενδύσεων μέσα στην αγορά αυτή.
5

Γίνεται αναφορά στις ενεργειακές κρίσεις που έλαβαν χώρα το 1973 αλλά και το

1979 και οδήγησαν σε υψηλό πληθωρισμό και διακυμάνσεις στα επιτόκια.
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εξειδικευμένοι οικονομικοί αναλυτές αδυνατούν προς το παρόν να προσδιορίσουν το
οικονομικό και χρονικό βάθος της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όπως δήλωσε και ο
γενικός

διευθυντής

του

Διεθνούς

Νομισματικού

Ταμείου,

Στρος

Καν,

«αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή χρηματιστική κρίση, επειδή ξεκίνησε από την
καρδιά του συστήματος, τις ΗΠΑ, και όχι από την περιφέρειά του και έπληξε
ταυτόχρονα ολόκληρο τον κόσμο». Μάλιστα τόνισε ότι όλη η παγκόσμια οικονομία
θα επιβραδυνθεί από μισή ως δύο μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και των
χωρών της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι ορισμένα μέρη του κόσμου έχουν πληγεί
περισσότερο ή λιγότερο.
Ακόμη και οι όμιλοι της Wall Street , που παρουσίαζαν κέρδη ρεκόρ τα
τελευταία χρόνια λόγω των ισχυρών αγορών , επηρεάστηκαν από την πρόσφατη
κρίση της αγοράς ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου και την
υπερβολική έκθεσή τους σε χρεόγραφα εξασφαλισμένα με αυτά. Παρατηρούμε,
λοιπόν, μεγάλους κολοσσούς της αμερικανικής οικονομίας να καταρρέουν μέρα με τη
μέρα.
Η κρίση αυτή στην αμερικανική οικονομία συνεχίζει να πιέζει τις
κεφαλαιαγορές, ενώ επιβαρυντικά λειτουργεί και η ανησυχία για την προοπτική της
AIG, που είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από
οίκους όπως η Standard & Poor΄s και η Moody΄s. Όμως βυθισμένες στη
χρηματιστηριακή ανασφάλεια είναι και οι ασιατικές αγορές, επηρεασμένες σαφώς
από την κατάρρευση, της κορυφαίας αμερικανικής τράπεζας επενδύσεων, Lehman
Brothers. Αυτό ακριβώς δήλωσε ο Άλαν Γκρίνσπαν6, προσθέτοντας ότι τα γεγονότα
που συμβαίνουν τώρα στον χρηματοοικονομικό κλάδο των ΗΠΑ είναι από αυτά που
εμφανίζονται μια φορά κάθε 100 χρόνια!
Οι τραπεζικές κρίσεις και οι πτωχεύσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που
παρατηρήθηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες διατάραξαν την ομαλή λειτουργία του
χρηματοοικονομικού συστήματος με αρνητικές συνέπειες για την πραγματική
οικονομία, ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων χωρών. Στις χώρες αυτές, οι τράπεζες
κυρίως παρέχουν την ρευστότητα στην οικονομία και κρατούν στα χαρτοφυλάκιά
6

Ο Alan Greenspan είναι ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Κεντρικής

Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) και έχει χαρακτηριστεί ως ο «μάγος» της
παγκόσμιας οικονομίας.
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τους σημαντικό ποσοστό του δημόσιου χρέους. Η αυξημένη κίνηση των κεφαλαίων
στην δεκαετία του 90 επέφερε την αλληλεξάρτηση των οικονομιών και αποδείχθηκε
ότι μια «κρίση» σε αναδυόμενη αγορά μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα
τραπεζικά συστήματα ανεπτυγμένων χωρών.
Οι επιπτώσεις της παραπάνω αστάθειας υπήρξαν καθοριστικές για τις
προσδοκίες των επενδυτών, των αποταμιευτών και των επιχειρήσεων που έδειχναν
την προτίμησή τους στην ρευστότητα. Ανακατανεμήθηκαν επιχειρηματικά κεφάλαια
που προέκυψαν κυρίως από δανεισμό και υπήρξαν κλαδικές ανισορροπίες στην
χρηματοδότηση. Παράλληλα η υψηλή μεταβλητότητα των επιτοκίων αύξησε την
ζήτηση καινοτόμων και πολύπλοκων χρηματοοικονομικών εργαλείων και συντέλεσε
στην διεύρυνση της τραπεζικής αγοράς. Οι τράπεζες άρχισαν να μεταβιβάζουν
κινδύνους σε δανειστές και δανειζόμενους με την μείωση διάρκειας πιστώσεων και
την υιοθέτηση κυμαινόμενων επιτοκίων.
Εκτός από τις τάσεις στο οικονομικό περιβάλλον, πολλές φορές οι αλλαγές
στην πολιτική προώθησαν ή εμπόδισαν τις εξελίξεις. Οι άμεσοι διοικητικοί
περιορισμοί, σταμάτησαν να αποτελούν τα κυριότερα μέσα οικονομικής πολιτικής,
ενώ παράλληλα μειώθηκε ο προστατευτισμός των τραπεζών με αποτέλεσμα έναν
εντονότερο ανταγωνισμό στον κλάδο των χρηματοδοτικών υπηρεσιών.
Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, που εμφανίστηκαν λόγω
της διακύμανσης των αγορών, έμελλε να αποτελέσει πεδίο ιδιαίτερα σημαντικού
ενδιαφέροντος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ποιες ήταν, λοιπόν, οι αλλαγές
αυτές στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον που συντέλεσαν στην εμφάνιση νέων
χρηματοοικονομικών κινδύνων και στην αναγκαιότητα αποτελεσματικής διαχείρισης
τους;

1.2. Χρηματοπιστωτική απελευθέρωση
Μεταξύ των βασικών αλλαγών που έχουν επέλθει στον ευρωπαϊκό αλλά και
στον διεθνή χρηματοπιστωτικό χώρο είναι η απελευθέρωση της προσφοράς
προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, με επίκεντρο
την απελευθέρωση της εμπορικής τραπεζικής (commercial banking) και της
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επενδυτικής τραπεζικής (investment banking). Σήμερα, αναφερόμαστε πλέον σε
τράπεζες πολλαπλών δραστηριοτήτων (universal banking), δηλαδή σε τράπεζες ή
γενικότερα σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την δυνατότητα δραστηριοποίησης
στην προσφορά όλων των προϊόντων και υπηρεσιών του χρηματοπιστωτικού χώρου,
αρκεί αυτό να έχει γίνει τυπικά αποδεκτό από τις εποπτεύουσες αρχές με την έγκριση
ή με την τροποποίηση του καταστατικού τους. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα και
στα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να αναλαμβάνουν εργασίες που έως
πρόσφατα αποτελούσαν αποκλειστικό προνόμιο των τραπεζών.
Η πολιτική της απελευθέρωσης (deregulation), που υιοθετήθηκε στις
περισσότερες χώρες από τη δεκαετία του 1970, είχε ως συνέπεια την κατάργηση της
παραδοσιακής διάκρισης μεταξύ εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών. Αποτέλεσμα
τόσο της απελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και της
τεχνολογικής καινοτομίας, υπήρξε η παγκοσμιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.
Ο όγκος των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών ροών έχει αυξηθεί κατακόρυφα
λόγω της γενικής μείωσης του κόστους και της κατάργησης των περιορισμών στη
διακίνηση

συναλλάγματος

δημιουργήθηκε

μεταξύ

και

τραπεζών

κεφαλαίων.
και

μη

Η

αλληλεξάρτηση,

τραπεζικών

η

οποία

χρηματοοικονομικών

οργανισμών, πάνω σε διασυνοριακή βάση αυξάνει το ενδεχόμενο μετάδοσης ενός
προβλήματος ή μιας κρίσης από ένα χρηματοοικονομικό τομέα σε άλλον ή από μία
χώρα σε άλλη. Άλλωστε, οι συνέπειες αυτής της αλληλεξάρτησης είναι ήδη εμφανείς
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι λειτουργίες των τραπεζών και οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν,
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε χώρες όπου υπάρχουν τράπεζες γενικού τύπου οι
αλλαγές ήταν περιορισμένες, ενώ σε χώρες όπου υπάρχει κατανομή των λειτουργιών
του χρηματοπιστωτικού συστήματος (ΗΠΑ) και όπου οι τράπεζες έχαναν έδαφος από
εξωτραπεζικούς ανταγωνιστές, οι πιέσεις για αλλαγές ήταν μεγαλύτερες. Έτσι, οι
τράπεζες διείσδυσαν σε καινούριους τομείς, είτε άμεσα, είτε μέσω θυγατρικών.
Ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τράπεζες αντιμετώπισαν μια
σειρά από προκλήσεις και αλλαγές με τα νέα δεδομένα της Ο.Ν.Ε. και του ευρώ,
αλλαγές που έχουν ιδιαίτερα μεγάλο κόστος και δημιουργούν ιδιαίτερα έντονες
ανταγωνιστικές συνθήκες. Οι εξελίξεις υποχρέωσαν τις τράπεζες να προβούν σε
αναδιάρθρωση της επιχειρηματικής τους δομής και σε επανεξέταση της στρατηγικής
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τους, με αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και φάσματος και μείωση του
λειτουργικού τους κόστους.

1.3. Τεχνολογική πρόοδος και διεθνοποίηση των αγορών
Στον τραπεζικό τομέα, σε διεθνές επίπεδο, έχουν ασκήσει σημαντική
επίδραση και άλλοι δύο εξωγενείς παράγοντες: η συνεχιζόμενη τεχνολογική πρόοδος
στον τομέα της πληροφορικής και η διεθνοποίηση των οικονομικών συναλλαγών. Με
την εκμετάλλευση των συνεχώς αυξανόμενων δυνατοτήτων των πληροφοριακών
συστημάτων οι τράπεζες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ακόμη πιο
αποτελεσματικούς μηχανισμούς τιμολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων που
αναλαμβάνουν, καθώς και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και των
υπηρεσιών τους, παράλληλα μειώνοντας το κόστος τους. Βέβαια, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη εξάρτηση των τραπεζών από τα συστήματα
πληροφορικής και η προσφορά πιο σύνθετων τραπεζικών προϊόντων αποτελούν
παράγοντες που είναι δυνατόν να αυξήσουν τον λειτουργικό κίνδυνο.
Από την άλλη μεριά, η συνεχιζόμενη διεθνοποίηση των οικονομικών
συναλλαγών οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη διασύνδεση των εθνικών τραπεζικών
συστημάτων. Η διασύνδεση αυτή αυξάνεται, πρώτον, καθώς αναπτύσσεται η
διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και, δεύτερον, καθώς οι
τράπεζες επεκτείνονται εκτός συνόρων είτε με την εξαγορά υφισταμένων τραπεζών
σε άλλες χώρες είτε με την ίδρυση εκεί θυγατρικών ή υποκαταστημάτων.
Τον Δεκέμβριο του 1997, αποφασίστηκε στη Γενεύη από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), η απελευθέρωση των διεθνών χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών. Η συμφωνία αυτή επηρεάζει 102 χώρες, ενώ η υλοποίησή της έχει
ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 1999 και αναμένεται να συμβάλλει στην
αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και να
επηρεάσει εξίσου την μορφολογία των εγχώριων αγορών. Η συμφωνία αφορά το 95%
της παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Τράπεζες, ασφάλειες,
χρηματιστηριακές αγορές, κίνηση κεφαλαίων, κ.ά.). Η κυρίαρχη τάση που υπάρχει,
είναι οι εξαγορές και συγχωνεύσεις για τη δημιουργία μεγάλων χρηματοοικονομικών
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ομίλων, έτοιμων να ανταγωνισθούν αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι
η απόκτηση ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, τα μεγάλα δίκτυα, η ικανότητα
προσφοράς πακέτων προϊόντων σε ελκυστικές τιμές.
Στο πρόσφατο παρελθόν η "παγκοσμιοποίηση" στο τραπεζικό σύστημα
συνδεόταν κυρίως με την καλύτερη εξυπηρέτηση των "πολυεθνικών πελατών" των
Τραπεζών. Στη συνέχεια επεκτάθηκε με ταχείς ρυθμούς σε όσες χώρες και οικονομίες
προσφέρουν τις

κατάλληλα

απελευθερωμένες

αγορές7.

Η

ίδια

διαδικασία

αντικατοπτρίζεται στη λειτουργία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, τις κρίσεις
των οποίων παρακολουθούμε όλο και συχνότερα με αλληλεπίδραση σε όλες τις χώρες
(domino effect8).
Βασικό γεγονός για την κατανόηση των εξελίξεων είναι η ρύθμιση για την
εξαφάνιση του προστατευτισμού των χρηματοοικονομικών αγορών. Το άνοιγμα και η
διασύνδεση των αγορών σε παγκόσμια κλίμακα έχουν ως αποτέλεσμα η οικονομική
αλλά και η συνολική πολιτική να «αξιολογούνται» συνεχώς από τις διεθνείς αγορές.
Οι αγορές όμως δεν λειτουργούν ουδέτερα. Ευνοούν συστηματικά τη δημιουργία
«συνθηκών εκτός κοινωνικού ελέγχου». Και η λειτουργία τέτοιων αγορών, ιδιαίτερα
η ανεξέλεγκτη διεθνής αγορά κεφαλαίων, έχει δημιουργήσει ευρύτερους κινδύνους
αποσταθεροποίησης με αποτέλεσμα να ερχόμαστε αντιμέτωποι με αλλεπάλληλες
«παγκοσμιοποιημένες αποτυχίες».
Η πρόσφατη εμπειρία με τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (subprime)9 στις
ΗΠΑ έδειξε ότι οι κίνδυνοι που επέρχονται από μη ορθολογικές πρακτικές σε ένα
7

Αυτές είναι η ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, οι χώρες της NAFTA (North American Free

Trade Agreement), οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και η Ιαπωνία.
8

Η θεωρία του domino αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν μία στρατηγική

εξωτερικής πολιτικής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου. Στην παρούσα εργασία
το domino effect αναφέρεται στο φαινόμενο της μετάδοσης μίας μικρής οικονομικής
κρίσης από τη μία χώρα στην άλλη με αποτέλεσμα να λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις
επηρεάζοντας την παγκόσμια οικονομία.
9

Τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης επινοήθηκαν από το τραπεζικό σύστημα των

ΗΠΑ και αφορούν στεγαστικά (κυρίως) δάνεια που χορηγούνται σε πολίτες με κακό
πιστοληπτικό ιστορικό ή με χαμηλά εισοδήματα. Τα δάνεια αυτά είχαν μεγαλύτερο
κίνδυνο, αλλά προσέφεραν στις τράπεζες μεγαλύτερες αποδόσεις. Οι αποδόσεις αυτές
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εθνικό τραπεζικό σύστημα μπορούν να εξαχθούν σε τρίτους και να πλήξουν τη διεθνή
σταθερότητα. Στις δύο τελευταίες δεκαετίες όλες οι μεγάλες κρίσεις (Μεξικό, ΝΑ
Ασία, Αργεντινή κ.ά.) συνδέονταν επίσης με τις αγορές κεφαλαίου. Ωστόσο, σε όλες
εκείνες τις περιπτώσεις η κρίση διατηρήθηκε σε έναν κατά βάση εθνικά οριοθετημένο
χώρο (ή τη γύρω περιοχή), που πλήρωνε το τίμημα των συνθηκών που είχε αφήσει να
δημιουργηθούν. Αντίθετα, στα subprime δάνεια το διεθνές σύστημα καλείται να
μοιραστεί τις ζημιές μιας επιθετικής αναζήτησης κέρδους που βασίζεται στο ρίσκο,
που πρωτογενώς ακολούθησαν στις ΗΠΑ τράπεζες, hedge funds και επενδυτικοί
οργανισμοί, σε συνδυασμό με την αδράνεια της Fed.
Η διεθνοποίηση των τραπεζών έχει μεν ενισχύσει την σταθερότητα των
μεμονωμένων ιδρυμάτων, ειδικά προκειμένου για σχετικά μικρές διαταραχές, αλλά
έχει επίσης ενισχύσει τον κίνδυνο οι διεθνείς διασυνδέσεις να αυξήσουν το εύρος και
την περιπλοκότητα σοβαρών κρίσεων. Αυτό υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο, σε
εθνικό επίπεδο, οι νομικές και εποπτικές ρυθμίσεις να εξελιχθούν ώστε να
ανταποκρίνονται στον συνεχώς εντεινόμενο διεθνή χαρακτήρα των τραπεζών.
Συγκεκριμένα, προκειμένου αφενός να μειωθεί η πιθανότητα μετάδοσης
διαταραχών λόγω της παγκοσμιοποίησης του πιστωτικού συστήματος και αφετέρου
να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση αυτή, θα πρέπει να ενταθεί η
συνεργασία των εποπτικών αρχών προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, οι επόπτες θα
πρέπει να συνεργάζονται στενότερα για τον έλεγχο διασυνοριακών ιδρυμάτων. Και
δεύτερον, οι εποπτικές Αρχές κάθε χώρας θα πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις
διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, σε συνεργασία με τις Αρχές των χωρών με τις
οποίες έχουν κοινές ευθύνες και κοινά συμφέροντα. Αν και οι ρυθμιστικές και
εποπτικές Αρχές των χωρών υποδοχής παραμένουν κατά κύριο λόγο αρμόδιες όσον
αφορά διασυνοριακές τράπεζες -γεγονός το οποίο οπωσδήποτε δεν συνάδει με το
γεωγραφικό εύρος των δραστηριοτήτων των τραπεζών αυτών- εντούτοις τέτοια
πρακτικά μέτρα θα συντελέσουν στη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς
πιστωτικού συστήματος.

γίνονταν μεγαλύτερες όταν οι τράπεζες τα τιτλοποιούσαν. Η μία τράπεζα πουλούσε
τα τιτλοποιημένα δάνεια στην άλλη μεταθέτοντας έτσι τον κίνδυνο και ταυτόχρονα
αποκομίζοντας το κέρδος.
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Πρέπει να ενισχυθεί, επίσης και η διεθνής αποτελεσματική εποπτεία των
πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου σε παγκόσμιο
επίπεδο διότι παρατηρούνται ανησυχητικά φαινόμενα υπερδανεισμού χωρών και
ιδιωτών χωρίς να τηρούνται επαρκώς οι απαραίτητοι κανόνες ορθής διαχείρισης και
ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου.
Ζούμε σε μία νέα εποχή παγκοσμιοποίησης και ολοκλήρωσης των οικονομιών
και των αγορών χρήματος, συναλλάγματος και κεφαλαίου όπου κυρίαρχο ρόλο
διαδραματίζουν οι βραχυχρόνιες κινήσεις του χρηματιστηριακού και κερδοσκοπικού
κεφαλαίου. Έτσι η μεταβλητότητα των τιμών στο χρηματοπιστωτικό χώρο έχει
αυξηθεί σημαντικά, η αβεβαιότητα έχει λάβει νέες διαστάσεις και παρατηρούμε ότι
χρηματιστηριακές κρίσεις, αν δεν αντιμετωπιστούν επιτυχώς, μετεξελίσσονται
σταδιακά σε νομισματικές και τελικά σε οικονομικές, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις
μεταφέρονται ακόμα και σε χώρες που ακολουθούν σοβαρή και αξιόπιστη
μακροοικονομική

πολιτική και

δεν

έχουν

γενικότερα σοβαρά

οικονομικά

προβλήματα. Πρέπει να τονιστεί ότι είναι σημαντικές οι αρνητικές επιπτώσεις για την
οικονομία και την ανάπτυξη από τη μεγάλη μεταβλητότητα των επιτοκίων, των
χρηματιστηριακών τιμών και των τιμών συναλλάγματος.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η παγκοσμιοποίηση των αγορών
χρήματος και κεφαλαίου εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Η πορεία αυτή δεν
συνοδεύθηκε από αντίστοιχη ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας των
χωρών και της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζουν, ούτε με την απαραίτητη
ενίσχυση των διεθνών θεσμών και οργανισμών εποπτείας και ελέγχου. Βρισκόμαστε,
δηλαδή, μπροστά σε ένα έλλειμμα διεθνούς αποτελεσματικού συντονισμού της
οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, αλλά και των
γενεσιουργών αιτιών των αναταράξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

1.4. Ανάπτυξη της αποδιαμεσολάβησης
Η τάση ανάπτυξης της αποδιαμεσολάβησης, δηλαδή της

αύξησης της

χρηματοδότησης μέσω του χρηματιστηρίου, αναφέρεται στη γενική τάση αύξησης
της ζήτησης προϊόντων της κεφαλαιαγοράς και μείωσης της ζήτησης των τραπεζικών
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προϊόντων, που παρατηρείται διεθνώς σε όλα τα χρηματοπιστωτικά συστήματα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μορφές τραπεζικής πίστης που απαιτούν κάποια
διαμεσολάβηση, έχουν ένα βασικό μειονέκτημα σε σχέση με τις μορφές πίστης που
δεν

προϋποθέτουν

καμία

ή

πολύ

μικρή

διαμεσολάβηση,

όπως

είναι

η

χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση. Το μειονέκτημα αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι
παρουσιάζουν αυξημένο κόστος, λόγω του ότι μεταξύ του δανειστή και του
δανειζόμενου παρεμβάλλεται ένας ενδιάμεσος, ο οποίος για να αποζημιωθεί για τις
υπηρεσίες που παρέχει, επιβαρύνει με κάποιο κόστος και τους δύο.
Ο όρος ¨αποδιαμεσολάβηση¨ αφορά την διεθνή τάση κατάργησης του
μονοπωλίου παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις Τράπεζες και την
είσοδο νέου τύπου χρηματοοικονομικών μηχανισμών παροχής και άντλησης
κεφαλαίων. Κυρίως όμως αφορά τη δημιουργία απευθείας σχέσεων μεταξύ
δανειστών-δανειζομένων,

αγοραστών-πωλητών,

προσφοράς

και

ζήτησης

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με την παράκαμψη του άλλοτε κυρίαρχου ρόλου
του τραπεζικού συστήματος. Πρόκειται για την σοβαρότερη ίσως εξέλιξη η οποία
διαμόρφωσε ένα νέο ρόλο για το τραπεζικό σύστημα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το
φαινόμενο αυτό παρατηρείται με εντονότερους ρυθμούς ιδιαίτερα σε περιόδους
πτωτικής τάσης των επιτοκίων , καθώς και σε στιγμές όπου οι εγχώριες αγορές
διεθνοποιούνται με γοργούς ρυθμούς.
Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται διεθνώς μία δραματική μείωση των
κεφαλαιακών πόρων που βρίσκονταν σε τραπεζικές καταθέσεις , εξαιτίας της μικρής
απόδοσης των επιτοκίων και μία σταδιακή μείωση των ¨φτηνών¨ κεφαλαίων για τις
τράπεζες. Χαρακτηριστική είναι η συστηματική στροφή του δανεισμού των
κεντρικών κυβερνήσεων από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό, σε άντληση
κεφαλαίων απευθείας από τους επενδυτές, με την μαζική έκδοση ομολογιακών
δανείων και κρατικών χρεογράφων στις περισσότερες χώρες.
Παράλληλα η έκρηξη της απευθείας άντλησης κεφαλαίων από μεγάλες
επιχειρήσεις μέσω των τοπικών και διεθνών χρηματιστηρίων ή με την έκδοση
εμπορικών χρεογράφων (commercial papers) ή μέσω εταιρικών ομολόγων (corporate
bonds) , στερεί σταδιακά από τις τράπεζες ένα μεγάλο μέρος από τις παραδοσιακές
δανειακές εργασίες των τραπεζών και περιορίζει τον ρόλο τους στην αγορά.
H δυνατότητα συγκέντρωσης και επεξεργασίας πληροφοριών, σε συνδυασμό
με τον εκμηδενισμό των αποστάσεων, το χαμηλό κόστος μεταφοράς και την
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ανάπτυξη ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας που προσφέρουν ολοκληρωτική
πρόσβαση σε όλες τις διεθνείς αγορές, δίνει τη δυνατότητα παροχής τραπεζικών
υπηρεσιών και από μη τραπεζικούς οργανισμούς (π.χ. αλυσίδες πολυκαταστημάτων,
ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επενδύσεων κλπ).
Ειδικότερα,

παρατηρείται

το

φαινόμενο

ορισμένες

επιχειρήσεις

να

προσφέρουν τα προϊόντα τους στον τελικό καταναλωτή όχι τοις μετρητοίς, αλλά
μέσω χορήγησης δανείων από τις ίδιες, στερώντας τις Τράπεζες από αυτούς τους
προς χρηματοδότηση πελάτες.
Αξιοσημείωτη είναι η απευθείας διαδικτύωση των συναλλασσομένων στο
εμπόριο συναλλάγματος, τίτλων, μετοχών και επιτοκίων χωρίς την διαμεσολάβηση
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με τη χρήση των παγκόσμιων τεχνολογικών
δικτύων πληροφοριών και τις αντίστοιχες πλατφόρμες συναλλαγής (πχ SWIFT,
INTERNET, REUTERS).
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται δραματική αύξηση του
αριθμού και του ειδικού βάρους των θεσμικών επενδυτών10 (ασφαλιστικών εταιριών,
αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ.) στον χώρο της κεφαλαιαγοράς έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση της δυνατότητας έμμεσης συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών. Με αυτόν τον
τρόπο υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης και κατά συνέπεια, μείωσης του
αναλαμβανόμενου κινδύνου από την πλευρά του καταθέτη-επενδυτή. Ιδιαιτερότητα
της σημερινής εποχής είναι ότι τη μέση γνώμη για τη συμπεριφορά των αγορών, η
οποία επηρεάζει τις επιλογές των κυβερνήσεων και των επενδυτών, τη διαμορφώνουν
οι θεσμικοί επενδυτές, επιβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τις δικές τους πολιτικές και
αξίες και τα δικά τους συμφέροντα στο σύνολο του οικονομικού συστήματος. Η ισχύς
των θεσμικών επενδυτών απορρέει από δύο κρίσιμες παραμέτρους της σημερινής
δομής του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος.

10

Οι θεσμικοί επενδυτές είναι εξειδικευμένοι οργανισμοί με βασικό αντικείμενο

εργασιών και βασική δραστηριότητα τη διαχείριση μεγάλου ύψους κεφαλαίων είτε
για ίδιο λογαριασμό είτε κεφάλαια για λογαριασμό τρίτων. Τοποθετούνται τόσο σε
προϊόντα της χρηματαγοράς, όσο και σε προϊόντα της κεφαλαιαγοράς και ταυτόχρονα
σε προϊόντα με υψηλή μόχλευση και σημαντικά υψηλό κίνδυνο.
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1. Πρώτον, το τεράστιο μέγεθος στα κεφάλαια που διαχειρίζονται, η
μετακίνηση των οποίων αποσταθεροποιεί ακόμη και τις πιο ισχυρές
οικονομίες.
2. Δεύτερον,

προσφέροντας

υψηλές

αποδόσεις

συγκεντρώνουν

ατομικούς επενδυτές, τους οποίους έχουν σε επενδυτική εγρήγορση,
σε αντίθεση με την παθητική συμπεριφορά του τραπεζικού καταθέτη.
Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στη θεσμοθέτηση της κουλτούρας του διαχειριστή του
χρήματος στις σύγχρονες κοινωνίες, δημιουργώντας ένα κύμα φιλελεύθερων αξιών,
έναν «πολιτισμό» της αγοράς του χρήματος που δημιουργεί πλούτο για λίγους και
ψευδαισθήσεις για πολλούς. Η άσκηση πολιτικών που εξυπηρετούν τη διαχείριση του
πλούτου μικρών μειοψηφιών έχει αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση, στην
οικονομική μεγέθυνση, στο σύνολο του ιδιωτικού μη χρηματοπιστωτικού τομέα της
οικονομίας.
Οι μεταβολές αυτές, που σημειώθηκαν στο διεθνές χρηματοπιστωτικό
σύστημα, κατέστησαν πολλά από τα πλεονεκτήματα του τραπεζικού δανεισμού χωρίς
νόημα ή πολύ λιγότερο σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Μάλιστα, στο σύγχρονο
χρηματοπιστωτικό σύστημα παρατηρείται και η αντίφαση ότι οι φορείς που έχουν την
μεγαλύτερη

τεχνογνωσία, δηλαδή οι τράπεζες, υπόκεινται σε πολύ αυστηρούς

περιορισμούς και εποπτικούς κανόνες και υποχρεώνονται να έχουν πολύ
περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση με τους νεοεισερχόμενους
(Ασφαλιστικές εταιρείες , Εταιρείες Αμοιβαίων Κεφαλαίων).

1.5. Χρηματοπιστωτικά μέσα και τιτλοποίηση
Τα βασικά (πρωτογενή) χρηματοπιστωτικά μέσα είναι τα διαφόρων μορφών
μέσα

πληρωμής

και

τα

δάνεια.

Στον

τραπεζικό

τομέα

τα

μέσα

αυτά

αντιπροσωπεύονται από τις επιταγές, τις πιστωτικές κάρτες τις καταθέσεις και τα
δάνεια των τραπεζών προς τους πελάτες τους. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες
αναπτύχθηκαν

κάποια

νέα

χρηματοπιστωτικά

μέσα,

τα

οποία

αποτελούν

προθεσμιακές συναλλαγές ή σειρά προθεσμιακών συναλλαγών επί των πρωτογενών.
Τα μέσα αυτά ονομάζονται παράγωγα και διακρίνονται σε προθεσμιακές συμβάσεις ή
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συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, εάν δεσμεύονται και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι
στη συναλλαγή ή δικαιώματα εάν δεσμεύεται μόνο ο ένας. Στην περίπτωση της
συνομολόγησης σειράς προθεσμιακών πράξεων το χρηματοπιστωτικό μέσο
ονομάζεται ανταλλαγή (swap).
Θα πρέπει να τονισθεί, ότι ενώ τα παράγωγα προϊόντα δημιουργήθηκαν με
σκοπό την παροχή στους επενδυτές της δυνατότητας να αντισταθμίσουν τους
κινδύνους της επένδυσής τους , τα ίδια αυτά προϊόντα εάν δεν χρησιμοποιηθούν
σωστά, είναι πηγή δυνητικών κινδύνων και μάλιστα μεγαλύτερων σε σχέση με τους
κινδύνους των πρωτογενών προϊόντων.
Η τιτλοποίηση των εργασιών διάφορων τμημάτων του χρηματοπιστωτικού
συστήματος και η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών καινοτομιών έκαναν πιο
επικίνδυνη

την

λειτουργία

του

χρηματοπιστωτικού

συστήματος

και

των

κεφαλαιαγορών. Η τιτλοποίηση έχει σαν κύρια αποστολή όχι τη μείωση αλλά τον
μετασχηματισμό και τη μετατόπιση του κινδύνου που υπάρχει ήδη στο προϊόν που
τιτλοποιείται. Το γεγονός αυτό, όμως, επιφέρει δύο σημαντικές συνέπειες :
1) μεταφέρει τους κινδύνους που αναπτύσσονται σε άλλα τμήματα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος στην κεφαλαιαγορά και
2) ταυτόχρονα αυξάνει τα κανάλια διάδοσης των κινδύνων και συνεπώς αυξάνει
τον συστημικό κίνδυνο.
Οι ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών έχουν
καλλιεργήσει προσδοκίες μακροοικονομικής σταθερότητας και έχουν αυξήσει τη
διάθεση των επενδυτών να αναλαμβάνουν κινδύνους, όπως αυτό φαίνεται από τα
χαμηλά ασφάλιστρα πιστωτικού κινδύνου που ενσωματώνονται στα επιτόκια, καθώς
και από την αυξημένη έκδοση χρέους υψηλών αποδόσεων (και υψηλού κινδύνου).
Αυτό με τη σειρά του έχει περαιτέρω ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνικών διαμερισμού
και διασποράς των κινδύνων στην ευρύτερη χρηματοοικονομική αγορά.
Συγκεκριμένα, πολλές τράπεζες έχουν αναπτύξει την πρακτική της
«δημιουργίας δανείων και διανομής κινδύνων» («originate and distribute»). Βάσει της
πρακτικής αυτής, οι τράπεζες παρέχουν δάνεια αλλά κατόπιν, χρησιμοποιώντας
παράγωγα και άλλα προϊόντα, διανέμουν το μεγαλύτερο μέρος των κινδύνων που
συνδέονται με τα δάνεια αυτά σε τελικούς επενδυτές, όπως ταμεία συντάξεων,
ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες τράπεζες. Είναι φανερό,
λοιπόν, ότι η τιτλοποίηση είναι μία άλλη μορφή μεταφοράς πιστωτικών κινδύνων.
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Πρόσφατο παράδειγμα τιτλοποίησης αποτελούν τα στεγαστικά δάνεια
μειωμένης εξασφάλισης. Ο αριθμός των συγκεκριμένων δανείων που δόθηκαν, ήταν
πολύ μεγάλος. Οι τράπεζες που τα εξέδωσαν δεν τα κράτησαν στο ενεργητικό τους
αλλά με βάση αυτά δημιούργησαν χρεόγραφα (securitization), τα οποία στη συνέχεια
πούλησαν σε άλλους επενδυτές, Αμερικανούς και μη. Ταυτόχρονα η δημοτικότητα
αυτών των δανείων στην Αμερική οδήγησε τράπεζες και σε άλλες χώρες, κυρίως στο
Ηνωμένο Βασίλειο, να εκδώσουν παρόμοια προϊόντα στεγαστικού δανεισμού. Η
απόδοση των χρεογράφων που δημιουργήθηκαν ήταν πολύ ελκυστική στους
επενδυτές και η ζήτησή τους ήταν υψηλή. Πολλά hedge funds που έχουν
εξειδικευμένες επενδυτικές στρατηγικές στον χώρο αυτό (credit risk strategies)
αποτέλεσαν τους φυσικούς αποδέκτες αυτών των χρεογράφων. Έτσι, χρεόγραφα
συνδεδεμένα με την τύχη των δανείων subprime έφτασαν να διακρατούνται από
επενδυτές σε όλον τον κόσμο. Πολλές από τις μεγάλες τράπεζες διαθέτουν επίσης
σημαντικές επενδύσεις σε αυτά τα χρεόγραφα, τα οποία κρατούν ως μέρος των
επενδύσεων των ιδίων κεφαλαίων ή των εσωτερικών τους hedge funds.
Η δημιουργία χρεογράφων σχετικών με αυτά τα δάνεια βοήθησε στον
καταμερισμό των κινδύνων που ενέχουν (risk sharing), τόσο επειδή κρατούνται από
πολλούς διαφορετικούς επενδυτές όσο και μέσω της διαδικασίας δημιουργίας
σχετικών χρεογράφων που κατένειμαν τους κινδύνους των δανείων με τρόπο που τα
έκανε πιο ελκυστικά στους επενδυτές. Τα χρεόγραφα αυτού του τύπου
συγκαταλέγονται στην κατηγορία των «δομημένων χρεογράφων». Το πρόβλημα με
τα δομημένα προϊόντα είναι ότι η αποτίμησή τους δεν είναι απλή και συχνά απαιτεί
τη χρήση εξειδικευμένων και, πολλές φορές, υποκειμενικών μοντέλων.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η εξέλιξη και η διεθνοποίηση του τραπεζικού
συστήματος δημιούργησε ένα περιβάλλον σύνθετων κινδύνων. Ο εντοπισμός των
ενδεχόμενων κινδύνων αλλά ακόμα περισσότερο η εκτίμηση αυτών είναι μία
δυσχερής εργασία για τις εποπτικές αρχές. Ο βασικός παράγοντας, σύμφωνα με όσα
μέχρι τώρα αναφέρθηκαν, είναι το γεγονός ότι οι πηγές των κινδύνων έχουν
πολλαπλασιαστεί και έχουν εξαπλωθεί σε διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Πιστωτικός κίνδυνος τραπεζών

2.1. Ορισμός του κινδύνου
Ο τραπεζικός κίνδυνος11 είναι μια «κρυμμένη» ζημία που ενδέχεται να
παρουσιαστεί στο μέλλον, ενώ πρέπει να υπολογιστεί και να αντισταθμιστεί εκ των
προτέρων. Ο προϋπολογισμός αυτής της ζημίας και η ένταξή του στις λειτουργίες και
τη λογική των αποφάσεων της τράπεζας είναι ένα πολύπλοκο και σύνθετο εγχείρημα
- κλειδί για την ανάπτυξη και κερδοφορία των τραπεζών.
Η έννοια του κινδύνου για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνδέεται με την
αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων μεγεθών και ως προς την
επίτευξη των στόχων ενός τραπεζικού ιδρύματος, τόσο όσο αφορά το κέρδος όσο τις
ζημίες. Ο κίνδυνος με άλλα λόγια μπορεί να οριστεί ως η μεταβλητότητα των
πιθανών αποτελεσμάτων μίας πράξης. Με τον ορισμό αυτό ο κίνδυνος αποκτά
αντικειμενική έννοια και γίνεται μετρήσιμο μέγεθος. Η ανάληψη κινδύνου είναι
συνυφασμένη με τη φύση των δραστηριοτήτων μίας τράπεζας . Αυτό όμως δε
σημαίνει, ότι ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η τράπεζα, μπορεί να είναι τυχαίος και
ανεξέλεγκτος. Κάτι τέτοιο πιθανό να οδηγούσε στην εμφάνιση προβλημάτων, τα
οποία με τη μορφή αλυσιδωτών αντιδράσεων μπορούν να προκαλέσουν ακόμη και
την κατάρρευση μίας τράπεζας.
Η αναταραχή στις χρηματοοικονομικές αγορές έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο
όσον αφορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι Τράπεζες, σύμφωνα με την

11

Ένα πιστωτικό ίδρυμα, όπως κάθε επιχείρηση, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της

οικονομίας της αγοράς, διατρέχει (την πιθανότητα) τον φόβο να υποστεί οικονομικές
ζημίες και, επομένως, μείωση της καθαρής της θέσης εξ αιτίας της επέλευσης ενός μη
προσδοκώμενου περιστατικού. Η πιθανότητα αυτή καλείται κίνδυνος (risk).
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πρόσφατη έρευνα12 «Banking Banana Skins» που διεξήγαγε το Centre for the Study
of Financial Innovation (CSFI) σε συνεργασία με την PricewaterhouseCoopers. Η
ετήσια δημοσκόπηση για τους τραπεζικούς κινδύνους κυριαρχείται από ανησυχίες
σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς, κυρίως την έλλειψη ρευστότητας
και την κρίση τόσο στην πιστωτική αγορά όσο και στην αγορά παραγώγων. Υπάρχει
έντονη ανησυχία ότι αυτές οι πιέσεις θα οδηγήσουν σε παγκόσμια ύφεση.
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, δύο από τους τρεις σημαντικότερους
κινδύνους -η ρευστότητα και η αύξηση των πιστωτικών περιθωρίων «spreads»- δεν
υπήρχαν ποτέ πριν σε αυτή την κατάταξη, ένδειξη της μεγάλης αλλαγής που έγινε στη
λίστα των κινδύνων. Η έρευνα δείχνει ότι η κρίση αποδεικνύει την αποτυχία των
εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου μέσα στις Τράπεζες λόγω πολλών παραγόντων,
συμπεριλαμβανομένης

της

αυξανόμενης

πολυπλοκότητας

των

οικονομικών

προϊόντων, της κακής δομής των κινήτρων αποζημίωσης στελεχών και της
ανεπαρκούς μέριμνας για τη διαχείριση του κινδύνου.
Επίσης παρατηρήθηκε, ότι ενώ οι υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς
κυριαρχούν στην έρευνα, υπάρχει μια εμφανής πτώση της εμπιστοσύνης στην
ποιότητα των διαδικασιών διαχείρισης του τραπεζικού κινδύνου, που αντιστρέφει την
τάση των προηγούμενων ερευνών. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πιστεύουν
ξεκάθαρα ότι η πιστωτική κρίση αποτελεί ένα "ταρακούνημα" του κλάδου, που θα
πρέπει να επανεκτιμήσει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου κινδύνων.
Στο παραπάνω πίνακα παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας της
Banking Banana Skins για το 2008 με την κατάταξη των 30 σημαντικότερων
κινδύνων που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όπως
μπορούμε να παρατηρήσουμε ο πιστωτικός κίνδυνος συνεχίζει να κατέχει εξέχουσα
θέση, γεγονός που φανερώνει την αναγκαιότητα ανάλυσης και διαχείρισης του.

12

Έρευνα PWC – CSFI, "Οι μεγαλύτεροι Κίνδυνοι του Τραπεζικού Κλάδου : Η

αναταραχή στις Χρηματοοικονομικές Αγορές αλλάζει εντελώς το τοπίο."

26

Πιστωτικός κίνδυνος τραπεζών

Έρευνα Banking Banana Skins (προηγούμενη κατάταξη εντός παρένθεσης)

1

Ρευστότητα (-)

16

Εταιρική διακυβέρνηση (8)

2

Πιστωτικός κίνδυνος (2)
Αύξηση πιστωτικών περιθωρίων
(«Spreads») (-)

17

Κίνητρα διοίκησης (26)

18

Αναπτυσσόμενες αγορές (9)

4

Παράγωγα (3)

19

5

Μακροοικονομικές τάσεις (14)

20

Τμήμα υποστήριξης («Back
Office») (24)
Πρακτικές πωλήσεων λιανικής (22)

6

Τεχνικές διαχείρισης κινδύνου (10)

21

Συγκρούσεις συμφερόντων (16)

7

Μετοχές (12)

22

Πολιτική αναταραχή (15)

8

Υπερβολικές ρυθμίσεις (1)

23

Επιχειρηματική συνέχεια (21)

9

Επιτόκια (5)

24

Ξέπλυμα χρήματος (18)

10

Hedge Funds (7)

25

11

Απάτη (11)

26

12

Εμπορεύματα («Commodities») (4)

27

Περιβαλλοντικός κίνδυνος (25)
Πλεονάζουσα προσφορά
τραπεζικής αγοράς (17)
Συστήματα πληρωμών (29)

13

Νομίσματα (13)
Μη εξουσιοδοτημένες
χρηματιστηριακές συναλλαγές (27)
Μεγάλη εξάρτηση από την
τεχνολογία (6)

28

Μανία συγχωνεύσεων (19)

29

Ανεπαρκείς ρυθμίσεις (30)

30

Ανταγωνισμός από νέες τράπεζες
(28)

3

14
15

Είναι αλήθεια ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πλέγμα κινδύνων.
Οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να είναι σωστά ορισμένοι και μετρήσιμοι με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ακρίβεια. Το κανονιστικό πλαίσιο δίνει ισχυρό κίνητρο προς την
κατεύθυνση αυτή μια και συνδέει ευθέως την αντιμετώπιση των κινδύνων με την
απαίτηση για κεφαλαιακή επάρκεια. Παράλληλα θέτει ίδιους κανόνες για όλες τις
τράπεζες σε μια προσπάθεια να μην τις επηρεάσει στο μεταξύ τους ανταγωνισμό.
Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την έκθεση των τραπεζικών ιδρυμάτων
βαθμιαία σε περισσότερους κινδύνους. Οι τραπεζικοί κίνδυνοι διακρίνονται σε
κατηγορίες ανάλογα με την πηγή τους και οι κύριες κατηγορίες τους είναι οι
παρακάτω :
1) Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
•

Τον πιστωτικό κίνδυνο

•

Τον κίνδυνο ρευστότητας
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•

Τον κίνδυνο επιτοκίων

•

Τον κίνδυνο αγοράς

•

Τον συναλλαγματικό κίνδυνο

2) Μη χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
•

Τον λειτουργικό κίνδυνο

Παρακάτω θα ασχοληθούμε αναλυτικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και όλες τις
πτυχές του που απασχολούν την ευημερία του τραπεζικού συστήματος.

2.2. Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος (Credit risk) είναι ο σημαντικότερος από όλους τους
κινδύνους που αντιμετωπίζει η τράπεζα, επειδή κυρίως αποτελεί τον τελικό
προορισμό της μετανάστευσης των κινδύνων μέσα σε όλο το χρηματοπιστωτικό
σύστημα

(risk

migration).

Είναι

η

παλαιότερη

μορφή

κινδύνου

στις

χρηματοοικονομικές αγορές (Caouette 1998). Επιπλέον, για τα περισσότερα
ιδρύματα, ο κίνδυνος αγοράς θεωρείται πολύ λιγότερο σημαντικός σε σύγκριση με το
πιστωτικό κίνδυνο, δεδομένου ότι το ποσό του προσαρμοσμένου σε κίνδυνο
κεφαλαίου που το τραπεζικό σύστημα παρακρατά για το πιστωτικό κίνδυνο είναι
πάρα πολύ μεγαλύτερο από αυτό για το κίνδυνο αγοράς. Άλλωστε, η ιστορία των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει επίσης αποκαλύψει, ότι οι μεγαλύτερες
τραπεζικές αποτυχίες (banking failures) οφείλονται στον πιστωτικό κίνδυνο.
Θεωρείται, όπως και ο κίνδυνος ρευστότητας, ένας παραδοσιακός κίνδυνος
που προκύπτει από την κεντρική λειτουργία των τραπεζών (μεταφορά κεφαλαίων από
τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες). Πιο συγκεκριμένα, η
διαμεσολάβηση και η μετατροπή των κεφαλαίων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
διαφοροποιεί τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά τους ή προσθέτει σε αυτά νέα
χαρακτηριστικά, σχετιζόμενα με τις λήξεις, το μέγεθος, τη ρευστότητα και το ύψος
του κινδύνου. Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί τη βάση και την αφετηρία των
παραδοσιακών κινδύνων, οι οποίοι ήταν και οι μοναδικοί κίνδυνοι που αντιμετώπιζαν
τα πιστωτικά ιδρύματα προ της απελευθερώσεως των αγορών και οι οποίοι
συνεχίζουν να υφίστανται και σήμερα σε ιδιαίτερα αυξημένο βαθμό.

28

Πιστωτικός κίνδυνος τραπεζών

Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος της οικονομικής ζημίας η οποία
μπορεί

να

προέλθει

από

την

αθέτηση

της

συμφωνίας

εκ μέρους

του

αντισυμβαλλομένου (counterparty) να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις13.
Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας η αθέτησης υποχρέωσης (Default risk), αναφέρεται στην
αδυναμία του αντισυμβαλλομένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Η
αδυναμία αυτή μεταφράζεται σε ολική ή μερική ζημία για το ποσό που δάνεισε η
τράπεζα. Ακόμη και η απλή υποβάθμιση της πιστοληπτικής δυνατότητας του
αντισυμβαλλόμενου ισοδυναμεί με αύξηση της πιθανότητας αθέτησης και οδηγεί σε
ζημία αν δεν αντισταθμίζεται με αύξηση του επιτοκίου δανεισμού. Ο κίνδυνος
αθέτησης

μπορεί

να

πάρει

τη

μορφή

καθυστέρησης

της

πληρωμής,

επαναδιαπραγμάτευσης του πλάνου πληρωμών, χρεοκοπίας κλπ. Σε κάθε περίπτωση
ο κίνδυνος αθέτησης είναι δύσκολο να μετρηθεί εκ των προτέρων γιατί τόσο η
πιθανότητα αθέτησης (Probability of Default) όσο και η δυνατότητα αποπληρωμής
αφού έχει έρθει η αθέτηση (Loss Given Default), αλλά και η διαφοροποίηση
(Diversification) που εμφανίζει το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι δύσκολα μετρήσιμες.
Ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές
ζημιές και επιδείνωση στα χρηματοοικονομικά μεγέθη μιας τράπεζας σε βαθμό που
μπορεί να διακυβευτεί και η ίδια η ύπαρξή της.
Επιδίωξη στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ενημέρωσης και
στάθμισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η πρόβλεψη της πιστοληπτικής ικανότητας
του χρηματοδοτούμενου πελάτη ( πιθανότητα αθέτησης υποχρεώσεων) σε συνδυασμό
με τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις (ύψος πιθανής ζημίας σε περίπτωση αθέτησης
υποχρεώσεων).

Σημειώνουμε

ότι

επειδή

ο

πιστωτικός

κίνδυνος

είναι

ο

σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει μία τράπεζα η ανάπτυξη επαρκών
υποδειγμάτων μέτρησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική
διαχείρισή του.
13

Όταν πρόκειται για χρηματοοικονομικό συμβόλαιο μεταξύ δυο συμβαλλομένων, ο

κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων είναι ο κίνδυνος να μην τηρήσει η μια από τις
πλευρές τους όρους του συμβολαίου. Ο όρος κίνδυνος των αντισυμβαλλομένων
χρησιμοποιείται συνήθως όταν πρόκειται για εμπορεύσιμους χρηματοοικονομικούς
τίτλους, ενώ ο όρος πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται στην πιθανότητα αθέτησης
σύμβασης δανείου.
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Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί ως η συνισταμένη τεσσάρων επιμέρους
κινδύνων :
• Του κινδύνου αθέτησης ( default risk)
• Του κινδύνου ανοίγματος ( exposure risk)
• Του κινδύνου ανάκτησης σε περίπτωση πτώχευσης(recovery risk )
• Του κινδύνου περιθωρίων ( credit spread risk)
1)

Ο κίνδυνος αθέτησης : αναφέρεται στην πιθανότητα μη πληρωμής έστω και

μίας ληξιπρόθεσμης οφειλής σε κεφάλαιο ή τόκους εντός ενός συγκεκριμένου
χρονικού περιθωρίου από την ημερομηνία καταλογισμού. Προκειμένου να εκτιμηθεί
η πιθανότητα αθέτησης, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι αιτίες, που ενδεχομένως
θα καταστήσουν προβληματική μία χρηματοδότηση. Οι αιτίες αυτές έχουν να
κάνουν με καθαρά οικονομικά στοιχεία αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του
πιστούχου, του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και του εξωτερικού
περιβάλλοντος.
2)

Ο κίνδυνος ανοίγματος : αναφέρεται στο συνολικό ποσό που αυτό είναι

εκτεθειμένο

σε

πιστωτικό

κίνδυνο.

Στην

περίπτωση

του

χαρτοφυλακίου

πιστοδοτήσεων το συνολικό ποσό ταυτίζεται με την ονομαστική αξία των
πιστοδοτήσεων. Η μέτρηση περιπλέκεται στις περιπτώσεις των εκτός ισολογισμού
στοιχείων όπου η συνήθης τακτική συνίσταται στον υπολογισμό του πιστωτικού
ισοδύναμου.
3)

Ο κίνδυνος ανάκτησης : αναφέρεται (σε περίπτωση αθέτησης) στο ποσοστό

ικανοποίησης της τράπεζας από το συνολικό ποσό της υποχρέωσης του πιστούχου,
που κινδυνεύει να αθετηθεί. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από τις εξασφαλίσεις που
έχει λάβει η τράπεζα και τη σειρά ικανοποίησής της. Όταν η τράπεζα λαμβάνει
εμπράγματες εξασφαλίσεις, ο κίνδυνος οφείλεται στη διακύμανση της αξίας τους.
Στην περίπτωση εγγύησης ο κίνδυνος μεταφέρεται από τον πιστούχο στον εγγυητή.
Στον κίνδυνο ανάκτησης εμπεριέχεται και ο κίνδυνος, που αφορά τη νομική
κατοχύρωση της τράπεζας κατά τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων.
4)

Ο κίνδυνος περιθωρίων : αναφέρεται στην πιθανότητα μείωσης της αξίας

μιας πιστοδότησης ως αποτέλεσμα της αύξησης των πιστωτικών περιθωρίων και της
τιμολόγησής της σε τιμές αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός παρουσιάζεται, κυρίως, σε
περιπτώσεις που έχει αναπτυχθεί ενεργός δευτερογενής αγορά, υπάρχει συνεχής
καθορισμός τιμών και έχει θεσπισθεί η αποτίμηση σε τιμές αγοράς.
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Τέλος, υπάρχει και ένα άλλο είδος κινδύνου που επίσης συγκαταλέγεται στην
κατηγορία του πιστωτικού κινδύνου. Είναι ο λεγόμενος κίνδυνος χώρας και ορίζεται
ως:
 η πιθανότητα μια χώρα να αποτύχει να παράγει αρκετό συνάλλαγμα για να
εξυπηρετήσει τα εξωτερικά χρέη της, ή ως
 ο

κίνδυνος

αδυναμίας

αποπληρωμής

δημόσιου

χρέους

και

επαναδιαπραγμάτευση του.
Περιλαμβάνει την ανάλυση της παρούσας οικονομικής κατάστασης μιας
χώρας και την πρόβλεψη πιθανών εξελίξεων, δίνοντας έμφαση στις εισαγωγές και
εξαγωγές και σε άλλα στοιχεία των τρεχουσών συναλλαγών μια χώρας. Η ύπαρξη
ελλειμματικού ισοζυγίου πληρωμών φανερώνει ότι η χώρα αυτή δεν μπορεί να
ικανοποιήσει την εγχώρια ζήτησή της σε αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης, η έννοια του
κινδύνου χώρας συνδέεται με τον κίνδυνο κυβερνητικής παρέμβασης με
απαγορεύσεις πληρωμών στο εξωτερικό( sovereign risk) με τον κίνδυνο απαγόρευσης
από την κεντρική τράπεζα μεταφοράς συναλλάγματος στο εξωτερικό ( transfer risk)14
και με το γενικευμένο κίνδυνο (generalized risk).
Συμπερασματικά, λοιπόν, είναι επιτακτική η ανάγκη για τον Credit Manager
να υπολογίσει τη μέτρηση της πιθανότητας που έχει να μετατραπεί η οφειλή ενός
δανείου σε επισφαλή απαίτηση. Η ικανότητα αυτής της μέτρησης εξαρτάται ευρέως
από τον αριθμό των πληροφοριών που διαθέτει το πιστωτικό ίδρυμα για τον
δανειζόμενο. Στην Ελλάδα, τα στοιχεία για την συναλλακτική συμπεριφορά του
πελάτη συλλέγονται από διατραπεζικές συνεργασίες, από το πληροφοριακό σύστημα
«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», από την ICAP, και από επίσημα αρχεία της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών (ΕΕΤ).

14

Πρόκειται για την πιθανότητα να μειωθεί η ικανότητα ή η επιθυμία ενός

αλλοδαπού οφειλέτη να μετατρέψει το εγχώριο νόμισμα σε εκείνο, στο οποίο έχει
συνομολογηθεί η εξόφληση του χρέους.
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2.3. Διαχείριση κινδύνων
Η πολυδιάστατη έννοια του κινδύνου, ο εντοπισμός των διάφορων μορφών
και η αλληλεπίδρασή τους, η προσπάθεια για τη λεπτομερή εκτίμηση και
ποσοτικοποίηση των κινδύνων με την βοήθεια εξειδικευμένων μεθοδολογιών και
πολύπλοκων επιστημονικών εργαλείων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
σύγχρονης τραπεζικής καθώς η ορθή διαχείριση τους διέπει τη λήψη σημαντικών
αποφάσεων για την εύρυθμη και κερδοφόρα ανάπτυξη των τραπεζών. Η επιτυχής
τραπεζική πρακτική ισοδυναμεί με την επιτυχή διαχείριση των διαφόρων τύπων
κινδύνων. Στη σύγχρονη εποχή, που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση των
αγορών, τις μεταβολές στους κανονισμούς που τις διέπουν, τον εντεινόμενο
ανταγωνισμό και συνεπώς την ανάπτυξη πολύπλοκων χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, η φύση και ο βαθμός των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι
χρηματοπιστωτικοί

οργανισμοί

-

ανεξαρτήτως

του

μεγέθους,

του

χώρου

δραστηριοποίησης ή της στρατηγικής τους - έχουν πολλαπλώς διευρυνθεί.
Στόχος της διαχείρισης κινδύνου είναι η βελτιστοποίηση της σχέσης
κινδύνου-απόδοσης των συναλλαγών, ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση νέων
επενδυτικών σχεδίων. Η διαχείριση κινδύνου είναι συγχρόνως, ένα σύνολο εργαλείων
και τεχνικών απαραίτητων για το σχεδιασμό της στρατηγικής ενός τραπεζικού
οργανισμού.
Γενικά, η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου μπορεί να διαιρεθεί σε τρία
διαφορετικά στάδια:
 ταυτοποίηση
 υπολογισμός
 διαχείριση
Α. Το στάδιο της ταυτοποίησης (identification) είναι το σημαντικότερο. Πράγματι,
έχει μεγάλη σημασία να αναγνωρίσουμε και να ταξινομήσουμε τους κινδύνους που
μπορεί να παρουσιαστούν. Η λανθασμένη ταυτοποίηση των κινδύνων ή η μη
αναγνώρισή τους μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε αρνητικά αποτελέσματα. Μετά
την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός μπορεί να
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.
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Β.

Το

δεύτερο

στάδιο

αναφέρεται

στη

μέτρηση

(measurement)

των

αναγνωρισμένων και ταυτοποιημένων κινδύνων. Η προσπάθεια μέτρησης του
κινδύνου και ποσοτικής αποτίμησής του, ιδιαίτερα, είναι πραγματικά δύσκολη στο
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με αυτές τις συνθήκες ο τραπεζικός
οργανισμός καλείται να αναπτύξει μεθόδους και τεχνικές κατάλληλες για τη μέτρηση
του κινδύνου και στη συνέχεια να τις εφαρμόσει στο χαρτοφυλάκιό του.
Γ. Το επόμενο στάδιο αναφέρεται στη διαχείριση (management), δηλαδή στην
απόφαση της συναλλαγής ή της μη συναλλαγής με έναν αντισυμβαλλόμενο. Στην
περίπτωση της απόφασης συναλλαγής, ο οργανισμός θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα
μετακυλήσει τον κίνδυνο (εάν είναι απαγορευτικά υψηλός και η αναμενόμενη
απόδοση μη ικανή να καλύψει τον κίνδυνο) ή όχι (εάν είναι σε αποδεκτά επίπεδα) ή
τέλος, εάν θα μειώσει τον κίνδυνο.
Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι οι τράπεζες διαχωρίζουν τον κίνδυνο των
ιδιωτών-φυσικών προσώπων από τον κίνδυνο των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων,
γιατί ακριβώς όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο,
ενώ διαπραγματεύονται δυσανάλογα ποσά και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Η προσοχή που δόθηκε στο ρόλο της διαχείρισης κινδύνων οφείλεται σε μια
σειρά από λόγους όπως:
 Η εμφάνιση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και πολύπλοκων
χρηματοοικονομικών προϊόντων.
 Η περαιτέρω επέκταση του δανεισμού στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
 Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση του περιθωρίων κέρδους.
 Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη χρήση και αξιοποίηση των κεφαλαίων.
 Η δημιουργία νέων κινδύνων από το οικονομικό, νομικό περιβάλλον και τις
νέες τεχνολογίες.
Σε σχέση με τις παλαιότερες τραπεζικές πρακτικές, η σύγχρονη διαχείριση των
κινδύνων διαφέρει στο ότι βασίζεται, πλέον, στην ακριβή ποσοτικοποίηση των
κινδύνων.
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2.4. Ποσοτικοποίηση κινδύνου
Η ανάπτυξη πιο πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως των
παραγώγων, των οποίων οι μεταβολές τους δεν ικανοποιούν την κανονική κατανομή
οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών εργαλείων για την εκτίμηση του
κινδύνου αγοράς αλλά και του πιστωτικού. Ιδιαίτερα δε τις τελευταίες δεκαετίες με
την διάδοση της τεχνολογίας, των Η/Υ και την εύκολη επεξεργασία στατιστικών
δεδομένων αναπτύχθηκαν πολύπλοκα συστήματα διαχείρισης κινδύνων. Τα μοντέλα
διαχείρισης τα οποία αναπτύχθηκαν από τράπεζες εστίασαν το ενδιαφέρον τους στον
προσδιορισμό της ζημιάς από τον επερχόμενο κίνδυνο, καθώς και στον προσδιορισμό
του κεφαλαίου για την απορρόφηση της ζημιάς.
Για την ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου είναι απαραίτητη η
δημιουργία υποδειγμάτων. Οι βασικές παραδοχές για την εξειδίκευση ενός
υποδείγματος πιστωτικού κινδύνου αφορούν στον ορισμό του πιστωτικού γεγονότος,
καθώς και στο πεδίο εφαρμογής του υποδείγματος.
Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ορισμού του πιστωτικού γεγονότος. Αν
υποθέσουμε ότι ο πιστούχος μπορεί να βρίσκεται σε μια από τις δυο εν δυνάμει
καταστάσεις, την κατάσταση πτώχευσης ή την κατάσταση μη πτώχευσης, τότε ως
πιστωτικό γεγονός θεωρείται η πτώχευση του πιστούχου και η ζημία προέρχεται
αποκλειστικά από το γεγονός της πτώχευσης (Default model).
Ένας άλλος τρόπος ορισμού του πιστωτικού γεγονότος είναι και ο παρακάτω.
Αν θεωρηθεί ότι υφίστανται περισσότερες από δυο πιστωτικές καταστάσεις, ως
πιστωτικό γεγονός ορίζεται η επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών του πιστούχου,
όπως αυτή απεικονίζεται στην υποβάθμιση της ταξινόμησης του (downgrade rating).
Κατά την υποβάθμιση αυξάνει το πιστωτικό του περιθώριο και συνεπώς μειώνεται η
αξία της πιστοδότησης μέχρι το επόμενο επανακαθορισμό του επιτοκίου. Η ζημία εν
προκειμένω για την τράπεζα συνίσταται στη μείωση της αξία της πιστοδότησης κατά
την τιμολόγησή της σε τιμές αγοράς (mark to market model).
Εκτός από τον τρόπο ορισμού του πιστωτικού γεγονότος η ανάπτυξη του
υποδείγματος εξαρτάται από το επιδιωκόμενο πεδίο εφαρμογής του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε σημαντικούς τομείς αποφάσεων μιας τράπεζας. Τα υποδείγματα
που εστιάζουν στην εκτίμηση του κινδύνου για κάθε πιστούχο χωριστά (stand alone
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risk) ή μίας ομάδας ομοειδών πιστούχων (π.χ. καταναλωτικά δάνεια) έχουν σαν κύριο
στόχο τον υπολογισμό της πιθανότητας πτώχευσης και τον διαχωρισμό των
πιστούχων σε αξιόχρεους και μη. Αν το υπόδειγμα αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός
γενικότερου συστήματος διαχείρισης κινδύνων, τότε ο στόχος εστιάζεται στην
εκτίμηση της ενδεχόμενης ζημίας για το σύνολο του χαρτοφυλακίου (portfolio risk)
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό προβλέψεων, τον καθορισμό
ορίων για τη διαχείριση της συγκέντρωσης του πιστωτικού κινδύνου καθώς και την
εκτίμηση της συμβολής του κάθε πιστούχου στο συνολικό κίνδυνο.
Εκτός από τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει ένα υπόδειγμα
πιστωτικού κινδύνου στην τράπεζα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις εποπτικές
αρχές για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Βεβαίως η
ανάπτυξη και εξειδίκευση ενός υποδείγματος πιστωτικού κινδύνου, που θεωρείται
ιδιαίτερα χρήσιμη για τη λειτουργία μιας τράπεζας, εξαρτάται άμεσα από :
1. τη διαθεσιμότητα ιστορικών στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκαίων
παραμέτρων,
2. το βαθμό ανάπτυξης της αγοράς εντός της οποίας δραστηριοποιείται η
τράπεζα και
3. το χρονικό ορίζοντα λήψης αποφάσεων που αναμένεται να καλύψει το
υπόδειγμα.
Οι τράπεζες εκτιμούν τον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζοντας προηγούμενες
πιθανότητες αθέτησης πιστούχων με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του εκάστοτε
πελάτη τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν την κατάταξη αξιολογικών οίκων15
15

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τους οργανισμούς διαβάθμισης της

πιστοληπτικής ικανότητας (2006/C 59/02) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις 11/3/2006, οι οργανισμοί διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας
εκφράζουν γνώμες σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα ενός εκδότη ή ενός
ιδιαίτερου χρηματοπιστωτικού μέσου. Με άλλα λόγια, αξιολογούν την πιθανότητα
αφερεγγυότητας

ενός

εκδότη,

είτε

την

αδυναμία

του

να

τηρήσει

τις

χρηματοπιστωτικές του υποχρεώσεις γενικά (αξιολογήσεις εκδοτών), είτε τις
υποχρεώσεις του που αφορούν μία συγκεκριμένη πίστωση ή ένα τίτλο σταθερής
απόδοσης (αξιολόγηση μέσων). Οι γνώμες αυτές — ή αξιολογήσεις — βασίζονται σε
πληροφορίες που αφορούν τις ροές εσόδων και τη διάρθρωση του ισολογισμού
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όπως οι Moody's και Standard & Poor's ή δημιουργούν τα δικά τους εσωτερικά
συστήματα διαβάθμισης με βάση ιστορικά στοιχεία που διαθέτουν για τις πιθανότητες
αθέτησης και τις αναμενόμενες ζημίες. Τα τελευταία χρόνια εντείνεται η ανάγκη μιας
πιο ποσοτικής αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου καθώς αυξάνονται τα ποσά
που διακυβεύονται και η αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξή τους. Σε
κάθε περίπτωση οι διαχειριστές πρέπει να κατανοήσουν τόσο τη φύση του
πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν όσο και τον κίνδυνο αγοράς που αυτός
εμπεριέχει.

2.5. Υποδείγματα ποσοτικοποίησης πιστωτικού κινδύνου
Για την μέτρηση και την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου έχουν
αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί πολλά μοντέλα. Ο David Durand (1941) ήταν ο
πρώτος που αναγνώρισε ότι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ίδιες τεχνικές για
τη διάκριση των «καλών» και «κακών» πελατών. Η έρευνα που έκανε για το US
National Bureau of Economic Research δεν είχε κάποιο σκοπό πρόβλεψης. Την ίδια
εποχή κάποιοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είχαν δυσκολίες στην διαχείριση του
πιστωτικού κινδύνου. Η απόφαση της χορήγησης ή όχι Δανείου ήταν αποκλειστικά
στην κρίση των αναλυτών για πολλά χρόνια. Το ξεκίνημα του πολέμου τους
ανάγκασε να καταταγούν στον στρατό με αποτέλεσμα, να δημιουργηθούν σοβαρές
ελλείψεις από ανθρώπους με εμπειρία.
Έτσι, οι εταιρείες ζήτησαν από τους αναλυτές να καταγράψουν τους κανόνες
με βάση τους οποίους έδιναν δάνεια. Αυτοί οι κανόνες ήταν το αρχικό στάδιο των
έμπειρων-εμπειρικών (expert) συστημάτων. Μετά τον πόλεμο δεν άργησε να γίνει
φανερό το όφελος των στατιστικών μεθόδων στην απόφαση δανεισμού. Η πρώτη
μέθοδος διαμορφώθηκε στο San Francisco από τους Bill Fair και Earl Isaac το 1950.
Οι πελάτες τους ήταν χρηματοοικονομικές εταιρείες λιανικής και ταχυδρομικές
εταιρείες. Με τη μέθοδο που ακολουθούσαν παρατηρήθηκε ότι η χρήση του credit
scoring είχε καλύτερα αποτελέσματα στην απόφαση δανειοδότησης, αφού ήταν
(ιδιαίτερα τα χρέη) της αξιολογούμενης οντότητας. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι
οικονομικές επιδόσεις του παρελθόντος.
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φθηνότερη, γρηγορότερη, πιο αντικειμενική και είχε καλύτερες προβλέψεις από
οποιοδήποτε άλλο σύστημα.
Η παρουσίαση των πιστωτικών καρτών16 στο τέλος του 1960 έκανε τους
τραπεζικούς οργανισμούς να καταλάβουν τη σημαντικότητα του συστήματος του
credit scoring. Ο αριθμός των πελατών που αποκτούσαν πιστωτικές κάρτες και
αγόραζαν δανειακά προϊόντα έκανε αναγκαία την αυτοματοποίηση της απόφασης
χορήγησης ή όχι του προϊόντος. Χρησιμοποιώντας οι οργανισμοί το credit scoring
παρατήρησαν ότι έκαναν καλύτερες προβλέψεις από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο και το
ποσοστό του κινδύνου αθέτησης έπεσε στο 50% ή και περισσότερο όπως αναφέρουν
οι Myers και Forgy (1963) αλλά και οι Nevin και Waston (1977).
Με την πάροδο των χρόνων, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών
επέτρεψε την χρήση άλλων τεχνικών για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, που
στηρίζονται είτε σε λογιστικά στοιχεία των πιστούχων, είτε σε στοιχεία της αγοράς. Ο
κοινός άξονας στον οποίο κινούνται έγκειται στην έμφαση που δίνεται ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ένας πελάτης να αθετήσει την υποχρέωση για ένα
τυχαίο προϊόν και από την άλλη γίνεται προσπάθεια οι τράπεζες να αυξήσουν το
κέρδος με την χορήγηση και άλλων προϊόντων στους πελάτες.

16

Μορφή του λεγόμενου "πλαστικού χρήματος", σύγχρονου και διαδεδομένου

τρόπου συναλλαγών, που παρέχει τη δυνατότητα αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς
άμεση εκταμίευση μετρητών για πληρωμή της αξίας τους. Οι πιστωτικές κάρτες
εκδίδονται κυρίως από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες) και μεταξύ άλλων η
χρήση τους παρέχει και τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: α) ευκολία στις συναλλαγές σε
όσες περιπτώσεις ο κάτοχος της κάρτας δεν έχει ή δεν θέλει να έχει μαζί του μετρητά·
β) ασφάλεια στις συναλλαγές, γιατί ο κάτοχος της κάρτας δεν χρειάζεται να έχει μαζί
του μετρητά διακινδυνεύοντας έτσι να τα χάσει· γ) εξασφάλιση περιόδου χάριτος
αρκετών ημερών (π.χ. 25 ή 40 ημέρες) χωρίς τόκο από την ημερομηνία έκδοσης του
λογαριασμού έως την ημερομηνία πληρωμής· δ) (λειτουργώντας ως κάρτες
ηλεκτρονικών συναλλαγών) παροχή της δυνατότητας στους κατόχους τους να
διενεργούν τραπεζικές πράξεις μέσω των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών
(ΑΤΜ), όπως αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορά ποσών από λογαριασμό σε
λογαριασμό κ.ά.
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Βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη ενός υποδείγματος, λοιπόν, είναι η κατανομή
της πιθανότητας ζημίας σε περίπτωση αθέτησης. Ενώ παραδοσιακά η εκτίμηση του
πιστωτικού κινδύνου για το σύνολο του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων γινόταν
αθροίζοντας τη ζημία από κάθε πιστούχο χωριστά, με τα εξελιγμένα υποδείγματα η
αναμενόμενη ζημία υπολογίζεται στατιστικά για επιλεγμένο επίπεδο ανοχής στον
κίνδυνο (επίπεδο εμπιστοσύνης).
Η αναμενόμενη ζημία για μια τράπεζα από μια τυπική πιστοδότηση σε
περίπτωση αθέτησης περιλαμβάνει τρεις παράγοντες αβεβαιότητας:

Αναμενόμενη Ζημία = Πιθανότητα Αθέτησης *
Ποσό εκτεθειμένο σε κίνδυνο * (1 - Ποσοστό Ανάκτησης)

Το ποσό που θα είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο (exposure) τη χρονική στιγμή
που η επιχείρηση θα αθετήσει τις υποχρεώσεις της εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Ο πρώτος είναι το ισχύον επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. Προκειμένου να
ενσωματωθεί το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο στην αποτίμηση του χρέους μιας
επιχείρησης, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η μελλοντική εξέλιξή του, ορισμένα μοντέλα το
θεωρούν σταθερό (π.χ. το επιτόκιο των ετήσιων κρατικών τίτλων) ενώ άλλα
προβλέπουν στοχαστική διαδικασία εξέλιξής του. Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι
διάφοροι όροι και περιορισμοί που περιέχονται στη σύμβαση έκδοσης του δανείου
(indenture), όπως λόγου χάρη η λήξη, το επιτόκιο και οι όροι αποπληρωμής ή
ανάκλησης. Ένας τρίτος παράγοντας είναι η ύπαρξη αχρησιμοποίητων ορίων
πιστοδότησης.
Το ποσοστό ανάκτησης (recovery rate) εξαρτάται από την προτεραιότητα σε
περίπτωση χρεοκοπίας και ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης, τη μελλοντική εμπορευσιμότητα των εμπράγματων εξασφαλίσεων, τα
ενδεχόμενα έξοδα ρευστοποίησης κ.ά.
Η πιθανότητα αθέτησης (default probability) είναι το σημαντικότερο και
δυσκολότερο να εκτιμηθεί στοιχείο του πιστωτικού κινδύνου. Συνήθως η εκτίμησή
της βασίζεται σε μία αρχική ταξινόμηση των τίτλων, ανάλογα με την πιστοληπτική
ικανότητα του εκδότη, αλλά μπορεί να παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις κατά τη
διάρκεια της πιστοδότησης.
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Όλα όσα προαναφέρθηκαν έχουν οδηγήσει σήμερα στην ανάπτυξη πολλών
υποδειγμάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που θα αναλυθούν εκτενέστερα
παρακάτω. Τα υποδείγματα αυτά17 θα μπορούσαμε, ενδεικτικά να τα χωρίσουμε σε
δύο μεγάλες κατηγορίες :
1. Υποδείγματα που βασίζονται σε λογιστικά στοιχεία.
 Συστήματα ειδικών (expert systems) ή ποιοτικά υποδείγματα.
 Υποδείγματα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit scoring
models).
2. Νεότερα υποδείγματα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου.
 Υποδείγματα δικαιωμάτων - Υπόδειγμα τύπου Merton (option pricing
models)
 Υποδείγματα περιθωρίου αποδόσεων (yield spread models)
 Υποδείγματα θνησιμότητας (mortality rate models)
 Η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk)
 Υπόδειγμα CreditMetrics
 Υπόδειγμα CreditRisk+
 Υπόδειγμα απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο (Risk Adjusted
Return On Capital -RAROC )
 Υπόδειγμα Portfolio Manager
 Υπόδειγμα Credit Portfolio View

17

Για να θεωρούνται αποτελεσματικά τα υποδείγματα και να μπορούν να αποτελούν

εργαλείο μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου από την τράπεζα θα πρέπει να πληρούν
τα εξής κριτήρια :
1. Να είναι πλήρως τεκμηριωμένα από θεωρητική και πρακτική σκοπιά. Κατά
την εξειδίκευση ενός υποδείγματος προκύπτουν πολλά προβλήματα, όπως ο
προσδιορισμός του χρονικού ορίζοντα, η μέθοδος εκτίμησης κατανομής της
ζημίας, ο τρόπος χειρισμού των παραγώγων, ο υπολογισμός των παραμέτρων,
που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα.
2. Να επαληθεύονται τα αποτελέσματα.
3. Να είναι ενσωματωμένα μέσα στο σύστημα λήψης αποφάσεων της τράπεζας.
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2.6. Συστήματα ειδικών (expert systems)
Τα ποιοτικά αυτά υποδείγματα χαρακτηρίζονται από τη συγκέντρωση
πληροφοριών που βοηθούν τον credit manager να καταλήξει σε μια κρίση για την
πιθανότητα επισφάλειας του πελάτη και να τιμολογήσει το δάνειο σωστά. Η
ποσότητα των συλλεγομένων πληροφοριών διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της
έκθεσης στον κίνδυνο και στο κόστος συλλογής της πληροφορίας.
Αυτή η μορφή διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στηρίζεται στην εμπειρία και
την ικανότητα αναλυτικής σκέψης του υπαλλήλου ο οποίος αναλαμβάνει τη συλλογή
και επεξεργασία διάφορων παραγόντων που αφορούν, αφενός τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του δανειζόμενου (φήμη πιστωτή, κερδοφορία επιχείρησης, ύπαρξη
εγγυήσεων) και αφετέρου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς (πορεία του
κλάδου δραστηριότητας, επιτόκια αγοράς, πληθωρισμό) που έχουν επιδράσεις σε
όλους τους δανειζόμενους την στιγμή της πιστωτικής απόφασης.
Ένα από τα πιο γνωστά συστήματα αυτής της κατηγορίας είναι γνωστό ως
«τα 5 C της πίστωσης» (5 Cs of Credit), το οποίο σε επίπεδο δανείου θεωρείται ως
η βασική αρχή για την αξιολόγηση του πιστωτικού κίνδυνου και έχει ως άξονα την
πλήρη γνώση της ταυτότητας του δανειζόμενου εξετάζοντας τους εξής παράγοντες.
1. Character (Χαρακτήρας)
Ο όρο χαρακτήρας αναφέρεται σε ένα σύνολο στοιχείων που αφορούν τον
εκάστοτε πιστωτή και συνήθως αναφέρονται στην συνέπεια και την υπευθυνότητά
του, τις γνώσεις και την εμπειρία στο αντικείμενο της δουλείας του, το επαγγελματικό
του ήθος καθώς και τη συγκρότηση και πληρότητα των επιχειρηματικών σχεδίων που
παρουσιάζει.
2. Capacity (Ικανότητα)
Ο παράγοντας αυτός αξιολογείται ως προς την επιχειρησιακή ικανότητα του
ατόμου ή των μελών της επιχείρησης να αποπληρώνουν κανονικά τα χρέη. Κατά
κύριο λόγο στηρίζεται στην διαχρονική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του
δανειζόμενου και την ως τώρα πιστοληπτική του συμπεριφορά. Επιπλέον, εξετάζεται
η δυνατότητα μεταβολής των τρόπων πληρωμής των δόσεων, ώστε να συμβαδίζουν
με τις ταμειακές ροές του οφειλέτη – επιχείρησης.
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3. Capital Structure (Κεφαλαιακή Διάρθρωση)
Στο σημείο αυτό εξετάζεται η κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης ή τα
περιουσιακά στοιχεία του πελάτη (για ατομική επιχείρηση). Ταυτόχρονα, ελέγχεται ο
ενδεχόμενος υπερδανεισμός, διότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εκπλήρωσης
και πιθανή πτώχευση.
4. Conditions (Συνθήκες)
Οι συνθήκες αναφέρονται σε εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση
της επιχείρησης μέσα στην αγορά, όπου αυτή κινείται. Συνήθως, υπάρχουν και
βοηθητικοί κλαδικοί δείκτες που δείχνουν την πορεία της αγοράς ως προς τον κλάδο
στον οποίο δραστηριοποιείται ο πελάτης / επιχείρηση.
5. Collateral (Εξασφαλίσεις)
Σε περίπτωση που ο δανειζόμενος αθετήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι
στην τράπεζα, η τράπεζα εξασφαλίζεται για το ποσό του δανεισμού ή για μέρος
αυτού από τις ενεχυριάσεις, προσημειώσεις ή υποθήκες που έχει πάνω σε στοιχεία
του ενεργητικού του δανειζόμενου. Οι εξασφαλίσεις λειτουργούν ως εργαλείο
ανάγκης, αφού η χρηματοδότηση αποσκοπεί στην εν γένει σωστή χρήση του δανείου
για λειτουργία και επενδύσεις του δανειολήπτη και όχι ως αγοραπωλησίες κινητών
και ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι η ικανοποίηση των απαιτήσεων της τράπεζας έναντι
των δανειζόμενων μέσω των εξασφαλίσεων δεν πρέπει να είναι ποτέ ο σκοπός της
χρηματοδότησης, αλλά να λειτουργεί ενισχυτικά στην απόφαση χρηματοδότησης.
Η κατηγορία των ποιοτικών μοντέλων χρησιμοποιείται ευρύτατα στις
τράπεζες, συνήθως σε συνδυασμό με άλλα υποδείγματα ποσοτικοποίησης του
πιστωτικού κινδύνου, αν και παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα
αυτά συνδέονται με την υποκειμενικότητα που χαρακτηρίζει αυτά τα μοντέλα και που
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μη ύπαρξη συνοχής στις μετρήσεις. Το γεγονός
αυτό καθιστά δύσκολη την συγκρισιμότητα των μετρήσεων για δύο επιχειρήσεις και
φανερώνει την αδυναμία για διαχρονικές συγκρίσεις μίας επιχείρησης, εάν οι
μετρήσεις έχουν γίνει από διαφορετικούς υπαλλήλους της τράπεζας.
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2.7. Υποδείγματα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit
scoring models)
Καθώς ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι τράπεζες από τα
δανεισμό των πελατών τους παραμένει ακόμα και σήμερα από τους κυριότερους
κινδύνους που καλούνται να διαχειριστούν, είναι σημαντικό να γίνεται σωστή
εκτίμηση και αξιολόγηση του. Για το σκοπό αυτό, οι τράπεζες υιοθετούν πρακτικές
διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής
συστημάτων Credit Scoring18 των εταιρειών που τους επιτρέπουν τη διαβάθμιση των
κινδύνων αυτών. Ο τρόπος που λειτουργούν αυτά τα συστήματα είναι σχετικά απλός:
προκαθορίζονται

κάποιοι

παράγοντες

που

επηρεάζουν

την

πιθανότητα

αφερεγγυότητας και κάποιοι συντελεστές στάθμισης για τον κάθε παράγοντα,
ανάλογα με τη σημασία αυτού στην πιθανότητα αφερεγγυότητας.
Το αποτέλεσμα που δίνει ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να έχει τη μορφή
ποσοστού ως πιθανότητα αφερεγγυότητας ή κάποιου απόλυτου αριθμού, ο οποίος θα
είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από έναν αριθμό ο οποίος αποτελεί το όριο για τους
αποδεκτούς από μία τράπεζα κινδύνους. Η τράπεζα, ανάλογα με τη βαθμολόγηση και
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία αξιολόγησης (χρηματοοικονομική ανάλυση,
εξασφαλίσεις, πρόβλεψη αποδοτικότητας κτλ), εγκρίνει ή απορρίπτει το δάνειο.
Συνήθως, τα credit scoring systems στηρίζονται στην συμπεριφορά
παλαιότερων πελατών που είναι παρόμοια με των νέων πελατών που θα μπουν στο
σύστημα. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από παλαιούς πελάτες που
πήραν το συγκεκριμένο προϊόν. Αν τώρα, το προϊόν είναι σχετικά νέο και δεν έχει το
σύστημα δεδομένα με μεγάλη ιστορικότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα δείγμα
από κοντινό προϊόν. Τότε όμως, το αποτέλεσμα δεν θα είναι τόσο καλό για την
πρόβλεψη της αθέτησης.
Υπάρχει παράλληλα ανάπτυξη του credit scoring χρησιμοποιώντας scoring
προσεγγίσεις για πρόβλεψη του κινδύνου χρεοκοπίας για εταιρείες ( Altman 1968).
18

Τα συστήματα Credit Scoring έγιναν ευρέως γνωστά και άρχισαν να

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 σαν ένα μέσο ώστε οι
πιστωτές να μπορούν να αξιολογούν γρήγορα την πιστοληπτική ικανότητα του
πιστούχου.
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Αν και τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν συσχέτιζαν accounting ratios με την
επερχόμενη χρεοκοπία, λόγω ότι τα δείγματα ήταν μικρότερα από αυτά της
καταναλωτικής πίστωσης, και επίσης, οι πληροφορίες των λογαριασμών ήταν
ανοικτές στους διευθυντές, οι προβλέψεις ήταν λιγότερο αξιόπιστες από ότι στις
περιπτώσεις της καταναλωτικής πίστης.
Η φιλοσοφία που ακολουθήθηκε ήταν, ότι κάθε χαρακτηριστικό του πελάτη
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο credit scoring system. Έτσι, ο χρόνος διαμονής στην
συγκεκριμένη διεύθυνση, ο χρόνος παραμονής στην εργασία του, άλλα προϊόντα που
έχει πάρει από την τράπεζα αποτελούν στοιχεία προς χρήση με την προϋπόθεση ότι
αυτά θα βοηθήσουν στην εκτίμηση της συμπεριφοράς του πελάτη απέναντι στην
τράπεζα.

Γενικότερα, σε συνεργασία με γραφεία πληροφόρησης οι τράπεζες

ελέγχουν την πιστωτική ιστορία των πελατών τους αλλά και κάθε άλλη πληροφορία
που κρίνουν ότι είναι κρίσιμη για την απόφαση της συναλλαγής ή όχι με τον πελάτη.
Τα υποδείγματα αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου αυτής της κατηγορίας
μπορούν να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις μικρών ομάδων πιστούχων και σχετικά
ομοιογενών

(καταναλωτική

πίστη).

Σε

πρώτο

στάδιο,

επιλέγονται

χρηματοοικονομικοί δείκτες, που χαρακτηρίζουν την οικονομική κατάσταση του
πιστούχου. Στους δείκτες αυτούς εφαρμόζονται πολυμεταβλητά υποδείγματα για τον
υπολογισμό του credit score ή της πιθανότητας αθέτησης. Υπάρχουν διάφοροι
εναλλακτικοί τρόποι ανάπτυξης των υποδειγμάτων. Παρακάτω θα αναλυθούν πέντε
βασικά είδη μοντέλων Credit Scoring: τα μοντέλα γραμμικής πιθανότητας, τα
μοντέλα logit, τα μοντέλα probit, τα μοντέλα γραμμικής διακριτικής ανάλυσης και
Altman Z Score υπόδειγμα.

2.7.1. Μοντέλα Γραμμικής Πιθανότητας
Τα μοντέλα αυτού του τύπου χρησιμοποιούν δεδομένα του παρελθόντος για
να εξηγήσουν την εμπειρία αποπληρωμής των παλαιών δανείων. Η κεντρική ιδέα του
συγκεκριμένου μοντέλου είναι ο διαχωρισμός των παλαιών δανείων σε δάνεια που
παρουσίασαν επισφάλειες (Zi = 1) και σε εκείνα που εξυπηρετήθηκαν κανονικά (Zi =
0).
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Αν συμβολίσουμε τις προβλεπτικές μεταβλητές με Χij (οι οποίες
αντικατοπτρίζουν ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για τον i-δανειστή σε μια
ομάδα j-προβλεπτικών μεταβλητών) το μοντέλο με γραμμική παλινδρόμηση θα είναι:

Zi =

όπου bj είναι ο συντελεστής βαρύτητας της j μεταβλητής.
Εάν στη συνέχεια πάρουμε αυτές τις εκτιμήσεις βj και τις πολλαπλασιάσουμε
με την παρατηρούμενη μεταβλητή Xij για ένα πιθανό δανειζόμενο, μπορούμε να
παράγουμε μια αναμενόμενη αξία του Zi για τον πιθανό δανειζόμενο. Η τιμή αυτή
που μας δίνει το Ζi μπορεί να μεταφραστεί σαν η πιθανότητα που έχει ο δανειζόμενος
να αθετήσει την υπόσχεση πληρωμής του μελλοντικού χρέους του. Η αναμενόμενη
πιθανότητα χρεοκοπίας είναι Ε(Ζi)= 1-Ρi , όπου Ρi είναι η πιθανότητα εξόφλησης του
χρέους.
Αυτή η τεχνική είναι αρκετά αποτελεσματική όταν είναι διαθέσιμα τα
στοιχεία του δανειζόμενου. Σημαντική αδυναμία της αποτελεί ωστόσο το γεγονός ότι
οι εκτιμώμενες πιθανότητες μπορούν να κυμανθούν και πέρα από το εύρος 0 έως 1.
Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα εντοπίζεται στο ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο τα
οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις του
αντισυμβαλλόμενου . Έτσι, καθώς αγνοούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του η
αποτελεσματικότητα του μοντέλου θεωρείται περιορισμένη.

2.7.2. Μοντέλο Logit (Λογαριθμικό υπόδειγμα)
Την παραπάνω αναφερόμενη αδυναμία του μοντέλου της Γραμμικής
Πιθανότητας αντιπαρέρχεται το Logit μοντέλο μέτρησης ΠΚ περιορίζοντας το
εκτιμώμενο διάστημα της πιθανότητας χρεοκοπίας να κυμαίνεται ανάμεσα στο 0 και
στο 1. Η Logit εκτίμηση υποθέτει ότι η πιθανότητα εμφάνισης του γεγονότος
χρεοκοπίας καθορίζεται από τη συνάρτηση:

Pi = F (Zi) =
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όπου Ζi είναι ο εκθέτης, F(Ζi) είναι η αθροιστική πιθανότητα μη πληρωμής και
εκτιμάται με παλινδρόμηση όπως στο μοντέλο της γραμμικής πιθανότητας.
Ουσιαστικά μπορούμε να υπολογίσουμε για τον υποψήφιο δανειζόμενο μια
τιμή για το Ζi με τον ίδιο τρόπο, όπως στο προηγούμενο μοντέλο και στη συνέχεια
τον αριθμό αυτό να τον εισάγουμε στον τύπο για να βρούμε την αθροιστική
πιθανότητα.
Με βάση τη συνάρτηση, λοιπόν, παρατηρούμε ότι καθώς το Ζ τείνει προς το
+∞, το e-z τείνει στο 0 και το p έχει ένα περιορισμένο προς τα άνω σύνορο του 1.
Καθώς το Z τείνει στο -∞ (minus infinity), το e τείνει προς το +∞ και το p έχει ένα
περιορισμένο χαμηλό όριο το 0. Έτσι δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρουμε
προβλέψεις πιθανότητας μεγαλύτερες από το 1 ή μικρότερες από το 0. Ωστόσο, και
στο

υπόδειγμα

αυτό

αγνοούνται

τα

ποιοτικά

χαρακτηριστικά

των

αντισυμβαλλόμενων.

2.7.3. Μοντέλο Probit
Στο μοντέλο, όπως και με το logit, ορίζουμε τις μεταβλητές και τη γραμμική
συνάρτηση που καθορίζουν την πιθανότητα:

Z= b1X1+b2X2+………bkXk

Η F(Ζ) είναι η τυποποιημένη (cumulative) κανονική κατανομή η οποία δίνει
την πιθανότητα να προκύψει το γεγονός για κάθε αξία του Ζ.

Pi = F (Zi)

Η πιθανότητα είναι μεταξύ 0 και 1.
Στο μοντέλο probit, όπως και στο logit μοντέλο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του αντισυμβαλλόμενου αγνοούνται , γεγονός που καθιστά το μοντέλο μη ασφαλές
ως προς τα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η logit όσο και η probit
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ανάλυσης καταλήγουν σε παρόμοια αποτελέσματα. Η μόνη διαφορά τους έγκειται
στο γεγονός ότι το μοντέλο probit χρησιμοποιεί την κανονική κατανομή19.

2.7.4. Μοντέλο Γραμμικής Διακριτικής Ανάλυσης (Linear
Discriminant Analysis)
Με τη γραμμική διακριτική ανάλυση κατατάσσουμε τους πελάτες σε μια ή
περισσότερες ομάδες με βάση ένα συγκεκριμένο σύνολο μετρήσεων. Κάθε πελάτης
ανήκει σε μία διακεκριμένη ομάδα. Για παράδειγμα, ένας υπεύθυνος χορηγήσεων
ενός καταστήματος Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε έγκριση δανείου εξετάζει
εάν τα χαρακτηριστικά του πιστούχου είναι όμοια με αυτών που εξόφλησαν τα δάνεια
τους στο παρελθόν ή με εκείνων τα δάνεια των οποίων κατέληξαν σε επισφάλεια.
Έτσι, στην διακριτική ανάλυση αναζητούμε τη γραμμική συνάρτηση (το
κατάλληλο μονώνυμο λixi) που δίνει τον καλύτερο διαχωρισμό ανάμεσα σε δυο
ομάδες (γκρουπ) αντιστοιχισμένα σε y=0 και y=1. Στόχος του εν λόγω υποδείγματος
είναι να βρει μια γραμμική συνάρτηση λογιστικών μεταβλητών και μεταβλητών της
αγοράς που να ξεχωρίζει όσο το δυνατό καλύτερα ανάμεσα σε δύο ομάδες
δανειζομένων (ομάδα αποπληρωμής και ομάδα μη αποπληρωμής). Η μορφή της
discriminant analysis είναι ως εξής:
19

Η γραφική παράσταση της κανονικής κατανομής έχει άξονα συμμετρίας την ευθεία

x  x δηλαδή τη μέση τιμή της κατανομής και για τιμές του x μικρότερες της μέσης
τιμής είναι γνησίως αύξουσα ενώ για μεγαλύτερες γνησίως φθίνουσα .

Δηλαδή, στο διάστημα x   , x    βρίσκεται το 68% των τιμών της μεταβλητής Χ.
Αντίστοιχα στο διάστημα

x  2 , x  2 

το 95%

και στο διάστημα

x  3 , x  3  το 99,7% δηλαδή πλησιάζει το σύνολο των παρατηρήσεων.
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Y = λ1χ1+ λ2χ2+ λ3χ3+ …+λκχκ
Το λ πρέπει να οριστεί έτσι ώστε η διακύμανση του λixi ανάμεσα στα δυο
γκρουπ να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σε σχέση με τη διακύμανση μέσα σε
κάθε γκρουπ. Θα πρέπει, δηλαδή, τα χαρακτηριστικά των πιστωτών που ανήκουν στο
ένα group (υγιείς επιχειρήσεις) να είναι όσο το δυνατό πιο διαφορετικά από τα
χαρακτηριστικά των πιστωτών που ανήκουν στο άλλο group(μη υγιείς επιχειρήσεις).
Έτσι, επιτυγχάνουμε την ακριβέστερη κατάταξη. Παράλληλα όμως, θα πρέπει τα
χαρακτηριστικά των εταιριών που ανήκουν σε καθένα από τα δύο group να είναι όσο
το δυνατό πιο όμοια μεταξύ τους, ώστε το κάθε group να είναι ομοιόμορφο και
ομοιογενές. Γι αυτό, η διακύμανση μέσα σε κάθε group είναι όσο το δυνατό
μικρότερη.
Τα οφέλη των μοντέλων διακριτικής ανάλυσης συνίστανται στην ικανότητα
να ιεραρχούν αιτήσεις πιστοδοτήσεων, να προβλέψουν ικανοποιητικά τις αθετήσεις,
να είναι αντικειμενικά και σχετικά απλά και να έχουν στατιστική ισχύ. Πρέπει να
σημειωθεί ότι η αντίστοιχη κριτική ισχύει και για τα μοντέλα Logit και Probit.
Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια προβλήματα στη χρήση των υποδειγμάτων
διακριτικής ανάλυσης για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου.
1. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι το μοντέλο αυτό συνήθως διακρίνει μόνο ανάμεσα
σε δύο ακραίες περιπτώσεις της συμπεριφοράς του δανειζόμενου: της πτώχευσης
και της μη πτώχευσης. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν διάφορες
κατηγοριοποιήσεις από χρεοκοπία ως καθυστέρηση πληρωμής των τόκων.
2. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι λογικό και δεν υπάρχει κανένας
προφανής οικονομικός λόγος για να υποθέτει κανείς ότι τα ειδικά βάρη του
υποδείγματος διακριτικής ανάλυσης είναι σταθερά για ένα χρονικό διάστημα. Το
ίδιο ισχύει και για τις μεταβλητές με την έννοια ότι η οικονομία, ως δυναμικό
σύστημα,

μπορεί

να

αναδείξει

άλλους

δείκτες

της

επιχείρησης

ως

σημαντικότερους για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον, το
υπόδειγμα αυτό προϋποθέτει ότι οι μεταβλητές αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ
τους.
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3. Το τρίτο πρόβλημα είναι ότι αυτά τα μοντέλα αγνοούν σημαντικούς ποιοτικούς
παράγοντες που μπορούν να έχουν μεγάλη σημασία στην απόφαση περί
πτώχευσης ή μη πτώχευσης. Ενδεικτικά κάποια από ατά τα χαρακτηριστικά είναι
η φήμη του πελάτη, η μακροχρόνια σχέση που μπορεί να έχει με την τράπεζα και
το μακροοικονομικό περιβάλλον που συνήθως αγνοούνται στα μοντέλα Credit
Scoring.
4. Τέλος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τα υποδείγματα αυτά να μην επιτύχουν
υψηλή ακρίβεια στις προβλέψεις τους, αφού επιχειρούν μέσω του γραμμικού
υποδείγματος να ερμηνεύσουν μία πραγματικότητα μη γραμμική.

2.7.5. Υπόδειγμα Altman Z Score
Ο Altman πρώτος το 1968, χρησιμοποίησε το γραμμικό μοντέλο
πολυμεταβλητής διαφοροποίησης για την κατάταξη επιχειρήσεων και την εκτίμηση
του κίνδυνου πτώχευσης.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε και από άλλους

ερευνητές στην προσπάθεια τους να επιλύσουν το ίδιο πρόβλημα. Με τη μέθοδο της
πολυμεταβλητής διαφοροποίησης καθορίζεται μια γραμμική συνάρτηση των
χαρακτηριστικών

των

αντικειμένων

ενός

πληθυσμού

(για

παράδειγμα

οι

χρηματοοικονομικοί δείκτες των εταιριών), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένας
ικανοποιητικός διαχωρισμός ανάμεσα στις ομάδες που ορίζονται a priori, όπως
εταιρίες σε κατάσταση πτώχευσης ή μη.
Με τη μέθοδο αυτή εκτιμώνται οι τιμές των συντελεστών μιας γραμμικής
συνάρτησης της μορφής:

Z = k1X1+ k2X2+................+ knXn

 k1, k2……kn είναι οι συντελεστές διαφοροποίησης,
 X1,

X2…….Xn

είναι

οι

ανεξάρτητες

μεταβλητές,

δηλαδή

οι

χρηματοοικονομικοί δείκτες των επιχειρήσεων και
 Z το όριο διαφοροποίησης (cut-off score) μεταξύ των εταιριών που έχουν
περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης ή όχι.
Το Ζ score είναι ένας σύνθετος δείκτης οικονομικής αδυναμίας ο οποίος
βασίζεται στους χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι στο παρελθόν είχαν αποδειχτεί
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ότι είχαν μεγαλύτερη σχέση με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η γενική ιδέα
βασίζεται

σε

ένα

συνδυασμό

χρηματοοικονομικών

δεικτών

ρευστότητας,

κερδοφορίας, ταμιακών ροών, μόχλευσης και τιμής μετοχής σε ένα μοναδικό δείκτη
που συνιστά το z-score.
Οι δείκτες αυτοί πιο συγκεκριμένα είναι:
1. Χ1= Κεφάλαιο Κίνησης /Σύνολο ενεργητικού → ο δείκτης αυτός ως στοιχείο
στη z-score ανάλυση θεωρείται ένας λογικός εκτιμητής των προβλημάτων μια
εταιρίας.
2. Χ2=Παρακρατηθέντα Κέρδη /Σύνολο Ενεργητικού → ο δείκτης αυτός
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκταση την οποία μια εταιρία έχει την
δυνατότητα να επανεπενδύσει τα κέρδη της.
3. Χ3=Κέρδη προ Φόρων και Τόκων /Σύνολο Ενεργητικού → ο δείκτης αυτό
προσαρμόζει τα κέρδη μιας εταιρίας για ποικίλους συντελεστές φορολογίας
εισοδήματος και κάνει προσαρμογές για την μόχλευση που οφείλεται σε
δανεισμό. Αυτές οι προσαρμογές επιτρέπουν αποτελεσματικότερες μετρήσεις
της χρήσης του ενεργητικού της εταιρίας.
4. Χ4=Αξία της Εταιρίας /Σύνολο Υποχρεώσεων → ο δείκτης αυτός δίνει την
ένδειξη του πόσο το ενεργητικό μιας εταιρίας μπορεί να χάσει σε αξία πριν τα
χρέη υπερκαλύψουν το ενεργητικό της. Η αξία της εταιρίας αποτελείται από
την αγοραία αξία όλων των σε κυκλοφορία μετοχών της, κοινών και
προνομιούχων. Για μια ιδιωτική εταιρία για τον υπολογισμό του δείκτη αυτού
χρησιμοποιείται η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων της.
5. Χ5=Καθαρές Πωλήσεις /Σύνολο Ενεργητικού → ο δείκτης αυτός μετρά την
ικανότητα του ενεργητικού της εταιρίας να δημιουργεί κέρδη. Δεν
περιλαμβάνεται στο z-score μιας ιδιωτικής εταιρίας.
Με βάση λοιπόν, τις παραπάνω μεταβλητές δημιουργήθηκε το ακόλουθο μοντέλο:

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,9X5
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, κάθε εταιρεία που έχει z score μικρότερο από
1,81 (Ζ<1,81) πρέπει να θεωρείται ως εταιρεία υψηλού πιστωτικού κινδύνου,
επομένως οι τράπεζες θα πρέπει να αποφεύγουν το δανεισμό σε αυτές. Εάν έχει
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Ζ>2,99 θεωρείται μια υγιής επιχείρηση, ενώ είναι στην γκρίζα ζώνη εάν ισχύει ότι
1,81<Ζ<2,99. Η εφαρμογή του μοντέλου αυτού προϋποθέτει ότι οι ανεξάρτητες
μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή. Η υπόθεση αυτή είναι αναγκαία για
την εφαρμογή των στατιστικών ελέγχων στην επιλογή των ανεξαρτήτων μεταβλητών.
Λίγα χρόνια αργότερα ο Altman σε συνεργασία με δυο άλλους αναλυτές, τον
R.G.Haldeman και τον P.Narayan, θεώρησαν αναγκαία την βελτίωση του παραπάνω
μοντέλου και την προσαρμογή του στα σύγχρονα μεταβαλλόμενα δεδομένα.
Σημαντικές αλλαγές της αγοράς και της επιχειρηματικής ζωής, όπως η χρεοκοπία
ολοένα και μεγαλύτερων εταιριών, η αλλαγή των λογιστικών προτύπων και η
αύξουσα σημασία άλλων κλάδων εταιριών εκτός των κατασκευαστικών, έπρεπε να
ενταχθούν στο μοντέλο.
Το νέο μοντέλο που δημιουργήθηκε γνωστό με το όνομα Zeta Analysis και
που δεν είναι παρά μια βελτιωμένη έκδοση του προηγούμενου Z - score, λαμβάνει
υπόψη τις παραπάνω εξελίξεις και μελετάει βαθύτερα τις αμφιλεγόμενες όψεις της
discriminant analysis και την αναπόφευκτη χρονική υστέρηση της πρόβλεψης.
Στο βελτιωμένο μοντέλο του Altman επιλέγηκαν 7 δείκτες ως μεταβλητές από
τις οποίες οι Χ1, Χ2, Χ3 παρέμειναν οι ίδιες με αυτές του Z - score και προστέθηκαν οι
ακόλουθες:
1. Χ4 = Εκτίμηση της τυπικής απόκλισης της τάσης του Χ σε 5 έως 10 χρόνια
2. Χ5 = Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Συνολικές Πληρωμές Τόκων
3. Χ6 = Κοινή Μετοχική Αξία / Συνολικό Κεφάλαιο
4. Χ7 = Λογάριθμος του Συνολικού Ενεργητικού
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα υποδείγματα του
συστήματος Credit Scoring παρουσιάζουν τα προβλήματα που προαναφέραμε στο
υποδείγματα διακριτικής ανάλυσης. Γι αυτό το λόγο, οι αναλυτές προσάρμοσαν τα
λογιστικά δεδομένα στις πρόσφατες και σημαντικότερες λογιστικές εξελίξεις,
δημιουργώντας νέα μοντέλα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου τα οποία σχετίζονται με
την μοντέρνα χρηματοοικονομική θεωρία και τα δεδομένα της χρηματοοικονομικής
ανάλυσης. Τα νεότερα αυτά υποδείγματα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου θα
παρουσιαστούν ακολούθως.
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2.8. Υπόδειγμα δικαιωμάτων - Υπόδειγμα τύπου Merton
Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα χρησιμοποιείται η θεωρία αποτίμησης
δικαιωμάτων για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Έχει θεωρητικά τεκμηριωθεί
ότι η αξία μιας μετοχής προσιδιάζει με ένα call option20 των μετοχών επί των
στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης με τιμή εξάσκησης το ύψος των ξένων
κεφαλαίων.

Αν η μετοχή της επιχείρησης είναι διαπραγματεύσιμη στο

Χρηματιστήριο είναι δυνατός ο υπολογισμός της αξίας του call option και με βάση το
θεωρητικό υπόδειγμα των Black – Scholes της διακύμανσης της αξίας των μετοχών.
Αν επιπλέον υποθέσουμε ότι η (μη παρατηρήσιμη) διακύμανση των συνολικών
στοιχείων ενεργητικού προσεγγίζεται από τη διακύμανση της μετοχής, τότε
γνωρίζουμε τρία στοιχεία:
1) την συνολική αξία της επιχείρησης,
2) την διακύμανση της και
3) την αξία των ξένων κεφαλαίων.
Αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά για να υπολογισθεί η πιθανότητα πτώχευσης σε
μία δεδομένη στιγμή.
Το πιο χαρακτηριστικό και ευρέως διαδεδομένο υπόδειγμα που κατατάσσεται
σε αυτή την κατηγορία είναι το μοντέλο τύπου Merton. Τα υποδείγματα τύπου
Merton είναι μοντέλα που βασίζονται σε στοιχεία της αγοράς και συγκεκριμένα στη
μαθηματική οικονομική θεωρία τιμολόγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (options).
Στην πραγματικότητα είναι ένα απλό μοντέλο κεφαλαιακής δομής της εταιρίας που
συνδέει τον πιστωτικό κίνδυνο με αυτή τη δομή. Η θεωρία αυτή θεμελιώθηκε από
τους Black & Scholes το 1973 και αναπτύχθηκε περαιτέρω από τον Merton το 1974.
Το μοντέλο του Merton υπολογίζει τον πιστωτικό κίνδυνο, βασιζόμενο στην
κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης (ίδια και ξένα κεφάλαια) και μελετώντας
20

Το call option είναι ένα είδος δικαιωμάτων προαίρεσης. O αγοραστής ενός call

option έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει έναν υποκείμενο τίτλο
(π.χ. μετοχή) σε μια προκαθορισμένη τιμή (strike/exercise price) εντός μιας
προκαθορισμένης χρονικής περιόδου. Αντίθετα, ο πωλητής ενός call υποχρεούται να
πουλήσει την υποκείμενη αξία στον αγοραστή του option, εφόσον ο τελευταίος
θεωρήσει την εξάσκηση του δικαιώματος συμφέρουσα.
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παράλληλα τη διακύμανση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, μέσω της
διακύμανσης της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής.
Συγκεκριμένα προτείνονται δύο κατηγορίες υποχρεώσεων για την εταιρία: τα
ίδια κεφάλαια και το χρέος (δανεισμός). Το χρέος θεωρείται ότι είναι της μορφής
ομολόγου με μηδενικό κουπόνι, όπου η πληρωμή του συνολικού ποσού θα
πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία Οι πιστωτές έχουν προτεραιότητα
στην περιουσία έναντι των μετόχων. Αν η αξία της εταιρίας υπερβαίνει την αξία των
χρεών κατά το χρόνο ωρίμανσης, οι μέτοχοι μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα
προαίρεσης και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πιστωτών. Το υπόλοιπο ποσό
διαμοιράζεται στους μετόχους. Η διαφορά ανάμεσα στην αξία της εταιρίας και στην
αξία των υποχρεώσεων αντανακλά την αξία των μετοχών. Στην περίπτωση κατά την
οποία η αξία της εταιρίας είναι μικρότερη της αξίας του χρέους, η επιχείρηση
βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης και οι πιστωτές λαμβάνουν τις απαιτήσεις, ενώ οι
μετοχές έχουν μηδαμινή ή και μηδενική αξία.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι πολλοί ερευνητές
πρότειναν επεκτάσεις στο πρωτότυπο μοντέλο του Merton, ωστόσο σύμφωνα με τους
Hull et al. καμία δεν έχει αναγνωριστεί ευρέως ως ανώτερο μοντέλο.

2.9. Υποδείγματα περιθωρίου αποδόσεων (yield spread
models)
Τα υποδείγματα περιθωρίου αποδόσεων αντλούν πληροφορίες από την αγορά
επιχειρηματικών ομολογιών. Κάθε ομολογία έχει επιτοκιακό κίνδυνο και πιστωτικό
κίνδυνο. Ο επιτοκιακός κίνδυνος προσεγγίζεται από τη διακύμανση των αποδόσεων
των τίτλων του Δημοσίου, ενώ ο πιστωτικός κίνδυνος από το περιθώριο των
αποδόσεων μεταξύ των επιχειρηματικών ομολογιών και των τίτλων του Δημοσίου.
Όταν είναι γνωστό το περιθώριο, είναι δυνατός ο υπολογισμός της αναμενόμενης
πιθανότητας πτώχευσης.
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Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στα επιτόκια που διαμορφώνονται στην αγορά
για τον κάθε δανειζόμενο και αναλύει τα ασφάλιστρα κινδύνου (risk premiums)21,
κατατάσσοντας τους δανειζόμενους σε κατηγορίες με βάση την πιστοληπτική τους
ικανότητα.

Τη

βαθμολόγηση

αυτή

αναλαμβάνουν

συνήθως

εταιρίες.

Πιο

συγκεκριμένα στην αγορά των ομολόγων οι εκδότες κατατάσσονται σε επτά
κατηγορίες. Οι εταιρίες που βρίσκονται στις τέσσερις πρώτες (ΑΑΑ, ΑΑ Α, ΒΒΒ)
θεωρούνται εταιρίες καλής πιστοληπτικής ικανότητας, ενώ αυτές που ανήκουν στις
υπόλοιπες τρεις κατηγορίες (ΒΒ, Β, C) θεωρούνται εταιρίες υψηλού κινδύνου.
Η διαφορετική πιστοληπτική διαβάθμιση των εταιριών αντικατοπτρίζεται
στον βαθμό κατά τον οποίο οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων είναι μεγαλύτερες
από τις αποδόσεις των ομολόγων του δημοσίου. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση
(Saunders 1998), το επιτόκιο σε ένα δάνειο ή η απόδοση μίας ομολογίας που έχει
εκδώσει μία επιχείρηση είναι ίση με το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου χωρίς
κίνδυνο συν μία πρόσθετη ανταμοιβή για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η τράπεζα ή ο
επενδυτής.
Έστω ότι έχουμε μία ομολογία τύπου zero coupon διάρκειας ενός έτους με
απόδοση 1+k, και ότι η πιθανότητα να πληρωθεί κανονικά στην λήξη του είναι p,
επομένως η πιθανότητα αφερεγγυότητας είναι (1-p). Εάν η απόδοση του
περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο, ίδιας διάρκειας (για παράδειγμα ενός εντόκου
γραμματίου του ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ) ετήσιας διάρκειας) είναι (1+i), η
τράπεζα θα είναι αδιάφορη ανάμεσα στα δύο αυτά στοιχεία εάν ισχύει:

P*(1+k) = 1+i

δηλαδή όταν η αναμενόμενη απόδοση της ομολογίας είναι ίση με την απόδοση του
ΕΓΕΔ. Όσο μειώνεται η πιθανότητα πληρωμής p, συνεπώς αυξάνεται η πιθανότητα
αφερεγγυότητας (1-p), τόσο αυξάνεται η επιπλέον απόδοση που απαιτεί ο πιστωτής
(το risk premium ), δηλαδή η διαφορά k-i. Αυτό συμβαίνει γιατί θεωρούμε ότι σε
περίπτωση που ο πιστούχος πτωχεύσει, η τράπεζα δεν εισπράττει τίποτα.
21

Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) είναι η ανταμοιβή που ένα οικονομικό

άτομο (στην προκειμένη περίπτωση το πιστωτικό ίδρυμα) παίρνει έτσι ώστε να
αποδεχθεί ένα ρίσκο.
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Στην πραγματικότητα, όμως, τις περισσότερες φορές σε περίπτωση
αφερεγγυότητας η τράπεζα ή ο επενδυτής δεν χάνει ολόκληρο το ποσό του κεφαλαίου
και των τόκων, αλλά ανακτά μέρος αυτών μέσω των εξασφαλίσεων που συνοδεύουν
τον δανεισμό. Εάν υπάρχουν εξασφαλίσεις για το δάνειο και το ποσοστό που
αναμένεται να ανακτηθεί είναι γ, η αναμενόμενη απόδοση του δανείου που θα θέσει η
τράπεζα θα είναι:
[p+γ(1-p)] *(1+k) = 1+ i

όπου ο όρος γ(1-p)(1+k) δείχνει τι θα εισπράξει η τράπεζα εάν η επιχείρηση
πτωχεύσει. Στην περίπτωση αυτή το risk premium του δανείου είναι μικρότερο από
αυτό στην περίπτωση μη ύπαρξης εξασφαλίσεων.
Για να υπολογίσουμε την πιθανότητα αθέτησης σε περίοδο μεγαλύτερη του
έτους, έστω για μία περίοδο δύο ετών, πρέπει να υπολογίσουμε την πιθανότητα
αθέτησης στο δεύτερο έτος, με την προϋπόθεση ότι η αθέτηση δεν έχει συμβεί στο
πρώτο έτος. Η πιθανότητα αθέτησης σε κάθε ένα έτος ονομάζεται οριακή
πιθανότητα αθέτησης, ενώ η πιθανότητα αθέτησης σε μία περίοδο μεγαλύτερη του
έτους ονομάζεται ολική ή σωρευτική πιθανότητα αθέτησης. Έστω ότι για μία
ομολογία η πιθανότητα αθέτησης για το πρώτο έτος είναι 6%, ενώ για το δεύτερο
έτος είναι 8%. Άρα οι πιθανότητες μη αθέτησης είναι p1=0,94 και p2=0,92. Η ολική
πιθανότητα αθέτησης για την διάρκεια των δύο ετών δίνεται από τον τύπο:

Cp =1- [(p1)*(p2)]

2.10. Υποδείγματα θνησιμότητας (mortality rate models)
Στην κατηγορία αυτή των υποδειγμάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου
γίνεται χρήση ιστορικών στοιχείων που έχει συλλέξει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
από περιπτώσεις αθέτησης δανείων και εταιρικών ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, σε
συνεργασία με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς αξιολόγησης, η τράπεζα
ταξινομεί τα ιστορικά αυτά στοιχεία σε κατηγορίες φερεγγυότητας και έπειτα
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υπολογίζει το οριακό ποσοστό θνησιμότητας, δηλαδή την πιθανότητα ένα δάνειο ή
ένα ομόλογο να αθετηθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Ειδικότερα λοιπόν, στα υποδείγματα θνησιμότητας ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία. Αντί της αναμενόμενης πιθανότητας πτώχευσης μπορεί να υπολογισθεί η
ιστορική πιθανότητα πτώχευσης (θνησιμότητα, MRt) από την αγορά ομολογιών κατά
κατηγορία ταξινόμησης και ετών πτώχευσης μετά την έκδοση, ως εξής:
 MR1 = αξία ομολογιών ΑΑ που πτώχευσαν 1 έτος μετά την έκδοση / αξία
ομολογιών ΑΑ εν ισχύ 1 έτος μετά την έκδοση.
 MR2 = αξία ομολογιών ΑΑ που πτώχευσαν 2 έτη μετά την έκδοση / αξία
ομολογιών ΑΑ εν ισχύ 2 έτη μετά την έκδοση. κ.ο.κ.
Τα αποτελέσματα μπορούν να καταχωρηθούν σε πίνακα, ώστε να είναι
δυνατή η εκτίμηση της δυνατότητας πτώχευσης για κάθε κατηγορία ταξινόμησης και
για διάφορα έτη μετά την έκδοση. Αν γνωρίζουμε την ταξινόμηση του πιστούχου,
είναι δυνατό να εκτιμήσουμε την αντίστοιχη πιθανότητα από τον πίνακα.

2.11. Η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk)
Η Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk) είναι βασικό εργαλείο στη μέτρηση του
πιστωτικού κινδύνου. Με αφορμή τις χρηματοοικονομικές κρίσεις που έκαναν την
εμφάνισή τους στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, όπως ήταν η κατάρρευση της
Βarrings, αναπτύχθηκε η VaR με στόχο τη μέτρηση του κινδύνου της αγοράς. Η
εφαρμογή της μεθόδου καλύπτει σήμερα ένα ευρύτερο φάσμα, που περιλαμβάνει
εκτός από τον πιστωτικό και τον κίνδυνο της αγοράς, και το λειτουργικό κίνδυνο.
Η προσέγγιση Value at Risk (VAR), που εξελίσσεται διαρκώς τα τελευταία
χρόνια με την υποστήριξή των πληροφοριακών συστημάτων, έχει γίνει αποδεκτή
τόσο από τράπεζες όσο και από εποπτικές αρχές. Με βάση την συγκεκριμένη μέθοδο
έχουν αναπτυχθεί από το 1970 εσωτερικά υποδείγματα στις διεθνείς τράπεζες, με
σημαντικότερο το «Risksmetrics» της JP Morgan (1993). Το 1996 η Επιτροπή της
Βασιλείας για την εποπτεία τραπεζών πρότεινε την χρήση αυτών των υποδειγμάτων
για τον καθορισμό των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του
κινδύνου αγοράς. Επίσης την ίδια περίοδο η International Swap and Derivatives
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Association (ISDA) υποστήριξε την σημαντικότητα ποσοτικοποίησης του κινδύνου
και έκρινε σαν πλέον αποδεκτή από τους μεγαλύτερους διαχειριστές μια μέθοδο
τύπου VaR.
Πρόσφατα, εκτός από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και μεγάλες
εταιρείες αξιολόγησης – όπως οι Moody’s και οι Standard and Poor’s – συγκλίνουν
στην αποδοχή της προσέγγισης VaR σαν της καταλληλότερης μεθόδου εκτίμησης της
έκθεσης σε κινδύνους. Η προσέγγιση value at risk έχει δημιουργήσει νέα φιλοσοφία
σε όλα τα επίπεδα του risk management των χρηματοπιστωτικών και μη ιδρυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο- μετασχηματίζοντας τις μέχρι πρόσφατα συνηθισμένες
πρακτικές τους.
Η VaR είναι μέθοδος εκτίμησης του κινδύνου, που χρησιμοποιεί
συνηθισμένες στατιστικές τεχνικές. Ορίζεται ως η μέγιστη ζημία σε προκαθορισμένο
επίπεδο εμπιστοσύνης, το οποίο επίπεδο αντικατοπτρίζει την ανεκτικότητα της
τράπεζας απέναντι στον κίνδυνο και εφαρμόζεται σε όλα τα είδη κινδύνων εφόσον
μπορούμε να κατασκευάσουμε κατανομή μελλοντικών αξιών ή ζημιών των
συναλλαγών. Η μεθοδολογία VaR χρησιμοποιείται ακόμη ώστε να προσδιοριστεί το
κεφάλαιο που απαιτείται ώστε να απορροφηθούν πιθανές μη αναμενόμενες ζημίες
στο προκαθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (οικονομικό κεφάλαιο).
Η VaR μπορεί να υπολογιστεί τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων ποσών
εκτεθειμένων σε κίνδυνο όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, αφού εκτιμηθούν οι
επιμέρους συσχετίσεις π.χ. αν η ζημιά είναι VAR = 100 εκατ. ευρώ ημερησίως, με
επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, σημαίνει ότι η πιθανότητα να ξεπεραστεί αυτή η ζημιά
είναι 100 – 95 = 5% ή αν το επίπεδο εμπιστοσύνης ήταν 99% τότε η πιθανότητα να
ξεπεραστεί η ζημιά είναι 1%. Ο αριθμός αυτός εκφράζει την έκθεση του τραπεζικού
οργανισμού στους κινδύνους της αγοράς και δίνει την δυνατότητα στους
οικονομικούς αναλυτές αλλά και στους επενδυτές να αποφασίσουν αν το ύψος αυτό
είναι αποδεκτό.
Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η VaR δίνει τη χειρότερη δυνατή ζημία που
μπορεί να υποστεί μία τράπεζα οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό προκύπτει μόνο με έλεγχο
ακραίων καταστάσεων. Βέβαια ο έλεγχος ακραίων καταστάσεων δε θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της κατανομής κεφαλαίου. Κάτι τέτοιο θα επέφερε
στασιμότητα στην ανάληψη εργασιών. Ο έλεγχος ακραίων καταστάσεων θεωρείται
συμπλήρωμα της VaR και μάλιστα αναπόσπαστο.
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Στα υποδείγματα VAR τα κέρδη ή οι ζημιές θεωρούνται τυχαίες μεταβλητές
και κάθε τιμή τους έχει μια πιθανότητα εμφάνισης. Η σχέση αυτή ορίζει την
συνάρτηση πιθανότητας η οποία για λόγους ευκολίας θεωρείται ότι ακολουθεί την
κανονική κατανομή.
Η κανονική κατανομή καθορίζεται πλήρως από τις παραμέτρους μέση τιμή, η
οποία στην περίπτωσή μας αφορά στην μέση ζημιά και από την τυπική απόκλιση (σ)
που είναι η ρίζα της διακύμανσης (σ2) και η οποία εκφράζει την μεταβλητότητα των
τιμών της μεταβλητής γύρω από τον μέσο όρο τους, γύρω δηλ από την μέση ζημιά.
Η VαR υπολογίζεται από τον τύπο :

VαR = a * σ * W

 σ είναι η τυπική απόκλιση και το W είναι η αξία του χαρτοφυλακίου,
 a (κριτική τιμή) είναι ένας συντελεστής οποίος εκφράζει το επίπεδο
εμπιστοσύνης και οι τιμές που δέχεται είναι οι εξής :


σε επίπεδο εμπιστοσύνης 90 % το a = 1,65,



σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % το a = 1,96,



σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99 % το a = 2,58.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι ενσωματώνει σε ένα μόνο
αριθμό τη συνολική έκθεση στον κίνδυνο ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος. Για
παράδειγμα, η αξία VαR ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού θα μπορούσε να
δείχνει ότι οι απώλειες την ερχόμενη εβδομάδα θα υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια
ευρώ με πιθανότητα όχι μεγαλύτερη από 5%. Εάν η διοίκηση εκτιμά ότι η δυνητική
απώλεια είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός οφείλει να προβεί
σε αναπροσαρμογή ή κάλυψη (hedging) του συνολικού χαρτοφυλακίου, ώστε να
μειώσει την συνολική αξία σε κίνδυνο.
Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας σε δάνεια που δεν είναι
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά, εγείρει ορισμένες αντιρρήσεις. Η αξία, για
παράδειγμα, ενός δανείου σε τιμές αγοράς δεν μπορεί να ληφθεί άμεσα. Επειδή δεν
υπάρχουν παρατηρήσεις για την τιμή αυτή, δεν μπορεί να προσδιοριστεί η
μεταβλητότητά της. Επίσης, η υπόθεση της κανονικής κατανομής είναι απλά μία
προσέγγιση της συμπεριφοράς των τιμών στην αγορά, και η προσέγγιση αυτή είναι
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πολύ λιγότερο ακριβής όταν εφαρμόζεται στην πιθανή κατανομή της αξίας των
δανείων. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι η κατανομή των αποδόσεων των δανείων
εμφανίζει ασυμμετρία. Έτσι, ακόμη και αν μπορούμε να μετρήσουμε τη μέση τιμή
και την τυπική απόκλιση, θα πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν την ασυμμετρία αυτή.
Γενικότερα, ισχύει ότι στον πιστωτικό κίνδυνο, αντίθετα με τον κίνδυνο
αγοράς, τα ιστορικά στοιχεία είναι ανεπαρκή και δεν αντικατοπτρίζουν τον τρέχοντα
αναλαμβανόμενο κίνδυνο για τις τράπεζες. Για τον πιστωτικό κίνδυνο, οι ζημίες
προέρχονται είτε από αθέτηση είτε από μείωση της αξίας του ενεργητικού λόγω
επιδείνωσης πιστωτικών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι συνήθεις ζημιές είναι
μικρές οπότε η κατανομή παρουσιάζει συσσώρευση προς τα αριστερά.
Πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι η VaR δεν είναι πανάκεια. Οι μετρήσεις της
είναι χρήσιμες μόνο όταν οι χρήστες της αντιλαμβάνονται τους περιορισμούς της
μεθόδου. Ο Till Guildimann, επικεφαλής του τομέα έρευνας της J.P.Morgan, έχει πει
για το σύστημα RiskMetrics που εφαρμόζει τη μεθοδολογία VaR και χρησιμοποιεί η
τράπεζα για τη μέτρηση του κινδύνου : "Το σύστημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη
σωστή διαχείριση, την εμπειρία και την κρίση. Πρόκειται για ένα κουτί με εργαλεία και
όχι ένα μαύρο κουτί." Αυτό δε μειώνει την αξία της μεθόδου. Τονίζει όμως ότι η
χρήση της είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για τον έλεγχο του κινδύνου. Θα
πρέπει να συνοδεύεται από περιορισμούς και ελέγχους, σε συνδυασμό με μία
ανεξάρτητη λειτουργία διαχείρισης κινδύνου.

2.12. Το υπόδειγμα CreditMetrics
Το CreditMetrics είναι ένα σύνολο αναλυτικών μεθόδων και βάσεων
πληροφοριών για τη μέτρηση της αξίας και του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, το
οποίο αναπτύχθηκε από την J. P. Morgan και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1997,
αποτελώντας μια εφαρμογή της μεθοδολογίας VaR στη μέτρηση του πιστωτικού
κινδύνου. Αποτελεί ένα πλαίσιο για την ποσοτικοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε
χαρτοφυλάκια από παραδοσιακά πιστωτικά προϊόντα (δάνεια, ενέγγυες πιστώσεις),
τίτλους σταθερού εισοδήματος και προϊόντα που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης
στην αγορά, και υπόκεινται σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (προθεσμιακά
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συμβόλαια, swaps). Βασίζεται στην πιθανότητα μετάβασης του κάθε υπόχρεου από
μία κατάσταση πιστωτικού κινδύνου σε άλλη ή και στην κατάσταση αθέτησης, μέσα
σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο κίνδυνος προέρχεται είτε από τη μεταβολή της
πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης, λόγω της μεταβλητότητας της αξίας των
περιουσιακών της στοιχείων, είτε από τη μεταβολή της χρονικής διάρθρωσης των
επιτοκίων της αγοράς.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι αποδόσεις των πιστωτικών προϊόντων κατά κανόνα
δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για να
περιγράψει τις κινήσεις των τιμών στην αγορά. Οι κατανομές των αποδόσεων των
πιστωτικών προϊόντων παρουσιάζουν υψηλή κύρτωση και μεγάλη συγκέντρωση
τιμών στα άκρα (fat tails). Χαρακτηρίζονται από μία μεγάλη πιθανότητα απολαβής
ενός σχετικά μικρού καθαρού επιτοκιακού κέρδους σε συνδυασμό με μία μικρή
πιθανότητα εμφάνισης μεγάλου ύψους απωλειών.

Σχήμα 2: Σύγκριση κατανομών αποδόσεων χαρτοφυλακίου ένεκα κινδύνου αγοράς και
πιστωτικού κινδύνου. Πηγή: Crouhy et al., 2000 (p. 64, Fig. 2).

Το υπόδειγμα CreditMetrics χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία μεγάλων
περιόδων και όχι μόνο πρόσφατες κινήσεις της αγοράς, και παρατηρεί όλο το φάσμα
των μεταβολών της πιστοληπτικής διαβάθμισης, αναβάθμισης και υποβάθμισης, και
όχι μόνο την περίπτωση της αθέτησης. Μία από τις βασικές τεχνικές που
χρησιμοποιεί το υπόδειγμα είναι η ανάλυση μετάβασης, δηλαδή η μελέτη των
μεταβολών της πιστοληπτικής διαβάθμισης των πιστούχων στη διάρκεια του χρόνου.
Συγκεντρώνονται ιστορικά στοιχεία ενός χρονικού ορίζοντα και δημιουργείται
η κατανομή των πιστωτικών γεγονότων (μεταβολή πιστοληπτικής διαβάθμισης
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περιλαμβανομένης και της αθέτησης). Κάθε μεταβολή πιστοληπτικής διαβάθμισης
χαρακτηρίζεται από μία πιθανότητα. Έτσι καταρτίζεται ο πίνακας μεταβολών
πιστοληπτικής διαβάθμισης (transition matrix). Ο πίνακας μεταβάσεων αυτός,
αποτελεί τη καίρια συνιστώσα του μοντέλου πιστωτικής VaR (credit VaR) που
προτείνει η J.P. Morgan. Μπορεί να προέρχεται από τη Moody’s, ή τη Standard &
Poor’s, ή να είναι ένα εσωτερικό μοντέλο κατάταξης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από
την ίδια τη τράπεζα. Για κάθε πιστωτικό γεγονός υπολογίζεται η νέα αξία του
πιστωτικού προϊόντος από τη μεταβολή των περιθωρίων κατά τη μεταβολή της
διαβάθμισης. Η αξία του πιστωτικού προϊόντος για την περίπτωση της αθέτησης
υπολογίζεται από το ποσοστό ανάκτησης. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά ο
τρόπος υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου για ένα πιστωτικό προϊόν.
Βήμα 1: Μεταβολή Πιστοληπτικής Διαβάθμισης
Όπως τονίστηκε και παραπάνω, στο υπόδειγμα CreditMetrics ο κίνδυνος
θεωρείται ότι προέρχεται όχι μόνο από την αθέτηση αλλά και από τις μεταβολές της
κατηγορίας πιστωτικού κινδύνου. Έτσι είναι σημαντικό να εκτιμηθούν όχι μόνο η
πιθανότητα αθέτησης αλλά και οι πιθανότητες της μετάβασης σε οποιαδήποτε δυνατή
κατάσταση πιστοληπτικής διαβάθμισης, στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα που
εξετάζεται. Η αθέτηση επομένως θεωρείται απλά μία από τις πιθανές καταστάσεις,
στις οποίες μπορεί να βρεθεί ο πιστούχος στην επόμενη περίοδο. Η πιθανότητα
οποιασδήποτε μεταβολής πιστοληπτικής διαβάθμισης την επόμενη περίοδο είναι
συνάρτηση της τρέχουσας κατηγορίας πιστωτικού κινδύνου. Οι πιθανότητες αυτές
συνοψίζονται στον επόμενο πίνακα.
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

AAA
AA
A
BBB
BB
B
22

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

Default22

90,81
0,7
0,09
0,02
0,03
0

8,33
90,65
2,27
0,33
0,14
0,11

0,68
7,79
91,05
5,95
0,67
0,24

0,06
0,64
5,52
86,93
7,73
0,43

0,12
0,06
0,74
5,3
80,53
6,48

0
0,14
0,26
1,17
8,84
83,46

0
0,02
0,01
0,12
1
4,07

0
0
0,06
0,18
1,06
5,2

Το event of default αναφέρεται σε κάθε καθυστέρηση καταβολής τόκων ή

κεφαλαίου ή κάθε ρύθμιση. Συνήθως προσδιορίζεται και ο χρόνος καθυστέρησης.
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Έστω, λοιπόν, ότι μία ομολογία που ανήκει στην κατηγορία ΒΒΒ. Οι
πιθανότητες να παραμείνει στην ίδια κατηγορία ύστερα από ένα χρόνο είναι 86,93%.
Οι πιθανότητες να βελτιωθεί η πιστωτική ποιότητα και να ανέβει σε υψηλότερη
κατηγορία είναι 5,95% να μετακινηθεί στην κατηγορία Α, 0,33% να μετακινηθεί στην
κατηγορία ΑΑ και 0,02% να μετακινηθεί στην κατηγορία ΑΑΑ. Επίσης, υπάρχουν
πιθανότητες να χειροτερεύσει η πιστωτική ποιότητα της ομολογίας και να
μετακινηθεί σε χαμηλότερη κατηγορία: 5,30% να μετακινηθεί προς την κατηγορία
ΒΒ, 1,17% προς την κατηγορία Β και 0,12% προς την κατηγορία CCC. Τέλος,
υπάρχει πιθανότητα ίση με 0,18% να υπάρξει αφερεγγυότητα.
Βήμα 2: Τιμολόγηση
Αφού έχουμε προσδιορίσει τις πιθανότητες μεταβολής πιστοληπτικής
διαβάθμισης για πιστούχους κάθε πιστοληπτικής διαβάθμισης, στο βήμα αυτό
υπολογίζουμε την αξία του προϊόντος για κάθε μία από τις πιθανές καταστάσεις. Ο
υπολογισμός γίνεται ανάλογα με το αν πρόκειται για αθέτηση ή για μεταβολή
πιστοληπτικής διαβάθμισης εκτός αθέτησης. Για την περίπτωση της αθέτησης
προσδιορίζεται το ποσοστό ανάκτησης. Το τελευταίο εξαρτάται από την
προτεραιότητα ικανοποίησης σε περίπτωση ρευστοποίησης. Για την εφαρμογή του
υποδείγματος CreditMetrics μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα από μελέτες για
τη σχέση ανάκτησης και προτεραιότητας ικανοποίησης που βασίζονται σε ιστορικά
στοιχεία.
Στην περίπτωση μεταβολής πιστοληπτικής διαβάθμισης υπολογίζουμε την
παρούσα αξία του πιστωτικού προϊόντος. Εάν η πιστοληπτική ικανότητα του
δικαιούχου αναβαθμίζεται το επιτόκιο θα μειωθεί και αντιστρόφως. Προεξοφλούμε
τις υπολειπόμενες χρηματοροές του πιστωτικού προϊόντος στο χρόνο που εξετάζουμε.
Σαν προεξοφλητικό επιτόκιο χρησιμοποιούμε το μελλοντικό επιτόκιο κρατικών
τίτλων χωρίς τοκομερίδιο, προσαυξημένο με το πιστωτικό περιθώριο που αντιστοιχεί
σε

κάθε

κατηγορία

πιστωτικού

κινδύνου

και

ληκτότητα.

Η

διαδικασία

επαναλαμβάνεται για κάθε κατηγορία πιστωτικού κινδύνου.
Βήμα 3: Εκτίμηση Πιστωτικού Κινδύνου
Στα βήματα 1 και 2 έχουν προσδιοριστεί τα στοιχεία, που απαιτούνται για τον
υπολογισμό της μεταβλητότητας της αξίας του πιστωτικού προϊόντος. Γνωρίζουμε
την πιθανότητα για κάθε πιστωτικό γεγονός και την αντίστοιχη αξία του πιστωτικού
προϊόντος. Έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε την αναμενόμενη ή μέση τιμή του
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πιστωτικού προϊόντος, από την οποία υπολογίζουμε την αναμενόμενη ζημία. Η μη
αναμενόμενη ζημία μπορεί να προσδιοριστεί με δύο τρόπους: α) θεωρώντας ότι
ακολουθεί κανονική κατανομή με τη βοήθεια της τυπικής απόκλισης και β) με το
ποσοστό της πραγματικής αθροιστικής κατανομής.
Η τυπική απόκλιση είναι ένα μέτρο της διασποράς των τιμών γύρω από τη
μέση τιμή τους. Η μετάφραση όμως της τυπικής απόκλισης σε πιστωτικό κίνδυνο
προσκρούει στο γεγονός ότι τα πιστωτικά γεγονότα δεν ακολουθούν την κανονική
κατανομή. Έτσι έχουμε ένα ποσοστό σφάλματος, όταν λαμβάνουμε τα ποσοστά της
κατανομής των τιμών από τους πίνακες της κανονικής κατανομής. Για την εφαρμογή
του δεύτερου τρόπου αναζητούμε την αξία εκείνη που αντιστοιχεί σε αθροιστική
πιθανότητα π.χ. 1% (ποσοστό εμπιστοσύνης 99%). Η πιθανότητα δηλαδή να πέσει η
αξία του πιστωτικού προϊόντος κάτω από την τιμή αυτή είναι 1%. Και με τους δύο
τρόπους όμως, για το επίπεδο εμπιστοσύνης που έχουμε θέσει, υπολογίζουμε την
Αξία σε Κίνδυνο από τη διαφορά της αναμενόμενης από τη μη αναμενόμενη ζημία.
Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η μέθοδος αυτή μέτρησης του
πιστωτικού κινδύνου παρουσιάζει ένα βασικό μειονέκτημα. Ειδικότερα, απαιτεί
αρκετά ιστορικά στοιχεία και υποθέτει ότι οι πιστούχοι θα έχουν την ίδια
συμπεριφορά για όλη την περίοδο που ενδιαφερόμαστε.

2.13. Το Υπόδειγμα CreditRisk+
Το υπόδειγμα CreditRisk+ δημοσιεύτηκε στα τέλη του 1997 από την Credit
Suisse Financial Products, θυγατρική της Credit Suisse First Boston. Η λογική στην
οποία βασίζεται, μοιάζει με αυτή που χρησιμοποιεί μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία
επιθυμεί να αποτιμήσει το κίνδυνο από ασφαλιστήρια συμβόλαια πυρός ενώ
βρίσκεται σε απευθείας αντιδιαστολή με το CreditMetrics.
Πιο συγκεκριμένα, διαφέρει από το CreditMetrics ως προς τους στόχους και
τη θεωρητική του βάση . Το τελευταίο προσδιορίζει την Αξία σε Κίνδυνο ενός
δανείου ή χαρτοφυλακίου δανείων βασιζόμενο στις μεταβολές της πιστοληπτικής
ικανότητας των πιστούχων. Το CreditRisk+ αντίθετα θεωρεί ότι δύο είναι οι δυνατές
καταστάσεις: αθέτηση και μη αθέτηση, βασίζεται δηλαδή στην πιθανότητα αθέτησης
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των πιστούχων, χωρίς να υπεισέρχεται στα αίτια που την προκαλούν. Στόχος του
είναι η μέτρηση της αναμενόμενης και μη αναμενόμενης ζημίας και όχι η
αναμενόμενη τιμή και οι μη αναμενόμενες μεταβολές της. Ενώ το CreditMetrics είναι
ένα υπόδειγμα που αποτιμά σε τιμές αγοράς, το CreditRisk+ είναι υπόδειγμα
αθέτησης.
Η δεύτερη βασική διαφορά είναι, ότι ενώ στο CreditMetrics η πιθανότητα
αθέτησης για κάθε χρόνο είναι διακριτή, στο CreditRisk+ η αθέτηση προσομοιάζεται
με μία συνεχή μεταβλητή, που χαρακτηρίζεται από μία συνάρτηση πιθανότητας. Το
υπόδειγμα CreditRisk+ επιτρέπει τον υπολογισμό της πλήρους κατανομής ζημίας
ενός χαρτοφυλακίου δανείων. Όπως και στα χαρτοφυλάκια ασφαλιστικών κινδύνων,
θεωρείται ότι το χαρτοφυλάκιο των δανείων περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό
επιμέρους κινδύνων, ο καθένας από τους οποίους έχει μικρή πιθανότητα να συμβεί. Ο
διαχειριστής του χαρτοφυλακίου πρέπει να προσδιορίσει τη συχνότητα εμφάνισης
των ξαφνικών γεγονότων καθώς και το ύψος των προκαλούμενων ζημιών.
Η αβεβαιότητα του ποσοστού αθέτησης είναι ο ένας τύπος αβεβαιότητας που
προσομοιάζεται στο υπόδειγμα CreditRisk+. Ο δεύτερος τύπος αβεβαιότητας αφορά
το ύψος της ίδιας της ζημίας. Επειδή είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπολογιστεί για κάθε
δάνειο χωριστά το ύψος της ζημίας, το CreditRisk+ χρησιμοποιώντας και πάλι
τεχνικές από το χώρο των ασφαλειών πυρός, ομαδοποιεί τα δάνεια σε ζώνες έκθεσης
(exposure bands). Κάθε ζώνη περιλαμβάνει πιστούχους με ίδιο οφειλόμενο ποσό και
αναμενόμενη ζημία. Όσο στενότερες είναι οι ζώνες, τόσο μικρότερος ο βαθμός
ανακρίβειας που υπεισέρχεται στο μοντέλο λόγω της ομαδοποίησης.
Το CreditRisk+ , επιπλέον, δεν θέτει καμία προϋπόθεση για τα αίτια που
προκαλούν την αθέτηση. Εμφανίζεται σαν αποτέλεσμα μίας ακολουθίας γεγονότων
και δεν μπορεί να προβλεφθεί ούτε η στιγμή που θα επέλθει, ούτε ο ακριβής αριθμός
των περιπτώσεων. Κάθε δάνειο στο χαρτοφυλάκιο θεωρείται ότι έχει μία μικρή
πιθανότητα αθέτησης, και η πιθανότητα αυτή είναι ανεξάρτητη από την πιθανότητα
αθέτησης των άλλων δανείων. Η παραδοχή αυτή κάνει την κατανομή της πιθανότητας
αθέτησης για το χαρτοφυλάκιο να μοιάζει με την κατανομή Poisson23.
23

Η κατανομή Poisson που πήρε το όνομά της από τον S.D.Poisson και καθιερώθηκε

από τον Bortkiewicz, αποτελεί ένα τέτοιο κατάλληλο και βολικό πιθανοθεωρητικό
μοντέλο. Χρησιμοποιείται κυρίως στην περιγραφή καταστάσεων, στις οποίες μας
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Οι δύο βαθμοί αβεβαιότητας, η συχνότητα αθετήσεων και το ύψος της ζημίας,
δημιουργούν για κάθε ζώνη, που μπορεί να θεωρηθεί ως ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο,
μία κατανομή ζημιών. Η άθροιση αυτών των ανεξάρτητων κατανομών ζημιών
παράγει την κατανομή των ζημιών για όλο το χαρτοφυλάκιο. Η κατανομή Poisson,
που θεωρητικά ακολουθούν οι ζημίες σε κάθε ζώνη, έχει το χαρακτηριστικό ότι η
μέση τιμή της κατανομής ισούται με τη διακύμανσή της. Έτσι το μέσο ποσοστό
αθέτησης για κάθε ζώνη ισούται με τη διακύμανση κάθε ζώνης :

σ2 = mean

Για την περίπτωση που το μέσο ετήσιο ποσοστό αθέτησης m είναι σταθερό
για κάθε ζώνη, έχει αποδειχθεί ότι η πιθανότητα εμφάνισης n περιπτώσεων αθέτησης
δίνεται από την παρακάτω σχέση:

P(n)=

Βέβαια, όπως σημειώνεται από τη CSFP (1997), έχει παρατηρηθεί ότι οι
αθετήσεις και οι ζημίες τείνουν να εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στα άκρα,
απ’ ότι υποδηλώνεται από τη κατανομή Poisson. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη
κατανομή Poisson ο μέσος των αθετήσεων σε ένα δανειακό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει
να είναι ίσος με τη διακύμανση. Εντούτοις, με βάση την έρευνα των Carty και
Lieberman (1996) για τα ποσοστά αθέτησης, η CSFP δείχνει ότι, κατά κανόνα, η
παραπάνω εξίσωση δεν ισχύει. Συγκεκριμένα, η διακύμανση εμφανίζεται αρκετά
μεγαλύτερη από το μέσο. Το γεγονός αυτό είναι περισσότερο έντονο όσον αφορά τις
πιστώσεις που ταξινομούνται σε χαμηλές διαβαθμίσεις φερεγγυότητας. Με άλλα
ενδιαφέρει ο υπολογισμός του αριθμού των γεγονότων ορισμένου τύπου, που
λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα καθορισμένο πλαίσιο ευκαιρίας, όταν η πιθανότητα
πραγματοποίησης του φαινομένου είναι σταθερή στον χρόνο ή στον χώρο και με
αναμενόμενο αριθμό εμφανίσεων μικρό, σε μεγάλο αριθμό περιστατικών. Το πλαίσιο
ευκαιρίας εξαρτάται από το είδος του γεγονότος που μετριέται, και μπορεί να είναι
χρονικό η χωρικό.
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λόγια η κατανομή Poisson φαίνεται να υποεκτιμά τη πραγματική πιθανότητα
αθέτησης.
Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο αβεβαιότητας
που μπορεί να εισαχθεί στο υπόδειγμα, το ύψος του μέσου ποσοστού αθέτησης. Το
τελευταίο μπορεί να μεταβάλλεται με το χρόνο ή με τον οικονομικό κύκλο, για
παράδειγμα είναι χαμηλό σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης και υψηλό σε
περιόδους οικονομικής ύφεσης. Το ενισχυμένο υπόδειγμα CreditRisk+ περιλαμβάνει
τρία στοιχεία αβεβαιότητας:
1. την κατανομή του ποσοστού αθέτησης γύρω από το μέσο ποσοστό αθέτησης,
2. το ύψος της ζημίας και
3. το ίδιο το μέσο ποσοστό αθέτησης.
Το τελευταίο προσομοιάζεται με μία κατανομή Γάμα από την CSFB, ενώ το
υπόδειγμα υποθέτει, ότι τα παραπάνω στοιχεία αβεβαιότητας είναι ανεξάρτητα
μεταξύ τους.
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι το υπόδειγμα CreditRisk+, παρά τα
πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, δεν αποτελεί ένα μοντέλο κατάλληλο για το
προσδιορισμό της πλήρους αξίας σε κίνδυνο, επειδή εστιάζει στον υπολογισμό των
ζημιών και όχι στις μεταβολές της αξίας των δανείων.

2.14. Υπόδειγμα απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο
(Risk Adjusted Return On Capital -RAROC )
Ένα πολύ δημοφιλές είδος μοντέλων που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό
της αξίας και την τιμολόγηση του πιστωτικού κινδύνου είναι αυτό που στηρίζεται
στην προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση του κεφαλαίου (Saunders 2002). Αυτό
το είδος μοντέλων δεν χρησιμοποιείται μόνο για την μέτρηση του πιστωτικού
κινδύνου, αλλά και οποιουδήποτε άλλου κινδύνου συνοδεύει τις τραπεζικές εργασίες.
Η ανάπτυξη αυτού του είδους των μοντέλων οφείλεται σε δύο παράγοντες:
1. την απαίτηση των επενδυτών για μεγαλύτερες αποδόσεις και την διεύρυνση
των εργασιών των τραπεζών και
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2. την ανάγκη να γνωρίζουν οι τράπεζες πόσο αποδοτικές είναι οι διάφορες
εργασίες τους.
Η ιδέα του RAROC εισήχθη αρχικά από τον Banker Trust το 1970. Η
ανάπτυξη των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, η δημιουργία τραπεζικών ομίλων, η
απαίτηση των μετόχων για την μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών τους και η
δραστηριοποίηση των τραπεζών σε ποικίλους και διαφορετικούς χώρους,
δημιούργησε την ανάγκη της συγκρισιμότητας της απόδοσης κάθε λειτουργικής
μονάδας της τράπεζας και μάλιστα όταν το κεφάλαιο της τράπεζες κοστίζει και είναι
περιορισμένο.
Το RAROC, λοιπόν, θεωρείται ως ένας έξυπνος δείκτης κάθε επιχειρηματικής
μονάδας συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού.
RAROC = εισόδημα από δάνειο / κίνδυνος δανείου
Ο αριθμητής του είναι κάποιο μέτρο προσαρμοσμένου εισοδήματος είτε μιας
μελλοντικής περιόδου (τον επόμενο χρόνο), είτε μιας περιόδου του παρελθόντος (τον
προηγούμενο χρόνο). Ο παρανομαστής είναι ένα μέτρο της μη αναμενόμενης ζημίας
ή του οικονομικού κεφαλαίου τον κίνδυνο (VaR) σαν αποτέλεσμα αυτής της
δραστηριότητας.
Ο δείκτης RAROC ενός δανείου είναι συγκρίσιμος με κάποιους δείκτες
(hurdle rates) που αντικατοπτρίζουν το κόστος των κεφαλαίων για μια τράπεζα ή το
κόστος ευκαιρίας για τους μετόχους όταν παρακρατούνται ίδια κεφάλαια στην
τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα, ένα δάνειο εγκρίνεται και θεωρείται ότι προσθέτει αξία
μόνο εάν ο δείκτης RAROC είναι μεγαλύτερος από το κόστος κεφαλαίου της
τράπεζας. Εναλλακτικά εάν το RAROC σε ένα υπάρχον δάνειο πέσει κάτω από το
RAROC που μια τράπεζα έχει θέσει ως όριο, ο Credit Manager της τράπεζας θα
προσπαθήσει να προσαρμόσει τους όρους του δανείου, έτσι ώστε να γίνει ξανά
αποδοτικό.
Ένα πρόβλημα στην εκτίμηση του RAROC είναι η μέτρηση του κινδύνου του
δανείου. Γνωρίζουμε ήδη ότι η ποσοστιαία μεταβολή στην αγοραία αξία ενός δανείου
(ΔL/L) σχετίζεται με τη διάρκεια (Duration) του δανείου και το μέγεθος της
μεταβολής του επιτοκίου (ΔR/1+R) :
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Η ίδια αντίληψη εφαρμόζεται και εδώ, με την εξαίρεση ότι η μεταβολή του
επιτοκίου αντικαθίσταται με την μεταβολή στην ποιότητα του δανείου. Επομένως
παραπάνω σχέση μπορεί να γραφεί ως εξής :

ΔL=-DL* L * (ΔR/1 + RL)
 ΔL = κίνδυνος της κεφαλαιακής επάρκειας ή το ποσό της ζημίας,
 -DL = duration (διάρκεια) του δανείου,
 L = ποσό κινδύνου ή ποσό δανείου,
 (ΔR/1 + RL) = μέγιστη αναμενόμενη μεταβολή στο credit premium ή
παράγοντας κινδύνου στο δάνειο.
Ενώ η διάρκεια του δανείου και το ποσό του δανείου εκτιμώνται εύκολα, είναι
δυσκολότερο να εκτιμηθεί η μέγιστη μεταβολή στο premium του ΠΚ ενός δανείου
για τα επόμενα χρόνια. Καθώς τα δημοσιευμένα στοιχεία για τα premiums του ΠΚ
είναι σπάνια καταλήγουμε στα δημοσιευμένα εταιρικά ομόλογα (Corporate Bonds)
για να εκτιμήσουμε τα premiums. Σε αυτή την περίπτωση το ΔR στην ισότητα
RAROC είναι ίσο με:

ΔR = max [ Δ(Ri – RG) >0]
όπου Δ(Ri - RG) είναι η διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις των ομολογιών και των
κρατικών ομολόγων της ίδιας διάρκειας.
Το δεύτερο μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παρονομαστής στον λόγο
της RAROC και το οποίο χρησιμοποιείται από τις περισσότερες τράπεζες, είναι το
γινόμενο ενός ποσοστού μη αναμενόμενης ζημίας επί το ποσοστό του δανείου που θα
χαθεί στην περίπτωση της αφερεγγυότητας. Το ποσοστό της αναμενόμενης ζημίας
είναι ένα πολλαπλάσιο της τυπικής απόκλισης του ποσοστού αφερεγγυότητας, το
οποίο πολλαπλάσιο εξαρτάται από την πραγματική κατανομή των ζημιών και από την
επιθυμητή από την τράπεζα κατηγορία δανείων (αν δηλαδή επιθυμεί να δανείσει σε
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μία επιχείρηση που η πιστοληπτική της ικανότητα την κατατάσσει π.χ. στην
κατηγορία Α).

2.15. Υπόδειγμα Portfolio Manager της KMV
Το υπόδειγμα αυτό υπολογίζει την αναμενόμενη συχνότητα αθέτησης
(expected default frequency) για κάθε υπόχρεο χωριστά, ανεξάρτητα από την
κατηγορία πιστοληπτικής ικανότητας που αυτός ανήκει. Η πιθανότητα να περιέλθει η
επιχείρηση σε κατάσταση αθέτησης εξαρτάται από τη μεταβλητότητα της αγοραίας
αξίας των περιουσιακών της στοιχείων σε σχέση με το ύψος των δανειακών της
υποχρεώσεων στην κεφαλαιακή της δομή (structural approach). Το μοντέλο Portfolio
Manager είναι παρόμοιο με το υπόδειγμα CreditMetrics που αναλύθηκε
προηγουμένως, με μόνη διαφορά τα στοιχεία εισροής του συστήματος.

2.16. Υπόδειγμα Credit Portfolio View της McKinsey & Co
Το υπόδειγμα υπολογίζει για κάθε επιχείρηση χωριστά μια πιθανότητα
αθέτησης καθώς και πιθανότητα μεταβολής της πιστοληπτικής ικανότητας, σύμφωνα
με κανονικά μεταβαλλόμενους μακροοικονομικούς παράγοντες. Ενσωματώνει,
επομένως,

την

κατάσταση

της

οικονομίας

καθώς

οι

πίνακες

μετάβασης

τροποποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, έτσι ώστε να
περιλαμβάνουν αυξημένη πιθανότητα αναβάθμισης σε περιόδους οικονομικής
άνθησης και αντίθετα αυξημένη πιθανότητα υποβάθμισης σε περιόδους κρίσεων.
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2.17. Σύγκριση υποδειγμάτων ποσοτικοποίησης πιστωτικού
κινδύνου
Όπως αναφέρουν οι Crouhy et al., τα μοντέλα Creditmetrics, KMV και
CreditRisk+ δεν εφαρμόζονται σε μη γραμμικά προϊόντα όπως τα παράγωγα.
Επιπλέον και τα τρία αυτά υποδείγματα εξετάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο ανεξάρτητα
από τον κίνδυνο αγοράς, γεγονός που περιορίζει τα αποτελέσματα τους.
Σύμφωνα με τους Jarrow et. al, η επιτυχημένη υλοποίηση και πρακτική
εφαρμογή ενός μοντέλου πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου από έναν οργανισμό,
προϋποθέτει την ευθύνη τόσο της διοίκησης, όσο και των ρυθμιστών των τραπεζών
προς τους μετόχους, για προσεκτικό έλεγχο οπουδήποτε μοντέλου εν χρήσει. Όλα τα
μοντέλα πρέπει να τυγχάνουν προσεκτικής κριτικής ανάλυσης και αναθεώρησης είτε
δημόσια είτε ιδιωτικά. Τα σχετικά τεστ πρέπει να περιλαμβάνουν είτε μεγάλα
χρονικά διαστήματα ώστε να διαφοροποιούνται οι συνθήκες της αγοράς είτε να
λαμβάνονται στοιχεία από εντελώς διαφορετικές αγορές άλλων χωρών.
Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου είναι μια σημαντική απόφαση για ένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο διαχειρίζεται ενεργά τον πιστωτικό κίνδυνο του
χαρτοφυλακίου του. Το CreditRisk+ μπορεί να είναι περισσότερο ακριβές σε
χαρτοφυλάκια μικρών επιχειρήσεων ή σε κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού μη
άμεσα ρευστοποιήσιμες, ενώ τα μοντέλα που βασίζονται σε αυτό του Merton, μπορεί
να δίνουν καλύτερα αποτελέσματα σε δημόσια διαπραγματευόμενες εταιρίες.
Όλα τα μοντέλα παρουσιάζουν αδυναμίες, καλύτερα όμως να είναι γνωστές
και ταυτοποιημένες εξαρχής παρά να εντοπίζονται με την εμφάνιση προβλήματος.
Ίσως το ιδανικό σύστημα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου να περιλαμβάνει πολλά
μοντέλα ώστε το σύστημα να είναι τελικά διαφοροποιημένο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών έναντι του
πιστωτικού κινδύνου

3.1. Αναγκαιότητα εποπτείας των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων
Η παγκοσμιοποίηση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, η ταχύτητα
διακίνησης των κεφαλαίων, λόγω της εισαγωγής της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής
τεχνολογίας και η μετάδοση των κρίσεων επιβάλλει τη θέσπιση ενιαίων κανόνων
προληπτικής εποπτείας ώστε να εξασφαλίζεται η χρηματοοικονομική σταθερότητα.
Στόχο αυτής αλλά και της καταβαλλόμενης προσπάθειας διεθνούς εναρμόνισης των
κανόνων προληπτικής τραπεζικής εποπτείας, αποτελεί η δυνατότητα των διεθνών
τραπεζών να αντιμετωπίζουν κρίσεις που προκύπτουν από την τυχόν επέλευση των
κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους αλλά και η
άμβλυνση των συνθηκών ανταγωνιστικής ανισότητας ανάμεσα σε τράπεζες
εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη, θεσπίζοντας κοινούς κανόνες.
Η προληπτική εποπτεία αποτελεί τμήμα ενός συνόλου προληπτικών μέτρων
αλλά και παρεμβατικών και προστατευτικών μηχανισμών που έχουν στόχο τη
διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος με την αποτροπή της
επέλευσης αρνητικών αλυσιδωτών αντιδράσεων μεταξύ τραπεζών.
Με την υιοθέτηση μέτρων προληπτικής εποπτείας επιδιώκεται ο περιορισμός
της έκθεσης τραπεζών σε αφερεγγυότητα μέσω :


του ελέγχου της ευαισθησίας του χαρτοφυλακίου τους στους διάφορους
κινδύνους στους οποίους εκτίθενται στα πλαίσια της δραστηριότητας τους,



με την ενίσχυση της ικανότητας τους να απορροφούν ζημιές σε περίπτωση
επέλευσης των κινδύνων αυτών.
Οι εποπτικοί κανόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση κινδύνων. Το

κανονιστικό πλαίσιο θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές και σηματοδοτεί την ανάπτυξη
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και

την

εξέλιξη

των

εσωτερικών

διαδικασιών

και

υποδειγμάτων.

Τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν τους κινδύνους λαμβάνοντας μέτρα τα
οποία αποσκοπούν είτε σε εκ των προτέρων ρύθμιση του βαθμού έκθεσης τους στον
κίνδυνο είτε σε αντιστάθμιση κινδύνων που έχουν ήδη αναληφθεί.
Ωστόσο, οι ελεγκτικές αρχές λαμβάνουν μέτρα τα οποία συνίστανται κυρίως
στον προσδιορισμό του κεφαλαίου, το οποίο οφείλουν να διακρατούν τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αναλαμβάνουν
ή στη θέσπιση ορισμένων περιορισμών στις δραστηριότητες τους.
Σε γενικές γραμμές , η εφαρμογή κανόνων εποπτείας επιβάλλεται από το
γεγονός των πτωχεύσεων πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η αποτυχία των
οποίων προκάλεσε παρενέργειες στην ομαλή λειτουργία των αγορών. Η αποτυχία των
χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων

ερμηνεύεται

από

τον

βαθμό

έντασης

του

ανταγωνισμού στην αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών , από τον βαθμό ύπαρξης
εξωτερικών παραγόντων που ασκούν έντονες επιδράσεις, καθώς και από την ύπαρξη
του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ αγοραστών και πωλητών.

3.2. Η επιτροπή της Βασιλείας Ι
Η διαχείριση κινδύνων στα πιστωτικά ιδρύματα ακολούθησε με καθυστέρηση
τις οικονομικές εξελίξεις στην υφήλιο. Αν παρακολουθήσουμε χρονικά την πορεία
της επιβολής εποπτικού πλαισίου στα πιστωτικά ιδρύματα, είναι φανερό ότι
ακολουθούν με χρονική υστέρηση, παρά προηγούνται των προβλημάτων.
Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η αύξηση των πτωχεύσεων σε
πιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1970 να οδηγήσει τις εποπτικές αρχές
να εισάγουν για πρώτη φορά το θεσμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του
πιστωτικού κινδύνου24, επειδή τα προβλήματα εκείνη την περίοδο προήλθαν κατά
24

Η συμφωνία της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια του 1988 [Basle Capital

Accord, (1988)] αποτελεί τη βάση του θεσμικού πλαισίου της Βασιλείας Ι. Οι
διατάξεις της αναφέρονται:
1. στον τρόπο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών
τραπεζών για κάλυψη έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο και
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κύριο λόγο από έλλειψη σωστής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου των
ιδρυμάτων αυτών. Ο ακρογωνιαίος λίθος της εποπτείας που τέθηκε τη δεκαετία
εκείνη είναι η κεφαλαιακή επάρκεια (Capital Adequacy), η οποία στόχευε να θέσει
ένα ελάχιστο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται να έχει κάθε πιστωτικό
ίδρυμα σε συνάρτηση με τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο.
Οι κύριοι στόχοι ενός εποπτικού πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας για τις
τράπεζες βασίζονται στη θεωρία της δημόσιας ρυθμιστικής πολιτικής και ειδικότερα
στη θεωρία της τραπεζικής ρυθμιστικής πολιτικής και επικεντρώνονται:
 στον περιορισμό της ευαισθησίας των πιστωτικών ιδρυμάτων στους
χρηματοπιστωτικής και λειτουργικής φύσης κινδύνους στους οποίους
εκτίθενται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους και την ενίσχυση της
ικανότητάς τους να απορροφούν ζημιές σε περίπτωση επέλευσης αυτών των
κινδύνων,
 στην ισότητα ως προς τις συνθήκες του ανταγωνισμού και
 στην ενίσχυση των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και παρακολούθησης και
διαχείρισης των κινδύνων.
Ειδικότερα, η εμφάνιση της προληπτική εποπτεία των διεθνών τραπεζικών
ιδρυμάτων είχε την εξής εξέλιξη.

Μετά την κατάργηση του συστήματος των

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods, το 1975, συνέβη η πρώτη
διεθνή τραπεζική κρίση που ξεκίνησε με την αναστολή της λειτουργίας της
γερμανικής τράπεζας Herstaff Bank (λόγω των υψηλών ανοικτών συναλλαγματικών
της θέσεων σε άλλες τράπεζες) και συμπαρέσυρε στην πτώχευση επιπλέον άλλες 10
τράπεζες στην Γερμανία και στην Αγγλία. Το γεγονός αυτό είχε σαν άμεσο
επακόλουθο τη δημιουργία της Επιτροπής για την Τραπεζική Εποπτεία υπό την
αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, η οποία, με την έκδοση του
CONCORDAT το 1975, διατύπωσε πρακτικές για εναρμονισμό των αρμοδιοτήτων
τον κίνδυνο χώρας τόσο από στοιχεία ενεργητικού όσο και από στοιχεία εκτός
ισολογισμού

,

περιλαμβανομένων

των

ανοικτών

θέσεων

σε

εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα
2.

στον καθορισμό των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων με τα οποία οι διεθνείς
τράπεζες έχουν δικαίωμα να εκπληρώνουν τις ως άνω κεφαλαιακές
απαιτήσεις.
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των εγχώριων και ξένων εποπτικών αρχών. Η επιτροπή αυτή αργότερα ονομάστηκε
Επιτροπή της Βασιλείας και μέλη της είναι οι Κεντρικές Τράπεζες και οι λοιπές
τραπεζικές εποπτικές αρχές από τα κράτη μέλη του G – 1025.
Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν είναι διεθνής οργανισμός αλλά μία de facto
οργάνωση η οποία στερείται νομικής προσωπικότητας και λειτουργεί στο πλαίσιο της
τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements-BIS)26 η οποία
προσφέρει τη γραμματειακή υποστήριξη. Δεν είχε ούτε έχει καμία τυπική υπερεθνική
εποπτική εξουσία, αφού δεν έχει αρμοδιότητα να ασκεί προληπτική εποπτεία στις
25

Ομάδα των δέκα είναι μία ακόμη οικονομική ομαδοποίηση στα πλαίσια των

βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών που έχει σαν στόχο την νομισματική και
οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών στα πλαίσια δημιουργίας ενός
περισσότερο σταθερού διεθνούς οικονομικού συστήματος. Στο "Group of Ten" (G10) συμμετέχουν οκτώ κράτη (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία,
Καναδάς, Ολλανδία και Βέλγιο) και οι Κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας, της
Σουηδίας και της Ελβετίας. Οι υπουργοί οικονομικών και οι διοικητές των Κεντρικών
Τραπεζών, των χωρών της Ομάδας των Δέκα, συναντώνται συνήθως δύο φορές το
χρόνο, ταυτόχρονα με τη συνεδρίαση της Άνοιξης και του Φθινοπώρου της
Μεταβατικής Επιτροπής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επίσης, οι Διοικητές
των Κεντρικών Τραπεζών των Χωρών της Ομάδας των Δέκα συναντώνται κάθε μήνα
στην έδρα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών. Διάφορες επιτροπές συστήνονται
και συναντώνται κατά περίπτωση.
26

Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements- BIS) είναι

ένας διεθνής οργανισμός που στηρίζει τη διεθνή οικονομική και νομισματική
συνεργασία και λειτουργεί ως τράπεζα των Κεντρικών Τραπεζών. Τα κεντρικά της
γραφεία βρίσκονται στη Βασιλεία της Ελβετίας, ενώ διατηρεί και δύο γραφεία, το
πρώτο στο Hong Kong και το δεύτερο στην Πόλη του Μεξικού. Αποτελεί τον
αρχαιότερο διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό, αφού ιδρύθηκε το 1930. Οι
βασικές υπηρεσίες που προσφέρει είναι:
 Προώθηση του διαλόγου μεταξύ των Κεντρικών Τραπεζών σε οικονομικά
θέματα.
 Έρευνα σε οικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα.
 Υπηρεσίες θεματοφύλακα σε διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
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Τράπεζες

που

είναι

εγκαταστημένες

στην

επικράτεια

των

κρατών

που

εκπροσωπούνται σε αυτή, ενώ τα συμπεράσματά της δεν έχουν καμία νομική ισχύ.
Παρ’ όλα αυτά όμως, οι κανόνες που απορρέουν από τις εκθέσεις της και γενικότερα
το έργο της, έχουν σημαντική επιρροή και εκτός των αρχών που συμμετέχουν στη
σύνθεσή της.
Στη συνέχεια η κατάρρευση της Banco Ambrosiano το 1982, ανέδειξε
σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν στη λειτουργία των διεθνών Τραπεζών. Για
πρώτη φορά το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων συνδέεται με τον Πιστωτικό Κίνδυνο και
ο συντελεστής του Cooke ( Cook ratio) καθιερώνεται το 1988 για την αντιμετώπιση
του πιστωτικού κινδύνου ( Credit Risk). Στην Ελληνική του μορφή, νομοθετημένη με
την ΠΔ/ΤΕ 2054 του 199227, ονομάστηκε συντελεστής φερεγγυότητας και ορίστηκε
ως ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων του Πιστωτικού Ιδρύματος προς τα στοιχεία του
Ενεργητικού και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα κατά τον κίνδυνό τους.
Η ελάχιστη τιμή του ορίστηκε στο 8% και σχεδιάστηκε να καλύπτει τον κίνδυνο από
μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου (π.χ χορηγήσεις αλλά και
εγγυητικές επιστολές, πιστώσεις έναντι φορτωτικών αλλά και συμβάσεις επί
επιτοκίων και τιμών συναλλάγματος).
Ο δείκτης αυτός όμως δε μπορεί να μετρήσει το σχετικό πιστωτικό κίνδυνο
που έχει αναλάβει η τράπεζα σε σχέση με άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή διαχρονικά. Γι’
αυτό δημιουργήθηκε ένας δείκτης που μετράει ουσιαστικά τον πιστωτικό κίνδυνο και
δείχνει τη σχέση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ενεργητικού και του
συνολικού αστάθμητου ενεργητικού. Ο τύπος του συγκεκριμένου δείκτη είναι :

C.R.=
 CR= Δείκτης πιστωτικού κινδύνου (risk ratio)
 ΣwiΑi: σύνολο σταθμισμένου ενεργητικού

27

H Π.Δ./Τ.Ε 2054/18.3.92 έχει ενσωματώσει την Οδηγία 89/647/ΕΟΚ «σχετικά με

τον συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων» και αναφέρεται στον
τρόπο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών έναντι του
πιστωτικού κινδύνου.
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 ΣΑi: σύνολο αστάθμητου ενεργητικού
και παίρνει τιμές από 0 έως 1 ή και μεγαλύτερες από το 1.
Γενικότερα, λοιπόν, η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα
στις αγορές χρήματος και συναλλάγματος αλλά και στον καθορισμό των επιτοκίων.
Ως συνέπεια, σημειώθηκε πτώση της κερδοφορίας των τραπεζών αλλά και χρεοκοπία
πολλών στεγαστικών τραπεζών στις ΗΠΑ. Με αφορμή τη νέα κρίση οι εποπτικές
αρχές επέκτειναν την εφαρμογή των κεφαλαιακών απαιτήσεων και στον κίνδυνο
αγοράς. Η ύπαρξη αξιογράφων με υψηλή αρνητική συσχέτιση στα χαρτοφυλάκια των
τραπεζών και προκειμένου να χρησιμοποιούν τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου,
οδήγησε την Επιτροπή της Βασιλείας, με τη Νέα Συνθήκη το 1996 (New Basel
Accord), να επιτρέψει στις τράπεζες την εφαρμογή εσωτερικών μοντέλων, βασισμένα
στη μεθοδολογία VaR, για τον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς του εμπορικού τους
χαρτοφυλακίου.
Κατά τη δεκαετία του 1990, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις τραπεζών που
χρεοκόπησαν εξαιτίας κινδύνων που προέρχονταν από λειτουργικές ατέλειες, όπως το
σκάνδαλο της BCCI το 1991 και η περίπτωση της Barings το 1995. Τότε
διαπιστώθηκε η ανάγκη διαχείρισης και του λειτουργικού κινδύνου και η επιτροπή
της Βασιλείας με τις προτάσεις της το 2001 (BIS 2001 Proposals) επέβαλε επιπλέον
κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη ζημιών που πηγάζουν από λειτουργικό
κίνδυνο.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι οι κανόνες της Επιτροπής της
Βασιλείας Ι σχετικά με την εποπτική αναγνώριση των εσωτερικών συστημάτων
διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών δημιούργησαν μία τομή στην παραδοσιακή
σχέση που συνέδεε εποπτικές αρχές και (εποπτευόμενες) τραπεζικές επιχειρήσεις. Για
πρώτη φορά αναγνωρίσθηκε ρητά από τις τραπεζικές εποπτικές αρχές η υπεροχή των
εσωτερικών διαδικασιών των τραπεζών για τη διαχείριση των κινδύνων έναντι των
διοικητικών κανόνων ως προς την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά τους.
Όμως η πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών τεχνικών και προϊόντων τα
οποία χρησιμοποιούν οι τράπεζες στις συναλλαγές τους και ο διαρκής εμπλουτισμός
των αγορών με νέα προϊόντα έθεσε σε αμφισβήτηση την ικανότητα των εποπτικών
αρχών για την παρακολούθηση της εξέλιξης της φερεγγυότητας των τραπεζών βάσει
των μεθόδων ελέγχου του Συμφώνου της Βασιλείας Ι. Απόρροια αυτών των
αδυναμιών ήταν η δημιουργία του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ (Basel II) που
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αποτελεί μία λογική αντίδραση προστασίας του λειτουργικού πυρήνα της ελεύθερης
αγοράς και κατ’ επέκταση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

3.3. Η Επιτροπή της Βασιλείας ΙΙ (Basel II)
Τον Ιούνιο του 1999 η Επιτροπή της Βασιλείας, λαμβάνοντας υπόψη τις
ραγδαίως μεταβαλλόμενες συνθήκες στο χρηματοοικονομικό χώρο, διατύπωσε και
εξέδωσε μία νέα πρόταση28, η οποία αναφέρεται σε ένα ανανεωμένο πλαίσιο
κεφαλαιακής επάρκειας γνωστό ως Basel II, σκοπός του οποίου είναι η
αντικατάσταση της Συνθήκης Κεφαλαιακής Επάρκειας του 1988. Ο William J.
McDonough, Chairman της B.C. εκείνη την εποχή, εισήγαγε την πρόταση
σημειώνοντας: «Το νέο πλαίσιο σκοπεύει να φέρει πλησιέστερα τις εποπτικές
κεφαλαιακές απαιτήσεις με τους αντίστοιχους κινδύνους και να παρέχει στις
Τράπεζες και τους Ελεγκτικούς Οργανισμούς πολλές επιλογές στην εκτίμηση της
Κεφαλαιακής Επάρκειας». Ο κ. McDonough πρόσθεσε ότι, προτείνοντας τη Νέα
Σύμβαση, η Επιτροπή πιστεύει ότι έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εφαρμογής
ενός πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας, ικανού να προσαρμοσθεί στις νεότερες
απαιτήσεις του Οικονομικού Συστήματος, στο οποίο θα προσδώσει επάρκεια και
ασφάλεια.
Οι

στόχοι

του

νέου

Συμφώνου

παραμένουν

ταυτόσημοι

με τους

διακηρυγμένους στόχους της Επιτροπής της Βασιλείας Ι, με τη διαφορά ότι το νέο
Σύμφωνο αποβλέπει στην αυξημένη ευαισθησία των κεφαλαιακών απαιτήσεων
έναντι του πραγματικού οικονομικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι τράπεζες,
τροποποιώντας τις διαδικασίες υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι
του πιστωτικού κινδύνου και εισάγοντας για πρώτη φορά την έννοια του
λειτουργικού κινδύνου.
28

Η νέα αυτή πρόταση ονομάστηκε κείμενο διαβούλευσης (consultative

paper- CP), έγινε ευρύτερα γνωστό σαν CP1και περιείχε γενικές οδηγίες για τις
προτεινόμενες μεταβολές. Το νέο αυτό πλαίσιο αρχών εποπτείας ολοκληρώθηκε τον
Ιούνιο του 2004 και η έναρξη της εφαρμογής του τοποθετείται στο τέλος του 2006.
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Ειδικότερα, το Σύμφωνο του 1988 επικεντρωνόταν στο συνολικό ύψος του
κεφαλαίου της τράπεζας, που είναι σημαντικό στη μείωση του κινδύνου για
χρεοκοπία, και του πιθανού κόστους για τους καταθέτες στην περίπτωση
κατάρρευσης μιας τράπεζας. Το νέο πλαίσιο προσπαθεί να ενισχύσει τη σταθερότητα
και την ασφάλεια του συστήματος δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον εσωτερικό
έλεγχο και στην αποτελεσματική διοίκηση της τράπεζας, στη διαδικασία εποπτικού
ελέγχου και στην πειθαρχία της αγοράς και των πιστωτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα,
επιδιώκεται η ανάδειξη της διαχείρισης των κινδύνων και η ενθάρρυνση των
τραπεζών για σημαντικές βελτιώσεις στη μέτρηση αντιστάθμιση και μεταφορά των
κινδύνων, με την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών.
Το προτεινόμενο από την Επιτροπή νέο πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας
περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις κανόνες :
1. Πυλώνας Ι → Ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις έναντι του πιστωτικού
και του λειτουργικού κινδύνου.
2. Πυλώνας ΙΙ → Διαδικασίες για την εποπτεία σε μόνιμη βάση της επάρκειας
των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και των εσωτερικών συστημάτων
αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.
3. Πυλώνας ΙΙΙ → Ενδυνάμωση της πειθαρχίας που επιβάλλει η αγορά στις
τράπεζες μέσω της καθιέρωσης κανόνων δημοσίευσης οικονομικών και
άλλων στοιχείων.
Οι τρείς αυτοί πυλώνες του νέου συμφώνου είναι αμοιβαίως συσχετιζόμενοι.
Αναμφίβολα η αποτελεσματικότητα του πρώτου πυλώνα εξαρτάται εν πολλοίς από
την ικανότητα των εποπτικών αρχών να επιβάλλουν την εφαρμογή του (πυλώνας ΙΙ).
Επίσης, οι αυξημένες υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων του τρίτου πυλώνα
διαμορφώνουν τα κατάλληλα κίνητρα για την βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων. Επομένως, βασική επιδίωξη της Επιτροπής είναι η παράλληλη εφαρμογή
και τήρηση των τριών πυλώνων. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προσθήκη
κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου, δεν αποτελεί
πλέον οικονομική επιβάρυνση, καθώς στην ουσία πρόκειται για ανακατανομή
κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη του πιστωτικού και του λειτουργικού
κινδύνου που αντιμετώπιζαν ήδη τα πιστωτικά ιδρύματα.
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3.4.Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του
πιστωτικού κινδύνου
Για τον προσδιορισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και για την
κάλυψη των αναλαμβανόμενων κινδύνων, η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει στις
οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ δύο προσεγγίσεις υπολογισμού των κεφαλαίων
που θα πρέπει ένα πιστωτικό ίδρυμα να διακρατεί για εποπτικούς σκοπούς, την
Τυποποιημένη Μέθοδο και αυτή των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης, η οποία
με τη σειρά της αποτελείται αντίστοιχα από την Θεμελιώδη Προσέγγιση και την
Εξελιγμένη Προσέγγιση. Στην Ελλάδα οι οδηγίες αυτές ενσωματώθηκαν στο
ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3601/1.8.2007 και με μία σειρά πράξεων του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος29.
Με το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο τίθενται οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι
μετρήσεις για τον υπολογισμό του δείκτη φερεγγυότητας, που αποτελεί το κεντρικό
σημείο της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο δείκτης
φερεγγυότητας (Δ.Φ.) διαμορφώνεται από το λόγο των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων
της τράπεζας προς τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού και με βάση τις πράξεις
ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007 και ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 θα πρέπει να ισούται με το 8%
των σταθμισμένων ανοιγμάτων της τράπεζας.

29

Οι πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρονται στον

υπολογισμο των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου είναι οι
εξής :
 ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007 : Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του
Πιστωτικού

Κινδύνου

σύμφωνα

με

την

Τυποποιημένη

Προσέγγιση

(Κατήργησε τις ΠΔ/ΤΕ 2054/1992 και 2523/1992),
 ΠΔ/ΤΕ 2589/20.8.2007 : Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του
Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση των Εσωτερικών
Διαβαθμίσεων και
 ΠΔ/ΤΕ 2593/20.8.2007 : Υπολογισμός Σταθμισμένων Ανοιγμάτων για Θέσεις
σε Τιτλοποίηση.
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Δ.Φ.=

και

Δ.Φ. ≥ 8%.
Αποτελεί επομένως προϋπόθεση για τα πιστωτικά ιδρύματα να εμφανίζουν

διαρκώς ύψος δείκτη φερεγγυότητας ίσο ή υψηλότερο του 8% για την προστασία
τους από τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο.
Τα εποπτικά κεφάλαια ορίζονται διαφορετικά σε σημαντικό βαθμό από τα
λογιστικά ίδια κεφάλαια , παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα 1και αναλύονται
σε δύο κατηγορίες:
1. Βασικά ίδια κεφάλαια (tier 1 capital) → Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την
αξία των εκδιδόμενων μετοχών καθώς και τα εμφανή αποθεματικά, όπως
προκύπτει από τις μετά φόρων επιστροφές κερδών. Αποτελεί το καλύτερο
ποιοτικά κομμάτι του κεφαλαίου και είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμο. Από το
8% της συνολικής διακράτησης κεφαλαίου τουλάχιστον το 50% πρέπει να
προέρχεται από αυτή την κατηγορία.
2. Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (tier 2 capital) → Αναφέρεται στα αφανή
αποθεματικά, τα αποθεματικά από αναπροσαρμογή ενεργητικού, τις γενικές
προβλέψεις, τα αποθεματικά για κάλυψη γενικών κινδύνων χορηγήσεων, τα
υβριδικά κεφάλαια και τις απαιτήσεις με ληκτότητα πάνω από πέντε χρόνια.
Μια και τα μακροχρόνια δάνεια έχουν σοβαρή επίπτωση αναφορικά με τις
καταθέσεις, δρα ως ανάσχεση κινδύνου για την προστασία των καταθετών.

3.5. Τυποποιημένη προσέγγιση (standarised approach)
Με την ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007 ορίζονται οι διαδικασίες και τα στοιχεία
υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κίνδυνου
συμφωνά με την Τυποποιημένη Προσέγγιση. Η τυποποιημένη μέθοδος στηρίζεται
στην λογική της απόδοσης προκαθορισμένων συντελεστών στάθμισης κινδύνων. Η
νεότερη τροποποίησή της αφορά την μεγαλύτερη ευαισθησία της στον κίνδυνο, αφού
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οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα με την διαβάθμιση της
πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλόμενου.
Για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης για τον πιστωτικό κίνδυνο ,
βάσει της τυποποιημένης μεθόδου απαιτούνται τρία στάδια:
1. Κατηγοριοποίηση των ανοιγμάτων με βάση δύο κριτήρια: την ιδιότητα του
αντισυμβαλλομένου και το είδος της συναλλαγής
2. Πιστοληπτική αξιολόγηση και αντιστοίχησή της με διαφορετικό συντελεστή
κινδύνου.
3. Στάθμιση του κάθε ανοίγματος με τον εκ των προτέρων καθορισμένο
συντελεστή κινδύνου.
Οι σταθμίσεις των στοιχείων του ενεργητικού, ώστε να υπολογιστούν τα
σταθμισμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο ανοίγματα που θα τοποθετηθούν στον
παρανομαστή

του

κλάσματος

του

δείκτη

φερεγγυότητας,

λαμβάνουν

μια

προκαθορισμένη τυποποιημένη τιμή που είναι γνωστή ως συντελεστής στάθμισης.
Εξαρτώνται από τη φύση του αντισυμβαλλόμενου (κράτος, πιστωτικό ίδρυμα,
εταιρεία, φυσικό πρόσωπο), το είδος της απαίτησης (στεγαστικό, καταναλωτικό,
ομόλογο) και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη από
εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης.
Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι οι αρμόδιες για την αναγνώριση της
καταλληλότητας των αξιολογήσεων από τους οίκους διαβάθμισης, οι οποίοι πρέπει να
πληρούν

ορισμένα

κριτήρια

όπως:

αντικειμενικότητα

των

αξιολογήσεων,

ανεξαρτησία του οίκου, ύπαρξη διαφάνειας , δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά
με την λειτουργία του οίκου αξιολόγησης, επάρκεια συλλεγομένων στοιχείων και
αξιοπιστία των αξιολογήσεων. Επίσης, αναλαμβάνουν την αντιστοίχιση των
αξιολογήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας με τους συντελεστές στάθμισης
κινδύνου. Το σταθμισμένο με τον κίνδυνο άνοιγμα υπολογίζεται ως το γινόμενο της
αξίας του ανοίγματος πολλαπλασιασμένο με τον κατάλληλο συντελεστή στάθμισης.
Αρχικά, όσον αφορά στην αξία των ανοιγμάτων, για τα εντός ισολογισμού
στοιχεία ορίζεται ότι:
 Στα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα
ανοίγματα αποτιμώνται στην εναπομένουσα, μετά την αφαίρεση των ειδικών
προβλέψεων απομείωσης, αξία τους.
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 Στα

πιστωτικά

ιδρύματα

που

εφαρμόζουν

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), πλην οριζόμενων εξαιρέσεων, ως
αξία ανοίγματος νοείται η αξία με την οποία τα στοιχεία αυτά αποτιμώνται στις
οικονομικές τους καταστάσεις, δηλαδή κατά κύριο λόγο στην εύλογη αξία
αυτών.
Για τα εκτός ισολογισμού στοιχείων η αξία του ανοίγματος των πιστωτικών
ιδρυμάτων ορίζεται με βάση την κατάταξή του ως προς τον κίνδυνο (Παράρτημα 2)
ως εξής:
 το 100% της λογιστικής αξίας για στοιχείο υψηλού κινδύνου,
 το 50% της λογιστικής αξίας για στοιχείο μεσαίου κινδύνου,
 το 20% της λογιστικής αξίας για στοιχείο μέτριου κινδύνου και
 το 0% της λογιστικής αξίας για στοιχείο χαμηλού κινδύνου.
Όσο αφορά στους συντελεστές στάθμισης κάθε κατηγορίας ανοίγματος, που
απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη φερεγγυότητας, παρακάτω παρατίθενται
ενδεικτικά οι βασικότερες κατηγορίες.
1. Άνοιγμα έναντι Κεντρικών Κυβερνήσεων και Τραπεζών
Η στάθμιση για τον πιστωτικό κίνδυνο των ανοιγμάτων κεντρικών κυβερνήσεων
και κεντρικών τραπεζών με βάση την πιστοληπτική αξιολόγηση τους από καθορισμένο
Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.), παρουσιάζεται στον
ακόλουθο πίνακα :
Βαθμίδα Πιστωτικού Κινδύνου

1

2

3

4

5

6

Συντελεστής Στάθμισης

0%

20%

50%

100%

100%

150%

Στην περίπτωση που η στάθμιση για τον πιστωτικό κίνδυνο γίνεται με βάση
τα Ελάχιστα Ασφάλιστρα Εξαγωγικών Πιστώσεων παίρνουμε τους ακόλουθους
συντελεστές στάθμισης :
Ε.Α.Ε.Α.

0

1

2

3

4

5

6

7

Συντελεστής Στάθμισης

0%

0%

20%

50%

100%

100%

100%

150%

2. Άνοιγμα

έναντι

Οργανισμών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

Περιφερειακών

Κυβερνήσεων και Τοπικών Αρχών
Τα συγκεκριμένα ανοίγματα κατατάσσονται στην βαθμίδα πιστωτικής
ποιότητας που κατατάσσονται τα ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης της
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χώρας στην οποία υπάγονται. Το ίδιο συμβαίνει και για τους διοικητικούς φορείς και
τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις30. Οι αντίστοιχοι συντελεστές στάθμισης είναι οι
εξής :
Βαθμίδα Πιστωτικής Ποιότητας
Κεντρικής Κυβέρνησης
Συντελεστής Στάθμισης

1

2

3

4

5

6

20%

50%

100%

100%

100%

150%

3. Άνοιγμα έναντι Ιδρυμάτων του Χρηματοπιστωτικού Τομέα
Στην κατηγορία αυτή η πιστοληπτική αξιολόγηση γίνεται από καθορισμένο
Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.) και διαφοροποιείται με
βάση την αρχική πραγματική ληκτότητα. Οι συντελεστές στάθμισης παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα.
Βαθμίδα Πιστωτικής Ποιότητας
Συντελεστής Στάθμισης
(ληκτότητα > 3 μήνες)
Συντελεστής Στάθμισης
(ληκτότητα ≤ 3 μήνες)

1

2

3

4

5

6

20%

50%

50%

100%

100%

150%

20%

20%

20%

50%

50%

150%

4. Άνοιγμα έναντι Επιχειρήσεων
Στα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων τα οποία κατατάσσονται σε βαθμίδα
πιστωτικού κίνδυνου με βάση την πιστοληπτική τους αξιολόγηση από καθορισμένο
Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.), εφαρμόζονται οι εξής
συντελεστές στάθμισης του Πίνακα που ακολουθεί.

30

Βαθμίδα Πιστωτικού Κινδύνου

1

2

3

4

5

6

Συντελεστής Στάθμισης

20%

50%

100%

100%

150%

150%

Στα ανοίγματα έναντι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, περιφερειακών

κυβερνήσεων και τοπικών αρχών σε χώρες για τις οποίες η κεντρική κυβέρνηση δεν
κατατάσσεται σε βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, εφαρμόζεται συντελεστής
στάθμισης 100%.
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5. Άνοιγμα έναντι Διεθνών Οργανισμών
Στους διεθνείς οργανισμούς, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών εφαρμόζεται
συντελεστής στάθμισης 0%.
6. Άνοιγμα έναντι Λιανικής Τραπεζικής
Για τα προϊόντα λιανικής τραπεζικής επιβάλλεται συντελεστής 75%. Βέβαια, για να
θεωρηθεί ότι ένα δάνειο ανήκει στη λιανική τραπεζική πρέπει να πληροί κάποια
κριτήρια. Ειδικότερα :
 Οι δανειζόμενοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα ή μικρές επιχειρήσεις.
 Τα δάνειο πρέπει να αναφέρεται σε ανανεώσιμες πιστώσεις, καταναλωτικά
δάνεια, δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις.
 Το συνολικό πιστωτικό άνοιγμα προς ένα αντισυμβαλλόμενο δεν πρέπει να
υπερβαίνει αφενός, το ποσό του €1 εκατ. και αφετέρου, το 0,2% του
συνολικού «εποπτικού» χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής.
7. Άνοιγμα που εξασφαλίζονται με ακίνητη περιουσία
Τα ανοίγματα που καλύπτονται πλήρως και καθ’ ολοκληρία με εγγεγραμμένο
βάρος επί ακινήτων σταθμίζονται με συντελεστή 100%. Βέβαια, στην περίπτωση που
τα ανοίγματα καλύπτονται πλήρως με προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη επί
αποπερατωμένων ακινήτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και κατοικούνται
ή θα κατοικηθούν ή εκμισθώνονται ή θα εκμισθωθούν από τον ιδιοκτήτη τους ως
κατοικίες, τότε σταθμίζονται με συντελεστή 35%. Το βάρος επί κατοικιών
εξασφαλίζει πλήρως το άνοιγμα, μόνον εφόσον αθροιστικά υφίστανται οι εξής
προϋποθέσεις:
 Η πιστωτική ποιότητα του πιστούχου δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την
αξία του ακινήτου.
 Η απόδοση του ακινήτου δεν επηρεάζει θετικά σε ουσιαστικό βαθμό τον
πιστωτικό κίνδυνο του πιστούχου και την ικανότητα του να εξοφλήσει την
οφειλή από άλλες πηγές.
 Το άνοιγμα είναι μικρότερο ή ίσο από το 75% της αξίας του ακινήτου, όπως
αυτή έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή στην αγοραία ή σε χαμηλότερη
από αυτήν.
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 Ο αριθμός των ακινήτων/διαμερισμάτων δεν υπερβαίνει τα τρία (3) ανά
αντισυμβαλλόμενο.
 Η εγγραφή του βάρους είναι νομικά ορθή και το ακίνητο είναι ασφαλισμένο.
Στο τμήμα του δανείου (ανοίγματος) που δεν καλύπτεται από το βάρος
εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης ανάλογα με την κατηγορία ανοίγματος και τη
βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας στην οποία κατατάσσεται ο πιστούχος. Παρεμφερείς
είναι και οι αναφορές για τα ανοίγματα που καλύπτονται με εγγεγραμμένα βάρη επί
εμπορικών ακινήτων, όπως αποπερατωμένων γραφείων ή εμπορικών χώρων
πολλαπλής χρήσης ή ξενοδοχείων ή οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως, που
βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο συντελεστής στάθμισης στις περιπτώσεις αυτές έχει
οριστεί σε 50%.
8. Δάνεια σε καθυστέρηση
Στην μεταχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (απαιτήσεων) επέρχονται
σημαντικές τροποποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα το μέρος του δανείου για το οποίο δεν
έχουν ληφθεί εξασφαλίσεις και το οποίο είναι καθυστερημένο , σταθμίζεται με
συντελεστή :
 150% (εάν οι προβλέψεις είναι μικρότερες του 20% του υπολοίπου του
δανείου),
 100% (εάν οι προβλέψεις είναι μεγαλύτερες του 20% του υπολοίπου του
δανείου) και
 50% (όταν οι προβλέψει είναι μεγαλύτερες του 50% του υπολοίπου του
δανείου).
Για το μέρος του δανείου για το οποίο έχουν ληφθεί εξασφαλίσεις,
προβλέπονται ειδικές διατάξεις του Συμφώνου άμβλυνσης του πιστωτικού κινδύνου.
Για τα ληξιπρόθεσμα ενυπόθηκα δάνεια, ο συντελεστής είναι 100% και κατεβαίνει
στο 50% εφόσον έχουν σχηματισθεί ειδικές προβλέψεις που υπερβαίνουν το 50% του
υπολοίπου του δανείου.
9. Ανοίγματα υψηλού κινδύνου
Ο συντελεστής στάθμισης πιστωτικού κινδύνου είναι 150% ή υψηλότερος για
τα ανοίγματα προς κράτη, κρατικές επιχειρήσεις, τράπεζες και επενδυτικές
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επιχειρήσεις χαμηλότερης αξιολόγησης του Β-, εμπορικές επιχειρήσεις με
αξιολόγηση χαμηλότερη του ΒΒ- και δάνεια σε καθυστέρηση.
10. Ανοίγματα με μορφή καλυμμένων ομολόγων
Στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης, που βασίζεται
στο συντελεστή στάθμισης, που εφαρμόζεται στα μη εξασφαλισμένα ανοίγματα
έναντι του πιστωτικού ιδρύματος που τα εκδίδει. Εφαρμόζεται η ακόλουθη
αντιστοιχία μεταξύ συντελεστών στάθμισης:
 Εάν ο συντελεστής στάθμισης για τα ανοίγματα έναντι του ιδρύματος είναι
20%,στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 10% .
 Εάν ο συντελεστής στάθμισης για τα ανοίγματα έναντι του ιδρύματος είναι
50%,στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 20%.
 Εάν ο συντελεστής στάθμισης για τα ανοίγματα έναντι του ιδρύματος είναι
100%, στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 50%.
 Εάν ο συντελεστής στάθμισης για τα ανοίγματα έναντι του ιδρύματος είναι
150%, στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 100%.
11. Ανοίγματα από θέσεις σε Τιτλοποίηση
Τα σταθμισμένα ανοίγματα από θέσεις σε τιτλοποίηση υπολογίζονται
σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2593/20.8.2007. Πιο συγκεκριμένα, στην πράξη ορίζεται ότι
σε τιτλοποιήσεις παραδοσιακής μορφής, όταν έχει μεταβιβαστεί σε τρίτους
σημαντικό μέρος του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με ανοίγματα που έχουν
τιτλοποιηθεί από το μεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυμα, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να
εξαιρέσει από τον υπολογισμό των σταθμισμένων ανοιγμάτων και κατά περίπτωση
των αναμενόμενων ζημιών, τα ανοίγματα τα οποία έχει τιτλοποιήσει.
Στην περίπτωση αυτή τα σταθμισμένα ανοίγματα για τις θέσεις σε
τιτλοποίηση που τυχόν αποκτά και κατέχει ένα πιστωτικό ίδρυμα, για τις οποίες
υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο Ε.Ο.Π.Α., σταθμίζονται ως εξής:
A) Θέσεις σε τιτλοποίηση πλην εκείνων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική
αξιολόγηση.
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Βαθμίδα Πιστωτικού Κινδύνου

1

2

3

4

Συντελεστής Στάθμισης

20%

50%

100%

350%

5
και λοιπές
1250%

B) Θέσεις σε τιτλοποίηση με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση.
Βαθμίδα Πιστωτικού Κινδύνου

1

2

3

Λοιπές

Συντελεστής Στάθμισης

20%

50%

100%

1250%

12. Ανοίγματα Λοιπά ανοίγματα
Για κάθε λοιπό άνοιγμα που δεν έχει συμπεριληφθεί στις παραπάνω
κατηγορίες ορίζεται συντελεστής στάθμισης 100%.
Παράδειγμα υπολογισμού ύψους χρηματοδοτήσεων των τραπεζών.
Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του πιστωτικού
κινδύνου σε ατομική και ενοποιημένη βάση τόσο με την τυποποιημένη προσέγγιση
όσο και με τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων ισούνται με το 8% των
σταθμισμένων ανοιγμάτων. Δηλαδή ο δείκτης φερεγγυότητας των πιστωτικών
ιδρυμάτων, όπως προαναφέραμε, προκύπτει από τη σχέση:
Δ.Φ. = Ε.Ι.Κ. / Σ.Ε. ≥ 0,08 , ή
Σ.Ε. = Ε.Ι.Κ. * 12,5 , όπου
ΕΙΚ= Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια και
ΣΕ = Σταθμισμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο Ενεργητικό.
Δεδομένου ότι τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια είναι κάθε στιγμή συγκεκριμένου
ύψους και ότι μπορούν να αυξηθούν με διαδικασίες που απαιτούν χρόνο και κόστος,
το ύψος των χρηματοδοτήσεων εξαρτάται από τον συντελεστή στάθμισης κάθε
χρηματοδότησης. Για παράδειγμα, εάν υποθέσουμε ότι τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια
ενός πιστωτικού ιδρύματος ανέρχονται σε 1.000 ευρώ, υποθέτοντας το ύψος του
συντελεστή στάθμισης του ανοίγματος, οι χρηματοδοτήσεις (τοποθετήσεις)
αντίστοιχα μπορούν να ανέλθουν:
α) Συντελεστής 100%
Ε * (100%) = 1.000 *12,5 Ε = 12.500 ευρώ
β) Συντελεστής 50%
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Ε * (0,50) = 1.000 *12,5
Ε = (1.000*12,5)/0,50
Ε = 25.000 ευρώ
γ) Συντελεστής 20%
Ε * (0,20) = 1.000 *12,5
Ε = (1.000*12,5)70,20
Ε = 62.500 ευρώ
δ) Μηδενικός συντελεστής
Ε * (0) = 1.000 *12,5
Ε = (1.000*12,5)/0
Ε = Απεριόριστο ποσό.
ε) Συντελεστής 150%
Ε * (0) = 1.000 *12,5
Ε = (1.000*12,5)71,5
Ε = 7.500 ευρώ
Ανάλογα, λοιπόν, με το συντελεστή στάθμισης, 150%, 100%, 50%, 20%, 0%,
οι χρηματοδοτήσεις (Ενεργητικό) μπορεί να υπερβαίνουν αντίστοιχα κατά 7,5 φορές,
12,5 φορές, 25 φορές, 62, φορές και απεριόριστα τα εποπτικά ίδια κεφάλαια. (Στην
πράξη οι υπολογισμοί μπορεί να είναι ποιο πολύπλοκοι, αφού ο Δείκτης
φερεγγυότητας 8% πρέπει να προκύπτει κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον από
κεφάλαια Tier1).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ρόλος του συντελεστή στάθμισης του
πιστωτικού κινδύνου είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη διαμόρφωση του συνολικού του
χαρτοφυλακίου των χρηματοδοτήσεων ή τοποθετήσεων των τραπεζών, αφού η
δεύτερη παράμετρος, δηλαδή τα εποπτικά ίδια κεφάλαια, μεταβάλλονται δύσκολα και
με συγκεκριμένες χρονοβόρες διαδικασίες, όπως είναι, για παράδειγμα, η αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου. Υπογραμμίζεται ότι η ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος
εσωτερικών διαβαθμίσεων από ένα πιστωτικό ίδρυμα ή η επιλογή αποτελεσματικού
Εξωτερικού Οργανισμού Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α) μπορεί να δώσει
αναπτυξιακή δυναμική και κερδοφορία σε αυτό.
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3.6. Προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων ( Internal –
rating based, approach -IRB)
Μία από τις σημαντικές καινοτομίες του καινούργιου πλαισίου είναι η
αναγνώριση του ρόλου των εσωτερικών διαδικασιών μέτρησης του πιστωτικού
κινδύνου και τα κίνητρα ώστε να εφαρμοστούν αυτές. Η υιοθέτηση της προσέγγισης
των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης31 πιστωτικού κινδύνου ΕΣΔ αποτελεί το
πιο καινοτόμο τμήμα των νέων προτάσεων για την κεφαλαιακή επάρκεια των
πιστωτικών ιδρυμάτων. Η μεθοδολογία αυτή είναι εξελικτική και κλιμακούμενη, και
αποτελείται από δύο επιμέρους προσεγγίσεις:
1. η θεμελιώδης (Internal raiting-based –IRB- approach) η οποία προορίζεται μόνο
για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και
2. η εξελιγμένη (Advanced Internal raiting-based –IRB- approach) .
Η προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης θεμελιώνεται στις
εσωτερικές πρακτικές αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου και σε αντίθεση με
την Τυποποιημένη προσέγγιση, με τους 5 συντελεστές στάθμισης (0%, 20%, 50%,
100%, 150%), χρησιμοποιεί μια συνεχή συνάρτηση συντελεστών στάθμισης,
αντανακλώντας

έτσι

όλο

το

φάσμα

της

πιστοληπτικής

ικανότητας

των

αντισυμβαλλομένων και της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσής τους, παρέχοντας
συνεπώς ακριβέστερη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου.
Αυτός είναι και ο λόγος που το σύστημα των ΕΣΔ υιοθετήθηκε σχεδόν από το
σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Κεντρική θέση στην ανάπτυξη της προσέγγισης
των

ΕΣΔ

κατέχει

ο

εποπτικός

ορισμός

της

αθέτησης

υποχρέωσης

αντισυμβαλλόμενου. Η επιλογή, ωστόσο, της μεθόδου των εσωτερικών διαβαθμίσεων
δεν συνδέεται αποκλειστικά με τον εποπτικό έλεγχο αλλά με τη βελτίωση των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, που αποτελεί επίσης ζητούμενο για κάθε
31

Ως «Σύστημα Διαβάθμισης» θεωρείται 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, δηλ της αθέτησης
υποχρέωσης και της ζημίας για κάθε κατηγορία χρηματοδοτικού ανοίγματος.
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σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ασταθές και
ευμετάβλητο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Άλλωστε, φαίνεται ότι είναι ευρέως
αποδεκτό στη διεθνή βιβλιογραφία ότι οι τράπεζες που επιλέγουν την μέθοδο
εσωτερικών διαβαθμίσεων θα έχουν στο μέλλον ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Όσο αφορά στον τρόπο υπολογισμού με την προσέγγιση των ΕΣΔ, στη
θεμελιώδη μέθοδο, οι τράπεζες προσδιορίζουν μόνο την παράμετρο της αδυναμίας
εκπλήρωσης από τον αντισυμβαλλόμενο (PD –Propability of Default)32, ενώ οι άλλοι
παράμετροι προσδιορίζονται από τις εποπτικές αρχές. Στην εξελιγμένη μέθοδο οι
τράπεζες προσδιορίζουν το σύνολο των παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου που είναι
εκτός της PD , η ζημία σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης της υποχρέωσης του
αντισυμβαλλόμενου (Loss Given Default – LGD) , η έκθεση έναντι του
αντισυμβαλλόμενου (Expose At Default – EAD) και η εναπομένουσα διάρκεια μέχρι
την λήξη (Maturity – M).
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μέθοδοι εσωτερικών διαβαθμίσεων από πλευράς
των τραπεζών , δεν αποτελούν πλήρη εσωτερικά υποδείγματα υπολογισμού των
κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λόγο ότι : ο συντελεστής συσχέτισης δίδεται εκ των
προτέρων από την εποπτική αρχή. Οι παράμετροι που προαναφέρθηκαν
μετατρέπονται σε κεφαλαιακή απαίτηση ακολουθώντας την εξής διαδικασία :
1. Υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης (όπου αυτός δεν έχει σταθερή τιμή).
2. Υπολογίζεται η παράμετρος της διάρκειας (εκτός της περίπτωσης της λιανικής
τραπεζικής).
3. Υπολογίζεται

το

ύψος

της

κεφαλαιακής

απαίτησης

(η

συνάρτηση

κεφαλαιακών απαιτήσεων).

32

Ως «Αθέτηση Υποχρέωσης» πιστούχου ορίζεται η επέλευση ενός ή και των δύο

από τα παρακάτω γεγονότα:
• Το πιστωτικό ίδρυμα θεωρεί ότι ο πιστούχος είναι πιθανό να μην εκπληρώσει στο
σύνολό τους τις υποχρεώσεις πληρωμών προς το πιστωτικό ίδρυμα ή οποιαδήποτε
εταιρεία του ομίλου στον οποίο ανήκει το πιστωτικό ίδρυμα.
• Ο πιστούχος έχει εμφανίσει ουσιαστική καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην
αποπληρωμή κάποιας εκ των υποχρεώσεών του προς το πιστωτικό ίδρυμα ή
οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου στον οποίο ανήκει.
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4. Υπολογίζονται τα σταθμισμένα στοιχεία κατά τον πιστωτικό κίνδυνο. Για να
υπολογισθούν τα σταθμισμένα στοιχεία του ενεργητικού έναντι του οποίου
πρέπει να διατηρούνται ίδια κεφάλαια 8%, η κεφαλαιακή απαίτηση του
συνόλου των ανοιγμάτων πολλαπλασιάζεται διαδοχικά επί του ΕΑD (έκθεση
έναντι του αντισυμβαλλόμενου) και επί του 12,5 (ο αντίστροφος του δείκτη
κεφαλαιακής επάρκειας).
Βέβαια, ισχύει ότι, όπως και στην τυποποιημένη μέθοδο, για κάθε κατηγορία
ανοίγματος προβλέπεται διαφορετική συνάρτηση υπολογισμού κεφαλαιακών
απαιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, με την μέθοδο της εσωτερικής αξιολόγησης τα
ανοίγματα των τραπεζών διακρίνονται σε 4 κατηγορίες.
1. Ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, κρατών και τραπεζών
Πριν τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ορίζονται για αυτή την
κατηγορία ανοιγμάτων οι παράμετροι κινδύνου. Ειδικότερα, η (PD) μπορεί να πάρει
ελάχιστη τιμή 0,03 και μέγιστη ένα έτος. Εξαιρούνται τα ανοίγματα έναντι κρατών
όπου δεν υπάρχει ελάχιστο όριο.
Η (LGD) ζημία υπολογίζεται από τις εποπτικές αρχές στην θεμελιώδη
προσέγγιση με προκαθορισμένες τιμές 45% και 75% (αντίστοιχα για τα ανοίγματα
πλήρους και μειωμένης εξασφάλισης) και στην εξελιγμένη προσέγγιση υπολογίζεται
από την εκάστοτε τράπεζα ανάλογα με της ληφθείσες εγγυήσεις.
Η (ΕΑD) για τα εντός ισολογισμού στοιχεία, ισούται με το ονομαστικό ποσό
του ανοίγματος (και για τις δύο προσεγγίσεις), ενώ για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία
υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός ανάλογα με την προσέγγιση που χρησιμοποιείται.
Η (Μ) εναπομένουσα διάρκεια μέχρι την λήξη, στην θεμελιώδη προσέγγιση
είναι 2,5 έτη εκτός των συμφωνιών επαναγοράς repoς που είναι 6 μήνες, ενώ στην
εξελιγμένη προσέγγιση υπολογίζεται η πραγματική εναπομένουσα διάρκεια μέχρι την
λήξη που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του έτους και μεγαλύτερη των 5 ετών.
Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων
Συντελεστής (R) = 0,12*(1 - ΕΧΡ (-50*ΡD)) / (1 - ΕΧΡ (-50)) +
0,24* [1 - (1 - ΕΧΡ (-50*ΡD))/(1-ΕΧΡ (-50))]
Προσαρμογή διάρκειας :
Συντελεστής στάθμισης :

(b) =0,11852 - 0,05478 * ln (ΡD))2
(Κ) = (LGD Ν[1-R])-0,5 G(PD) +

(R/(1-R))0,5 G(0,999)]- PD* LGD (1-1,5 b)-1 *(1+(M-2,5) b)*12,5*1,6
Κατά τον κίνδυνο σταθμισμένο άνοιγμα :

(RWA) = K 12,5 EAD
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Σημειώνεται ότι :
 Ν(χ) : η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής
τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η πιθανότητα να είναι μια κανονική τυχαία
μεταβλητή με μέσο όρο Ο και διακύμανση 1 μικρότερη ή ίση με χ).
 G(ζ): η αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης
κανονικής τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η τιμή του χ ώστε Ν(χ)=ζ).
Για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού που δεν
υπερβαίνει τα €50εκ. ισχύει ευνοϊκότερος συντελεστής συσχέτισης:
Συντελεστής (R) = 0,12*(1 - ΕΧΡ (-50*ΡD)) / (1 - ΕΧΡ (-50)) +
0,24* [1 - (1 - ΕΧΡ (-50*ΡD))/(1-ΕΧΡ (-50))] -0,04 [(1-(S-5))/45]
Για τα ανοίγματα χρηματοδότησης εμπορικών ακινήτων υψηλού κινδύνου,
ισχύει συντηρητικότερος συντελεστής συσχέτισης κινδύνου:
Συντελεστής (R) = 0,12*(1 - ΕΧΡ (-50*ΡD)) / (1 - ΕΧΡ (-50)) +
0,30* [1 - (1 - ΕΧΡ (-50*ΡD))/(1-ΕΧΡ (-50))]
Στην περίπτωση που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι εσωτερικής
αξιολόγησης η Επιτροπή της Βασιλείας επιτρέπει την χρήση και μιας επιπλέον
μεθόδου αυτής των προκαθορισμένων κατηγοριών (5 προκαθορισμένες κατηγορίες
ανοιγμάτων με τον αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης κινδύνου). Το ίδιο ισχύει και
για τα ανοίγματα χρηματοδότησης εμπορικών ακινήτων.
2. Ανοίγματα λιανικής τραπεζικής
Η κατηγορία αυτή αφορά στα στεγαστικά δάνεια, ανανεωμένα πιστωτικά
ανοίγματα και λοιπά δάνεια λιανικής στα οποία εντάσσονται και τα δάνεια προς
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνουν το €1εκ. Για τις παραμέτρους
κινδύνων χρησιμοποιείται αποκλειστικά η προηγμένη μέθοδος και τα ανοίγματα
ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. Ισχύουν τα ίδια για τον υπολογισμό των παραμέτρων
που προαναφέρθηκαν για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων βάσει της εξελιγμένης
προσέγγισης.
Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων
Ο συντελεστής συσχέτισης (R) είναι 0,15 για τα στεγαστικά δάνεια, 0,4 για τα
ανανεωμένα ανοίγματα , ενώ για τα λοιπά ανοίγματα ακολουθείται ο τύπος:
Συντελεστής (R) = 0,03*(1 - ΕΧΡ (-30*ΡD)) / (1 - ΕΧΡ (-35)) +
0,16* [1 - (1 - ΕΧΡ (-35*ΡD))/(1-ΕΧΡ (-35))]
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(Κ) = (LGD Ν[1-R])-0,5 G(PD) +

Συντελεστής στάθμισης :

(R/(1-R))0,5 G(0,999)]- PD* LGD)*2,5*1,6
Κατά τον κίνδυνο σταθμισμένο άνοιγμα :

(RWA) = K 12,5 EAD

3. Ανοίγματα συμμετοχών του επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Στα ανοίγματα αυτά περιλαμβάνονται μετοχές κάθε είδους καθώς και
χρηματοπιστωτικά μέσα και χρεωστικοί τίτλοι. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις
υπολογίζονται με 2 μεθόδους :
 την προσέγγιση αγοράς (market based approach) η οποία διακρίνεται σε 2
υπομεθόδους : την απλουστευμένη και την μέθοδο των εσωτερικών
υποδειγμάτων και
 την προσέγγιση βάση παραμέτρων .
Στην απλουστευμένη μέθοδο ο συντελεστής ανέρχεται στο 300% για τις
μετοχές που είναι διαπραγματεύσιμες σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια και 400%
για τις μετοχές διαπραγματεύσιμες σε μη αναγνωρισμένα χρηματιστήρια.
Στην μέθοδο των εσωτερικών υποδειγμάτων αναγνωρίζονται τα εσωτερικά
υποδείγματα (Var models) των τραπεζών, ενώ στην μέθοδο προσέγγισης βάσει των
παραμέτρων PD/LGD χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της θεμελιώδους προσέγγισης
όπως για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων.
4. Ανοίγματα συμμετοχών του επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Στην κατηγορία αυτή των ανοιγμάτων οι κεφαλαιακές υποχρεώσεις
υπολογίζονται χωριστά αφενός για τον πιστωτικό κίνδυνο (default risk) και αφετέρου
για τον κίνδυνο μείωσης της αξίας των προς είσπραξη απαιτήσεων (dilution risk) .
Για τον πιστωτικό κίνδυνο χρησιμοποιείται η συνάρτηση κεφαλαιακών
απαιτήσεων είτε για επιχειρήσεις ή για ανοίγματα λιανικής. Για τον κίνδυνο μείωσης
της αξίας των απαιτήσεων χρησιμοποιείται η συνάρτηση υπολογισμού κεφαλαιακών
απαιτήσεων επιχειρήσεων με προκαθορισμένες παραμέτρους κινδύνων PD και LGD.

3.7. Σύγκριση τυποποιημένης και θεμελιώδους προσέγγισης
Οι νέες προτάσεις της Βασιλείας ΙΙ εισάγουν ακριβέστερες και πιο ευαίσθητες
μεθοδολογίες υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων στις μεταβολές του πιστωτικού
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κινδύνου. Έτσι όσο πιο ευαίσθητη είναι η επιλεγόμενη μεθοδολογία στις μεταβολές
του κινδύνου, τόσο μεγαλύτερη
και η δυνητική μεταβλητότητα των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Στον πίνακα που
ακολουθεί αντιστοιχίζονται οι συντελεστές στάθμισης των δύο προσεγγίσεων με
βάση τις πιθανότητες αθέτησης υποχρέωσης των κατηγοριών αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας του οίκου Standard & Poor’s.
Πίνακας :Σύγκριση Τυποποιημένης και Θεμελιώδους Προσέγγισης ΕΣΔ-(Εταιρείες)

Τυποποιημένη

Θεμελιώδης

Σύγκριση

προσέγγιση

προσέγγιση

Θεμελιώδους

Συντελεστής

Συντελεστής

και

στάθμισης

στάθμισης (

Τυποποιημένης

(%)

(%)**

Προσέγγισης

(2)

(3)

(4)

ΑΑΑ

0

20

14,8***

26,0%

ΑΑ+

0

20

14,8***

26,0%

ΑΑ

0

20

14,8***

26,0%

ΑΑ-

0,02

20

14,8***

26,0%

Α+

0,04

50

22,3

55,4%

Α

0,05

50

20,0

60,0%

Α-

0,06

50

17,5

65,0%

ΒΒΒ+

0,34

100

60,4

39,6%

ΒΒΒ

0,35

100

59,5

40,5%

ΒΒΒ-

0,43

100

66,9

33,1%

ΒΒ+

0,52

100

73,4

26,6%

ΒΒ

1,16

100

103,3

3,3%

ΒΒ-

2,07

100

127,3

27,3%

Β+

3,29

100

150,3

0,2%

Β

9,31

100

241,2

60,8%

Β-

13,15

100

287,7

91,8%

CCC

27,87

100

407,7

171,8%

Αξιολόγηση

Πιθανότητα

πιστοληπτικής

αθέτησης

ικανότητας

υποχρέωσης*

(S&P)

(%)

(1)

(5)=[((4)/(3))1]×100

Πηγή: Standard & Poor’s, Επιτροπή της Βασιλείας και υπολογισμοί
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* Standard & Poor’s: Corporate Defaults Peak in 2002 Amid Record Amounts of Defaults
and Declining Credit Quality Hazards Remain, 23.1.2003.
** Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου έχουν υπολογιστεί με βάση την υπόθεση ότι: α) LGD
= 45% και β) θα λαμβάνουν ανώτατη τιμή 12,5 × LGD = 562,5%.
*** Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου έχουν υπολογιστεί με βάση το ελάχιστο επίπεδο
Πιθανότητας αθέτησης (0,03%) για επιχειρήσεις που θέτει η επιτροπή της Βασιλείας

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι συντελεστές
στάθμισης που υπολογίζονται για κάθε κατηγορία πιστοληπτικής ικανότητας τόσο
από την τυποποιημένη μέθοδο όσο και από τη μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων δεν
παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση μεταξύ τους. Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι ο
συντελεστής στάθμισης των κινδύνων για τους "καλούς" πελάτες είναι περίπου ίδιος
και για τις δύο μεθόδους ενώ η μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζεται στις τρείς
τελευταίες κατηγορίες όπου οι συντελεστές που μας δίνει η θεμελιώδης μέθοδος είναι
αρκετά μεγαλύτεροι από αυτούς της τυποποιημένης.
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για τα
πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο η χρηματοδότηση
εταιριών που κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες δεν παρουσιάζει καμία διαφορά
ως προς τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια που χρειάζονται για να αντισταθμίσουν
τον πιθανό κίνδυνο αθέτησης, λόγω του ότι ο συντελεστής στάθμισης είναι ο ίδιος και
για τους μη καλούς και για τους κακούς πελάτες. Αντίθετα, με την προσέγγιση των
εσωτερικών διαβαθμίσεων η αποδοχή χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις με κακή
πιστοληπτική διαβάθμιση και η ενσωμάτωση τους στο χαρτοφυλάκιο δανείων του
τραπεζικού ιδρύματος παρουσιάζεται δύσκολη, λόγω των υψηλών συντελεστών
στάθμισης και δεδομένων των εποπτικών κεφαλαίων που διαθέτουν.
Μάλιστα, στη μέθοδο της εσωτερικής αξιολόγησης ο συντελεστής για τους
"μη καλούς" πελάτες θα κλιμακώνεται και έχει τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι και το
562,5% ( με LGD = 45% ) αντί για το μέγιστο 150% της τυποποιημένης μεθόδου.
Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος εποπτικών κεφαλαίων θα είναι υπέρογκο. Υπάρχει
έτσι πιθανότητα για όσες τράπεζες θα εφαρμόζουν τη μέθοδο της εσωτερικής
βαθμολόγησης να απομακρυνθούν βαθμιαία από τους "μη καλούς'" πελάτες, λόγω
των υψηλών εποπτικών κεφαλαίων που στην περίπτωσή τους θα συνεπάγεται η
εφαρμογή της μεθόδου αυτής.
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Βέβαια ανεξαρτήτως της μεθόδου που εφαρμόζει η εκάστοτε τράπεζα είναι
φανερό ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο της Βασιλείας οι τράπεζες θα πρέπει να
διακρατούν υψηλότερα, σε σχέση με το ισχύον καθεστώς της Βασιλείας Ι, επίπεδα
κεφαλαίου έτσι ώστε να διατηρήσουν την χρηματοδοτική τους δράση. Είναι φανερό
ότι η υψηλότερη διακράτηση κεφαλαίων θα ενισχύσει αφ ενός την ευρωστία των
πιστωτικών ιδρυμάτων και θα συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, ενώ από την άλλη θα επηρεάσει βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη,
όπως δείκτες κερδοφορίας, κόστος άντλησης κεφαλαίου.
Σε γενικές γραμμές, για τις δύο μεθόδους ισχύει ότι στις τράπεζες που το
μεγαλύτερο μέρος των χαρτοφυλακίων τους περιλαμβάνει δάνεια λιανικής
τραπεζικής (retail banking), όπως τα καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, ή στεγαστικά
δάνεια εξασφαλισμένα με αστικά ακίνητα, συμφέρει η χρήση της Τυποποιημένης
μεθόδου. Αντίθετα τράπεζες με χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνουν δάνεια εμπορικά ή
ληξιπρόθεσμα δάνεια συμφέρει η χρήση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης.
Επισημαίνεται ότι παρά την αδιαμφισβήτητη υπεροχή της θεμελιώδους έναντι
της τυποποιημένης μεθόδου, η προσέγγιση των ΕΣΔ παρουσιάζει το μειονέκτημα του
ότι εστιάζεται στην εκτίμηση κινδύνου σε ατομική βάση, χωρίς να λαμβάνει υπ όψη
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου όπως τη μεταβλητότητα της
συσχέτισης των PD, τον κλάδο και τη χώρα.
Επίσης παρουσιάζει έλλειψη συνοχής και συνέχειας μεταξύ PD και LGD,
παράδειγμα μία τράπεζα μπορεί να διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο δανείων το οποίο
ενώ παρουσιάζει υψηλή PD έχει σχετικά χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο, εφ όσον διαθέτει
αποτελεσματικές διαδικασίες είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, παρουσιάζοντας
έτσι χαμηλή LGD. Αντίθετα, ένα χαρτοφυλάκιο δανείων το οποίο έχει χαμηλή PD
μπορεί να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο, εφ όσον παρουσιάζει σταθερά υψηλές τιμές
LGD.

3.8. Τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου
Το νέο σύμφωνο αναγνωρίζει πως ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να μειωθεί
μέσω κάποιων χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων και συνεπώς να μειωθούν οι
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κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Η μείωση του πιστωτικού
κινδύνου αναγνωρίζεται με διάφορους μεθόδους και με διαφορετικό βαθμό
πολυπλοκότητας και ευαισθησίας ως προς τον κίνδυνο, εφ όσον τηρούνται ορισμένες
προϋποθέσεις.

Προτείνονται

δύο

προσεγγίσεις

για

τη

μεταχείριση

των

χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων :
 Η απλή προσέγγιση ( simple approach ) στην οποία αναγνωρίζονται ως
εξασφαλίσεις μία σειρά χρηματοοικονομικών στοιχείων και απευθύνεται
μόνο στις τράπεζες που θα υιοθετήσουν την τυποποιημένη προσέγγιση. Οι
εποπτικά αναγνωρισμένες εξασφαλίσεις είναι: οι καταθέσεις, ο χρυσός, οι
χρεωστικοί τίτλοι (με υψηλή βαθμολόγηση), οι μετοχές και τα μερίδια
οργανισμών που επενδύουν σε μετοχές που συμπεριλαμβάνονται στον γενικό
δείκτη.
 Η Αναλυτική/Εμπεριστατωμένη Προσέγγιση ( Comprehensive Approach)
στην οποία αναγνωρίζονται περισσότερα στοιχεία αλλά απαιτείται
προσαρμογή της αξίας τους με βάση συντελεστές ή εσωτερική στατιστική
ανάλυση της αξίας τους και είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της στις τράπεζες
που θα επιλέξουν την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων, ενώ είναι
προαιρετική για τις τράπεζες που θα επιλέξουν την τυποποιημένη. Στην
εμπεριστατωμένη μέθοδο οι εποπτικά αναγνωρισμένες εξασφαλίσεις είναι
όλες οι παραπάνω εξασφαλίσεις της απλής μεθόδου και επιπλέον οι μετοχές
και τα μερίδια οργανισμών που επενδύουν σε μετοχές που δεν
συμπεριλαμβάνονται

στον

δείκτη

αλλά

διαπραγματεύονται

σε

αναγνωρισμένα χρηματιστήρια.
Όσο πιο εξελιγμένη είναι η μέθοδος υπολογισμού των κεφαλαιακών
απαιτήσεων και της προσαρμοσμένης μετά την επίδραση της εξασφάλισης αξίας του
πιστωτικού ανοίγματος τόσο μικρότερο το πιστωτικό απαιτούμενο εποπτικό
κεφάλαιο. Είναι σαφές το όφελος που θα αποκομίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα που θα
χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση των ΕΣΔ καθώς θα μειώσουν σημαντικά το
απαιτούμενο εποπτικό κεφάλαιο σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα που θα
εφαρμόσουν την νέα Τυποποιημένη Προσέγγιση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Μέθοδοι διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

4.1. Τρόποι διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Κατά την τελευταία δεκαετία γίνεται ολοένα και πιο φανερή η ανάγκη των
τραπεζών να επιδιώκουν την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου
των δανείων τους, καθώς και τη διαρκή προσαρμογή του μηχανισμού διαχείρισης
κινδύνων και της πιστοδοτικής πολιτικής τους με βάση τις συνθήκες του τοπικού
αλλά και παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η προσοχή που δόθηκε στο ρόλο
της διαχείρισης κινδύνων οφείλεται σε μια σειρά από λόγους όπως :
 Η εμφάνιση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και πολύπλοκων
χρηματοοικονομικών προϊόντων.
 Η περαιτέρω επέκταση του δανεισμού στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
 Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση του περιθωρίων κέρδους.
 Η ανάγκη για αποτελεσματικότερη χρήση και αξιοποίηση των κεφαλαίων.
 Η δημιουργία νέων κινδύνων από το οικονομικό, νομικό περιβάλλον και τις
νέες τεχνολογίες.
Είναι προφανές ότι οι τράπεζες είναι στην ουσία νομικά πρόσωπα τα οποία
διαχειρίζονται και εμπορεύονται τον κίνδυνο. Σαν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας
έχουμε κερδοφόρες και ζημιογόνες χρηματοδοτήσεις και το ζήτημα που τίθεται πάντα
είναι το ποσοστό των
πρώτων να είναι ικανά πολλαπλάσιο των δεύτερων. Η διαχείριση κινδύνων γίνεται
από προσεκτικά στελεχωμένο επιτελείο ανθρώπων που γνωρίζουν τους κανόνες της
αγοράς και έχουν την ικανότητα να ρυθμίζουν τις παραμέτρους εκείνες, ώστε να
υπάρχει πάντα η αναγκαία κεφαλαιακή επάρκεια και ταυτόχρονα να επιτυγχάνονται
μεγάλα κέρδη.
Οι ελληνικές τράπεζες στο σύνολό τους έχουν ορίσει τμήματα ξεχωριστά Risk
Management, τα οποία στην ουσία αποτελούν και την ατμομηχανή στη διαχείριση
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των κεφαλαίων και καθορίζουν την επενδυτική τους

επεκτασιμότητα και την

ανάπτυξη τους μέσα στην παγκόσμια αγορά χρήματος και συναλλάγματος. Τα
τμήματα αυτά (Risk Management Departments) μέσα στις τράπεζες συνήθως
χρησιμοποιούν προγράμματα εταιριών ειδικευμένων στο πιστωτικό κίνδυνο και σε
άλλου είδους κινδύνους με στόχο να προσεγγίζουν και να προβλέπουν τον κίνδυνο
μέσα από μια διαδικασία πολλαπλών επιμετρήσεων διαφόρων παραγόντων
σταθμισμένων ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλύσεις
πιστωτικού κινδύνου διενεργούνται είτε σε επίπεδο καταστήματος είτε σε επίπεδο
ειδικών διευθύνσεων που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, είτε σε επίπεδο
γενικών διευθύνσεων όταν το ύψος του δανείου είναι ιδιαίτερα υψηλό33.
Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, που μελετάται σε αυτή την εργασία,
περιλαμβάνει εργαλεία, τεχνικές και διαδικασίες που στόχο έχουν τη διασφάλιση της
ποιότητας των χαρτοφυλακίων δανείων και χρεογράφων μέσω της:
 ανάπτυξης μεθόδων και συστημάτων για τη διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου και την υιοθέτησή τους από όλες τις μονάδες του τραπεζικού
συστήματος.
 συνεχούς αναβάθμισης και προσαρμογής των συστημάτων αυτών στις νέες
απαιτήσεις που δημιουργούνται.
Οι απώλειες αυτές αναφέρονται στη διαφορά της μη αναμενόμενης από την
αναμενόμενη απώλεια, η οποία πρέπει να αντισταθμίζεται με ισόποσο κεφάλαιο του
χρηματοπιστωτικού οργανισμού ώστε να μπορεί να απορροφηθεί από αυτό στην
περίπτωση που εμφανιστεί. Η διαφορά αυτή ονομάζεται οικονομικό κεφάλαιο. Το
33

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα της

δανειοδότησης, δηλαδή:
1. Τη λήψη απόφασης πριν την ανάληψη του κινδύνου.
2. Τον περιοδικό έλεγχο της τήρησης από τον πιστούχο των όρων που έχουν
τεθεί.
3. Την καταγραφή της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μέσω συστημάτων
πληροφορικής.
4. Την παροχή στη διοίκηση της τράπεζας σαφέστατης εικόνας για την ποιότητα
του χαρτοφυλακίου και του ύψους των απωλειών που ενδέχεται να
προκύψουν ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προβλέψεις ζημιών.
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μέγεθος του οικονομικού κεφαλαίου δηλώνει το επίπεδο του κινδύνου αλλά και του
κεφαλαίου που πρέπει να διακρατηθεί για την αντιστάθμισή του.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι διαχωρισμός ανάμεσα στην
ποσοτικοποίηση του κινδύνου και τη διαχείρισή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αφού οι
δύο αυτές έννοιες θεωρούνται αλληλένδετες. Ειδικότερα, η διαδικασία και οι μέθοδοι
ανάλυσης του κινδύνου δίνουν το έναυσμα για την μελέτη και εύρεση τρόπων
διαχείρισης του κινδύνου και προστασίας του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
Αποτέλεσμα είναι οι δύο αυτές έννοιες να θεωρούνται απαραίτητα συστατικά μίας
ενιαίας διαδικασίας υψίστης σημασίας για την ευρωστία και κερδοφορία των
τραπεζών.
Η διαχείριση, λοιπόν, του πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται με τη χρήση
παραδοσιακών αλλά και νεότερων μεθόδων και τεχνικών που αποσκοπούν στον
έλεγχο, τη μείωση αλλά και τη μεταβίβαση του κινδύνου και στην αποφυγή, στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των απωλειών που μπορεί να εμφανιστούν σε περίπτωση
αθέτησης του πιστούχου. Οι μέθοδοι αυτές, θα αναλυθούν εκτενέστερα στο παρόν
κεφάλαιο.

4.2.Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας πιστούχου
Το βασικότερο εργαλείο για την πρόληψη του πιστωτικού κινδύνου και των
πιθανών ζημιών που αυτός ενέχει, είναι ο διεκπεραιωτικός και αποτελεσματικός
έλεγχος του δανειζόμενου και της πιστοληπτικής του ικανότητας. Η καλύτερη
εγγύηση για την ομαλή αποπληρωμή μιας πιστωτικής διευκόλυνσης είναι η υγιής
χρηματοοικονομική κατάσταση και η θετική προοπτική εξέλιξης των εργασιών του
δανειζομένου. Για το λόγο αυτό, πρωταρχική πηγή αποπληρωμής –first way out – της
παρεχόμενης διευκόλυνσης είναι η βιώσιμη οικονομική κατάσταση του πελάτη.
Είναι, λοιπόν φανερό ότι ο υπεύθυνος για την ανάλυση του πιστωτικού
κινδύνου πρέπει να χρησιμοποιεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες που αφορούν στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη
μελέτη της κατάστασης ταμειακών διαθεσίμων του δανειζόμενου και την αξιολόγηση
των εγγυήσεων του δανείου.
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Επίσης, θα πρέπει να είναι αποσαφηνισμένος και ξεκάθαρος ο σκοπός της
χρηματοδότησης. Θα πρέπει πρωτίστως να είναι θεμιτός και συμβατός με τις
πρόνοιες των νομοθετικών αρχών, της νομισματικής πολιτικής αλλά και με τους
πιστοδοτικούς κανόνες και τις προτεραιότητες της χρηματοδότριας τράπεζας καθώς
και με τη μορφή της αιτούμενης διευκόλυνσης. Για παράδειγμα, η χορήγηση ορίου σε
τρεχούμενο λογαριασμό για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ή δανείου τακτής λήξης για
αγορά παγίων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του ελέγχου του πιστούχου εμπεριέχεται
και ο διαχρονικός έλεγχος της εξέλιξης του δανείου καθώς και η έγκαιρη διαχείρισή
του σε περίπτωση που χαρακτηριστεί, κατά την εξέλιξή του, ως προβληματικό είτε
τροποποιώντας τους όρους του δανείου είτε ακόμα και ανακαλώντας το.
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται και στην ανάλυση του τρόπου
αποπληρωμής και της προέλευσης του. Μία υγιείς εταιρεία οφείλει να είναι σε θέση
να αποπληρώνει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις μέσω των ταμειακών της
ροών. Μάλιστα, όταν πρόκειται για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου, πρέπει οι
μελλοντικές ταμειακές εισροές του έργου να υπερκαλύπτουν την αποπληρωμή της
χορήγησης.

4.3. Εξασφαλίσεις πιστοδοτήσεων
Η μέθοδος αυτή της κατοχύρωσης εξασφαλίσεων από τον πιστούχο αποτελεί
ένα εργαλείο μείωσης ή ακόμη και εξάλειψης των πιθανών απωλειών σε περίπτωση
αθέτησης. Τις περισσότερες φορές οι τράπεζες κρίνουν σκόπιμο να προσφεύγουν και
στη λήψη πρόσθετων εξασφαλίσεων για την κάλυψη και διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου που αναλαμβάνουν. Οι εν λόγω εξασφαλίσεις αποτελούν εναλλακτική πηγή
αποπληρωμής – second way out – των παρεχόμενων πιστώσεων. Παράλληλα, το
ύψος και η ποιότητα των εξασφαλίσεων συμμετέχουν στον υπολογισμό της
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών δηλαδή στην απαιτούμενη ίδια συμμετοχή
τους κατά τη διενέργεια των χρηματοδοτήσεων.
Το είδος των εξασφαλίσεων και το ποσοστό κάλυψης που απαιτούν οι
τράπεζες εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές περαιτέρω
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ανάπτυξης του δανειολήπτη, τη μορφή και το ύψος της πιστωτικής διευκόλυνσης.
Εξαρτάται, δηλαδή, τα στοιχεία δηλαδή που συνθέτουν τον αναλαμβανόμενο
πιστωτικό κίνδυνο.
Οι τράπεζες επιλέγουν πάντα κάποια εγγύηση η οποία κρατά σταθερή την
αξία της κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της δανειολήπτριας επιχείρησης. Για το
λόγο αυτό οι εισπρακτέοι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία (εμπορεύματα,
κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός και ακίνητα) προτιμώνται λόγω
της εύκολης ρευστοποίησής τους.
Γενικά, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εξασφαλίσεις που υποδηλώνουν
δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά συνέπεια ανάγκη χρηματοδότησης για
κεφάλαιο κίνησης. Τέτοιες είναι οι επιταγές, οι συναλλαγματικές και τα φορτωτικά.
Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις, που χαρακτηρίζονται από αυτά τα ενέχυρα, μπορεί να
εμφανίσουν μικρότερα προβλήματα, αφού με τον τρόπο αυτό γίνεται γνωστό ότι η
επιχείρηση έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες στο αντικείμενό της.
Αντιθέτως, εξασφαλίσεις που κατά τεκμήριο θεωρούνται μεγαλύτερης
διασφαλιστικής αξίας, όπως τα μετρητά ή οι υποθήκες, δεν υποδηλώνουν
συγκεκριμένη δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, σε περίπτωση που οι
συγκεκριμένες

εξασφαλίσεις

δε

χρησιμοποιηθούν

για

κεφάλαιο

κίνησης,

οδηγούμαστε με μεγαλύτερη πιθανότητα σε πρόβλημα, το οποίο, παρά την αξία των
εξασφαλίσεων, πολλές φορές δημιουργεί ζημιές για την τράπεζα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλά είδη εξασφαλίσεων που μπορεί
να θέσει σαν εγγύηση για την αποπληρωμή του δανείου ο πιστούχος. Οι
εξασφαλίσεις αυτές, κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες :
1) Ενοχικές εξασφαλίσεις → Έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την υποχρέωση
που δημιουργείται με την υπογραφή του δανειζόμενου και των εγγυητών, δεν
είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν ώστε να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό
της ζημιάς σε περίπτωση αφερεγγυότητας και διακρίνονται στη σύμβαση και
στην εγγύηση. Ειδικότερα, η σύμβαση αποτελεί ένα νομικό έγγραφο που
καθιστά υπεύθυνο τον δανειολήπτη για την εμπρόθεσμη εξόφληση του δανείου
και παράλληλα, καταγράφει λεπτομερώς όλους τους όρους συνεργασίας για τη
διασφάλιση των θέσεων τόσο του δανειοδότη όσο και του δανειολήπτη.
Όσο αφορά στην εγγύηση, αποτελεί μία μορφή εξασφάλισης που παρέχεται
είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτής της
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κατηγορίας ενοχικών εξασφαλίσεων, αξιολογείται η ποιότητα, η φερεγγυότητα
και η οικονομική θέση των τριτεγγυητών. Οι εγγυήσεις μπορεί να είναι είτε
προσωπικές είτε εταιρικές.
2) Τις εμπράγματες → Οι εμπράγματες εξασφαλίσεις έχουν ως κύριο
χαρακτηριστικό τα πράγματα, κινητά ή ακίνητα, που δεσμεύονται υπέρ του
δανειστή και διακρίνονται σε ενέχυρο αξιών, εκχώρηση απαιτήσεων και στην
υποθήκη ή προσημείωση επί ακινήτων. Σε αντίθεση με τις ενοχικές, οι
εμπράγματες εξασφαλίσεις έχουν για τις τράπεζες συγκεκριμένη και μετρήσιμη
εξασφαλιστική αξία κατά τον υπολογισμό της έκθεσης τους στον πιστωτικό
κίνδυνο.

Η

κατηγορία

αυτή

εξασφαλίσεων

περιλαμβάνει

εγγραφές

προσημειώσεων ή υποθηκών και ενεχυριάσεις ή εκχωρήσεις καταθέσεων,
έντοκων γραμμάτιων του ελληνικού δημοσίου, ομολόγων (εταιρικών,
τραπεζικών ή του ελληνικού δημοσίου), εγγυήσεων34 (τραπεζικών ή του
δημοσίου), αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχών ή μεταχρονολογημένων επιταγών.
Βέβαια, για να θεωρηθούν αξιόπιστες οι όποιες εγγυήσεις θα πρέπει να
πληρούν κάποια κριτήρια όσο αφορά στον πιστούχο. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει :
 η αξία της εγγύησης να υπερβαίνει το αρχικό κεφάλαιο του δανείου,
 ο πιστούχος να έχει τη δυνατότητα άμεσης απόκτησης του προϊόντος της
εγγύησης και
 το δικαίωμα του πιστούχου στο προϊόν της εγγύησης να είναι ξεκάθαρο
και νόμιμο.
Μία άλλη μέθοδος διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από την τράπεζα
είναι οι «επιλεκτικοί πιστωτικοί περιορισμοί» (credit rationing). Οι τράπεζες μπορεί
να αρνηθούν να χορηγήσουν ένα δάνειο, ακόμη και αν οι δανειζόμενοι αποδέχονται
το ισχύον επιτόκιο ή προσφέρουν ακόμη υψηλότερο. Οι επιλεκτικοί πιστωτικοί
περιορισμοί μπορεί να εμφανιστούν με δύο μορφές. Πρώτον, η τράπεζα μπορεί να
34

Μία άλλη μορφή εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες όταν

χορηγούν

δάνεια,

ονομάζεται

«λογαριασμός

αντισταθμιστικής

δεσμευμένης

κατάθεσης». Η επιχείρηση που λαμβάνει το δάνειο υποχρεούται να τηρεί ένα
ελάχιστο ποσό κεφαλαίων σε ειδικό λογαριασμό στην τράπεζα. Το ποσό αυτό θα
περιέλθει στην κατοχή της τράπεζας ως μερική αντιστάθμιση για τις απώλειές της, σε
περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

102

Μέθοδοι διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

αρνηθεί τη χορήγηση οποιουδήποτε ποσού στον πελάτη της, ακόμη και όταν εκείνος
προτίθεται να δεχθεί ένα υψηλότερο επιτόκιο. Δεύτερον, η τράπεζα μπορεί να είναι
πρόθυμη να χορηγήσει το δάνειο υπό τον περιορισμό ότι τι ύψος του θα είναι
μικρότερο από αυτό που ο πελάτης ζητά. Μία τέτοια στρατηγική χορήγησης δανείων
αποτελεί καλύτερη λύση του προβλήματος της αντίστροφης επιλογής και του ηθικού
κινδύνου σε σύγκριση με την πολιτική προσαύξησης του επιτοκίου ανάλογα με την
πιστοληπτική του ικανότητα.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν το δικαίωμα
να θέσουν, στους εκάστοτε πιστούχους, ρήτρες με σκοπό να προστατευτούν από
ξαφνικές αποφάσεις και μεταβολές που δύναται να έχουν αρνητική επίπτωση στη
χρηματοοικονομική κατάσταση του δανειζόμενου. Οι ρήτρες αυτές μπορεί να
αναφέρονται είτε σε οικονομικούς περιορισμούς (αρνητικές ρήτρες), είτε σε
συγκεκριμένες εξασφαλίσεις που αφορούν ποιοτικά και διοικητικά στοιχεία της
εταιρείας (θετικές ρήτρες).

4.4. Διατήρηση αποθεματικού κεφαλαίου
Μία ακόμη μέθοδος διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών είναι
η διατήρηση αποθεματικού κεφαλαίου. Όλες οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες από το
νόμο να διατηρούν ένα αποθεματικό κεφάλαιο δηλαδή ένα ποσοστό των χρημάτων
που δέχονται ως καταθέσεις δεν δύνανται να το χορηγήσουν ως δάνεια για λόγους
ασφαλείας. Για παράδειγμα, για την κάλυψη υπέρμετρων αναλήψεων των πελατών
της και την αποφυγή έκτακτων περιπτώσεων έλλειψης ρευστότητας. Παρόλο που η
εκτίμηση της επάρκειας αυτού του αποθεματικού κεφαλαίου πραγματοποιείται από
λογιστές, η διοίκηση της τράπεζας είναι εκείνη που κατά κύριο λόγο καθορίζει την
τελική αξία του.
Συνήθως για την εκτίμηση της επάρκειας του αποθεματικού προτείνεται η
χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών. Η επιλογή των καταλληλότερων δεικτών
πρέπει να γίνεται με τα εξής κριτήρια :
1) να λαμβάνουν ως παράμετρο την καθαρή ζημιά που προέρχεται από
επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια που δεν πραγματοποιήθηκαν
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2) να παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των
υπαρχόντων δανείων και
3) να λαμβάνει υπόψη τον εκτός ισολογισμού κίνδυνο που φέρουν τα δάνεια.

4.5. Διαφοροποίηση Χαρτοφυλακίου Δανείων
Μία από τις πιο παραδοσιακές μεθόδους διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου
των τραπεζών είναι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των δανείων που
αναλαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα. Η διαφοροποίηση αυτή συνεπάγεται την αποφυγή
συγκέντρωσης χρηματοδοτήσεων σε πιστούχους, η πλειοψηφία των οποίων
δραστηριοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κλάδο. Εν ολίγοις, λοιπόν, θα πρέπει η
τράπεζα κατά την απόφαση χορήγησης δάνειων σε επιχειρήσεις να δρα με άξονα την
επιλογή επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων έτσι ώστε οι αποδόσεις τους να έχουν
μικρό βαθμό συσχέτισης.
Η διασπορά αυτή της χρηματοδοτικής δραστηριότητας ενός πιστωτικού
ιδρύματος και η επέκταση του σε πολλές ταυτοχρόνως κατευθύνσεις, είτε με την
παροχή άλλου είδους υπηρεσιών είτε με την εισαγωγή νέων και πιο εξελιγμένων
προϊόντων, μπορεί να βοηθήσει ριζικά στην αποφυγή και την αποτελεσματικότερη
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης
της μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου, που οφείλεται σε δάνεια των οποίων η
πληρωμή τόκου και κεφαλαίου έχει μεγάλη πιθανότητα να καθυστερήσει ή ν’
ανασταλεί με αποτέλεσμα να μειωθεί η σταθερή απόκλιση των αποδόσεων των
δανείων .
Αν αναλογιστούμε λοιπόν, τον τρόπο λειτουργίας αυτής της μεθόδου σε
συνδυασμό με την ύπαρξη κάποιων κλάδων στους οποίους υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις οικονομικής κρίσης ή ακόμα και πτώχευσης, μπορούμε εύκολα να
διαπιστώσουμε τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητά της. Κάτι τέτοιο,
φυσικά, δεν σημαίνει την εγκατάλειψη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους εν λόγω κλάδους, αλλά αντίθετα την έγκριση για κάποιους από αυτούς
χορηγήσεων που θα βοηθήσουν τόσο στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου του
χαρτοφυλακίου δανείων όσο και στην εξυγίανση της επιχείρησης. Άλλωστε, είναι
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αυτή

η

διαφορά

στην

πιστοληπτική

ικανότητα

των

διαφόρων

κλάδων

δραστηριότητας που συμβάλλει στη διαφοροποίηση και στα οφέλη που αυτή
επιφέρει.

4.6. Τιτλοποίηση τραπεζικών απαιτήσεων
Η τιτλοποίηση απαιτήσεων είναι η μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων
(χαρτοφυλάκιο αναφοράς) με πώληση από την μεταβιβάζουσα τράπεζα προς την
αποκτώσα εταιρεία ειδικού σκοπού (ΕΣΣ) η οποία εκδίδει ομολογιακά δάνεια με
κάλυψη το χαρτοφυλάκιο αναφοράς από τα έσοδα των οποίων (το προϊόν είσπραξης
των επιχειρηματικών απαιτήσεων) πληρώνεται η μεταβιβάζουσα τράπεζα. Η μέθοδος
αυτή μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη στις τράπεζες αφού συμβάλει στην
ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας, την αύξηση της ρευστότητάς της και την
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.
Μέσω της διαδικασίας της τιτλοποίησης, τα πιστωτικά ιδρύματα μεταφέρουν
τα χαρτοφυλάκια τους σε θεσμικούς επενδυτές, επενδυτικές εταιρείες υψηλής
μόχλευσης (hedge funds) και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Συνεπώς, μέρος των
κινδύνων (πιστωτικού, προπληρωμής, επιτοκιακού) μεταφέρεται στους φορείς
αυτούς, οι οποίοι είναι περισσότερο εξειδικευμένοι στην ανάληψη τέτοιων κινδύνων.
Η κατάλληλη επιλογή των χαρτοφυλακίων που προορίζονται προς
τιτλοποίηση μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του πιστωτικού
κινδύνου από την υπερσυγκέντρωση των πιστοδοτήσεων της τράπεζας σε ορισμένους
πελάτες ή κλάδους, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πιστωτικών κινδύνων
και τέλος στη βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης του πιστωτικού ιδρύματος.
Μάλιστα, όσον αφορά στην τιτλοποίηση απαιτήσεων από ληξιπρόθεσμα ή μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (Non Performing Loans ή NPLs), η τιτλοποίηση οδηγεί σε
εξοικονόμηση πόρων και μείωση του λειτουργικού κόστους του πιστωτικού
ιδρύματος, δεδομένου ότι η παρακολούθηση και είσπραξη των ληξιπροθέσμων
απαιτήσεων απαιτεί πόρους, οι οποίοι μετά την τιτλοποίηση είναι δυνατόν να
απελευθερωθούν για την εστίαση σε πιο παραγωγικούς στόχους και εργασίες.
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Προϋποθέσεις

για

την

απόσειση

κεφαλαιακών

επιβαρύνσεων

για

τιτλοποιημένες απαιτήσεις είναι η διασφάλιση ότι:
 Η μεταβίβαση εξομοιώνεται με πώληση (τα ανοίγματα δεν παρουσιάζονται πια
στον ισολογισμό της μεταβιβάζουσας τράπεζας)
 Η μεταβιβάζουσα τράπεζα δεν διατηρεί δικαιώματα επί των τιτλοποιημένων
απαιτήσεων
 Οι εκδοθείσες ομολογίες δεν αποτελούν υποχρέωση της μεταβιβάζουσας
τράπεζας.
 Η αποκτώσα εταιρεία είναι επιχείρηση ειδικού σκοπού.
Συμπερασματικά λοιπόν, μέσω της τιτλοποίησης οι τράπεζες επιτυγχάνουν
περιορισμό του κινδύνου, που επιτρέπει επέκταση του ενεργητικού τους με τα ίδια
κεφάλαια που διαθέτουν και αντιμετώπιση προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας, Οι
τράπεζες μπορούν να μεταβιβάζουν κινδύνους, να μεσολαβούν στη μεταβίβαση ή να
αναλαμβάνουν μεταβιβαζομένους κινδύνους, ιδίως οι μεγάλες τράπεζες. Η
μεταβίβαση αυτή του κινδύνου στις τράπεζες και άλλους φορείς βοηθά στην
ανάπτυξη της αγοράς.

4.7. Χρηματοπιστωτικά παράγωγα
Τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα αποτελούν τη νεότερη και πιο σύγχρονη
μέθοδο διαχείρισης και συγκεκριμένα μεταβίβασης του πιστωτικού κινδύνου. Πριν
όμως επεκταθούμε στην αναλυτική παρουσίαση του τρόπου που το επιτυγχάνουν
αυτό, θα ήταν καλό να κάνουμε μία ανασκόπηση στην εμφάνιση και την πορεία των
χρηματοπιστωτικών αυτών εργαλείων.
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα εμφανίστηκαν μέσα στην
δεκαετία του 1980, αναπτύχθηκαν όμως ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Τα προϊόντα
αυτά αποτελούν μία σύμβαση μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων, με την οποία
συμφωνούν

να

προβούν

σε

μία

συναλλαγή

επί

κάποιου

πρωτογενούς

χρηματοοικονομικού προϊόντος, κάποια στιγμή στο μέλλον. Η συμφωνία μπορεί να
προβλέπει την υποχρέωση των αντισυμβαλλομένων να προβούν στην συναλλαγή ή το
δικαίωμα του ενός από τους δύο αντισυμβαλλόμενους να αγοράσει ή να πωλήσει, ενώ
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ο άλλος αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να προβεί στην αντίθετη
συναλλαγή. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (credit derivatives)
διακρίνονται σε παράγωγα της χρηματαγοράς και σε παράγωγα της κεφαλαιαγοράς
και μπορούν να είναι συμφωνίες ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις
(forwards) αλλά και δικαιώματα (options).
Από το 1999 σημειώνεται αλματώδης εξάπλωση της χρήσης των πιστωτικών
παραγώγων και των γραμματίων πιστωτικής σύνδεσης για τη διαχείριση των
τραπεζικών πιστωτικών χαρτοφυλακίων και την ενσωμάτωση των προϊόντων αυτών
στο κύριο ρεύμα των κεφαλαιαγορών. Τα πιστωτικά παράγωγα μετατρέπουν τον
ρόλο των τραπεζών, που μπορούν πλέον να δημιουργούν κίνδυνο είτε εντός είτε
εκτός ισολογισμού. Αποκτούν έτσι την ικανότητα να διανέμουν τον κίνδυνο πιο
αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας μόχλευση στην υπάρχουσα πιστωτική τους βάση,
βελτιώνοντας την ικανότητα ρευστοποίησης του ισολογισμού τους και την
αποτελεσματικότητα τιμολόγησης του πιστωτικού κινδύνου.
Αποτελούν, λοιπόν, μία ιδιαίτερη κατηγορία χρηματοοικονομικών εργαλείων,
των οποίων η αξία προέρχεται από μια υποκείμενη αξία αγοράς που καθορίζεται από
τον πιστωτικό κίνδυνο ιδιωτικών ή κρατικών νομικών προσώπων, διαφορετικών από
τους αντισυμβαλλόμενους σε πιστωτικά παράγωγα. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο
αντισυμβαλλόμενοι

σε

πιστωτικά

παράγωγα

δεν

θα

έχουν

εμπορική

ή

χρηματοοικονομική σχέση με την εταιρία της οποίας διαπραγματεύεται ο πιστωτικός
κίνδυνος. Έτσι, επιτυγχάνεται, ακόμα και στις πλέον μη-ρευστοποιήσιμες πιστωτικές
θέσεις να μεταφερθεί ο κίνδυνος από αυτούς που τον αναλαμβάνουν, αλλά δεν τον
θέλουν, σε αυτούς που τον επιθυμούν γιατί θα πάρουν υψηλότερες αποδόσεις και
μπορούν να τον διαχειριστούν καλύτερα. Τα πιστωτικά παράγωγα αποτελούν φυσική
επέκταση

των

παραδοσιακών

μεθόδων

διαχείρισης

των

κινδύνων

των

χαρτοφυλακίων.
Κύριο χαρακτηριστικό των πιστωτικών παραγώγων είναι ότι απομονώνουν
τον πιστωτικό κίνδυνο και διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση με σκοπό την
αντιγραφή, την μεταφορά ή την αντιστάθμισή του. Γενικότερα θα μπορούσαμε να
πούμε ότι μετατρέπουν την πίστωση από μια αναπόφευκτη συνέπεια των
χρηματοοικονομικών πράξεων σε μια ειδική παράμετρο της αγοράς που μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πιστωτικά
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παράγωγα δεν αλλάζουν τον κίνδυνο, απλώς τον μεταφέρουν αλλού. Αγοραστές και
πωλητές πιστωτικών παραγώγων:
 Εμπορικές τράπεζες
 Επενδυτικές τράπεζες/διαχειριστές
 Επενδυτές σταθερού εισοδήματος
 Συγκεντρώσεις κεφαλαίων, κυρίως hedge funds
 Ασφαλιστικές εταιρίες και ταμεία: Λοιποί θεσμικοί επενδυτές
 Μη χρηματοοικονομικές εταιρίες
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι απώτερος σκοπός του
παραγώγου είναι να παράσχει προστασία έναντι της αθέτησης υποχρέωσης στο
πιστωτικό ίδρυμα και οικονομική αποζημίωση στον "αγοραστή" του κινδύνου για την
ανάληψη του εν λόγω κινδύνου. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά διάφοροι
τύποι παραγώγων που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις τράπεζες στον τομέα της
διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

4.7.1. Συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (Credit Default
Swaps)
Τα προϊόντα αυτά αποτελούν το βασικό κομμάτι της αγοράς πιστωτικών
παραγώγων. Από το 1991, η Διεθνής Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και
Παραγώγων(ISDA) σχεδίασε ένα τυποποιημένο συμβόλαιο για τις πιστωτικές
συμφωνίες ανταλλαγής(credit default swaps - CDS), το οποίο επιτρέπει στα μέλη μιας
συμφωνίας να καθορίσουν λεπτομερώς του ακριβής όρους του συμβολαίου(όπως για
παράδειγμα τι ακριβώς θα θεωρείται αθέτηση) ανάμεσα σε έναν αριθμό
εναλλακτικών ορισμών. Έπειτα, το 1999, προχώρησε στην έκδοση ενός
αναθεωρημένου συμβολαίου με σκοπό την περαιτέρω τυποποίηση των όρων και την
σαφήνεια όσον αφορά τις επιλογές αλλά και σε ένα πιο εμπλουτισμένο το 2003.
Ένα CDS είναι ένα διμερές χρηματοπιστωτικό συμβόλαιο, όπου το ένα μέλος
(πωλητής κινδύνου ή αγοραστής προστασίας) πραγματοποιεί περιοδικές πληρωμές σε
αντάλλαγμα λήψης προκαθορισμένης πληρωμής από το άλλο μέλος (αγοραστής
κινδύνου ή πωλητής προστασίας) εάν συμβεί ένα πιστωτικό γεγονός (πτώχευση,
συγχώνευση, αθέτηση εκπλήρωσης μιας υποχρέωσης, αποτυχία αποπληρωμής). Εάν
τώρα δεν λάβει χώρα κάποιο πιστωτικό γεγονός ο αγοραστή προστασίας θα συνεχίσει
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να πραγματοποιεί πληρωμές έως την λήξη της συμφωνίας. Ακόμη, να αναφέρουμε
πως οι πληρωμές μπορεί να πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο ή και να
είναι ετήσιες και το επιτόκιο, βάση του οποίου πραγματοποιούνται οι πληρωμές από
τον αγοραστή προστασίας (credit default swap spread), κατά μια πρώτη προσέγγιση
μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται με το άνοιγμα (spread) ενός ομολόγου
κυμαινόμενου επιτοκίου που διαπραγματεύεται στο άρτιο. Τα CDSs είναι σχεδόν
αποκλειστικά ενδοεπαγγελματικές συναλλαγές διάρκειας 1-10 χρόνων ή γενικότερα
έως την ημερομηνία λήξης (maturity date).
Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι τράπεζες χρησιμοποιούν τις συμφωνίες αυτές,
είναι για να «κλειδώσουν» τον πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από τις συναλλαγές
τους με τους πελάτες, όπως για παράδειγμα από κάποια δάνεια και έτσι να μην
βρεθούν αντιμέτωπες με καταστάσεις όπου θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα
ρευστότητας. Αν η τράπεζα πουλούσε κάποια δάνεια θα έπρεπε να ειδοποιήσει τον
εκάστοτε πελάτη. Αντίθετα, με την χρήση μιας πιστωτικής συμφωνίας ανταλλαγής, η
οποία και αποτελεί εμπιστευτική συναλλαγή, ο πελάτης δεν χρειάζεται ούτε να
ειδοποιηθεί ούτε να είναι μέλος της συμφωνίας. Επίσης, πραγματοποιώντας μια
συμφωνία ανταλλαγής, η τράπεζα συνεχίζει να έχει στην κατοχή της το περιουσιακό
στοιχείο(δάνειο) και επομένως να το αναγράφει στον ισολογισμό σε αντίθεση με την
περίπτωση όπου θα πουλούσε το περιουσιακό αυτό στοιχείο.
Επιπλέον, καθώς για τα δάνεια η δευτερογενής αγορά δεν είναι και τόσο
μεγάλη, οι πιστωτικές συμφωνίες ανταλλαγής αποτελούν την λύση στο πρόβλημα της
αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου αλλά και στο θέμα του κινδύνου που
προέρχεται από το κόστος αντικατάστασης των πελατών. Μπορούμε, λοιπόν, να
συμπεράνουμε, με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, ότι οι πιστωτικές συμφωνίες
ανταλλαγής έχουν αρχίσει να αποτελούν μια σημαντική πηγή επενδυτικών ευκαιριών
και διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών.

4.7.2. Ανταλλαγές ολικής απόδοσης (Total Return Swaps)
Το Total rate of return swap εμφανίστηκε από το 1987. Αποτελεί ένα είδος
πιστωτικού παραγώγου που διαφέρει σημαντικά από μια πιστωτική συμφωνία
ανταλλαγής καθώς εδώ ανταλλάσσεται η απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου για
κάποια άλλη χρηματική ροή, άσχετα από το αν έχει λάβει χώρα κάποιο πιστωτικό
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γεγονός. Το χαρακτηριστικό του είναι η πλήρης μεταβίβαση του οικονομικού ρίσκου
ενός στοιχείου του ενεργητικού χωρίς παράλληλα να πραγματοποιηθεί πώλησή του
και τυπικά η διάρκεια του προϊόντος κυμαίνεται στους 6-12 μήνες. Έτσι,
επιτυγχάνεται η μεταφορά του πιστωτικού κινδύνου χωρίς να απαιτείται η
συγκατάθεση του εκδότη ή του δανειζόμενου.
Σε γενικές γραμμές, αποτελεί ένα διμερές χρηματοοικονομικό συμβόλαιο στο
οποίο η συνολική απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια ορισμένης
χρονικής περιόδου ανταλλάσσεται με μια χρηματοροή. Σε μία πιο λεπτομερή
περιγραφή του, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία συμφωνία όπου το ένα μέλος,
ο αγοραστής προστασίας, πραγματοποιεί πληρωμές βάση της απόδοσης ενός
χρεογράφου, όπως ενός ομολόγου ή ενός δανείου και λαμβάνει πληρωμές βάση
κυμαινόμενου επιτοκίου συν ένα άνοιγμα. Από την άλλη μεριά, ο πωλητής
προστασίας μπορεί να θεωρηθεί ένας επενδυτής ο οποίος ουσιαστικά λαμβάνει όλα
τα οφέλη-πληρωμές (συνολική απόδοση) που αποδίδει το περιουσιακό στοιχείο χωρίς
όμως να έχει το ομόλογο στην κατοχή του.
Βάσει, λοιπόν, του τρόπου λειτουργίας του, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι
κάθε θετική αλλαγή στην αξία του περιουσιακού στοιχείου (δάνειο ή ομόλογο)
πληρώνεται από την τράπεζα στον επενδυτή, ενώ κάθε αρνητική αλλαγή στην αξία
του πληρώνεται από τον επενδυτή στον αγοραστή προστασίας(τράπεζα), είτε
περιοδικά είτε στην λήξη.

4.7.3. Γραμμάτια πιστωτικής σύνδεσης (Credit Linked Notes)
Τα δομημένα γραμμάτια πιστωτικής σύνδεσης (credit linked structured notes)
είναι συνδυασμοί ενός παραδοσιακού τίτλου σταθερού εισοδήματος με ένα πιστωτικό
παράγωγο (ανταλλαγές ολικής απόδοσης ή πιστωτικής αθέτησης ή προθεσμιακά
πιστωτικά ανοίγματα ή δικαιώματα). Το βασικότερο πλεονέκτημα τους είναι η
ικανότητά να δημιουργούν σύνθετη ανάληψη κινδύνου σε μια υποκείμενη αγορά για
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να χρειάζεται επένδυση στο
συνδεδεμένο χρεόγραφο.
Η έκδοση των CLSN γίνεται συνήθως από ένα πιστωτικό ίδρυμα (πωλητής
του προϊόντος) προκειμένου να αντισταθμίσει τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο
εκτίθεται από τη χορήγηση ενός δανείου ή την αγορά ομολόγων. Η λήξη του
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προϊόντος αυτού θα πρέπει να είναι παρόμοια με αυτήν του ομολόγου που έχει
αγοράσει ή του δανείου που έχει δώσει η τράπεζα και το ποσό που αφορά το credit
linked note θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό του δανείου ή ομολόγου αν η τράπεζα
επιθυμεί πλήρη αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου. Ο αγοραστής του credit
linked note(που αποτελεί και των πωλητή προστασίας), έχει θέση πωλητή ενός
δικαιώματος πώλησης πάνω στο χρέος που είναι πιθανό να μην αποπληρωθεί
(defaultable debt). Επομένως, ο αγοραστής του προϊόντος αυτού εκτίθεται στον
πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη του credit linked note, δηλαδή της τράπεζας, αλλά και
στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη των ομολόγων ή λήπτη του δανείου.
Οι κυριότεροι τύποι CLSN περιλαμβάνουν:


Γραμμάτια ανταλλαγής συνολικής απόδοσης (total return swap

embedded notes) Με αυτά επιδιώκεται προσομοίωση μιας επένδυσης στο
υποκείμενο δανειακό κεφάλαιο ή σε ένα δείκτη που βασίζεται σε ένα καλάθι
υποκείμενων δανειακών κεφαλαίων. Η δομή αυτή επιτρέπει διαχωρισμό του
κινδύνου στον άμεσο πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη και στον υποκείμενο
κίνδυνο της αγοράς σε υψηλής φερεγγυότητας εκδότες αξιών που υπόκεινται
στον δείκτη.


Γραμμάτια πιστωτικού ανοίγματος (ή περιθωρίου)

σύνδεσης

(credit spread linked notes) Η χρησιμοποίησή τους επιτρέπει τη δημιουργία
υψηλής, συγκεκριμένης και δομημένης έκθεσης κινδύνου στο πιστωτικό
περιθώριο. Ένα ομόλογο σταθερού εισοδήματος συνδυάζεται με ένα
προθεσμιακό πιστωτικό περιθώριο, όπου ο επενδυτής αγοράζει το περιθώριο.
Ο επενδυτής σημειώνει κέρδη όταν το περιθώριο μειώνεται και ζημίες όταν το
περιθώριο αυξάνεται.


Γραμμάτια σύνδεσης πιστωτικής αθέτησης (credit default linked

swaps) Τα γραμμάτια αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για να καλύψουν ή να
μειώσουν την έκθεση στον κίνδυνο αθέτησης του αντισυμβαλλόμενου.
Δημιουργούνται από τον συνδυασμό ενός χρεογράφου σταθερού επιτοκίου με
μια

ανταλλαγή

πιστωτικής

αθέτησης.

Ο

εκδότης

εισέρχεται

σε

αντισταθμιστική ανταλλαγή αθέτησης με έναν αντισυμβαλλόμενο, για να
εξαλείψει τη θέση αθέτησης κινδύνου και να παραγάγει ένα γνωστό κόστος
κεφαλαίου για τον αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση αθέτησης, ο εκδότης
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απλώς προσαρμόζει την πληρωμή στον επενδυτή, μειώνοντας την αρχική
εξόφληση κατά την υποχρέωση της αθέτησης πληρωμής.

4.7.4. Δικαιώματα αγοράς πιστωτικού περιθωρίου (Credit Spread
Call Option)
Πρόκειται για δικαιώματα αγοράς, η αξία των οποίων αυξάνεται όσο
αυξάνεται το risk premium μίας ορισμένης ως σημείο αναφοράς ομολογίας πάνω από
μία τιμή καθορισμένη ως τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. Πιο συγκεκριμένα ένας
τραπεζικός οργανισμός, που ανησυχεί ότι ο κίνδυνος σε ένα δάνειο θα αυξηθεί,
μπορεί να αγοράσει ένα τέτοιο δικαίωμα. Η αύξηση του πιστωτικού κινδύνου έχει ως
αποτέλεσμα την μείωση της αξίας του δανείου.
Ο τραπεζικός οργανισμός μπορεί να αντισταθμίσει την μείωση αυτή, έχοντας
αγοράσει ένα credit spread call option επί μίας ομολογίας με χαρακτηριστικά
παρόμοια με αυτά του δανείου. Καθώς το credit spread θα αυξάνεται και όταν αυτό
θα έχει ξεπεράσει μία προκαθορισμένη τιμή (τιμή εξάσκησης), θα αρχίσει να
αυξάνεται και η αξία του option. Έτσι, θα καλυφθούν οι ζημίες της τράπεζας από την
μείωση της αξίας του δανείου. Εάν το credit spread δεν αυξηθεί, το δικαίωμα δεν θα
εξασκηθεί, με αποτέλεσμα η τράπεζα να επιβαρυνθεί με την τιμή (premium) του
option.

4.7.5. Προθεσμιακά συμβόλαια (Forwards)
Για

την

αντιστάθμιση

του

πιστωτικού

κινδύνου

χρησιμοποιούνται

προθεσμιακά συμβόλαια (forwards), τα οποία αντισταθμίζουν τον κίνδυνο αύξησης
του πιστωτικού κινδύνου ενός δανείου λόγω μίας χειροτέρευσης της πιστωτικής
ποιότητας του δανειζόμενου, όταν το ύψος του επιτοκίου, επομένως και το credit
spread, έχει καθοριστεί και το δάνειο έχει ήδη δοθεί. Σε ένα τέτοιο συμβόλαιο,
καθορίζεται ένα credit spread επί μίας ομολογίας, ο εκδότης της οποίας έχει
χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του δανειζόμενου από την τράπεζα.
Αν στην λήξη του συμβολαίου η πιστωτική ποιότητα του δανειζόμενου έχει
βελτιωθεί, αν δηλαδή το credit spread είναι μικρότερο από ότι ήταν στην έκδοσή του,
τότε ο πωλητής (συνήθως τράπεζες) πληρώνει στον αγοραστή (συνήθως
ασφαλιστικές εταιρείες) του συμβολαίου ένα ποσό που αντιστοιχεί στην αύξηση της
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αξίας του δανείου. Αντιθέτως, εάν η πιστωτική ποιότητα του δανειζόμενου έχει
χειροτερεύσει, εάν δηλαδή το credit spread είναι μεγαλύτερο από ότι ήταν στην
έκδοσή του, ο αγοραστής πληρώνει στον πωλητή ένα ποσό αντίστοιχο της μείωσης
της αξίας του δανείου.
Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι παρόλο που τα
πιστωτικά παράγωγα ουσιαστικά προϋπήρχαν προ πολλού σε απλούστερη μορφή, η
ταχεία ανάπτυξή τους και εμπορευσιμότητά τους άνοιξαν νέα πεδία εφαρμογών στα
μοντέλα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Καθώς αυξάνεται λοιπόν ο ρόλος των
πιστωτικών παραγώγων στον τομέα της διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου τραπεζικών
ιδρυμάτων, γίνεται εντονότερη η ανάγκη για την εφαρμογή αντίστοιχων μοντέλων
διαχείρισης.
Ωστόσο, οι κίνδυνοι που μπορεί να ενέχει η χρήση των πιστωτικών
παραγώγων στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου δεν είναι επαρκώς κατανοητοί
ούτε από τους επενδυτές ούτε από τους επόπτες. Για παράδειγμα, έστω ότι υπάρχει
μία επιχείρηση που της έχει χορηγηθεί δάνειο και βρίσκεται σε δυσκολία και
χρειάζεται αναδιάρθρωση. Αν η τράπεζα έχει καλύψει την έκθεσή της μέσω της
αγοράς των CDSs ή άλλων πιστωτικών παραγώγων, τότε θα κερδίσει περισσότερο
από τη χρεοκοπία της επιχείρησης παρά ίσως από τη σωτηρία της. Διαπιστώνουμε
λοιπόν, ότι η επίπτωση της χρήσης των πιστωτικών παραγώγων δεν μπορεί ακόμα να
προβλεφθεί και να αναλυθεί πλήρως. Έτσι, η τελική εικόνα από τη συνεχή μεταφορά
του κινδύνου δεν είναι σαφής σε παγκόσμιο επίπεδο.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όλες αυτές οι εξελίξεις και οι τάσεις των τελευταίων χρόνων στο
χρηματοπιστωτικό περιβάλλον, που αναλύονται στο πρώτο κεφάλαιο, έχουν
καταργήσει τα προστατευτικά τείχη μέσα στα οποία λειτουργούσαν τα τραπεζικά
ιδρύματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες για κέρδη, αλλά
ταυτόχρονα και μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Όμως, κάθε κίνηση και δραστηριότητα της
τράπεζας ενέχει σε κάποιο βαθμό κίνδυνο από τον οποίο η τράπεζα θα πρέπει να
προφυλαχθεί. Έτσι, οι αλλαγές αυτές που παρατηρούνται στην παγκόσμια αλλά και
στην εγχώρια αγορά, έχουν ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση τόσο του επιπέδου όσο
και της σύνθεσης των κινδύνων που αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Επομένως, κρίνεται
απαραίτητο οι τράπεζες σε κάθε τους βήμα να εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης
κινδύνου, γιατί μια ανεπαρκής διαχείριση κινδύνων μπορεί να απειλήσει τη
φερεγγυότητα καθώς και τη ρευστότητα της τράπεζας.
Ωστόσο, οι τράπεζες που επιθυμούν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους θα
πρέπει να εμπλέκονται όλο και περισσότερο στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων,
γιατί

στα

πλαίσια

του

ιδιαίτερα

ανταγωνιστικού

περιβάλλοντος

που

δραστηριοποιούνται, αν το χαρτοφυλάκιό τους είναι απαλλαγμένο από κινδύνους θα
είναι πολύ δύσκολο να αποκομίσουν κέρδη. Για το λόγο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα
καλούνται να διαχειριστούν σήμερα αποτελεσματικά διάφορους κινδύνους, με τον
πιστωτικό κίνδυνο να αποτελεί μία από τις άμεσες προτεραιότητές τους.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η τραπεζική λειτουργία μετατράπηκε από παθητική
χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ρουτίνας σε δυναμική διαδικασία διαχείρισης
κινδύνων.
Η διαχείριση και αποτελεσματική εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου που
αντιμετωπίζουν οι τράπεζες δεν είναι εύκολη καθώς προσκρούει σε πολλά
προβλήματα όχι μόνο τραπεζικής φύσεως. Παράλληλα, η ανάπτυξη και η εξειδίκευση
ενός υποδείγματος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου παραμένει πρόκληση, λόγω
κυρίως της έλλειψης επαρκών διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων για την εκτίμηση των
παραμέτρων, ενώ ακόμη και η μεθοδολογία ανάπτυξης είναι ακόμα υπό διαμόρφωση
και απομένουν πολλά θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα να επιλυθούν.
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Μπορούμε λοιπόν, να συμπεράνουμε ότι είναι υψίστης σημασίας για ένα
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου ή συνδυασμού
μοντέλων, το οποίο θα διαχειρίζεται ενεργά τον πιστωτικό κίνδυνο του
χαρτοφυλακίου του. Πέρα όμως από την επιλογή ιδιαίτερα σημαντική είναι και
σωστή εφαρμογή του, γεγονός που προαπαιτεί την ευθύνη τόσο της διοίκησης του
ιδρύματος όσο και των εποπτικών αρχών αυτού. Επιπλέον, τίθεται και ακόμη ένα
ζήτημα που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων του μοντέλου και στην τακτική
επαναθεώρηση του.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα μοντέλα αποτίμησης κινδύνου
παρουσιάζουν αδυναμίες τις οποίες οφείλεται να λαμβάνουμε υπόψη κατά την
εφαρμογή τους. Βέβαια, παράλληλα θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα στον τομέα της
διαχείρισης των κινδύνων έτσι ώστε να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα συστήματα
ανάλυσης και διαχείρισης των κινδύνων τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων
χρηματοοικονομικών μέσων όσο και σε επίπεδο επιμέρους χαρτοφυλακίων της
τράπεζας, τα οποία θα έχουν ως στόχο την αποτελεσματική και ολική αντιμετώπιση
των επιμέρους κινδύνων.
Στην προσπάθεια αυτή αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου συμβάλλει
σημαντικά και το νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει θέσει η επιτροπή της βασιλείας και
αναγκάζει τα πιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τα εποπτικά κεφάλαια που διαθέτουν
έναντι του κινδύνου που αναλαμβάνουν. Οι κανόνες αυτοί που αναφέρονται στην
κεφαλαιακή επάρκεια μπορούν να εξασφαλίσουν σε μεγάλο βαθμό την υγεία και τη
σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος που αποτελούν προϋπόθεση για τη
σταθερότητα και τη συνέχεια στην ανάπτυξη της οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, η χρήση των εσωτερικών αξιολογήσεων των τραπεζών θα
είναι αποτελεσματικότερη σε συνδυασμό με τη χρήση των αξιολογήσεων των
μεγάλων εξειδικευμένων αξιολογικών οίκων, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα
εκτιμήσεων του πιστωτικού κινδύνου και των πιθανών επισφαλειών που θα
εμφανιστούν από κάποιους πιστούχους. Άλλωστε, δεδομένων και των τελευταίων
εξελίξεων στο διεθνή χώρο, καθίσταται πλέον αναγκαίος ο εξονυχιστικός έλεγχος του
υποψήφιου δανειζόμενου, έτσι ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η
πιθανότητα αθέτησης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου των δανείων που διατηρεί
μία τράπεζα.
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Μπορεί η υιοθέτηση των προηγμένων μεθόδων και η προσαρμογή στο νέο
κανονιστικό πλαίσιο να συνεπάγεται ένα επιπρόσθετο κόστος για αναβάθμιση του
τεχνολογικού εξοπλισμού των τραπεζών και για εξειδίκευση του ανθρώπινου
δυναμικού, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα.
Αντίθετα, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο ώστε το εκάστοτε πιστωτικό ‘ίδρυμα να
αποκτήσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω του ότι θα έχει τη
δυνατότητα να αναγνωρίζει, να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διαχειρίζεται σωστά
όλους τους κινδύνους που κρύβουν οι δραστηριότητές του, εξασφαλίζοντας έτσι μία
κερδοφόρα πορεία και ανάπτυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Α. ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (TIER 1)
Α.1. Κυρία στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
1. Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο με εξαίρεση:
i) τις προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος,
ii) κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά από αναπροσαρμογή της αξίας παγίων
περιουσιακών στοιχείων.
2. Αποθεματικά και διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας στοιχείων του
ισολογισμού με εξαίρεση:
i) τις

θετικές

διαφορές

από

αναπροσαρμογή

της

αξίας

των

ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων πάγιων στοιχείων και των μετοχικών τίτλων
διαθεσίμων προς πώληση,
ii) τις διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση
ομολογιακών τίτλων και δανείων και των παραγώγων μέσων που
χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης ταμειακών ροών.
3. Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης και παρελθουσών χρήσεων) με
εξαίρεση:
i) το μέρισμα της χρήσεως (από τη στιγμή που προτείνεται για έγκριση στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων από τη Διοίκηση του πιστωτικού ιδρύματος),
ii) τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων για
επενδυτικούς σκοπούς,
iii) τα κέρδη και οι ζημίες από αναπροσαρμογή της αξίας υποχρεώσεων που
προκύπτουν από αλλαγή της πιστοληπτικής διαβάθμισης του πιστωτικού
ιδρύματος,
iv) τα καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση μελλοντικών εσόδων από
τιτλοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία,
v) ποσοστό σωρευτικού ελλείμματος προγραμμάτων καθορισμένων παροχοόν
προς τους εργαζομένους (όπως διαμορφώθηκε κατά την πρώτη εφαρμογή των
ΔΛΠ).
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4. Ενδιάμεσα κέρδη περιόδου (υπό όρους).
5. Δικαιώματα Μειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιημένων ιδίων
κεφαλαίων.) Μείον: Αφαιρετικά στοιχεία Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
:
i) Ίδιες μετοχές.
ii) Ζημίες εις νέον (χρήσεως & παρελθουσών χρήσεων).
iii) Ενδιάμεσες ζημίες περιόδου.
Α.2. Πρόσθετα στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών του πιστωτικού ιδρύματος εταιρειών
που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος περιλαμβάνονται στα
βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιημένη ή/και ατομική βάση.
Α.3. Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων4
1. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία.
2. Η θετική διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση),
των αυλών πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
3. Η υπεραξία.
Α.4. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α.1+Α.2-Α.3)

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Β.1. Κυρία στοιχεία Συμιτληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων
1. Α) Αποθεματικά αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία ενσώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων,
1. Β) 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών
στοιχείων, σε μόνιμη βάση, στην εύλογη αξία,
1. Γ) 45% καθαρών κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς
πώληση μετοχικών τίτλων.
2. Δάνεια

μειωμένης

εξασφάλισης

και

προνομιούχες

μετοχές

με

δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος, αόριστης διάρκειας.
3. Ποσοστό

σωρευτικού

ελλείμματος

προγραμμάτων

καθορισμένων

παροχών προς τους εργαζομένους (αφαιρετικό στοιχείο).
4. Θετική διαφορά μεταξύ εποπτικών και λογιστικών προβλέψεων επισφαλών
απαιτήσεων (αφορά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν την ΠΕΔ).
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Β.2. Πρόσθετα στοιχεία Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων
Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα
σωρευτικού μερίσματος, ορισμένης διάρκειας.
Β.3. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Β.1+Β.2)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
ΙΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

(Α.4.)

ΚΑΙ

ΚΑΤΑ

50%

ΑΠΟ

ΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Β.3.)
1. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων πιστωτικών και
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία το πιστωτικό ίδρυμα συμμετέχει με
ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών.
2. Μετοχές και λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε άλλα πιστωτικά
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των
ιδρυμάτων αυτών, που υπερβαίνουν συνολικά το 10% των ιδίων κεφαλαίων
του πιστωτικού ιδρύματος.
3. Συμμετοχές

και

λοιπά στοιχεία

ιδίων

κεφαλαίων σε

ασφαλιστικές

επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες
χαρτοφυλακίου.
4. Αρνητική

διαφορά

μεταξύ

εποπτικών

και

λογιστικών

προβλέψεων

(αφορά πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν την ΠΕΔ).
5. Πρωτεύουσα πιστωτική ενίσχυση σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων.
6. Στοιχεία που αφορούν τη «διπλή μόχλευση»

Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσμης διάρκειας.

Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ { [Α.4. - (50%*Γ)] + [Β.3. (50%*Γ)] +Δ}
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 Υψηλός κίνδυνος:
1. Εγγυήσεις που αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων.
2. Πιστωτικά παράγωγα.
3. Τίτλοι αποδοχής.
4. Οπισθογραφήσεις αξιόγραφων που δεν φέρουν την υπογραφή άλλου
πιστωτικού ιδρύματος.
5. Συναλλαγές με δικαίωμα προσφυγής υπέρ του αγοραστή.
6. Ανέκκλητες stand-by πιστωτικές επιστολές που αποτελούν υποκατάστατα
πιστώσεων.
7. Στοιχεία ενεργητικού που έχουν αγοραστεί βάσει συμφωνιών μελλοντικής
αγοράς.
8. Καταθέσεις προθεσμίας επί προθεσμία («forward forward deposits»).
9. Μη καταβληθέν τμήμα μερικώς πληρωθέντων τίτλων και μετοχών.
10. Πράξεις προσωρινής εκχώρησης και εκχώρησης με υποχρέωση επαναγοράς.
11. Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης υψηλό κίνδυνο.
 Μέσος κίνδυνος
1. Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί και βεβαιωθεί
(βλέπε επίσης«Μέτριο κίνδυνο»).
2. Εγγυήσεις και ασφάλειες (περιλαμβανομένων των εγγυήσεων συμμετοχής σε
διαγωνισμό, των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, των τελωνειακών και
φορολογικών εγγυήσεων) και εγγυήσεις που δεν αποτελούν υποκατάστατα
πιστώσεων.
3. Ανέκκλητες stand-by πιστωτικές επιστολές που δεν αποτελούν υποκατάστατα
πιστώσεων.
4. Μη χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανεισμού, αγοράς
τίτλων, παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) με αρχική
ληκτότητα μεγαλύτερη του ενός έτους.
5. Ευχέρειες έκδοσης αξιών («Note issuance facilities NIF») και ανανεούμενες
ασφαλιστικές ευχέρειες («Revolving underwriting facilities RUF»).
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6. Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης μέσο κίνδυνο.
 Μέτριος κίνδυνος
1. Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων, στις οποίες τα εμπορεύματα
χρησιμεύουν ως πρόσθετη εγγύηση και άλλες αυτοεξοφλούμενες συναλλαγές.
2. Μη αξιοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανειοδότησης,
αγοράς τίτλων, παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) με αρχική
ληκτότητα ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο που δεν μπορούν να ακυρωθούν
άνευ όρων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή δεν προβλέπουν
αυτόματη ακύρωση εξαιτίας της χειροτέρευσης της φερεγγυότητας του
δανειολήπτη.
3. Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης μέτριο κίνδυνο.
 Χαμηλός κίνδυνος
1. Μη αξιοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανειοδότησης,
αγοράς τίτλων, παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) που
μπορούν να ακυρωθούν άνευ όρων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή
που προβλέπουν αυτόματη ακύρωση εξαιτίας της χειροτέρευσης της
φερεγγυότητας του πιστούχου.
2. Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης χαμηλό κίνδυνο.
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