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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια τόσο η ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και η
πλειονότητα των οικονομικών επιστημόνων και των χρηματοπιστωτικών
οργανισμών έχουν κατατάξει την διαχείριση κινδύνων ως πρωτεύουσας
σημασίας ζήτημα. Το Risk Management αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο
όλων των επιχειρήσεων παγκοσμίως και οι ανάγκη συνεχούς ανάπτυξης και
ενημέρωσης για τις μεθόδους διαχείρισης των κινδύνων είναι επιβεβλημένη.
Στην παρούσα εργασία και συγκεκριμένα στο Α μέρος αναλύεται η
έννοια του κινδύνου και η διαχείρισή του γενικότερα. Δίνονται οι ορισμοί και
βασικά βήματα αντιμετώπισης του κινδύνου είτε πρόκειται για
χρηματοοικονομικούς ή άλλους και χωρίζονται σε κατηγορίες .
Στο Β’ μέρος της εργασίας η ανάλυση εμβαθύνει στους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους και κυρίως στους Τραπεζικούς. Βασισμένη
σε Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία δίνεται η κατηγοριοποίηση και ανάλυση
των Τραπεζικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και τρόποι μέτρησης και αντιμετώπισης
αυτών. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ίσως ο κυριότερος κίνδυνος που μπορεί
να αντιμετωπίσει μια απλή επιχείρηση αλλά και τα μεγαλύτερα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας και ο
κίνδυνος ρευστότητας που αναλύονται αποτελούν τους σημαντικότερους
κινδύνους για έναν πιστωτικό οργανισμό είτε εμφανίζονται και
αντιμετωπίζονται χωριστά είτε συνδυαστικά είτε αποτελώντας ο ένας
συνέπεια και συνέχεια του άλλου. Τέλος αναλύονται οι κίνδυνοι αγοράς και
πώς επηρεάζουν τον Τραπεζικό κλάδο.
Στο Γ’ μέρος της εργασίας αναλύονται οι λειτουργικοί κίνδυνοι που
αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πώς αυτό ερμηνεύεται
σε λειτουργικό κόστος για τις Τράπεζες. Δίνεται λεπτομερής ανάλυση των
βασικότερων λειτουργικών εξόδων των Τραπεζών και συγκεκριμένα στα
κόστη της διενέργειας Τραπεζικών συναλλαγών αλλά και η στρατηγική
προώθηση από την πλευρά των Τραπεζών των εναλλακτικών δικτύων.
Συγκεντρώθηκαν στατιστικά στοιχειά τόσο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα όσο και από την EUROSTAT και παρουσιάζεται ένα οικονομετρικό
μοντέλο υπολογισμού του λειτουργικού κόστους των Τραπεζών σε
4
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συνάρτηση με το ποσοστό της χρήσης κάρτας για τις πληρωμές που
διενεργούν οι πολίτες, το ποσοστό χρηστών e-banking στο σύνολο των
πελατών της Τράπεζας και τον αριθμό των καταστημάτων που διαθέτει η
Τράπεζα σε μια χώρα.

«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα,
τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις
αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν
την έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι,
όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις
πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν
πρωτότυπη δημιουργία μου»

Τσίπης Γεώργιος

5

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΣΔΥΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....................................................................................................8
ΜΕΡΟΣ Α)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. ………………………………………………………………………..9
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ………………………………………..9
A1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ……………………………………………9
B1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ……………………………………………….9
Γ1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ……………………………12
ΜΕΡΟΣ Β)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ …………………………………………………………………………………………….18
1)ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ …………………………………………………………………..18
1α. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ………………………………………………..23
1β. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΑΣ ………………………………………………………………….25
1γ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ………………………………………27
2) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (LIQUIDITY RISK) ......................................30
3) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ …………………………………………………………………………35
3α. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ (INTEREST RATE RISK) ………………………..36
3β. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ
(FOREIGN EXHANGE RISK) ……………………………………………………………38
3γ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (EQUITY RISK) ……………………………………..42
4) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ……………………..44
4α. ΒΑΣΙΛΕΙΑ I ……………………………………………………………………………..47
4β. ΒΑΣΙΛΕΙΑ II ……………………………………………………………………………50
4γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ III …………………………………………………………………………..53

ΜΕΡΟΣ Γ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (OPERATIONAL RISK) ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ …………………………………………………………………………………….……..54
1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ………………………………..61
2) ΑΠΑΤΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ) - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ …….64
6

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΣΔΥΣ

3)
4)
5)
6)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ,ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ……..71
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ………………………..75
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ………………………………………………………77
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ...........................................80
7) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ……………………………………………………………………………89
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ……………………………………………………………………………….106
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ……………………………………………………………………………………..110
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ …………………………………………………………………………………..116

7

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΣΔΥΣ

Εισαγωγή
Στις τελευταίες δεκαετίες και συγκεκριμένα λίγο πριν τα μέσα του 20ου
αιώνα οι χρηματαγορές απέκτησαν μια πολύπλοκη δομή και το σύνολο των
πλέον
αναπτυγμένων
εταιριών
που
δραστηριοποιούνται
στον
χρηματοοικονομικό κλάδο και όχι μόνο, έχουν έρθει αντιμέτωπες με
καινούργιες προκλήσεις και απέναντι σε καταστάσεις αβεβαιότητας που
είναι υποχρεωμένες να ξεπερνούν με επιτυχία για την ομαλή εξέλιξη τους
και την οικονομική τους βιωσιμότητα. Ειδικότερα, λόγω της αυξημένης
μεταβλητότητας στις παγκόσμιες οικονομικές αγορές, σε συνδυασμό με την
ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και των πληροφοριακών
συστημάτων, παρατηρηθήκαν πολύ σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο
χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
Συνδυασμός της παγκοσμιοποίησης των αγορών, της τεχνολογικής
ανάπτυξης αλλά και της σχετικής χαλαρότητας σε ό,τι αφορά τα ρυθμιστικά
πλαίσια των αγορών κατέστησαν το χρηματοοικονομικό περιβάλλον
ευμετάβλητο και ιδιαίτερα ευπαθές απέναντι σε πολλές μορφές κινδύνων.
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε την έννοια των
χρηματοοικονομικών αυτών κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος
στις σύγχρονες χρηματαγορές και συγκεκριμένα θα μελετήσουμε την
περίπτωση του Τραπεζικού κλάδου που φάνηκε να δέχτηκε το μεγαλύτερο
πλήγμα από την πιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2008.
Σκοπός
της
εργασίας είναι να αναλυθούν μια σειρά από κινδύνους τους οποίους
αντιμετωπίζει σήμερα το διεθνές τραπεζικό σύστημα και ποιο συγκεκριμένα
θα ακολουθήσει περεταίρω ανάλυση του λειτουργικού κίνδυνου των
Τραπεζών που αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους στόχους
επίλυσης κυρίως των εμπορικών τραπεζών καθώς συνδέεται άμεσα με την
μείωση του λειτουργικού τους κόστος. Επίσης, θα εστιάσουμε στην
προσπάθεια των τραπεζών να κατευθύνουν το πελατειακό κοινό τους στα
εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης συναλλαγών με την υιοθέτηση μεθόδων
χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής και πλαστικού χρήματος για την μείωση του
καθημερινού κόστους λειτουργίας των καταστημάτων τους.
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ΜΕΡΟΣ Α
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Α1) Η έννοια του κινδύνου γενικά
Ο κίνδυνος ως έννοια από την αρχαία ετοιμολογία του θα μπορούσε να
θεωρηθεί ταυτόσημος με την έννοια της απειλής κατά της ζωής , της υγείας
ή των υπαρχόντων ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων. Συνεπώς η έννοια
του κινδύνου υπάρχει σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και πηγάζει
από την άγνοια των απερχόμενων γεγονότων. Ευρύτερα, ο κίνδυνος μπορεί
να οριστεί ως η έκθεση στην αβεβαιότητα, ενώ αναφορικά σε μια
συγκεκριμένη δραστηριότητα κίνδυνος είναι η πιθανότητα εμφάνισης ενός
μη επιθυμητού ή αντίστοιχα η απουσία ενός επιθυμητού αποτελέσματος.
Στη διεθνή βιβλιογραφία η έννοια του κινδύνου συνδέεται με την
έννοια της αβεβαιότητας, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει τρόπος να
γνωρίζουμε εάν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα θα εμφανίζει κέρδος ή ζημία.
Με άλλα λόγια, ο κίνδυνος είναι η πιθανότητα να συμβεί ένα ανεπιθύμητο
γεγονός και περιλαμβάνει στην έννοιά του και τα αποτελέσματα αυτού του
γεγονότος, τα οποία κρίνονται ως δυσμενή. Ανάλογα με την φύση, τα αίτια
δημιουργίας τους αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν σε κάθε οργανισμό, οι
κίνδυνοι ταξινομούνται σε διαφορές κατηγορίες με το ζήτημα της εκτίμησης
και της διαχείρισής τους να αποτελεί ένα τεράστιο πεδίο έρευνας και
ενασχόλησης.

Α2) Η έννοια του κινδύνου στην οικονομία και στο χρηματοοικονομικό
σύστημα
Από χρηματοοικονομικής άποψης, ο κίνδυνος αναφέρεται στην
αβεβαιότητα σχετικά με τις αποδόσεις μιας επένδυσης και μπορεί να γίνει
αντιληπτός στην διακύμανση των αναμενόμενων αποδόσεων της. Σύμφωνα
με τον Jorion (2007) ως κίνδυνο μπορούμε να ορίσουμε την έννοια που
χρησιμοποιείται για να εκφράσει την κατάσταση αβεβαιότητας και
9
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μεταβλητότητας των αναμενόμενων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων,
ειδικότερα σε σχέση με τις απροσδόκητες εκβάσεις όσον αφορά των αξία
των ενεργητικών ή των παθητικών κεφαλαίων μιας οικονομικής οντότητας.
Στην σύγχρονη οικονομία βασικό κομμάτι της διοίκησης μιας
επιχείρησης είναι η σωστή επιλογή ρίσκου για να πετύχει μια επένδυση. Η
οικονομική ευημερία και επιβίωση της κάθε επιχείρησης βασίζεται στο
μεγαλύτερο κομμάτι της σε αυτή την λήψη αποφάσεων και ρίσκου. Συνεπώς,
είναι πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση να επιλέξει σωστή διαχείριση
κίνδυνων ιδιαιτέρως σήμερα όπου το οικονομικό περιβάλλον επιφυλάσσει
πολλούς κινδύνους, ρίσκο(risks) αλλά και ευκαιρίες. Σε αυτό το σημείο
πρέπει να αναφέρουμε πως η αγγλική έννοια risk δεν μεταφράζεται σωστά
και δεν ταυτίζεται με την Ελληνική έννοια του κίνδυνου όπως την
χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας. Στην συνεχεία θα αναφερόμαστε
στην έννοια του χρηματοοικονομικού κίνδυνου με τον όρο risk.
Σε γενικές γραμμές ο
χρηματοοικονομικός κίνδυνος επηρεάζει
αρνητικά και αναπάντεχα τη χρηματοοικονομική επίδοση ενός οργανισμού,
είτε μειώνοντας την καθαρή αξία, ή τις εισροές κεφαλαίων, είτε επιδρώντας
στα κέρδη του.
Αρχικά, συμφώνα με ορισμένους μελετητές, υπήρχε σαφής
διαχωρισμός της έννοιας του κίνδυνου και της αβεβαιότητας. Ο κίνδυνος
αναφέρεται σε καταστάσεις στις οποίες μπορεί να προσδιοριστεί μια
κατανομή πιθανοτήτων για τα ενδεχόμενα αποτελέσματα, ενώ η
αβεβαιότητα αναφέρεται στις καταστάσεις στις οποίες η τυχαιότητα δεν
μπορεί να εκφραστεί σε όρους καθορισμένων μαθηματικών πιθανοτήτων.
Αν και η παραπάνω διάκριση είναι κρίσιμη για την εννοιολογική κατανόηση
του κίνδυνου, έχει μικρή σημασία σε πρακτικά ζητήματα. Στις μέρες μας
πλέον δεχόμαστε την προσέγγιση η οποία δεν ξεχωρίζει τις δυο έννοιες.
Η έλευση ενός κίνδυνου αλλά και οι επιπτώσεις που θα προκαλέσει δεν
μπορούν ποτέ να προβλεφτούν με ακρίβεια. Η αβεβαιότητα θα υπάρχει
πάντα αλλά μπορούμε πλέον να την περιορίσουμε προσδιορίζοντας την
πιθανότητα έλευσης ενός κίνδυνου, της κατανόησης των αποτελεσμάτων
του και των επιπτώσεών του αλλά και γνωρίζοντας τους παράγοντες που
καθορίζουν το μέγεθος ή την πιθανότητα εμφάνισης του.
10
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Στην βιβλιογραφία συναντάμε τρεις κατηγορίες κίνδυνου ανάλογα με το
αποτέλεσμα τους. (Α. Κιόχος, 2016):
i.
ii.
iii.

Καθαροί ή κερδοσκοπικοί κίνδυνοι
Στατικοί ή δυναμικοί κίνδυνοι
Ειδικοί ή γενικευμένοι κίνδυνοι

Καθαρός είναι ένας κίνδυνος ο όποιος όταν εμφανιστεί δίνει μόνο
οικονομική ζημία. Τέτοιοι είναι τα φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρα,
φωτιά, σεισμός, ατύχημα, πρόωρος θάνατος, ασθένειες και αλλά. Θα
μπορούσαμε να πούμε πως οι καθαροί κίνδυνοι είναι οι ‘’καλοί’’ κίνδυνοι
καθώς έχουμε την δυνατότητα να τους ομογενοποιήσουμε και να
χρησιμοποιήσουμε τον νόμο των «μεγάλων αριθμών» αρκεί να είναι
διαφοροποιημένοι και ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον.
Κερδοσκοπικοί είναι οι κίνδυνοι που μπορούν να προκαλέσουν είτε
οικονομική ζημία είτε οικονομικό κέρδος. Προέρχονται από
χρηματοοικονομικά προϊόντα και έχουν να κάνουν με την θέση που έχουμε
πάρει στην αγορά (π.χ. αγοράς ή πώλησης) σε μετοχές, συνάλλαγμα και
αλλά. Θεωρητικά είναι «κακοί» κίνδυνοι και δεν θέλουν οι επιχειρήσεις να
τους συναντούν καθώς δύσκολα αντιμετωπίζονται.
Στατικοί είναι οι κίνδυνοι οι όποιοι κατά την εμφάνιση τους δεν
επηρεάζουν και δεν αλλάζουν το περιβάλλον στο όποιο εμφανιστήκαν. Για
παράδειγμα, μια μεμονωμένη κλοπή ή ένας μικρός σεισμός. Είναι
μεμονωμένοι, έλαβαν χωρά και τέλειωσαν χωρίς να επηρεάσουν ιδιαιτέρα
τις υπάρχουσες συνθήκες και να προκαλέσουν μόνιμες αλλαγές. Συνήθως
προέχοντα από λάθη.
Δυναμικοί ονομάζονται οι κίνδυνοι που εμφανίζονται σε ένα
μεταβαλλόμενο περιβάλλον και μπορούν να το αλλάξουν επιπλέον. Για
παράδειγμα, οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών για ένα προϊόν ή
η ανακάλυψη ενός νέου φάρμακου. Συνήθως οι δυναμικοί κίνδυνοι είναι
κερδοσκοπικοί ενώ οι στατικοί κίνδυνοι είναι καθαροί.
Οι ειδικοί κίνδυνοι επηρεάζουν συγκεκριμένα άτομα ή μια μικρή ομάδα
ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά ενώ οι γενικευμένοι επηρεάζουν ολόκληρη
την κοινωνία ή την οικονομία.
11
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Α3) Αντιμετώπιση και διαχείριση κίνδυνου
Συμφώνα με τους ερευνητές Miguel Marquez Garcia & Jesus Hernandez
Ortiz (1998) στην αγορά υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες
αντιμετώπισης των κινδύνων και αντίστοιχα τρία ειδή επιχειρήσεων που
υιοθετούν αυτές τις μεθόδους. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι
επιχειρήσεις που θεωρούν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν και να επηρεάσουν
τις μελλοντικές εξελίξεις και καταστάσεις που θα εμφανιστούν ή ότι οι
μελλοντικές συνθήκες δεν θα τους επηρεάσουν καθόλου οπότε και
επιλέγουν να μην λάβουν κανένα μετρό για την αντιμετώπιση τους.
Στην δεύτερη κατηγορία συναντάμε τις επιχειρήσεις που θεωρούν πως
η αβεβαιότητα και οι μελλοντικές εξελίξεις θα έρθουν αναπόφευκτα και ότι
αυτοί δεν μπορούν να τις αλλάξουν οπότε και επιλέγουν να προσαρμόζονται
συνεχώς στις διάφορες εξελίξεις και να αντιμετωπίζουν τους επερχόμενους
κινδύνους με σκοπό την οικονομική τους βιωσιμότητα.
Στην τρίτη κατηγορία, τέλος, οι επιχειρήσεις επιλέγουν να είναι αυτές
που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές εξελίξεις έχοντας ενεργό ρολό στις
παρούσες και μελλοντικές συνθήκες υπερασπίζοντας τα συμφέροντα τους.
Για να γίνει αυτό εφικτό θα πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν σωστά τις προκλήσεις και να διαχειρίζονται τους κινδύνους
που εμφανίζονται, αναλαμβάνοντας το ρίσκο με σκοπό την συνέχιση των
δραστηριοτήτων τους και την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος.
Αντίστοιχα, αν οι κίνδυνοι δεν αξιολογηθούν και διαχειρισθούν σωστά θα
επηρεάσουν αρνητικά τα μεγέθη της επιχείρησης με το αντίστοιχο
οικονομικό αντίκτυπο. Επίσης, θα πρέπει αφού αξιολογηθούν σωστά οι
κίνδυνοι να εκμεταλλευτούν αυτούς που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν
κέρδη και να αποφύγουν τους μη επιθυμητούς κινδύνους.
Έτσι, η κάθε επιχείρηση εκτίθεται σε διαφορετικές πήγες
επιχειρηματικών και χρηματοοικονομικών κινδύνων οι οποίες μπορούν να
επηρεάσουν την αξία της. Η έννοια της διαχείρισης των κίνδυνων
αναφέρεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών
για τον έλεγχο των κινδύνων. Στόχος της διαδικασίας είναι η μείωση της
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εξάρτησης της άξιας της επιχείρησης από τις εκθέσεις σε κίνδυνο. Η
διαχείριση του κίνδυνου δεν συνεπάγεται αυτόματα και εξάλειψή του.
Θα μπορούσαμε να πούμε πως η «Διαχείριση Κίνδυνου» (Risk
Management) είναι κατά βάση μια διαδικασία που ακολουθούν οι
επιχειρήσεις μέσω της οποίας οι κίνδυνοι που εμφανίζονται αρχικά
αναγνωρίζονται, στην συνεχεία εκτιμώνται και τέλος αντιμετωπίζονται
κατάλληλα με βάση τους στόχους της επιχείρησης. (J.P.Morgan & Company,
1997)
Αναγνώριση
Η κατάλληλη και σωστή αναγνώριση επιτυγχάνεται τοποθετώντας
έμπειρα στελέχη κοντά στις πήγες των κινδύνων. Έτσι, μπορούν να
εντοπίσουν έγκαιρα τον κίνδυνο και να ανατροφοδοτήσουν και να
προωθήσουν την πληροφορία στα εκτελεστικά στελέχη τα όποια με την
σειρά τους θα αποφασίσουν και θα χαράξουν την στρατηγική της
επιχείρησης απέναντι στον κίνδυνο. Οι πήγες του κίνδυνου μπορεί να
διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την προέλευση τους. Θα
μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι πολιτικές πηγές, επιχειρηματικές ή και
χρηματοοικονομικές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εμπειρία των στελεχών της
επιχείρησης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και απαιτεί σωστή αναγνώριση
καθώς η δυναμική αυτών των κινδύνων μπορεί να είναι μεγάλη και όχι τόσο
ευδιάκριτη πολλές φορές. Επίσης, οι πηγές του κινδύνου μπορεί να είναι
τεχνολογικής φύσεως, νομικής φύσεως, γεωγραφικής ή ακόμη και φυσικών
φαινομένων. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι μικρότερης δυναμικότητας
αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές
οικονομικές ζημίες στην επιχείρηση αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και
σωστά. (Κ.Κοσμίδου, Κ.Ζοπουνίδης, 2003)
Εκτίμηση
Στην διαδικασία της εκτίμησης του κινδύνου προσπαθούμε στην ουσία
να ποσοτικοποιήσουμε τις επιπτώσεις στην επιχείρηση από την στιγμή της
εμφάνισης του κινδύνου. Δυο βασικά μεγέθη είναι απαραίτητα για να
μπορέσουμε να εκτιμήσουμε ένα κίνδυνο και αυτά είναι η απόδοση R
(return) και η συχνότητα εμφάνισης f. Με τον όρο απόδοση εννοούμε το
13
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μέγεθος των κερδών ή ζημιών που θα προκαλέσει ο κίνδυνος στην
επιχείρηση και συχνότητα το πόσο συχνά εμφανίζεται και τι αποτελέσματα
εμφανίζει ιστορικά.
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές εκτίμησης του κινδύνου και υποδείγματα
ποσοτικοποίησης του ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Το 1993, η JP
Morgan εισήγαγε την τράπεζα δεδομένων «Risk Metrics» αναπτύσσοντας μια
μέθοδο εκτίμησης του κινδύνου αγοράς βασισμένη στην προσέγγιση της
«αξίας σε κίνδυνο» (Value at Risk – VaR). Το υπόδειγμα VaR μετρά την
ποσότητα του κεφαλαίου ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού που μπορεί
να απολεσθεί λόγω διακυμάνσεων της αξίας του χαρτοφυλακίου. Με άλλα
λόγια, στόχος είναι πάντα η μεγιστοποίηση της τρέχουσας αξίας του
χαρτοφυλακίου μέσω έλεγχου της διακύμανσης των εισροών που
συνδέονται με το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. (Κ.Κοσμίδου, Κ.Ζοπουνίδης,
2003)
Μια άλλη τεχνική εκτίμησης είναι η προσομοίωση διαταραχών (stress
testing) η όποια αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιπτώσεων, που μπορεί να
έχει η μεταβολή συγκεκριμένων παραγόντων στην αξία του χαρτοφυλακίου
τίτλων ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού. Ασχολείται με τις συνέπειες
τέτοιων ακραίων επεισοδίων και εξετάζει μόνο τις μεγάλες μεταβολές
ορισμένων μεταβλητών, που ελάχιστα απασχολούν την καθημερινή
παρακολούθηση των κινδύνων, άλλα μπορούν δυνητικά να συμβούν. Τα
στάδια που την αποτελούν είναι τα στάδιο της ταυτοποίησης στο όποιο
ορίζονται ποιες θα είναι οι διαταραχές που θα περιληφθούν και σε ποιο
μέγεθος. Στην συνεχεία ορίζεται η συχνότητα με την όποια θα διενεργούνται
οι αναλύσεις προσομοιώσεις διαταραχών και τέλος διατυπώνονται μια σειρά
υποθέσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη διάρθρωση της ανάλυσης και την
ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Μια επίσης γνωστή μέθοδος εκτίμησης κινδύνου είναι η ανάλυση
σεναρίου κατά την όποια εξετάζεται μια υποθετική μεταβολή της παρούσας
κατάστασης υπολογίζοντας τις συνέπειές της για την επιχείρηση. Στην
ανάλυση σεναρίου ξεκινάμε με ένα λεπτομερέστερο αναλυτικό πλαίσιο
σχετικά με την επικράτηση στο μέλλον εναλλακτικών καταστάσεων και
διερευνά την πορεία των χρηματοοικονομικών μεγεθών σε κάθε περίπτωση.
14
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Αντιμετώπιση
Τρίτο και σημαντικότερο βήμα στην διαχείριση κινδύνου αποτελεί η
αντιμετώπισή του και με ποια στρατηγική και μεθοδολογία η επιχείρηση θα
αποφασίσει να αντιμετωπίσει την κίνδυνο. Συμφώνα με τους ερευνητές οι
επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν διάφορες συμπεριφορές έναντι στον
κίνδυνο. (Π.Κιόχος – Γ. Παπανικολάου – Α. Κιόχος, 2003)

Αποφυγή κινδύνου
Η επιχείρηση αποφασίζει να αποφύγει έναν κίνδυνο με μεγάλο μέγεθος
και συχνότητα καθώς πιστεύει πως δεν μπορεί με τις δυνάμεις της να τον
αντιμετωπίσει ή θα έχει σίγουρα αρνητικά αποτελέσματα στα μεγέθη της,
παραδείγματος χάριν, κλείσιμο της επιχείρησης σε ένα αβέβαιο οικονομικό
περιβάλλον με επικείμενη αύξηση της φορολογίας. Εδώ θα πρέπει να
αναφέρουμε πως μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα της επιλογής
αποφυγής όλων των κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει ή αποκλεισμού
κάποιων κινδύνων εξ’ ολοκλήρου καθώς η ίδια βρίσκεται σε ένα οικονομικό
σύστημα όπου καταναλωτές, προμηθευτές και ανταγωνιστές είναι μονίμως
εκτεθειμένοι σε διαφόρους κινδύνους και εμμέσως επηρεάζεται και
εκτίθεται και η ιδία ασχέτως αν έχει αποφασίσει να αποφύγει κάποιους
κινδύνους.

Μη αποφυγή κινδύνου
Αν η επιχείρηση αποφασίσει τελικά να μην αποφύγει έναν κίνδυνο τότε
έχει την δυνατότητα επιλογής τριών βασικών μεθόδων για την αντιμετώπιση
του:
i.

Μείωση κινδύνου:
Στόχος της διαδικασίας είναι η μείωση των μη
συστηματικών κινδύνων και κατ' επέκταση του συνολικού
κινδύνου που αναλαμβάνεται. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε πριν
είτε μετά από την εμφάνιση των πρώτων απωλειών. Στο σημείο
αυτό πρέπει να αναφέρουμε πως ο κίνδυνος όσο και αν
15
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προσπαθήσουμε να τον μειώσουμε δεν θα εξαλειφθεί πλήρως
ποτέ. Πάντα θα υπάρχει ένα μικρό κατάλοιπο κινδύνου το όποιο
δεν θα μειώνεται περεταίρω. Συνήθως η επιλογή μείωσης του
κινδύνου έχει κόστος για την επιχείρηση το όποιο πάντα πρέπει
να συνυπολογίζεται.
Κράτηση κίνδυνου:
Αν η επιχείρηση αποφασίσει να κρατήσει τον κίνδυνο, αυτό
σημαίνει πως αναλαμβάνει να πληρώσει τις οικονομικές
επιπτώσεις η ίδια. Έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο, τον έχει
εκτιμήσει και αποφασίζει να τον κρατήσει. Αυτό συμβαίνει
συνήθως όταν ένας κίνδυνος δίνει μικρές απώλειες και
εμφανίζεται σπάνια με μικρή συχνότητα. Έτσι, η επιχείρηση αφού
έχει εφαρμόσει πρωτίστως τις ανάλογες τεχνικές μείωσης του
κίνδυνου και τον έχει αποδυναμώσει αρκετά ώστε να τον
διαχειριστεί, επιλεγεί την κράτηση. Επίσης, κράτηση κίνδυνου
μπορεί να εφαρμοστεί όταν η επιχείρηση δεν έχει την
δυνατότητα και την επιλογή ούτε να μειώσει, ούτε να μεταφέρει
αλλά ούτε και να αποφύγει έναν κίνδυνο και αναγκαστικά
επιλέγει να τον κρατήσει.
Μεταφορά κίνδυνου:
Μια τρίτη μέθοδος αντιμετώπισης ενός κίνδυνου είναι η
μεταφορά του προς τρίτους. Συνήθως γίνεται με δυο
διαφορετικούς τρόπους οι όποιοι είναι η ασφάλιση και η
αντιστάθμιση. Με την ασφάλιση η επιχείρηση μεταφέρει το
βάρος και τις επιπτώσεις ενός κίνδυνου αν εμφανιστεί στην
ασφαλιστική εταιρία είτε γιατί αν εμφανιστεί δεν θα μπορεί να
τον διαχειριστεί ή θα της δημιουργήσει σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις. Ο κάτοχος του συμβολαίου ασφάλισης επιστρέφει
στην αρχική οικονομική του κατάσταση πριν εμφανιστεί ο
κίνδυνος. Το κόστος της επιχείρησης αντιστοιχεί στο αντίστοιχο
ασφάλιστρο που καταβάλει στην ασφαλιστική εταιρία και
διαφοροποιείται ανάλογα με τις καλύψεις που παρέχει.
Η αντιστάθμιση κίνδυνου αναφέρεται κυρίως σε
χρηματοοικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους. Η επιχείρηση
προσπαθεί να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ζημίες
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που μπορεί να προκληθούν από δυσμενείς μεταβολές των τιμών
κάποιων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως οι ισοτιμίες, οι
τιμές του πετρελαίου και του χρυσού, των επιτοκίων και των
διαφόρων δεικτών. Αυτή η προσπάθεια της επιχείρησης
επιτυγχάνεται όταν πάρει αντίθετη θέση από την υπάρχουσα στα
συγκεκριμένα παραπάνω προϊόντα. Η διαφοροποίηση αυτή
μπορεί να επιτευχτεί είτε με εσωτερικό ή εξωτερικό τρόπο
ανάλογα με την φύση της κάθε επιχείρησης και τον τρόπο
λειτουργιάς της αλλά και των προϊόντων του χαρτοφυλακίου της.
Εσωτερικά γίνεται με την διαφοροποίηση του ισολογισμού της
(ενεργητικού – παθητικού) και εξωτερικά με την αγορά
παραγώγων στην προθεσμιακή αγορά όπως futures, options,
forwards κ.α. (Π. Κιόχος – Γ. Παπανικολάου – Α. Κιόχος, 2003)

Αγνόηση κίνδυνου
Αν και ο παράγοντας κίνδυνος επηρεάζει σημαντικά την λειτουργιά μιας
επιχείρησης, πολλές επιχειρήσεις αποφασίζουν να μην λάβουν μέτρα για την
αντιμετώπιση του. Συνήθως ο λόγος για τον οποίο επιλέγεται η αγνόηση του
κίνδυνου είναι η έλλειψη των κατάλληλων πληροφοριών και σημάτων που
δεν λαμβάνει η επιχείρηση έγκαιρα ή και καθόλου και δεν δίνει την ανάλογη
προσοχή. Πολλές φορές δεν έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει έναν κίνδυνο
καθώς της λείπουν τα μέσα ή οι επιπλέον πληροφορίες που είναι
απαραίτητες και επιλέγει να τον αγνοήσει. Έχει ομοιότητες με την αποφυγή
του κίνδυνου αλλά η σημαντική διαφορά είναι πως η επιχείρηση ενώ έχει
αναγνωρίσει τον κίνδυνο, δεν μπορεί να το εκτιμήσει όπως θα ήθελε και
επιλέγει να τον αγνοήσει ελπίζοντας να έχει τις μικρότερες δυνατές
οικονομικές ζημίες. (Π. Κιόχος – Γ. Παπανικολάου – Α. Κιόχος, 2003)
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ΜΕΡΟΣ Β
ΑΝΑΛΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (Credit Risk)
Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναμία μερικής ή ολικής
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων κάθε είδος αντισυμβαλλόμενου έναντι του
οποίου υπάρχει απαίτηση. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις Τραπεζικές
υπηρεσίες και συνδέεται με την πιστοληπτική ικανότητα των
αντισυμβαλλόμενων του πιστωτικού ιδρύματος. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι
ο πιο προφανής κίνδυνος στο Τραπεζικό σύστημα και ίσως ο πιο σημαντικός
όσον αφορά τις ενδεχόμενες ζημίες που μπορεί να προκαλέσει. Είναι πολύ
εύκολο μια Τράπεζα να οδηγηθεί σε υψηλή επίπεδα αφερεγγυότητας
επιλέγοντας ένα μικρό αριθμό βασικών πελατών. Ο κίνδυνος αυτός αφορά
την πιθανότητα τα δάνεια να μην αποπληρωθούν, η ποιότητα των
επενδύσεων να αλλάξει ή ακόμη, ακλουθώντας τα προβλεπόμενα, να έχουμε
σαν τελικό επακόλουθο την πτώχευση της ίδιας της Τράπεζας. Εδώ πρέπει να
σημειωθεί πως δεν είναι απαραίτητο ο πιστωτικός κίνδυνος να περιοριστεί
μόνο στον κίνδυνο να μην αποπληρώσουν οι δανειζόμενοι τις υποχρεώσεις
τους αλλά ακόμη και η καθυστέρηση εξόφλησης ή αποπληρωμής μιας δόσης
μπορεί να προκαλέσει εξίσου σοβαρά προβλήματα στην Τράπεζα. (Urlich
Bindseil, Fernando Gonzalez and Evangelos Tabakis, 2009)
Επίσης, ως πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος
ορίζεται και ο κίνδυνος το ίδιο το ίδρυμα να μην μπορέσει να ανταποκριθεί
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τους πιστωτές του. Η
ανεπαρκής αυτή εκπλήρωση αφορά την καθυστερημένη αποπληρωμή των
υποχρεώσεων ή την αποφυγή της. Κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί να οφείλεται είτε στην πραγματική αδυναμία του χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος να καλύψει τις υποχρεώσεις του (πτώχευση) είτε στην εσκεμμένη
και συστηματική αποφυγή της.
Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω περιπτώσεων η πιστωτική και
πιστοληπτική κατάσταση του χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή μιας απλής
επιχείρησης επιδεινώνεται και οι κεφαλαιαγορές αντιδρούν άμεσα,
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διατηρώντας τα υψηλοτέρα επιτόκια στα θέματα που αφορούν το χρέος της,
μειώνοντας την τιμή της μετοχής της, ή ακόμη υποβαθμίζοντας την
αξιολόγηση της ποιότητας του χρέους της. Οι πιθανές ζημίες που
προκύπτουν στην αγοραία αξία μιας χρηματοοικονομικής θέσης, εξαιτίας
του πιστωτικού κίνδυνου, αφορούν το κόστος αναπλήρωσης των
χρηματοδοτών λόγω αφερεγγυότητας και λόγω συγκέντρωσης μεγάλων
ανοιγμάτων. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα αξία των στοιχείων του
ενεργητικού μειώνεται υπονομεύοντας συγχρόνως την φερεγγυότητας της
επιχείρησης ή του πιστωτικού ιδρύματος αν πρόκειται για Τράπεζα.
Ιστορικά το φαινόμενο είναι σύνηθες στο χρηματοοικονομικό
περιβάλλον και όταν μάλιστα αυτό εμφανιστεί μαζικά σε μεγάλη κλίμακα
μπορεί και δημιουργεί οικονομικές κρίσεις οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν
σε καταστροφικές για το παγκόσμιο πιστωτικό σύστημα όπως έγινε
πρόσφατα με την πιστωτική κρίση του 2008. Όταν, δε, ο πιστωτικός κίνδυνος
εμφανίζεται σε κλίμακα κρατών ταυτίζεται με τον κίνδυνο χώρας που θα
αναλύσουμε παρακάτω.
Όσον αφορά τώρα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθαρά, οι
Τραπεζίτες ως αποτέλεσμα αυτών των κίνδυνων πρέπει να διατηρούν μια
λογική κατανομή στην ρευστότητα των περιουσιακών τους στοιχείων αλλά
και να αξιολογούν σωστά τον κίνδυνο αθέτησης των δανειοληπτών τους σε
σχέση με τις υποχρεώσεις αποπληρωμής τους. Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί
να αντιμετωπιστεί με την δημιουργία ανώτατων και κατωτάτων ορίων σε
παρούσες και μελλοντικές θέσεις, όπως και η απαίτηση εγγυήσεων.
Πιο αναλυτικά, ο πιστωτικός κίνδυνος μπορούμε να πούμε ότι
καθορίζεται και επηρεάζεται από δυο ειδών παράγοντες που τους
κατηγοριοποιούμε σε συστηματικούς και μη-συστηματικούς. Στους
συστηματικούς παράγοντες συγκαταλέγονται αυτοί οι οποίοι μπορούν να
επιφέρουν αλλαγές στην συμπεριφορά των αντισυμβαλλομένων και
οφείλονται σε μη αναμενόμενες μεταβολές των συνθηκών της αγοράς ή των
χρηματοοικονομικών συνθηκών γενικότερα. Οι κάθε αντισυμβαλλόμενοι
μπορεί να επηρεαστούν διαφορετικά και σε διαφορετικό βαθμό ή και
κάποιοι να μην επηρεαστούν καθόλου από την εμφάνιση ενός συστηματικού
κινδύνου. Στους μη-συστηματικούς κινδύνους συγκαταλέγονται αυτοί που
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πηγάζουν
από
συγκεκριμένες
συμπεριφορές
μεμονωμένων
αντισυμβαλλόμενων. Συνεπώς ένα χαρτοφυλάκιο πιστωτικών απαιτήσεων
θα πρέπει να διαφέρει αρκετά ως προς τα ανοίγματα σε συγκεκριμένους
αντισυμβαλλόμενους και να μην αποτελεί μεγάλο τμήμα της συνολικής
έκθεσης του χαρτοφυλακίου. Θεωρητικά ο μη-συστηματικός κίνδυνος
εξαλείφεται τελείως σε ένα χαρτοφυλάκιο με άπειρο αριθμό εκθέσεων. Για
τον λόγο αυτό και οι Τράπεζες στην προσπάθεια τους να μειώσουν τους μησυστηματικούς κινδύνους δημιουργούν χαρτοφυλάκια δάνειων με
διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά δανειοληπτών και τύπους δάνειων.
Γενικότερα, ο πιστωτικός κίνδυνος ακολουθεί αντίθετη κατεύθυνση με
την πορεία των εσόδων. Όταν τα έσοδα αυξάνονται τότε και ο κίνδυνος
εμφάνισης πιστωτικού γεγονότος μειώνεται, ενώ σε περιόδους όπου τα
έσοδα μειώνονταν δημιουργούνται αρνητικές συνθήκες και δυσκολίες
αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να
εμφανίζονται πιστωτικοί κίνδυνοι. Από την άλλη πλευρά, όμως, παράγοντες
που έχουν να κάνουν με την ίδια την επιχείρηση ή την Τράπεζα και την
κατάσταση της και όχι με εξωγενείς συνθήκες του οικονομικού
περιβάλλοντος μπορούν να επηρεάσουν την φερεγγυότητα της. Οι
συστηματικοί παράγοντες αντιμετωπίζονται πιο δύσκολα και δυσκολεύουν
τις προσπάθειες για αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου καθώς τις
περισσότερες φορές είναι απρόβλεπτοι.
Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον
πιστωτικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η διάρκεια των
συμβολαίων που συνάπτουν. Όλες οι επιχειρήσεις που εκτελούν
χρηματοδοτικές διαδικασίες είτε συμμετέχουν στις αγορές χρήματος και
κεφαλαίου είτε εκτελούν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
συναλλαγές, συνάπτουν συμβόλαια. Η διάρκεια αυτών μπορεί να αυξήσει
την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο όσο αυξάνει η διάρκεια των δάνειων που
χορήγει ή των ομολόγων που αγοράζει.
Στο σημείο αυτό μπορούμε να προσθέσουμε την περίπτωση του
κίνδυνου διακανονισμού. Στην περίπτωση αυτή ο δανειστής, για παράδειγμα
μια Τράπεζα, αφού έχει συνάψει συμφωνία με τον δανειζόμενο,
χρησιμοποιεί την συμφωνία για την σύναψη μια άλλης συμφωνίας. Έτσι αν
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υπάρξει πρόβλημα αποπληρωμής στην πρώτη συμφωνία, το πρόβλημα θα
μετακυλήσει και στην δεύτερη. Όταν αυτή η κατάσταση συμβαίνει σε μεγάλη
κλίμακα τότε μπορεί να αποσταθεροποιηθεί όλο το Τραπεζικό σύστημα στην
χωρά ή και παγκοσμίως.
Καθώς, λοιπόν, οι περισσότερες συναλλαγές στο χρηματοπιστωτικό
περιβάλλον εμπεριέχουν πιστωτικό κίνδυνο είναι πλέον επιβεβλημένη
ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να μπορεί να μετρά την
πιστοληπτική ικανότητα κάθε αντισυμβαλλομένου. Έτσι, έχουν καθιερωθεί
δυο μέτρα πιστωτικού κίνδυνου, οι πιστωτικές διαβαθμίσεις (credit ratings)
και το ασφάλιστρο πιστωτικού κίνδυνου (credit risk premium). Οι
διαβαθμίσεις χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση και την
βαθμολόγηση τους ανάλογα με τον πιστωτικό τους κίνδυνο και το
ασφάλιστρο πιστωτικού κίνδυνου είναι ένα μέτρο ποσοτικό και μετρά την
διαφορά μεταξύ του επιτοκίου δανεισμού που καταβάλει ο οργανισμός και
του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο. Συνεπώς, το ασφάλιστρο είναι η αποζημίωση
που απαιτεί η αγορά για να χορηγήσει δάνεια σε μια επιχείρηση. Όσο
αυξάνεται η πιθανότητα αθέτησης μιας χορήγησης τόσο θα αυξάνεται το
ασφάλιστρο καθώς η αγορά θα ζητά μεγαλύτερη αποζημίωση για τον
κίνδυνο που αναλαμβάνει επιπλέον του επιτοκίου.
Έτσι, οι επιδράσεις κάποιων πιστωτικών γεγονότων που έλαβαν χώρα
οδήγησαν
τις
επιχειρήσεις
στην
προσπάθεια
εύρεσης
μιας
αποτελεσματικότερης μεθόδου μέτρησης του πιστωτικού κίνδυνου. Πιο
συγκεκριμένα, κάποιες επιχειρήσεις προσπάθησαν να μετρήσουν τις τυχόν
απώλειες που θα έχουν σε περίπτωση που εμφανιζόταν κάποιο πιστωτικό
γεγονός προσδιορίζοντας κάποιες μεταβλητές, όπως για παράδειγμα, η
πιθανότητα αθέτησης ή η συχνότητα εμφάνισης. Άλλες επικεντρωθήκαν στην
εκτίμηση των αποτελεσμάτων διαφόρων πιστωτικών γεγονότων στην
αγοραία αξία πιστωτικών χαρτοφυλακίων χρησιμοποιώντας μοντέλα όπως
τα Credit Metrics. Τελευταία η ακαδημαϊκή ερευνά έχει επικεντρωθεί στον
προσδιορισμό παραγόντων πιστωτικού κίνδυνου, την αλληλεπίδραση μεταξύ
τους και των ενσωμάτωση του πιστωτικού κίνδυνου στα μοντέλα VaR.
Αν θέλουμε να εστιάσουμε στην περίπτωση του Τραπεζικού
οργανισμού και το πώς αντιμετωπίζει τους πιστωτικούς κινδύνους θα λέγαμε
21

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΣΔΥΣ

ότι η Τράπεζα λειτούργει αποσβεστικά σε μια οικονομία. Για παράδειγμα,
χορήγει ένα δάνειο βραχυχρόνιο ή μακροχρόνιο με συγκεκριμένο διάστημα
αποπληρωμής. Αν ο δανειζόμενος είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις
αποπληρωμής των δόσεων και των τόκων εμπρόθεσμα και χωρίς
καθυστερήσεις τότε θα μπορούσαμε να πούμε θεωρητικά πως δεν υπάρχει
πιστωτικός κίνδυνος. Αυτό βεβαία απέχει από την πραγματικότητα για
μεγάλο μέρος των οφειλετών και ιδίως στις μέρες μας. Η Τράπεζα λοιπόν
υπολογίζει μια θετική απόδοση στην αποπληρωμή των δόσεων (καλό
σενάριο) και μια αρνητική έκβαση με καθυστερήσεις και αθέτηση πληρωμής
με χαμηλή απόδοση. Στην περίπτωση που δεν αποπληρωθεί το δάνειο τότε
θα πρέπει να καταβάλει η ίδια από το κομμάτι του ενεργητικού της την
διαφορά για να μπορέσει να εξοφλήσει τους δικούς της πιστωτές και να
περάσει την ζημία στο ενεργητικό της. Κάθε τράπεζα, ωστόσο, επιλέγει αν θα
δώσει δάνεια χαμηλού ή υψηλού κινδύνου με αντίστοιχα υψηλά ή χαμηλά
επιτόκια και αποδόσεις για αυτήν. Τα βραχυπρόθεσμα καταναλωτικά δάνεια
για παράδειγμα είναι μια επιλογή υψηλού ρίσκου ενώ η διαχείριση
αμοιβαίων κεφαλαίων είναι χαμηλότερου. Η κάθε Τράπεζα επιλέγει τι είδους
ρίσκο-κίνδυνο επιθυμεί να αναλάβει.
Παράλληλα, μια Τράπεζα έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει
τέτοιους πιστωτικούς κινδύνους που εμφανίζονται. Καταρχήν, μπορεί και
πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου
δανειολήπτη και κυρίως το οικονομικό του προφίλ. Αυτός είναι ένας αρχικός
τρόπος να μειώσει τον κίνδυνο μη αποπληρωμής του δάνειου ακόμη και σε
περιόδους ύφεσης την οικονομίας και μείωσης εσόδων. Στη συνεχεία, με την
βοήθεια οικονομετρικών μοντέλων να εξετάσει τις συνθήκες της αγοράς και
το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και να αποφασίσει ορθολογικά τι
είδους δάνεια πρέπει να δώσει, σε τι ύψος μπορούν να φτάσουν αυτά, τι
εγγυήσεις πρέπει να λάβει και σε ποιους δανειολήπτες θα απευθύνεται. Με
αυτόν τον τρόπο μειώνει σημαντικά τον συστηματικό κίνδυνο που
αναφέραμε προηγουμένως. Τέλος, οι Τράπεζες δημιουργούν χαρτοφυλάκια
δάνειων, ένα σύνολο δηλαδή από δάνεια με κοινά χαρακτηριστικά ή
δανειολήπτες με κοινά χαρακτηριστικά, για να μπορούν να μειώσουν τον
συνολικό κίνδυνο μέσω στατιστικής εξισορρόπησης.
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Κλείνοντας την ενότητα για την ανάλυση του πιστωτικού κίνδυνου
πρέπει να αναφέρουμε πως ο πιστωτικός κίνδυνος εμφανίζεται και σε άλλες
περιπτώσεις πέραν της σύναψης συμβολαίου για κάποια δανειακή σύμβαση.
Προκύπτει επίσης στις συναλλαγές παραγώγων στην δευτερογενή αγορά με
αντισυμβαλλόμενους οι όποιοι δεν τηρούν ή δεν μπορούν να τηρήσουν τις
υποχρεώσεις τους, ή ακόμη και όταν πραγματοποιείται επένδυση σε
χρεωστικούς τίτλους των οποίων η αξία εξαρτάται από την πιστοληπτική
ικανότητα ενός ή περισσότερων εταιρικών και κρατικών ομολόγων,
εξασφαλισμένων ομολογιακών δάνειων και αλλά. (Urlich Bindseil, Fernando
Gonzalez and Evangelos Tabakis, 2009)

1α. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας αποτελεί συνέπεια του επιτοκιακού
κινδύνου, του κίνδυνου αγοράς, συναλλάγματος, χώρας, ρευστότητας,
τεχνολογικού και λειτουργικού κίνδυνου. Θα λέγαμε ότι στην ουσία είναι μια
υποκατηγορία του πιστωτικού κινδύνου, όπως και παρουσιάζεται στην
συγκεκριμένη εργασία, αλλά και απόρροια όλων των παραπάνω κίνδυνων
που αναφέρονται καθώς η εμφάνιση αυτών είτε μεμονωμένα είτε
συνδυαστικά μπορεί να οδηγήσει κάποιο ίδρυμα σε αθέτηση και έλλειψη
κατά συνέπεια της φερεγγυότητας του. Πιο συγκεκριμένα, είναι ο κίνδυνος
του χρηματοοικονομικού ιδρύματος να μην διαθέτει αρκετό κεφάλαιο έτσι
ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες Τραπεζικές απώλειες
στην αξία των περιουσιακών του στοιχείων σε σχέση με τις υποχρεώσεις.
Στην ουσία ως κίνδυνος αφερεγγυότητας ορίζεται η αθέτηση εξόφλησης μιας
υποχρέωσης, η όποια έρχεται στην επιφάνεια όταν μια πληρωμή δεν
εξοφλείται στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η εμφάνιση του
κίνδυνου αφερεγγυότητας, συνεπάγεται την εμφάνιση πιθανότητας
πτώχευσης του χρηματοοικονομικού ιδρύματος. Η ενδεχόμενη αυτή
πτώχευση μπορεί να προκληθεί από την μείωση της αγοραστικής άξιας των
στοιχείων του ενεργητικού σε σχέση με αυτά του παθητικού τα όποια θα
είναι υψηλοτέρα και θα έχουν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία αποπληρωμής
των υποχρεώσεων του. (Κ. Κοσμίδου, Κ. Ζοπουνίδης, 2003)
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Το χρονικό διάστημα στο οποίο μια αθέτηση εξόφλησης εκδηλώνεται
και δεν πληρώνεται μετά την λήξη της, για να θεωρηθεί ότι έχουμε κίνδυνο
αφερεγγυότητας, είναι σχετικά μικρό και λιγότερο από τρεις μήνες.
Πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι των Τραπεζών ο κίνδυνος
αφερεγγυότητας μπορεί να μετρηθεί σχετικά δύσκολα και δεν υπάρχει
συγκεκριμένη μεθοδολογία αλλά ούτε και αποτελεσματική μέθοδος
πρόβλεψης της συμπεριφοράς των δανειοληπτών καθώς αυτή επηρεάζεται
από πολλούς παράγοντες. Συνήθως η τακτική που ακολουθείται από τις
Τράπεζες είναι η παρακολούθηση του ιστορικού του δανειολήπτη όσον
αφορά τις αποπληρωμές των δάνειων του και κατά πόσο είναι συνεπής σε
αυτές τόσο χρονικά όσο και ποιοτικά. Επίσης, ζητείται από τους
δανειολήπτες συχνή επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων τους
(δηλώσεις εισοδήματος και περιουσιακή κατάσταση) με σκοπό η Τράπεζα να
μπορεί να ελέγχει και να παρακολουθεί το οικονομικό προφίλ του πελάτη
της και να είναι έτσι σε θέση να προλάβει μια αθέτηση από μεριάς του
δανειολήπτη. Υπάρχουν επίσης και χρησιμοποιούνται ευρέως από τις
Τράπεζες κάποια Point Systems τα όποια μετρούν την συνέπεια ή την
ασυνέπεια αντίστοιχα των δανειοληπτών. Είναι σε θέση να μετρούν, για
παράδειγμα, την καθυστέρηση σε ημέρες καταβολής μια δόσης και ποσό
συχνά εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό από τον δανειολήπτη. Έτσι, μπορεί να
του προσφέρει μια πρόταση ρύθμισης της οφειλής του πριν αυτή γίνει
ληξιπρόθεσμη άνω των τριών μηνών και περάσει σε καθεστώς οριστικής
καθυστέρησης το όποιο σημαίνει αυτομάτως απώλεια για την Τράπεζα. Από
την άλλη μεριά, ένας συνεπής δανειολήπτης στις αποπληρωμές του θα
βαθμολογηθεί θετικά και θα χρήζει ευνοϊκότερης μεταχείρισης από την
μεριά της Τράπεζας σε μια τυχόν μελλοντική αίτηση χορήγησης νέου
δάνειου ή άλλου Τραπεζικού προϊόντος.
Συνεπώς, ο κίνδυνος αφερεγγυότητας μπορεί να μετρηθεί από την
πιθανότητα εμφάνισης του γεγονότος αυτού και εξαρτάται από την
πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου, η όποια με την σειρά της
εξαρτάται από πολλούς παρόντες όπως το μέγεθος της εταιρίας, οι
παράγοντες ανταγωνισμού, οι συνθήκες της αγοράς, η ποιότητα της
διοίκησης της επιχείρησης και οι μέτοχοι.
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Όλα τα παραπάνω καθιστούν την μέτρηση της αφερεγγυότητας
έμμεση. Τα ιδρύματα χρησιμοποιούν ιστορικά στοιχεία, όπως αναφέραμε
παραπάνω, αλλά και μέσω ειδικών εταιριών κατάταξης και στατιστικών
υπηρεσιών (credit rating agencies). Μέσα από αυτές τις στατιστικές
πληροφορίες τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και όχι μόνο προσπαθούν
να προσδιορίσουν έναν συντελεστή (ratio of defaults) που χρησιμοποιείται
στην συνεχεία για να μπορέσουν να προβλέψουν την πιθανότητα
αφερεγγυότητας. Ο συντελεστής αυτός για μια δεδομένη χρονική περίοδο
μπορεί να οριστεί ως ο λόγος της αφερεγγυότητας προς το σύνολο του
δείγματος των δανειζομένων.

1β. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΑΣ
Στην ανάλυση του κινδύνου χώρας μπορούμε να εντοπίσουμε δυο
ερμηνευτικές κατευθύνσεις ανάλογα με την σκοπιά που μελετάμε. Αρχικά,
μπορούμε να ορίσουμε ως κίνδυνο χώρας ή αλλιώς στην πρώτη ερμηνεία
κίνδυνο τοποθεσίας τον κίνδυνο που αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου οι
συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή ή σε μια χώρα επηρεάζουν
σημαντικά αρνητικά την κερδοφορία ή την λειτουργιά της επιχείρησης ή του
χρηματοοικονομικού συστήματος ειδικότερα. Σε αυτήν την κατηγορία
κίνδυνου περιλαμβάνονται και άλλες μορφές κινδύνων με βάση
διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις από μελετητές όπως είναι ο πολιτικός
κίνδυνος, ο νομικός, ο κοινωνικός και ο χρηματοοικονομικός. Για
παράδειγμα, αν το πολιτικό περιβάλλον μιας χώρας είναι ασταθές και
αβέβαιο, όπως στην περίπτωση όπου έχουν προκηρυχτεί εκλογές ή το
κυβερνών κόμμα δεν χαίρει πλέον της εκτίμησης των πολιτών, τότε οι
συνθήκες αυτές είναι επόμενο να δημιουργούν αρνητικό περιβάλλον για τις
επιχειρήσεις της χώρας αυτής. Συνεχείς ανακατατάξεις στο φορολογικό
σύστημα και αλλαγές αποθαρρύνουν υποψήφιους επενδυτές να
επενδύσουν σε ένα περιβάλλον στο όποιο δεν θα είναι σε θέση να
υπολογίσουν από σήμερα σε τι φορολογικό καθεστώς μπορεί να βρεθούν σε
σύντομο χρονικό διάστημα και αν η επιχείρηση τους θα μπορεί να επιβιώσει
σε αυτό. Επίσης, όσον αφορά το οικονομικό περιβάλλον της κάθε χώρας και
στην ουσία το οικονομικό προφίλ κάθε μιας, επηρεάζει σημαντικά την
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ευρωστία των εγχώριων σε αυτήν επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ο
πληθωρισμός και το ύψος των επιτοκίων που ισχύουν σε μια χώρα
αποτελούν
σημαντικούς
δείκτες
για
τις
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Επίσης, το χρέος και το έλλειμμα της χώρας
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθώς μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο
βαθμό τα οικονομικά μεγέθη του επιχειρηματικού κόσμου. Είναι αυτονόητο
πως επιχειρήσεις και Τράπεζες σε χώρες με υψηλά όλα τα παραπάνω μεγέθη
κατέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο χώρας να αντιμετωπίσουν και είναι αυτό που
κάνει τις χώρες να ξεχωρίζουν στον οικονομικό περιβάλλον μεταξύ τους.
Ακόμη, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε τους κοινωνικούς
κινδύνους που μπορεί να εμφανίζονται σε μια χώρα, όπως συγκρούσεις
μειονοτήτων, απεργίες, ή ακόμη και εντάσεις με διπλανές χώρες και
διαφωνίες που προκαλούν αστάθεια και αβεβαιότητα προς κάθε επιχείρηση
και επενδυτή. Ο νομικός κίνδυνος, τέλος, συνδέεται με το νομικό πλαίσιο
που διέπει την λειτουργία των επιχειρήσεων και κυρίως των
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Συνήθως αναφέρεται στην αδυναμία
διεξαγωγής μιας συναλλαγής, λόγω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
(π.χ. capital controls), αλλά και στα μέτρα που ισχύουν όταν, για
παράδειγμα, ένας αντισυμβαλλόμενος αθετήσει και πώς προστατεύεται ο
καθένας αλλά και τι επιπτώσεις έχει ο έταιρος αντισυμβαλλόμενος σε μια
οικονομική συναλλαγή.
Στην δεύτερη ερμηνευτική κατεύθυνση δίνεται έμφαση στην
οικονομική κατάσταση της ίδιας της χώρας και στην δυνατότητα αυτής να
αποπληρώσει να δικά της κρατικά ομόλογα. Έτσι, συμφώνα με τους Cosset
et al (1992) κίνδυνος χώρας ορίζεται ως η πιθανότητα μια χωρά να αποτύχει
να παράγει αρκετό συνάλλαγμα για να εξυπηρετήσει τα εξωτερικά χρέη της.
Σε αυστηρά οικονομικά πλαίσια, ο κίνδυνος χώρας αναφέρεται στην
δυνατότητα της χώρας να δημιουργήσει συνάλλαγμα για να εξυπηρετήσει τα
υπάρχοντα και αναμενόμενα μελλοντικά χρέη της. Περιλαμβάνει την
ανάλυση της παρούσας οικονομικής κατάστασης μια χώρας, και την
πρόβλεψη πιθανών εξελίξεων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα έσοδα
εξαγωγών, τα έξοδα εισαγωγών και σε αλλά στοιχεία του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών της χώρας. Συνεπώς, μια χώρα με ελλειμματικό
ισοζύγιο πληρωμών είναι φανερό ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει την
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εγχώρια ζήτηση σε αγαθά και υπηρεσίες γεγονός που αναδεικνύει την
προβληματική κατάσταση του οικονομικού της περιβάλλοντος. Όταν, λοιπόν,
μια χώρα έρχεται σε σημείο αδυναμίας αποπληρωμής των δανειακών τις
υποχρεώσεων, λαμβάνονται μετρά και νομοθεσίες τα όποια περιορίζουν τις
συναλλαγές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να αντιμετωπίσει τον
κίνδυνο. Εδώ γίνεται αναφορά στο sovereign risk που αφορά στον κίνδυνο
απαγορεύσεων πληρωμών στο εξωτερικό, τον κίνδυνο μεταφοράς
συναλλάγματος στο εξωτερικό (transfer risk) αλλά και στο γενικευμένο
κίνδυνο (generalized risk). Επίσης, μια χώρα μπορεί να δηλώσει αδυναμία
πληρωμής σε ξένο νόμισμα και στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα δεν μπορεί
να επιβληθεί δικαστικά με δίκαιο άλλης χώρας.
Συμπεραίνοντας μπορούμε να πούμε πως για την Ελλάδα και την
Ελληνική οικονομία ο κίνδυνος χώρας είναι εμφανής και μεγάλος καθώς οι
οικονομικές συνθήκες αλλά και τα μεγέθη της χώρας έχουν αλλάξει αρνητικά
τα τελευταία σχεδόν δέκα χρόνια δημιουργώντας ένα καθόλου φιλόξενο
περιβάλλον για επιχειρήσεις αλλά και για το εγχώριο Τραπεζικό σύστημα το
όποιο ακόμη και σήμερα δεν φαίνεται να μπορεί να ανταποκριθεί
κερδοφόρα . (Cosset et al., 1992)

1γ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Είναι ο κίνδυνος ο αντισυμβαλλόμενος να μην εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και να μην καταβάλει εγκαίρως το ποσό που
οφείλει. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής θα πρέπει να εξετάσει την
ποιότητα ενός εκδότη αξιόγραφων, δηλαδή την ικανότητα του εκδότη να
πληρώσει ή να εξοφλήσει (ανάλογα με την περίπτωση) ή ακόμη στην
περίπτωση συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης (option), ο κίνδυνος να
ασκήσει ο αγοραστής του option το δικαίωμά του, αλλά ο πωλητής
(διαθέτης) του option να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από το συμβόλαιο. (www.solidus.gr, 2017)
Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου αντιστοιχεί στην περίπτωση που ο
αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του σε ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστηµα. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
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συσχετίζεται µε τρεις παράγοντες: το ποσό της οφειλής, την πιθανότητα
πτώχευσης και το ποσοστό του χρέους που θα πρέπει να ανακτηθεί σε
περίπτωση αφερεγγυότητας. Για παράδειγμα, ένας επενδυτής πρέπει να
εξετάσει την φερεγγυότητα του εκδότη ενός οµολόγου. Αυτή είναι η
ικανότητά του να πληρώσει ή να εξοφλήσει το δάνειο, ανάλογα µε την
περίπτωση. Όσον αφορά over-the-counter συναλλαγές παραγώγων
προϊόντων τα οποία δεν περιέχουν οφειλή, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
είναι ίσος µε την αξία αντικατάστασης των εν λόγω παράγωγων προϊόντων
ανά πάσα στιγµή, αν έχει θετική τιµή. (WS Financial and Investment Services
Limited 2014)
Η οικονομική απώλεια προκύπτει όταν η συναλλαγή ή το χαρτοφυλάκιο
των συναλλαγών έχει θετική οικονομική αξία τη στιγμή της αθέτησης. Στο
σημείο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
έχει διαφορετική ερμηνεία και βαρύτητα ανάλογα με το προϊόν που
ανταλλάσσεται και το είδος της συναλλαγής. Οι παραπάνω δυο ορισμοί του
κίνδυνου αφορούν κυρίως επενδυτικά προϊόντα στην αγορά των
παραγώγων. Τις περισσότερες φορές, όμως, αυτός ο κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου στις συγκεκριμένες συναλλαγές δεν υφίσταται, καθώς
τον ρολό του αντισυμβαλλομένου τον αναλαμβάνει ο οργανισμός
εκκαθάρισης συναλλαγών του χρηματιστήριου, ο όποιος καλύπτει
οποιεσδήποτε ζημίες από την αθέτηση των υποχρεώσεων των μερών. Σε μη
χρηματιστηριακές συναλλαγές, όμως, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
αναλαμβάνεται από τον επενδύτη.
Πιο συγκεκριμένα, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ο κίνδυνος
αντισυμβαλλομένου μπορεί να καθοριστεί από την συνολική απώλεια που
θα καταγραφεί σε περίπτωση που κάποιος οργανισμός αθετήσει τις
υποχρεώσεις του. Για τον υπολογισμό αυτής της απώλειας πρέπει να
λάβουμε υπόψη την συνολική έκθεση του χρηματοοικονομικού συστήματος
στον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο και την πιθανότητα αθέτησης του
οργανισμού να προκαλέσει δυσκολίες ως προς την εκτέλεση των
υποχρεώσεων άλλων μελών του συστήματος. Συνήθως τέτοια μεγάλα
ανοίγματα εμφανίζονται στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας,
του real estate και σαφώς στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και
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προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, μακροπρόθεσμες
συμβάσεις και συναλλαγές επί παραγόντων.
Σύμφωνα με τον Bustany (1998) η έκθεση στον κίνδυνο κάποιου
αντισυμβαλλόμενου μπορεί να οριστεί ως η θετική αγοραία αξία του
χαρτοφυλακίου αξιών, που κρατούνται μια δεδομένη χρονική στιγμή. Βάσει
του παραπάνω ορισμού, η οικονομική απώλεια που προκύπτει από τον
κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου προκύπτει από το γινόμενο των ακόλουθων
παραγόντων:
α) της έκθεσης στον κίνδυνο,
β) της πιθανότητας αθέτησης του αντισυμβαλλόμενου και
γ) του εκτιμώμενου ρυθμού ανάκαμψης μετά την αθέτηση.
Η πιθανότητα αθέτησης του αντισυμβαλλόμενου, περιγράφεται ως το
αναμενόμενο ποσοστό αθέτησης που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη
κατηγορία (rating) αντισυμβαλλόμενου, ενώ ο ρυθμός ανάκαμψης ορίζεται
ως το αναμενόμενο ποσοστό του ποσού μιας έκθεσης έναντι μιας
συγκεκριμένης κατηγορίας αντισυμβαλλόμενου, το όποιο μπορεί να
αναληφθεί μετά από ένα γεγονός αθέτησης.
Γενικότερα, ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου είναι μια μορφή πιστωτικού
κίνδυνου που εμφανίζεται σε πολλές και διαφορές διαδικασίες συναλλαγών.
Αυτό που θα λέγαμε ότι τον διαφοροποιεί από τον πιστωτικό κίνδυνο είναι
ότι η εμφάνιση του μπορεί να προκληθεί όχι απαραίτητα από ένα πιστωτικό
γεγονός, αλλά και σαν απόρροια διάφορων πολιτικών και νομικών
παραγόντων. Επίσης, ένα δεύτερο σημείο διαφοροποίησης από τον
πιστωτικό κίνδυνο είναι πως σε αντίθεση με τον δεύτερο ο κίνδυνος
αντισυμβαλλόμενων είναι δίπλευρος και όχι μονόπλευρος. Η αξία μιας
συναλλαγής δηλαδή μπορεί να είναι θετική ή αρνητική και για τους δυο
αντισυμβαλλόμενους με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να υπάρχει και να μπορεί
να επηρεάσει και τις δυο πλευρές. (Bustany A. 1998)
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2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Liquidity Risk)
Επεξήγηση του όρου, ορισμός και διαφορές
Ξεκινώντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε
κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Οποιαδήποτε προσπάθεια
κατανόησης του κινδύνου ρευστότητας θα πρέπει να ξεκινά με μια σειρά
επεξηγηματικών χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να
διαχωρίσουμε τον ορό «ρευστότητα» (liquidity) από τα «κεφάλαια» (capitals)
μιας επιχείρησης ή ενός πιστωτικού οργανισμού.
Στην πιο ευρέως διαδεδομένη και αποδεκτή ερμηνεία, η ρευστότητα
είναι συνώνυμο της δυνατότητας να συγκεντρώνεις μετρητά κεφάλαια (cash)
όποτε τα χρειάζεσαι. Όλοι οι τύποι των χρηματοοικονομικών και μη
επιχειρήσεων μοιράζονται αυτό το αντικείμενο. Θα πρέπει επίσης να μην
συγχέουμε τον απλό αυτό ορισμό με κάποιους άλλους στενότερης άποψης
που ορίζουν ως ρευστότητα εκτός από τα μετρητά κεφάλαια και τα
περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν εύκολα
να ρευστοποιηθούν και να μετατραπούν σε μετρητά (cash). (Leonard Matz
and Peter Neu. 2007)
Για να κατανοήσουμε την διαφορά θα πρέπει να διακρίνουμε και να
συγκρίνουμε τον κίνδυνο ρευστότητας με άλλους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους, όπως τον κίνδυνο αγοράς (market risk), τον πιστωτικό κίνδυνο
(credit risk) ή τον λειτουργικό κίνδυνο (operational risk). Έτσι θα
διαπιστώσουμε ότι ο κίνδυνος ρευστότητας διαφέρει από πολλές απόψεις.
Αρχικά, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ένας δευτερογενής κίνδυνος με
την έννοια ότι εμφανίζεται και αυξάνεται πάντα έπειτα από την εμφάνιση
ενός ή περισσότερων χρηματοοικονομικών κινδύνων. Για αυτό τον λόγο ο
κίνδυνος ρευστότητας συχνά ονομάζεται και διαδοχικός κίνδυνος
(consequential risk). Οι χρηματοοικονομικές κρίσεις δεν εμφανίζονται
ξαφνικά από το κενό, αλλά ενεργοποιούνται και προέρχονται από άλλα
υποκείμενα προβλήματα. Αυτά μπορεί να είναι ενδογενή ή εξωγενή.
Ενδογενή προβλήματα είναι συνήθως η αλλοίωση της διαδικασίας
διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και σε κάποιες περιπτώσεις κάποια
περιστατικά λειτουργικού κινδύνου. Τα εξωγενή προβλήματα συνήθως
προκαλούνται από κάποια δυσλειτουργία της αγοράς αλλά θα μπορούσε να
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προκληθούν και από διάφορα περιστατικά στα συστήματα πληρωμών ή σε
κάποιο θερμό επεισόδιο μεταξύ κρατών και από διάφορα αλλά συναφή
γεγονότα.

Liquidity Vs Liquidation.
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την διαφορά μεταξύ των όρων
liquidity (ρευστότητα) και liquidation (ρευστοποίηση). Το γεγονός ότι όλα, ή
σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία μια Τράπεζας μπορούν να μετατραπούν
σε ρευστά διαθέσιμα για να καλύψει τις υποχρεώσεις της σχετικά εύκολα και
γρήγορα έχει να κάνει με την ικανότητα και το επίπεδο ρευστοποίησης που
διαθέτει δηλαδή το liquidation value της και όχι με την ρευστότητα της
(liquidity). Η ρευστότητα που κατέχει ένας οργανισμός, όπως για παράδειγμα
μια Τράπεζα, είναι η ικανότητα που έχει έτσι ώστε αποτελεσματικά να αντλεί
τα ρευστά διαθέσιμα που χρειάζεται στον παρόν ή σε αναμενόμενες
μελλοντικές ανάγκες για εισροή ρευστού, χωρίς όμως να επηρεάσει τις
καθημερινές της λειτουργιές. Με άλλα λόγια, ο σκοπός της διαχείρισης
ρευστότητας δεν είναι να κατευθύνεις, για παράδειγμα, ένα πλοίο με τέτοιο
τρόπο ώστε να μην πνιγεί κανείς αν το πλοίο βυθιστεί. Αυτή είναι η άποψη
του liquidation. Αντιθέτως, σκοπός είναι να ελέγχεις το πλοίο με τρόπο έτσι
ώστε να μην βουλιάξει ποτέ.
Οι Τραπεζίτες και οι διευθυντές των Τραπεζών χρειάζονται ρευστότητα
για να κρατήσουν μακριά κινδύνους ρευστότητας που μπορεί ή να
προκαλέσουν ή να συνεισφέρουν σε μια αποτυχία για την Τράπεζα. Αυτή η
διάκριση δεν είναι μια διαφοροποίηση που έχει να κάνει με την ποσότητα
της ρευστότητας που χρειάζονται. Είναι μια διαφοροποίηση που έχει να
κάνει με τις πηγές ρευστότητας και με τους κινδύνους. Για παράδειγμα, τα
μετρητά είναι ρευστά περιουσιακά στοιχεία (liquid asset) αν η Τράπεζα
πρέπει να κλείσει αλλά μπορεί να είναι και πάγια στοιχεία του ενεργητικού
(fixed asset) αν σκοπός είναι η Τράπεζα να συνεχίσει της εργασίες της στην
αγορά.
Συνήθως η πιο σημαντική λειτουργία και ρόλος ενός πιστωτικού
ιδρύματος, όπως μια Τράπεζα, είναι η παροχή ρευστότητας στην οικονομία
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και όχι η παραγωγή κρίσης ρευστότητας. Είναι δύσκολο να φανταστούμε μια
Τράπεζα να έχει φτάσει σε σημείο να έχει πρόβλημα ρευστότητας χωρίς να
έχουν προηγηθεί νωρίτερα διάφορες άλλες απώλειες που οφείλονται σε
κινδύνους αγοράς, πιστωτικούς ή λειτουργικούς.
Επίσης, η κάλυψη (coverage) και η διαχείριση του κίνδυνου
ρευστότητας είναι διαφορετική από την κάλυψη των υπολοίπων κινδύνων.
Όλοι, ακόμη και στην καθημερινότητα μας, συνηθίζουμε να αποταμιεύουμε
κάποια κεφάλαια και να τα φυλάμε για μια πιθανή απρόσμενη απώλεια ή σε
μια ώρα ανάγκης. Το ύψος του κεφαλαίου αυτού που είναι απαραίτητο για
να είμαστε καλυμμένοι στους επερχόμενους κινδύνους το προσδιορίζει η
μέθοδος VaR. Σύμφωνα με αυτήν λοιπόν υπολογίζοντας μια απώλεια σε
βάθος χρόνου (μιας ημέρας, 10 ημερών ή και ενός έτους) και αντλώντας το
κατάλληλο μετοχικό κεφάλαιο, παρακρατείται σαν απόθεμα σε περίπτωση
ανεπάντεχων απωλειών από την ουρά αυτής της κατανομής με ένα
συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης (99 ή 99,95%).
Αυτή, λοιπόν, η μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην διαχείριση
του κινδύνου ρευστότητας. Εδώ ο κίνδυνος είναι να συναντήσεις την καθαρή
σωρευτική ταμειακή εκροή the net cumulative cash outflow (NCO) σε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ξεκινώντας από την μια ημέρα και
φτάνοντας τον ένα μήνα ή και περισσότερο. Γενικά, ο όρος του κεφαλαίου
είναι περιορισμένης χρήσης σε αυτό το θέμα. Αντίθετα, θα πρέπει να
παραχθούν και να ελεγχθούν οι ταμειακές εισροές. Αυτό συνήθως γίνεται
πουλώντας ρευστότητα, πολύ ποιοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως
θησαυροφυλάκια, ή χρησιμοποιώντας τα ως εγγύηση για βραχυπρόθεσμο
δανεισμό σε μια συμφωνία επαναγοράς (repo) είτε στην αγορά ή με
κεντρικές Τράπεζες.
Ως εκ τούτου, στο γενικό πλαίσιο του κινδύνου ρευστότητας τα
κεφάλαια αντικαθίστανται από έναν συνδυασμό διαχείρισης της μείωσης
κινδύνου για να μειώσουμε τις NCO, δηλαδή τις ταμειακές εκροές, και τα
ακάλυπτα επιλέξιμα χαρτοφυλάκια (unencumbered eligible assets) για να
αντισταθμίσουμε τις NCO. Ο κίνδυνος ρευστότητας καλύπτεται πλήρως στην
περίπτωση που οι ταμειακές εισροές οι οποίες προέρχονται από τα
ακάλυπτα επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία σε ένα συγκεκριμένο διάστημα t
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υπερβαίνουν τις καθαρές σωρευτικές εκροές κεφαλαίων στο ίδιο διάστημα t.
Είναι ξεκάθαρο πως τόσο οι NCO όσο και εισροές κεφαλαίων εξαρτώνται σε
μεγάλο βαθμό από την θέση του ισολογισμού του κάθε πιστωτικού
ιδρύματος, όπως και από την θέση που κατέχει αυτό στην αγορά και την
γενική ικανότητα της αγοράς να απορροφά αυτά τα επιπλέον περιουσιακά
στοιχεία που προσφέρονται από την Τράπεζα. Συνεπώς, ο κίνδυνος
ρευστότητας θα πρέπει να αναλυθεί με διαφορετικά σενάρια σε
συγκεκριμένα Τραπεζικά θέματα (bank specific) αν πρόκειται για πιστωτικά
ιδρύματα αλλά και με σενάρια έλεγχου του συστήματος λειτουργίας της
αγοράς (market – systemic scenarios). (Leonard Matz and Peter Neu. 2007)

Οι πηγές του κινδύνου ρευστότητας
Οι κίνδυνοι ρευστότητας μπορούν να εμφανιστούν και από τις δυο
πλευρές του ισολογισμού, αν είτε η ρευστότητα παράγεται από πώληση
περιουσιακών στοιχείων είτε από την διαθέσιμη ρευστότητα από διάφορες
οικονομικές πηγές (ασφαλισμένες ή μη) αλλά είναι ανεπαρκή να καλύψει
επικείμενες υποχρεώσεις που θα εμφανιστούν. Στις περισσότερες
περιπτώσεις ένα γεγονός που θα προκαλέσει αναταραχή στο περιβάλλον της
επιχείρησης θα συναντηθεί με τις υπάρχουσες αδυναμίες στον ισολογισμό
μιας Τράπεζας για παράδειγμα και θα προκαλέσει πρόβλημα ρευστότητας.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην αγορά με τέτοια γεγονότα που
μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις. Η αποκρυστάλλωση της αγοράς,
πιστωτικές και λειτουργικές απώλειες σε μια Τράπεζα, καταστροφή στην
φήμη μιας Τράπεζας ή ένα γενικότερο πρόβλημα – stress που να εμφανίζεται
στο σύνολο της αγοράς. Τα πιο συνήθη ευάλωτα σημεία σε μια Τράπεζα
είναι οι διαφορές ανάμεσα στα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού
(τα στοιχεία του ενεργητικού γίνονται λιγότερο ρευστά από του παθητικού).
Επίσης, η Τράπεζα έχει εξαιρετικά ελάχιστες επιλογές με σεβασμό πάντα
στους συνεργάτες της και στους πελάτες της, αν αποφασίσουν αυτοί να
αποσύρουν τις καταθέσεις τους μαζικά ή αν ένα μεγάλο μέρος αυτών
αθετήσει τις υποχρεώσεις απέναντι στην Τράπεζα. Έτσι μπορεί να
δημιουργηθεί για μια Τράπεζα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας που ίσως
πλέον δεν θα μπορεί να το καλύψει μόνη της. Αυτό είναι και το
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σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εμπορικές
Τράπεζες στην διάρκεια των τελευταίων χρόνων της κρίσης καθώς και τα δυο
αρνητικά σενάρια για τις Τράπεζες έλαβαν χώρα. Οι καταθέτες έχασαν την
εμπιστοσύνη τους έναντι του Τραπεζικού συστήματος και σε συνδυασμό με
άλλα προβλήματα πολιτικής φύσεως απέσυραν μαζικά τις καταθέσεις τους.
Ταυτόχρονα, οι δανειολήπτες λόγω της επιβεβλημένης λιτότητας δεν
μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους έναντι των
Τραπεζών και δημιουργούσαν πιστωτικά γεγονότα.
Παρακάτω παρατίθενται διάφορες ερμηνείες και ρήσεις σε ελεύθερη
μετάφραση σχετικά με το Liquidity Risk:
“Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ένα ισότιμο μέλος της ιερής τριάδας των
κινδύνων, οι άλλοι δύο είναι ο πιστωτικός και ο κίνδυνος αγοράς. Είναι ο
λιγότερο κατανοητός από τους υπόλοιπους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι
ερευνητές να χάνουν μια σημαντική διάσταση του κινδύνου, την
διαποικίλιση και την αντιστάθμιση.”
Avinash D.Persaud
President Intelligence Capital Limited
“Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η ταχύτερα ανερχόμενη
επιστήμη στην επιχειρηματική agenda, τόσο σε οικονομικούς οργανισμούς
όσο και σε θέματα πλέον εποπτείας.”
Chris Matten
Partner,Financial Services Indutry Practice
PricewaterhouseCoopers
“Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας από πολλές απόψεις είναι ο
φτωχός συγγενής από τις κατηγορίες κινδύνων που υπάρχουν αλλά αυτός
που ξαφνικά δέχεται την μεγαλύτερη προσοχή από την παγκόσμια
οικονομική κοινότητα.”
Richard Pattinson
Senior Director, Barclays Bank PLC
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3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ως κίνδυνο αγοράς ορίζουμε την αβεβαιότητα σχετικά με τις μεταβολές
των επιτοκίων, χρηματιστηριακών τιμών, συναλλαγματικών ισοτιμιών και
γενικά των παραμέτρων της αγοράς. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
χρησιμοποιούν αξιόγραφα και παράγωγα αξιόγραφα με σκοπό τις
μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η τιμή όμως των αξιογράφων αυτών δεν
παραμένει σταθερή αλλά μεταβάλλεται και μαζί της μεταβάλλεται και η αξία
του συνολικού χαρτοφυλακίου η οποία μπορεί να επηρεάσει το ενεργητικό
και το παθητικό λόγο αλλαγής τιμών. Πιο συγκεκριμένα, ο κίνδυνος αγοράς
εμφανίζεται όταν το χρηματοοικονομικό ίδρυμα συναλλάσσεται στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού αντί να τα διατηρεί για μακροπρόθεσμη
επένδυση. Λαμβάνει, δηλαδή, χώρα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής
στοιχείων μεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού, εξαιτίας των
μεταβολών που εντοπίζονται στα επιτόκια, στην τιμή του συναλλάγματος και
σε άλλες τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Στην χρηματοοικονομική
θεωρία ο κίνδυνος αγοράς ορίζεται ως η διασπορά των μη αναμενόμενων
αποτελεσμάτων του χαρτοφυλακίου τίτλων, που οφείλεται σε αιφνίδιες
διακυμάνσεις ορισμένων χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Ο κίνδυνος
αγοράς προέρχεται από τις μεταβολές στις τιμές των χρηματοοικονομικών
μέσων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, με αποτέλεσμα να
μεταβάλλεται η καθαρής της θέση. (Kevin Dowd, 2002)
Η Επιτροπή της Βασιλείας το 2005 ορίζει τον κίνδυνο αγοράς ως τον
κίνδυνο απωλειών σε θέσεις εντός και εκτός ισολογισμού που προέρχονται
από κινήσεις των τιμών της αγοράς. Η Επιτροπή διακρίνει περαιτέρω τον
κίνδυνο αγοράς στον κίνδυνο κάποιο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο να
μεταβάλλεται περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση με την αγορά (specific risk)
και στον γενικό κίνδυνο αγοράς (general market risk).
Η εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου αγοράς είναι σημαντική καθώς
παρέχει πληροφόρηση στη διοίκηση η οποία μπορεί να συγκρίνει την έκθεση
στον κίνδυνο και την κεφαλαιακή επάρκεια της επιχείρησης. Θέτει λογικά
όρια στις θέσεις αγοράς και πώλησης που διαμορφώνει η επιχείρηση και
επιτρέπει την κατανομή των πόρων με τρόπο που να διασφαλίζεται
καλύτερη απόδοση ανά μονάδα κινδύνου. Ακόμη, διευκολύνει τις
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επιχειρήσεις στον προσδιορισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων όπως
προσδιορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο.
Ο κίνδυνος αγοράς διακρίνεται περαιτέρω στον επιτοκιακό κίνδυνο,
στον συναλλαγματικό κίνδυνο και στον κίνδυνο μετοχών όσον αφορά τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αναπτύσσονται στα παρακάτω κεφάλαια
της εργασίας. (Κ. Κοσμίδου, Κ. Ζοπουνίδης, 2003)

3α. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (INTEREST RISK RATE)
Ο κίνδυνος επιτοκίου μπορεί να οριστεί ως η απώλεια η οποία
προέρχεται από αλλαγές στις χρηματοροές και την αξία περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, ως αποτέλεσμα αλλαγών στα επίπεδα των
επιτοκίων. Η μεταβολή των επιτοκίων μπορεί να αφορά είτε την μεταβολή
της κλήσης της καμπύλης απόδοσης στην περίπτωση των σταθερών
επιτοκίων είτε την μεταβολή των δεικτών με βάση τους οποίους
μεταβάλλονται τα κυμαινόμενα επιτόκια. Γενικά, μπορούμε να πούμε πως η
αξία των μακροπρόθεσμων στοιχείων είναι περισσότερο ευαίσθητη στον
κίνδυνο των επιτοκίων σε σχέση με την αξία των βραχυπρόθεσμων
στοιχείων. (Γαλιάτσος Κ. 2007)
Είναι λογικό, λοιπόν, η έκθεση στο κίνδυνο επιτοκίου να προέρχεται
από τις μη αναμενόμενες αλλαγές στα επίπεδα των επιτοκίων στην αξία μιας
επιχείρησης. Έτσι, συνήθως οι επιχειρήσεις που εκτίθενται σε αυτό το είδος
κινδύνου είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα λέγαμε, μάλιστα, πως ο
κίνδυνος επιτοκίου είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος αγοράς που μπορεί να
αντιμετωπίσουν οι Τράπεζες καθώς σχεδόν το σύνολο των προϊόντων τους
σχετίζεται με τα επίπεδα των επιτοκίων και επηρεάζεται άμεσα από αυτά.
Βέβαια, οι αλλαγές στα επιτόκια είναι σημαντικές και σε άλλες μορφές
επιχειρήσεων καθώς συνδέονται στενά με αλλαγές στον οικονομικό κύκλο
και επηρεάζουν μέσω του κόστους κεφαλαίου την επενδυτική συμπεριφορά
των επιχειρήσεων ενώ προκαλούν και έμμεσες επιδράσεις στις επιχειρήσεις
επηρεάζοντας τις θέσεις τους και την μελλοντική τους κατάσταση.
Επίσης, μπορούμε να πούμε και να ορίσουμε σαν κίνδυνο επιτοκίου τον
κίνδυνο μείωσης της αξίας μιας επένδυσης χρηματιστηριακού
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χαρτοφυλακίου. Καθώς αυξάνονται τα επιτόκια, οι τιμές των ομολόγων
πέφτουν στην δευτερογενή αγορά και το ανάποδο. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, το κόστος ευκαιρίας διακράτησης
ενός ομολόγου μειώνεται και οι επενδυτές θα στραφούν σε επενδυτικά
προϊόντα με μεγαλύτερες αποδόσεις. Ο επιτοκιακός κίνδυνος επηρεάζει
συνήθως τις τιμές των ομολόγων περισσότερο από των μετοχών. Ο κίνδυνος
επιτοκίου, επίσης, χωρίζεται σε δυο υποκατηγορίες, τον κίνδυνο
αναχρηματοδότησης και τον κίνδυνο επανεπένδυσης.
Όσον αφορά τις Τράπεζες, πιο συγκεκριμένα, ο επιτοκιακός κίνδυνος
προκύπτει από την αναντιστοιχία των επιτοκίων που αφορά τόσο τον όγκο
όσο και την διάρκεια των τίτλων, των δάνειων και των εκτός ισολογισμού
στοιχείων της Τράπεζας. Μια μεταβολή επιτοκίων μπορεί να επηρεάσει τόσο
τα δανειακά χαρτοφυλάκια της Τράπεζας όσο και τις καταθέσεις της είτε
θετικά είτε αρνητικά. Για παράδειγμα, η άνοδος των επιτοκίων μετά από
λήψη δάνειου με κυμαινόμενο επιτόκιο. (Κ. Ζοπουνίδης, 2009)
Βασικό πρόβλημα αποτελεί για τις Τράπεζες οι διαφορετικές ληκτότητες
των προϊόντων της κάτι που τις καθιστά ευάλωτες στον κίνδυνο επιτοκίου
(maturity mismatching). Οι Τράπεζες διευκολύνουν την μετατροπή των
βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε μακροπρόθεσμα δάνεια, γεγονός που τις
εκθέτει έναντι στον επιτοκιακό κίνδυνο. Συγκεκριμένα, η διαφορά στις
ληκτότητες αποτελεί πηγή κινδύνου διότι καθορίζει τον χρόνο κατά τον
οποίο τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις θα ανατιμηθούν ώστε
να απεικονίζουν τις αλλαγές στην καμπύλη του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο.
Επίσης, όσον αφορά άλλες λειτουργίες των Τραπεζών, η μετατροπή
στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνει την αγορά πρωτοβάθμιων χρεογράφων
και την έκδοση δευτεροβάθμιων. Τα πρωτοβάθμια χρεόγραφα (ομολογίες,
ομολόγα, συναλλαγματικές, γραμμάτια κ.α.) που συνήθως αγοράζονται από
ένα χρηματοοικονομικό ίδρυμα χαρακτηρίζονται από ημερομηνία λήξης και
ρευστότητα διαφορετική από αυτά των δευτεροβάθμιων (μετοχές) που
διατίθενται προς πώληση. Αντιπαρατάσσοντας τις ημερομηνίες λήξης των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού ως μέρος της συνάρτησης
μετατροπής ενεργητικού, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτίθενται σε
κίνδυνο.
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Εντούτοις, εάν μια Τράπεζα έχει υπερβάλλουσα ευελιξία επιτοκίου στο
ενεργητικό της σε σχέση με το παθητικό της, η μείωση των επιτοκίων θα
διαβρώσει το περιθώριο κέρδους της. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πρόσοδοι
από τα περιουσιακά της στοιχεία θα μειώνονται γρηγορότερα από τα κόστη
δανειοδότησης. Ο επιτοκιακός κίνδυνος μετριέται από τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα συνήθως εβδομαδιαίως, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές που
υπαγορεύουν τη χρήση ή μη των δημοσιευμένων ετήσιων ισολογισμών τους.
Η επιτοκιακή τους θέση καταγράφεται περιοδικά με επανεκτίμηση των
επιτοκιακών όρων της αγοράς, χρησιμοποιώντας διαστήματα απόκλισης σε
σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώς επίσης και χρονικές περιόδους
αποτελεσματικής εφαρμογής των τεχνικών ελάττωσης του επιτοκιακού
κινδύνου. Το κύριο όμως σημείο της ανάλυσης έγκειται στην ωφέλεια από
την εφαρμογή πρακτικών προσομοίωσης του επιτοκιακού κινδύνου στη
βάση των προβλέψεων των μελλοντικών ταμειακών τους ροών.
Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι μέτρησης και ποσοτικοποίησης του
κινδύνου επιτοκίου όπως αυτή του απλού δείκτη διάρκειας D η οποία είναι
και η κυριότερη. Με βάση την μέθοδο αυτή υπολογίζεται ο κίνδυνος
συμφώνα με τις αλλαγές στις τιμές των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού του πιστωτικού ιδρύματος όταν αλλάζουν τα επιτόκια. Σε
περιπτώσεις μεγαλύτερης μεταβολής η Μέθοδος Υπολογισμού Κυρτότητας
μας βοήθα να προβλέψουμε ακριβέστερα τον κίνδυνο.
Για την κάλυψη του κινδύνου επιτοκίου χρησιμοποιούνται κυρίως
παράγωγα προϊόντα όπως οι προθεσμιακές συναλλαγές επιτοκίων, τα
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων, τα δικαιώματα
προαίρεσης επί επιτοκίων, οι ανταλλαγές και άλλα εξειδικευμένα συμβόλαια
όπως τα FRAs, Caps, Floors και Collars. (Χρ. Λεμονάκης, 2015)

3β. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ(FOREIGN EXHANGE RISK)
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αποτελεί και αυτός ειδική υποκατηγορία ή
περίπτωση θα λέγαμε του κινδύνου αγοράς. Συνδέεται με την επίδραση μη
αναμενόμενων μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην αξία μιας
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επιχείρησης. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρεάζουν
τις θέσεις σε συνάλλαγμα που λαμβάνει μια Τράπεζα για την διαχείριση των
διαθέσιμών της ή για λογαριασμό των πελατών της. Έτσι, μπορούμε να
ορίσουμε τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών ως την πιθανότητα
αμέσων ή έμμεσων απωλειών στις χρηματοροές μιας επιχείρησης, τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της, στα κέρδη της και κατ’
επέκταση στην χρηματιστηριακή της αξία.
Ας πάμε λίγο πίσω στο χρόνο τώρα για να δούμε που οφείλεται αυτό
και συγκεκριμένα το 1973 όπου το σύστημα ισοτιμιών άλλαξε από σύστημα
σταθερών ισοτιμιών σε σύστημα κυμαινόμενων ισοτιμιών. Κάθε νόμισμα
καθορίζει την τιμή του από τη ζήτηση που υπάρχει σε αυτό και από την
μεταφορά κεφαλαίων, ωστόσο ο πολιτικός παράγοντας μπορεί επίσης να
παίζει σημαντικό ρολό. Έτσι, λοιπόν, η κατάθεση, για παράδειγμα, σε ξένο
νόμισμα μπορεί να αποφέρει κέρδος ή ζημία ανάλογα με την μελλοντική
ισοτιμία. Η κατεύθυνση που θα πάρει μια ισοτιμία δεν είναι ποτέ πλήρως
υπολογίσιμη καθώς εξαρτάται από μεγάλο αριθμό παραγόντων. Αυτή,
λοιπόν, η μεταβολή των ισοτιμιών των νομισμάτων έχει ως αποτέλεσμα να
επηρεάζεται το ενεργητικό και το παθητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά
και μιας επιχείρησης. Επίσης, σήμερα περισσότερο από ποτέ οι επενδυτές
επενδύουν σε ξένα νομίσματα όπως και πολλά κράτη και τα ταμεία αυτών
διατηρούν ξένα χρεόγραφα και μέρος των διαθέσιμων των ταμείων τους σε
ξένα νομίσματα. (Κ. Καρφάκης, 2001)
Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι
Τράπεζες κατέχουν μεγάλες θέσεις σε συνάλλαγμα, λόγω της
δραστηριότητας τους τόσο σε τρέχουσες όσο και σε προθεσμιακές αγορές
συναλλάγματος, οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς και για τον λόγο αυτό ο
κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών συγκαταλέγεται στους κυριότερους
στον Τραπεζικό κλάδο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε πως ο
συναλλαγματικός κίνδυνος υπολογίζεται από το άθροισμα του
συναλλαγματικού κινδύνου ανά νόμισμα το οποίο κατέχει μια Τράπεζα. Έτσι,
μπορεί να υπολογιστεί και η συνολική ζημία ή το κέρδος στην καθαρή θέση
της Τράπεζας. Επίσης, ας μην ξεχνάμε πως η ισοτιμία μεταξύ τριών
νομισμάτων μπορεί να διαφέρει μεταξύ τους. Έτσι. μια Τράπεζα μπορεί να
επενδύσει σε πολλά νομίσματα και να μειώσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο,
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γιατί η πτώση ενός νομίσματος μπορεί να αντισταθμίζεται από την άνοδο
ενός άλλου.
Στο κομμάτι της δανειοδότησης τώρα των Τραπεζών είτε από αυτές είτε
προς αυτές, ο συναλλαγματικός κίνδυνος έχει σημαντική θέση και η
επίδραση του μπορεί να είναι διπλή. Αρχικά, τα αναμενόμενα κέρδη από
τους τόκους ενός δάνειου που χορηγήθηκε σε ξένο νόμισμα επηρεάζονται
από την μεταβολή της αρχικής ισοτιμίας θετικά ή αρνητικά. Για παράδειγμα,
αν μια Τράπεζα χορηγήσει δάνειο σε ένα Χ ξένο νόμισμα και το νόμισμα
αυτό κινηθεί πτωτικά σε σχέση με το εγχώριο, τότε μπορεί η Τράπεζα να
υποστεί ζημία από την μετατροπή του Χ νομίσματος στο εγχώριο καθώς η
διαφορά της ισοτιμίας να είναι τόσο διαφορετική από την αρχική που η
Τράπεζα να μην κερδίσει ούτε καν τους τόκους που υπολόγιζε στην
περίπτωση αυτή. Βεβαία, στην προκείμενη περίπτωση κερδισμένος θα είναι
ο δανειολήπτης καθώς θα ωφεληθεί από την πτώση του Χ νομίσματος και θα
μπορεί να ξεπληρώνει με λιγότερα εγχώρια χρήματα την δόση του στο Χ ξένο
νόμισμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελληνική Τραπεζική Αγορά
αποτελεί η περίπτωση των στεγαστικών δάνειων σε Ελβετικό Φράγκο την
πρώτη δεκαετία του 2000 όπου πολλοί Έλληνες δανειολήπτες επέλεξαν την
λήψη στεγαστικού δάνειου κυμαινόμενης ισοτιμίας σε CHF νόμισμα με
σκοπό να εκμεταλλευτούν την πτωτική τάση του Ελβετικού Φράγκου. Τα
επόμενα όμως χρόνια από το 2011-2012 περίπου και μετά η ανοδική τάση
του Φράγκου τους οδήγησε σε πολύ δυσμενή θέση καθώς καλούνταν να
αποπληρώσουν τόσο τους τόκους του δανείου τους άλλα και την διαφορά
στην αρχική ισοτιμία του CHF. (Π. Λιαργκόβας, 1994)
Για τον λόγο αυτό κάθε Τράπεζα πρέπει να κατέχει σε αντίστοιχο
νόμισμα το παθητικό χρηματοδότησης ώστε να αποφεύγονται οι μεταβολές
στην ισοτιμία που επηρεάζουν το ενεργητικό. Θα πρέπει να υλοποιείται
αναδιάρθρωση των θέσεων σε συνάλλαγμα, με διαφοροποίηση του ύψους
κάθε νομίσματος είτε ακόμα και με ταυτόχρονη ανάληψη αξιοσημείωτης
ζημίας ή κόστους για το κλείσιμο μιας θέσης και την ανάληψη μιας νέας.
Για τις επιχειρήσεις γενικότερα τώρα μπορούμε να πούμε πως
εκτίθενται στον συναλλαγματικό κίνδυνο με διαφόρους τρόπους. Μια
εξαγωγική επιχείρηση, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει συναλλαγματικό
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κίνδυνο καθώς η ισοτιμία του ξένου ως προς το εγχώριο νόμισμα
μεταβάλλεται. Επίσης, θα μπορούσε η ίδια η επιχείρηση να εισάγει πρώτες
ύλες ή να κατέχει περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό και να επηρεάζουν
τον βαθμό έκθεσης της στον συναλλαγματικό κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά και μια
εγχώρια επιχείρηση χωρίς συναλλαγές με το εξωτερικό θα μπορούσε να
επηρεαστεί από τις συναλλαγματικές μεταβολές των ισοτιμιών λόγω της
ύπαρξης εισαγόμενου ανταγωνισμού.
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος μπορεί να διακριθεί στα παρακάτω είδη:
 Κίνδυνος συναλλαγών (transaction risk).
Ο κίνδυνος συναλλαγών είναι κυρίως κίνδυνος επί των
χρηματοροών
και
απεικονίζει
την
επίδραση
των
συναλλαγματικών ισοτιμιών στις εισπράξεις και πληρωμές μιας
επιχείρησης την παρούσα περίοδο.
 Κίνδυνος μετατροπής (translation risk).
Ο κίνδυνος μετατροπής είναι κυρίως κίνδυνος ισολογισμού και
σχετίζεται με την επίδραση των συναλλαγματικών μεταβολών
στην αποτίμηση μιας συνδεδεμένης εταιρίας με έδρα σε άλλο
κράτος και συγκεκριμένα με την απεικόνιση της στις οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής εταιρίας. Ο κίνδυνος εμφανίζεται κατά
την ενοποίηση των λογιστικών καταστάσεων μιας επιχείρησης
που δραστηριοποιείται σε διάφορα κράτη όταν όλα τα στοιχεία
πρέπει να μετατραπούν σε κοινό νόμισμα.
 Οικονομικός κίνδυνος (economic risk).
Ενώ οι κίνδυνοι συναλλαγών και μετατροπής απεικονίζουν την
παρούσα επίδραση από την μεταβολή των συναλλαγματικών
ισοτιμιών, ο οικονομικός κίνδυνος αναφέρεται στην επίδραση
των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην παρούσα αξία των
σημερινών και μελλοντικών χρηματοροών της επιχείρησης. Για
την εκτίμηση του οικονομικού κινδύνου απαιτείται ο
προσδιορισμός της επίδρασης των διακυμάνσεων των
συναλλαγματικών ισοτιμιών στους χρηματοοικονομικούς δείκτες
της επιχείρησης και τις επενδυτικές της αποφάσεις.
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Γενικότερα τώρα μια επιχείρηση ή ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να
αντιμετωπίσει ή πιο σωστά για να διαχειριστεί τον συναλλαγματικό κίνδυνο
θα πρέπει αρχικά να προσδιορίσει το είδος του συναλλαγματικού κινδύνου
που αντιμετωπίζει και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους να
προσπαθήσει να τον μετρήσει. Στην συνεχεία η διοίκηση της επιχείρησης θα
πρέπει να αναπτύξει την κατάλληλη στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου
και να εκτελέσει την αντισταθμιστική πολιτική της. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες και παρακολούθηση σε
τακτά διαστήματα των ισοτιμιών και της συνολικής θέσης της επιχείρησης.
Κυριότερο εργαλείο για τις επιχειρήσεις στην διαχείριση του
συναλλαγματικού κινδύνου είναι τα παράγωγα. Τα πιο ευρύτερα
χρησιμοποιούμενα παράγωγα για την αντιστάθμιση του κινδύνου είναι τα
προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε ξένο
νόμισμα και τα δικαιώματα επί νομισμάτων. Καθώς τώρα οι περισσότερες
μέθοδοι διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου περιλαμβάνουν μεταφορά
κεφαλαίων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εμπόδια και κανονισμοί
που έχουν οριστεί από διάφορες χώρες και περιορίζουν τη ροή και τη
μετατρεψιμότητα των εγχώριων νομισμάτων. (Γκ. Χαρδούβελης, Ε.
Τσιριτάκης, 2003)

3γ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (EQUITY RISK)
Η τελευταία κατηγορία θα λέγαμε του κινδύνου αγοράς είναι ο
κίνδυνος μετοχών ή χρηματιστηριακής άξιας διαφορετικά. Με τον ορό Equity
Risk ορίζουμε τον βαθμό ευαισθησίας και προκύπτει από την φύση των
περιουσιακών στοιχείων μια επιχείρησης αλλά και την χρηματοοικονομική
της πολιτική. Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ακόμα και μια επιχείρηση
κατέχει στο χαρτοφυλάκιο της μετοχές άλλων εταιριών. Οι μετοχές αυτές
όπως είναι αναμενόμενο επιδέχονται μεταβολές στο επίπεδο των τιμών τους
και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μεταβολή εξίσου και της καθαρής θέσης
του ιδρύματος ή της επιχείρησης που τις κατέχει. Κατά συνέπεια ο κίνδυνος
μετοχών εκφράζει τον κίνδυνο μείωσης της αξίας μιας επένδυσης λόγω των
δυναμικών που υπάρχουν στην αγορά μετοχών. (W.Goetzmann, R.Ibbotson,
2006)
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Ο συνολικός κίνδυνος από μια θέση σε μετοχή καθορίζεται από
συστηματικούς και μη συστηματικούς παράγοντες ανάλογα με την
προέλευση του κινδύνου. Αν ο κίνδυνος δηλαδή προέρχεται από οικονομικές
μεταβολές της αγοράς γενικότερα οι οποίες επηρεάζουν τις τιμές των
μετοχών συνολικά ή οι μεταβολές αφορούν συγκεκριμένες μετοχές και τους
εκδότες αυτών. Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν σε μείωση του
συστηματικού κινδύνου είναι η συγκέντρωση λόγω συγχωνεύσεων και
εξαγορών και η ελαστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου. Ο δε μη
συστηματικός κίνδυνος μπορεί επίσης να μειωθεί μέσω των συγχωνεύσεων
αλλά και να αυξηθεί με την μόχλευση, την αύξηση του ανταγωνισμού και την
χρήση των παραγώγων. Με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου είναι
λογικό να εμφανίζεται τόσο αύξηση όσο και μείωση του συστηματικού και
του μη συστηματικού κινδύνου κατά περίπτωση.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως για την μέτρηση του κινδύνου
αυτού είναι η τυπική απόκλιση των αποδόσεων η οποία εκφράζει τον
συνολικό κίνδυνο μιας μετοχής. Οι επενδυτές που διακρατούν περιουσιακά
στοιχεία που φέρουν κίνδυνο θα πρέπει να αποζημιώνονται. Το ασφάλιστρο
κινδύνου (equity premium) εκφράζει την αποζημίωση πάνω από το χωρίς
κίνδυνο επιτόκιο την οποία οι επενδυτές απαιτούν για να διακρατούν τις
μετοχές εταιριών. Όσο μεγαλύτερη η μακροοικονομική αβεβαιότητα που
αντιμετωπίζει ένα χαρτοφυλάκιο ενός επενδύτη τόσο μεγαλύτερη ανταμοιβή
για την επένδυση του απαιτεί.
Η κυριότερη μέθοδος αντιμετώπισης και διαχείρισης του κινδύνου
μετοχών είναι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω η οποία στην ουσία επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο σε διαφορετικού
είδους στοιχεία για να καλύψει περιπτώσεις μη αναμενόμενων μεταβολών
στις τιμές των μετοχών ενός συγκεκριμένου τύπου.
Μια δεύτερη μέθοδος διαχείρισης του Equity Risk είναι η αναδιανομή
των περιουσιακών στοιχείων (asset allocation). Με την αναδιανομή των
περιουσιακών στοιχείων η επιχείρηση ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
μεταβάλει την σύνθεση του χαρτοφυλακίου συμφώνα με τις τάσεις τις
αγοράς. Αν για παράδειγμα μια Τράπεζα εκτιμά πως οι μετοχές οι οποίες
διακατέχει πρόκειται να αυξηθούν, τότε φροντίζει να προμηθευτεί κι άλλες
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ίδιες μετοχές μειώνοντας αντίστοιχα άλλα περιουσιακά στοιχεία και το
αντίστροφο. Η μέθοδος βέβαια αυτή εμπεριέχει μεγάλο ποσοστό
αβεβαιότητας καθώς ποτέ δεν μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος για την
τάση στις τιμές των μετοχών που κατέχει άλλα και απαιτεί συνεχή και
έγκαιρη παρακολούθηση του κλίματος της αγοράς.
Τέλος για ακόμη μια φορά λύση στην διαχείριση του συγκεκριμένου
κινδύνου δίνουν τα παράγωγα. Με τα κατάλληλα παράγωγα τα ιδρύματα
μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο μετοχών και ταυτόχρονα να
διατηρήσουν στην κατοχή τους τις μετοχές που επιθυμούν. Επίσης αν μια
επιχείρηση διακατέχει μόνο εγχώριο χαρτοφυλάκιο μετοχών μπορεί με την
διεθνή διαφοροποίηση και την αγορά παραγώγων να ξεπεράσει τα εμπόδια
που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε ξένες αγορές. Τα πιο δημοφιλή
παράγωγα (equity derivatives) που χρησιμοποιούνται είναι τα συμβόλαια
μελλοντικής εκπλήρωσης επί δεικτών (stock index future contracts), τα
δικαιώματα επί δεικτών (index/equity options) και οι ανταλλαγές μετοχών
(equity swaps). (W.Goetzmann, R.Ibbotson, 2006)

4. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)
Εισαγωγή
Η πρακτική της Διαχείρισης Κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
εξελίχθηκε ταχύτητα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήμερα. Το
συνεχώς εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, καθώς επίσης και οι
πιέσεις που ασκήθηκαν σε εποπτικό επίπεδο από τις εθνικές αρχές λόγω των
προβλημάτων και της αστάθειας που παρουσίαζαν τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα εκείνη την εποχή, δημιούργησαν την ανάγκη για αυξημένη
επιτήρηση και έλεγχο. Συνεπώς, η εποπτεία της διεθνούς Τραπεζικής
αποτελεί ένα πιο πρόσφατο φαινόμενο στην οικονομική ιστορία. Μέχρι
εκείνη την χρονική στιγμή τα τραπεζικά ιδρύματα με διεθνή παρουσία
παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό υπό τον έλεγχο των Κεντρικών Τραπεζών της
χώρας καταγωγής τους και δεν υπήρχε κάποιος υπερεθνικός συντονισμός ή
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μια κοινή πολιτική εποπτείας των ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα οι πρακτικές
εποπτείας που εφαρμόζονταν κατά τόπους να είναι σε μεγάλο βαθμό
διαφοροποιημένες και εξαρτημένες από διάφορες εθνικές συνήθειες. (Basel
Committee on Banking Supervision, 2010)
Πιο συγκεκριμένα, μετά την κατάρρευση της γερμανικής τράπεζας
Herstatt, το 1974, και της αμερικανικής Franklin National, το ενδιαφέρον των
οικονομικών αρχών των κρατών τόσο της Ευρώπης όσο και του παγκόσμιου
οικονομικού ιστού στράφηκε στην αλληλεξάρτηση και συντονισμό των
επιμέρους εθνικών Τραπεζικών συστημάτων στα θέματα της Τραπεζικής
εποπτείας. Έτσι, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS – Bank of
International Settlements) οδηγήθηκε στην δημιουργία της Επιτροπής για
την Τραπεζική Εποπτεία. Αυτή η Επιτροπή υπήρξε πρόδρομος της Επιτροπής
της Βασιλείας (Basel Committee) η οποία και συστάθηκε το 1974. Μέλη της
ήταν οι διοικητές των κεντρικών Τραπεζών και άλλες εποπτικές αρχές από
τα κράτη-μέλη του «Group of Ten» (G-10) και σήμερα προέρχονται από την
Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γαλλία, τη
Γερμανία, την Ινδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Κορέα, το Λουξεμβούργο,
το Μεξικό, τις Κάτω Χώρες, τη Ρωσία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία,
το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. (www.bis.org/bcbs, 2017)
Η νομική φύση της Επιτροπής της Βασιλείας.
Η Επιτροπή της Βασιλείας δρα ως ένα ανεπίσημο ελεύθερο όργανο
(forum) το όποιο όμως δεν έχει την εξουσία να θεσπίζει νόμους ούτε
εκτελεστικές εξουσίες παρά μόνο διατυπώνει εποπτικά πρότυπα και
προτείνει γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες προς τις εθνικές εποπτικές αρχές
οι οποίες με την σειρά τους δεν είναι υποχρεωμένες βάσει κάποιου νόμου
να ακολουθούσουν, αλλά στα πλαίσια μια κοινής πολίτικης που υιοθετείται
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως εναρμονίζονται με αυτά τα
πρότυπα όσον αφορά το κομμάτι της εποπτείας τους και τις βέλτιστες
πρακτικές έλεγχου. Δεν είναι διεθνής οργανισμός, αλλά μια «de facto»
οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα και εδρεύει στην πόλη της
Βασιλείας της Ελβετίας. Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι χώρες δεν
ενσωματώνουν πάντοτε και πλήρως τους κανόνες της στο εθνικό δίκαιο ή
στο αντίστοιχο εθνικό ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα
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πολλές φορές οι χώρες μέλη να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν με
διαφορετικό τρόπο τις συμφωνίες της Βασιλείας και κατά το δοκούν.
Συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο και τα μέλη της αντιπροσωπεύονται από τις
αντίστοιχες Κεντρικές Τράπεζες των χωρών μελών ή από την αρμόδια αρχή
της χώρας για την εποπτεία των ιδρυμάτων.
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε πως ο κυριότερος σκοπός της
δημιουργίας της Επιτροπής ήταν και είναι ο έλεγχος των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων όσον αφορά την κεφαλαιακή τους επάρκεια και η θέσπιση ενός
ελάχιστου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων τους σε σχέση με τον
αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. Σκοπός των κανόνων της Επιτροπής
είναι η εξασφάλιση της σταθερότητας του πιστωτικού συστήματος
παγκοσμίως αλλά και η δημιουργία συνθηκών ίσου ανταγωνισμού.
Έτσι σήμερα μπορούμε να πούμε πως έχουμε οδηγηθεί σε μια πιο
ομοιόμορφη αντιμετώπιση στο θέμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων των
Τραπεζικών ιδρυμάτων παγκοσμίως, καθώς οι περισσότερες χώρες με
ανεπτυγμένους Τραπεζικούς τομείς έχουν προσαρμόσει τους κανονισμούς
τους στους κανόνες των συνθηκών της Επιτροπής Βασιλείας. Πιο
συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενσωμάτωσε στο κοινοτικό θεσμικό
πλαίσιο της Τραπεζικής εποπτείας της τις αντίστοιχες διατάξεις της Βασιλείας
με τις οδηγίες 2006/48/EK και 2006/49/ΕΚ που αφορούν την άσκηση
δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και την επάρκεια των ιδίων
κεφαλαίων τους και των επιχειρήσεων επενδύσεων. (2006/49/EC OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, 2006]
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Εικόνα 1: Ο
Οργανόγραμμα
ργανόγραμμα της Επιτροπής Βασιλείας (πηγή: BIS – Αύγουστος 2011)

4α. ΒΑΣΙΛΕΙΑ I
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο σημαντικότερος παράγοντας για την
Διαχείριση Κίνδυνων που τέθηκε από τις Εποπτικές Αρχές είναι η
κεφαλαιακή επάρκεια που στοχεύει να θέσει ένα ελάχιστο επίπεδο ιδίων
κεφαλαίων ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με το
αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. Διαμορφώθηκε έτσι, μια κοινή
αντίληψη από τα μελή της Επιτροπής για την αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός
Διεθνούς Συμφώνου (Συνθήκη). Κύριος στόχος και σκοπός είναι η
ενδυνάμωση της σταθερότητας του Τραπεζικού συστήματος
συστήματος διεθνώς και η

47

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΣΔΥΣ

εξάλειψη κάθε πηγής δημιουργίας αθέμιτου ανταγωνισμού προερχόμενου
από τις διαφορές στις ανάγκες και στην μέτρηση της κεφαλαιακής επάρκειας
στις διάφορες χώρες. (en.wikipedia.org/wiki/Basel_I, 2017)
Το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel Capital
Accord ή Basel I) αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα μέτρησης των κίνδυνων.
Ορίζονται δυο δείκτες , ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy
Ratio – CAR) και ο Δείκτης Πρωτογενούς Κεφαλαίου (Tier I Ratio). Στον Δείκτη
Κεφαλαιακής Επάρκειας το κεφάλαιο αποτελεί τον αριθμητή του κλάσματος
και διακρίνεται σε δυο κατηγορίες, το βασικό κεφάλαιο (Tier I) και λοιπά
ιδία κεφάλαια (Tier II). Ορίζεται ότι το πρώτο πρέπει να είναι τουλάχιστον το
50% του αθροίσματος των δύο (το Tier II δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%
του Tier I). Ο δε παρονομαστής στο ίδιο κλάσμα αποτελείται από το
άθροισμα των στοιχείων του ενεργητικού σταθμισμένα όμως ως προς τον
πιστωτικό κίνδυνο (Risk Adjusted Assets – RAA). Το αποτέλεσμα του
κλάσματος πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 8%. Με αλλά λόγια, το
Σύμφωνο της Βασιλείας καθιέρωσε ως ελάχιστη τιμή του Δείκτη
Κεφαλαιακής Επάρκειας το 8% που σημαίνει πως ένα χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα για να εξασφαλίσει επαρκή κεφαλαιοποίηση πρέπει το συνολικό του
κεφάλαιο (Tier I+II) να υπερβαίνει το 8% του σταθμισμένου ως προς τον
κίνδυνο ενεργητικού. (Σταικούρας Χ. 2005)
Ο δεύτερος δείκτης που ορίζεται από το σύμφωνο υπολογίζεται από
ένα λόγο που έχει ως αριθμητή μόνο το βασικό κεφάλαιο (Tier I) και
παρονομαστή που συμπίπτει με αυτόν του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας.
Πιο συγκεκριμένα, το Tier I πρέπει να υπερβαίνει το 4% του ενεργητικού,
σταθμισμένο ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο.
Για να θεωρείται πως μια Τράπεζα, λοιπόν, έχει επαρκή κεφάλαια
συμφώνα με τις αρχές του Συμφώνου της Βασιλείας θα πρέπει να ισχύουν
ταυτόχρονα οι δύο συνθήκες που περιγράψαμε παραπάνω:
 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας = (Tier I + Tier II) / RAA >= 8%
 Δείκτης Πρωτογενούς Κεφαλαίου = (Tier I) / RAA >= 4%
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Ο δείκτης Tier I (το πρωτογενές κεφάλαιο, Core Capital) αποτελείται από
κοινές και προνομιακές μετοχές, ομολόγα και μειονοτικά δικαιώματα της
Τράπεζας σε θυγατρικές της. Ο δείκτης Tier II (το συμπληρωματικό ή
δευτερογενές κεφάλαιο, Supplementary Capital) περιλαμβάνει προβλέψεις
για επισφαλή δάνεια, καθώς και προνομιούχες μετοχές και ομολόγα που δεν
ανήκουν στο Tier I.
Έτσι, λοιπόν, αφού προηγήθηκαν μια σειρά από παρατηρήσεις και
διορθώσεις, το Σύμφωνο της Βασιλείας οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από
τις χώρες της Ομάδας των Δέκα και οι Τράπεζες μπορούσαν να το
εφαρμόσουν από τον Ιούλιο του 1988. Τελικός χρόνος εφαρμογής του
συστήματος ορίστηκε η 31/12/1992 και από τον Σεπτέμβριο του 1993
ανακοινωθήκαν τα πρώτα αποτελέσματα από τις χώρες που το εφάρμοσαν.
Στην Ελλάδα η εφαρμογή του Σύμφωνου εξειδικεύτηκε με δύο
διαφορετικές πράξεις, την ΠΔΤΕ 2053/92 που αφορά στα εποπτικά ιδία
κεφάλαια και την ΠΔΤΕ 2054/18-03-1992 που ορίζει την στάθμιση του
ενεργητικού.
Η διεθνής αποδοχή του συμφώνου υπήρξε εντυπωσιακή και ειδικά στην
περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντίστοιχες διατάξεις
ενσωματώθηκαν στο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο της Τραπεζικής εποπτείας,
με αποτέλεσμα την αναμφισβήτητη ενίσχυση της φερεγγυότητας των
Τραπεζών κατά την προηγούμενη και τρέχουσα δεκαετία.
Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 είχε γίνει σαφές ότι το
Σύμφωνο της Βασιλείας Ι είχε αδιαμφισβήτητες ελλείψεις και αδυναμίες. Για
παράδειγμα, οι σταθμίσεις που προέβλεπε το Σύμφωνο της Βασιλείας του
1988 για τα στοιχεία του ενεργητικού βασίζονταν αποκλειστικά στην έκθεση
στον πιστωτικό κίνδυνο. Αγνοούσε, επομένως, άλλες μορφές Τραπεζικών
κινδύνων, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο νομικός
κίνδυνος κ.λπ.
Επίσης, οι κανόνες της Βασιλείας σχεδιάστηκαν για την εποπτεία των
δραστηριοτήτων των διεθνών Τραπεζών που δραστηριοποιούνται κυρίως
στις βιομηχανικές χώρες. Εντούτοις, η λογική των κανόνων κεφαλαιακής
επάρκειας έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες του κόσμου και εφαρμόζεται
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σε Τραπεζικά ιδρύματα και επενδυτικές εταιρείες ανεξάρτητα από το
μέγεθός τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για τον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που είναι περισσότερο πολύπλοκος, οι
γενικευμένοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας να καθίστανται
αναποτελεσματικοί.
Έτσι, λοιπόν, η Βασιλεία Ι θεωρήθηκε ότι απέτυχε να εκπληρώσει τους
στόχους της και κυρίως δεν μπόρεσε να καταστήσει το διεθνές
χρηματοπιστωτικό σύστημα λιγότερο ασταθές και να είναι σε θέση να
αποτρέψει την εκδήλωση χρηματοοικονομικών κρίσεων. (Πετράκης Π. 2007)
4β. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ
Η συνειδητοποίηση των αδυναμιών του συμφώνου της Βασιλείας Ι,
αλλά και η πίεση της αγοράς οδήγησε στην έναρξη των εργασιών για την
αναθεώρησή του από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όφειλε να αναθεωρήσει τις οδηγίες περί
κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίες σε αντίθεση με τις συστάσεις της
Επιτροπής της Βασιλείας είναι υποχρεωτικές. Το 2001, η Επιτροπή Βασιλείας
εξέδωσε και νέο έγγραφο, στο οποίο παρουσιάζονται με λεπτομερέστερο
τρόπο οι αναθεωρημένες προτάσεις, με προβλεπόμενο χρόνο εφαρμογής το
2004. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της εξέδωσε κείμενο προς σχολιασμό,
το οποίο ουσιαστικά στήριζε το έγγραφο της Βασιλείας, αλλά εστίαζε
περισσότερο σε θέματα που αφορούσαν αποκλειστικά τη Νομισματική
Ένωση και αποτέλεσε βάση για την εναρμόνιση της Βασιλείας στα πλαίσια
της Ευρωζώνης. (ΕKT- Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός 2016)
Έτσι, στις 26 Ιουνίου 2004 εκδόθηκε το αναθεωρημένο εποπτικό
πλαίσιο της Κεφαλαιακής Επάρκειας, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ
και πρόκειται να εφαρμοστεί πλήρως μέχρι το 2015.
Η Βασιλεία ΙΙ εστιάζει στο πρόβλημα επιλογής (trade-off) μεταξύ της
ανάγκης για σταθερότητα του Τραπεζικού συστήματος και της
μεγιστοποίησης των κερδών η οποία συνεπάγεται και ανάληψη υψηλοτέρων
κινδύνων.
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Εστιάζει σε τρεις κύριες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των
ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, του εποπτικού ελέγχου και της
πειθαρχίας της αγοράς, οι οποίες είναι γνωστές ως τρεις πυλώνες. Σκοπός
είναι να ενισχυθούν και να εποπτευθούν οι διεθνείς Τραπεζικές απαιτήσεις.
Οι βασικοί στόχοι του νέου Συμφώνου συνίστανται στα ακόλουθα:
 Να αποδοθεί έμφαση στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και στη
διαφάνεια της αγοράς.
 Η επαρκής κάλυψη του συνόλου των χρηματοοικονομικών και μη
κινδύνων.
 Η σταδιακή σύγκλιση του ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων
προς το οικονομικό κεφάλαιο των Τραπεζών, μέσω της
αναγνώρισης από τις εποπτικές αρχές της αποτίμησης του
κινδύνου που πραγματοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες.
Το νέο σύμφωνο της Βασιλείας απαρτίζεται από τρεις πυλώνες:
I. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον καθορισμό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων για την κάλυψη του πιστωτικού και του λειτουργικού
κινδύνου.
II. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον καθορισμό του σκοπού στον οποίο
αποβλέπει η διαδικασία της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας
των Τραπεζών από τις εποπτικές αρχές, καθώς και την θέσπιση των
γενικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν την διαδικασία αυτή.
III. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς
μέσω της δημοσιοποίησης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών
στοιχείων.
Οι τρεις αυτοί πυλώνες του νέου Συμφώνου είναι αμοιβαίως
αλληλοενισχυόμενοι. Αναμφίβολα, η αποτελεσματικότητα των κανόνων του
πρώτου πυλώνα εξαρτάται καθοριστικά από την ικανότητα των εποπτικών
αρχών να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή τους μέσω των εξουσιών του 2ου
πυλώνα. Επίσης, οι αυξημένες υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων του
3ου πυλώνα διαμορφώνουν τα κατάλληλα κίνητρα για τη βελτίωση των
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διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που αναπτύσσουν οι Τράπεζες.
(Δερμεντζόγλου Χρήστος, 2014)

[Οι τρεις Πυλώνες της Βασιλείας ΙΙ. Πηγή: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος]

Τέλος συγκρίνοντας το Σύμφωνο της Βασιλείας I με αυτό της Βασιλείας
II καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το Σύμφωνο του 1988 επικεντρωνόταν
στο συνολικό ύψος του κεφαλαίου του Πιστωτικού Ιδρύματος, που είναι
σημαντικό στη μείωση του κινδύνου για χρεοκοπία και του πιθανού κόστους
για τους καταθέτες σε περίπτωση κατάρρευσης ενός Πιστωτικού Ιδρύματος.
Το νέο Πλαίσιο επικεντρώνεται στο να ενισχύσει τη σταθερότητα και την
ασφάλεια του συστήματος δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον εσωτερικό
έλεγχο και στην αποτελεσματική διοίκηση του Πιστωτικού Ιδρύματος, στη
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διαδικασία εποπτικού ελέγχου και στην πειθαρχία της αγοράς. (Bank of
England, 2005)

4γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ
Το χρηματοπιστωτικό σύστημα εισήλθε στην οικονομική κρίση το 2007
έχοντας σοβαρές αδυναμίες οι οποίες αναδείχθηκαν όσο προχωρούσαν σε
βαθύτερη ύφεση οι παγκόσμιες οικονομίες. Η εφαρμογή του Συμφώνου της
Βασιλείας ΙΙ συνέπεσε χρονικά με την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής
αυτής κρίσης του 2007-2008 γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα την μη πλήρη
εφαρμογή του και στην ουσία δεν του δόθηκε μια καθαρή ευκαιρία να
αποδείξει τις δυνατότητες του στην προσπάθεια των πιστωτικών ιδρυμάτων
να είναι έτοιμα και σε θέση να αμβλύνουν τις επιπτώσεις μιας τέτοιας
κρίσης. Επίσης, το ελλιπές κεφαλαιακό απόθεμα σε συνδυασμό με τη
χαμηλή ρευστότητα και τους χαλαρούς κανόνες εκτίμησης των πραγματικών
αναγκών κεφαλαιακής επάρκειας, αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες
τροφοδότησης αυτής της ιδιαίτερα δυσμενούς οικονομικής εξέλιξης.
Συνεπώς, έγινε αντιληπτό ότι ορισμένες κατηγορίες κεφαλαίων που
συμπεριλαμβάνονται στα εποπτικά, αδυνατούν να καλύψουν τις
ενδεχόμενες ζημίες. (Basel Committee of Banking Supervision, 2010)
Σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Nout Welling, πρόεδρο της Επιτροπής της
Βασιλείας, σε ομιλία του τον Σεπτέμβριο του 2010 παραδέχτηκε τις
ανεπάρκειες του ισχύοντος τότε κανονιστικού πλαισίου και τις αναφέρει
αναλυτικά ως εξής:
 Το επίπεδο και η ποιότητα του κεφαλαίου που οδήγησε σε
υπερβολική μόχλευση
 Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που ορίζονταν για τα επενδυτικά
χαρτοφυλάκια
 Και η μη ύπαρξη κανόνων για τον έλεγχο της ρευστότητας των
οργανισμών.
Έτσι, η Επιτροπή οδηγήθηκε στην αναθεώρηση των ορισμών των
εποπτικών κεφαλαίων και οι νέοι κανόνες θα αποτελέσουν στην ουσία μια
αναβάθμιση των προηγούμενων κανόνων που αφορούσαν στη διάσωση των
Τραπεζών από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
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Το νέο πλαίσιο γνωστό και ως Βασιλεία ΙΙΙ εκδόθηκε στις 12/09/2010
και λειτούργει ρυθμιστικά από το 2013 μέχρι και σήμερα. Τον κορμό του
νέου πλαισίου αποτελούν δυο σημαντικές εκθέσεις της Επιτροπής της
Βασιλείας:
 Basel ΙΙΙ : A global regulatory framework for more resilient banks and
banking systems
 Basel ΙΙΙ: International Framework for liquidity risk measurement,
standards and monitoring.
Το παγκόσμιο εποπτικό πλαίσιο αναθεωρήθηκε πλήρως, με στόχο την
ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητάς του, μέσω ενίσχυσης των
κεφαλαίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ποσοτική αλλά και σε
ποιοτική βάση. Επίσης, τέθηκαν και ισχυροί περιορισμοί όσον αφορά στη
μόχλευση , αξιολογήθηκαν εκ νέου και εξαλείφθηκαν σημαντικά κίνητρα
ανάληψης επιπρόσθετου κινδύνου, καθιερώθηκαν διεθνή standards όσον
αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και τη διαχείριση του κινδύνου.
Το νέο, λοιπόν, πλαίσιο αποτελεί βελτίωση και συμπλήρωση του
υφιστάμενου και όχι μια καινούργια συμφωνία και έχει ως στόχο την
ενδυνάμωση της σταθερότητας του παγκόσμιου Τραπεζικού συστήματος
κινούμενο σε δυο κατευθύνσεις. Την μικροοικονομική ή της
μικροπροληπτικής εποπτείας
και την μακροοικονομική ή
μακροπροληπτικής εποπτείας. (Basel Committee of Banking Supervision,
2010)
Πιο συγκεκριμένα, θα λέγαμε ότι οι ρυθμιστικοί κανόνες που
αποσκοπούν στην ευρωστία των Τραπεζών καλούνται κανόνες
μικροπροληπτικής εποπτείας, ενώ όσοι αποσκοπούν στους κινδύνους του
εξωτερικού περιβάλλοντος, καλούνται κανόνες μακροπροληπτικής
εποπτείας. Η κεφαλαιακή επάρκεια είναι το σημαντικότερο εργαλείο της
μικροπροληπτικής εποπτείας, το οποίο μετριάζει την έκθεση στον κίνδυνο
και διασφαλίζει τους καταθέτες. Συνεπώς, η εποπτική αρχή καλείται να
καθορίσει τα επίπεδα μόχλευσης και το απόθεμα κεφαλαίου ανάλογα με
τους δυνητικούς κινδύνους.
Αναλυτικότερα, θα λέγαμε η μικροπροληπτική εποπτεία αφορά κυρίως
προβλήματα που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα ιδρύματα, χωρίς αντίκτυπο
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στο σύστημα συνολικά. Η μακροπροληπτική εποπτεία εστιάζει στους
κινδύνους για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως
συνόλου οι οποίοι πηγάζουν από τη συλλογική συμπεριφορά των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από τις διασυνδέσεις μεταξύ των
ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών και των αγορών, καθώς
επίσης και από το μικροοικονομικό περιβάλλον.
Μια άλλη κατηγοριοποίηση των τροποποιήσεων του νέου πλαισίου
είναι σε δυο κατηγορίες και αφορούν στις διατάξεις του υπάρχοντος
πλαισίου οι οποίες έχουν τροποποιηθεί και έχουν γίνει προσθήκες και στις
διατάξεις που αποτελούν καινοτόμα στοιχεία του νέου πλαισίου. Στην πρώτη
κατηγορία ανήκουν οι διατάξεις που αφορούν στα ίδια κεφάλαια και η
κάλυψη των Τραπεζών έναντι της έκθεσης τους στον πιστωτικό κίνδυνο. Στην
δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι διατάξεις που αφορούν στον Συντελεστή
Μόχλευσης, στον Συντελεστή Κάλυψης Ρευστότητας, στον Συντελεστή
Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης, στα Εργαλεία Παρακολούθησης του
Κίνδυνου Ρευστότητας, στο Κεφαλαιακό απόθεμα για λογούς συντήρησης
και στο Ανακυκλικό Κεφαλαιακό απόθεμα.
Αυτό το νέο μεταρρυθμιστικό σύνολο κανόνων αναμένεται να βελτιώσει
τη διαχείριση του κινδύνου, ενδυναμώνοντας παράλληλα τη διαφάνεια στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι διατάξεις της Βασιλείας ΙΙΙ
Η Επιτροπή της Βασιλείας, λοιπόν, με το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ
έχει τέσσερις συγκεκριμένες βασικές προτάσεις:
I.

Αύξηση επιπέδου και ποιότητας των υφιστάμενων κεφαλαιακών
απαιτήσεων. Όπως αναφέραμε παραπάνω ένας βασικός λόγος
αποτυχίας της Βασιλείας ΙΙ οφειλόταν στης αδυναμία ορισμού
κατάλληλου ύψους κεφαλαιακών αποθεμάτων, με αποτέλεσμα στην
περίοδο της τραπεζικής κρίσης οι τράπεζες να μην καταφέρουν να
απορροφήσουν της ζημίες που πρόεκυψαν. Το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων θα αποτελείται, όπως και πριν, από τα βασικά ίδια
κεφάλαια (Tier Ι capital) και τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια (Tier ΙΙ
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capital) ενώ καταργείται ο ορισμός Tier ΙΙΙ capital που αφορούσε
βραχυχρόνια δάνεια μειωμένης εξασφάλισης.
Οι αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ και
αφορά τους παραπάνω δείκτες είναι η αύξηση από 2% σε 4,5% για τα
κύρια στοιχεία βασικών ιδίων κεφαλαίων, αύξηση από 4% σε 6% για
τα βασικά ιδία κεφάλαια ενώ αμετάβλητο στο 8% παραμένει το
συνόλων των ιδίων κεφαλαίων.
Εισαγωγή νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την αντιμετώπιση της
προκυκλικότητας. Εισάγεται ο Όρος του Κεφαλαιακού αποθέματος
συντήρησης το οποίο απόθεμα θα συγκεντρώνεται σε περιόδους
ομαλής οικονομικής ανάπτυξης και θα έχει ως σκοπό να απορροφά
ζημίες σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Το απόθεμα θα αποτελείται
αποκλειστικά από τα κύρια στοιχεία των βασικών ιδίων κεφαλαίων και
το ποσοστό του θα ανέρχεται στο 2,5% επί του σταθμισμένου στον
κίνδυνο ενεργητικού. Το Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα το οποίο
αποτελεί επέκταση του παραπάνω αποθέματος σε ποσοστό 0-0,25%
και θα ενεργοποιείται επίσης σε πολύ δύσκολες οικονομικές πιέσεις
με σκοπό την αποφυγή της πιστωτικής επέκτασης.
Συντελεστής μόχλευσης (Leverage Ratio). Ως μόχλευση ορίζεται ο
λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού εντός και
εκτός ισολογισμού. Εισάγεται, έτσι, λοιπόν, ένας απλός δείκτης
μόχλευσης από την Βασιλεία ΙΙΙ με αριθμητή τα βασικά ίδια κεφάλαια
και παρονομαστή όλες τις χρεωστικές θέσεις χωρίς να λαμβάνονται
σταθμικά υπόψη άλλοι κίνδυνοι και ορίζεται σε ελάχιστο ποσοστό στο
3%. Έτσι, διασφαλίζει ότι οι τράπεζες δεν θα μπορούν να αυξήσουν τον
δανεισμό τους πέραν του φυσιολογικού.
Συντελεστής ρευστότητας (Liquidity Ratio). Ορίζονται δυο νέοι δείκτες
για την ρευστότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ένας
βραχυχρόνιος και ένας μακροχρόνιος. Ο Δείκτης κάλυψης ρευστότητας
(LCR – Liquidity Coverage Ratio) είναι ο βραχυχρόνιος και σκοπό έχει
να διατηρήσει κάποια επαρκή περιουσιακά στοιχεία άμεσα
ρευστοποιήσιμα, έτσι, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα
οικονομικά αρνητικό γεγονός, όπως της πιστωτικής κρίσης που
πρόεκυψε.
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Ορίζεται ως LCR = (άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) /
(σύνολο καθαρών ταμειακών εκροών 30 ημερών) ≥ 100%
Ο δεύτερος, που είναι ο μακροχρόνιος, είναι ο Δείκτης καθαρής
σταθερής χρηματοδότησης (NSFR – Net Stable Funding Ratio) και έχει
ως στόχο να χρησιμοποιούν οι Τράπεζες πιο σταθερές και
μακροχρόνιες πήγες χρηματοδότησης.
Ορίζεται ως NSFR = (διαθέσιμη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης)
/ (απαιτουμένη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης) ≥ 100%. Ο
δείκτης αυτός στην ουσία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις
αναντιστοιχίες στις ληκτότητες μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού
και του παθητικού. (Basel Committee of Banking Supervision, 2010)
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ΜΕΡΟΣ Γ)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (OPERATIONAL RISK) ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος που αναφέρεται στις
απώλειες που μπορεί να προκύψουν από ανεπαρκή ή αποτυχημένη
εσωτερική διαδικασία της επιχείρησης (Τράπεζας), κακή λειτουργία των
συστημάτων, ανθρώπινων σφαλμάτων, αποτυχιών της διαχείρισης και
ενδεχόμενων δυσχερειών μεταξύ των βασικών παραγόντων της εταιρικής
διοίκησης, καθώς, επίσης και από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Αποτελεί
μια ευρεία κατηγορία κινδύνου η οποία περιλαμβάνει επίσης απώλειες
σχετιζόμενες με απάτη, ζημία περιουσίας, αποτυχία συστημάτων,
επιχειρηματικές πρακτικές και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού. Ο
κυριότερος παράγοντας δημιουργίας λειτουργικών κινδύνων είναι ο
ανθρώπινος παράγοντας, είτε από λάθος είτε από δόλο. Μπορεί, όμως, να
προκύψει λειτουργικός κίνδυνος από την τεχνολογία ή την ελλιπή γνώση της,
καθώς και από διάφορες αρχές όπως φορολογικές, διοικητικές και άλλες.
Όλα τα παραπάνω προβλήματα προκύπτουν κυρίως από την αδυναμία
ανάληψης προληπτικής δράσης.
Το 1988 με το Σύμφωνος της Βασιλείας Ι ορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος
και στο 1995 ορίζεται επίσης ο κίνδυνος αγοράς. Μέχρι εκείνη την χρονική
στιγμή ο,τι δεν ήταν πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος αγοράς θεωρείτο
λειτουργικός κίνδυνος. Το 2004, όμως, το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ έδωσε
έναν νέο ορισμό για τον λειτουργικό κίνδυνο.
Συμφώνα με αυτό
Λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος ζημίας που προέρχεται από
ανεπαρκείς ή αποτυχημένες εσωτερικές διεργασίες, ανθρώπους και
συστήματα ή από εξωτερικά γεγονότα. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τον
νομικό κίνδυνο, κάτι που οι ερευνητές δεν έκαναν μέχρι την στιγμή εκείνη,
αλλά εξαιρεί τον στρατηγικό κίνδυνο και τον κίνδυνο φήμης. Αυτός αποτελεί
και το πιο κοινά αποδεκτό ορισμό τον οποίο δίνει και η οδηγία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/48/EC για την ανάληψη και την άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων.
(Οδηγία 2006/48/EC του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14/06/2006 σχετικά με
την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων).
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Το ενδιαφέρον για τον λειτουργικό κίνδυνο έχει αυξηθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια κυρίως εξαιτίας της γνωστοποίησης σημαντικών απωλειών
που κατέγραψαν πολλοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί την τελευταία
δεκαετία, ως αποτέλεσμα αδυναμιών στις διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων.
Αν και η πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών λειτουργικών γεγονότων είναι
μικρή, οι επιπτώσεις μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά καταστροφικές.
Ειδικά στον χρηματοοικονομικό τομέα τα τελευταία χρόνια έχουν
παρατηρηθεί κάποια γεγονότα που κάνουν επιβαλλόμενη την εστίαση της
προσοχής στην διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Οι Τράπεζες πλέον
δεν παρέχουν μόνο Τραπεζικές υπηρεσίες άλλα έχουν μεταβεί σε ένα
ευρύτερο φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και επέκταση αυτών και
σε άλλες χώρες. Επίσης, έχει αυξηθεί σημαντικά το ύψος των διακινούμενων
οικονομικών μεγεθών με μεγάλη αύξηση των κερδών και παράλληλα αύξηση
της σοβαρότητας των κινδύνων. Ακόμη, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που
διαθέτουν οι Τράπεζες έχουν αναπτυχθεί αρκετά σε θέμα πολυπλοκότητας
κάνοντας, ταυτόχρονα, απαραίτητη την πρόοδο της τεχνολογίας στα
πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί, με αποτέλεσμα οι λειτουργικοί
κίνδυνοι να είναι περισσότεροι και μεγαλύτεροι.
Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέγεται από τα πιστωτικά ιδρύματα
θα πρέπει να είναι ανάλογη με την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των
κινδύνων που αυτά αναλαμβάνουν και να καλύπτει όλους του
επιχειρηματικούς τομείς σε επίπεδο τόσο Τράπεζας όσο και ομίλου. Έτσι, οι
Τράπεζες έχουν περάσει στην ανάπτυξη αξιόπιστων συστημάτων για την
διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου με μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία
για τον σκοπό αυτό. (Τράπεζα Πειραιώς, 2017)
Βασική διαφορά του λειτουργικού κινδύνου από τους άλλους
Τραπεζικούς κινδύνους είναι ότι δεν πηγάζει από την προσπάθεια επίτευξης
κέρδους αλλά είναι έμφυτο χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας και
δραστηριότητας των Τραπεζών. Γενικότερα, θα λέγαμε, πως είναι ασαφής ως
προς τον προσδιορισμό του σε κάθε επιχείρηση και θα πρέπει η διοίκηση
κάθε Τράπεζας ή επιχείρησης να ορίσει με σαφείς όρους ποιους θεωρεί
λειτουργικούς κινδύνους για να μπορέσει να τους διαχειριστεί. Παρά τις
δυσκολίες ορισμού και μέτρησης πολλές Τράπεζες και οργανισμοί έχουν
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προσπαθήσει να παράγουν μοντέλα μέτρησης και πρόβλεψης του
λειτουργικού κινδύνου τα οποία βασίζονται κυρίως στο ιστορικό τους
προηγούμενο και προσπαθούν να τον περιορίσουν κυρίως με εσωτερικούς
ελέγχους.
Οι σημαντικοί παράγοντες επιγραμματικά που οδηγούν σε δημιουργία
λειτουργικού κινδύνου και θα αναλυθούν εκτενεστέρα παρακάτω είναι:
 Τεχνολογικές αποτυχίες ή κατάρρευση κάποιου συστήματος:
Απώλειες που προέρχονται από τεχνολογικά προβλήματα στην
λειτουργία της επιχείρησης ή των συστημάτων.
 Ανθρώπινα λάθη:
Ενέργειες του έμψυχου υλικού που δεν οφείλονται σε δόλο
απαραίτητα, άλλα στην ανθρώπινη φύση, στην άγνοια, στην
αμέλια ή ακόμη και σε ατυχίες συνήθως στην διενέργεια
συναλλαγών.
 Εσωτερικές άπατες:
Πράξεις που εκτελούνται ενάντια στον νόμο και τους
κανονισμούς της επιχείρησης έχουν ως στόχο να εξαπατήσουν
για το προσωπικό συνήθως κέρδος ή να πλήξουν την ίδια την
επιχείρηση. Απαραίτητη είναι η συνδρομή τουλάχιστον ενός
εσωτερικού μέλους αυτής.
 Εξωτερικές απάτες:
Πράξεις επίσης παράνομες που εκτελούνται από τρίτα πρόσωπα
εκτός επιχείρησης με σκοπό το πλήγμα της επιχείρησης είτε
οικονομικό είτε άλλης μορφής.
 Σχέση με τους πελάτες και επιχειρηματικές πρακτικές:
Σκόπιμη ή μη αποτυχία στις επαγγελματικές σχέσεις με τους
πελάτες ή τους προμηθευτές που προήλθε από λανθασμένους
χειρισμούς και πρακτικές ή μη εκπλήρωση υποχρεώσεων.
 Προϊόντα:
Η αποτυχία ικανοποίησης του πελατειακού κοινού από κάποια
προϊόντα, είτε λόγω αστοχίας σωστού σχεδιασμού, είτε για
τεχνικούς λόγους, είτε ακόμη και για λόγους marketing.
 Καταστροφές:
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Απώλειες που συνδέονται με την καταστροφή αγαθών από
φυσικές καταστροφές ή άλλα γεγονότα.
 Πρακτικές εργαζομένων και ασφάλεια στον χώρο εργασίας:
Πρακτικές της εργοδοσίας εναντίον των εργαζομένων οι οποίες
καταπατούν την νομοθεσία και τα δικαιώματα τους.

1) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Technology Risk)
Ένα από τα σημαντικότερα είδη λειτουργικού κινδύνου για τα
Τραπεζικά ιδρύματα είναι ο τεχνολογικός κίνδυνος συστημάτων. Όπως
αναφέραμε παραπάνω, τα τελευταία χρόνια ο Τραπεζικός κλάδος με τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει έχει αναπτυχθεί σε πολύ υψηλό
επίπεδο και έχει εισχωρήσει σε νέες αγορές και χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες μεγαλώνοντας το φάσμα λειτουργίας του. Οι Τράπεζες είναι
αναγκασμένες πλέον να ακολουθούν όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στον
κλάδο και να αναβαθμίζουν συνεχώς τα πληροφοριακά τους συστήματα με
σκοπό να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους άλλα και να
γίνονται πιο αποδοτικές δίνοντας χρήσιμα εργαλεία στα χέρια των
εργαζομένων τους. Συναλλάσσοντας καθημερινά έναν τεράστιο όγκο
κεφαλαίου και χρηματοοικονομικών αξιών η ασφάλεια αυτών των
πληροφοριακών συστημάτων και η σωστή και αδιάκοπη λειτουργία τους
είναι επιβεβλημένη.
Ο τεχνολογικός κίνδυνος, λοιπόν, αναφέρεται στον κίνδυνο βλάβης ή
ανεπάρκειας αυτών των συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής. Πιο
συγκεκριμένα, ο τεχνολογικός κίνδυνος προκύπτει όταν τα τεχνολογικά μέσα
και συστήματα πληροφορικής της εταιρίας δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα
και προκαλούν ζημία, είτε οικονομική, είτε φήμης στην Τράπεζα. Τα
πληροφοριακά συστήματα πρέπει να προστατεύονται από κάθε είδους
εσωτερικής ή εξωτερικής παρέμβασης και αποτελούν το κύριο συστατικό για
την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.
Για τον λόγο αυτό, οι Τραπεζικοί οργανισμοί έχουν επικεντρωθεί σε δύο
σημαντικούς στόχους όσον αφορά την ανάπτυξη των πληροφοριακών τους
συστημάτων και δεν είναι άλλοι από την καινοτομία και την ασφάλεια.
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Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του εμπορικού Τραπεζικού κλάδου
για νέες δυνατότητες συναλλαγών και υπηρεσιών με απλούστευση των
διαδικασιών έχει οδηγήσει τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφοριακών
συστημάτων σε έναν ασταμάτητο αγώνα δρόμου για νέες καινοτόμες ιδέες
για Τραπεζικά προϊόντα και εναλλακτικά μέσα χρήσης και πρόσβασης των
Τραπεζικών υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο γεγονός πως συνεχώς, ακόμη και σε
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπως θα δούμε παρακάτω, οι χρήστες πελάτες των Τραπεζών έχουν στραφεί σε νέα εναλλακτικά δίκτυα
εξυπηρέτησης και η χρήση νέων τεχνολογιών στις Τραπεζικές συναλλαγές
είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο. Δεν θα μπορούσαν, λοιπόν, οι Τράπεζες να
μην προσπαθούν να παρέχουν συνεχώς νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες και
να αναβαθμίζουν συνεχώς τα πληροφοριακά τους συστήματα που παρέχουν
στους πελάτες τους (πχ e-banking, mobile banking, e-branch κ.α.) σε ένα
πλαίσιο ανταγωνισμού, μάλιστα, έναντι των υπολοίπων Τραπεζών. Σε αυτό
το περιβάλλον πλέον, προβλήματα τεχνολογικού χαρακτήρα άλλα και μη
συμπόρευση με την εξέλιξη της Τραπεζικής αγοράς θα δημιουργούσαν
τρομερό πλήγμα στην φήμη και στο όνομα ενός Τραπεζικού οργανισμού.
Επίσης, ένα σημαντικό πεδίο στο οποίο επενδύουν οι Τράπεζες όσον
αφορά τα πληροφοριακά τους συστήματα είναι η ασφάλεια αυτών. Δεν θα
μπορούσε να εννοηθεί από κανέναν πελάτη – χρήστη των Τραπεζικών
συστημάτων να μην αισθάνεται ασφάλεια για τις συναλλαγές του και όχι
μόνο. Οι καθημερινές συναλλαγές ρουτίνας που μπορεί να εκτελεί το
πελατειακό κοινό μιας εμπορικής Τράπεζας εμπεριέχουν πολλούς
τεχνολογικός κινδύνους. Η διαρροή προσωπικών στοιχείων Τραπεζικού
απορρήτου, η ασφάλεια των εγχρήματων συναλλαγών σε έναν κισσέ ή η
λανθασμένη καταχώρηση στοιχείων από κάποιον υπάλληλο είναι σοβαρά
προβλήματα έλλειψης ασφάλειας που μπορούν να οδηγήσουν σε
σημαντικές απώλειες, οικονομικές και μη, για την Τράπεζα. Έτσι, οι Τράπεζες
καλούνται να λύσουν αυτά τα πρόβλημα αναβαθμίζοντας συνεχώς και
παρακολουθώντας την λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων τους.
Επίσης, κάθε Τράπεζα όπως και κάθε επιχείρηση έχει επιλέξει
εξωτερικούς συνεργάτες για τον σκοπό της τεχνολογικής εύρυθμης
λειτουργίας των συστημάτων της. Ακόμη και η επιλογή απλών προϊόντων
όπως οι Η/Υ που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι της, το χαρτί αποδείξεων του
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ΑΤΜ και τα συστήματα κάμερας και συναγερμού μπορούν να προκαλέσουν
τεχνολογικούς κινδύνους τους οποίους καλείται να αντιμετωπίσει
καθημερινά ένας Τραπεζικός οργανισμός.
Παρακάτω αναλύονται κάποιες περιπτώσεις τεχνολογικών κινδύνων
που αντιμετωπίζουν συχνά τα Τραπεζικά ιδρύματα για την καλύτερη
κατανόηση.
 Βλάβες ή διακοπές συστημάτων. Κατά την διάρκεια συναλλαγών και
χρήσης του κεντρικού συστήματος της Τράπεζας, π.χ. πτώση του
συστήματος ή αργή εξυπηρέτηση μετά από μια αναβάθμιση. Μη
διαθεσιμότητα κάποιων εφαρμογών όπως το e-banking ή του
διατραπεζικού συστήματος για διενέργεια εμβασμάτων.
 Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου
οι συναλλαγές δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν, καθώς το δίκτυο των
τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιεί η Τράπεζα έχει διακοπεί ή
καθυστέρει σημαντικά.
 Ελαττωματικός εξοπλισμός, π.χ. μηχάνημα POS για συναλλαγές με
κάρτες να έχει αστοχία υλικού και να μην μπορεί να εξυπηρετεί
σωστά τις συναλλαγές.
 Ελαττωματικό λογισμικό, π.χ. ένα νέο λογισμικό πρόγραμμα που
εγκαταστάθηκε για εσωτερική χρήση της Τράπεζας δίνει λανθασμένα
alerts για πελάτες χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.
 Ανεπαρκή χωρητικότητα του συστήματος, π.χ. πτώση του συστήματος
ηλεκτρονικής τραπεζικής την ημέρα λήξης διορίας πληρωμής μιας
δημοφιλούς υποχρέωσης (ΕΝΦΙΑ) λόγω προσπάθειας εισαγωγής
πολλών χρηστών.
 Κακόβουλες επιθέσεις. Πιο σπάνιο φαινόμενο αλλά μπορεί να
προκαλέσει ζημίες στα πληροφοριακά συστήματα και μεγάλο πλήγμα
κυρίως στην φήμη για την ασφάλεια που παρέχει μια Τράπεζα στους
πελάτες της.
 Λάθος προγραμματισμός. Αναφέρεται σε λάθη του χρηστή στην
προσπάθεια προγραμματισμού μιας εφαρμογής (π.χ. μιας
προθεσμιακής κατάθεσης), με αποτέλεσμα να δίνει λάθος
αποτελέσματα στον πελάτη.
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 Παλαίωση
συστημάτων,
π.χ.
καταμετρητικές
μηχανές
χαρτονομισμάτων οι οποίες δεν έχουν αναβαθμιστεί ή αντικατασταθεί
και δεν μπορούν να ελέγξουν τα νέα χαρτονομίσματα που
κυκλοφορούν και μπορεί να διακινήσουν ακόμη και πλαστά
τραπεζογραμμάτια.

2) ΑΠΑΤΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ) - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Εσωτερικές άπατες
Προσπαθώντας να δώσουμε ένα γενικό ορισμό για τις εσωτερικές
απάτες μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για ζημίες από πράξεις που
διαπράττονται με πρόθεση καταδολίευσης, υπεξαίρεσης περιουσιακών
στοιχείων ή καταστρατήγησης κανονιστικών ή νομοθετικών διατάξεων ή
πολιτικών της επιχείρησης, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που
σχετίζονται με πρακτικές αντίθετες προς τους κανόνες περί πολιτισμικής
πολυμορφίας / διακριτικής μεταχείρισης, στις οποίες εμπλέκεται
τουλάχιστον ένα μέλος της επιχείρησης. (Παζαρζή Γεωργία, 2014)
Σε αυτό το σημείο μπορούμε να διακρίνουμε ένα κοινό βασικό
χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τις εσωτερικές απάτες και δεν συναντάται στις
εξωτερικές. Οι υπάλληλοι οι οποίοι διαπράττουν την απάτη έχουν μια
συγκεκριμένη συμπεριφορά και κάποια κοινά χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς τους. Υπάρχουν έντονες ψυχολογικές επιρροές οι οποίες
αποδεδειγμένα οδηγούν τους υπάλληλους στην διενέργεια απάτης και αυτό
αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους ειδικούς στην προσπάθειά
τους εντοπίσουν και να τους αποτρέψουν. Το γεγονός ότι τα πιστωτικά
ιδρύματα συναλλάσσονται και εμπορεύονται «χρήμα», το οποίο ήταν και
είναι ανέκαθεν δελεαστικό για καταχρήσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες ανέρχονται πλέον σε χιλιάδες, εξηγεί με τον
καλύτερο τρόπο τα ακόμη υψηλά ποσοστά εμφάνισης εσωτερικών απατών
παρά τις προσπάθειες από τα πιστωτικά ιδρύματα να τις εντοπίσουν και να
τις περιορίσουν.
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Σε κάθε περίπτωση, το επιθυμητό σενάριο από την μεριά των Τραπεζών
και κάθε επιχείρησης θα ήταν η πρόληψη και η αποφυγή της άπατης. Σε
κάθε άλλη περίπτωση, η Τράπεζα ζημιώνεται σημαντικά με διαφορετικούς
τρόπους. Ο μη εντοπισμός της εσωτερικής απάτης οδηγεί σε τεράστιες
οικονομικές απώλειες εντός της Τράπεζας, ενώ από την άλλη πλευρά, ο
εντοπισμός και η δημοσίευση της απάτης επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα
εκτός της Τράπεζας στο κύρος και την φήμη της. Για τους λογούς αυτούς οι
μηχανισμοί εσωτερικού έλεγχου και άμυνας στις απάτες που έχουν
αναπτύξει οι Τράπεζες είναι ζωτικής σημασίας και θα αναλύσουμε
παρακάτω.
Υπάρχουν, θα λέγαμε, δύο διαφορετικές κατηγορίες εσωτερικής απάτης
ανάλογα με την θέση ευθύνης που κατέχει ο υπάλληλος ο όποιος διαπράττει
την απάτη. Υπαλληλική απάτη είναι αυτή η οποία εκτελείται από ανθρώπους
της Τράπεζας ή της επιχείρησης οι οποίοι δεν είναι διευθυντές ούτε στελέχη
ούτε επόπτες, άλλα απλοί μισθωτοί ή ωρομίσθιοι υπάλληλοι. Από την άλλη
μεριά, ως απάτη υψηλόβαθμων εννοούνται οι απάτες που διαπράττονται
από όλα τα στελέχη που βρίσκονται πάνω από τους υπαλλήλους
ανεξαρτήτως θέσης και βαθμού. Αν και συνήθως τα ποσοστά εμφάνισης των
υπαλληλικών απατών είναι μεγαλύτερα από αυτά των υψηλόβαθμων, οι
ζημίες που αποφέρουν οι δεύτερες είναι σχεδόν πάντα μεγαλύτερες και
αυξάνονται όσο ανεβαίνει η ιεραρχική θέση του στελέχους που την
διαπράττει.
Σίγουρα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος έχει μεγαλύτερη εξουσιοδότηση
κινήσεων και την δυνατότητα να κινηθεί ευκολότερα από ο,τι οι
χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι. Επίσης, κατέχει και μεγαλύτερη εμπειρία έχοντας
περάσει τις περισσότερες φορές και από τις χαμηλόβαθμες θέσεις, με
αποτέλεσμα να γνωρίζει πώς μπορεί να κρύψει τα ίχνη του και να
παραπλανήσει κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό έλεγχο. Τα τελευταία χρόνια,
όμως, τα κρούσματα που είχαν μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο και απώλειες
έχουν διετελεστεί από παραπάνω από ένα στέλεχος ή υπάλληλο οι οποίοι
συνήθως ανήκαν σε διαφορετικές βαθμίδες στην ιεραρχία της Τράπεζας
καθώς η συνεργασία τους ήταν απαραίτητη για την τέλεση της απάτης και
την απόκρυψή της.
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Παρακάτω θα αναλύσουμε κάποιες ενέργειες που εκτελούνται από
τους λειτουργούς ενός Τραπεζικού ιδρύματος και αποτελούν απάτη για την
καλύτερη κατανόηση του φαινόμενου. (Bierstaker, J., Brody, R. and C. Pacini,
2006)
 Συναλλαγές που δεν αναφέρθηκαν (από πρόθεση). Υπάλληλος της
Τράπεζας μπορεί να αποκρύψει μια συναλλαγή από τον πελάτη που
θέλει να την εκτελέσει με σκοπό να εκμεταλλευτεί ο ίδιος οικονομικά
οφέλη. Για παράδειγμα, πελάτης μεγάλος σε ηλικία επιθυμεί να
ανανεώσει την προθεσμιακή του κατάθεση, άλλα δεν μπορεί να
προσέλθει στο κατάστημα για να υπογράψει την σχετική σύμβαση και
ο υπάλληλος διαχειρίζεται για δικό του όφελος τα χρήματα του
πελάτη μέχρι την υποτιθέμενη λήξη της νέας προθεσμιακής
καρπώνοντας αυτός τυχόν κέρδη από την επένδυση.
 Μη εξουσιοδοτημένος τύπος συναλλαγής. Ο υπάλληλος
παραβλέποντας τις διαδικασίες της Τράπεζας προβαίνει σε
συναλλαγή η οποία δεν είναι αρμοδιότητάς του και χωρίς την
κατάλληλη εξουσιοδότηση με σκοπό να ωφεληθεί ο ίδιος ή κάποιο
συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο. Π.χ. παρέχει μπλοκ επιταγών και
πίστωση σε φιλικό πρόσωπο χωρίς να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια.
Παραποίηση τιμολόγιου Τράπεζας με χρέωση λιγότερων ή
περισσότερων εξόδων σε μια συναλλαγή κ.α.
 Κακή αξιολόγηση θέσης. Το αρμόδιο στέλεχος που καλείται να ελέγξει
και να αξιολογήσει μια θέση ενός πελάτη μεροληπτεί θετικά ή
αρνητικά και αξιολογεί λανθασμένα με σκοπό το κέρδος ή κάποιο
άλλο όφελος. Π.χ. δάνεια σε κόμματα και πολιτικά πρόσωπα με σκοπό
να ωφεληθεί στην συνεχεία το Τραπεζικό στέλεχος.
 Πιστωτική απάτη. Σύναψη σύμβασης δάνειου ή πιστωτικής κάρτας σε
πελάτη ο όποιος δεν γνωρίζει για την συγκεκριμένη παροχή πίστωσης
και ο υπάλληλος της Τράπεζας εκμεταλλεύεται τα ποσά του δάνειου
για δικό του όφελος. Αποτελεί ένα από τα συνηθεστέρα φαινόμενα
εσωτερικής απάτης διαχρονικά.
 Κλοπή. Έχει να κάνει συνήθως με περιπτώσεις όπου στέλεχος ή
υπάλληλος της Τράπεζας έχουν πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία
και αντικείμενα αξίας πελατών, όπως τίτλοι και παράγωγα. Π.χ.
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άνοιγμα θυρίδων πελατών χωρίς την παρουσία τους ή ακόμη και
κλοπή χρηματικού διαθέσιμου από τα ταμεία της Τράπεζας. Σε αυτές
τις περιπτώσεις συνήθως η συνεργασία δύο και πάνω μελών είναι
απαραίτητη για την πρόσβαση στα χρηματοκιβώτια και σε σημεία
φύλαξης αξιών.
Πλαστογράφηση. Αποτελεί από τα πιο σοβαρά αδικήματα και
διώκεται αυστηρά από τον νόμο. Τα μέλη της Τράπεζας που
διενεργούν την απάτη πλαστογραφούν υπογραφές πελατών τους με
σκοπό είτε να τους χρεώσουν συναλλαγές που δεν επιθυμούν είτε να
συνάψουν συμβάσεις προς όφελος των ιδίων χωρίς να το γνωρίζουν
οι ίδιοι οι πελάτες.
Χρήση λογαριασμού από τρίτο πρόσωπο. Εμφάνιση τρίτου προσώπου
μη δικαιούχου του λογαριασμού και τέλεση συναλλαγών χωρίς την
παρουσία του δικαιούχου. Σύνηθες φαινόμενο με πολλά
παραδείγματα προς διευκόλυνση των πελατών. Π.χ. ανενεργός
λογαριασμός θανόντα πελάτη και απόδοση χρημάτων σε συγγενικά
πρόσωπα οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι του λογαριασμού ούτε
νόμιμοι κληρονόμοι.
Μη συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις. Εν γνώση της,
Τραπεζικά στελέχη δεν αναφέρουν, όπως είναι υποχρεωμένα,
συναλλαγές που βοηθούν πελάτες τους να αποκρύπτουν εισοδήματα
από τις φορολογικές αρχές.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στελέχη και υπάλληλοι της Τράπεζας
βοηθούν με το αζημίωτο πελάτες να ξεπλένουν και να νομιμοποιούν
μαύρα χρήματα.
Δωροδοκία. Χρηματισμός στελεχών της Τράπεζας συνήθως
υψηλόβαθμων με σκοπό ο πελάτης να ευνοηθεί π.χ. στην έγκριση
ενός δάνειου ή στην τιμολόγηση προϊόντων.
Παροχή εσωτερικής πληροφόρησης. Οι λειτουργοί της Τράπεζας έχουν
πρόσβαση σε χρήσιμες βάσεις δεδομένων με άπειρα στοιχεία
οικονομικά και μη, τα οποία μπορούν να διοχετεύσουν σε
επιτήδειους με ανταλλάγματα.
Ψευδείς αναφορές. Αφορά κυρίως υψηλόβαθμα στελέχη τα οποία
καλούνται να συντάξουν αναφορές και αξιολογήσεις και δηλώνουν
ψευδή στοιχεία με δόλο και σκοπό το ατομικό τους συμφέρον.
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 Κατάχρηση εσωτερικών συστημάτων. Η μη ορθολογική χρήση των
συστημάτων της Τράπεζας, πληροφοριακών και μη, με στόχο την
διενέργεια απάτης.

Εσωτερικός έλεγχος
Ο όρος εσωτερικός έλεγχος ή σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal
control system) αναφέρεται σε κάποιες δραστηριότητες αντικειμενικές και
ανεξάρτητες, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους
τους, να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και να αυξήσουν την αξία τους.
Ο εσωτερικός έλεγχος καλείται να εντοπίσει και να περιορίσει τις
απάτες εις βάρος των Τραπεζών μέσω των ελέγχων που πραγματοποιεί και
των συστάσεων και προτάσεων δικλείδων ασφαλείας που προτείνει.
Ακολουθώντας την ανωτέρω προσέγγιση, ο τρόπος διεκπεραίωσης των
Τραπεζικών συναλλαγών συνεχώς διαφοροποιείται ώστε να γίνεται
περισσότερο πολύπλοκος εξαιτίας των νέων δικλείδων ασφαλείας που
συνεχώς ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία των Τραπεζών με
σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πραγμάτωσης απάτης εις βάρος
των Τραπεζών.
Με τον όρο εσωτερικός έλεγχος ή σύστημα εσωτερικών δικλείδων
εννοούμε μια διαδικασία η οποία αποτελείται από μια σειρά βημάτων,
μέτρων, κανόνων λειτουργίας, τρόπου οργάνωσης και μηχανισμών τα οποία
αναπτύσσονται και λειτουργούν εκ των προτέρων στο σύνολο μιας
επιχείρησης. Το σύστημα εσωτερικών δικλείδων αποτελεί για την διοίκηση
μια διασφάλιση, και όχι εξασφάλιση, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία
των
λογιστικών
βιβλίων,
στοιχείων
και
πληροφοριών,
την
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας των υπηρεσιών της,
την προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, την ορθή κατανομή
αρμοδιοτήτων και ευθυνών, την αποφυγή και τον περιορισμό λαθών και
παραλείψεων, καθώς και την συμμόρφωση με νόμους και διατάξεις. Οι
δικλείδες δεν μπορούν να εγγυηθούν ή να εξασφαλίσουν την επιτυχία ή την
επιβίωση μιας επιχείρησης, μπορούν όμως να βοηθήσουν σε κάποιο βαθμό
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στόχων
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(Παζαρζή

Γεωργία,

2014)

Πηγή: Καραμάνης Κωνσταντίνος (2008). Σύγχρονη ελεγκτική.

Εξωτερικές απάτες
τες
Με τον όρο εξωτερικές απάτες
τες εννοούμε ζημίες που πράττονται από
τρίτο πρόσωπο εκτός επιχείρησης με πρόθεση καταδολίευσης
καταδολίευσης,, υπεξαίρεσης
περιουσιακών στοιχείων ή καταστρατήγησης της νομοθεσίας
νομοθεσίας.
Προχωρώντας και όσον αφορά την κατηγορία της εξωτερικής απάτης,
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έρχονται αντιμέτωπα με μία μεγάλη
μεγάλη ποικιλία
δραστών. Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να βρίσκονται και σεσημασμένοι
κακοποιοί με διάφορες δραστηριότητες
δραστηριότητες, όπως το ξέπλυμα χρήματος,
χρήματος
διακίνηση ναρκωτικών
αρκωτικών σε παγκόσμια κλίμακα,
κλίμακα αλλά και μέλη οργανωμένου
εγκλήματος
εγκλήματος, όπως οργανωτές παράνομου τζόγου,
τρομοκράτες και
διάφοροι άλλοι.
Οι περισσότεροι από αυτούς τους δράστες απάτης προκαλούν στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τεράστιες απώλειες και λόγ
λόγω του διαφορετικού
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τους προφίλ και συμπεριφοράς είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν. Πιθανοί
δράστες μπορεί να είναι ανέντιμοι ή δυσαρεστημένοι πελάτες, απλοί
κλέφτες και απατεώνες ή ακόμη και πρώην υπάλληλοι.
Τα οφέλη που αποσκοπούν οι δράστες είναι τις περισσότερες φορές
οικονομικά και μεγάλης άξιας ασχέτως αν δεν τα καταφέρνουν πάντα να
αποσπάσουν αυτό που επιδιώκουν. Μπορεί, επίσης, να έχουν στόχο απλώς
να πλήξουν την φήμη της Τράπεζας για ιδεολογικούς ή πολιτικούς σκοπούς,
όπως οι γνωστές τελευταία επιθέσεις hacking από τους anonymous που δεν
αποσκοπούν στο κέρδος των δραστών.
Παρακάτω αναφέρονται κάποιες δράσεις αυτών που αποτελούν
εξωτερικές απάτες και συναντώνται συχνά στα Τραπεζικά ιδρύματα.
 Κλοπή – ληστεία. Αποτελεί το συνηθέστερο φαινόμενο και την
μεγαλύτερη απειλή για τα Τραπεζικά ιδρύματα από την ίδρυσή τους.
Λόγω της φύσης των συναλλαγών τα περισσότερα υποκαταστήματα
Τραπεζών είναι υποχρεωμένα να διακατέχουν χρηματικά διαθέσιμα σε
χώρους φύλαξής τους τα οποία αποτελούν πηγή έλξης κακόβουλων
δραστών. Οι Τράπεζες επενδύουν πολλά στην ασφάλεια τόσο των
υποκαταστημάτων τους όσο και στις διενέργειες συναλλαγών καθώς
θα ήταν τρομερό πλήγμα για το κύρος τους η φήμη της μη ασφαλούς
Τράπεζας όπου οι πελάτες θα φοβούνται να εμπιστευτούν τα
προσωπικά τους κεφάλαια.
 Πλαστογράφηση. Αναφέρεται στην προσπάθεια κάποιων τρίτων
πρόσωπων να παραπλανήσουν τους λειτουργούς μιας Τράπεζας με
παραποιημένα έγγραφα ή πλαστά. Π.χ. πελάτης με πλαστή ταυτότητα
παρουσιάζεται σε κατάστημα και ζητεί να του αποδοθούν κεφάλαια
τα οποία ανήκουν σε άλλον δικαιούχο. Πλάστες επιταγές είχαν
κατακλίσει την ευρωπαϊκή αγορά προερχόμενες κυρίως από χώρες του
Ανατολικού μπλοκ, όπως, επίσης, και πολύ καλής ποιότητας πλαστά
χαρτονομίσματα που δύσκολα μπορούσε να διακριθεί η γνησιότητα
τους.
 Ζημία από χάκερ. Όπως είναι γνωστό οι Τράπεζες επενδύουν πολλά
στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων με
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατειακού τους κοινού. Τα
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συστήματα αυτά δεν παρέχουν πάντα ένα πλήρως ασφαλές
περιβάλλον συναλλαγών και υπάρχουν επιτήδειοι χρήστες με άριστες
γνώσεις πληροφορικής που καταφέρνουν και σπάνε τους τοίχους
προστασίας και δικλείδες ασφαλείας και προκαλούν σοβαρές
απώλειες στην Τράπεζα. Τις περισσότερες φορές είναι δύσκολο να
τους αποτραπεί η δραστηριότητα και σχεδόν ποτέ δεν εντοπίζονται.
Τα κόστη που δαπανούν συνεχώς οι Τράπεζες στην προσπάθειά τους
να αναβαθμίζουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας τους είναι τεράστια και
δεν αποφέρουν πάντα τα αναμενόμενα.
 Κλοπή πληροφοριών. Οι χάκερ που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν
αποσκοπούν πάντα στην απόσπαση χρηματικών αξιών, αλλά και
πληροφοριών τραπεζικού χαρακτήρα, προσωπικών και άλλων, οι
οποίες θα μπορούσε να αποδεδειχθούν μεγαλύτερης άξιας.

3) ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Στην παραπάνω κατηγορία λειτουργικού κινδύνου συγκαταλέγονται οι
ζημίες που προέρχονται από ανεπάρκειες στην επεξεργασία των
συναλλαγών ή στην διαχείριση των διαδικασιών και από σχέσεις με τους
εμπορικούς αντισυμβαλλόμενους και τους πωλητές. Επίσης, εδώ μπορεί να
αναφερθούν και οι ζημίες από ακούσια ή εξ αμελείας παράλειψη
εκπλήρωσης
επαγγελματικής
υποχρέωσης
έναντι
πελάτη,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων εμπιστοσύνης και εντιμότητας.
Ανθρώπινα λάθη
Λόγω του καθημερινού υψηλού όγκου των συναλλαγών και των
διαδικασιών που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι Τραπεζικοί υπάλληλοι
και τα στελέχη, ελλοχεύει καθημερινά η περίπτωση ανθρώπινου λάθους από
αμέλεια και χωρίς δόλο. Η φύση των εργασιών και των συναλλαγών είναι
τέτοια που το ανθρώπινο λάθος είναι πολύ εύκολο να συμβεί και αν συμβεί
έχει άμεσα οικονομική επιρροή στους πελάτες αλλά και στην Τράπεζα.
Αυτό από μόνο του το γεγονός προκαλεί έντονη ψυχολογική πίεση
καθημερινά στους λειτουργούς ενός πιστωτικού ιδρύματος γνωρίζοντας πως
οι οποιεσδήποτε συναλλαγές ή συμβάσεις που διενεργούν θα πρέπει να
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είναι καθόλα σωστές τόσο λογιστικά όσο και νομικά και συμφώνα πάντα με
τις οδηγίες και διαδικασίες της Τράπεζας.
Οι λόγοι για τους οποίους συνήθως εμφανίζονται περιπτώσεις
ανθρώπινων λαθών είναι κατά βάση το επαγγελματικό στρες, η κούραση
μετά από πολύωρη εργασία, η αφόρητη πίεση από ανώτερα στελέχη για
επίτευξη στόχων, η κακή ψυχολογική κατάσταση των υπάλληλων, ο φόβος
για επικείμενη απόλυση, η αμέλεια ή ακόμα και η έλλειψη στιγμιαίας
προσοχής.
Οι Τράπεζες, βέβαια, παρέχουν τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας
στους εργαζομένους τους με σκοπό να περιορίσουν τα ανθρώπινα λάθη και
να προστατέψουν τόσο τους υπαλλήλους τους όσο και τις ίδιες. Η διπλή
θεώρηση συναντάται πλέον σε κάθε μορφή Τραπεζικής συναλλαγής ή σε
σύναψη σύμβασης με τουλάχιστον μια εξουσιοδοτημένη υπογραφή
στελέχους της Τράπεζας.
Στις περιπτώσεις, βέβαια, που το ανθρώπινο λάθος εμφανιστεί οι ζημίες
που μπορεί να προκληθούν ποικίλουν ανάλογα με την θέση και την
συναλλαγή στην οποία έγινε το λάθος. Τα πληροφοριακά συστήματα των
Τραπεζών έχουν την δυνατότητα τις περισσότερες φορές να διορθώσουν το
λάθος με αντίστοιχους αντιλογισμούς όπου αυτό επιτρέπεται. Αλώστε,
υπάρχει και η σχετική νομοθεσία από τις κεντρικές Τράπεζες να δίνει την
δυνατότητα στον χρηστή μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να ακυρώνει
μια λανθασμένη συναλλαγή χωρίς κυρώσεις και έξοδα.
Τι συμβαίνει όμως σε περιπτώσεις που το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί
να διορθωθεί ή εντοπίστηκε σε μεταγενέστερο χρόνο; Στις περιπτώσεις
αυτές η Τράπεζα καλείται να αποφασίσει σύμφωνα πάντα με των κώδικα
δεοντολογίας της και τις οδηγίες κανονιστικής συμμόρφωσης και κατόπιν
έλεγχου ποιος θα χρεωθεί την αντίστοιχη ζημία που προκλήθηκε από το
ανθρώπινο λάθος. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο υπάλληλος που υπέπεσε
στο σφάλμα είναι υποχρεωμένος να καλύψει την τυχόν ζημία που έχει
προκληθεί από δικά του καθαρά αίτια. Λογιστικές διαφορές, ταμειακά
ελλείμματα ή ακόμα και διαφυγόντα κέρδη για την Τράπεζα ή κάποιου
πελάτη πρέπει να καταβληθούν στο ακέραιο από τον υπόλογο υπάλληλο.
Υπάρχουν βεβαία και οι περιπτώσεις που η Τράπεζα αναγνωρίζει πως το
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λάθος δεν είναι εξολοκλήρου ευθύνη του υπαλλήλου της ή ευθύνονται
παραπάνω από ένα άτομο και επιμερίζει τις ευθύνες ή καλύπτει η ίδια
μερίδιο της ζημίας που προκλήθηκε. Σε καμία περίπτωση, βεβαία, μετά από
οποιοδήποτε λάθος λειτουργού της Τράπεζας, μικρό ή μεγάλο, το οποίο
προκάλεσε ζημία οικονομική ή άλλης φύσης σε πελάτη, δεν μετακυλύεται
στον πελάτη η ευθύνη και η απώλεια, αλλά αποζημιώνεται πλήρως.
Παρακάτω θα αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιες περιπτώσεις
ανθρώπινων λαθών που μπορεί να προκαλέσουν απώλειες:
 Λανθασμένη είσοδος και καταχώρηση δεδομένων.
 Κακή χρήση των συστημάτων της Τράπεζας.
 Λανθασμένη συντήρηση μηχανημάτων και
συστημάτων.
 Λανθασμένοι μαθηματικοί υπολογισμοί.
 Κακή ή ελλιπή συντήρηση δεδομένων αναφοράς.
 Απώλεια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών.

πληροφοριακών

Σχέση με τους πελάτες και επιχειρηματικές πρακτικές
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η φύση των λειτουργιών και
συναλλαγών των Τραπεζικών ιδρυμάτων απαιτεί την άψογη και πιστή
τήρηση των κανόνων λειτουργίας της από το σύνολο ανεξαιρέτως του
προσωπικού. Ο κάθε υπάλληλος της Τράπεζας είναι ο καθρέπτης της και
πρέπει πάντα να βρίσκεται σε θέση να λειτουργεί και να πράττει αντί της
Τράπεζας για όφελος και λογαριασμό της.
Αυτό για να επιτευχθεί, τόσο τα στελέχη όσο και οι κατώτεροι
βαθμολογικά υπάλληλοι της Τράπεζας βρίσκονται σε μια διαδικασία
συνεχούς εκπαίδευσης και καθοδήγησης από την διοίκηση της κάθε
Τράπεζας.
Πολλές φορές η συμφωνία της Τράπεζας με ένα πελάτη δεν θα
μπορούσε να είναι εφικτή χωρίς τις κατάλληλες προσωπικές ενέργειες
στελεχών της Τράπεζας. Η ανθρώπινη συμπεριφορά και ο επαγγελματισμός
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που πρέπει να διακατέχουν οι Τραπεζικοί λειτουργοί είναι απαραίτητα
συστατικά στις επαγγελματικές σχέσεις με τους πελάτες της Τράπεζας.
Αυτές, λοιπόν, οι κατάλληλες συμπεριφορές δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθούν πάντα και από το σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας. Ο
κάθε υπάλληλος διαθέτει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και προσωπικότητα τα
οποία τον οδηγούν να συμπεριφέρεται διαφορετικά σε κάθε περίπτωση. Οι
λανθασμένοι χειρισμοί του προσωπικού, λοιπόν, μπορεί να οδηγήσουν σε
ρήξη της επαγγελματικής σχέσης με πελάτες και αυτό αποτελεί σημαντικό
λειτουργικό κίνδυνο που καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει ένα
Τραπεζικό ίδρυμα. Από την άλλη, μια εξαιρετική συμπεριφορά ενός
υπαλλήλου μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός επενδύτη ή ενός
πελάτη που δεν έχει κερδηθεί μέχρι την στιγμή εκείνη από την απρόσωπη
εικόνα της Τράπεζας ή από τα τυποποιημένα – τιμολογημένα προϊόντα της.
Επίσης, οι Τράπεζες δίνουν συνεχώς κατευθυντήριες γραμμές στο
προσωπικό τους σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές και στρατηγικές
που επιθυμούν να ακολουθούσουν. Αυτές οι γραμμές δεν γίνονται πάντα
αντιληπτές το ίδιο από το σύνολο του προσωπικού και κατά συνέπεια δεν
εφαρμόζονται ομοιόμορφα από όλους.
Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που υπάλληλοι ή στελέχη της Τράπεζας
διαφωνούν με μια επιχειρηματική πρακτική που αποφάσισε η διοίκηση και
δεν την εφαρμόζουν. Αυτό αποτελεί ακόμη πιο σοβαρό κίνδυνο
δυσλειτουργίας του οργανισμού και είναι από τα πιο δυσεπίλυτα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οδηγία της διοίκηση για έντονη
πίεση σε δανειολήπτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους να τις ρυθμίσουν, ενώ ο υπάλληλος που έχει κληθεί να φέρει εις πέρας
την ρύθμιση γνωρίζει πως αυτό δεν θα ωφελήσει ούτε τον δανειολήπτη ούτε
την Τράπεζα μακροπρόθεσμα.
Από την άλλη μεριά, όμως, πολλές φορές οι υπάλληλοι της Τράπεζας
είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν κατά την κρίση τους ποια
είναι η καταλληλότερη επιχειρηματική πρακτική που θα ακολουθηθεί. Στις
περιπτώσεις αυτές η έλλειψη κατάλληλης εμπειρίας και γνώσης μπορεί να
οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις με αρνητικό αντίκτυπο στην ίδια την
Τράπεζα. Τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:
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Λανθασμένη επιλογή μοντέλου ή κακή χρήση του.
Λανθασμένη ή καθυστερημένη επικοινωνία με πελάτη.
Αποτυχία σε προθεσμία ή ευθύνες.
Αποτυχία παράδοσης και διαχείρισης καλυμμάτων.
Ελλιπείς ενέργειες από λειτουργούς.
Λανθασμένη πληροφόρηση πελάτη.
Ελλιπή ενημέρωση του υπαλλήλου για πρόσφατες αλλαγές.

4) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
Πολύ σημαντικό κομμάτι στην εύρυθμη λειτουργία ενός πιστωτικού
ιδρύματος είναι η ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Το πεδίο αυτό αποτελεί
υψηλό δείκτη λειτουργικού κινδύνου και απαιτεί την προσοχή και την λήψη
μέτρων πρόληψης από τις διοικήσεις των Τραπεζών.
Το πρώτο κομμάτι του πεδίου αυτού έχει να κάνει με την ασφάλεια των
εργαζομένων. Εκτός από τα απαραίτητα και συνηθισμένα μέτρα προστασίας
των εργαζομένων και τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να παρέχει κάθε
επιχείρηση στο προσωπικό της, οι Τράπεζες έχουν να καλύψουν υψηλότερες
απαιτήσεις στο θέμα τις ασφάλειας. Λαμβάνοντας υπόψη πως όταν
αναφερόμαστε σε πιστωτικά ιδρύματα δεν εννοούμε μόνο κεντρικές
υπηρεσίες σε κτήρια χωρίς πρόσβαση στο ευρύ κοινό αλλά και Τραπεζικά
υποκαταστήματα τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά εκατομμύρια
επισκέπτες. Το κόστος για την ασφαλή λειτουργία των καταστημάτων αυτών
είναι σημαντικά υψηλό και ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν
χρηματοκιβώτια και θησαυροφυλάκια. Το κόστος περιλαμβάνει συστήματα
συναγερμού, 24ωρης παρακολούθησης με συστήματα καμερών,
απομακρυσμένη παρακολούθηση, πυροπροστασία, φύλακες και εξωτερικές
εταιρίες χρηματαποστολών.
Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ασφάλεια των επισκεπτών –
πελατών. Ένα υποκατάστημα ανοιχτό στο ευρύ κοινό πρέπει να βρίσκεται σε
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θέση να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες του και να τους προσφέρει ένα
ασφαλές περιβάλλον για τις συναλλαγές του. Αυτό το κόστος για την
Τράπεζα περιλαμβάνει την σωστή θέρμανση και ψύξη του χώρου με τον
απαραίτητο εξαερισμό, την πυροπροστασία, την κατάλληλη εκπαίδευση του
προσωπικού για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως ληστεία, πυρκαγιά,
διακοπή ρεύματος ή σεισμού, την γρήγορη και ασφαλή εκκένωση του
χώρου.
Το τρίτο κομμάτι αναφέρεται στην ασφάλεια όλων των αξιών
χρηματικών και μη που βρίσκονται σε κάθε υποκατάστημα. Υπάρχουν
κανόνες συμπεριφοράς και διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται
πιστά από το προσωπικό για την σωστή διαχείρισή του. Στις περιπτώσεις
αυτές κατά κύριο λόγο οι Τράπεζες προσπαθούν να μετακυλήσουν τον
λειτουργικό κίνδυνο που απορρέει σε τρίτες εταιρίες, όπως ασφαλιστικές.
Αυτές ασφαλίζουν το σύνολο των κινητών και ακίνητων, χρηματικών και μη
περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας με το ανάλογα υψηλό ασφάλιστρο
βεβαία.

Καταστροφές
Οι Τράπεζες και τα διάφορα υποκαταστήματά τους είναι όπως και το
σύνολο των επιχειρήσεων ευάλωτες σε καταστροφές, φυσικές ή κακόβουλες.
Στις φυσικές καταστροφές συγκαταλέγονται ως γνωστόν οι πυρκαγιές,
οι πλημμύρες, οι σεισμοί και ζημίες από διάφορα καιρικά φαινόμενα.
Αποτελούν ένα σύνηθες είδος λειτουργικού κινδύνου και η εμπειρία των
χρόνων έχει διδάξει τρόπους επίλυσής του αν και η πιο διαδεδομένη
μέθοδος είναι η ασφάλιση των κτηρίων και των εγκαταστάσεων παγίων
έναντι καιρικών και έκτακτων φαινομένων.
Από την άλλη μεριά, οι Τράπεζες γίνονται συχνότερα από κάθε άλλο
είδος επιχείρησης στόχος κακόβουλων ενεργειών που έχουν ως στόχο
συνήθως την κλοπή. Η απόπειρα παραβίασης χρηματοκιβωτίων και
τελευταία αυτομάτων μηχανημάτων ανάληψης (ΑΤΜ) ανεβάζει συνεχώς τα
λειτουργικά έξοδα αποκατάστασης των ζημιών. Επίσης, δεν μπορούμε να
μην αναφέρουμε περιπτώσεις βανδαλισμών και τρομοκρατικές ενέργειες
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5) ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού δεν είναι να αναλύσει το σύνολο των
Τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στην Τραπεζική
αγορά. Άλλωστε, τα Τραπεζικά προϊόντα μπορεί να διαφέρουν από ίδρυμα
σε ίδρυμα αλλά η χρήση τους και ο σκοπός λειτουργίας τους παραμένει ο
ίδιος σχεδόν διαχρονικά. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η Τράπεζα είναι μια
επιχείρηση η οποία «εμπορεύεται» το χρήμα. Σκοπός της είναι να αγοράζει
φθηνά κεφάλαια από τους καταθέτες και να τα πουλάει ακριβότερα στους
δανειολήπτες της μέσα από μια τεράστια γκάμα Τραπεζικών προϊόντων.
Ανάλογα με το είδος του προϊόντος η Τράπεζα καλείται να
αντιμετωπίσει και διαφορετικούς τύπους κινδύνων. Για παράδειγμα, η μη
σωστή αξιολόγηση του οικονομικού προφίλ των πελατών μπορεί να
οδηγήσει σε χορήγηση πιστωτικών προϊόντων (δανείων – πιστωτικών
καρτών) σε μη φερέγγυους δανειολήπτες και σε μια πιο γενικευμένη
κατάσταση να δημιουργηθεί πιστωτικός κίνδυνος. Επίσης, μια λανθασμένη
επιλογή οικονομικού μοντέλου στην προώθηση και πώληση επενδυτικών ή
καταθετικών προϊόντων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ρευστότητας, ή
επάρκειας. Στόχος σε κάθε περίπτωση των Τραπεζών είναι να προσφέρει τα
κατάλληλα πάντα προϊόντα που εξυπηρετούν καλυτέρα τις ανάγκες των
πελατών τους αλλά και να αποφέρουν τα μεγαλύτερα κέρδη για αυτές. Στην
προσπάθειά τους αυτή αναλύουν διεξοδικά τα χαρακτηριστικά κάθε
Τραπεζικού προϊόντος το οποίο διατίθενται και μεταβάλλουν τα
χαρακτηριστικά του έτσι ώστε να επιτύχουν μείωση του κόστους είτε αυτό
είναι λογιστικό ή λειτουργικό.
Στο παρόν κεφάλαιο που αποτελεί μέρος της ανάλυσης του Operational
Risk αναλύονται τα προϊόντα καθημερινής χρήσης (retail banking) και πόσο
αυτά αυξάνουν τον λειτουργικό κίνδυνο της Τράπεζας αλλά και το
λειτουργικό κόστος χρήσης τους. Σημειώνεται ότι δεν αναφέρονται τα
Τραπεζικά προϊόντα που μπορεί να κατέχει κάποιος πελάτης στο
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χαρτοφυλάκιό του και αυξάνουν τον λειτουργικό κίνδυνο της Τράπεζας όπως
π.χ. δάνεια leasing, λογαριασμοί προθεσμιακών καταθέσεων ή ασφαλιστικά
προϊόντα. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι των προϊόντων αυτών έχουν αναφερθεί
παραπάνω και στόχος της εργασίας είναι να επικεντρωθούμε στα προϊόντα –
μέσα συναλλαγών που προσφέρει μια Τράπεζα στο κοινό της για να
διενεργεί καθημερινές Τραπεζικές συναλλαγές.
(Π.Α.Κιόχος –
Γ.Δ.Παπανικολάου, 2000)
Χρήμα
Αποτελεί το αρχαιότερο μέσο συναλλαγής είτε εμπορικής είτε
Τραπεζικής. Η διαχείριση, καταμέτρηση, φύλαξη και μεταφορά των
τραπεζογραμμάτιων και κερμάτων αποτελεί καθημερινή λειτουργία των
Τραπεζών με πολύ υψηλά λειτουργικά κόστη. Αποτελεί πόλο έλξης
κακόβουλων ενεργειών και σίγουρα ένα κομμάτι του λειτουργικού κινδύνου
που επιδιώκουν τα Τραπεζικά ιδρύματα να μειώσουν όσον δυνατόν
περισσότερο.
Κάρτες
Χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες, άυλες και ειδικού σκοπού
κάρτες αποτελούν την εξέλιξη της εγχρήματης συναλλαγής χωρίς την χρήση
ρευστού χρήματος. Μεγάλοι οργανισμοί παροχής οικονομικών υπηρεσιών
όπως οι VISA, MasterCard, American Express και άλλοι, έχουν αναλάβει κατά
αποκλειστικότητα την έκδοση αυτών των καρτών και παροχή τους σε όλα τα
Τραπεζικά ιδρύματα αλλά και την συμβατότητά τους παγκοσμίως με όλα τα
Τραπεζικά δίκτυα συναλλαγών. Ο λειτουργικός κίνδυνος που μπορεί να
εμφανιστεί στα Τραπεζικά ιδρύματα έχει να κάνει κυρίως με την αστοχία
υλικών κάποιων καρτών και την ελαττωματική τους κατάσταση. Επίσης, στις
μέρες μας είναι σύνηθες φαινόμενο η απόπειρα υποκλοπής καρτών είτε
διαδικτυακά είτε φυσικά και αυτό εύλογα δημιουργεί ένα επιπλέον
λειτουργικό κόστος άλλα και κίνδυνο για τις Τράπεζες. Η συνεχής
αναβάθμιση των υπηρεσιών (πχ contactless), αλλά και η διατήρηση της
ποιότητας των καρτών αποτελεί σημαντικό στόχο του retail banking κάθε
πιστωτικού οργανισμού.
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ΑΤΜ – POS
Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή λειτουργιά των καρτών που
αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελεί το κατάλληλο λογισμικό και ο
τεχνολογικός εξοπλισμός υποδοχής καρτών και συναλλαγών με κάρτες. Ο
λόγος γίνεται για τα ΑΤΜ ( Automated Teller Machine) όπου οι πελάτες
μπορούν 24 ώρες/ημέρα να εκτελούν συναλλαγές, όπως αναλήψεις,
καταθέσεις, μεταφορές, πληρωμές λογαριασμών και άλλες με την χρήση της
κάρτας τους.
Τα μηχάνημα POS (Point Of Sale) αποτελούν το απαραίτητο τερματικό
για την διενέργεια συναλλαγών και χρέωση μια κάρτας είτε αυτή
αναφέρεται σε αγορά προϊόντων από ένα εμπορικό φυσικό κατάστημα ή
αγορά υπηρεσιών ή πληρωμή ενός λογαριασμού σε μια υπηρεσία ή ακόμη
και σε μια διαδικτυακή αγορά (e-POS). Η προβληματική λειτουργία των
τερματικών αυτών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις
συναλλαγές, είτε αυτά οφείλονται σε βλάβη, είτε σε προβληματικά
hardware, είτε σε τηλεπικοινωνιακά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση το
κόστος και ο λειτουργικός κίνδυνος για την Τράπεζα που το παρέχει είναι
υψηλός και σημαντικός. Ο κίνδυνος αξιοπιστίας και φήμης επίσης είναι
υψηλός καθώς και οι απώλειες από τις χαμένες προμήθειες των συναλλαγών
που δεν εκτελέστηκαν. Σε γενικές γραμμές, πάντως, μπορούμε να
αναφέρουμε πως το συνολικό κόστος για την διάθεση και αδιάλειπτη
λειτουργία των τερματικών POS είναι διαχωρίσιμο και σχετικά χαμηλό σε
σύγκριση με τα έσοδα από τις προμήθειες που προσφέρει στις Τράπεζες σε
κάθε συναλλαγή.
E-banking
Αποτελεί το πλέον αναπτυσσόμενο και εναλλακτικό μέσο συναλλαγής
καθώς προσφέρει στον χρήστη την δυνατότητα να εκτελεί ένα μεγάλο
σύνολο Τραπεζικών και όχι μόνο συναλλαγών μέσω του διαδικτύου.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή του χρηστή μέσω ενός
πιστοποιημένου Τραπεζικού ιδρύματος και η χρήση των προσωπικών
κωδικών εισόδου στην πλατφόρμα e-banking της Τράπεζας. Οι προκλήσεις
και οι κίνδυνοι που έχει να αντιμετωπίσει μια Τράπεζα, όπως έχουμε
αναφέρει και παραπάνω, είναι κυρίως η διατήρηση της ασφάλειας των
79

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΣΔΥΣ

συναλλαγών και των χρηστών καθώς καθημερινά αναφέρονται
κυβερνοεπιθέσεις (hacking) στα πληροφοριακά συστήματα αλλά και
απόπειρες υποκλοπής στοιχείων των χρηστών (fishing). Ο λειτουργικός
κίνδυνος, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην ασφάλεια των συστημάτων
άλλα και στον συνεχή αγώνα δρόμου που έχουν επιδοθεί οι υπηρεσίες
πληροφορικής για να ανακαλύπτουν νέες και καινοτόμες ιδέες με σκοπό να
κάνουν πιο ελκυστικό για τους πελάτες τους και πιο εύχρηστο το περιβάλλον
της πλατφόρμας τους. Όλο και περισσότερες συναλλαγές είναι πλέον
διαθέσιμες μέσω της χρήσης e-banking που έχουν σαν στόχο την
αυτοεξυπηρέτηση των πελατών χρηστών και την μείωση του λειτουργικού
κόστους των Τραπεζικών καταστημάτων, όπως θα αναλύσουμε στο επόμενο
κεφάλαιο.

6) ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το λειτουργικό
κόστος των καθημερινών Τραπεζικών συναλλαγών και μέσα από διάφορες
μελέτες και στατιστικά στοιχεία να εντοπίσουμε μεθόδους που το μειώνουν.
Η χρήση των εναλλακτικών μεθόδων για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών
που αναλύσαμε παραπάνω φαίνεται πως είναι το κλειδί για των δραστική
μείωση του λειτουργικού κόστους συνδυασμένο με την κατάλληλη
εξειδίκευση και χρήση της τεχνολογίας.
Σύμφωνα με την Ε.Ε.Τ (Ελληνική Ένωση Τραπεζών) μετά από μελέτες
στις Ελληνικές Τράπεζες έχει διαπιστωθεί πως μια Τραπεζική συναλλαγή με
χρήμα στα ταμεία ενός φυσικού καταστήματος Τράπεζας (π.χ. κατάθεση ή
ανάληψη μετρητών, πληρωμή λογαριασμών) έχει λειτουργικό κόστος για την
Τράπεζα κατά προσέγγιση 1€. Το κόστος αυτό αναλύεται ως εξής:
 Μισθολογικό κόστος όλων των υπαλλήλων που συνεισφέρουν στην
διενέργεια της συναλλαγής.
 Κόστος λειτουργίας καταστήματος (ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, θέρμανση
– ψύξη, ασφάλεια, συναγερμοί, κάμερες κ.α.)
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Κόστος χρήματος (φύλαξη χρημάτων, χρηματαποστολές)
Συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων – υπολογιστών
Κόστος εκτύπωσης παραστατικών (χαρτί, μελάνη, εκτυπωτές)
Φύλαξη και αποστολή παραστατικών σε κεντρικές αποθήκες

Αντίθετα, η ίδια συναλλαγή η οποία εκτελείται πάλι με μετρητά
χρήματα αλλά από τον πελάτη στα εναλλακτικά δίκτυα, όπως τα μηχανήματα
αυτόματης ανάληψης ΑΤΜ ή τα μηχανήματα πληρωμών και καταθέσεων,
έχει υπολογιστεί ότι κοστίζει κάτι λιγότερο από 0,20€. Στην περίπτωση αυτή
η σημαντική μείωση κατά 80% του κόστους της συναλλαγής οφείλεται
κυρίως στην έλλειψη μισθολογικού κόστους. Απαιτείται η ελάχιστη
συνδρομή κάποιου Τραπεζικού υπαλλήλου ή εταιρίας χρηματαποστολών ο
οποίος αναλαμβάνει να εφοδιάζει τα μηχανήματα αν πρόκειται για ΑΤΜ από
μία έως τρεις φορές μόνο την εβδομάδα ή να εισπράττει τα χρήματα από τα
σημεία αυτόματων πληρωμών πάλι με την ίδια συχνότητα. Τα κόστη για την
λειτουργία φυσικού καταστήματος δεν υπάρχουν, καθώς τέτοια μηχανήματα
μπορεί να βρίσκονται παντού (off-site μηχανήματα) χωρίς την ύπαρξη
καταστήματος. Το κόστος χρήματος είναι αισθητά μικρότερο καθώς δεν
απαιτείται η φύλαξή του και το κόστος των εκτυπώσεων αποδείξεων είναι
σχεδόν μηδενικό καθώς δεν υπάρχουν παραστατικά προς αποθήκευση αλλά
μόνο ηλεκτρονικά ημερολόγια συναλλαγών.
Στην περίπτωση δε, που αναφερόμαστε σε συναλλαγές που διενεργούν
οι πελάτες της Τράπεζας χωρίς μετρητά αλλά μέσω e-banking ή mobile
banking, όπως μεταφορές μετρητών ή πληρωμές λογαριασμών το κόστος της
συναλλαγής είναι λιγότερο από 0,10€. Στην περίπτωση αυτή τα κόστη που
αναφέραμε στην πρώτη περίπτωση απουσιάζουν πλήρως και το μόνο
λειτουργικό κόστος για την Τράπεζα είναι η διατήρηση της εύρυθμης
λειτουργίας των πληροφοριακών της συστημάτων και τα τμήματα τεχνικής
υποστήριξης των πελατών.
Σύμφωνα με την ίδια αναφορά (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2017)
ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός πελατών δεν επισκέπτεται πλέον το
Τραπεζικό κατάστημα αλλά πραγματοποιεί συναλλαγές μέσω του internet
και χρησιμοποιεί το πλαστικό χρήμα έναντι των μετρητών. Ειδικότερα στην
Ελλάδα, μετά την θέσπιση των περιορισμών ανάληψης μετρητών και στις
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μεταφορές κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2015, επιχειρήσεις και καταναλωτές
έχουν προσαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα στην διενέργεια πληρωμών χωρίς τη
χρήση μετρητών. Επίσης, μετά την θέσπιση φορολογικών κανόνων που
απαιτούν την χρήση πλαστικού χρήματος για το «χτίσιμο» του
αφορολόγητου ορίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα η αξιοποίηση των
εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης.
Ειδικότερα, όπως θα δούμε και παρακάτω, στην επίσημη έκθεση της
Τράπεζας της Ελλάδος ο αριθμός και η αξία των συναλλαγών μέσω internet
banking το 2016 αυξήθηκε κατά 40% και 29% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.
Επίσης, πιο εντυπωσιακή είναι η αύξηση του αριθμού και της αξίας των
συναλλαγών μέσω mobile banking η οποία σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά
142% και 82% αντίστοιχα την ίδια χρονιά.
Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πλέον δείχνουν πως το Τραπεζικό κοινό
στρέφεται στην χρήση του διαδικτύου για την καθημερινές του συναλλαγές
και πληρωμές. Στον Ελληνικό χώρο, βέβαια, έχουν να γίνουν πολλά και
μεγάλα βήματα ακόμη για να μπορέσουμε να πούμε ότι οι Έλληνες πελάτες
έχουν εξοικειωθεί με την χρήση του internet banking. Σύμφωνα με το
παρακάτω διάγραμμα της Eurostat που απεικονίζει σε ποσοστό επί % την
χρήση του internet banking στις ηλικίες από 16 έως 74 ετών, η Ελλάδα
βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με ποσοστό μόλις 25% πολύ πιο χαμηλά
από τον μέσω όρο της Ε.Ε και της ζώνης του Ευρώ που κυμαίνονται κοντά
στο 50%. Παράδειγμα προς μίμηση αποτελούν οι Σκανδιναβικές χώρες με
ποσοστά που ξεπερνούν το 90%
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Πηγή: Eurostat, individuals using
ing internet for internet banking (data 2017), born 07/01/18

Παρ
Παρ’ ολαυτά
ολαυτά, η τάση χρήσης του internet banking στην Ελλάδα είναι
έντονα ανοδική με πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα.
μηνύματα Σύμφωνα με έρευνα του
οργανισμού VISA (VISA Digital Payments
Payments,, 2017) το 78% πλέον των Ελλήνων
χρησιμοποιεί φορητές συσκευές για Τραπεζικές συναλλαγές,
συναλλαγές, για
παρακολούθηση του υπολοίπου
υπολοίπου τους online ή μέσω Τραπεζικών εφαρμογών.
Πιο συγκεκριμένα
συγκεκριμένα, η έρευνα που έγινε σε 22 χώρες είχε σαν αντικείμενο την
συμπεριφορά του καταναλωτή απέναντι στις ψηφιακές πληρωμές,
πληρωμές ανέπαφες
συναλλαγές
συναλλαγές, το online shopping και την ασφάλεια.
ασφάλεια Τα ευρήματα της έρευνας
που αφορούν τους Έλληνες χρήστες είναι τα εξής:
εξής
 Περίπου το 60% των Ελλήνων
νων ελέγχουν το υπόλοιπο του λογαριασμού
τους μέσω κάποιας εφαρμογής στο κινητό τους, ποσοστό το οποίο
σημείωσε μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια.
χρόνια
 Το 64% των Ελλήνων πραγματοποιεί συναλλαγές από το κινητό τους,
ποσοστό το οποίο ξεπερνά τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο που ανέρχεται
στο 48%.
 Οι Millennials (18 έως 34 ετών
ετών) υιοθετούν σε ποσοστό 86% τις mobile
πληρωμές και θεωρούν πιο πιθανό να κάνουν πληρωμές μέσω
φορητών συσκευών στα επόμενα τρία χρόνια σε ποσοστό 95%.
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 Το 68% των Ελλήνων κάθε ηλικίας θεωρεί την ασφάλεια ως τον πιο
σημαντικό παράγοντα στην χρήση φορητών συσκευών, ενώ και η
ιδιωτικότητα είναι υψηλή με ποσοστό 54%.
 Οι πιο διαδεδομένες κατηγορίες mobile πληρωμών αφορούν
εστιατόρια, supermarket, μεταφορικά μέσα, delivery και διασκέδαση
με μέσω όρο συναλλαγών με φορητή συσκευή τα 9€ σε φυσικά
καταστήματα και τα 38€ online.
Όπως αναφέραμε παραπάνω, το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα
έχει κάνει επιβεβλημένη την χρήση του πλαστικού χρήματος στους πολίτες.
Η χρήση της κάρτας έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα του Έλληνα,
κάτι που φαινόταν τρομερά απόμακρο τα προηγούμενα χρόνια με όλο και
περισσότερους χρήστες να εξοικειώνονται συνεχώς με πληρωμές και
αναλήψεις από ΑΤΜ. Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, ο
συνολικός αριθμός καρτών αυξήθηκε περαιτέρω το πρώτο εξάμηνο του 2016
κατά 440 χιλ. και διαμορφώθηκε σε 14,6 εκατ. κάρτες. Η μεγαλύτερη αύξηση
παρατηρείται στις χρεωστικές κάρτες, καθώς εκδόθηκαν 385 χιλ. νέες σε
σχέση με το 2015 (Έκθεση Τ.τ.Ελλάδος, Οκτώβριος 2017).
Ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 233 εκατ.
αυξημένος κατά 58% και η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 26,2 δισ. ευρώ
αυξημένη κατά 4,4%. Η χρήση χρεωστικών καρτών συνεχίζει να έχει
πρωτεύοντα ρόλο ως υποκατάστατο των μετρητών, με τον μέσο αριθμό
συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα να διαμορφώνεται στις 16 με μέση αξία
ανά συναλλαγή τα 121€.
Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που ήρθε στην δημοσιότητα τον
Οκτώβριο του 2017 σχετικά με τα μέσα πληρωμών στην Ελλάδα, έχει να μας
παρουσιάσει πολλά και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που
αντικατοπτρίζουν το κλίμα που περιγράψαμε παραπάνω στον Ελληνικό
Τραπεζικό χώρο. Οι Ελληνικές Τράπεζες γνωρίζουν πως η μείωση του
λειτουργικού κόστους είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητά τους και έχουν
προχωρήσει σε αναδιαρθρώσεις του οργανογράμματός τους με μείωση του
δικτύου καταστημάτων και του προσωπικού και αλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας των καταστημάτων. (Τ.τ.Ε. 2017)
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Πηγή: Έκθεση της Τράπεζα της Ελλάδος, Οκτώβριος 2017

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως από το 2012, το οποίο ήταν
και το έτος που η χώρα έπεσε στην πιο βαθιά κρίση, μέχρι και το 2016 τα
πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα μειώθηκαν από 52 σε 38. Την περίοδο
αυτή ο Τραπεζικός κλάδος αναδιαρθρώθηκε και άλλαξε ριζικά με τις
συγχωνεύσεις μικρών και μεγάλων Τραπεζών, κλεισίματα καταστημάτων και
τελικά την αναχρηματοδότηση των Τραπεζών σαν μέτρο για την στήριξή τους
και την δημιουργία τεσσάρων μεγάλων συστημικών Τραπεζών.
Τα υποκαταστήματα, όπως φαίνεται και από την έκθεση, μειώθηκαν
δραματικά από 3.629 σε 2.331 στο τέλος του 2016 με τάση περαιτέρω
μείωσης τα επόμενα χρόνια. Οι ισχυρές πιέσεις του Μόνιμου Εποπτικού
Μηχανισμού των Τραπεζών SSM οδηγούν σε συνεχή συρρίκνωση του
δικτύου καταστημάτων των Ελληνικών Τραπεζών καθώς γίνεται λόγος για
πολύ υψηλά λειτουργικά κόστη τα οποία δεν αφήνουν τις Τράπεζες να
ορθοποδήσουν και να οδηγηθούν σε κερδοφορία.
Βέβαια, αλληλένδετο κομμάτι στην μείωση καταστημάτων είναι και η
μείωση προσωπικού. Το μισθολογικό κόστος λειτουργίας των Τραπεζών
επιβαρύνει δυσανάλογα τις Τράπεζες σε σχέση με την απόδοση των
υπαλλήλων καθώς οι Τραπεζικές εργασίες έχουν μειωθεί αισθητά τον
τελευταίο καιρό και πολλά στελέχη έχουν βρεθεί χωρίς αντικείμενο. Για τον
λόγο αυτό οι Τράπεζες έχουν προχωρήσει σε γενναίες μειώσεις τόσο των
αποδοχών των υπαλλήλων τους όσο και του αριθμού των εργαζομένων.
Χαρακτηριστικά το 2008, προ κρίσης, οι εργαζόμενοι στις Ελληνικές Τράπεζες
ήταν 64.152. Το 2013 ο αριθμός αυτός είχε υποχωρήσει σε 50.167 και την
επομένη χρονιά σε 44.332 υπαλλήλους ενώ το 2016 οι Ελληνικές Τράπεζες
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διέθεταν 41.119 εργαζόμενους με στόχο να μειωθούν μέχρι το τέλος του
2018 σε 38.000 (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2017).
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημαντική μείωση στα τερματικά
ΑΤΜ τα οποία σε βάθος πενταετίας μειώθηκαν από 8.324 σε 5.310 μέχρι το
τέλος του 2016. Μπορούμε να αναλογιστούμε πως η μείωση αυτή οφείλεται
κυρίως στην μείωση – κλείσιμο των υποκαταστημάτων των Τραπεζών τα
οποία διέθεταν τουλάχιστον ένα on-site ATM στον χώρο του καταστήματος.
Όπως θα δούμε παρακάτω σε στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας η αύξηση χρήσης των καρτών για την διενέργεια πληρωμών και
αγορών έχει μειώσει σημαντικά την χρήση μετρητών στις καθημερινές
συναλλαγές των Ελλήνων πολιτών.
Ταυτόχρονα, και προς επιβεβαίωση των παραπάνω, η εγκατάσταση
τερματικών POS από τις Ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε ραγδαία τα
τελευταία πέντε χρόνια παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 31,4%
από 321.194 σε 422.008 τερματικά. Μεγάλο ρόλο στην αύξηση αυτή έπαιξε
η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα η οποία πλέον επιβάλει σε κάθε
επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία την εγκατάσταση τερματικού POS
αλλά και η απαραίτητη χρήση πλαστικού χρήματος και διενέργειας
συναλλαγών για κτίσιμο αφορολόγητου από τους πολίτες.

Πηγή: Έκθεση της Τράπεζα της Ελλάδος, Οκτώβριος 2017. (σε εκ. ευρώ)

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έκθεση της
Τ.τ.Ε. έχει να κάνει με τις συναλλαγές μετρητών που διενεργούνται στα
ταμεία των Τραπεζών. Ενώ μέχρι το 2014 το ποσό των αναλήψεων που
πραγματοποιούνταν στα κισσέ των Τραπεζών μειωνόταν με έντονο ρυθμό,
παρατηρούμε μια απότομη και τρομακτική αύξηση την επομένη χρονιά της
τάξης του 172% η οποία μειώθηκε την επομένη χρονιά αλλά διατηρήθηκε σε
γενικά υψηλό ποσοστό. Το γεγονός αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνο

86

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΣΔΥΣ

στην επιβολή των περιορισμών ανάληψης (capital control) από την Ελληνική
κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2015, η οποία οδήγησε τους πολίτες στα ταμεία
των Τραπεζών και κυρίως ηλικιωμένους που αδυνατούσαν να
χρησιμοποιήσουν μέχρι τότε το πλαστικό χρήμα. Επίσης, την περίοδο εκείνη
και πριν την επιβολή των περιορισμών υπήρχε έντονη ανησυχία για την
πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας και οδήγησε σε μαζικές
αναλήψεις κεφαλαίων από τις Ελληνικές Τράπεζες.
Από την άλλη μεριά, παρατηρούμε πως οι ταμειακές καταθέσεις
μειώνονται συνεχώς από το 2012 μέχρι σήμερα και αυτό οφείλεται κυρίως
στην αντικατάσταση του φυσικού χρήματος από το πλαστικό. Όλο και
λιγότερο ρευστό χρήμα κυκλοφορεί στο εμπόριο και στις αγορές, γεγονός
που οδηγεί σε μείωση των καταθέσεων. Οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν
με απευθείας χρεώσεις ή μεταφορές ποσού χωρίς την χρήση χρήματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ε.Κ.Τ. τον Σεπτέμβριο του
2017 σχετικά με τα μέσα και τα είδη πληρωμών, γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτή
η ραγδαία αύξηση της χρήσης του πλαστικού χρήματος με κάρτες. Όπως
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, από το 2000 μέχρι και σήμερα η χρήση
των καρτών για την διενέργεια πληρωμών είναι η πρώτη επιλογή με
διαφορά των Ευρωπαίων πολιτών με τάση για συνεχή αύξηση του
ποσοστού. Ακολουθούν οι μεταφορές κεφαλαίων και οι απευθείας
καταθέσεις με πολύ χαμηλότερα ποσοστά αλλά και μια σταθερά ανοδική
τάση από την αρχή της χιλιετίας. Αντίθετα, η χρήση των επιταγών φαίνεται
να φθίνει τα τελευταία χρόνια και οι Ευρωπαίοι πολίτες να μην την
προτιμούν για την διενέργεια πληρωμών. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον
εκδότη και η αφερεγγυότητα αυτού είναι κυρίως οι λόγοι που το κοινό
αποφεύγει πλέον την χρήση τους.
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Use of the main payment services in the EU (number of transactions per year in
billions, partially estimated)

Πηγή: ECB, Payments statistics for 2016 (Press Release 15 September 2017)

Όσον αφορά την Ελληνική οικονομία τα στατιστικά στοιχεία της ίδιας
έκθεσης της Ε.Κ.Τ. δείχνουν, όπως φαίνεται και παρακάτω, την πολύ
σημαντική αύξηση της χρήσης της κάρτας για διενέργεια πληρωμών.
Ακολουθώντας την Ευρωπαϊκή τάση οι Έλληνες χρησιμοποιούν τις κάρτες
τους σε ποσοστό 47% των εκτελεσμένων πληρωμών, αυξημένο κατά 13,5%
ετήσια και ακολουθούν οι μεταφορές κεφαλαίων για τις πληρωμές τους με
ποσοστό 45,4% και οι απευθείας καταθέσεις με ποσοστό 4,1%. Η χρήση
επιταγών και εδώ κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά μόλις 1,2% με
περαιτέρω τάσεις μείωσης.
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Relative importance of the main payment instruments in the EU (2016)
(percentages of total number of transactions)

Πηγή: ECB, Payments statistics for 2016 (Press Release 15 September 2017)

7) ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να εξειδικεύσουμε ένα
οικονομετρικό μοντέλο που θα μπορεί να υπολογίζει την αύξηση ή την
μείωση του λειτουργικού κόστους των Τραπεζών σε συνάρτηση κάποιων
παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες είναι ο αριθμός των συναλλαγών που
εκτελούνται με χρήση κάρτας από τους πολίτες μιας χώρας και σε τι ποσοστό
σε σχέση με το σύνολο των πληρωμών, το ποσοστό των χρηστών e-banking
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στην χώρα αυτή, ο αριθμός των Τραπεζικών καταστημάτων και ο αριθμός
των Τραπεζοϋπαλλήλων. Σκοπός της εξειδίκευσης είναι να υπολογίσει την
μεταβολή στο λειτουργικό κόστος κάθε φορά που μεταβάλλονται οι
ανεξάρτητες μεταβλητές μεμονωμένα ή και στο σύνολό τους. Έτσι, θα μπορεί
μια Τράπεζα για παράδειγμα που έχει στρατηγικό στόχο την μείωση του
λειτουργικού της κόστος κατά 10% να επιλέξει ποιες μεταβλητές πρέπει να
μεταβάλει και σε τι ποσοστό για να πετύχει τον στόχο της.
Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη είναι οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Κροατίας καθώς δεν υπήρχαν δεδομένα για
τις χρονιές πριν την ένταξή της. Το χρονικό διάστημα που μελετάμε είναι από
το 2008 έως και το 2016 και τα στοιχεία αντλήθηκαν κυρίως από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Eurostat.

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές
Αριθμός συναλλαγών με κάρτες και ποσοστό χρήσης κάρτας για πληρωμές
Η πρώτη μεταβλητή που θα μελετήσουμε για το υπόδειγμα μας είναι
αυτή του αριθμού των συναλλαγών που εκτελούνται με χρήση κάρτας η
οποία εκδόθηκε από εγχώρια Τράπεζα της κάθε χώρας που μελετάμε.
Περιλαμβάνονται όλα τα είδη πληρωμών είτε αυτά πραγματοποιούνται σε
φυσικά καταστήματα με χρήση τερματικών POS ή μέσω internet με χρήση ePOS ή απευθείας χρεώσεις της κάρτας για πληρωμές λογαριασμών.
Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω διάγραμμα που απεικονίζει τον
καθαρό αριθμό των πληρωμών σε εκατομμύρια στο σύνολο των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρήση της κάρτας για διενέργεια συναλλαγών
αυξάνεται συνεχώς. Παρατηρούμε πως από το 2000 έως και το 2016 έχουν
σχεδόν εξαπλασιαστεί οι πληρωμές μέσω κάρτας με τάση αύξησης
περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Όπως μπορούμε να δούμε και στον πίνακα 1
στο παράρτημα παρακάτω η αύξηση παρατηρείται σε όλες τις χώρες
ανεξαιρέτως, σε άλλες με ταχύτερο ρυθμό και σε άλλες με λιγότερο.
Χαρακτηρίστηκα παραδείγματα αποτελούν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
οι οποίες μέσα σε λίγα χρόνια πολλαπλασίασαν τις πληρωμές με κάρτες
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όπως η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Ελλάδα με την δεύτερη να αυξάνει τις
πληρωμές από 85.340 το 2008 σε 301.536 το 2016.
Number of card payments - with cards issued by resident PSPs - from EU
(changing composition) – millions pure number.

Πηγή: European Central Bank - Statistical Data Warehouse, Payments and Settlement
Systems Statistics, Extracted on 10/02/2018

Σύμφωνα με την έκθεση της Ε.Κ.Τ που δημοσιεύεται κάθε χρόνο και
αφορά τα στοιχεία πληρωμών που έλαβαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το
ποσοστό των πληρωμών που εκτελείται με κάρτα τείνει να αυξάνεται σχεδόν
στο σύνολο των χωρών την Ε.Ε. Ο πίνακας 5 παρακάτω στο παράρτημα
απεικονίζει τα στοιχεία των χωρών που αποδεικνύουν τους παραπάνω
ισχυρισμούς. Τα στοιχεία είναι εκφρασμένα σε ποσοστό επί % και σε σχέση
με τα άλλα είδη πληρωμών, όπως οι μεταφορές ποσού και τα εμβάσματα, οι
απευθείας καταθέσεις και οι επιταγές.
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Ποσοστό χρηστών e-banking
Η δεύτερη μεταβλητή που θα μελετήσουμε είναι αυτή του ποσοστού
χρηστών σε μια χώρα της υπηρεσίας e-banking. Σε τι ποσοστό, δηλαδή, οι
πολίτες μιας χώρας χρησιμοποιούν το e-banking για διενέργεια συναλλαγών
ή παρακολούθηση του Τραπεζικού τους χαρτοφυλακίου. Όπως έχουμε
αναλύσει παραπάνω, η χρήση της υπηρεσίας e-banking μειώνει σημαντικά
το κόστος μιας συναλλαγής και οι Τράπεζες μεθοδικά προσπαθούν να
στρέψουν τους πελάτες τους σε αυτά τα εναλλακτικά δίκτυα.

Percentage of individuals using Internet banking in E.U.

Percentage of individuals
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Πηγή: Eurostat, Percentage of individuals using Internet banking in E.U, extracted on
07/01/2018.

Όπως παρατηρούμε στο παραπάνω διάγραμμα και στον πίνακα 2 του
παραρτήματος που απεικονίζει τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. το ποσοστό
των χρηστών internet banking αυξάνεται συνεχώς με την πάροδο των ετών.
Το σημερινό ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που χρησιμοποιούν ebanking ανέρχεται στο 50% αυξημένο κατά περίπου 20 μονάδες την
τελευταία οκταετία. Στον πίνακα 2 του παραρτήματος μπορούμε να
παρατηρήσουμε, επίσης, τις χώρες με παραδοσιακά υψηλά ποσοστά χρήσης
e-banking, όπως η Δανία, Φινλανδία και Ολλανδία αλλά και χώρες με πολύ
σημαντική αύξηση, όπως η Τσεχία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία.
92

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΣΔΥΣ

Αριθμός Τραπεζικών καταστημάτων
Η επόμενη μεταβλητή που θα μελετήσουμε είναι ο αριθμός των
Τραπεζικών καταστημάτων που είναι εγκατεστημένα σε κάθε χώρα. Ως
καταστήματα (branches) νοούνται τα σημεία εξυπηρέτησης που κατέχουν τα
πιστωτικά ιδρύματα μιας χώρας, όπως αυτά ορίζονται από την Κοινοτική
Νομοθεσία. Όπως είναι ευνόητο ο αριθμός των καταστημάτων ποικίλει
ανάλογα με τον πληθυσμό μιας χώρας και τον όγκο των πελατών και
εργασιών που έχουν να εξυπηρετήσουν. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
μια έντονη τάση μείωσης των καταστημάτων καθώς, όπως έχουμε αναφέρει,
ο κόσμος στρέφεται σε εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης και αποφεύγει να
επισκεφτεί τα φυσικά καταστήματα.
Το κόστος λειτουργίας ενός Τραπεζικού καταστήματος είναι σημαντικό
και αποτελεί μεγάλο μέρος του συνολικού λειτουργικού κόστους των
Τραπεζών. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, οι χώρες της Ε.Ε.
από την αρχή της πιστωτικής κρίσης το 2008 μειώνουν σταδιακά τα
Τραπεζικά τους καταστήματα καθώς η μείωση των λειτουργικών εξόδων
έπρεπε να μειωθούν σημαντικά. Έτσι, φτάνουμε στο 2016 να μετράμε μόλις
150.000 καταστήματα στον Ευρωπαϊκό χώρο ενώ οκτώ χρόνια πριν
ξεπερνούσαν τις 200.000 και η τάση μείωση φαίνεται να συνεχίζεται.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα 3 του παραρτήματος στην πλειοψηφία
των Ευρωπαϊκών χωρών τα Τραπεζικά καταστήματα μειώνονται σημαντικά.
Υπάρχουν παρ΄ολαυτά κάποιες χώρες, όπως η Τσεχία, η Γαλλία, το
Λουξεμβούργο και η Μάλτα όπου ο αριθμός των καταστημάτων τους
μειώθηκε ελάχιστα ή και καθόλου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εξαίρεσης
αποτελούν η Σλοβακία και η Ιρλανδία όπου τα Τραπεζικά καταστήματα
αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
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Number of branches, Euro area (changing composition), Domestic (home or
reference
area)

Πηγή: European Central Bank - Statistical Data Warehouse, Banking Structural
Financial Indicators, Extracted on 12/02/2018

Αριθμός Τραπεζικών υπαλλήλων
Η τελευταία ανεξάρτητη μεταβλητή που θα μελετήσουμε είναι ο
αριθμός των Τραπεζικών υπαλλήλων που απασχολούνται στα πιστωτικά
ιδρύματα κάθε χώρας. Το μισθολογικό κόστος αποτελεί μεγάλο και
σημαντικό μερίδιο του λειτουργικού κόστους των Τραπεζών καθώς οι
αμοιβές των στελεχών των Τραπεζών είναι συνήθως πολύ υψηλές αλλά και ο
αριθμός των υπαλλήλων είναι σχετικά μεγάλος για να μπορεί να
εξυπηρετηθεί ο όγκος των Τραπεζικών εργασιών. Τα τελευταία χρόνια
παρ΄ολαυτά η συρρίκνωση κάποιων διεργασιών και η ύφεση στον Τραπεζικό
κλάδο έχει καταστήσει κάποιες κατηγορίες τραπεζοϋπαλλήλων λιγότερο
αναγκαίες ή και σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς αντικείμενο.
94

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΜΣ ΕΣΔΥΣ

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε την πολύ σημαντική μείωση
των Τραπεζοϋπαλλήλων στο σύνολο των Ευρωπαϊκών χωρών. Για άλλη μια
φορά σταθμός αποτελεί το έτος 2008 όπου ξεκίνησε η πιστωτική κρίση των
Τραπεζών παγκοσμίως. Έκτοτε ο αριθμός των υπαλλήλων έχει μειωθεί μέχρι
σήμερα πάνω από 500.000 και στο τέλος του 2016 ανέρχονταν περίπου
στους 2.800.000 υπαλλήλους.
Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 4 του παραρτήματος σε κάθε χώρα
παρατηρείται μια σημαντική μείωση των υπαλλήλων πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων. Συγκεκριμένα, στις χώρες της Σουηδίας, Μάλτας και Τσεχίας ο
αριθμός των υπαλλήλων έχει αυξηθεί από ελάχιστα μέχρι και 5.000 στην
περίπτωση της Σουηδίας.
Number of employees, EU 28 (fixed composition), Domestic (home or
reference area), Credit Institutions (as defined in the Community Law)
reference sector

Πηγή: European Central Bank - Statistical Data Warehouse, Banking Structural Financial
Indicators (dataset), Extracted on 12/02/2018.
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Εξαρτημένη μεταβλητή
Το λειτουργικό κόστος
Η εξαρτημένη μεταβλητή που μελετάμε στο υπόδειγμα μας είναι το
λειτουργικό κόστος. Βέβαια, δεν θα ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν όλοι
οι παράγοντες που επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος μια Τράπεζας ωστόσο
θα μελετήσουμε την μεταβολή που επιφέρει σε αυτό η αύξηση ή μείωση των
ανεξάρτητων μεταβλητών που αναλύσαμε παραπάνω. Η μείωση των
Τραπεζικών καταστημάτων και των Τραπεζικών υπαλλήλων, όπως είναι
αναμενόμενο, θα προκαλέσει και μείωση του λειτουργικού κόστους. Θα
πρέπει, όμως, να δούμε σε τι ποσοστό είναι ικανή αυτή η μείωση να
μεταβάλει το λειτουργικό κόστος και αν τελικά μια απόφαση της διοίκησης
για κλείσιμο καταστημάτων και μείωση προσωπικού έχει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Από την άλλη μεριά, όσο αυξάνονται οι εκτελέσεις
συναλλαγών με κάρτες αλλά και οι χρήστες του e-banking θα περιμέναμε
σύμφωνα με αυτά που αναφέραμε παραπάνω να μειωθούν τα κόστη
συναλλαγών και κατά συνέπεια το λειτουργικό κόστος .
Βέβαια, αυτοσκοπός της διοίκησης κάθε Τράπεζας δεν είναι να μειώσει
απλά το καθαρό λειτουργικό της κόστος, αλλά πάντα σε σχέση με συνολικό
ενεργητικό της. Μια Τράπεζα με ελάχιστα καταστήματα και στελέχη σίγουρα
έχει μικρό λειτουργικό κόστος, αλλά αντίστοιχα μικρά θα είναι και τα
περιθώρια κέρδους και μεριδίου αγοράς που θα κατέχει. Σκοπός είναι να
μειωθούν τα λειτουργικά κόστη χωρίς να επηρεαστούν τα έσοδα της
Τράπεζας και να αυξηθεί έτσι το περιθώριο των κερδών της.
Το παρακάτω διάγραμμα έρχεται να αμφισβητήσει τα αναμενόμενα
σύμφωνα με τα δεδομένα που πήραμε παραπάνω για τις ανεξάρτητες
μεταβλητές. Το λειτουργικό κόστος των εγχώριων Τραπεζών για κάθε χώρα
της Ε.Ε φαίνεται να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια σαν ποσοστό του
συνολικού ενεργητικού. Το ποσοστό του 1,2336% το 2008 αυξήθηκε στο
επίπεδο του 1,4728 το 2016 στο σύνολο του ενεργητικού των Τραπεζών
κόντρα στις προσδοκίες και τους στόχους τους. Το γεγονός αυτό οφείλεται
κυρίως στην πιστωτική κρίση που βύθισε την Τραπεζική αγορά της Ευρώπης
και όχι μόνο. Όπως φαίνεται στον πίνακα 6 του παραρτήματος όπου
απεικονίζονται τα λειτουργικά κόστη των εγχώριων Τραπεζών των χωρών
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εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, κάποιες χώρες παρουσιάζουν αύξηση των
λειτουργικών τους εξόδων και κάποιες μείωση.
Total operating expenses [% of total assets], EU (Member States and
Institutions of the European Union) changing composition, Domestic
banking groups and stand-alone banks, Percent.

Πηγή: European Central Bank - Statistical Data Warehouse, Consolidated Banking data
(CBD2 dataset), Extracted on 10/02/2018.

Στις χώρες όπου παρατηρείται μείωση του λειτουργικού κόστους των
Τραπεζών (σε καθαρό ποσό σε ευρώ) υπήρξε την περίοδο αυτή κατά βάση
μείωση της οικονομικής και Τραπεζικής ευημερίας, όπως η Κύπρος, η
Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Επίσης, μείωση του κόστους έχουν
καταφέρει να πετύχουν χώρες με ιδιαίτερα αναπτυγμένο Τραπεζικό τομέα,
όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Δανία και η Ολλανδία. Στις χώρες αυτές οι
διοικήσεις των Τραπεζών έχουν καταφέρει να βρουν την φόρμουλα μείωσης
του λειτουργικού κόστους διατηρώντας υψηλά τα ποσοστά κερδών τους.
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Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι στις περισσότερες χώρες
υπάρχει μια αύξηση των καθαρών λειτουργικών εξόδων η οποία δεν
μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς αν οφείλεται στις αυξημένες
λειτουργικές ανάγκες των Τραπεζών ή στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων
του Τραπεζικού κλάδου στις χώρες αυτές. Ένας Τραπεζικός κλάδος ο οποίος
αναπτύσσεται και μεγαλώνει σε μια αναπτυσσόμενη χώρα με εγκατάσταση
νέων καταστημάτων και Τραπεζών σίγουρα θα οδηγήσει σε διογκωμένα
αποτελέσματα στον πίνακα, όπως η Βουλγαρία, η Τσεχία και η Μάλτα.
Στην μελέτη του μοντέλου μας, όμως, δεν μας απασχολεί το παράδοξο
των αποτελεσμάτων αυτών μεμονωμένα, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει
είναι να δούμε πόσο τελικά επηρεάζεται το ύψος των λειτουργικών εξόδων
με την μεταβολή των ανεξάρτητων μεταβλητών. Δεν μας απασχολεί, για
παράδειγμα, αν αυξήθηκαν τα λειτουργικά έξοδα στο Ηνωμένο Βασίλειο των
Τραπεζών αλλά πόσο αυτά επηρεάστηκαν από την αύξηση του ποσοστού
πληρωμών με κάρτες και την μείωση των Τραπεζικών καταστημάτων

Το οικονομετρικό μοντέλο
Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω το οικονομετρικό μας
μοντέλο θα πρέπει να έχει την γραμμική μορφή

Υ(χ) = a1 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + a0

(1)

Όπου









Υ(χ) η εξαρτημένη μεταβλητή, το λειτουργικό κόστος,
X1 το ποσοστό πληρωμών με κάρτες,
X2 το ποσοστό χρηστών e-banking
X3 ο αριθμός Τραπεζικών καταστημάτων,
X4 ο αριθμός των Τραπεζοϋπάλληλων,
a1 ο σταθερός όρος,
b1 , b2 , b3, b4 οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών
και a0 το τυπικό σφάλμα.
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Στην ανάλυση των δεδομένων θα χρησιμοποιήσουμε το οικονομετρικό
πρόγραμμα EViews9 και την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για να
εξάγουμε τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης. Θα ακολουθήσει η επιλογή
της κατάλληλης μορφής της συνάρτησης και ο έλεγχος υποθέσεων πριν
καταλήξουμε στην τελική μορφή του μοντέλου.
Τα αποτελέσματα που παράγονται από την παλινδρόμηση της
συνάρτησης (1) εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα Γ1 του EViews9. Τα
αποτελέσματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά καθώς, όπως παρατηρούμε,
το πρόσημο της μεταβλητής CARDS δηλαδή η X1 είναι θετικό και αυτό δεν
επιβεβαιώνει την θεωρία η οποία λέει πως όταν αυξάνεται η χρήση καρτών
μειώνεται το λειτουργικό κόστος. Επίσης, φαίνεται η ίδια μεταβλητή να μην
είναι στατιστικά σημαντική.
Πίνακας Γ1.
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Στη συνέχεια θα πρέπει να εντοπίσουμε με διάφορες δοκιμές ποια θα
είναι η κατάλληλη μορφή της συνάρτησης που θα μας δίνει αποδεκτά
αποτελέσματα. Έτσι, έπειτα από πολλές δοκιμές και μετατροπές στα
δεδομένα (διαιρέθηκαν τα λειτουργικά κόστη με το 1000 οπότε έχουμε
δεδομένα σε εκατομμύρια ευρώ πλέον και όχι σε χιλιάδες και ο αριθμός τον
καταστημάτων) και καταλήγουμε στην συνάρτηση (2) που φαίνεται
παρακάτω:

ln(Yi) = a1 + b1 ln(X1) + b2 ln(X2) + b3 ln(X3) + a0

(2)

Η συνάρτηση (2) αποτελεί ένα log – lin μοντέλο το οποίο μας δίνει
αποδεκτά αποτελέσματα για τις μεταβλητές μας. Παίρνουμε τους
λογαρίθμους των μεταβλητών και έτσι μελετάμε τις σχετικές μεταβολές και
τις ελαστικότητες. Από την συνάρτηση (2) όπως παρατηρούμε απουσιάζει η
μεταβλητή Χ4 (τραπεζικοί υπάλληλοι) καθώς τόσο η μεταβλητή όσο και ο
λογάριθμος της (lnX4) δεν ήταν στατιστικά σημαντικές και τις αφαιρέσαμε
από την συνάρτηση. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης της παραπάνω
συνάρτησης που παρήχθησαν από το EViews παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα Γ2.
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Πίνακας Γ2.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα και την εκτίμηση των
συντελεστών, η συνάρτηση (2) πλέον μπορεί να γραφεί:

ln(Yi) = 9,5516 - 0,2472 ln(X1) - 0,2512 ln(X2) + 0,3549 ln(X3) + a0 (3)
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 Πρόσημο συντελεστών
Παρατηρούμε πως τα πρόσημα των συντελεστών επαληθεύουν την
θεωρία. Πιο συγκεκριμένα, το πρόσημο της μεταβλητής ln(X1) (LCARDS για το
EViews) είναι αρνητικό, όπως και θα το περιμέναμε, καθώς, όπως
αναλύσαμε παραπάνω στην θεωρία, μια αύξηση χρήσης των καρτών για
πληρωμές οδηγεί σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Ομοίως, για την
μεταβλητή ln(X2) (LEB για το EViews) το πρόσημο είναι σωστά αρνητικό
καθώς η αύξηση χρηστών e-banking σε μια χώρα οδηγεί σε μείωση του
λειτουργικού κόστους. Από την άλλη, το πρόσημο της μεταβλητής ln(X3) που
αναφέρεται στα Τραπεζικά υποκαταστήματα (LBR100) έχει θετικό πρόσημο,
όπως και ήταν αναμενόμενο, καθώς η αύξηση των Τραπεζικών
καταστημάτων οδηγεί και σε αύξηση του λειτουργικού κόστους σε απόλυτη
τιμή (ευρώ). Τέλος, ο σταθερός όρος έχει και αυτός θετικό πρόσημο που
φαίνεται λογικό και σύμφωνα με την αρχική θεώρηση καθώς δεδομένου ότι
και οι τρεις μεταβλητές X1, X2 και X3 είναι μηδέν τότε το κόστος θα είναι ένας
θετικός αριθμός αφού πρόκειται για εκατομ. Ευρώ και θεωρητικά αφορά τα
κόστη των άλλων παραμέτρων που δεν περιλαμβάνει η δική μας συνάρτηση.

 Ερμηνεία συντελεστών
Η χρήση λογαρίθμων στην συνάρτηση μας δείχνει την σχετική μεταβολή
των τιμών των μεταβλητών και όχι την απόλυτη. Μοναδικό χαρακτηριστικό
στην πολλαπλή παλινδρόμηση είναι ότι μας επιτρέπει όχι μόνο να
συμπεριλάβουμε πολλές μεταβλητές αλλά και να “απομονώσουμε” την
επίδραση κάθε X στο Y από τα άλλα X. . Συνεπώς, μπορούμε να πούμε για
την συνάρτηση (3) πως με σταθερούς τους όρους X2 και X3, μια αύξηση κατά
1% του ποσοστού των πληρωμών που εκτελούνται με κάρτες θα οδηγήσει σε
μείωση του λειτουργικού κόστους κατά μέσο όρο κατά 0,2472%. Να
σημειωθεί εδώ πως επειδή η μεταβλητή X1 αναφέρεται ήδη σε ποσοστό επί
%, όταν αναφέρεται παραπάνω μια αύξηση κατά 1% του ποσοστού δεν
εννοούμε μια αύξηση πχ από το 10% στο 11% αλλά στο 10,1%.
Ομοίως, για την μεταβλητή των χρηστών e-banking X2 μπορούμε να
πούμε πως δεδομένου ότι οι άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές παραμένουν
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σταθερές, μια αύξηση κατά 1% στους χρήστες e-banking μιας χώρας θα
μείωνε το λειτουργικό κόστος των Τραπεζών της χώρας κατά 0,2512% κατά
μέσο όρο.
Τέλος δεδομένου ότι οι υπόλοιπες μεταβλητές X1 (ποσοστό καρτών) και
X2 (ποσοστό χρηστών e-banking) παραμένουν σταθερές, μια μείωση κατά 1%
στα καταστήματα των Τραπεζών μιας χώρας θα έφερνε αντίστοιχα μείωση
κατά 0,3549% κατά μέσο όρο στο λειτουργικό κόστος.

 Στατιστική σημαντικότητα
Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών της
συνάρτησης μας θα κάνουμε τον έλεγχο υποθέσεων με την τιμή της t-statitic
κάθε μεταβλητής. Αν η τιμή της t-statitic είναι μεγαλύτερη της κρίσιμης τιμής
της t τότε απορρίπτουμε σε κάθε περίπτωση την μηδενική υπόθεση (Η0) και
η μεταβλητή είναι στατιστικά σημαντική.

ln(Yi) = a1 + b1 ln(X1) + b2 ln(X2) + b3 ln(X3) + a0
Έλεγχος υποθέσεων:

H0: b1=0

H0: b2=0

H0: b3=0

H1: b1≠0

H1: b2≠0

H1: b3≠0

Για διάστημα εμπιστοσύνης 95% (α=0,05) η κρίσιμη τιμή της t-statistic
είναι η 1,960. Συνεπώς μπούμε να πούμε για την Χ1 μεταβλητή ότι η tX1>tstat και 2,3703 > 1,960 και άρα απορρίπτουμε την Η0 και η μεταβλητή Χ1 του
ποσοστού πληρωμών με κάρτες είναι στατιστικά σημαντική. Επίσης, με έναν
πιο γρήγορο έλεγχο παρατηρούμε πως και το prob. της μεταβλητής είναι
0,0189 < 0,05 για το διάστημα εμπιστοσύνης και καταλήγουμε στο ίδιο
συμπέρασμα.
Ομοίως, για την μεταβλητή Χ2 η τιμή της t-stat=2,0366 > 1,960 και
συνεπώς απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και ο συντελεστής b2 ≠ 0 και
άρα στατιστικά σημαντικός. Ομοίως, με τον έλεγχο της f το prob. της
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μεταβλητής είναι 0,0433 και για το διάστημα εμπιστοσύνης που διαλέξαμε
(α=0,05) είναι μικρότερο και καταλήγουμε επίσης στο ίδιο συμπέρασμα.
Τέλος, η μεταβλητή Χ3 των τραπεζικών καταστημάτων
έχει tstat=6,5890>1,960 που είναι η κρίσιμη τιμή της t-stat και άρα και σε αυτή
την περίπτωση απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και συνεπώς η
μεταβλητή μας είναι στατιστικά σημαντική. Το prob. της μεταβλητής είναι
μηδέν (0,000) και συνεπώς καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα και με αυτόν
τον έλεγχο.
 Συντελεστής προσδιορισμού
Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι ένα συνοπτικό μέτρο το οποίο
δείχνει πόσο καλά η δειγματική γραμμή παλινδρόμησης ταιριάζει με τα
δεδομένα. Μας δείχνει σε τι ποσοστό μπορούν να ερμηνεύουν οι
ανεξάρτητες μεταβλητές την μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής.
Στο υπόδειγμα μας το R2 = 0,9924 και αυτό σημαίνει πρακτικά πως το 99,24%
της μεταβλητότητας του λειτουργικού κόστους εξηγείται από τις τρεις
ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματός μας.
Κλείνοντας το Γ μέρος της εργασίας μας, μπορούμε να πούμε
συμπερασματικά πως η συνάρτηση (3) η οποία φαίνεται και παρακάτω
μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τα διοικητικά στελέχη των
Τραπεζών στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

ln(Yi) = 9,5516 - 0,2472 ln(X1) - 0,2512 ln(X2) + 0,3549 ln(X3) + a0 (3)
Πιο συγκεκριμένα το υπόδειγμα στο οποίο καταλήξαμε μπορεί να
προβλέψει το ύψος και τις μεταβολές του λειτουργικού κόστους των
Τραπεζών σε κάθε μεταβολή των τριών ανεξάρτητων μεταβλητών. Έτσι, για
παράδειγμα, αν η διοίκηση μιας Τράπεζας αποφασίσει να μειώσει τα
λειτουργικά της κόστη κατά 2%, να είναι σε θέση να γνωρίζει πόσα
καταστήματα θα πρέπει να κλείσει και σε συνδυασμό με πόσες νέες κάρτες
πρέπει να εκδώσει για να αυξήσει τα ποσοστά χρήσης καρτών και πόσους
νέους χρήστες e-banking να εγγράψει.
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Από την άλλη, γνωρίζοντας τα επίπεδα τιμών των τριών ανεξάρτητων
μεταβλητών για μία χρονιά μπορούν να υπολογίσουν με μικρή απόκλιση το
ύψος του λειτουργικού κόστους για την χρονιά αυτή. Αν, για παράδειγμα, σε
μια χώρα η κεντρική Τράπεζα της χώρας γνωρίζει πως το ποσοστό χρήσης
κάρτας για αγορές είναι 38% (X1=38), οι χρήστες e-banking αποτελούν το
29% του συνολικού πελατολογίου των Τραπεζών (Χ2) της χώρας και συνολικά
υπάρχουν 1500 Τραπεζικά υποκαταστήματα στην χώρα (Χ3) τότε με την
χρήση του υποδείγματος, όπως φαίνεται παρακάτω, μπορεί να υπολογιστεί
το ύψος του λειτουργικού κόστους. Η συνάρτηση (3) αφού
αντικαταστήσουμε με τα ποσά των μεταβλητών γράφεται:

ln(Yi) = 9,5516 - 0,2472 ln(X1) - 0,2512 ln(X2) + 0,3549 ln(X3) + a0
ln(Yi) = 9,5516 - 0,2472 ln(38) - 0,2512 ln(29) + 0,3549 ln(1500) + a0
ln(Yi) = 9,5516 - 0,2472 * 3,6375 - 0,2512* 3,3672 + 0,3549*7,3132
+a0
ln(Yi) = 9,5516 – 0,8991 – 0,8458 + 2,5954 + a0
ln(Yi) = 10,4021 + a0
Y ≈ 32.930 εκ. ευρώ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
Η διαχείριση των κινδύνων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
στον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό χώρο τα τελευταία χρόνια και
αναφέρεται στον σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων και
στρατηγικών για την αντιμετώπιση των διαφόρων κινδύνων και της
κατάστασης αβεβαιότητας που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες
επιχειρήσεις. Σκοπός της διαχείριση κινδύνων είναι να μειώσει την εξάρτηση
της αξίας της επιχείρησης από διάφορους παράγοντες κινδύνου. Σημαντικό
εργαλείο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η έγκαιρη
αναγνώριση του κινδύνου, η καλή γνώση των επιπτώσεων και επιρροών του
και η λήψη των κατάλληλων μέτρων και μεθόδων για την αντιμετώπισή του.
Μια σωστή διαχείριση κινδύνων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αξίας
της επιχείρησης, βελτίωση της παραγωγικότητας και των κερδών της αλλά
και να τις εξασφαλίσει μια σταθερότητα των μεγεθών και των συνθηκών
δραστηριότητάς της κάτι που θα την βοηθήσει να αντιμετωπίσει ευκολότερα
και προβλέψιμα τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Όσον αφορά την διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων η εξέλιξή
της θεωρείται αναγκαία και επιβεβλημένη σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο
οικονομικό περιβάλλον. Η ανάγκη για νέες μεθόδους υπολογισμού του
κινδύνου μεγαλώνει συνεχώς με σκοπό την καλύτερη πρόβλεψη και
αντιμετώπισή του. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των οποίων τους
κινδύνους αναλύσαμε στην παρούσα εργασία έχουν να αντιμετωπίσουν
εκτός από τους παραδοσιακούς τύπους Τραπεζικών κινδύνων και τις
προκλήσεις του σύγχρονου Τραπεζικού περιβάλλοντος που έχει
διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την πρόσφατη πιστωτική
κρίση. Πλέον οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματα κάθε κινδύνου είναι
εντονότερα και οι συνθήκες αντιμετώπισής τους δυσχερέστερες καθώς τα
πιστωτικά ιδρύματα έρχονται συνεχώς αντιμέτωπα με πρωτόγνωρες
καταστάσεις χωρίς εμπειρικό ιστορικό και η διαχείριση των κινδύνων
αποτελεί πρόκληση.
Πολύ σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης Τραπεζικών κινδύνων που
καλούνται να αντιμετωπίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελεί η
σωστή διαχείριση του λειτουργικών εξόδων τους. Όπως αναλύσαμε
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διεξοδικά στο Γ μέρος της παρούσας εργασίας, οι πτυχές και τα θέματα του
λειτουργικού κινδύνου μιας Τράπεζας είναι πολλά. Η ασφάλεια των
καταστημάτων, των πελατών, των εργαζομένων και των χρηματικών αξιών
που συναλλάσσουν, αποτελούν κυρίαρχο ζήτημα για τις διοικήσεις των
Τραπεζών οι οποίες καλούνται να δαπανήσουν τεράστια ποσά για την
αποφυγή των συγκεκριμένων λειτουργικών κινδύνων. Το κόστος της φήμης
ενός μη ασφαλούς περιβάλλοντος για μια Τράπεζα είναι τεράστιο με μη
αντιστρεπτές συνέπειες τις περισσότερες φορές.
Πολύ σημαντικός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει καταστάσεις
αυξανόμενου λειτουργικού κινδύνου αποτελούν οι εγκαταστάσεις
τεχνολογικού εξοπλισμού. Τα Τραπεζικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να
ακολουθούν όλες τις εξελίξεις σε νέα πληροφοριακά συστήματα καθώς αυτά
θα οδηγήσουν τόσο τους πελάτες της Τράπεζας όσο και τους λειτουργούς
της σε ασφαλή μονοπάτια και πιο αποδοτικά. Οι κίνδυνοι
κυβερνοεπιθέσεων αποτελούν το σημαντικότερο κίνδυνο της κατηγορίας με
τις Τράπεζες να καλούνται να επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια για την
προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων.
Επίσης, μεγίστης σημασίας λειτουργικός κίνδυνος για τα Τραπεζικά
ιδρύματα αποτελούν οι απάτες και οι κακόβουλες ανθρώπινες ενέργειες είτε
είναι εσωτερικές είτε εξωτερικές. Ο ανθρωπινός παράγοντας σε κάθε μορφή
επιχείρησης μπορεί να προκαλέσει ζημίες με λανθασμένες επιλογές και
συμπεριφορές και αυτό αποτελεί ένα ακόμα ζήτημα που καλείται να λύσει η
διοίκηση των Τραπεζών. Οι διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων και η θέσπιση
πλαισίων κανονιστικής συμμόρφωσης είναι τα εργαλεία και οι μέθοδοι που
ακολουθούνται για να μετριάσουν τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων
λειτουργικών κινδύνων.
Τέλος, αύξηση του λειτουργικού κινδύνου μπορούν να προκαλέσουν
όπως αναφέραμε παραπάνω στην εργασία τα ίδια τα προϊόντα της Τράπεζας
από την φύση τους αλλά και οι διαδικασίες συναλλαγών. Το χρήμα και η
διαχείρισή του αποτελεί είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο προϊόν για την Τράπεζα
με πολύ υψηλούς λειτουργικούς κινδύνους. Οι κάρτες, τα ΑΤΜ, τα τερματικά
POS η πλατφόρμες e-banking και τα φυσικά υποκαταστήματα των Τραπεζών
αποτελούν τα μέσα καθημερινών retail συναλλαγών και μεγάλο ποσοστό
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των συνολικών λειτουργικών εξόδων. Οι διοικήσεις των Τραπεζών
γνωρίζοντας τα παραπάνω έχουν επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην
μείωση των συγκεκριμένων λειτουργικών δαπανών με στρατηγικούς
σχεδιασμούς προώθησης του πελατολογίου τους σε εναλλακτικά δίκτυα
συναλλαγών.
Όπως είδαμε και στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας το σύνολο των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Χώρες
με μικρότερη οικονομική ανάπτυξη και πολίτες τους με διαφορετική
συναλλακτική Τραπεζική κουλτούρα δείχνουν να αφομοιώνουν τις νέες
τάσεις στην καθημερινή Τραπεζική. Η χρήση κάρτας γίνεται σιγά σιγά το
κυριότερο μέσο διενέργειας πληρωμών σε όλες τις χώρες με αυξανομένη
τάση τα τελευταία χρόνια. Οι χρήστες e-banking αυξάνονται με σημαντικά
γρήγορους ρυθμούς ακόμη και σε χώρες όπου ακόμη και η πρόσβαση στο
internet δεν θεωρούταν δεδομένη πολλές φορές. Ενθαρρυντικό παράδειγμα
για το μέλλον αποτελεί η νέα γενιά ηλικίας κάτω των 20 ετών οι οποίοι
επιλέγουν αποκλειστικά το ηλεκτρονικό χρήμα για όλες τους τις συναλλαγές.
Από την άλλη μεριά, οι Τράπεζες σε όλη την Ευρωπαϊκή επικράτεια
έχουν εφαρμόσει ένα σχέδιο μείωσης αισθητά τόσο των Τραπεζικών τους
καταστημάτων όσο και των τραπεζοϋπάλληλων τους σε μια προσπάθεια
μείωσης του λειτουργικού κόστους. Αποδεδειγμένα ο όγκος των Τραπεζικών
συναλλαγών που διενεργούνται σε φυσικά καταστήματα έχει μειωθεί
σημαντικά στο πλαίσιο αυτοεξυπηρέτησης των πελατών. Μοναδική
εξαίρεση αποτελούν χώρες με λιγότερο αναπτυγμένο Τραπεζικό δίκτυο αλλά
αναπτυσσόμενο, με ανοίγματα νέων Τραπεζών και αύξηση των στελεχών
τους.
Τα στατιστικά δεδομένα της Ε.Κ.Τ. σχετικά με τα συνολικά λειτουργικά
κόστη των Ευρωπαϊκών Τραπεζών μας αποκαλύπτουν πως κυρίως οι
αναπτυγμένες οικονομικά χώρες έχουν καταφέρει να μειώσουν τα κόστη σε
σχέση με το συνολικό ενεργητικό τους και κατά συνέπεια έχουν επιτύχει
αύξηση της κερδοφορίας τους. Στις περισσότερες χώρες όμως τα
αποτελέσματα της πρόσφατης πιστωτικής κρίσης κυρίως έχουν εμποδίσει τις
Τράπεζες να μειώσουν στα επιθυμητά επίπεδα τα λειτουργικά τους κόστη.
Παρ'ολαυτά η θεωρία που αναπτύχτηκε στο σύνολο της εργασίας
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επαληθεύεται από τα στατιστικά δεδομένα και το οικονομετρικό υπόδειγμα
που παρουσιάστηκε ερμηνεύει σωστά την μεταβλητότητα των λειτουργικών
εξόδων σε σχέση με τις μεταβολές στα ποσοστά χρήσης καρτών, των
χρηστών e-banking και τα Τραπεζικά υποκαταστήματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1. E.C.B, Number of card payments - with cards issued by resident PSPs from EU (changing composition) – millions pure number.
2008
Romania
75878
Austria
342851
Belgium
934090
Bulgary
12693
Cyprus
30190
Czech Rep
147508
Germany
2313060
Denmark
935934
Estonia
148334
Spain
2098360
Finland
992000
France
6542501
U.K
7595000
Greece
85340
Hungary
166300
Ireland
299651
Italy
1395915
Lithuania
88942
Luxembourg
50199
Latvia
95127
Malta
10125
Netherlands 1876849
Poland
576673
Portugal
1006312
Slovenia
108636
Slovakia
87330
Sweden
1650400

2009
87507
370367
997400
12679
31871
175184
2459190
952380
155472
2157007
899000
6923252
8185000
84468
183557
304500
1471461
93016
54369
97754
11241
2070555
703909
1069490
110890
114390
1773100

2010
105273
396558
1066885
20654
35775
213272
2678080
1047607
167362
2286898
1040000
7391636
8807000
78988
209464
315294
1502411
98649
65013
101862
12987
2305591
844234
1170470
116843
129490
1940300

2011
2012
2013
2014
2015
2016
130378
158084
187673
228366
276697
350095
414084
452748
493257
559105
579581
649220
1154318 1226878 1332251
1508236 1556879 1702226
28120
32684
45422
65243
79648
93727
38958
41498
41101
38660
44310
50390
269232
320448
384966
483698
603425
745324
2941420 3182200 3632844
3633874 3690596 4073977
1145565 1250870 1364150
1515970 1706160 1887620
197385
212445
226560
246951
264138
285857
2386274 2415723 2496299
2760198 2987243 3463733
1091819 1155615 1222531
1330677 1419436 1535941
7911010 8474982 8964295
9437916 10287507 10996995
9901000 10546000 11608000 13010000 14601000 16371800
74971
73991
77691
88049
144398
301536
231544
270287
311813
359391
429993
532363
339200
409500
436400
438343
623262
760685
1566874 1628978 1813214
2034002 2269780 2612929
107082
130852
155699
171549
207193
235223
71361
82674
89377
101645
110795
125976
113971
127962
151634
191004
215247
242764
13835
15802
19008
19256
21578
24902
2444442 2642894 2886221
3168698 3573586 3946387
1025989 1215587 1448660
1872666 2556721 3202323
1237469 1215879 1223425
1273119 1374637 1496438
120808
127435
131929
139927
148364
162126
152610
170540
216570
273140
327996
365211
1982300 2190000 2398000
2619943 2845000 3166000
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Πίνακας 2. Eurostat, Percentage of individuals using Internet banking in E.U,
extracted on 07/01/2018.
Romania
Austria
Belgium
Bulgary
Cyprus
Czech Rep
Germany
Denmark
Estonia
Spain
Finland
France
U.K
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Slovenia
Slovakia
Sweden

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2

2

3

4

3

4

4

5

5

34

35

38

44

45

49

48

51

53

39

46

51

54

56

58

61

62

64

2

2

2

3

4

5

5

5

4

11

15

17

20

21

23

24

20

28

14

18

23

30

34

41

46

48

51

38

41

43

45

45

47

49

51

53

61

66

71

75

79

82

84

85

88

55

62

65

68

68

72

77

81

79

19

23

26

27

31

33

37

39

43

72

72

76

79

82

84

86

86

86

40

43

50

51

54

58

58

58

59

38

45

45

47

52

54

57

58

64

5

5

6

9

9

11

13

14

19

13

16

19

21

26

27

31

34

35

28

30

34

33

43

46

48

51

52

13

16

18

20

21

22

26

28

29

27

32

37

40

43

46

54

50

54

48

54

56

59

63

63

67

65

71

39

42

47

53

47

55

57

64

62

25

32

38

42

41

43

45

47

46

69

73

77

79

80

82

83

85

85

17

21

25

27

32

32

33

31

39

14

17

19

22

25

23

25

28

29

21

24

29

31

28

32

32

34

35

24

26

33

34

40

39

41

37

45

65

71

75

78

79

82

82

80

83
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Πινάκας 3. E.C.B, Number of branches, Euro area (changing composition), Domestic
(home or reference area)
Romania
Austria
Belgium
Bulgary
Cyprus
Czech Rep
Germany
Denmark
Estonia
Spain
Finland
France
U.K
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Slovenia
Slovakia
Sweden

2008
7375
4243
4316
5961
923
1993
39531

2010
6170
4171
3973
5849
911
1990
38149
1654
202
43164

2011
6046
4431
3881
3777
902
2049
37675
1557
178
40103

2012
5723
4460
3819
3833
850
2098
36239
1405
163
38142

2013
5492
4352
3738
3770
682
2135
36155

1446
38433
11820

6417
698
1258
2025

6532
706
1230
1950

6587
694
1224
1937

6501
687
1034
1857

1404
38359
11492
3629
3330
1065
32872
689
223
400
107
2466
15170
6259
695
1061
1878

1300
37862
11306

973
230
658
111
3421
12914

11931
4079
3560
1228
34030
972
226
624
114
3137
13292

1475
38784
11756
4005
3493
1162
33631
951
225
587
113
2864
13518

2192
257
46065
1672
39467
12326
4097
3515
895
34169

2009
6425
4167
4201
5916
930
1998
38851
1996
213
44431
1538
38311

3847
3449
1099
33561
676
226
549
107
2653
14592
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2014
5304
4247
3607
3729
615
2124
35284
1186
122
31999

2015
4947
4094
3508
3693
563
2074
34001
1113
107
31087

2016
4798
3934
3347
2945
544
1958
32026
995
99
28807

1188
37623

1039
37261

3109
3247
1024
31759

10760
2688
3112
994
30723

1051
37567
10230
2547
2812
1029
30475

656
222
343
110
2165
15479

610
221
319
110
1854
14117

558
223
276
109
1764
14307

5987
630
1256
1974

5938
592
1277
2027

5453
589
1291
1718

1256
140
33713

9740
2332
2746
1048
29335
506
230
261
106
1674
13647
4928
583
1293
1734
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Πίνακας 4. E.C.B, Number of employees, EU 28 (fixed composition), Domestic
(home or reference area), Credit Institutions (as defined in the Community Law)
reference sector.

Romania
Austria
Belgium
Bulgary
Cyprus
Czech Rep
Germany
Denmark
Estonia
Spain
Finland
France
U.K
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Slovenia
Slovakia
Sweden

2008
71622
78754
65985
33258
12554
39882
685550
52830
6144
276497
25699
424536
491262
66165
43620
40507
338035
11080
27208
13905
3872
116000
188969
62377
12284
20598
50115

2009
67898
77246
63723
34290
12513
38394
673500
50101
5693
267383
24879
416772
471129
65682
42609
38178
323407
10902
26416
12365
3836
110000
183064
61593
12188
18750
49256

2010
66753
78098
61861
34133
12643
38359
668500
47739
5497
261389
23353
412933
452231
63408
41526
36438
321081
9993
26255
11534
3914
108000
184858
61504
11995
18234
49799

2011
65772
78085
61197
33897
12809
39461
663800
47224
5516
245956
23188
426336
453943
59958
41305
35612
316360
8707
26696
11188
4026
105408
186331
59911
11813
18452
49784

113

2012
61769
77424
60068
33527
12853
40147
659100
44900
5563
234292
22510
421037
440221
57006
41103
31773
309478
8671
26534
10565
4007
103447
181991
57348
11498
18655
52186

2013
58612
75980
58237
32756
11142
39742
655600
36367
4861
215953
22402
416262
420692
51242
40642
29832
306607
8392
26237
10029
4197
96423
179385
55820
11218
18540
53594

2014
57732
74110
56666
31715
10956
40334
649900
37201
4860
201656
22019
408726
401256
45654
39456
28871
299684
8952
25972
9374
4426
94000
175972
53888
10682
18656
54644

2015
55928
73315
55774
30657
10983
40672
637238
40748
4979
196556
21806
406701
398427
46095
38205
27091
298473
8434
25980
9401
4584
90137
175151
50687
10444
18900
54319

2016
55396
72957
54728
30352
10663
41202
628121
41123
4924
186982
21965
402010
387577
42628
37767
26811
295305
8643
26062
8803
4752
85803
173043
46584
10055
19788
55260
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Πίνακας 5. E.C.B, Relative importance of the main payment instruments in the EU
(2008-2016) (percentages of total number of transactions using cards).
Romania
Austria
Belgium
Bulgary
Cyprus
Czech Rep
Germany
Denmark
Estonia
Spain
Finland
France
U.K
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Lithuania
Luxembourg
Latvia
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Slovenia
Slovakia
Sweden

2008
25,2
16,1
42,4
18,2
35
10,9
14,1
65,4
55,7
39
52,8
41,2
49,8
50,5
20,4
45
36,6
42,4
38,7
42,8
36,1
39,4
33,1
64,1
33,8
21,8
59,3

2009
30,24
17,32
43,56
18,8
37,14
14,45
67,59
57,29
38,81
50,65
42,16
51,51
53,21
21,8
43,6
37,18
42,88
38,5
45
38,34
41,24
34,48
65,53
34,42
27,53
59,61

2010
34,08
18,6
44,71
28,08
39,01
22,61
15,47
69,2
59,1
40,82
46,79
43,33
53,23
42,67
23,47
48,46
37,52
43,31
37,8
45,7
42,48
42,71
36,14
67,99
34,9
28,68
59,33

2011
40,46
18,89
46,15
27,58
41,58
27,48
16,58
70,82
62,94
43,11
50,01
45,11
55,64
39,56
27,17
49,68
37,67
38,82
36,35
47,77
43,47
43,28
38,36
69,07
35,56
30,28
63,54
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2012
43,22
20,14
48,86
14,44
41,04
30,22
17,47
70,81
63,6
41,58
47,59
46,9
57
37,77
30,11
54,82
38,21
42
57,9
48,47
49,59
45,69
40,85
68,7
39,85
34,34
65,45

2013
49,53
22,38
49,31
17,7
44,74
35,13
18,39
71,8
66,87
42,25
49,86
49,54
58,86
39,05
34,23
56,86
40,41
45,55
51,4
50,93
47,59
46,98
43,71
67,63
41,94
36,32
66,54

2014
52,2
36
43,8
18,5
60,8
40
18,5
73,2
65
44
60,5
49,8
61,2
34,7
35,9
59,2
42,4
47,4
58,2
57,2
49,1
49,1
48,3
67,3
42,4
43,8
67,2

2015
54,1
37,7
47,6
19,4
58,8
27,4
18,6
81,4
65,7
45,9
61,7
51,7
63,2
34,1
40,1
62,3
42,9
49
59,1
59,6
48,2
51,3
50,7
68,4
39,6
45,5
67,7

2016
58,4
39,1
49,4
20,5
53,2
30,7
19
81,3
66,3
50,4
62,8
52,6
65,1
47
45
62,6
45,5
51,5
61,3
60,8
53
54,7
56,5
69,3
42,2
46,2
66,3
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Πίνακας 6. Ε.Κ.Τ,(Statistical Data Warehouse, Consolidated Banking data) Total
operating expenses, Domestic banking groups and stand-alone banks, All
institutions, All exposures, Accumulated for the current period, Transactions, All
currencies, Euro.

2008

2009

2010

2011

386841

365079

377842

Austria

18102786

16976757

Belgium

13657652

6764309

17990497
6138978

Bulgary

184401

188206

189135

Cyprus

1321889

1496017

37061

43142

1696608
58443

Romania

Czech Rep
Germany

82827604

84546804

Denmark

7670953
18488

7836705

Estonia

2013
217368

2014
222697

20213677

19028234

18813913

6084874
203021

6129479
227471

1672626

1635671

79980

79569817
7034339

83282961
7372390
48781395

40574

211025

2016
178276

11575409

11602116

5501407

12020732
5607385

5951771

6234094

238982

251329

233413

747116

102159

1009292
104441

258182
918131

86031992

84624252

7612866
37365

7319252
41214

89264341
8216665

44877749

22309
47049593

Finland

1523337

1433303

1506360

1607902

48285384
1685804

France

86981459

95301416

87054380

94946962
99855417

95227428

U.K

90166593
91650652

107762577

6886271

Hungary

6762121
1635462

6779141
1517248

106486341
6436830
1384548

Ireland

5135894

3971888

47427710
125508

45446806
114852

4007264
45864208

3895548
47680239

120286

50643

344716

757336

267837

270769

1742291
251661

1414861

Latvia

2413576
351237

251108

Malta

133388

121606

122101

151668

150153

33069304
1970038

29142710

26617839

2053686

25650637
2704134

6330797
727148

6235594
721203

2195998
6445249

26210389
2327291

65892
9675540

71912

716296
79924

6359562
696521
121095

11551887

12611014

Spain

Greece

Italy
Lithuania
Luxembourg

Netherlands
Poland
Portugal
Slovenia
Slovakia
Sweden

42032081

20124

393900

2012
230491

1635972

12921859
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2015

121427
95531189

957536
119916
92607689
6936618

46278

6873329
54036

48653218

46786023

51053156

50995117

1663952
94566959

1601289

1746618

1779948

95473518

101829828

63095

99503005

5794228

105895603
6665126

99695322
107934805

6337205

5097834

94910033
4689797

1505477

1550395

2022037

2062825

2008393

4163112

3065064
42085096

3468111
44883300

3708606

3732033

47652786

49344448

31132

35787

1310637

1360544

263772

1466780
318963

1521745

279079

180514
24650570

212209
26188802

221881

265290

25234400

2726459

2786332

3214146

25374636
4937475

6014364

5748328

4663846

4903587

4069091

668955

630993

571704

474084

126105
13736688

130794

176612

563231
168397

13281922

12830393

13839167

14116422

46068942
23664

351775

238454
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