
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΥΛΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................................................................. 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1............................................................................................................................................7

1.1 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ....7

1.1.2 ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ............................................................................................................................................................. 11

1.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.........................20

1.2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ................................................................................................28

1.2.2 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ................................ 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...........................................................................................................................................36

ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ................................................................................................................... 36

2.1 Εισαγωγή..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................36

2.2 Πιστωτικός κίνδυνος.......................................................................................................................................................................................................................................................................36

2.3 Κίνδυνος αγοράς.....................................................................................................................................................................................................................................................................................37

2.4 Κίνδυνος επιτοκίου............................................................................................................................................................................................................................................................................37

2.5 Συναλλαγματικός κίνδυνος................................................................................................................................................................................................................................................. 38

2.6 Νομικός κίνδυνος..................................................................................................................................................................................................................................................................................38

2.7 Κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών................................................................................................................................................................................................................39

2.8 Κίνδυνος χώρας.......................................................................................................................................................................................................................................................................................40

2.9 Κίνδυνος ρευστότητας...................................................................................................................................................................................................................................................................40

2.10 Λειτουργικός Κίνδυνος............................................................................................................................................................................................................................................................41

2.11 Πολιτικός κίνδυνος........................................................................................................................................................................................................................................................................41

2.12 Κίνδυνος εγκλήματος.................................................................................................................................................................................................................................................................41

2.13 Κίνδυνος επάρκειας κεφαλαίων............................................................................................................................................................................................................................42

2.14 Κίνδυνος μοντέλων.......................................................................................................................................................................................................................................................................42

2.15 Κίνδυνος εσόδων..............................................................................................................................................................................................................................................................................42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3..........................................................................................................................................44

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ........................................................................................................................... 44

3.1 Ορισμός...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................44

3.2 Λόγοι - Αναγκαιότητα προσδιορισμού του λειτουργικού κινδύνου..........................................................................................................45

3.3 Περιβάλλον διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου............................................................................................................................................................47

3.4 Το πρόβλημα της αναγνώρισης - προσδιορισμού του λειτουργικού κινδύνου.................................................................... 48

3.5 Το πρόβλημα της παρακολούθησης του λειτουργικού κινδύνου.....................................................................................................................50

3.6 Έλεγχος του λειτουργικού κινδύνου.....................................................................................................................................................................................................................50

3.7 Ο ρόλος των εποτττικών αρχών και οι προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για τον

λειτουργικό κίνδυνο......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51

2



3.8 Πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κτνδύνου-μέθοδοι 

αποτίμησης....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53

3.8.1 Η μέθοδος του Βασικού Δείκτη.............................................................................................................................................................................................................................54

3.8.2 Η Τυποποιημένη μέθοδος................................................................................................................................................................................................................................................55

3.8.3 Η Προηγμένη μέθοδος μέτρησης........................................................................................................................................................................................................................58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.......................................................................................................................................... 62

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ............................................................................................................. 62

4.1 Προσδιορισμός -σημασία......................................................................................................................................................................................................................................................62

4.2 Λόγοι - Αναγκαιότητα διαχείρισης και μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου........................................................................63

4.3 Περιβάλλον διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.................................................................................................................................................................66

4.4 Τεχνικές εκτίμησης και μέτρησης πιστωτικού κινδύνου.................................................................................................................................................69

4.5 Η μέθοδος Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risty...................................................................................................................................................................................... 75

4.6 Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου και οι τεχνικές μείωσης του

σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας................................................................................................................................................................................................................79

4.7 Η Τυποποιημένη Προσέγγιση (StandardizedApproach)..........................................................................................................................................81

4.7.1 Τεχνικές μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση. ...86

4.8 Εσωτερικά Συστήματα Δ ισβάθμισης του Πιστωτικού Κινδύνου (Internal Ratings -Based

Approach)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................87

4.8.1 Υιοθέτηση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης Κινδύνου................................................................................................ 90

ΕΠΙΛΟΓΟΣ........................................................................................................................... 93

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...................................................................................................................................... 96

3



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το τραπεζικό σύστημα διεθνώς βιώνει αξιοσημείωτες αλλαγές τα τελευταία 

χρόνια. Πολλές τράπεζες έχουν συγχωνευθεί και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

έχουν γίνει παγκοσμίου βεληνεκούς. Μολονότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν 

μεγαλώσει σε μέγεθος, ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί ουσιαστικά. Αυτό συνέβη την ίδια 

χρονική περίοδο που οι ρυθμιστικές αρχές έχουν χαλαρώσει τους κανόνες και έχουν 

επιτρέψει στις τράπεζες να προσφέρουν νέα προϊόντα και να εισέλθουν σε νέες αγορές 

και νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι νέοι κανόνες απελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η 

μετάβαση των αγορών σε ένα πιο χαλαρό σύστημα ρύθμισης υπήρξε μια από τις 

σημαντικότερες εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το διεθνές χρηματοοικονομικό 

περιβάλλον τα τελευταία χρόνια. Έγινε εύκολη η είσοδος στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα νέων μη τραπεζικών ιδρυμάτων, χρηματιστηριακών εταιριών, θεσμικών 

επενδυτών, ασφαλιστικών εταιριών, επενδυτικών κ.λ.π. Η είσοδος στην αγορά των 

νέων ανταγωνιστών των τραπεζών έχει περιορίσει σταδιακά τον παραδοσιακό 

διαμεσολαβητικό ρόλο των τραπεζών-αποδοχή καταθέσεων και χορήγηση δανείων- 

επειδή άρχισαν να προσφέρουν και αυτοί ένα πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών 

δραστηριοτήτων και να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο τις τράπεζες.

Η διεθνοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, χαρακτηριστικό της 

παγκοσμιοποίησης έχει μεταβάλλει επίσης το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν 

οι επιχειρήσεις και ασκούν πολιτική οι κυβερνήσεις των χωρών. Πολλές επιχειρήσεις 

λειτουργώντας μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, απαλλαγμένο από 

περιορισμούς και εμπόδια βρήκαν λιγότερο ακριβό να αντλήσουν χρήματα από το 

κοινό (εκδίδοντας ομόλογα-μετοχές),μέσω των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, παρά 

να δανειστούν κατευθείαν από τις τράπεζες. Έτσι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η 

προσπάθεια από όλους τράπεζες και μη για αύξηση των μεριδίων αγορας, είχε σαν 

αποτέλεσμα οι τράπεζες να ψάχνουν νέους τρόπους προσφοράς των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους και νέες μορφές επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. Φυσικά 

σημαντικό ρόλο έπαιξε και η τεχνολογική πρόοδος που σημειώνεται τα τελευταία 

χρόνια στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, επειδή μείωσε αισθητά το κόστος 

συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και μετάδοσης πληροφοριών.
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Σήμερα οι πελάτες των τραπεζών αναζητούν όλο και πιο σύνθετους και 

ευέλικτους τρόπους για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους, να 

αντισταθμίσουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αναλαμβάνουν και να 

επενδύσουν τα ρευστά διαθέσιμα τους. Αναζητούν νέα προϊόντα, ευέλικτα, υψηλής 

ποιότητας και τεχνολογικά εξελιγμένα τα οποία θα τους προσφέρουν υψηλές 

αποδόσεις. Για να μπορέσουν τα τραπεζικά ιδρύματα να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών για νέα προϊόντα προχώρησαν σε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Παρατηρούμε ότι καθώς οι τράπεζες εξελίσσονται η έμφαση στη διοίκηση έχει 

μετατοπισθεί από την συγκέντρωση των κερδών και της διαδικασίας διαμεσολάβησης 

προς την διαμεσολάβηση του κινδύνου. Η διαμεσολάβηση κινδύνου δείχνει ότι το 

ενδιαφέρον των τραπεζών εστιάζεται πλέον και στα κέρδη και στον κίνδυνο που 

σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους. Δεν είναι πλέον αρκετό για 

την τράπεζα να χρεώσει ένα υψηλό επιτόκιο σε ένα δάνειο, εκείνο που έχει σημασία 

είναι αν το επιτόκιο που θα χρεώσει αντισταθμίζει την τράπεζα κατάλληλα για τον 

κίνδυνο που έχει αναλάβει.

Ο κίνδυνος ήταν πάντα το κυρίαρχο θέμα για να παρθεί μια απόφαση αν 

πρόκειται να υπάρχει πλεονέκτημα από τις επενδυτικές ευκαιρίες που πρόκειται να 

παρουσιαστούν. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που προκύπτει είναι πώς να 

ποσοτικοποιήσεις τον κίνδυνο και έτσι να τον τιμολογήσεις κατάλληλα. Στον 

τραπεζικό τομέα ο κλασσικός κίνδυνος είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και η διαχείριση 

του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί σημείο κλειδί των εργασιών τους. Όμως μόλις 

πρόσφατα το 1988 καθιερώθηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας ένας ελάχιστος 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 8% που απαιτείται από τις τράπεζες να έχουν για 

κάλυψη έναντι των 7πστωτικών κινδύνων. Στη συνέχεια καθιερώθηκε επίσης να έχουν 

οι τράπεζες ένα πρόσθετο κεφάλαιο για κάλυψη έναντι του κινδύνου αγοράς και του 

λειτουργικού κινδύνου.

Πολλοί κίνδυνοι που καλούνται σήμερα να διαχειριστούν οι τράπεζες 

προέρχονται από το γεγονός ότι οι τράπεζες εμπλέκονται σε πάρα πολλές 

δραστηριότητες. Αυτές εμπορεύονται όλους τους τύπους των χρηματοοικονομικών 

εργαλείων, μετρητά καθώς επίσης παράγωγα όπως συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια δικαιώματα προαίρεσης^νναρε, forward 

contracts and options) είτε για λογαριασμό τους είτε για διευκόλυνση των συναλλαγών 

των πελατών τους. Το πλήθος και το μέγεθος των χρηματοοικονομικών εργαλείων και
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η πολυπλοκότητα τους έκαναν βασικό μέλημα για τις τράπεζες τη μέτρηση, διαχείριση 

και έλεγχο του κινδύνου. Τη μεγαλύτερη ώθηση για την υιοθέτηση συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνων έδωσε η Επιτροπή της Βασιλείας η οποία αποτελεί διεθνή 

προέκταση των κανονιστικών θεσμών των μεγαλύτερων ανεπτυγμένων χωρών.

Οι κανόνες που τίθενται σίγουρα επηρεάζουν την στάση των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων στην ανάληψη κινδύνων και συχνά καθορίζει πως τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα διαχειρίζονται τον κίνδυνο. Σ’ όλο τον κόσμο ο τραπεζικός τομέας λειτουργεί 

με κανόνες, νόμους και κάτω από πολλούς κυβερνητικούς κανονισμούς. Σήμερα 

υπάρχει παγκόσμια αναγνώριση της ανάγκης μέτρησης και ελέγχου του κινδύνου σε 

παγκόσμιες και τοπικές τραπεζικές δραστηριότητες. Γιατί μόνο αν οι τράπεζες 

καταφέρουν να διαχειριστούν σωστά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και όσους 

πρόκειται να αντιμετωπίσουν θα καταφέρουν να επιζήσουν σε ένα τόσο έντονα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και θα μεγιστοποιήσουν την αξία των μέτοχων τους.

Με την παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να δείξουμε πως σήμερα οι τράπεζες 

διαχειρίζονται τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν κυρίως τον λειτουργικό 

και πιστωτικό κίνδυνο και ποιους τρόπους μέτρησης χρησιμοποιούν ώστε να 

προσδιορίσουν αυτούς τους κινδύνους. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στο 

ρόλο και στις λειτουργίες των τραπεζών στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον 

καθώς και στην κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ώστε ο 

αναγνώστης να αντιληφθεί τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου τραπεζικού 

περιβάλλοντος και να μπορέσει να συνδυάσει καλύτερα τον σημαντικό ρόλο που έχει ο 

προσδιορισμός των διάφορων κίνδυνων που αντιμετωπίζει. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στα είδη των τραπεζικών κινδύνων και στα χαρακτηριστικά τους για 

είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται ο λειτουργικός 

κίνδυνος, καθορίζονται με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του και οι τρόποι μέτρησης, 

ελέγχου και διαχείρισης που θα πρεπει να χρησιμοποιεί η τράπεζα αν πραγματικά 

επιδιώκει να μετριάσει τις συνέπειες από την έκθεση της στον λειτουργικό κίνδυνο. 

Και τέλος το τελευταίο κεφάλαιο διερευνά τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο 

εκτίθενται οι τράπεζες. Επειδή η χορήγηση πιστώσεων αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες λειτουργίες των τραπεζών, επιχειρούμε μέσα από την ανάλυση για τον 

πιστωτικό κίνδυνο να δείξουμε πως οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειρίζονται τον 

πιστωτικό κίνδυνο σωστά, ποιους μεθόδους μέτρησης θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

ώστε να καταφέρουν να μειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και σαν αποτέλεσμα να 

μεγιστοποιήσουν την αξία του χαρτοφυλακίου τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι θεμελιώδεις, τεχνολογικές, πολιτικές, οικονομικές και θεσμικές αλλαγές που 

συνέβησαν τα τελευταία χρόνια έχουν μεταβάλλει ριζικά το περιβάλλον και τους όρους 

λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και η ενοποίηση των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον. Οι προκλήσεις και ευκαιρίες που 

αναδύονται μεταβάλλουν με γρήγορους ρυθμούς τη δομή του τραπεζικού συστήματος.

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται οι τράπεζες έχουν να 

διαδραματίσουν καινούριους ρόλους ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις νέες 

συνθήκες.

Τις τράπεζες θα μπορούσαμε να τις ορίσουμε σαν εκείνα τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα τα οποία προσφέρουν καταθέσεις που υπόκεινται σε πρώτη ζήτηση και 

χορηγούν δάνεια εμπορικής ή επιχειρηματικής φύσεως. Προσφέρουν μια μεγάλη 

ποικιλία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,(ειδικά πιστωτικές, καταθετικές και 

υπηρεσίες πληρωμών) και εκτελούν το πιο ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών 

λειτουργιών κάθε επιχείρησης στην οικονομία. Οι τράπεζες προσφέρουν επίσης 

επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων του κοινού και παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην οικονομία κάθε χώρας.

Παλιότερα οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι τράπεζες έπαιζαν ένα περιορισμένο ρόλο 

στην οικονομία, λαμβάνοντας καταθέσεις και δίνοντας δάνεια, σήμερα οι τράπεζες 

έχουν υιοθετήσει νέους ρόλους με σκοπό να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες του κοινού.

Οι κυριότεροι ρόλοι που διαδραματίζουν οι τράπεζες στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα και στην οικονομία γενικότερα είναι:
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O pokoc του διαμεσολαβητή.

Ον τράπεζες μετατρέπουν τις καταθέσεις τις οποίες λαμβάνουν πρωταρχικά από 

τα νοικοκυριά σε δάνεια για επιχειρήσεις και άλλους οι οποίοι έχουν ανάγκη από 

κεφάλαια με σκοπό να δημιουργήσουν επενδύσεις σε παραγωγικές ευκαιρίες που θα 

παρουσιασθούν. Η συγκέντρωση των χρημάτων από τις αποταμιευτικές μονάδες και η 

διοχέτευση τους στις ελλειμματικές βοηθά το οικονομικό σύστημα κάθε χώρας να γίνει 

περισσότερο αποτελεσματικό, διαθέτοντας κεφάλαια για παραγωγικές επενδύσεις στη 

χώρα. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή που έχουν οι τράπεζες υπάρχει γιατί οι τράπεζες 

διαθέτουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο 

χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή εξαιτίας του ότι διαθέτουν μεγάλες οικονομίες 

κλίμακας και έχουν καλύτερη πληροφόρηση από οποιοδήποτε άλλο

χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή.

Μέσω του διαμεσολαβητικού τους ρόλου οι τράπεζες πραγματοποιούν και 

πλήθος άλλων ρόλων όπως:

Τον ρόλο του διαχειριστή του συστήματος πληρωμών. Οι τράπεζες 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα πληρωμών επειδή αποτελούν ένα 

βασικό και σταθερό μηχανισμό για αποτελεσματικές πληρωμές. Εκτελούν πληρωμές 

για αγαθά και υπηρεσίες, για λογαριασμό των πελατών τους τέτοιες όπως, εκδίδουν και 

εξοφλούν επιταγές, μεταφέρουν κεφάλαια, μοιράζουν νομίσματα και κέρματα και 

γενικά είναι ο αγωγός μέσω του οποίου γίνονται όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές.

Τον ρόλο του εγγυητή. Οι τράπεζες μπαίνουν εγγυητές για λογαριασμό των 

πελατών τους για να πληρώσουν τα χρέη τους όταν εκείνοι αδυνατούν να πληρώσουν, 

εκδίδοντας εγγυητικές επιστολές.

Τον ρόλο του πράκτορα. Οι τράπεζες εργάζονται για λογαριασμό των πελατών 

τους για να διαχειριστούν και να προστατεύσουν την περιουσία των πελατών τους ή να 

εκδώσουν και να εξοφλήσουν χρεόγραφα.

Ο πολιτικό<ζ ρόλος των τραπεζών

Οι τράπεζες έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή κάθε χώρας. 

Λειτουργούν ως αγωγός για την κυβερνητική πολιτική της χώρας ρυθμίζοντας την
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οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη των κοινωνικών σκοπών της και της προόδου 

της κοινωνίας.

Οι ζωτικής σημασίας λειτουργίες που εκτελούνται από ένα τραπεζικό ίδρυμα 

σήμερα το οποίο προσφέρει όλο το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών που ζητά το 

καταναλωτικό κοινό, παρέχει αυτές τις υπηρεσίες αποτελεσματικά και σε 

ανταγωνιστικές τιμές είναι:

Η λειτουονία των καταθέσεων

Η βασικότερη λειτουργία των τραπεζών και αυτή που τις διακρίνει από αλλα μη 

τραπεζικά ιδρύματα είναι να δέχεται καταθέσεις, δημιουργώντας μ’ αυτό τον τρόπο 

υποχρεώσεις για την τράπεζα έναντι των πελατών της. Οι τράπεζες πληρώνουν κάποιο 

επιτόκιο στους πελάτες τους για να προσελκύσουν τις αποταμιεύσεις τους με σκοπό τα 

συγκεντρωθέντα κεφάλαια να τα επενδύσουν προσφέροντας δάνεια στους πελάτες τους 

και πετυχαίνοντας έτσι υπεραξία από τη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου 

δανεισμού των κεφαλαίων της. Οι πελάτες της αποτελούν τη βασική πηγή του 

τραπεζικού κεφαλαίου και μια από τις σημαντικότερες προσόδους για την τράπεζα.

Οι μορφές καταθέσεων που προσφέρουν οι τράπεζες μπορούν να χωρισθούν σε 

διάφορες κατηγορίες ανάλογα, με την ευκολία ρευστοποίησης τους. Στις καταθέσεις 

ταμιευτηρίου ή όψεως οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευκολία ρευστοποίησης 

αλλά έχουν μικρότερο επιτόκιο και απόδοση. Στις καταθέσεις προθεσμίας οι οποίες 

έχουν μεγαλύτερη απόδοση αλλά είναι δυσκολότερα ρευστοποιήσιμες, αφού 

δεσμεύονται στην τράπεζα για ένα χρονικό διάστημα και μπορούν να αποδοθούν 

νωρίτερα μόνο, αφού πληρώσει ο πελάτης κάποιο πρόστιμο στην τράπεζα για την 

προεξόφληση. Σήμερα στο έντονα ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον υπάρχει 

πλήθος καταθετικών προϊόντων, διαφορετικά από τράπεζα σε τράπεζα. Παραδείγματα 

καταθετικών προϊόντων αποτελούν :

• Οι διάφοροι μισθοδοτικοί λογαριασμοί, που προσφέρονται από τις 

τράπεζες και οι οποίοι είναι διαχειριστικοί λογαριασμοί για μισθωτούς 

και συνταξιούχους με διάφορα προνόμια που ανάλογα με την κίνηση του 

λογαριασμού και το υπόλοιπο, δίνουν τη δυνατότητα υερανάληψης, 

δωρεάν χορήγησης πιστωτικής κάρτας, κ.λ.π.
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• Καταθέσεις για νέους μέχρι ένα ορισμένο όριο ηλικίας, με προνομιακούς 

όρους και πιστωτικές διευκολύνσεις.

• Προνομιακοί καταθετικοί λογαριασμοί, ειδικά σχεδιασμένοι για φοιτητές- 

σπουδαστές.

• Καταθέσεις σε συνάλλαγμα, οι οποίοι είναι λογαριασμοί σε ξένο νόμισμα 

της επιλογής του πελάτη.

• Τρεχούμενοι λογαριασμοί, οι οποίοι είναι λογαριασμοί καταθέσεων με 

βιβλιάριο επιταγών και δυνατότητα υπερανάληψης.

Η λειτουργία γορηγήσεων

Η χορήγηση δανείων είναι η πρωταρχική λειτουργία των τραπεζών, που σκοπό 

έχει να χρηματοδοτήσει την κατανάλωση και τις επενδυτικές ανάγκες των 

επιχειρήσεων, των ιδιωτών και ακόμη κάποιων μεγάλων κρατικών τομέων της 

οικονομίας μιας χώρας. Πόσο καλά μια τράπεζα διαχειρίζεται τη λειτουργία αυτή του 

δανεισμού κεφαλαίων παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην υγιή οικονομική κατάσταση 

αυτής της χώρας. Ο ορθολογικός δανεισμός των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, 

συμβάλει ώστε να καλύψει τόσο τις μακροχρόνιες ανάγκες των επιχειρήσεων σε 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, παραγωγικές επενδύσεις όσο και τις βραχυχρόνιες ανάγκες 

τους σε ρευστότητα. Ακόμη η δυνατότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων στον 

τραπεζικό δανεισμό, συντελεί στην αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία της 

χώρας, στην δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξησης της απασχόλησης και στη 

συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Τα δάνεια αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων για μια τράπεζα αλλα 

ταυτόχρονα είναι από τα προϊόντα που προσφέρει η τράπεζα με τον μεγαλύτερο 

κίνδυνο. Γιατί όταν μια τράπεζα αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικές δυσκολίες, τα 

προβλήματα της προέρχονται τις περισσότερες φορές από προβληματικά δάνεια τα 

οποία έχει δώσει είτε λόγω λάθος χειρισμών, είτε με μεγάλη ευκολία χωρίς αυστηρό 

έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας των δανειζομένων.

Οι επενδυτικές λειτουργίες

Οι επενδυτικές λειτουργίες των τραπεζών αναφέρονται στις επενδύσεις των 

τραπεζών σε χρεόγραφα, σε κρατικά ομόλογα και γραμμάτια και σε επιχειρηματικά
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ομόλογα. Αυτές οι τοποθετήσεις των κεφαλαίων των τραπεζών εκτελούν μεγάλο 

αριθμό λειτουργιών, ζωτικής σημασίας για το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, παρέχοντας 

κεφαλαιακή επάρκεια στις τράπεζες, ρευστότητα, διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, 

μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και εξοικονόμηση φορολογίας που μπορεί 

να πετύχουν μ’ αυτές τις μορφές επενδύσεων. Γενικά οι επενδύσεις των τραπεζών 

τείνουν να σταθεροποιούν τα τραπεζικά έσοδα, παρέχοντας επιπρόσθετες εισροές στις 

τράπεζες, όταν άλλες πήγες εσόδων κυρίως από τόκους δανείων σημειώνουν πτώση.

1.1.2 Νέες τάσεις και πήγες αλλαγών του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος που επηρεάζουν τις τράπεζες.

Παρατηρούμε ότι οι τράπεζες βρίσκονται κάτω από αξιοσημείωτες αλλαγές που 

επηρεάζουν τη μορφή και τις λειτουργίες τους. Στην πραγματικότητα οι αλλαγές που 

επηρεάζουν το τραπεζικό σύστημα σήμερα είναι τόσο σημαντικές, που θα οδηγήσουν 

τις τράπεζες της επόμενης γενιάς σε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από το 

σημερινό. Οι σημαντικότερες τάσεις που επικρατούν στο παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον και αναδιαρθρώνουν τις τράπεζες σήμερα είναι:

Η εζάπλωση των υττηρεσιών.

Οι τράπεζες έχουν αυξήσει σημαντικά το πλήθος των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προσφέρουν στους πελάτες τους. Οι τράπεζες 

προσφέρουν μια ευρεία γκάμα από σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα και 

υπηρεσίες όπως:

Προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου, τα οποία εξασφαλίζουν το κεφάλαιο και μια 

απόδοση η οποία εξαρτάται από την απόδοση και την εξέλιξη κάποιων δεικτών, είτε 

αμοιβαίων κεφαλαίων της τράπεζας, είτε δεικτών του χρηματιστηρίου ή δεικτών 

συναλλάγματος. Είναι προϊόντα τα οποία τα τελευταία χρόνια με την πτώση των 

επιτοκίων σημειώνουν αύξηση του ενδιαφέροντος του αποταμιευτικού κοινού.

Δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να επενδύσουν σε ομόλογα 

εσωτερικού και εξωτερικού, προσφέρουν μετοχές του ελληνικού και πολλών διεθνών 

Χρηματιστηρίων, αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού, πιστωτικές κάρτες.
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υπηρεσίες θεματοφυλακής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό(φύλαξη χρεογράφων και 

είσπραξη μετρητών) και ενημέρωση για την Ελληνική και τις Διεθνείς αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου. Έχουν αναπτύξει πολλές τράπεζες υπηρεσίες

χρηματοοικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Έχουν αυξήσει ακόμη τις 

μορφές δανείων που χορηγούν όπως: καταναλωτικής φύσεως, εξοπλισμού, εκτάκτων 

αναγκών, σπουδών κ.λ.π. Προσφέρουν επίσης επιχειρηματικά δάνεια σε καινοτόμες 

επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, προϊόντα χρηματοοικονομικής μίσθωσηςΟεαεΐι^) και 

εξαγοράς anavn^cov(factoring).

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι με την εξέλιξη των τεχνολογικών συστημάτων 

και της πληροφορικής οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να 

απολαμβάνουν σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως: πληρωμές και εξοφλήσεις 

λογαριασμών μέσω παγίων εντολών, πληρωμή δόσεων πιστωτικών καρτών, 

ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλίστρων κ.λ.π., ηλεκτρονικά μέσω internet banking. 

Μεταφορά μετρητών σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών μέσω internet banking κ.λ.π.

Η εξάπλωση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών έχει επιταχυνθεί τα τελευταία 

χρόνια και οφείλεται στην πίεση του αυξανόμενου ανταγωνισμού από άλλες 

χρηματοοικονομικές εταιρίες, στους καλύτερα ενημερωμένους και πιο απαιτητικούς 

πελάτες και στις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στο παγκόσμιο 

χρηματοοικονομικό σύστημα. Έχει οδηγήσει όμως η εξάπλωση των υπηρεσιών στην 

αύξηση του κόστους για τις τράπεζες δημιουργώντας μεγαλύτερους κινδύνους για 

τραπεζική αποτυχία και πτώχευση. Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη των τραπεζών 

να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά όλους τους μηχανισμούς που διαθέτουν ώστε να 

αναπτύξουν καλύτερα συστήματα διαχείρισης των κινδύνων που θα αντιμετωπίσουν 

στο μέλλον.

Αύξηση του avmycoviauov

Το επίπεδο και η ένταση του ανταγωνισμού στις υπηρεσίες του 

χρηματοοικονομικού τομέα έχει αυξηθεί καθώς οι τράπεζες και οι ανταγωνιστές τους 

έχουν επεκτείνει τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες τους. Η εγχώρια 

τράπεζα προσφέρει επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, προγράμματα 

καταθέσεων και συνταξιοδοτικά, καθώς και χρηματοοικονομικές συμβουλές 

αντιμετωπίζοντας έτσι άμεσα τον ανταγωνισμό των άλλων τραπεζών, των εταιριών
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αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδυτικών εταιρειών, ασφαλιστικών, χρηματιστηριακών 

εταιριών κλπ. Αυτή η όξυνση του ανταγωνισμού ωθεί τις τράπεζες να συνεχίσουν να 

αναπτύσσουν και να προσφέρουν περισσότερες και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες και 

προϊόντα στους πελάτες τους στο μέλλον.

Η απελευθέρωση, μείωση των κυβερνητικών παρεμβάσεων

Η απελευθέρωση των αγορών, η μετάβαση τους σε ένα πιο χαλαρό σύστημα 

ρυθμίσεων, μείωσης της κρατικής παρέμβασης στις λειτουργίες των τραπεζών, υπήρξε 

μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό 

περιβάλλον την τελευταία δεκαετία. Συνετέλεσε στην είσοδο στο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα νέων ανταγωνιστών των τραπεζών, όπως ασφαλιστικών εταιριών, 

επενδυτικών, εταιριών συμβούλων, χρηματιστηριακών εταιριών κλπ. στην ραγδαία 

εξάπλωση νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, οδηγώντας το κόστος των 

τραπεζών σε υψηλότερα επίπεδα και αυξάνοντας τελικά την έκθεση των τραπεζών σε 

περισσότερους και νέους κινδύνους.

Η αύζησν του κόστους καταθέσεων

Η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε συνδυασμό με τον 

αυξανόμενο ανταγωνισμό, έχει αυξήσει δραματικά το μέσο όρο του κόστους των 

πωλήσεων των καταθέσεων, την σημαντικότερη πηγή μετρητών των τραπεζών. Με την 

απελευθέρωση του συστήματος οι τράπεζες αναγκάστηκαν να προσφέρουν 

ανταγωνιστικά επιτόκια στην αγορά για την προσέλκυση των αποταμιευτικών 

κεφαλαίων. Την ίδια στιγμή οι ρυθμιστικές αρχές ζητούσαν από τις τράπεζες να 

χρησιμοποιούν περισσότερα ίδια κεφάλαια για να στηρίζουν την διαχείριση των 

περιουσιακών τους στοιχείων.

Οι αυξημένες πηγές εύρεσης κεφαλαίων ανάγκασαν τις τράπεζες να βρουν νέους 

τρόπους για να μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα, όπως μείωση του αριθμού των 

υπαλλήλων και αντικατάσταση του εξοπλισμού τους με σύγχρονα ηλεκτρονικά 

συστήματα διαδικασιών.
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Μείωση των εσόδων από τόκους και μείωση των προμηθειών από παραδοσιακές 

εαποοικέζ δραστηριότητες.

Παρατηρούμε ότι οι πηγές εσόδων για τις τράπεζες έχουν αρχίσει να 

διαφοροποιούνται με έμφαση στην συνεισφορά των νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

(μεσιτείες, swaps, forwards, αγοραπωλησίες τίτλων ) και με μείωση της συνεισφοράς 

των παραδοσιακών προϊόντων τα περιθώρια των οποίων έχουν συρρικνωθεί αρκετά. Η 

μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στη διεθνή τάση περιορισμού του 

περιθωρίου επιτοκίων, στην διευρυνόμενη χρήση της τιτλοποίησης των χρεών, στο 

λειτουργικό κόστος, στη φορολογία και στην απευθείας προσφυγή των επιχειρήσεων 

στις αγορές χρεογράφων, η οποία οδηγεί σε απώλεια δανειακών πελατών για τις 

τράπεζες. Μια άλλη τάση που παρατηρείται τελευταία στο τραπεζικό σύστημα είναι η 

διαφοροποίηση των εσόδων των τραπεζών από μεσολαβητικές εργασίες. Υπάρχει 

μείωση των εσόδων από εργασίες εξωτερικού, εξαιτίας της άρσης των περιορισμών 

στις συναλλαγές μεταξύ των χωρών. Ακόμη τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 

πληρωμών έχουν πτωτική πορεία εξαιτίας της αυτοματοποίησης των συστημάτων 

πληρωμών. Ξεχωρίζει μόνο ο τομέας της διαχείρισης περιουσίας και χαρτοφυλακίου 

των τραπεζών στον οποίο διαγράφονται σημαντικά έσοδα τα οποία αναμένεται να 

αυξηθούν στο μέλλον.

Το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων από τις αλλαγές που 

συντελούνται στον τραπεζικό χώρο είναι η αύξηση των εσόδων των τραπεζών από 

δραστηριότητες εκτός τόκων, όπως αμοιβές και προμήθειες, κέρδη από 

χρηματοοικονομικές λειτουργίες, συναλλαγές χρεογράφων και από αλλα λειτουργικά 

έσοδα όπως προκύπτει από αναφορά που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Επιτροπή και η οποία εξετάζει τις εξελίξεις και τη σύνθεση των στοιχείων των 

τραπεζών στις χώρες μέλη της ΕΕ. Οι πίνακες που ακολουθούν και προκύπτουν από 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δείχνουν ακριβώς αυτή την τάση (Πίνακας 

1.1,1.2,1.3).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Χώοα________________________Δάνεια_____________________Καθαοά Έσοδα από τόκουε

1995 1999 1995 1999

Αυστρία 50,9 49,5 1,72 1,36

Βέλγιο 32,7 33,4 1,22 1,09

Γαλλία 34,0 29,4 0,80 0,49

Γερμανία 57,4 50,3 1,98 1,43

Ελβετία 56,2 41,5 1,33 1,08

Ελλάδα 28,1 36,6 2,09 2,70

Ην. Βασίλειο 52,1 54,3 2,32 2,05

Ην. Πολιτείες 63,4 63,8 3,72 3,52

Ιαπωνία 66,8 66,0 1,45 1,40

Ισπανία 41,1 47,3 2,34 1,85

Ιταλία 42,4 44,3 2,85 2,23

Καναδάς 66,5 61,3 2,56 1,88

Ολλανδία 60,5 60,7 1,87 1,70

Πορτογαλία 33,3 47,7 2,28 2,05

Σουηδία 43,6 37,6 2,68 1,23

Φινλανδία 48,4 56,4 1,44 1,57

Πηγή: ΕΚΤ και Τράπεζα Ελλάδος 2000

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2

ΈΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 %διαωοοά

1996/95 1997/96 1998/97

ΕΛ. 1.61 1.71 1.71 1.76 6 0 3

IT. 1.18 1.32 1.38 1.75 12 5 27

IP. 1.20 0.87 1.43 1.48 1.78 1.43 1.69 20 -20 18

ΦΙΛ 1.02 1.34 1.18 1.39 31 -12 18

ΗΒ 1.88 1.54 1.40 1.32 1.39 -9 -6 5

ΣΟΥΔ. 1.36 0.55 0.86 0.92 0.91 1.26 7 -1 38

ΠΟΡ. 1.93 1.63 1.03 0.86 1.03 1.05 1.23 20 2 17

ΑΥΣ. 1.14 1.06 1.12 1.12 1.18 6 0 5

ΙΣ. 0.61 0.63 0.77 0.98 1.07 1.14 1.17 9 7 3

ΔΑΝ. 1,13 1,07 0,93 1,17 -6 -13 26

ΟΛ. 0.74 0.75 0.66 0.88 1.02 1.06 1.06 15 5 0

ΓΑΛ. 0.67 0.72 0.83 1.02 7 15 23

ΒΕΛ. 0.50 0.53 0.58 0.63 0.66 0.87 9 4 32

ΛΟΥΞ. 0.17 0.28 0.41 0.36 0.41 0.49 0.72 14 20 49

ΓΕΡ. 0.58 0.58 0.65 0.71 -1 11 11

ΕΓΈΟμέσος όρος 0.80 0.87 0.93 1.09 8 7 17

|EU μέσος όρος 0.94 0.98 1.00 1.15 3 3 15

Πηγή.ΕϋΒ EU Banks’ Income Structure,Απρίλιος 2000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 1993-98ίσε ποσοστό!

Αμοιβές και Έσοδα από Καθαρά κέρδη από Αλλα λειτουργικά

Προμήθειες χρεόγραφα χρηματοοικονομικές έσοδα

λειτουργίες

ΒΕΛ. 34 13 39 14

ΔΑΝ. 74 16 -1 11

ΓΕΡ. 60 27 9 4

ΕΛ. 59 7 26 8

ΙΣΠ. 58 24 15 3

ΓΑΛ. 56 5 39 0

ΙΡΛ. 76 8 8 8

IT. 47 6 22 25

ΛΟΥΞ. 54 11 21 15

ΟΛ. 60 7 17 15

ΑΥΣ. 44 18 13 25

ΠΟΡ. 36 11 34 19

ΦΙΛ. 52 10 17 21

ΣΟΥΗΔ. 52 16 15 17

Η.Β. 76 2 13 10

EYRO 55 15 21 9

EU 58 13 19 10

Πηγή:ΕΟΒ EU Banks’ Income Structure,Απρίλιος 2000

Η ρανδαία ανάπτυξη τnc τεγνολονίαα

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες 

στην αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, δίνοντας πρόσβαση σε γεωγραφικά 

απομονωμένες αγορές και προσφεροντας ευκαιρίες για αλλαγές στις παραδοσιακές 

τραπεζικές εργασίες.

Οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια ήρθαν αντιμέτωπες με υψηλά λειτουργικά 

κόστη και με σκοπό τη μείωση τους στράφηκαν προς τον αυτοματισμό των 

συναλλαγών και την καθιέρωση ηλεκτρονικών δικτύων διανομής των υπηρεσιών τους,
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αντικαθιστώντας τα συστήματα παραγωγής που ήταν κόστους εργασίας, ειδικά αυτά 

που αφορούν τη λήψη καταθέσεων, παροχής πληρωμών και προσφοράς δανείων. Το 

πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αλλαγής αποτελεί η χρήση των ΑΤΜς από 

ένα μεγάλο πλήθος πελατών δίνοντας τους πρόσβαση 24 ώρες, στις καταθέσεις τους 

και συμβάλλοντας στη μείωση της διακίνησης εντύπων για πληρωμές αγαθών και 

υπηρεσιών. Εξαπλώθηκε παντού η χρήση νέων δικτύων διανομής τα οποία 

διεκπεραιώνουν αυτόματα χιλιάδες συναλλαγών παντού στον κόσμο.

Αποτέλεσμα της τεχνολογικής επανάστασης που συντελείται στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι οι τράπεζες να έχουν γίνει σήμερα περισσότερο 

εντάσεως κεφαλαίου, σταθερού κόστους και λιγότερο εντάσεως εργασίας, μεταβλητού 

κόστους εταιρίες.

Ένα άλλο σημείο που έχει σημασία είναι ότι αρχίζει να χάνεται σιγά-σιγά η 

προσωπική επαφή μεταξύ τραπεζών και πελατών και σταδιακά αντικαθίσταται με 

ηλεκτρονική επικοινωνία. Οι νέες υπηρεσίες που παράγονται και τα προϊόντα που 

προσφέρονται είναι πλήρως αυτοματοποιημένα. Αυτή η τάση βοηθά τις τράπεζες να 

επιτύχουν μείωση του ανά μονάδα κόστους που σχετίζεται με υψηλού μεγέθους 

συναλλαγές, όπως είναι οι πληρωμές.

Στην πραγματικότητα όμως παρ’ όλες τις αξιοσημείωτες αλλαγές στον 

τεχνολογικό τομέα, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η πλήρως αυτοματοποιημένη 

τράπεζα για όλους τους πελάτες θα χρειασθεί αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να γίνει 

πραγματικότητα. Επειδή ένας σημαντικός αριθμός πελατών των τραπεζών προτιμά 

ακόμη την προσωπική επαφή με την τράπεζα για την εξυπηρέτηση του και την 

δυνατότητα να ενημερώνεται προσωπικά από το προσωπικό της τράπεζας, σχετικά με 

τις νέες επενδυτικές δυνατότητες και τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που είναι στη 

διάθεση του.

Συνγωνεύσεις-Εξανορέα

Η αποτελεσματική χρήση της αυτοματοποίησης και των τεχνολογικών 

καινοτομιών απαιτεί υψηλού μεγέθους τραπεζικά ιδρύματα. Η επίτευξη αυτου του 

στόχου οδήγησε σε αύξηση των συγχωνεύσεων-εξαγορών και της γεωγραφικής 

επέκτασης μεταξύ των τραπεζών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι συγχωνεύσεις-εξαγορές οφείλονται σε διάφορους οικονομικούς παράγοντες

όπως:
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• Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να 

λειτουργούν με χαμηλότερο κόστος εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους. Οι 

συγχωνεύσεις ήταν ένας τρόπος για να κρατήσουν το κόστος και τις τιμές 

των υπηρεσιών τους χαμηλές και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.

• Επιρροή της τεχνολογίας. Οι τράπεζες και οι πελάτες τους είναι σήμερα 

περισσότερο από ποτέ γνώστες των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι 

νέες αλλά ακριβές τεχνολογικές εφαρμογές. Επειδή πολλές τράπεζες δεν 

έχουν εκείνο το μέγεθος που απαιτείται ώστε να χρησιμοποιήσουν τα 

σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα λόγω υψηλού κόστους, αναγκάστηκαν 

να συγχωνευτούν με άλλες, ώστε να επιμεριστεί το κόστος σε ένα 

μεγαλύτερο πλήθος πελατειακής βάσης.

• Αλλαγές στη νομοθεσία. Η άρση των νομοθετικών περιορισμών έδωσε 

περισσότερες ευκαιρίες στις τράπεζες να λειτουργήσουν σε διαφορετικές 

χώρες, μέσα από ίδρυση θυγατρικών υποκαταστημάτων, συγχωνεύσεων ή 

και εξαγορών με τοπικά τραπεζικά ιδρύματα.

• Διαφοροποίηση. Ένας σημαντικός τρόπος για να ελέγξουν οι τράπεζες 

τους διάφορους κινδύνους, ήταν η διαφοροποίηση. Να προσφέρουν δηλ. 

τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους σε διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές με διαφορετικές οικονομικές συνθήκες. Οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές μεταξύ τραπεζών διαφορετικών χωρών ήταν ένας τρόπος να 

διαφοροποιήσουν τους κινδύνους τους.

• Μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Οι συγχωνεύσεις μπορούν να δώσουν στα 

τραπεζικά ιδρύματα συγκριτικό πλεονέκτημα στην προσφορά νέων, 

ευέλικτων εξειδικευμένων προϊόντων. Η εξειδίκευση του ενός 

τραπεζικού συστήματος σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών σε 

συνδυασμό με την εξειδίκευση του άλλου τραπεζικού ιδρύματος έχει σαν 

αποτέλεσμα την προσφορά μιας πλήρους γκάμας χρηματοοικονομικών 

προϊόντων προς τους πελάτες.

Η αύζηση του κινδύνου τπώγευσης

Ενώ η διεθνοποίηση των τραπεζών τις έχει βοηθήσει να γίνουν λιγότερο 

ευάλωτες στις τοπικές οικονομικές συνθήκες, η αυξανόμενη αύξηση του ανταγωνισμού 

μεταξύ των τραπεζικών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων στην προσπάθεια τους να
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αυξήσουν τα μερίδια αγοράς προσφέροντας πλήθος δανείων, πολλές φορές 

προβληματικών οδήγησε σε πτώχευση τραπεζικά ιδρύματα σ’ όλο τον κόσμο.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η φύση των τραπεζών έχει αλλάξει σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια με την επέκταση των χρηματοοικονομικών εργασιών των τραπεζών 

και την είσοδο νέων ανταγωνιστών μη τραπεζικών ιδρυμάτων. Υπάρχουν πλέον λίγες 

υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν οι τράπεζες και δεν μπορούν να προσφέρουν 

άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Οι τράπεζες χάνουν βαθμιαία τα παραδοσιακά 

τους πλεονεκτήματα και τη μονοπωλιακή τους θέση στο σύστημα πληρωμών. 

Υπάρχουν σήμερα αρκετά μη τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και εταιρίες 

τηλεπικοινωνιών ή πολυεθνικές καθιερωμένες στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον 

που προσφέρουν πιστωτικές κάρτες στους πελάτες τους, αυτόματες ταμειολογιστικές 

μηχανές και τραπεζικές υπηρεσίες μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Ακόμη οι τράπεζες 

υφίστανται ανταγωνισμό όσο αφορά τη διαχείριση χαρτοφυλακίων από ασφαλιστικές 

εταιρίες που έχουν διεισδύσει στο χώρο, δημιουργώντας κάποιες από αυτές παγκόσμιο 

δίκτυο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Έχοντας λοιπόν ο πελάτης στη διάθεση του πλήθος από τραπεζικά και μη 

ιδρύματα τα οποία προσφέρουν πολλές όμοιες υπηρεσίες και προϊόντα, αυξάνονται για 

αυτόν οι δυνατότητες επιλογής και μειώνονται σταδιακά οι προτιμήσεις του μόνο για 

τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα. Μειώνεται έτσι αισθητά η ανάγκη χρήσης της 

παραδοσιακής τράπεζας για τον πελάτη, επειδή αυτός έχει πλέον τη δυνατότητα να 

επιλέξει τον φορέα που προσφέρει τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού, καλύτερες 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης, χαμηλότερου κόστους και εξοικονόμησης χρόνου. Στο 

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργείται δεν θα καταφέρουν να επιζήσουν 

όλες οι τράπεζες. Θα τα καταφέρουν μόνο εκείνες οι τράπεζες που θα εκμεταλλευτούν 

σωστά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της φήμης και πελατείας που διαθέτουν και θα 

προσφέρουν ισχυρές τραπεζικές υπηρεσίες με ασφάλεια και σωστή τιμολόγηση οι 

οποίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών τους.
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1.2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ελληνικές τράπεζες έχουν υποστεί αξιοσημείωτες 

αλλαγές. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αναλύσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά του 

τραπεζικού μας συστήματος σήμερα, που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε 

καλύτερα τους κινδύνους, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στον 

νέο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Ο κεντρικός ρόλος των ελληνικών τραπεζών στη μεταπολεμική περίοδο ήταν η 

χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης και εκβιομηχάνισης της χώρας. Όπως και 

σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναπτύχθηκε και στη Ελλάδα ένα καθεστώς 

πλήρους διοικητικού ελέγχου που αποσκοπούσε στη διοχέτευση της αποταμίευσης σε 

θεωρούμενες ως στρατηγικής σημασίας βιομηχανικές επενδύσεις. Το κράτος έμμεσα ή 

άμεσα είχε μια κυρίαρχη παρουσία στον χρηματοοικονομικό χώρο με τον έλεγχο 

σημαντικού αριθμού τραπεζών. Ο καθορισμός των επιτοκίων γινόταν από την Τράπεζα 

της Ελλάδος και όχι από τις δυνάμεις της αγορας και η κίνηση κεφαλαίων υπόκειται σε 

αυστηρούς περιορισμούς. Παρόλα αυτά εκείνη την ξεχωριστή χρονική περίοδο η 

παρέμβαση στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα βοήθησε στην συγκέντρωση κεφαλαίων 

και επενδύσεων.

Η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος στη δεκαετία του 1980 

κρίθηκε απαραίτητη για να δώσει ώθηση στην ελληνική οικονομία.

Σημαντικό ρόλο στην απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος 

έπαιξε ακόμη και η εισαγωγή της χώρας στη Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλοντας 

ουσιαστικά στην διεθνοποίηση του χρηματοοικονομικού μας συστήματος και στον 

εκσυγχρονισμό του.

Οι Ελληνικές τράπεζες αντιλήφθησαν αμέσως ότι για να επιβιώσουν στη Ζώνη 

του Ευρώ, θα έπρεπε να αποκτήσουν ένα μέγεθος που θα τους επιτρέψει να 

αποκομίσουν οφέλη από οικονομίες κλίμακας, να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις 

διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου και για να γίνουν περισσότερο 

ανταγωνιστικές, προχώρησαν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές τραπεζών και σε 

στρατηγικές συμμαχίες με ισχυρά ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 1998-2001 ο αριθμός των τραπεζών που 

εξαγοράστηκαν ανήλθε σε 14 (Πίνακας 1.4). Από αυτές 6 τράπεζες ήταν υπό κρατικό
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έλεγχο και οι υπόλοιπες 8 ήταν ιδιωτικές (7ελληνικές και 1 δίκτυο καταστημάτων 

ξένης τράπεζας).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ TPATTFTDN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1998-2001

Έτος Αγοράστρια Αποκτηθείσα

1998

Πειραιώς Μακεδσνίας-Θράκης, 
Credit Lyonnais Greece, 
Χίου

Eurobank Αθηνών,
Κρήτης

Εγνατία Κεντρικής Ελλάδος

Εθνική ΕΚΤΕ

Πειραιώς Nat. Westminster 
(δίκτυο Ελλάδος)

1999 Alpha Πίσιεως Ιονική

Τέλεσις Χρηματ/ριακή Δωρική

Eurobank Εργασίας

Eurobank Ergasias Τέλεσις Επενδύσεων

2001 Μάρφιν ΑΕΠΕΥ Πειραιώς Prime

Πειραιώς ΕΤΒΑ

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος μετά από τις διαδικασίες 

συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν έχει ως εξής ( Πίνακας 1.5):
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(Τέλος 2002)

Τράπεζες Υποκαταστήματα Ενεργητικό (%) Χορηγήσεις (%) Καταθέσεις (%)

Ελληνικές εμπορ. τράπεζες 22 2.854 81,1 82,3 82,3

Ξένες τράπεζες 21 188 8,9 10,4 7,6

Συνεταιριστικές τράπεζες 15 66 0,5 0,8 0,6

Ειδ. Πιστωτ. Οργανισμοί * 4 155 9,5 6,5 9,5

Σύνολο 62 3.263 100,0 100,0 100,0

1 Οι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί είναι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οι 
επενδυτικές τράπεζες. Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος (στοιχεία 

λογιστικών καταστάσεων).

Δραστηριοποιούνται συνολικά 62 τραπεζικά ιδρύματα στον Ελλαδικό χώρο με 

3263 υποκαταστήματα σ’ όλη τη χώρα.

Η Ελληνική οικονομία αρχίζει να προσαρμόζεται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το πρόγραμμα σύγκλισης της ΕΕ επιβάλει ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων 

νομισματικής πειθαρχίας κάτω από τους οποίους ήταν υποχρεωμένες να κινούνται οι 

τράπεζες. Ενώ παράλληλα διαμορφώνονται συνθήκες μακροοικονομικής και 

νομισματικής σταθερότητας με την ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Η μείωση των 

επιτοκίων, η συναλλαγματική σταθερότητα, ο περιορισμός των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας καθώς και ο θεσμικός 

εκσυγχρονισμός των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, επηρέασαν τις λειτουργίες των 

Ελληνικών τραπεζών και τις οδήγησαν σε εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης των 

εργασιών τους.

Δραστηριότητες, των τραπεζών όπως διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, 

ασφάλειες, ενυπόθηκα και καταναλωτικά δάνεια έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη 

αύξηση και διαφοροποίηση τα τελευταία χρόνια. Πλήθος προϊόντων είναι διαθέσιμα 

στους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι σταδιακά ανέπτυξαν νέα καταναλωτικά 

πρότυπα και νέες επενδυτικές συνήθειες.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εμφανίζει σήμερα τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά.

Μεγάλη ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής (retail banking)

Η σταδιακή μείωση της κρατικής παρέμβασης και η απελευθέρωση του 

τραπεζικού συστήματος βοήθησαν την ανάπτυξη των ιδιωτικών τραπεζών, με
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παράλληλη αύξηση της λιανικής τραπεζικής. Στην αύξηση της λιανικής τραπεζικής 

ιδιωτών συνέβαλε η μεγάλη μείωση των τραπεζικών επιτοκίων, η μείωση του 

συνολικού κόστους των μορφών αυτών των δανείων και οι ταχείς ρυθμοί ανόδου της 

οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα τα προϊόντα της λιανικής τραπεζικής να 

γίνουν πραγματικά προσιτά στον καταναλωτή. Ο τραπεζικός δανεισμός προς τα 

νοικοκυριά, το άθροισμα των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων αυξήθηκε 

εντυπωσιακά. Οι τράπεζες κάλυψαν άμεσα τη ζήτηση για αυτά τα δάνεια καθώς τα 

περιθώρια κέρδους στην αγορά αυτή είναι πολύ μεγάλα.

Συνολικά η τραπεζική χρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά, ως ποσοστό του ΑΕΠ 

αντιστοιχούσε στο 22,3% κατά το 2002, όπως φαίνεται από το διάγραμμα 1.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα 
ως ποσοστό του ΑΕΠ

1897 1998 1999 2000 2001 2002

Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό Δελτίο οικονομικής Συγκυρίας

Η επέκταση της καταναλωτικής πίστης δίνει στους ιδιώτες τη δυνατότητα να 

αποκτήσουν με μεγαλύτερη ευκολία ρευστότητα για την ικανοποίηση διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών, που μέχρι πρόσφατα εξαιτίας των περιορισμών και 

απαγορεύσεων που ίσχυαν ήταν αδύνατο να ικανοποιηθούν. Επίσης τα προϊόντα της 

στεγαστικής πίστης παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση λόγω κυρίως της μεγάλης πτώσης 

των επιτοκίων και της ευκολότερης πρόσβασης των καταναλωτών στον δανεισμό. Για 

να γίνουν πιο ανταγωνιστικά αυτά τα προϊόντα οι τράπεζες τα εμπλουτίζουν συνεχώς 

και έχουν απλουστεύσει τη διαδικασία χορήγησης τους.
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Το βασικό χαρακτηριστικό των νέων προϊόντων που προσφέρουν οι τράπεζες 

είναι η ευελιξία την οποία παρέχουν στο δανειολήπτη να επιλέγει το προϊόν που 

ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Μεταβολές της τραπεζικής γρηματοδότησης των επιγεφήσεων

Η χρηματοδότηση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα από τα μέσα της 

δεκαετίας του 70 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90 κυμαινόταν περίπου στο 50% 

του ΑΕΠ. Στη δεκαετία του 1990 οι επιχειρήσεις λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον 

υψηλών επιτοκίων, δανείζονται τα απαραίτητα κεφάλαια για τη λειτουργία και την 

ανάπτυξη τους με αρκετά υψηλότερο κόστος σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις, γεγονός που είχε άμεση επίπτωση στο λειτουργικό κόστος και στην 

ανταγωνιστικότητα τους γενικότερα. Μεσολαβεί ένα διάστημα κατά το όποιο έχουμε 

ενίσχυση του θεσμού εισαγωγής των ελληνικών επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο, 

όπου μπορούν οι επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια ευκολότερα και με καλύτερους 

όρους. Έχουμε υποχώρηση της τραπεζικής χρηματοδότησης, με αποκορύφωμα το 1999 

όπου αντλήθηκαν από εισαγωγές στο ΧΑΑ και αυξήσεις κεφαλαίων εισηγμένων 

εταιριών κεφάλαια περίπου 13,7 δις.ευρώ.

Από 1-1-2001, όμως που του ύψος των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων 

διαμορφώνονται με βάση τα επιτόκια παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας σημειώνεται σημαντική υποχώρηση των επιτοκίων χορηγήσεων στην 

Ελλάδα. Η μείωση αυτή ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό τους δανειζόμενους, ιδιώτες και 

επιχειρήσεις. Εί αύξηση της ζήτησης για δάνεια τόσο από των τομέα των ιδιωτών όσο 

και από τον τομέα των επιχειρήσεων συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση της τραπεζικής 

χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, που αυξήθηκε από 29,9% το 1997 σε 38,9% το 

2002, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1.

Νέα ευέλικτα χρηματοδοτικά προϊόντα είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και ιδιομορφίες τους, όπως 

επιχειρηματικά δάνεια βραχυπρόθεσμα και μέσο-μακροπρόθεσμα, προϊόντα 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων κ.λ.π.

Αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, είναι να υπάρχει όφελος τόσο για τις 

επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες οι οποίοι απόκτησαν ευκολότερη πρόσβαση στα 

δάνεια και με χαμηλότερο κόστος.
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Μεγαλύτερο εύρος προσοερόμενων υπηρεσιών

Στο σημερινό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, οι εμπορικές τράπεζες έχουν 

εμπλουτίσει τον αριθμό και την ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με 

το παρελθόν ώστε να καλύπτουν όλο και περισσότερες ανάγκες των καταναλωτών. 

Προσφέρουν στην αγορά σύνθετα επενδυτικά προϊόντα που δίνουν τη δυνατότητα 

συνδυασμού απόδοσης και ανάληψης κινδύνου. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου 

αποτελούν μόνο ένα από τα δεκάδες αποταμιευτικά προϊόντα που προσφέρουν οι 

τράπεζες. Παραδείγματα μακροπρόθεσμων τραπεζικών αποταμιευτικών προϊόντων 

αποτελούν, οι καταθέσεις προθεσμίας, οι καταθέσεις εγγυημένου κεφαλαίου καθώς και 

κάποια τραπεζο-ασφαλιστικά προϊόντα.

Βελτίωση τηζ ποιότηταζ των προϊόντων μέσω επενδύσεων σε υψηλή τεγνολονία

Οι Ελληνικές τράπεζες κατανοώντας τις αλλαγές του περιβάλλοντος της αγορας 

και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο παγκόσμιο 

οικονομικό περιβάλλον, έχουν επενδύσει σημαντικά στον οργανωτικό και τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό τους.

Συγκεκριμένα στο διάστημα 1990 έως 2001 οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου των τραπεζών ανήλθαν σε 2 δις. ευρώ. Οι δαπάνες τεχνολογικού 

εκσυγχρονισμού αφορούν τόσο σε συστήματα μηχανογράφησης των τραπεζικών 

εργασιών, όσο και σε εξοπλισμό που απαιτείται για την προώθηση εναλλακτικών 

δικτύων διανομής των προϊόντων τους: αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές 

(ΑΤΜς),τηλεφωνική τραπεζική και τραπεζική μέσω του διαδικτύου. Οι τράπεζες έχουν 

αντιληφθεί ότι η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται σήμερα μόνο ως εργαλείο για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και ως στρατηγικό μέσο για την επίτευξη 

ενός μεγάλου αριθμού συναλλαγών χαμηλού κόστους.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα

• Να προσφέρουν καλύτερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες

• Να βελτιώσουν την εσωτερική λειτουργία τους

• Να βελτιώσουν τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων

• Να μειώσουν το λειτουργικό κόστος της τράπεζας
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Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, γιατί 

οι πελάτες των τραπεζών θα έχουν σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, καλύτερη 

ποιότητα και μεγαλύτερη ευελιξία αφού μπορούν να εκτελούν βασικές τραπεζικές 

εργασίες, όπως πληρωμές λογ/μων, εξόφληση πιστωτικών καρτών, μεταφορές μεταξύ 

λογ/μων , από το γραφείο ή το σπίτι.

Μείωση του βαθμού διαιιεσολάβησης των τραπεζών

Μία άλλη σημαντική αλλαγή στο τραπεζικό σύστημα είναι ότι οι 

διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των τραπεζών και των μη τραπεζικών ιδρυμάτων 

γίνονται ολοένα και λιγότερο ευκρινείς. Μετά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στην 

Ελληνική Οικονομία και την Ελληνική Κεφαλαιαγορά, ορισμένοι μη τραπεζικοί 

οργανισμοί( Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) σημείωσαν 

ταχύτατη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα μετά το 1990 παρουσιάζεται σημαντική ανάπτυξη αυτών των 

οργανισμών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα 30 Εταιρίες 

Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζονται 260 Αμοιβαία Κεφάλαια με 

ύψος ενεργητικών 25,38 δις Ευρώ. Υπάρχουν ακόμη 24 Εταιρίες Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου των οποίων το ενεργητικό ανέρχεται στα 1,71 δις Ευρώ.(στοιχεία 31- 

12-02, Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)(Πίνακας 1.6).

Οι εταιρίες αυτές προσφέρουν εναλλακτικές μορφές επενδύσεων κεφαλαίων, 

προσιτές σε όλες τις κατηγορίες των επενδυτών, υποσχόμενες υψηλότερες αποδόσεις 

και επαγγελματική διαχείριση των κεφαλαίων τους. Στην αύξηση των μεριδίων τους 

βοήθησε εκτός όλων των προαναφερθέντων και η μείωση των επιτοκίων καταθέσεων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ1
(Σε εκατ. ευρώ)

Κατηγορίες
αμοιβαίων
κεφαλαίων

2001 2002 Εκατοστιαία συμμετοχή 
στο σύνολο του ενεργητικού

Αριθμός Αξία Αριθμός Αξία 2001 2002

Διαθεσίμων 43 9.693 41 10.747 36,1 42,3

Εσωτερικού 37 9.643 36 10.714 35,9 42,2
Εξωτερικού 2 9 1 0 0,0 0,0
Διεθνή 4 41 4 33 0,2 0,1

Ομολογιακά 63 5.586 63 5.120 20,8 20,1

Εσωτερικού 33 4.901 32 4.275 183 16,8
Εξωτερικού 13 387 14 525 1,4 2,1
Διεθνή 17 298 17 320 1,1 1,3

Μετοχικά 130 5.506 123 3.761 20,5 14,8

Εσωτερικού 77 5.101 77 3.437 19,0 13,5
Εξωτερικού 31 299 30 270 1,1 1,1
Διεθνή 22 106 16 54 0,4 0,2

Μικτά 36 6.040 36 5.801 22,5 22,8

Εσωτερικού 25 5.858 25 5.647 21,8 22,2

Εξωτερικού 2 3 2 2 0,0 0,0
Διεθνή 9 179 9 152 0,7 0,6

Σύνολο 272 26.825 263 25.429 100,0 100,0

1 Τέλος έτους.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο των εξελίξεων που παρατηρείται στην εγχώρια 

τραπεζική αγορά αποτέλεσε η σημαντική μείωση του μεριδίου αγοράς που κατέχουν 

τα πιστωτικά ιδρύματα που ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από το Δημόσιο.

Μικρές και μεσαίου μεγέθους τράπεζες έχουν πουληθεί σε ιδιώτες επενδυτές 

και το ποσοστό του κράτους έχει μειωθεί στις μεγάλες κρατικές τράπεζες, επιτρέποντας 

να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και να ασκήσουν οι ίδιες τη διοίκηση. Οι 

εξελίξεις αυτές αντανακλούν την εφαρμοζόμενη πολιτική ιδιωτικοποιήσεων που 

επικρατεί στο χώρο των τραπεζών. Στα τέλη του 2001, το ποσοστό που κατείχαν οι 

τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος περιορίστηκε με βάση το σύνολο του ενεργητικού σε 

53%περιπου, έναντι 63% στο τέλος του 1998. Το ποσοστό αυτό συνεχίζει να μειώνεται 

και θα μειωθεί ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι η Πολιτεία επιθυμεί να προχωρήσει 

σε περαιτέρω μείωση του χαρτοφυλακίου των τραπεζικών μετοχών που ελέγχει.
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1.2.1 Χαρακτηριστικά της διάρθρωσης και δομής του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος σε σχέση με το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε σχέση με 

τα αντίστοιχα των ευρωπαϊκών χωρών είναι:

Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης

Μετά τις συνεχείς ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών, ακολούθησε ένα μεγάλο κύμα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών στα τέλη της δεκαετίας του 1990 σ ’όλες τις χώρες της 

Ζώνης του Ευρώ όπως και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί ο βαθμός 

συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα. Ο Πίνακας 1.7 δείχνει τις συγχωνεύσεις- 

εξαγορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων χρόνων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1,7
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΓΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

1998 1999 2000 2001

Ελλάδα

Εξαγορές και συγχωνεύσεις (σύνολο) 7 4 3

Μεταξύ τραπεζών του Δημοσίου 1

Τραπεζών του Δημοσίου από ιδιωτικές ελληνικές τράπεζες 3 1 1

Ιδιωτικών ελληνικών τραπεζών από ιδιώτες 3 2 2

Δικτύου καταστημάτων ξένων τραπεζών από ιδιωτικές 
ελληνικές τράπεζες 1

Ζώνη του ευρώ1

Εξαγορές και συγχωνεύσεις (σύνολο) 20 28 8

Στην ίδια χώρα 7 9 3

Με ιδρύματα άλλης χώρας της ζώνης του ευρώ 1 4 0

Με ιδρύματα χώρας εκτός της ζώνης του ευρώ 12 15 5

1 Τα στοιχεία για το 2000 αφορούν μόνο την περίοδο Ιανουάριου-Απριλίου. Για το 2001 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΒΙ8), Ετήσια Έκθεση 2000.
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Ο βαθμός συγκέντρωσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος όπως έχει 

διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι από τους υψηλότερους στη 

Ευρώπη(Πίνακας 1.8).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ως ποσοστό % ίου συνόλου Ως ποσοστό % των ελληνικών τραπεζών1

Ενεργητικού Χορηγήσεων Καταθέσεων Ενεργητικού Χορηγήσεων Καταθέσεων

1998 63,4 623 69,7 78,0 753 813

1999 67,1 70,9 73,6 84,8 84,8 89,5

2000 65,2 68,8 71,8 82,4 82,9 87,6

2001 66,0 68,7 71,3 80,9 813 85,8

1 Στις ελληνικές τράπεζες δεν περιλαμβάνονται (πέραν των ξένιον τραπεζών στην Ελλάδα) το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οι συνεταιριστικές τράπεζες, δηλ. πιστωτικά ιδρύματα με διαφοροποιημένο 
καθεστώς λειτουργίας.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (στοιχεία λογιστικών καταστάσεων).

Το ενεργητικό των πέντε μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, στα τέλη του 2001 

αποτελούσε το 80% περίπου του συνολικού ενεργητικού όλων των τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. (Εθνική τράπεζα, Alpha Bank Euro bank. 

Εμπορική και Αγροτική). Παρόλο τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης του τραπεζικού 

συστήματος το μέγεθος των Ελληνικών τραπεζών συνεχίζει να είναι συγκριτικά μικρό 

σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, με βάση το σύνολο του ενεργητικού στο τέλος του 

2001, μόνο δύο ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα περιλαμβάνονταν στα 100 μεγαλύτερα 

στην Ευρώπη και κανένα στα 100 μεγαλύτερα παγκοσμίως ( Πίνακας 1.9).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.9
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ANA ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΎΕΛΟΣ200η

Στην Ευρώπη Παγκοσμίως
Γ ερμανία 24 17
Ιταλία 15 6
Ην. Βασίλειο 11 7
Γαλλία 7 7
Ισπανία 8 3
Ολλανδία 5 3
Ελβετία 4 2
Βέλγιο 3 3
Σουηδία 4 4
Ιρλανδία 3 2
Αυστρία 3 1
Πορτογαλία 3 -
Δανία 2 1
Φινλανδία 1 -

Ελλάδα 2 -

ΗΠΑ 16
Ιαπωνία 11
Καναδάς 5

Πηγή: The Banker,Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002.

Οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες σε ενεργητικό, αντιστοιχούν μόνο σε μια 

μεσαίου μεγέθους τράπεζα της Ευρωπαϊκής ένωσης σε όρους κεφαλαιοποίησης. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο βαθμός συγκέντρωσης στη Γερμανία είναι 20%, 43% στη 

Γαλλία, 50%στην Ιταλία, 52%στην Ισπανία και 74%στην Πορτογαλία.

Έ/ΰειιι/η υπερβάίλουσας παρανοΆ’ΐκής δυνααικότητα,ζ

Στην ελληνική τραπεζική αγορά η οποία διανύει διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης 

σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαίες αγορές, που βρίσκονται στη φάση της 

ωρίμανσης, ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων συνεχίζει να αυξάνεται ( από 

2.103 το 1995 σε 3134 το 2001).

Ο αριθμός των υπαλλήλων ανά κατάστημα (Πίνακας 1.10) από 21 το 1998 

μειώθηκε σε 19 το 2001, ενώ στη Ζώνη του Ευρώ είναι μόνο 12 υπάλληλοι ανά 

κατάστημα. Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να προσεχθεί είναι η αύξηση του αριθμού 

των ΑΤΜ, ο οποίος σχεδόν διπλασιάστηκε την τελευταία τριετία από 2168 το 1998 σε 

4326 το 2001. Σε σύγκριση όμως με τα ποσοστά στη Ζώνη του Ευρώ είναι αισθητά
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χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ζώνης του Ευρώ. Στην Ελλάδα σε 1 εκατομμύριο 

κατοίκους αναλογούσαν 409 ΑΤΜ το 2001, έναντι 609 στη Ζώνη του Ευρώ το 1999.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.10

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΤΜ

Ενεργητικό ανά κατάστημα Υπάλληλοί ανά κατάστημα 
(σε εκατ. ευρώ)

ATM ανά εκατομ. κατοίκους

Ελλάδα Ζώνη του ευρώ Ελλάδα Ζώνη του ευρώ Ελλάδα Ζώνη του ευρώ

1998 47,0 73,3 21 12 206 568

1999 53,9 84,8 21 12 290 609

2000 59,4 20 329 -

2001 59,5 19 409 -

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΚΤ, Blue book, Ιούνιος 2001, Eurostat, Statistics i focus, statistics on credit institutions, theme 
4-9/2000,25/2001, και ΟΟΣΑ, Μάχη Economic Indicators, Απρίλιος 2000, Φεβρουάριος 2001.

Εξετάζοντας τα στοιχεία του Πίνακα 1.10, παρατηρούμε ακόμη ότι το μέσο 

ύψος του ενεργητικού ανά τραπεζικό κατάστημα αν και παρουσίασε άνοδο κατά 26,6% 

το 2001 σε σχέση με το 1998, παραμένει σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από εκείνα 

των άλλων ευρωπαϊκών χωρών (59,5 εκατ.ευρώ στην Ελλάδα το 2001,έναντι 84,8 

εκατ. Ευρώ στη ζώνη του ευρώ το 1999).

Διαθέτουμε λοιπόν καταστήματα μεγαλύτερα από άποψη στελεχιακού 

δυναμικού, μικρότερα όμως από άποψη όγκου εργασιών. Δεδομένων αυτών των 

συνθηκών και για να ενισχύσουν οι ελληνικές τράπεζες την κερδοφορία τους, 

επιβάλλεται τα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για βελτίωση της 

παραγωγικότητας τους, κυρίως μέσω της αύξησης των τραπεζικών εργασιών ανά 

κατάστημα, χωρίς αντίστοιχη αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και την καλύτερη 

αξιοποίηση του δικτύου τους για την διανομή μη παραδοσιακών τραπεζικών προϊόντων 

τρίτων.
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1.2.2 Προκλήσεις και προοπτικές του Ελληνικού Τραπεζικού 
συστήματος

Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα αναπόσπαστο πια κομμάτι του 

ευρωσυστήματος, λειτουργώντας μέσα σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον 

ανταγωνισμού και σε συνθήκες οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης για να 

καταφέρει να αντεπεξέλθει στις μεταβολές αυτές του χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος και να αναπτυχθεί περισσότερο θα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις 

προκλήσεις και προοπτικές που θα παρουσιασθούν τα επόμενα χρόνια.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια με 

ραγδαίους ρυθμούς αύξησης, έχουν δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην 

χρηματοπιστωτική αγορά δίνοντας την ευκαιρία σε μη τραπεζικά ιδρύματα (π.χ. 

αλυσίδες πολυκαταστημάτων, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επενδύσεων 

κλπ) να προσφέρουν πολλά από τα προϊόντα που μέχρι πρόσφατα ήταν αποκλειστικό 

προνόμιο των τραπεζών. Σαν αντίδραση σ’ αυτόν τον εντεινόμενο βαθμό 

αποδιαμεσολάβησης, οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν να αλλάζουν το μείγμα των 

προϊόντων και των εργασιών τους.

Δραστηριότητες που φέρνουν έσοδα από τόκους δεν είναι πια στο επίκεντρο 

των τραπεζών. Το ενδιαφέρον τους θα πρεπει να εστιασθεί στο να προσφέρουν 

δραστηριότητες που θα αποφέρουν έσοδα από αμοιβές για παροχή υπηρεσιών και 

προμηθειών.

Αναμένεται τα επόμενα χρόνια να παρατηρήσουμε αξιοσημείωτη διεύρυνση 

των τομέων των τραπεζικών εργασιών που παράγουν σημαντικές προμήθειες, όπως 

είναι οι δραστηριότητες κεφαλαιαγοράς, οι χρηματιστηριακές εργασίες, η διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας, η κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων κ.α.

Ειδικότερα οι τάσεις που θα επικρατήσουν και θα επηρεάσουν τις ελληνικές 

τράπεζες είναι:

Όίυνση του αντανωνισαού

Η κερδοφορία των τραπεζών σταμάτησε να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο 

στη διαφορά περιθωρίου επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων. Σήμερα ένα μεγάλο 

ποσό των εσόδων των τραπεζών προέρχεται από τις νέες χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και προϊόντα που διαθέτουν οι τράπεζες. Ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και
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πιο έντονος μεταξύ των μεγάλων τραπεζών στην προσπάθεια τους να αυξήσουν τα 

μερίδια αγορας που κατέχει ο καθένας. Για να το πετύχουν αυτό χρησιμοποιούν την 

τιμολογιακή πολιτική και την προσφορά όλο και περισσότερων καινοτόμων προϊόντων 

για να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους με αποτέλεσμα να έχουμε μια 

επιθετικότερη πολιτική τιμών η οποία βαίνει προς όφελος των καταναλωτών, και 

οδηγεί σε μείωση των περιθωρίων κέρδους. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 

1.11 ,τα καθαρά έσοδα από λοιπές εργασίες των τραπεζών του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος αποτελούν πλέον σημαντικό στοιχείο που συνεισφέρει στην κερδοφορία 

των τραπεζών. Το 2001 βέβαια παρατηρούμε μια πτώση που οφείλεται σε πτώση των 

εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και μείωση των προμηθειών, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

(ωα ποσοστό % του ιχέσου ενεργητικού!

2000 2001

Πιστωτικοί τόκοι 8,6 6,2

Χρεωστικοί τόκοι 6,1 3,7

Καθαρά έσοδα από τόκους 2,5 2,5

Έσοδα από λοιπές εργασίες 2,1 1,5

Λειτουργικές δαπάνες 2,4 2,3

Κέρδη προ φόρων 1,9 1,5

Κέρδη προ φόρων ως ποσοστό % 20,7 17,9

των ιδίων κεφαλαίων

Χορηγήσεις 38,8 46,1

Καταθέσεις 76,1 61,8

Ίδια κεφάλαια 5,9 7,7

πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων ισολογισμών

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι τράπεζες καλούνται να χρησιμοποιήσουν και 

να αξιοποιήσουν κατάλληλα την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν την είσοδο στον 

τραπεζικό χώρο των μη τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες επεκτείνουν και 

εκσυγχρονίζουν πλέον σήμερα τα δίκτυα διανομής, έτσι ώστε να μπορέσουν μέσα από 

μικρά και ευέλικτα καταστήματα, με προώθηση υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου να 

μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστούν με
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καλύτερους όρους τα μη τραπεζικά ιδρύματα. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν όλο και πιο 

σύγχρονες μορφές τεχνολογίας για να προσφέρουν περισσότερα και πιο βελτιωμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες προς τους πελάτες τους (ATM, home banking, telephone 

banking, internet banking ). Ο ανταγωνισμός λοιπόν μεταξύ των ελληνικών τραπεζών 

και των υπολοίπων χρηματοπιστωτικών οργανισμών θα συνεχισθεί και τα επόμενα 

χρόνια και ίσως να ενταθεί περισσότερο ανάλογα με τα γεγονότα που θα 

επικρατήσουν στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.

Διεθνοποίηση του τραπεζικού συστήματος

Στην προσπάθεια τους τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν τα 

οφέλη από τις εξελίξεις στο διεθνές τραπεζικό σύστημα προχώρησαν σε συγχωνεύσεις 

και εξαγορές (Πίνακας 1.4), οι οποίες αναμένεται να ενταθούν και να ενισχυθούν και 

στο μέλλον, με σκοπό να

> εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο

> Να προσφέρουν μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, αυξάνοντας 

ταυτόχρονα τα μερίδια αγοράς

> Και να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους.

Για να εκμεταλλευτούν οι τράπεζες τα περιθώρια ανάπτυξης που παρουσιάζονται 

στις γειτονικές χώρες κυρίως στην επιχειρηματική τραπεζική και στην ανάγκη 

στήριξης της αυξημένης ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή 

έχουν επεκταθεί δημιουργώντας είτε υποκαταστήματα είτε μέσω συγχωνεύσεων και 

εξαγορών με τοπικές τράπεζες στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Ανέλαβαν τους κινδύνους που αφορούσαν την οικονομική και πολιτική κατάσταση 

στις χώρες αυτές και κατάφεραν να εδραιωθούν στο χώρο αυτό με επιτυχία. Από το 

1990 έως το 2002 οι ελληνικές τράπεζες έχουν επενδύσει 550 εκατομ.ευρώ στα 

Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 1.12 τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 

δραστηριοποιούνται σε 20 χώρες μέσω 26 θυγατρικών πιστωτικών ιδρυμάτων και 20 

υποκαταστημάτων. Με βάση επίσημων στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος την
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τελευταία διετία τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν ποσοστό 10-15%του 

συνολικού ενεργητικού των τραπεζών σε κάθε χώρα της περιοχής των Βαλκανίων όπου 

δραστηριοποιούνται.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.12

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ1

Βουλγαρία Ρουμανία Αλβανία
Ο.Δ
Γιουγκοσλαβίας

ΠΓΔΜ Τουρκία
Σύνολο
χωρών

Υ ποκαταστή ματα 9ι 1 7 ~Ύ~ 18

θυγατρικές 2 4 2 2 10

Γ ραφεία αντιπ/πείας 1 1 1 3

Σύνολο 12 5 9 2 2 1 31

Σύνολο (σε λειτουργία) 8 5 9 1 2 1 26

1 Έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2001.
2 Περιλαμβάνονται και 4 υποκαταστήματα για τα οποία είχε δοθεί έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά δεν 

είχε αρχίσει ακόμη η λειτουργία τους.
3 Είχε δοθεί έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά δεν είχε αρχίσει η λειτουργία του.

Συμπερασματικά θα λέγαμε λοιπόν, ότι οι Ελληνικές τράπεζες για να 

συνεχίσουν την ανάπτυξη και εξέλιξη τους θα πρέπει να συνεχίσουν την προσφορά 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές και με τρόπο που να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών τους.

Θα πρέπει να διαθέτουν ακόμη άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με εξειδικευμένες 

γνώσεις και προσόντα και κυρίως να αναπτύξουν αποτελεσματικά συστήματα 

διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των τραπεζικών κινδύνων στους οποίους 

εκτίθενται. Να διασφαλίσουν με αυτό τον τρόπο, την υγεία και σταθερότητα του 

τραπεζικού συστήματος, γιατί ένα υγιές και σταθερό τραπεζικό σύστημα αποτελεί 

προϋπόθεση για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την πρόοδο της ελληνικής 

οικονομίας γενικότερα.

35



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΙΔΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

2.1 Εισαγωγή

Στο συνεχώς εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον ο ρόλος των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει γίνει πολύ πιο σύνθετος από παλαιότερα. Ο 

βασικός ρόλος της διαμεσολάβησης των τραπεζών σε παραδοσιακές εργασίες έχει 

περιοριστεί και έχουν διαφοροποιηθεί οι πηγές των εσόδων των τραπεζών αυξάνοντας 

την έκθεση στον κίνδυνο των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Κίνδυνος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι οι αβεβαιότητες σχετικά με 

την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων μεγεθών, που έχουν δυσμενή αποτελέσματα στην 

αποδοτικότητα και στις ζημίες τους. Οι τράπεζες υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους 

τους οποίους, θα πρεπει να τους γνωρίζουν, ώστε να μπορούν να τους μετρήσουν να 

τους διαχειριστούν αποτελεσματικά και να τους ελέγξουν.

2.2 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος που καλούνται να διαχειριστούν τα τραπεζικά ιδρύματα 

είναι ο σπουδαιότερος σε σημασία απ’ όλους τους κινδύνους. Αν πίστωση σημαίνει 

προσδοκία για την είσπραξη ενός ποσού σε καθορισμένο χρονικό ορίζοντα τότε 

πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα η προσδοκία αυτή να μην ικανοποιηθεί. Η 

πιθανότητα αυτή γνωστή ως ποσοστό αθέτησης υποχρέωσης (default rate) όσο αφορά 

έναν δανειστή της τράπεζας παρατηρείται στην περίπτωση που ένα η περισσότερα από 

τα παρακάτω γεγονότα συμβαίνουν.

Όταν υπάρχουν καθυστερημένες οφειλές, περιορισμός των υποχρεώσεων του 

χρέους λόγω επιδείνωσης της πιστοληπτικής θέσης του δανειστή ή ακόμη όταν υπάρχει 

πτώχευση .

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι σημαντικός γιατί η μη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων κάποιων σημαντικών πελατών των τραπεζών μπορεί γενικά να οδηγήσει 

σε μεγάλες απώλειες, κυρίως να οδηγήσει σε πτώχευση το τραπεζικό ίδρυμα.

Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να προκαλέσει έλλειψη ρευστότητας αυξημένες 

ανάγκες για εξωτερική χρηματοδότηση, διατήρηση υψηλών αποθεματικών, μείωση της
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πιστοληπτικής ικανότητας και ε7ΐηρεασμό του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που 

μπορεί να έχει η τράπεζα. Γι’ αυτό σημείο κλειδί για αποτελεσματικό και αποδοτικό 

έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου είναι η αναγνώριση του και η μέτρηση της επίδρασης 

του στην κερδοφορία και ρευστότητα της τράπεζας.

Εκτενέστερη ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου θα ακολουθήσει στο τέταρτο κεφάλαιο 

της εργασίας.

2.3 Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από τις μεταβολές των τιμών των επιτοκίων, 

των νομισμάτων, των χρεογράφων ή των προϊόντων και έχει ως συνέπεια τη μείωση 

της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου της τράπεζας.

Ο κίνδυνος αγορας αντανακλάται στη μεταβλητότητα της αξίας του 

χαρτοφυλακίου τίτλων, η οποία οφείλεται στις διακυμάνσεις των αγοραίων τιμών των 

στοιχείων του ενεργητικού. Είναι περισσότερο ορατός στις δραστηριότητες 

διαπραγμάτευσης μετοχικών και ομολογιακών τίτλων στη δευτερογενή αγορά ή στο 

άνοιγμα θέσεων σε συνάλλαγμα. Για να μετρήσουμε τον κίνδυνο αγοράς θα πρεπει να 

ορίσουμε με ακρίβεια τη μεταβλητή που μας ενδιαφέρει, η οποία μπορεί να είναι τα 

έσοδα της τράπεζας, το κεφάλαιο ή οι αποδόσεις συγκεκριμένων τοποθετήσεων της ή 

ακόμη και η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου.

2.4 Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου ο οποίος είναι μέρος του κινδύνου της αγοράς είναι ο 

κίνδυνος μείωσης των κερδών και της μείωσης της καθαρής θέσης της τράπεζας 

εξαιτίας των κινήσεων των επιτοκίων. Όσο τα επιτόκια δεν είναι σταθερά, δεν μπορούν 

να είναι σταθερά και τα κέρδη. Η αναντιστοιχία των επιτοκίων όσο αναφορά τον όγκο 

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

ισολογισμού στοιχείων της τράπεζας, οδηγεί στον κίνδυνο των επιτοκίων. Αν έχουμε 

μια απροσδόκητη μεταβολή στα επιτόκια μπορεί να επηρεαστεί σοβαρά η κερδοφορία 

της τράπεζας καθώς και η αξία της μετοχής της. Αν για παράδειγμα σε μια τράπεζα οι 

υποχρεώσεις της είναι περισσότερο ευαίσθητες σε σχέση με τις απαιτήσεις της στις 

μεταβολές των επιτοκίων, μια αύξηση των επιτοκίων θα μειώσει τα κέρδη και μια 

πτώση των επιτοκίων θα αυξήσει τα κέρδη.
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Τον κίνδυνο των επιτοκίων μπορούμε να τον μετρήσουμε με την ανάλυση 

ανοίγματος. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το ύψος των υποχρεώσεων που είναι 

ευαίσθητες σε μεταβολές επιτοκίων αφαιρείται από το ύψος των απαιτήσεων που είναι 

ευαίσθητες σε μεταβολές επιτοκίων. Αυτή η διαφορά ονομάζεται άνοιγμα. Αν 

πολλαπλασιάσουμε το άνοιγμα με τη μεταβολή στα επιτόκια θα έχουμε μια εκτίμηση 

για την επίδραση της μεταβολής των επιτοκίων στα κέρδη της τράπεζας. Ο τρόπος με 

τον οποίο η κάθε τράπεζα θα διαχειριστεί αυτό το άνοιγμα είναι πολύ σημαντικός, αν 

θέλει να επωφεληθεί από τις αυξομειώσεις των επιτοκίων.

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του κινδύνου επιτοκίου 

είναι η ανάλυση διάρκειας. Η μέθοδος αυτή εξετάζει την ευαισθησία της αγοραίας 

αξίας του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού στις μεταβολές 

των επιτοκίων. Για τη μέτρηση χρησιμοποιείται ο δείκτης διάρκειας, ο οποίος είναι ο 

σταθμισμένος μέσος χρόνος που απαιτείται για να ανακτηθεί το αρχικό κεφάλαιο σε 

όρους παρούσας αξίας. Η μέθοδος της ανάλυσης της διάρκειας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τα τραπεζικά ιδρύματα για να αξιολογήσουν τον κίνδυνο των 

επιτοκίων και τον τρόπο με τον οποίο αυτός θα επηρεάσει την καθαρή θέση τους. Δεν 

θα πρεπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι είναι αποτελεσματικός αυτός ο τρόπος 

μέτρησης μόνο όταν έχουμε μικρές μεταβολές των επιτοκίων.

2.5 Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος ο οποίος είναι μέρος του κινδύνου αγοράς 

οφείλεται στις διακυμάνσεις της αξίας των ξένων νομισμάτων, που επηρεάζουν τις 

θέσεις σε συνάλλαγμα που έχει λάβει μια τράπεζα για τη διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων της και των υποχρεώσεών της. Στις δραστηριότητες των τραπεζών 

συγκαταλέγονται η τρέχουσα και η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος. Υπό 

καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών κάθε ανοικτή θέση σε ένα 

συγκεκριμένο νόμισμα εκθέτει μια τράπεζα σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

2.6 Νομικός κίνδυνος

Ο νομικός κίνδυνος προκύπτει από τις συχνές αλλαγές του νομικού πλαισίου 

που διέπει τη λειτουργία των τραπεζών επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο την
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κερδοφορία των τραπεζών. Παρατηρούμε ότι μπορεί μια δικαστική απόφαση που 

αφορά μια συγκεκριμένη τράπεζα, να έχει ευρύτερες επιπτώσεις για τη διευθέτηση 

σημαντικών τραπεζικών ζητημάτων στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος. Ακόμη 

παρατηρείται ότι οι λανθασμένες νομικές συμβουλές ή έλλειψη νομική τεκμηρίωσης 

όπως π.χ. αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της αξίας της 

τράπεζας λόγω αποζημιώσεων πελατών. Είναι πολύ σημαντικό για τις τράπεζες να 

ερευνούν με προσοχή τον νομικό κίνδυνο που μπορεί να προκόψει, όταν αυτές 

αναπτύσσουν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα ή εισάγουν νέους τύπους συναλλαγών.

Ο νομικός κίνδυνος έχει πολλές φορές και διεθνή διάσταση. Το εποπτικό 

πλαίσιο για τις τραπεζικές δραστηριότητες διαφέρει ευρύτατα μεταξύ των χωρών και 

θα πρέπει να το μελετούν προσεχτικά οι τράπεζες γιατί μπορεί να επιδέχεται 

διαφορετικές ερμηνείες. Αν μια ξένη τράπεζα η οποία θέλει να επεκτείνει τις 

δραστηριότητες της σε μια άλλη χώρα δεν κατανοήσει σωστά το εποπτικό πλαίσιο 

που διέπει το τραπεζικό σύστημα της χώρας αυτής μπορεί να την οδηγήσει σε 

κυρώσεις.

2.7 Κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών

Ο κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών αναφέρεται στην πιθανότητα ο ένας από 

τους δυο αντισυμβαλλόμενους να αθετήσει την συμφωνία αφού ο άλλος 

αντισυμβαλλόμενος έχει ήδη πληρώσει τα χρήματα. Ο κίνδυνος αυτός εμφανίζεται στις 

περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ανταλλαγή αξιών, είναι γνωστός και 

ως κίνδυνος Herstatt. Ο διακανονισμός των συναλλαγών σε συνάλλαγμα απαιτεί τη 

μεταφορά μετρητών από το λογαριασμό μιας τράπεζας στο λογαριασμό άλλης, μέσω 

των κεντρικών τραπεζών των οποίων τα νομίσματα χρησιμοποιούνται στη συναλλαγή. 

Η ύπαρξη διαφοράς ώρας μεταξύ των χωρών συνεπάγεται καθυστερήσεις στην 

υλοποίηση της συναλλαγής.

Ο κίνδυνος διακανονισμού είναι πάρα πολύ έντονος στη διατραπεζική αγορά, 

όπου ο όγκος και η αξία των συναλλαγών είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τράπεζες 

διακανονίζουν συχνά ποσά υψηλότερα από τα συνολικά τους κεφάλαια. Με την 

εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό των σύγχρονων συστημάτων πληρωμών πραγματικού 

χρόνου θα εξασθενίσει σημαντικά ο κίνδυνος διακανονισμού. Παρ’ όλα αυτά, 

αποτελεί σημαντικό πρόβλημα ακόμη αφού οι πληρωμές που γίνονται στην Ευρώπη το 

πρωί, υλοποιούνται το απόγευμα στην Αμερική.
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2.8 Κίνδυνος χώρας

Ο κίνδυνος χώρας είναι ο κίνδυνος που συνδέεται με το ευρύτερο οικονομικό, 

κοινωνικό, και πολιτικό περιβάλλον της χώρας εγκατάστασης του δανειζόμενου. Η 

επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας μπορεί να οδηγήσει σε 

χειροτέρευση της πιστωτικής κατάταξης των πιστωτών αυτής της χώρας, από ότι θα 

συνέβαινε υπό κανονικές συνθήκες. Ακόμη, αυξάνονται οι πιθανότητες να μην 

μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους οι επιχειρήσεις λόγω του δυσμενούς 

οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί. Η επιδείνωση της αξίας του εγχώριου 

νομίσματος μιας χώρας στο οποίο έχει επενδύσει μια τράπεζα θα έχει αρνητικές 

συνέπειες στα κέρδη της και συγκαταλέγεται στους γενικότερους κινδύνους που 

προέρχονται από τις επενδύσεις σε μια ξένη χώρα.

2.9 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την έλλειψη ρευστότητας βραχυχρόνια 

σε μια τράπεζα για την αντιμετώπιση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών της.

Οι τράπεζες ενδιαφέρονται για τυχόν ζημίες που θα προκόψουν από την 

έλλειψη μετρητών και τη μη ικανή δανειακή δυναμικότητα ώστε να καλύψουν τυχόν 

αυξημένες αναλήψεις μετρητών, δανείων ή άλλων ταμειακών αναγκών.

Στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ρευστότητας μια τράπεζα μπορεί 

να αναγκαστεί να δανειστεί μεγάλα κεφάλαια με υψηλό κόστος έτσι ώστε να καλύψει 

τις άμεσες ανάγκες σε μετρητά, μειώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο σημαντικά τα κέρδη 

της. Στη σημερινή εποχή πολύ λίγες τράπεζες είναι πραγματικά χωρίς μετρητά, γιατί 

είναι πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση σε κεφάλαια τα οποία μπορούν να δανειστούν 

μεταξύ τους οι τράπεζες στη διατραπεζική αγορά. Εκείνο που είναι συνηθισμένο 

φαινόμενο είναι ότι η έλλειψη ρευστότητας, λόγω απρόσμενων μεγάλων ποσών 

αναλήψεων αναγκάζει τις τράπεζες να δανειστούν κεφάλαια με ένα σχετικά υψηλό 

επιτόκιο , από ότι θα δανείζονταν οι άλλες οι τράπεζας οι οποίες δεν έχουν να 

αντιμετωπίσουν άμεσες ανάγκες ρευστότητας.

Αποτελεί ωστόσο απειλή για τις τράπεζες η μη σωστή διαχείριση της 

ρευστότητας, γιατί είναι δυνατόν στην προσπάθεια τους οι τράπεζες να εξασφαλίσουν 

ρευστότητα μπορεί να μειώσουν τις τιμές των στοιχείων του ενεργητικού τόσο που να 

τις οδηγήσουν ακόμη και σε πτώχευση.
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2.10 Λειτουργικός Κίνδυνος

Ο λειτουργικός κίνδυνος αναφέρεται στις απώλειες που μπορεί να προκόψουν 

λόγω της ανεπάρκειας των συστημάτων και των εσωτερικών ελέγχων των ανθρωπίνων 

σφαλμάτων, αποτυχιών της διοίκησης και ενδεχομένων δυσχερειών μεταξύ των 

βασικών παραγόντων της εταιρικής διακυβέρνησης(μετόχων, διευθυντικών στελεχών 

ή εκπρόσωπων εργαζομένων). Ο λειτουργικός κίνδυνος θα αναλυθεί λεπτομερέστερα 

στο τρίτο κεφάλαιο.

2.11 Πολιτικός κίνδυνος

Ο πολιτικός κίνδυνος προκύπτει από πολιτικές παρεμβάσεις στις εργασίες μας 

ιδιωτικής τράπεζας. Αφορά ένα ολόκληρο φάσμα κινδύνων από την απλή επιβολή 

περιορισμών στα επιτόκια, ελέγχων στην εξαγωγή συναλλάγματος μέχρι και την 

εθνικοποίηση της τράπεζας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δυσμενείς συνέπειες 

στην κερδοφορία, στη λειτουργία και στις μελλοντικές δραστηριότητες των τραπεζών. 

Ο πολιτικός κίνδυνος δεν μπορεί να μετρηθεί, επειδή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί 

με ακρίβεια από τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω του ότι εξαρτάται από εξωτερικούς 

παράγοντες στους οποίους δεν μπορούν να επέμβουν άμεσα οι ίδιες οι τράπεζες.

2.12 Κίνδυνος εγκλήματος

Οι τράπεζες εκτός των άλλων κινδύνων που αντιμετωπίζουν, έρχονται 

αντιμέτωπες με την πιθανότητα οι ιδιοκτήτες της τράπεζας, οι υπάλληλοι ή οι πελάτες 

να επιλέξουν να παραβούν το νόμο και να οδηγήσουν σε ζημίες την τράπεζα λόγω 

άπάτης, κατάχρησης χρημάτων, ληστειών η άλλων παράνομων πράξεων, με 

αποτέλεσμα να μειωθεί η αξία της τράπεζας. Οι εγκληματικές ενέργειες που 

προέρχονται από το εσωτερικό της τράπεζας, αντιμετωπίζονται μέσω του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας που καθορίζεται από τους γενικότερους κανόνες για 

το λειτουργικό κίνδυνο. Όσον αφορά τον κίνδυνο που προέρχεται από εγκληματικές 

δραστηριότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος αυτός δεν μπορεί να μετρηθεί γιατί δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθεί.
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2.13 Κίνδυνος επάρκειας κεφαλαίων

Ο κίνδυνος επάρκειας κεφαλαίων είναι ο κίνδυνος που προκαλείται επειδή δεν 

έχει τη δυνατότητα η τράπεζα να απορροφήσει τις ζημιές που προέρχονται από το 

σύνολο των κινδύνων της στους οποίους είναι εκτεθειμένη. Δεν επαρκούν δηλαδή τα 

κεφάλαιά της για κάλυψη των ζημιών. Οι τράπεζες θα πρεπει να τηρούν τη βασική 

αρχή που τίθεται από τις εποπτικές αρχές για κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία θα τις 

επιτρέπει να συγκρατούν τις ζημιές που θα προκύπτουν από τους κινδύνους που 

πρόκειται να αντιμετωπίσουν.

2.14 Κίνδυνος μοντέλων

Ο κίνδυνος μοντέλων παίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον της αγοράς γιατί η χρήση των μαθηματικών μοντέλων έχει ενταθεί τα 

τελευταία χρόνια κυρίως για τιμολογιακούς σκοπούς. Ο κίνδυνος μοντέλων αυξάνεται 

κυρίως και λόγω της επέκτασης των τεχνικών μοντελοποίησης που χρησιμοποιούνται 

και σε άλλα είδη κινδύνων όπως ο πιστωτικός κίνδυνος στα οποία η έλλειψη στοιχείων 

παραμένει αρνητικό σημείο για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των μοντέλων. Ο 

κίνδυνος μοντέλων πραγματοποιείται αν δώσουμε λάθος δεδομένα και στοιχεία στα 

μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε ή κάνουμε μη ρεαλιστικές υποθέσεις, ή 

ακόμη και από λάθη κατά την υλοποίηση του μοντέλου.

2.15 Κίνδυνος εσόδων

Ο κίνδυνος εσόδων προέρχεται από τη απροσδόκητη μείωση των εσόδων της 

τράπεζας εξαιτίας παραγόντων στο εσωτερικό της τράπεζας ή εξαιτίας εξωτερικών 

παραγόντων όπως αλλαγές στην οικονομική κατάσταση ή αλλαγές στους νόμους και 

στους κανονισμούς. Οι έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στο 

παγκόσμιο τραπεζικό περιβάλλον τείνουν να μειώσουν τα περιθώρια κερδών των 

περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών και να αυξήσουν το κόστος κεφαλαίου. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι μέτοχοι να αντιμετωπίζουν συνεχώς την πιθανότητα 

μείωσης των εσόδων ανά μετοχή η οποία στη συνέχεια θα προκαλεί πτώση της αξίας 

της μετοχής της τράπεζας, διαβρώνοντας τις πηγές κεφαλαίων για μελλοντική 

ανάπτυξη.
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Ο πιο γνωστός τρόπος μέτρησης των κινδύνων εσόδων είναι με την τυπική 

απόκλιση ή τη διακύμανση του καθαρού εισοδήματος μετά των φόρων. Όσο πιο υψηλή 

είναι η τυπική απόκλιση ή η διακύμανση του εισοδήματος της τράπεζας τόσο πιο 

ριψοκίνδυνη είναι η εικόνα των κερδών της τράπεζας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
3.1 Ορισμός

Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η άποψη ότι ο λειτουργικός κίνδυνος αφορά εκείνα 

τα είδη των κινδύνων που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι αγορας, 

είτε ως πιστωτικοί κίνδυνοι . Έγινε ένα σημαντικό βήμα για την απόδοση ενός 

ορισμού για το λειτουργικό κίνδυνο, με το νέο εποπτικό πλαίσιο από την Επιτροπή της 

Βασιλείας. Η Επιτροπή της Βασιλείας ορίζει ως λειτουργικό κίνδυνο τον κίνδυνο που 

αφορά άμεσες ή έμμεσες απώλειες σαν αποτέλεσμα ανεπαρκών εσωτερικών 

διαδικασιών και συστημάτων, ανθρώπινης συμπεριφοράς, ή εξαιτίας άλλων 

εξωτερικών παραγόντων.

Ο ορισμός αυτός όμως, περιέχει αρκετά γενικές περιγραφές και είναι σκόπιμο 

να αναφερθούν ορισμένα παραδείγματα περιπτώσεων απωλειών που σύμφωνα με την 

Επιτροπή της Βασιλείας εντάσσονται στο λειτουργικό κίνδυνο.

• Απώλειες λόγω διαχειριστικών σφαλμάτων όπως π.χ. η διαβίβαση εντολής σε 

λάθος αποδέκτη

• Ποινές λόγω μη συμμόρφωσης με ισχύοντα εποπτικά και νομοθετικά πλαίσια,

• Φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π.

• Απώλειες ή ποινές από καταδικαστικές αποφάσεις δικαστικών αρχών, μετά από 

προσφυγή πελατών

• Προβληματική λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων

• Περιπτώσεις εξαπάτησης είτε από το προσωπικό της τράπεζας είτε από το 

εξωτερικό περιβάλλον.

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ένας κίνδυνος γεγονότων. Επειδή υπάρχει ένα μεγάλο 

εύρος από γεγονότα τα οποία προκαλούν λειτουργικούς κινδύνους θα ακολουθήσει 

αναφορά των διαφορετικών επιπέδων από τα οποία προέρχεται ο λειτουργικός 

κίνδυνος.

Άνθρωποι

Διαδικασίες

Τεχνικές

Πληροφοριακή τεχνολογία.
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Ο κίνδυνος που προέρχεται από τον άνθρωπο υποδηλώνει ανθρώπινα σφάλματα, 

έλλειψη εξειδίκευσης και απάτες, συμπεριλαμβάνοντας έλλειψη συμμόρφωσης στις 

υπάρχουσες διαδικασίες και πολιτικές της τράπεζας.

Η θεώρηση του κινδύνου διαδικασιών περιλαμβάνει ανεπαρκείς διαδικασίες και 

έλεγχους για αναφορές, εποπτεία και διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Ανεπαρκείς 

διαδικασίες στη διαδικασία της πληροφόρησης, όπως λάθη στη συναλλαγή και 

αποτυχία συμμόρφωσης στα ισχύοντα εποπτικά και νομοθετικά πλαίσια. Οργανωτικές 

ελλείψεις και λάθη στην καταγραφή της διαδικασίας συναλλαγών.

Ο τεχνικόs κίνδυνος σχετίζεται με λάθη μοντέλων, υιοθέτησης και απουσίας επαρκών 

εργαλείων για μέτρηση του κινδύνου.

Ο κίνδυνος τεχνολογίας αναφέρεται στις ελλείψεις των πληροφοριακών συστημάτων 

και στις αποτυχίες του συστήματος.

3.2 Λόγοι - Αναγκαιότητα προσδιορισμού του λειτουργικού 
κινδύνου

Η απελευθέρωση και η διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε 

συνδυασμό με τη διαρκώς αναπτυσσόμενη τραπεζική τεχνολογία, κατέστησαν τις 

δραστηριότητες των τραπεζών περισσότερο πολύπλοκες και αύξησαν τον κίνδυνο που 

αυτές αναλαμβάνουν. Η πολυπλοκότητα των τραπεζικών δραστηριοτήτων αύξησε 

επίσης σημαντικά και κινδύνους που συνδέονται με τη διευρυμένη δυσκολία εποπτείας, 

συντονισμού και ελέγχου του συνόλου των δραστηριοτήτων στην τράπεζα, τον 

λειτουργικό κίνδυνο.

Η διαχείρηση του λειτουργικού κινδύνου αποτελεί ένα ξεχωριστό τομέα 

επιχειρησιακής δράσης με ξεχωριστή διοικητική διάρθρωση, εργαλεία και διαδικασίες. 

Το ενδιαφέρον των τραπεζών για το λειτουργικό κίνδυνο έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα 

τελευταία χρόνια εξαιτίας των παρακάτω παραγόντων:

> Την αύξηση του λειτουργικού κινδύνου που συνδέεται με την 

αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών δομών. Η προσφορά μεγάλου
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μεγέθους υπηρεσιών και προϊόντων δημιούργησε την ανάγκη για 

μεγαλύτερους εσωτερικούς ελέγχους.

> Η αύξηση της συνθετότητας και του εύρους των τραπεζικών εργασιών

> Οι τράπεζες για να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση τους στον πιστωτικό 

και στον κίνδυνο αγοράς, χρησιμοποιούν νέες τεχνικές όπως παράγωγα, 

διαχείριση χρεογράφων κ.λ.π. οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν 

νέους κινδύνους στην τράπεζα.

> Η εισαγωγή και η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση νέων τεχνολογικών 

υποδομών. Αν δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος η χρήση όλο και 

περισσότερο αυτοματοποιημένης τεχνολογίας αυξάνει τους κινδύνους 

για την τράπεζα που από λάθη χειρωνακτικά και διαδικαστικά 

μετατρέπονται σε κίνδυνοι του πληροφοριακού συστήματος.

> Η αύξηση του e-commerce δημιουργεί στις τράπεζες νέους κινδύνους 

(όπως άπατες από εξωτερικούς χρήστες, και ασφάλεια του συστήματος) 

τους οποίους επειδή είναι πρόσφατοι οι τράπεζες δεν τους έχουν 

κατανοήσει πλήρως.

> Η διαρκώς αυξανόμενη προσοχή των εποπτικών αρχών σε ζητήματα 

λειτουργικού κινδύνου.

> Και τέλος η ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στη διαχείριση 

κινδύνων σε κεντρικό επίπεδο.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι αν ανατρέξουμε σε κάποιες καταρρεύσεις τραπεζών που 

σε πρώτη ανάλυση είχε εκτιμηθεί ότι οφείλονταν στον πιστωτικό κίνδυνο ή τον 

κίνδυνο αγοράς, σε τελική ανάλυση θεωρήθηκαν ως κλασσικές περιπτώσεις 

λειτουργικού κινδύνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βρετανική τράπεζα 

Barrings. Η πτώση της τράπεζας συνδέθηκε με τη δράση ενός μόνο διαπραγματευτή 

του Nick Lesson, ο οποίος αρνούμενος να δεχτεί την υποχώρηση της ιαπωνικής 

κεφαλαιαγοράς, στοιχημάτισε σε νέα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πιστεύοντας 

ότι η χρηματαγορά θα ανακάμψει, κάτι που δεν συνέβη και η τράπεζα έχασε υπέρογκα 

ποσά που την οδήγησαν στην κατάρρευση της. Το πραγματικό πρόβλημα στην 

περίπτωση της βρετανικής τράπεζας, ήταν η αποτυχία των μηχανισμών εσωτερικού 

ελέγχου, επειδή δεν μπόρεσε η διοίκηση της τράπεζας να έχει τον έλεγχο των 

συναλλαγών και των διαδικασιών απεικόνισής τους.
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3.3 Περιβάλλον διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου

Η ακριβής θεώρηση που θα ακολουθήσει μια τράπεζα στη διαχείριση του 

λειτουργικού κινδύνου εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, όπως το μέγεθος της 

τράπεζας, την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων της και τη φύση και πολυπλοκότητα 

των δραστηριοτήτων της.

Η δημιουργία λοιπόν ενός περιβάλλοντος αποτελεσματικής διαχείρισης 

λειτουργικού κινδύνου από μια τράπεζα, συνεισφέρει προστιθέμενη αξία στην τράπεζα. 

Βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και 

ελαττώνοντας το ύψος των απωλειών της που μπορεί να προκύψουν, είτε από μεγάλης 

έντασης σπάνια γεγονότα που θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοοικονομική κατάσταση 

της τράπεζας είτε από μικρής εντάσεως συχνά επεισόδια. Θα πρέπει να αναπτυχθεί από 

την τράπεζα ένα πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, το οποίο να βασίζεται 

σε ένα σύστημα αυστηρών κανόνων, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους 

σημαντικούς τραπεζικούς κινδύνους π.χ. ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας 

και ο πιστωτικός κίνδυνος.

Ο λειτουργικός κίνδυνος διαφέρει από τους άλλους τραπεζικούς κινδύνους 

επειδή δεν προέρχεται από την προσπάθεια επίτευξης κερδών αλλά είναι φυσικό 

επακόλουθο της επιχειρηματικής τραπεζικής δραστηριότητας.

Ο όρος διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου αναφέρεται στην αναγνώριση, 

μέτρηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο με σκοπό τον μετριασμό του. Για να 

αναπτυχθεί λοιπόν ένα κατάλληλο περιβάλλον διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου 

απαιτείται η τήρηση ορισμένων αρχών, οι περισσότερες από τις οποίες υιοθετούνται 

από την Επιτροπή της Βασιλείας.

Συγκεκριμένα:

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένο σχετικά με 

τις σημαντικότερες πτυχές των λειτουργικών κινδύνων, που αντιμετωπίζει η τράπεζα 

σαν μια ξεχωριστή κατηγορία κινδύνων που θα πρεπει να τεθούν υπό έλεγχο. Επίσης 

είναι αρμόδιο, για την έγκριση και ανανέωση όποτε κριθεί απαραίτητο του πλαισίου 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου.
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Η Ανώτατη Εκτελεστική Διοίκηση, θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του 

πλαισίου διαχείρισης και στρατηγικής για τον λειτουργικό κίνδυνο. Η στρατηγική που 

θα ακολουθηθεί θα πρέπει να εφαρμοσθεί με συνέπεια από το σύνολο του τραπεζικού 

οργανισμού, και όλο το προσωπικό ανεξαρτήτου βαθμίδας θα πρέπει να κατανοήσει 

τις ευθύνες που του αναλογούν στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου.

Για να είναι αποτελεσματικό το πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου 

σημαντικό ρόλο παίζει η εδραίωση ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας 

στην κουλτούρα της τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 

το πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου που έχει υιοθετήσει η τράπεζα 

υπόκειται σε αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο, από ανεξάρτητο, κατάλληλα 

εκπαιδευμένο και υψηλών δεξιοτήτων προσωπικό.

3.4 Το πρόβλημα της αναγνώρισης - προσδιορισμού του 
λειτουργικού κινδύνου

Η αναγνώριση των κινδύνων αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα στη διαχείριση 

του λειτουργικού κινδύνου. Η αποτελεσματικότητα της τράπεζας στον προσδιορισμό 

των κινδύνων εξαρτάται από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες.

Οι εσωτερικοί παράγοντες είναι:

• Πολυπλοκότητα της τραπεζικής δομής

• Η φύση των τραπεζικών δραστηριοτήτων

• Ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού

• Οργανωτικές μεταβολές και

• Συχνότητα εναλλαγής των εργαζομένων σε διάφορες θέσεις 

Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι:

• Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και τους νομικούς κανόνες και

• Οι τεχνολογικές αλλαγές.

Με την αναγνώριση και τον προσδιορισμό των κινδύνων, η τράπεζα είναι σε θέση να 

εκτιμήσει τον βαθμό στον οποίο είναι ευάλωτη στους συγκεκριμένους κινδύνους. Οι 

τράπεζες χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και διαδικασίες με σκοπό την αναγνώριση 

και προσδιορισμό του λειτουργικού κινδύνου.
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■ Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία αναλύει πόσο ευάλωτη στο 

λειτουργικό κίνδυνο είναι κάθε τραπεζική εργασία και δραστηριότητα χωριστά. 

Η διαδικασία αυτή απαιτεί την εξέταση αναλυτικών καταλόγων 

δραστηριοτήτων καθώς και την οργάνωση επιτροπών με ευρεία συμμετοχή για 

την συζήτηση ενδεχόμενων αδυναμιών στο πλαίσιο διαχείρισης του 

λειτουργικού κινδύνου.

■ Η διαδικασία της χαρτογράφησης των κινδύνων προϋποθέτει την ταξινόμηση 

όλων των επιμέρους επιχειρησιακών μονάδων στην κλίμακα της οργανωτικής 

δομής ανάλογα με τον τύπο κινδύνου που αντιμετωπίζουν. Αυτή η διαδικασία 

μπορεί να αποκαλύψει περιοχές στην οργανωτική δομή οι οποίες παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη έκθεση σε λειτουργικό κίνδυνο και να βοηθήσει έτσι ώστε να 

δοθούν οι κατάλληλες προτεραιότητες από τη διοίκηση για αντιμετώπιση τους.

■ Η διαδικασία κατάρτισης και παρακολούθησης βασικών δεικτών κινδύνου. Οι 

δείκτες αυτοί μπορεί να είναι στατιστικοί ή χρηματοοικονομικοί και να 

αποδίδουν το προφίλ κινδύνου της τράπεζας. Θα μπορούν να ετοιμάζονται σε 

μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, ώστε να σηματοδοτούν αλλαγές στην έκθεση και 

την ένταση των κινδύνων. Τέτοιοι δείκτες θα μπορούσαν να είναι ο αριθμός 

των λανθασμένων συναλλαγών, το ποσοστό του προσωπικού που αλλάζει θέση 

και η συχνότητα και η δυναμική σφαλμάτων και παραλείψεων.

■ Η διαδικασία της ποσοτικοποίησης ποιοτικών εκτιμήσεων που χρησιμοποιείται 

για την κατάταξη της έκθεσης σε διαφορετικούς τύπους λειτουργικού κινδύνου. 

Η ανάλυση αυτή μπορεί να συσχετίζει τους κινδύνους με συγκεκριμένες 

τραπεζικές δραστηριότητες ή ομάδες δραστηριοτήτων. Με αυτό τον τρόπο 

διευκολύνεται το ποσό του οικονομικού κεφαλαίου που διανέμεται μεταξύ των 

δραστηριοτήτων με βάση τις επιδόσεις στη διαχείριση και τον έλεγχο διαφόρων 

μορφών του λειτουργικού κινδύνου.

Τα τελευταία χρόνια πολλές τράπεζες έχουν αρχίσει να ποσοτικοποιούν την 

έκθεση στο λειτουργικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας διάφορες προσεγγίσεις. Η πιο 

συνηθισμένη αφορά στη συλλογή ιστορικών στοιχείων για απώλειες που προκλήθηκαν 

από περιστατικά λειτουργικού κινδύνου. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται το 

κατάλληλο στατιστικό υλικό όχι μόνο για την εκτίμηση της έκθεσης στον κίνδυνο αλλα 

για την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων διαχείρισης του.
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3.5 Το πρόβλημα της παρακολούθησης του λειτουργικού κινδύνου

Για να έχει μια τράπεζα σωστή διαχείριση του λειτουργικού κίνδυνου 

καθοριστικής σημασίας είναι να αναπτύξει αποτελεσματικές διαδικασίες 

παρακολούθησης των κινδύνων. Αν υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες 

παρακολούθησης, η τράπεζα έχει το πλεονέκτημα να απομονώσει άμεσα και να 

διορθώσει τυχόν μη αποτελεσματικές εργασίες και μονάδες της. Πετυχαίνοντας έτσι 

σημαντική μείωση της πιθανότητας συχνών και μεγάλης έντασης απωλειών.

Θα πρέπει να παρακολουθούνται οι ενδεχόμενες πηγές λειτουργικού κινδύνου, 

καταρτίζοντας ορισμένους δείκτες οι οποίοι θα αντανακλούν αυτές τις πηγές, όπως η 

ταχύτητα ανάπτυξης εργασιών μιας μονάδας ή ενός τομέα, η εισαγωγή νέων 

προϊόντων, ο μέσος χρόνος παραμονής του μέσου εργαζόμενου σε μια μονάδα στην 

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

μη ολοκλήρωση συναλλαγών και η διακοπή λειτουργίας για τεχνικούς λόγους.

Η παρακολούθηση είναι περισσότερο επιτυχημένη όταν το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας ενσωματώνεται λειτουργικά στον υπόλοιπο 

τραπεζικό οργανισμό ετοιμάζοντας συγκεκριμένες αναλυτικές αναφορές. Η 

εκτελεστική διοίκηση οφείλει να λαμβάνει αναφορές τόσο από τη μονάδα εσωτερικού 

έλεγχου, όσο και από τις επιμέρους μονάδες. Για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη 

χρησιμότητα και την αξιοπιστία αυτών των αναφορών η διοίκηση πρεπει να ελέγχει τη 

σχετικότητα, την ακρίβεια και την εγκυρότητα τους.

3.6 Έλεγχος του λειτουργικού κινδύνου

Η τακτική που ακολουθείται από τις τράπεζες όσο αφορά την πολιτική 

μετριασμού της έντασης και της έκθεσης στους λειτουργικούς κινδύνους, αναφέρεται 

στη χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών για την κάλυψη έναντι του κινδύνου, είτε 

μέσω θεσμικών παρεμβάσεων είτε μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων, είτε τέλος 

μέσω της ελάττωσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας με την οποία ο συγκεκριμένος 

κίνδυνος συνδέεται.
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Η διοίκηση της τράπεζας θα πρέπει να εγκρίνει και να προωθήσει ένα ιεραρχικά 

δομημένο σύστημα απόδοσης ευθυνών σε κάθε κατάλληλο επίπεδο διοίκησης. Ακόμη 

οφείλει να επιβάλλει σε όλο το προσωπικό μια ενδοεπιχειρησιακή κουλτούρα 

εσωτερικού ελέγχου. Για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

που θα υιοθετήσει η τράπεζα θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος διαχωρισμός ευθυνών 

μεταξύ του προσωπικού ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων. Με αυτό 

τον τρόπο θα αποδυναμώνονται τα κίνητρα για την απόκρυψη απωλειών, σφαλμάτων 

και άστοχων ενεργειών.

Επειδή ο λειτουργικός κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος

❖ στα νέα προϊόντα

❖ όταν η τράπεζα προχωρεί σε νέες δραστηριότητες

❖ καθώς επίσης και στην είσοδο της σε αγορές με υψηλό ανταγωνισμό 

και

❖ μεγάλη γεωγραφική απόσταση

είναι απαραίτητο να δοθεί μεγάλη έμφαση στις συγκεκριμένες συνθήκες.

Ένα σημαντικό μέσο μετριασμού του λειτουργικού κινδύνου σε μια τράπεζα 

μπορεί να αποτελέσει η επένδυση από την τράπεζα στην κατάλληλη τεχνολογία 

επεξεργασίας και ασφάλειας πληροφοριών.

Ακόμη ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να μειώσουν την 

έκθεσή τους στο λειτουργικό κίνδυνο είναι μέσω της εκχώρησης δραστηριοτήτων και 

εργασιών σε τρίτους που διαθέτουν μεγαλύτερη εξειδίκευση στη διαχείριση 

συγκεκριμένου τύπου κινδύνων. Σ’ αυτή την περίπτωση η διοίκηση θα πρεπει να έχει 

την ευθύνη για τον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό η εκχώρηση 

δραστηριοτήτων από μέρους της τράπεζας σε τρίτους να στηριχτεί σε μια αυστηρή 

νομική συμφωνία ανάμεσα στα δυο αντισυμβαλλόμενα μέρη, έτσι ώστε να μην αυξηθεί 

ο νομικός κίνδυνος.

3.7 Ο ρόλος των εποπτικών αρχών και οι προτάσεις της 
Επιτροπής της Βασιλείας για τον λειτουργικό κίνδυνο.

Οι εποπτικές αρχές με τις αποφάσεις τους προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα 

πλαίσιο ελέγχου για να προστατεύσουν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα από 

τις αρνητικές επιπτώσεις σημαντικών προβλημάτων στη φερεγγυότητα των κατά
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τόπους πιστωτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα των πτωχεύσεων τους. Η πτώχευση ενός 

πιστωτικού ιδρύματος δημιουργεί οικονομικά προβλήματα στους εργαζόμενους σε 

αυτό, στους καταθέτες, στις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις και σε όλο το κοινωνικό 

σύνολο γενικότερα. Αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις προσπαθούν να αποφύγουν οι 

εποπτικές αρχές με την καθιέρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία συστάθηκε το 1974 από 

τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών της «Ομάδας των 10» 

(Group of Ten). Το βασικότερο αντικείμενο δραστηριότητας της Επιτροπής της 

Βασιλείας από το 1987 υπήρξε και συνεχίζει να είναι: η Εποπτεία της Κεφαλαιακής 

Επάρκειας των τραπεζών. Ακόμη ένα άλλο θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την 

Επιτροπή είναι η διαχείριση των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας τους.

Το 1988 εκδίδεται το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια 

(Basle Capital Accord). Οι ρυθμίσεις του αναφέρονται στη μέθοδο υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών για κάλυψη απαιτήσεων έναντι της 

έκθεσης τους στον πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο αγορας.

Επειδή όμως παρατηρούμε στη δεκαετία του 1990 περιπτώσεις καταστροφικών 

ζημιών σε πιστωτικά ιδρύματα, εξαιτίας κινδύνων που δεν προέρχονταν ούτε από 

αθέτηση εκπλήρωσης υποχρέωσης από αντισυμβαλλόμενο ούτε από μεγάλη 

μεταβλητότητα παραγόντων αγοράς, αλλα από ατέλειες του πλαισίου λειτουργίας, 

γεννήθηκε η ανάγκη διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου.

Τον Ιούνιο του 1999, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε το Νέο Σύμφωνο για την 

Κεφαλαιακή Επάρκεια συμπεριλαμβάνοντας για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις 

για κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσης τους στο λειτουργικό κίνδυνο. Το 

προτεινόμενο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια στηρίζεται σε τρεις πυλώνες.

Στον πρώτο πυλώνα όπου καθορίζονται οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για 

την κάλυψη των αναλαμβανόμενων κινδύνων, καθώς και οι κανόνες που πρέπει να 

ακολουθούνται και οι μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

προσδιορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στον δεύτερο πυλώνα όπου καταγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να 

εφαρμόσουν οι Εποπτικές Αρχές για να εξετάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

μεθόδων που ακολουθούν οι τράπεζες για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους 

επάρκειας και κατά πόσο αυτές συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία του πρώτου πυλώνα.
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Στον τρίτο πυλώνα όπου προσδιορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να 

δημοσιεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς. Οι 

τρεις αυτοί πυλώνες διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στις προτάσεις για τη 

διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου.

Το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τις νέες προτάσεις, σε σχέση με την οδηγία 

του 1988, είναι ότι γίνεται αποδεκτό ότι στο σημερινό σύνθετο και έντονα 

μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον δεν υπάρχει ένα μοναδικό και ιδανικό 

σύστημα μέτρησης, διαχείρισης και άμβλυνσης των κινδύνων που να ικανοποιεί όλες 

τις τράπεζες. Γι αυτό παρέχεται σ’ αυτές η δυνατότητα ευελιξίας και επιλογής από τις 

μεθόδους που προτείνονται για τη μέτρηση του πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου, 

εκείνης που καλύτερα προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

3.8 Πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 
λειτουργικού κινδύνου-μέθοδοι αποτίμησης.

Το προτεινόμενο πλαίσιο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

έναντι του λειτουργικού κινδύνου περιλαμβάνει τρεις εναλλακτικές μεθόδους 

μέτρησης σε ένα φάσμα αυξανόμενου βαθμού πολυπλοκότητας. Κάθε προσέγγιση 

απαιτεί ένα μεγαλύτερο όγκο επενδύσεων σε διαδικασίες και τεχνογνωσία.

Η επιτροπή της Βασιλείας προτείνει τρεις εναλλακτικές μεθοδολογίες 

αποτίμησης.

1. Τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach)

2. Την Τυποποιημένη Μέθοδο ( Standardized Approach)

3. Την Προηγμένη μέθοδο μέτρησης (Advanced Measurement Approach).
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3.8.1 Η μέθοδος του Βασικού Δείκτη

Στη μέθοδο του Βασικού Δείκτη οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα υπολογίζονται 

από τον πολλαπλασιασμό ενός οικονομικού δείκτη αντιπροσωπευτικού της 

δραστηριότητας του τραπεζικού ιδρύματος (π.χ^τοεε income) και συνεπώς και της 

αντίστοιχης έκθεσης στο λειτουργικό κίνδυνο, επί έναν σταθερό συντελεστή α. Έτσι οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις θα υπολογίζονται από μια σχέση της μορφής :

K=GI *α

Όπου:

GI= είναι ο μέσος όρος του ακαθαρίστου εισοδήματος της τράπεζας, τα 

τελευταία 3 χρόνια,

α= είναι ο σταθερός συντελεστής το ύψος του οποίου οριστικοποιήθηκε στο 15% 

και

Κ= οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικό κίνδυνο.

Η εφαρμογή του δείκτη αυτού είναι ιδιαίτερα εύκολη για τις περισσότερες από 

τις τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο. Επειδή η μέθοδος αυτή είναι αρκετά απλή, η 

Επιτροπή της Βασιλείας την προτείνει για τις τράπεζες με μικρό εύρος δραστηριοτήτων 

και περιορισμένη τοπική παρουσία, ενώ για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται 

διεθνώς και τις τράπεζες με σημαντικό λειτουργικό κίνδυνο είναι απαραίτητη μια 

περισσότερο ανεπτυγμένη προσέγγιση.

Έχει ασκηθεί κριτική για το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι αυτή η 

μέθοδος μέτρησης, που αφορά τον συντελεστή α του ακαθάριστου εισοδήματος της 

τράπεζας. Μπορεί να είναι εύκολα διαθέσιμο αυτό το ποσό, αναφέρεται όμως στο 

ακαθάριστο εισόδημα του παρελθόντος, ενώ οι κίνδυνοι αναφέρονται και αφορούν το 

μέλλον. Οι ασκούντες κριτική θεωρούν ότι το ακαθάριστο εισόδημα δεν βοηθά στην 

ποιότητα της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου της τράπεζας.
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3.8.2 Η Τυποποιημένη μέθοδος

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν επέλθει με το 3° Συμβουλευτικό 

κείμενο της Επιτροπής της Βασιλείας για το νέο Σύμφωνο Κεφαλαιακής Επάρκειας 

αναφορικά με το λειτουργικό κίνδυνο, η τυποποιημένη μέθοδος έχει ως εξής:

Οι δραστηριότητες των τραπεζών χωρίζονται σε 8 τομείς. Για κάθε τομέα 

εξειδικεύεται ένας γενικός δείκτης ο οποίος αντανακλά τον όγκο των δραστηριοτήτων 

του. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια συνολική προσέγγιση της κλίμακας λειτουργίας του 

τομέα δραστηριότητας και υπό αυτήν την έννοια αντικατοπτρίζει την έκθεση σε 

λειτουργικού κίνδυνο του συγκεκριμένου τομέα.

Πίνακας 3.1

Κατηγορίες-δραστηριότητες της τυποποιημένης μεθόδου

Κατηγορίες δραστηριοτήτων Δείκτης Παράγοντας βήτα (%)

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων Ακαθάριστα έσοδα βι=18%

Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών

πράξεων Ακαθάριστα έσοδα βι=18%

Λιανική τραπεζική Ακαθάριστα έσοδα β3=12%

Εμπορική τραπεζική Ακαθάριστα έσοδα β4=15%

Πληρωμές και διακανονισμοί Ακαθάριστα έσοδα β5=18%

Υπηρεσίες θεματοφυλακής Ακαθάριστα έσοδα βό=15%

Διαχείριση χαρτοφυλακίων Ακαθάριστα έσοδα β?=12%

Χρηματιστηριακές εργασίες Ακαθάριστα έσοδα β8=12%

Για κάθε είδος δραστηριότητας προτείνεται ένας ειδικός συντελεστής β ο οποίος 

πολλαπλασιαζόμένος με τον αντίστοιχο δείκτη θα δίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
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της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ο συντελεστής β, αποτελεί προσέγγιση της 

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

δεδομένο τομέα και το απόλυτο επίπεδο του δείκτη για αυτό τον τομέα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αν η τράπεζα δεν μπορεί να κατανείμει μια 

συγκεκριμένη τραπεζική δραστηριότητα /εργασία σε ένα τομέα προτείνεται το έσοδο 

που συνδέεται με αυτή τη δραστηριότητα να έχει το υψηλότερο β που η τράπεζα 

αναφέρει. Η συνολική κεφαλαιακή επιβάρυνση λειτουργικού κινδύνου είναι το 

άθροισμα των επιμέρους εποπτικών κεφαλαίων για κάθε τομέα.

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπολογίζονται με την τυποποιημένη μέθοδο θα 

δίνονται από τον τύπο

Κ =Σ(0Ιΐ-8Χβΐ-8)

όπου

Κ= οι κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο,

GI (λεγόμενος και δείκτης έκθεσης)= ο μέσος όρος του ακαθάριστου 

εισοδήματος της τράπεζας, των τριών τελευταίων ετών, για κάθε μια από τις οκτώ 

κατηγορίες - δραστηριότητες και

β= ο ειδικός σταθερός συντελεστής που τέθηκε από την Επιτροπή για κάθε μια 

από τις οκτώ κατηγορίες- δραστηριότητες.

Μια άλλη αλλαγή που εισήχθη αφορά τη νέα Εναλλακτική τυποποιημένη 

μέθοδο (Alternative Standardized Approach). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο και με την 

προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η προηγούμενη έγκριση των εθνικών εποπτικών αρχών, οι 

τράπεζες θα μπορούν να υπολογίζουν το απαιτούμενο κεφάλαιο με την ίδια 

μεθοδολογία όπως και στην τυποποιημένη μέθοδο για τις 6 κατηγορίες- 

δραστηριότητες εκτός από των Λιανική τραπεζική και Εμπορική τραπεζική.

Η κεφαλαιακή απαίτηση για αυτές τις δυο κατηγορίες-δραστηριότητες θα 

υπολογίζεται ως εξής:

Ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών του συνόλου των απαιτήσεων της 

τράπεζας, πολλαπλασιαζόμένος με ένα συντελεστή 0,035, θα αντικαθιστά το 

ακαθάριστο εισόδημα των συγκεκριμένων κατηγοριών-δραστηριοτήτων ως το δείκτη 

έκθεσης. Οι συντελεστές β παραμένουν αμετάβλητοι για την κάθε κατηγορία-
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δραστηριότητα. Έτσι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις συγκεκριμένες κατηγορίες- 

δραστηριότητες είναι:

K3=0,035xLArbxP3, K4=0,035xLAcbxP4

όπου LArb και LAcb ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών των συνολικών 

απαιτήσεων στη Λιανική (Retail) και Εμπορική Τραπεζική (Commercial 

Banking),αντίστοιχα.

Εάν ο τράπεζες το επιθυμούν μπορούν να ενοποιήσουν τις δυο κατηγορίες, αλλα 

θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το μεγαλύτερο συντελεστή β από αυτές τις κατηγορίες- 

δραστηριότητες, δηλ.β=15%.

Μετά τις τελευταίες αλλαγές που συμπεριλαμβάνονται στο 3° Συμβουλευτικό 

κείμενο η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει κάποια κριτήρια τα οποία θα πρεπει να 

πληρούν οι τράπεζες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν την τυποποιημένη μέθοδο. 

Κριτήρια όπως :

Αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κινδύνου και ελέγγου

S Οι τράπεζες θα πρεπει να ανταποκριθούν σε μια σειρά ποιοτικών 

προτύπων, τα οποία περιλαμβάνουν: την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης 

λειτουργίας λογιστικού ελέγχου του κινδύνου, αποτελεσματική χρήση των 

συστημάτων αναφοράς του κινδύνου, την ενεργή συμμετοχή του 

διοικητικού συμβουλίου και της ανώτερης διοίκησης, καθώς επίσης και 

κατάλληλη τεκμηρίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου.

S Οι τράπεζες πρέπει να καθιερώσουν μια ανεξάρτητη διαδικασία 

διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου και ελέγχου, η οποία θα καλύπτει το 

σχεδίασμά, την εφαρμογή και την αναθεώρηση της μεθοδολογίας 

μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου.

S Οι ομάδες εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας θα πρεπει να διεξάγουν 

τακτικές αναθεωρήσεις της διαδικασίας διαχείρισης του λειτουργικού 

ελέγχου και της μεθοδολογίας μέτρησης του κινδύνου.

Αποτελεσματικό σύστημα μέτρησή και εγκυρότητας
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■S Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο σύστημα αναφοράς 

λειτουργικών κινδύνων, για τη δημιουργία αρχείων στατιστικών 

δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων.

■S Πρέπει να γίνεται συστηματική συλλογή δεδομένων ανά κατηγορία- 

δραστηριότητα. Διότι είναι ένα βασικό βήμα για τη μέτρηση του 

λειτουργικού κινδύνου η ικανότητα της τράπεζας να μπορεί να 

παρακολουθεί γεγονότα απωλειών και να συγκεντρώνει στοιχεία τα οποία 

απαιτούνται για τη χρησιμοποίηση μιας πιο εξελιγμένης προσέγγισης του 

λειτουργικού κινδύνου.

ν' Το σύστημα αποτίμησης του λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να είναι 

ενσωματωμένο στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας και το 

σύνολο των παραγόμενων πληροφοριών που παρέχει θα πρέπει να παίζει 

εξέχοντα ρόλο στην αναφορά και ανάλυση κινδύνων.

Η κριτική που έχει ασκηθεί για την τυποποιημένη μέθοδο αναφέρεται επίσης στην 

αδυναμία της Επιτροπής να εφαρμόσει κριτήρια περισσότερο ευέλικτα και 

μεγαλύτερης ευαισθησίας στους κινδύνους. Θεωρεί ως καλύτερο δείκτη έκθεσης το 

ακαθάριστο εισόδημα που αναφέρεται σε κάθε κατηγορία-δραστηριότητα.

3.8.3 Η Προηγμένη μέθοδος μέτρησης

Οι προηγμένες μέθοδοι μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου όπως έχουν 

διαμορφωθεί μέσα από τους κανόνες του 3ου Συμβουλευτικού Κειμένου παρέχουν σε 

μεμονωμένες τράπεζες τη διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά 

υποδείγματα υπολογισμού κινδύνων και όχι μια μέθοδο υπολογισμού που τέθηκε από 

τις εποπτικές αρχές ομοιόμορφα για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Για την εφαρμογή 

αυτής της μεθόδου οι εποπτικές αρχές κάθε χώρας επιβάλλουν στις τράπεζες ποσοτικά 

και ποιοτικά πρότυπα που να εξασφαλίζουν την επάρκεια της ακολουθούμενης 

μεθοδολογίας μέτρησης, την ποιότητα των δεδομένων και την αποτελεσματικότητα του 

περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου.
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Τα ποιοτικά πρότυπα που θα πρέπει να διαθέτει η τράπεζα είναι: 

α) η τράπεζα θα πρέπει να έχει μία ανεξάρτητη λειτουργία διαχείρισης του 

λειτουργικού κινδύνου υπεύθυνη για τον σχεδίασμά και την υιοθέτηση ενός πλαισίου 

διαχείρισης, μέτρησης παρακολούθησης και ελέγχου του λειτουργικού κινδύνου.

β)το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας θα πρέπει να είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένο με τις καθημερινές διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου Η τράπεζα θα 

πρέπει να διαθέτει τεχνικές ώστε να μπορεί να κατανείμει τα κεφάλαια που διαθέτει για 

τον λειτουργικό κίνδυνο αναλογικά στις δραστηριότητες της

γ) θα πρέπει να υπάρχει τακτική αναφορά για τους λειτουργικούς κινδύνους 

στους οποίους εκτίθεται η τράπεζα, στην ανώτατη διοίκηση, στο διοικητικό συμβούλιο, 

και στη διοίκηση των τομέων δραστηριοτήτων της τράπεζας.

δ) το σύστημα διαχείρισης κινδύνου της τράπεζας θα πρέπει να είναι πολύ καλά 

τεκμηριωμένο, έτσι ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση όλων των 

συσχετιζόμενών πλευρών, στις τεκμηριωμένες εσωτερικές πολιτικές της τράπεζας.

ε) οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να εκτελούν 

κατά τακτά χρονικά διαστήματα επιθεωρήσεις της διαδικασίας διαχείρισης και 

μέτρησης των συστημάτων λειτουργικού κινδύνου. Οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν και τις δραστηριότητες κάθε τομέα επιχειρησιακής δραστηριότητας 

ξεχωριστά και της ανεξάρτητης λειτουργίας της διοίκησης λειτουργικού κινδύνου.

ζ) η εγκυρότητα του συστήματος μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου από 

εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές και εποπτικές αρχές θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα:

α) επαλήθευση ότι η εσωτερική διαδικασία εγκυρότητας λειτουργεί με 

ικανοποιητικό τρόπο και

β) διαβεβαίωση ότι τα στοιχεία διοχετεύονται κανονικά και οι διαδικασίες που 

σχετίζονται με το σύστημα μέτρησης του κινδύνου είναι διαφανείς και υπάρχει εύκολη 

πρόσβαση σ ’αυτές από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Τα ποσοτικά πρότυπα που θα εξασφαλίζουν την επάρκεια της προηγμένης 

μεθοδολογίας μέτρησης είναι:

α) η επιτροπή απαιτεί τα τραπεζικά ιδρύματα να έχουν ένα αναλυτικό και 

περιεκτικό σύστημα το οποίο θα παρέχει ένα υπολογισμό των συνολικών λειτουργικών 

απωλειών που θα περιλαμβάνει στοιχεία πάνω από μια ετήσια χρονική περίοδο με 

99,9% επίπεδο εμπιστοσύνης, το οποίο θα αναφέρεται σαν έκθεση του τραπεζικού 

ιδρύματος στο λειτουργικό κίνδυνο. Η τράπεζα θα πολλαπλασιάσει την τιμή αυτή της
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έκθεσης με 12,5% για να βρει το βάρος των στοιχείων της στο λειτουργικό κίνδυνο 

και κατόπιν θα προσθέσει αυτό το ποσό στην υπολογιζόμενη τιμή για τον πιστωτικό 

κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς ώστε να έχει το συνολικό βάρος του κινδύνου των 

στοιχείων της.

β) οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πέντε χρόνια ιστορικά στοιχεία 

λειτουργικών απωλειών που συνεπάγονται κινδύνους τα οποία έχουν συλλέξει από 

όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους, όλους τους τύπους προϊόντων και από 

όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Όταν μια τράπεζα υιοθετεί την προηγμένη μέθοδο 

μέτρησης για πρώτη φορά είναι αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές και μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ιστορικά στοιχεία τριών χρόνων.

γ) το σύστημα μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου της τράπεζας θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα εξωτερικά στοιχεία (είτε δημόσια στοιχεία είτε 

συγκεντρωτικά στοιχεία του κλάδου) ειδικά όταν η τράπεζα εκτίθεται σε μη συχνές 

και όμως σημαντικές απώλειες. Αυτά τα εξωτερικά στοιχεία θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν στοιχεία από πραγματικά ποσά απωλειών, πληροφορίες των αιτιών και 

των περιστάσεων που τα προκάλεσαν και άλλες πληροφορίες οι οποίες έχουν βοηθήσει 

στην εκτίμηση του υπολογισμού των κινδύνων στις υπόλοιπες τράπεζες.

δ) ένα άλλο στοιχείο ποσοτικών προτύπων που θα πρέπει να διαθέτει μια τράπεζα 

είναι η ανάλυση σεναρίου. Η τράπεζα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ανάλυση 

σεναρίου που προέρχεται από τις γνώμες ειδικών σε συνδυασμό με την εξωτερική 

πληροφόρηση στοιχείων για να υπολογίσει την έκθεση της σε πολύ σοβαρά 

περιστατικά λειτουργικού κινδύνου.

ε) επιτρέπεται στις τράπεζες η αναγνώριση της ασφάλειας ως περιορισμού του 

απαιτούμενου κεφαλαίου για λειτουργικό κίνδυνο. Η αναγνώριση της ασφάλειας θα 

περιορίζεται στο 20% του υπολογιζόμενου εσωτερικά κεφαλαίου της τράπεζας. Η 

ασφαλιστική εταιρία που θα επιλεγεί θα πρεπει να πληροί ένα σύνολο από 

προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων και την πιστωτική της αξιολόγηση με Α ή 

ισοδύναμο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει από την Επιτροπή της 

Βασιλείας επιτρέπεται η μερική χρήση των τριών μεθόδων μέτρησης για τον 

λειτουργικό κίνδυνο. Θα μπορεί μια τράπεζα να χρησιμοποιεί συνδυασμό των μεθόδων 

ως εξής: Για κάποιες από τις κατηγορίες-δραστηριότητες που θα επιλέξει θα 

επιτρέπεται η χρήση των μεθόδων Βασικού δείκτη ή Τυποποιημένη μέθοδος, ενώ για
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κάποιες άλλες η χρησιμοποίηση της προηγμένης μεθόδου μέτρησης. Θα πρεπει όμως η 

τράπεζα να πληροί τα ελάχιστα κριτήρια της μεθόδου που θα επιλέξει. Είναι 

σημαντικό επίσης το γεγονός ότι αν μια τράπεζα έχει πάρει έγκριση για υιοθέτηση 

κάποιας μεθόδου δεν θα μπορεί να μεταβεί σε μια πιο απλή μέθοδο χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη των εποπτικών αρχών.

Η Επιτροπή της Βασιλείας υπόσχεται με τη χρήση της μεθόδου Προηγμένης 

Μέτρησης λειτουργικού κινδύνου μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για 

λειτουργικό κίνδυνο για όσες τράπεζες υιοθετήσουν αυτή τη μέθοδο μέτρησης. Είναι 

όμως περίεργο και σχεδόν ακατόρθωτο για τις τράπεζες πως θα μπορέσουν να 

υπολογίσουν τα επίπεδα των λειτουργικών απωλειών με ποσοστό ακρίβειας 99,9%.

Ακόμη θα ήταν εύλογο να περιμένει κανείς ότι το ύψος των απαιτούμενων 

εποπτικών κεφαλαίων για την προηγμένη μέθοδο ότι θα είναι μικρότερο από αυτό της 

τυποποιημένης και της Βασικής μεθόδου, γιατί μόνο τότε θα το ενέκριναν οι τράπεζες. 

Θα αποτελούσε επίσης και ένα κίνητρο για τις τράπεζες ώστε να προχωρήσουν στη 

συλλογή στατιστικών δεδομένων για τα επεισόδια λειτουργικού κινδύνου και σε πιο 

προηγμένες επιστημονικά μεθοδολογίες εκτίμησης. Όμως η Επιτροπή της Βασιλείας 

θέτει ένα όριο για το ύψος της κεφαλαιακής απαίτησης στην περίπτωση που επιλεγούν 

οι προηγμένες μέθοδοι μέτρησης. Προτείνεται να μην είναι μικρότερο από το 75%της 

απαίτησης που εκτιμάται με την τυποποιημένη προσέγγιση, το οποίο συνεπάγεται ένα 

επίπεδο κεφαλαίων 9% των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων.

Η πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση για το λειτουργικό κίνδυνο προκάλεσε την 

σοβαρή αντίδραση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επειδή ο λειτουργικός κίνδυνος είναι 

υψηλότερος στις μη πιστωτικές δραστηριότητες όπως η επενδυτική τραπεζική, η 

διαχείριση χαρτοφυλακίου, η θεματοφυλακή κ.λ.π., με την πρόσθετη κεφαλαιακή 

απαίτηση ,τίθεται η κερδοφορία των τραπεζών σε κίνδυνο, επειδή τα τελευταία χρόνια 

έχουν αυξήσει σημαντικά τις θέσεις τους και την έκθεση τους στον κίνδυνο σε αυτές 

τις δραστηριότητες.

Ένας θεωρητικός λόγος αμφισβήτησης των προτάσεων είναι ότι οι τράπεζες που 

κινδυνεύουν από λειτουργικούς κινδύνους στην πράξη δεν αρκεί να διακρατούν 

κεφάλαια αλλά να ενισχύουν την Εσωτερική τους Επιθεώρηση και να απαιτούν 

μεγαλύτερο έλεγχο από πλευράς Ορκωτών Ελεγκτών επί των διαδικασιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

4.1 Προσδιορισμός -σημασία

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι η mo παλαιά μορφή κινδύνου των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. Αν πίστωση σημαίνει προσδοκία για την είσπραξη ενός 

ποσού σε καθορισμένο χρονικό ορίζοντα, τότε πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα, 

αυτή η προσδοκία να μην ικανοποιηθεί.

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη φύση των 

δραστηριοτήτων μιας τράπεζας και οφείλεται στην αδυναμία των πελατών της να 

εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου 

είναι πρωταρχικής σημασίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γιατί σκοπός τους 

είναι να αναλαμβάνουν, να μεσολαβούν και να συμβουλεύουν για 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητο να μπορούν να μετρούν τους 

κινδύνους με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια έτσι ώστε να μπορούν να τους αποτιμούν 

και να τους ελέγχουν.

Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί ως η συνισταμένη τεσσάρων 

επιμέρους κινδύνων:

• Του κινδύνου αθέτησης (default rate). Ο κίνδυνος αθέτησης αναφέρεται 

στην πιθανότητα ο αντισυμβαλλόμενος να αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του.

• Του κινδύνου ανοίγματος (exposure risk). Ο κίνδυνος ανοίγματος, που 

αναφέρεται στο ύψος του συνολικού ποσού που είναι εκτεθειμένο το 

τραπεζικό ίδρυμα στον πιστωτικό κίνδυνο.

• Του κινδύνου ανάκτησης σε περίπτωση πτώχευσης (recovery risk). Ο 

κίνδυνος ανάκτησης σε περίπτωση πτώχευσης αναφέρεται στο ποσοστό 

ικανοποίησης της τράπεζας από το συνολικό ποσό που είναι 

εκτεθειμένο σε κίνδυνο σε περίπτωση πτώχευσης του πιστούχου.

• Του κινδύνου περιθωρίων (credit spread risk). Ο κίνδυνος αυτός μπορεί 

να προκόψει από τη μεταβολή της πιστοληπτικής ικανότητας του
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πιστούχου. Μια ενδεχόμενη υποβάθμιση συνεπάγεται οικονομική ζημία 

εξ αιτίας της μείωσης της λογιστικής αξίας του χρέους που οφείλεται 

στην αύξηση του περιθωρίου επιτοκίων.

4.2 Λόγοι - Αναγκαιότητα διαχείρισης και μέτρησης του 

πιστωτικού κινδύνου

Τις τελευταίες δεκαετίες ο δανεισμός έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Οι 

επιχειρήσεις δανείζονται με σκοπό να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους, 

εκατομμύρια ατόμων σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τον δανεισμό για να 

αγοράσουν σπίτια, αυτοκίνητα, ρούχα ακόμα και φαγητό. Κάθε φορά που ένα άτομο ή 

μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός αγοράζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία χωρίς να 

πληρώσει την ίδια στιγμή για αυτό, δημιουργείται αυτόματα ένα είδος πιστωτικού 

κινδύνου.

Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία κατεξοχήν είναι αυτά που παρέχουν πίστωση, 

αναγκάστηκαν τα τελευταία χρόνια από διάφορους λόγους να αυξήσουν το ενδιαφέρον 

τους για τον πιστωτικό κίνδυνο. Οι κυριότεροι λόγοι είναι:

Η πανκόσμια αύξηση του αριθμού των τπωγεύσεων

Τις τελευταίες δεκαετίες η πλειοψηφία των αναπτυσσόμενων αλλά και των 

αναπτυγμένων οικονομιών αντιμετώπισε κάποιας μορφής τραπεζικής κρίσης, όπως 

περιπτώσεις τραπεζικών συστημάτων όπου έχουν παρατηρηθεί μαζικές αναλήψεις 

καταθέσεων, πτωχεύσεις τραπεζικών ιδρυμάτων κ.λ.π.

Παρατηρούμε δηλ. μια σημαντική αύξηση του ποσοστού των πτωχεύσεων των 

τραπεζικών ιδρυμάτων, η οποία οφείλεται κατά ένα λόγο στην αύξηση του 

ανταγωνισμού παγκοσμίως. Οι τράπεζες από την πλευρά τους γνωρίζοντας ότι 

λειτουργώντας μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και διεθνοποιημένο περιβάλλον κάθε 

τραπεζική κρίση διεθνώς μπορεί να επηρεάσει και τις ίδιες μέσω του διατραπεζικού 

συστήματος, έχουν εντείνει τις προσπάθειες τους για να εφαρμόσουν ακριβείς τρόπους 

μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου και να μπορέσουν να προστατευτούν από τέτοια 

περιστατικά.
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Η αποδιαμεσολάβηση

Με την διαδικασία της αποδιαμεσολάβησης οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου 

έχουν επεκταθεί και είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτές από μικρές και μεσαίου 

μεγέθους εταιρίες. Παρατηρούμε ότι πολλές εταιρίες στρέφονται πλέον λιγότερο στον 

τραπεζικό δανεισμό και περισσότερο στο δανεισμό μέσω άλλων μη τραπεζικών 

ιδρυμάτων τα οποία προσφέρουν δάνεια ευκολότερα και συχνά με χαμηλότερα 

κριτήρια πιστοληπτικής κατάταξης της πίστωσης που δίνουν.

Μείωση της άζιας των περιουσιακών στοιγείων και των εννυήσεων

Οι πρόσφατες τραπεζικές κρίσεις σε καλά ανεπτυγμένες χώρες έχουν δείξει ότι 

αξίες ιδιοκτησίας και περιουσιακών στοιχείων είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθούν 

και να αντιμετωπισθούν μέσω της ρευστότητας και όσο πιο αδύνατες και ριψοκίνδυνες 

είναι οι εγγυήσεις που υπάρχουν τόσο πιο ριψοκίνδυνος είναι ο δανεισμός. Ένα σοβαρό 

και πολύ σημαντικό πρόβλημα που διαφάνηκε κυρίως στις προβληματικές τράπεζες 

προήλθε από την αδυναμία τους να παρακολουθήσουν τους δανειστές τους και τις 

εγγυήσεις που έχουν θέσει σαν αποτέλεσμα δεν μπόρεσαν να ελέγξουν την επιδείνωση 

της περιουσιακής τους κατάστασης με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν σοβαρούς 

πιστωτικούς κινδύνους. Η μείωση του μέσου όρου της ποιότητας των δανείων σαν 

αποτέλεσμα του αυξανόμενου ανταγωνισμού από μη τραπεζικά ιδρύματα αποτελεί 

σοβαρή πηγή πιστωτικών κινδύνων και απασχολεί έντονα τον τραπεζικό τομέα.

Η αύξηση των εκτός ισολογισμού πιστωτικών παραγώνων προϊόντων

Η δραματική αύξηση των εκτός ισολογισμού χρηματοοικονομικών εργαλείων με 

μεγάλο ποσοστό αθέτησης συμπεριλαμβάνοντας τα παράγωγα προϊόντα, έχει 

καταστήσει επιτακτική την ανάγκη για ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου πέρα από τον 

τομέα των δανείων. Η εφαρμογή των πιστωτικών παραγώγων σε εμπορικές και 

επενδυτικές εργασίες και η χρήση τους από τις τράπεζες, επιχειρήσεις και θεσμικούς

64



επενδυτές έχει οδηγήσει τις τράπεζες στην υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων για τη 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Ητεγνολονία

Οι εξελίξεις και η πρόοδος των τεχνολογικών και πληροφοριακών συστημάτων, 

όπως η ανάπτυξη των ιστορικών στοιχείων της βάσης δεδομένων πελατών των 

τραπεζών έχει δώσει στις τράπεζες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γενικότερα τη 

δυνατότητα να δοκιμάσουν νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών. Η ανάπτυξη των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, η τραπεζική Διαδικτύου έχουν δημιουργήσει στα 

τραπεζικά ιδρύματα νέες πηγές κερδοφορίας, με την πρόσφορα νέων καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών, αλλα ταυτόχρονα οι εξελίξεις στην τεχνολογία επηρεάζουν 

σημαντικά το είδος των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα τραπεζικά ιδρύματα. 

Επιβάλλεται λοιπόν οι τράπεζες να αναπτύξουν συστήματα τα οποία θα τους 

βοηθήσουν να προστατευτούν από κινδύνους όπως πιστωτικό, νομικό και λειτουργικό.

Οι ελάγιστες κεφαλαιακές απαιτήσει που τέθηκαν από την Επιτροπή της 

Βασιλείας.

Εκτός της σπουδαιότητας όλων των παραπάνω λόγων που αναφέρθηκαν, το 

σημαντικότερο κίνητρο για τις τράπεζες για να αναπτύξουν νέα μοντέλα πιστωτικού 

κινδύνου υπήρξε η δυσαρέσκεια των τραπεζών με τους κανόνες και περιορισμούς που 

τέθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας και τις Κεντρικές Τράπεζες για την 

καθιέρωση των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για δάνεια.

Οι διαχειριστές κινδύνων των τραπεζών και οι ακαδημαϊκοί που θέλησαν να 

δώσουν λύσεις στα ζητήματα των κινδύνων απάντησαν σε αυτές τις προκλήσεις με τις 

παρακάτω πρακτικές που υιοθέτησαν:

α) ανέπτυξαν νέα και πιο πολύπλοκα συστήματα πιστωτικής κατάταξης και 

συστήματα άμεσης προειδοποίησης

β) μετακινήθηκαν από την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου των ατομικών 

δανείων και χρεογράφων προς την ανάπτυξη μέτρων συγκέντρωσης του πιστωτικού 

κινδύνου, όπου ο προσδιορισμός του πιστωτικού κινδύνου παίζει πρωταρχικό ρόλο.

γ) ανέπτυξαν νέα μοντέλα για να τιμολογήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και
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δ) τέλος ανέπτυξαν μοντέλα για να μετρήσουν καλύτερα τον πιστωτικό κίνδυνο 

που προέρχεται από εργαλεία εκτός ισολογισμού στοιχείων.

4.3 Περιβάλλον διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αντιμετωπίσει πλήθος δυσκολιών στη 

διάρκεια των τελευταίων χρόνων, που οφείλονται σε διάφορες αιτίες. Ο κυριότερος 

όμως λόγος που προξενεί προβλήματα στις τράπεζες, συνεχίζει να είναι η έλλειψη 

πιστωτικών προτύπων για τους δανειστές και τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, η φτωχή 

διαχείριση κινδύνου χαρτοφυλακίου ή η έλλειψη της ανάλογης προσοχής στις αλλαγές 

των οικονομικών συνθηκών ή άλλων καταστάσεων που οδηγούν σε επιδείνωση της 

πιστωτικής κατάταξης των αντισυμβαλλόμενων μερών των τραπεζών.

Οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειριστούν τον πιστωτικό κίνδυνο σε ολόκληρο το 

χαρτοφυλάκιο τους καθώς και να λάβουν υπόψη τους τη σχέση του πιστωτικού 

κινδύνου με τους άλλους κινδύνους. Για τις περισσότερες τράπεζες τα δάνεια είναι η 

μεγαλύτερη και πιο φανερή πηγή πιστωτικού κινδύνου, όμως υπάρχουν και άλλες 

πηγές πιστωτικού κινδύνου που πηγάζουν από τις δραστηριότητες των τραπεζών. Οι 

τράπεζες αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται από 

χρηματοδότηση εμπορίου, εσωτερικές τραπεζικές συναλλαγές, συναλλαγές σε ξένα 

νομίσματα, αποδοχές της τράπεζας, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμφωνίες 

ανταλλαγής, ομόλογα, μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, από δεσμεύσεις και εγγυήσεις 

της τράπεζας κ.α.

Επειδή η έκθεση των τραπεζών στον πιστωτικό κίνδυνο αποτελεί τη βασικότερη 

πηγή προβλημάτων για τις τράπεζες παγκόσμια, επιβάλλεται οι τράπεζες και οι 

ρυθμιστικές αρχές να λάβουν υπόψη τους όλη την εμπειρία του παρελθόντος και να 

εστιάσουν το ενδιαφέρον τους και την προσοχή τους, στην ανάγκη δημιουργίας 

κατάλληλων συστημάτων ώστε να καταφέρουν να αναγνωρίσουν, να μετρήσουν, να 

παρακολουθήσουν και να ελέγξουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Να αποφασίσουν επίσης, 

ότι πρέπει να κρατούν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την αντιμετώπιση αυτού του 

κινδύνου.

Οι εξειδικευμένες πρακτικές των τραπεζών όσον αφορά τη διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των τραπεζών επειδή εξαρτώνται 

από τη φύση και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων πίστωσης. Η δημιουργία
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όμως ενός περιεκτικού προγράμματος διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα 

με την Επιτροπή της Βασιλείας θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πρακτικές:

• Την υιοθέτηση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος πιστωτικού κινδύνου

• Τη λειτουργία κάτω από κατάλληλες διαδικασίες διαβάθμισης του 

πιστωτικού κινδύνου

• Τη διατήρηση μιας κατάλληλης διαδικασίας διεύθυνσης πίστωσης, 

μέτρησης και παρακολούθησης και

• Την εξασφάλιση επαρκών ελέγχων που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο.

Ενκατάσταση ενός κατάλληλου περιβάλλοντος ττιστωτικού κινδύνου

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την 

έγκριση και την αναθεώρηση της στρατηγικής κινδύνου καθώς και των σημαντικών 

πολιτικών πιστωτικού κινδύνου της τράπεζας. Η στρατηγική θα πρέπει να αντανακλά 

την ανεκτικότητα της τράπεζας για τον κίνδυνο και το επίπεδο της κερδοφορίας που η 

τράπεζα περιμένει να επιτύχει από τη σύναψη διαφόρων πιστωτικών κινδύνων που 

αναλαμβάνει. Η στρατηγική του πιστωτικού κινδύνου θα πρέπει να αναγνωρίζει τους 

στόχους της ποιότητας πίστωσης, των κερδών και της αύξησης που επιθυμεί η τράπεζα. 

Κάθε τράπεζα ανεξαρτήτου μεγέθους επιδιώκει να είναι κερδοφόρα και για αυτό θα 

πρέπει να αποφασίσει το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου για τις δραστηριότητες της. Το 

διοικητικό συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την περιοδική αναθεώρηση των 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας και βασιζόμενο σε αυτά τα 

αποτελέσματα να αποφασίζει για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη στρατηγική. 

Είναι επίσης υπεύθυνο να αποφασίζει αν το επίπεδο κεφαλαίων της τράπεζας επαρκεί 

για την κάλυψη των κινδύνων.

Η ανώτατη διοίκηση της τράπεζας είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της 

στρατηγικής πιστωτικού κινδύνου που έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο και 

την ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών για την αναγνώριση, μέτρηση, 

παρακολούθηση και έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου.

Το βασικό στοιχείο για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου είναι η αναγνώριση και η ανάλυση της ύπαρξης και της πιθανότητας 

εμφάνισης του κινδύνου, ο οποίος είναι κομμάτι κάθε προϊόντος και κάθε 

δραστηριότητας. Είναι βασικό επίσης να καταλάβει η ανώτατη διοίκηση ότι το
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προσωπικό που σχετίζεται με δραστηριότητες όπου υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος 

δανειστή ή αντισυμβαλλόμενου, θα πρέπει να είναι ικανό να διεξάγει αυτές τις 

δραστηριότητες με υψηλά πρότυπα και σε συνδυασμό πάντα με τις πολιτικές και 

διαδικασίες της τράπεζας.

Λειτουονώντας κάτω από μια διαδικασία διαβάθμισης τηστωτικού κινδύνου

Οι τράπεζες θα πρέπει να λειτουργούν κατά από ένα καλά προσδιορισμένο 

σύστημα διαβάθμισης κριτηρίων πιστωτικού κινδύνου. Τα κριτήρια θα πρέπει να 

δηλώνουν ποιος είναι κατάλληλος για πίστωση και για πόσο χρόνο, ποιους τύπους 

πίστωσης έχουμε διαθέσιμους και κάτω από ποιους όρους και συνθήκες οι πιστώσεις 

διαβαθμίστηκαν.

Οι τράπεζες θα συγκεντρώσουν επαρκή πληροφόρηση για μια περιεκτική 

εκτίμηση του προφίλ του δανειολήπτη ή του αντισυμβαλλόμενου. Οι παράγοντες που 

θα ληφθούν υπόψη για την έγκριση της πίστωσης συμπεριλαμβάνουν:

• Το σκοπό της πίστωσης και τις πηγές της πληρωμής.

• Το προφίλ κινδύνου του δανειολήπτη ή του αντισυμβαλλόμενου και τις 

εμπράγματες ασφάλειες που έχει καθώς και την ευαισθησία στις αλλαγές 

στις οικονομικές συνθήκες και στις συνθήκες της αγοράς.

• Τα ιστορικά δεδομένα που αφορούν τη δυνατότητα πληρωμών του 

δανειολήπτη και την τωρινή δυνατότητα για πληρωμές, η οποία βασίζεται 

σε ιστορικές χρηματοοικονομικές τάσεις και μελλοντικές εισροές έργων, 

κάτω από διάφορα σενάρια.

• Για τις εμπορικές πιστώσεις, λαμβάνεται υπόψη η εξειδίκευση της 

δανειζόμενης επιχείρησης και η θέση της επιχείρησης στον οικονομικό 

κλάδο.

• Και όπου είναι εφαρμόσιμο η επάρκεια και χρησιμοποίηση των 

εγγυήσεων και εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Η διατήρηση uiac κατάλληλης διαδικασίας διοίκησην μέτρησης και 

παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου
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Οι τράπεζες θα πρεπει για την ανάπτυξη του τομέα διοίκησης της πιστωτικής 

πολιτικής να εξασφαλίσουν:

• Την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργιών διοίκησης 

πίστωσης συμπεριλαμβάνοντας παρακολούθηση της τεκμηρίωσης, 

απαιτήσεις συμβολαίων, νομικές συμφωνίες εμπράγματες εξασφαλίσεις 

κ.α.

• Την ακρίβεια και την σωστά ενημερωμένη πληροφόρηση που θα 

παρέχεται στην διεύθυνση πληροφοριακών συστημάτων.

• Επαρκείς διαχωρισμούς καθηκόντων.

• Την επάρκεια των ελέγχων όλου του back office διαδικασιών και

• Την συμμόρφωση με τις περιγραφόμενες πολιτικές διαχείρισης και 

διαδικασίες καθώς και τους εφαρμόσιμους νόμους και κανονισμούς.

Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν στη διάθεση τους ένα σύστημα για την 

παρακολούθηση των πιστώσεων σε ιδιώτες το οποίο θα περιλαμβάνει υπολογισμούς 

για την επάρκεια των προβλέψεων και των αποθεμάτων.

Ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης πιστωτικού κινδύνου θα 

περιλαμβάνει μέτρα ώστε να:

• Εξασφαλίζεται ότι η τράπεζα αντιλαμβάνεται την τρέχουσα 

χρηματοοικονομική κατάσταση του δανειολήπτη ή του 

αντισυμβαλλόμενου.

• Παρακολουθεί τη συμμόρφωση στα υπάρχοντα συμβόλαια.

• Προσδιορίζει όπου είναι εφαρμόσιμο πρόσθετες εξασφαλίσεις που 

αναφέρονται στην τρέχουσα κατάσταση του δανειολήπτη.

• Αναγνωρίζει τα σφάλματα των συμβατικών πληρωμών και να ταξινομεί 

τα προβλήματα πίστωσης σε χρονική βάση και

• Τέλος να διοχετεύει άμεσα τα προβλήματα για διορθωτική διαχείριση.

4.4 Τεχνικές εκτίμησης και μέτρησης πιστωτικού κινδύνου

Για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες οι 

οποίοι μετρούν την επικινδυνότητα των διαφόρων πιστωτικών τίτλων. Η
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σημαντικότερη τεχνική είναι αυτή του προσδιορισμού του περιθωρίου των 

επιτοκίων πάνω από την απόδοση χωρίς κίνδυνο (risk free rate)nou απαιτεί η αγορά 

για μια συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών. Τα περιθώρια επιτοκίων αντανακλούν την 

αντίληψη της αγοράς για την πιθανότητα αθέτησης του εκδότη ενός τίτλου και την 

αναμενόμενη ζημία σε περίπτωση αθέτησης (loss given default). Επηρεάζονται από τη 

δυνατότητα εύκολης ρευστοποίησης των τίτλων, για αυτό αν κάποιος θέλει να 

συγκρίνει κινδύνους σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα εκείνο που έχει σημασία είναι η 

μεταβλητότητα των περιθωρίων, ο βαθμός με τον οποίο μεταβάλλεται η πιστοληπτική 

ικανότητα του οφειλέτη.

Ένας άλλος τρόπος εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου είναι η πιθανότητα 

αθέτησης για ορισμένη κατηγορία οφειλετών που υπολογίζεται από ιστορικά 

δεδομένα. Η πιο συνηθισμένη πηγή άντλησης αυτής της πιθανότητας είναι οι διεθνείς 

αξιολογικοί οίκοι, οι οποίοι έχουν στοιχεία συνήθως για πολύ μεγάλες αμερικανικές 

επιχειρήσεις. Για να εξάγουν μια σχετική εκτίμηση του κινδύνου για κάθε οφειλέτη 

τους οι τράπεζες προσφεύγουν στις δικές τους βάσεις δεδομένων. Για την εκτίμηση της 

πιθανότητας αθέτησης απαιτούνται τα παρακάτω στοιχεία:

• Η αγοραία αξία του ενεργητικού της επιχείρησης, η οποία απεικονίζει τις 

προοπτικές της επιχείρησης και περιέχει πληροφορίες για τον κλάδο και 

την οικονομία.

• Η μεταβλητότητα του ενεργητικού. Επειδή η αγοραία αξία του 

ενεργητικού της επιχείρησης δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί ακριβώς 

αλλά προσδιορίζεται με εκτιμήσεις, είναι δυνατό να περιλαμβάνει τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο ή τον κίνδυνο του κλάδου.

• Ο βαθμός εξωτερικού δανεισμού, ο οποίος υπολογίζεται σαν ο λόγος της 

λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων προς την αγοραία αξία του 

ενεργητικού της επιχείρησης.

Η πιθανότητα αθέτησης δεν μπορεί να αποτυπώσει τον κίνδυνο της οικονομικής 

ζημίας από τη μεταβολή της λογιστικής αξίας των πιστοδοτήσεων όταν δεν υπάρχει 

αντικειμενική περίπτωση αθέτησης. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να εκτιμηθεί μόνο αν 

είναι γνωστή η πιθανότητα μεταβολής της πιστοληπτικής ικανότητας ή η πιθανότητα 

μετάβασης (credit migration probability) της επιχείρησης.
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Για τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες 

τεχνικές παραδοσιακού τρόπου μέτρησης όπως:

Υποδείνυ,ατα υποκειμενικήζ ανάλυσης ή Expert Systems

Η χρησιμοποίηση της υποκειμενικής ανάλυσης (expert system) είναι ο 

παραδοσιακός τρόπος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, όπου κάθε πιστούχος 

κρίνεται με βάση ορισμένα προκαθορισμένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά. 

Είναι γνωστή ως μέθοδος των «πέντε C», όπου ο κάθε πιστούχος κρίνεται με βάση την 

προσωπικότητα του (character), την επιχειρηματική του ικανότητα (capacity), το 

κεφάλαιο (capital) που διαθέτει, τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες (cycle or 

economic conditions) καθώς και τις εξασφαλίσεις που παρέχει (collateral).

Παρ’ όλο που πολλές τράπεζες χρησιμοποιούν ακόμη την υποκειμενική ανάλυση 

σαν μέρος της διαδικασίας αποφάσεων που σχετίζονται με την πίστωση, αυτή η 

ανάλυση αντιμετωπίζει δυο σημαντικά προβλήματα, της συνέπειας και της 

υποκειμενικότητας αυτών που καθορίζουν την πιστοληπτική κατάταξη των 

δανειστών.

Υποδείγματα βαθμολόνησης τπστοληττπκήα ικανότηταc( credit scorins)

Τα υποδείγματα βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις μικρών και σχετικά ομοιογενών ομάδων πιστούχων (π.χ. καταναλωτικά 

δάνεια). Σαν πρώτο βήμα επιλέγονται ορισμένοι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

που χαρακτηρίζουν την οικονομική κατάσταση των πιστούχων. Στη συνέχεια πάνω σε 

αυτούς τους δείκτες εφαρμόζονται πολυμεταβλητά υποδείγματα με στόχο την εξαγωγή 

του credit score ή της πιθανότητας πτώχευσης.

Υπάρχουν τρεις εναλλακτικοί τρόποι ανάπτυξης των υποδειγμάτων.

1. Το υπόδειγμα γραμμικής πιθανότητας (linear probability model)

Το υπόδειγμα της γραμμικής πιθανότητας αποδίδεται με μια συνάρτηση της 

μορφής

Υ= α+βΧ+ε

Η εκτίμηση της συνάρτησης αυτής γίνεται με ιστορικά στοιχεία και για κάθε νέο 

πιστούχο υπολογίζεται το Z-score που θεωρείται και η πιθανότητα πτώχευσης.
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2. Τα υποδείγματα Logit ή Probit

Τα υποδείγματα logit and probit υιοθετούνται για να μοντελοποιήσουν, τη 

συχνότητα των πτωχεύσεων, η οποία έχει τιμές από 0 έως 1 και την διαβάθμιση η 

οποία είναι σχετική μεταβλητή. Για τα υποδείγματα αυτά η πιθανότητα υπολογίζεται 

από τον τύπο :

Ζ=αιΧι+α2Χ2+... .+αηΧη

όπου Ζ= διακριτή μεταβλητή που παίρνει τιμή 1 αν ο πιστούχος έχει πτωχεύσει ή

0 αν δεν έχει πτωχεύσει.

Χΐ= οι επιλεγμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες.

3. Η Discriminant Analysis

Η discriminant analysis είναι τεχνική ταξινόμησης των πιστούχων σε δυο 

κατηγορίες (π χ. Αξιόπιστοι πελάτες /μη αξιόπιστοι πελάτες) ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας. Οσο αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο χρησιμοποιεί 

χαρακτηριστικά τα οποία διαφέρουν μεταξύ των ομάδων τέτοια όπως αποδοτικότητα 

μόχλευση, μέγεθος και αλλα.. Για ατομική ταξινόμηση λαμβάνονται υπόψη στοιχεία 

όπως το εισόδημα, η ηλικία και οι επαγγελματικές δραστηριότητες του δανειολήπτη.

Τα υποδείγματα βαθμολόγησης πιστοληπτικής κατάταξης (credit scoring) 

βασίζονται κυρίως σε πραγματικά στοιχεία και στατιστικές και αντιμετωπίζουν όλους 

τους πιστωτές βάση αντικειμενικών κριτηρίων. Υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά τα 

οποία σχετίζονται με την αξιοπιστία και φερεγγυότητα του δανειολήπτη και κάθε 

στοιχείο βαθμολογείται ανάλογα με το πόσο σημαντικό είναι για την πίστωση και την 

δυνατότητα αποπληρωμής. Συνήθως τα μοντέλα που αναπτύσσονται εκτιμούν τις 

παρακάτω πληροφορίες, ώστε να σχηματίσει η τράπεζα ή ο κάθε δανειστής την 

πιστωτική αναφορά για την πίστωση που πρόκειται να δώσει.

• Ιστορικό πληρωμών. Αν ο πιστωτής πληρώνει έγκαιρα τους 

λογαριασμούς του και δεν υπάρχει προηγούμενο ιστορικό 

καθυστερημένων οφειλών τότε ο παράγοντας αυτός συμβάλει 

καθοριστικά με υψηλό βαθμό στην πιστοληπτική κατάταξη του 

πιστούχου.
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• Συνολικές οφειλές. Τα υπόδειγμα πιστοληπτικής κατάταξης 

υπολογίζουν το συνολικό ποσό του χρέους του πιστούχου σε σχέση με 

το πιστωτικό του όριο και αν αυτό είναι κοντά στο όρια του, 

επηρεάζεται αρνητικά η βαθμολόγηση του.

• Συχνή ζήτηση για πίστωση. Αν ο πελάτης έχει ζητήσει πρόσφατα 

πολλές μορφές πίστωσης, αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τη 

βαθμολόγηση του.

• Πολλές μορφές πιστωτικών λογαριασμών. Αν για παράδειγμα κάποιος 

έχει πολλές πιστωτικές κάρτες, επηρεάζεται αρνητικά η βαθμολόγηση 

του, όπως επίσης σε μερικά μοντέλα τα δάνεια από χρηματοδοτικές 

εταιρίες.

Χρησιμοποιούν τα μοντέλα πιστοληπτικής κατάταξης εκτός από τις 

πληροφορίες που αντλούν από τις πιστωτικές αναφορές και εκθέσεις των πελατών, 

στοιχεία και πληροφορίες για τον πιστούχο όπως: το οικογενειακό εισόδημα του, αν 

υπάρχει ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο σπίτι, αν είναι έγγαμος ή άγαμος, την ηλικία του 

και τη σταθερότητα του επαγγέλματος του.

Τα υποδείγματα πιστοληπτικής κατάταξης δίνουν τη δυνατότητα στους πιστωτές 

να υπολογίζουν με συνέχεια και αμεροληψία τα διάφορα χαρακτηριστικά των 

πιστωτών, αλλά θα πρέπει για να είναι έγκυρα να βασίζονται σε μεγάλα δείγματα 

υπολογισμού. Γενικά η χρήση της βαθμολόγησης έχει οικονομικά οφέλη τα οποία 

είναι το κέρδος να μην απορρίψεις μια καλή πίστωση και να μην δεχτείς μια κακή 

πίστωση.

Στη συνέχεια έχουμε τη δημιουργία νέων πιο εξελιγμένων υποδειγμάτων 

μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που βασίζονται σε στοιχεία της αγοράς.

Υποδείγματα δικαιωαάτων(option pricing models)

Στο υπόδειγμα δικαιωμάτων η αξία μιας μετοχής μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα 

δικαίωμα μελλοντικής αγοράς (call option) των μετοχών επί των στοιχείων 

ενεργητικού της επιχείρησης με τιμή εξάσκησης το ύψος των ξένων κεφαλαίων. Αν
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λοιπόν υποθέσουμε σύμφωνα με το υπόδειγμα ότι η διακύμανση των συνολικών 

στοιχείων ενεργητικού προσεγγίζεται από τη διακύμανση της μετοχής, τότε 

γνωρίζουμε τα τρία στοιχεία, τη συνολική αξία της επιχείρησης (Α), τη διακύμανση της 

(σ) και την αξία των ξένων κεφαλαίων(Β) τα οποία είναι αρκετά για να υπολογισθεί η 

πιθανότητα πτώχευσης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η πιθανότητα πτώχευσης εδώ 

ορίζεται σαν η πιθανότητα η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης να 

καταστεί μικρότερη από την αξία των ξένων κεφαλαίων δηλ. τα ίδια κεφάλαια να 

γίνουν αρνητικά.

Υποδείνματα περιθωρίου αποδόσεων (yield spread models)

Τα υποδείγματα περιθωρίου αποδόσεων συγκεντρώνουν πληροφορίες από την 

αγορά επιχειρηματικών ομολογιών. Κάθε ομολογία όμως συνεπάγεται επιτοκιακό 

κίνδυνο και πιστωτικό κίνδυνο. Ο επιτοκιακός κίνδυνος προσεγγίζεται από τη 

διακύμανση των αποδόσεων των τίτλων του δημοσίου, ο δε πιστωτικός κίνδυνος από 

το περιθώριο των αποδόσεων μεταξύ των επιχειρηματικών ομολογιών και των τίτλων 

του δημοσίου. Όταν είναι γνωστό το περιθώριο, είναι δυνατός ο υπολογισμός της 

αναμενόμενης πιθανότητας πτώχευσης.

Υποδείνιιατα Θ\ησΐϋότητο.ζ(τηονίαΙΐίν rate models)

Τα υποδείγματα θνησιμότητας χρησιμοποιούν την ιστορική πιθανότητα 

πτώχευσης από την αγορά ομολογιών κατά κατηγορία ταξινόμησης και ετών 

πτώχευσης μετά την έκδοση. Γνωρίζοντας την ταξινόμηση του πιστούχου είναι 

δυνατόν να εκτιμήσουμε την αντίστοιχη πιθανότητα πτώχευσης για κάθε κατηγορία 

ταξινόμησης.

Η εξειδίκευση ενός υποδείγματος πιστωτικού κινδύνου εξαρτάται από το πεδίο 

εφαρμογής του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημαντικούς τομείς διοικητικών 

αποφάσεων μιας τράπεζας. Τα υποδείγματα μέτρησης που εστιάζουν την ανάλυση σε 

κάθε μεμονωμένο πιστούχο ενδείκνυται σε περιπτώσεις εξέτασης νέων πιστούχων ή σε 

περιπτώσεις επέκτασης της συνεργασίας με υφιστάμενους πιστούχους. Με τη χρήση 

της discriminant analysis μπορούν να διαχωριστούν οι αξιόχρεοι από τους μη 

αξιόχρεους πιστούχους ώστε να προσδιορισθεί το αρχικό ενδιαφέρον της τράπεζας.
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Στη συνέχεια με την εκτίμηση της πιθανότητας πτώχευσης επιτυγχάνεται η κατάλληλη 

τιμολόγηση τους ώστε να αντικατοπτρίζει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

Αντίθετα τα υποδείγματα που αναφέρονται στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μιας 

τράπεζας, στοχεύουν στην εκτίμηση της συνολικής ζημίας και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό προβλέψεων, τον καθορισμό ορίων για τη 

διαχείριση της συγκέντρωσης του πιστωτικού κίνδυνου καθώς και την εκτίμηση της 

συμβολής κάθε πιστούχου στο συνολικό κίνδυνο.

Τα υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος 

ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης κίνδυνων μιας τράπεζας και να συμβάλλουν 

στον καθορισμό ενός συνολικού επιπέδου αποδεκτού κινδύνου. Η ανάπτυξη και 

εξειδίκευση ενός υποδείγματος πιστωτικού κινδύνου αν και ιδιαίτερα χρήσιμη για τη 

λειτουργία της τράπεζας, αντιμετωπίζει προβλήματα από την έλλειψη επαρκών 

διαθέσιμων ιστορικών στοιχείων για την εκτίμηση των παραμέτρων.

Τα τελευταία χρόνια, για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιείται 

ολοένα και περισσότερο ένα στατιστικό μέτρο που ονομάζεται «Αξία σε Κίνδυνο » 

(Value at Risk-VaR).

4.5 Η μέθοδος Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk)

Η μέθοδος Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk) αρχικά αναπτύχθηκε για να μετρά 

τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο αγοράς με αφορμή τις καταρρεύσεις τραπεζών στις 

αρχές της δεκαετίας του 90, όπως για παράδειγμα η κατάρρευση της Barrings κ.α. 

Πρόσφατα όμως η συγκεκριμένη μεθοδολογία καλύπτει πολύ περισσότερους τομείς 

και συνιστά πλέον το βασικότερο εργαλείο με το οποίο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

ελέγχουν και διαχειρίζονται τον πιστωτικό κίνδυνο.

Η Αξία σε Kiv5uvo(VaR) είναι μία μέθοδος εκτίμησης κινδύνου η οποία 

χρησιμοποιεί συνηθισμένες στατιστικές τεχνικές. Μετράει τη χειρότερη δυνατή ζημία 

σε δεδομένο χρονικό ορίζοντα κάτω από φυσιολογικές κινήσεις της αγοράς και με 

δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης. Μπορεί να υπολογιστεί τόσο σε επίπεδο 

μεμονωμένων ποσών εκτεθειμένων σε κίνδυνο όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου 

αφού εκτιμηθούν οι επιμέρους συσχετίσεις.

Σε αντίθεση με τις άλλες μεθόδους εκτίμησης η μέθοδος VaR δίνει μια 

ολοκληρωμένη άποψη του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, καθώς παίρνει υπόψη της, 

εκτός από τις τρέχουσες θέσεις τις συσχετίσεις και τη χρηματοοικονομική μόχλευση
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(leverage). Η ραγδαία εξέλιξη της μεθόδου οφείλεται κυρίως στους παρακάτω 

παράγοντες:

α) τη μεγαλύτερη πίεση από μέρους των ελεγκτικών αρχών για καλύτερο έλεγχο 

των χρηματοοικονομικών κινδύνων,

β) την παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος, η οποία δημιουργεί ολοένα και 

περισσότερες πηγές κινδύνων και

γ) την πρόοδο της τεχνολογίας, η οποία έχει βοηθήσει στη συνολική διαχείριση 

του κινδύνου στο πλαίσιο όλης της επιχείρησης.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος VaR είναι:

> Διαχείριση πληροφόρησης. Οι πληροφορίες που παρέχει η συγκεκριμένη 

μέθοδος, όσον αφορά τους κινδύνους από τις επενδυτικές και 

συναλλακτικές κινήσεις, χαρακτηρίζονται από απλότητα και σαφήνεια και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ρυθμιστικές αρχές, τους μάνατζερ 

εταιρειών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, καθώς και από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

> Θέσπιση ορίων στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. Οι τράπεζες 

μπορούν να καθορίσουν όρια π.χ στους διαπραγματευτές συναλλάγματος 

και χρεογράφων .

> Ανίχνευση της σχέσης κινδύνου-απόδοσης. Μπορεί να γίνει η κατανομή 

των πόρων στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης με βάση τη σχέση 

απόδοσης προς αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

> Εναρμόνιση με τις αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών. Τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις θα πρεπει να 

εναρμονίσουν τις πρακτικές τους με τις απαιτήσεις κεφαλαιακής 

επάρκειας και τη δημοσιοποίηση των κινδύνων που λαμβάνουν, όπως 

ορίζουν οι διάφορες ρυθμιστικές αρχές. Η μέθοδος VaR με την ποσοτική 

πληροφόρηση που παρέχει σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο αποτελεί 

βοήθημα προς αυτή την κατεύθυνση.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους η μέθοδος VaR χρησιμοποιείται 

ευρύτατα τα τελευταία χρόνια από:

• Εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες και γενικά από χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα με μεγάλα και σύνθετα χαρτοφυλάκια συναλλαγών τα οποία 

εφαρμόζουν κεντρικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων.
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• Θεσμικούς επενδυτές όπως τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ασφαλιστικές

εταιρίες οι οποίοι διαχειρίζονται τεράστια ποσά, επενδυμένα σε διάφορους 

τίτλους.

• Ελεγκτικές αρχές όπως η U.S. Federal Reserve Bank, η Basel Committee on

Banking Supervision κ.α, προκειμένου να καθορίσουν το ελάχιστο επίπεδο 

διαθεσίμων των τραπεζών για κάλυψη των χρηματοοικονομικών κινδύνων.

• Πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτίθενται σε χρηματοοικονομικούς

κινδύνους εξαιτίας των συναλλαγών τους σε διάφορα νομίσματα.

Η μέθοδος Αξία σε Κίνδυνο (VaR) προσφέρει σε κάθε ένα από τα παραπάνω 

ιδρύματα μια ένδειξη σχετικά με τις μέγιστες ζημίες που αναμένει να λάβουν χώρα στο 

χαρτοφυλάκιο τους για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, βοηθώντας τα να κρίνουν 

τον τρόπο με τον οποίο θα ανακατανείμουν τα ποσοστά συμμετοχής των περιουσιακών 

στοιχείων στα χαρτοφυλάκια τους, με σκοπό την επίτευξη ενός επιθυμητού επιπέδου 

κινδύνου.

Η VaR μετράει όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω τη χειρότερη ζημία που μπορεί 

να υποστεί μια επιχείρηση στη διάρκεια ενός χρονικού ορίζοντα και με δεδομένο 

διάστημα εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα η VaR περιγράφει ένα ποσοστιαίο σημείο της 

μελλοντικής κατανομής των κερδών ή ζημιών στη διάρκεια του υπό μελέτη χρονικού 

ορίζοντα. Αν c είναι το επιλεγμένο διάστημα εμπιστοσύνης, η VaR αντιστοιχεί στο 1-c 

αριστερό άκρο της κατανομής. Για παράδειγμα με 95% διάστημα εμπιστοσύνης η VaR 

πρέπει να είναι τόση ώστε να την ξεπερνά το 5% του συνολικού αριθμού των 

παρατηρήσεων στην κατανομή.
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Σχήμα 1.Γραφική απεικόνιση της VaR

Για να υπολογιστεί η VaR μιας θέσης πρέπει πρώτα να προσομοιωθεί η απόδοση 

της θέσης από ιστορικά δεδομένα για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που μελετάται π.χ. 

ένα μήνα, να κατασκευαστεί η κατανομή πυκνότητας πιθανότητας των μηνιαίων 

αποδόσεων και να οριστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο εμπιστοσύνης π.χ. 95%. Άρα η 

πιθανότητα να εμφανίσει η συγκεκριμένη θέση ζημία μεγαλύτερη από τη VaR είναι 

5%. (σχήμα 1)

Για τον υπολογισμό της VaR τίθενται δυο προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι το επίπεδο 

αποδεκτού κινδύνου της επιχείρησης δεν μεταβάλλεται και δεύτερον ότι το 

χαρτοφυλάκιο θα αποτιμηθεί σε τιμές της αγοράς στη λήξη της χρονικής περιόδου. 

Έστω ότι πρεπει να υπολογιστεί η VaR ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου 100 

εκατομμυρίων ευρώ για χρονική περίοδο 10 ημερών και με διάστημα εμπιστοσύνης 

99%. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι: (Jorion,2001)

• Αποτίμηση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου σε τιμές αγοράς (π.χ. 100 εκ. 

ευρώ).

• Μέτρηση της μεταβλητότητας των παραγόντων κινδύνου (π.χ. 15% το 

χρόνο).

• Καθορισμός του υπό μελέτη χρονικού ορίζοντα (π.χ. 10 ημέρες).

• Καθορισμός του διαστήματος εμπιστοσύνης (π.χ.99%, το οποίο 

αντιστοιχεί σε α=2,33 στην κανονική κατανομή).
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• Υπολογισμός της μεγαλύτερης απώλειας με βάση τα προηγούμενα 

(π.χ.100χ15%χτετρ.ρίζα10/252χ2,33=7 εκατ. ευρώ).

Γενικά η VaR αυξάνεται καθώς αυξάνεται τόσο η χρονική διάρκεια όσο και το 

διάστημα εμπιστοσύνης. Αναφέρεται χαρακτηριστικά από την Επιτροπή της Βασιλείας, 

η προσέγγιση η οποία ορίζει για τα εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης των τραπεζών 

διάστημα εμπιστοσύνης 99% για χρονικό ορίζοντα 10 ημερών. Η VaR που 

υπολογίζεται με αυτούς τους παράγοντες πολλαπλασιάζεται κατόπιν επί 3 προκειμένου 

να καθοριστεί το απαραίτητο διαθέσιμο κεφάλαιο. Η Επιτροπή επέλεξε χρονικό 

ορίζοντα 10 ημερών γιατί πίστευε ότι με αυτό τον τρόπο αντισταθμίζεται το κόστος 

ελέγχου από την έγκαιρη διάγνωση ενδεχόμενων προβλημάτων. Η Επιτροπή επίσης 

επέλεξε διάστημα εμπιστοσύνης 99% θέλοντας να συνδυάσει την επιθυμία των 

ελεγκτικών αρχών να εξασφαλίσουν ένα υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη 

δυσαρέσκεια των τραπεζών για τα δυσμενή αποτελέσματα των υποχρεωτικών 

διαθεσίμων στην κερδοφορία των τραπεζών. Επειδή όμως ζημία χειρότερη από τη VaR 

μπορεί να εμφανιστεί στο 1 % των περιπτώσεων δηλαδή περίπου μια φορά στα τέσσερα 

χρόνια, εισάγεται ο παράγοντας 3 ο οποίος καθιστά το γεγονός της χρεοκοπίας του 

πιστωτικού ιδρύματος σχεδόν αδύνατο.

Τέλος η χρήση ενός υποδείγματος εκτίμησης κινδύνου που βασίζεται στη μέθοδο 

VaR δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρίση και την εμπειρία ενός επαγγελματία 

χρηματοοικονομικού διευθυντή ή ενός αναλυτή κινδύνων (risk manager). Θεωρείται 

λοιπόν απαραίτητο εργαλείο η VaR που όμως από μόνο του δεν αρκεί για τον πλήρη 

έλεγχο του κινδύνου που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Πρεπει να συνοδεύεται από 

περιορισμούς και ελέγχους και από μια ανεξάρτητη λειτουργία διαχείρισης του 

κινδύνου.

4.6 Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου και 
οι τεχνικές μείωσης του σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας

Ο μεγάλος αριθμός πτωχεύσεων τραπεζών, ιδιαίτερα την περίοδο της μεγάλης 

ύφεσης της δεκαετίας του 1970, υπήρξε η βασικότερη αιτία για το ενδιαφέρον των 

οικονομικών αρχών για την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος. Επειδή η πτώχευση 

ενός πιστωτικού ιδρύματος δημιουργεί οικονομικά προβλήματα στους εργαζόμενους 

σε αυτό, στους καταθέτες, στις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις και στο κοινωνικό
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σύνολο γενικότερα, οι εποπτικές αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν τέτοια γεγονότα με 

την καθιέρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 

πιστωτικού κινδύνου, επειδή τα προβλήματα πτώχευσης εκείνη την περίοδο προήλθαν 

κυρίως από έλλειψη σωστής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου αυτών των 

τραπεζικών ιδρυμάτων.

Το 1988, η Επιτροπή της Βασιλείας καθιερώνει ένα συντελεστή φερεγγυότητας 

(Cooke Ratio) για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Απαιτεί η Επιτροπή το 

κεφάλαιο κάθε τράπεζας να είναι τουλάχιστον ίσο προς 8% των συνολικών στοιχείων 

του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εκτός ισολογισμού) 

μετά την εφαρμογή των συντελεστών στάθμισης έναντι των κινδύνων. Κατά τη 

διάρκεια αυτών των χρόνων το Σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε επανειλημμένα. Οι νέες προτάσεις του συμβουλευτικού κειμένου 

που εξέδωσε η Επιτροπή της Βασιλείας τον Ιανουάριο του 2001 στηρίζονται σε τρεις 

πυλώνες. Πρώτον στη μέθοδο υπολογισμού των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

δεύτερον στην επίβλεψη της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών από τις εποπτικές 

αρχές, και τρίτον στην ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς ως μηχανισμού 

ενδυνάμωσης της φερεγγυότητας των τραπεζών.

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει ότι οι τράπεζες θα πρέπει ανάλογα με το 

βαθμό εξειδίκευσης τους στην χρήση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου να έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν δυο 

τρόπους υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων τους για την κάλυψη από τον 

πιστωτικό κίνδυνο.

1. Την Τυποποιημένη προσέγγιση (Standardized Approach)

2. Την προσέγγιση υπολογισμού βάσει των Εσωτερικών Συστημάτων 

Διαβάθμισης Κινδύνου( Internal Ratings-Based Approach), σύμφωνα με δυο 

εναλλακτικές μεθόδους υπολογισμού: τη Θεμελιώδη μέθοδο (Foundation 

Approach) και την Προηγμένη (Advanced Approach).
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4.7 Η Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardized Approach)

Η τυποποιημένη προσέγγιση είναι η απλούστερη μορφή από τις τρεις 

προσεγγίσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Ευθυγραμμίζεται πιο στενά με τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για τους τραπεζικούς κινδύνους και εισάγει μια πιο πλατιά 

διαφοροποίηση του μεγέθους των κινδύνων και καλύτερη αναγνώριση των τεχνικών 

μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου, ενώ αποφεύγει την υπερβολική πολυπλοκότητα. 

Σαν αποτέλεσμα η τυποποιημένη προσέγγιση παρέχει δείκτες κεφαλαίου που 

αντιστοιχούν στους πραγματικούς οικονομικούς κινδύνους που οι τράπεζες 

αντιμετωπίζουν.

Τα βάρη των κινδύνων σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση καθορίζονται 

από την κατηγορία του δανειστή: χώρα, τράπεζα ή εταιρία.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι βασικές προτάσεις της Επιτροπής της 

Βασιλείας για τον καθορισμό των σταθμίσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου με 

βάση τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των εξωτερικών οίκων αξιολόγησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1

Συνοπτική Περιγραφή Συντελεστών Στάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου

Ισχύον καθεστώς Προτεινόμενο πλαίσιο

Αξιολόγηση 
Πιστοληπτικής 
Ικανότητας 1

ΑΑΑ
έως
ΑΑ-

Α+
έως-

ΒΒΒ
+
έως
ΒΒΒ-

ΒΒ+
έως
Β-

κάτω
από
Β-

Μη
αξιολ
ογημέ
νες

νράτη &
δεντρικές
'ράπεζες

Μέλη ΟΟΣΑ:0%
Μη μέλη ΟΟΣΑ:100% 0% 20% 50% 100% 150% 100%

Ιιστωτικά
δρύματα&
ίρηματιστηριακές
ίταιρίες

Π.Ι.κρατών μελών ΟΟΣΑ:20%

Π.I.κρατών μη μελών ΟΟΣΑ:100%

Επιλογή 1* 

Επιλογή 2**

20% 50% 100% 100% 150% 100%

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης: 2 0% α) 20% 50% 50% 100% 150% 50%

Ληξιπροθ. εντός έτους απαιτήσεις:20% β) 20% 20% 20% 50% 150% 20%

παιρίες 100% 20% 50% 100% 100% 150% 100%

150%

[ροϊόντα
υλοποίησης

0%,20%,100 ανάλογα 
με τον εκδότη /εγγυητή 20% 50% 100% 150%

#
# #

1 ενδεικτική χρήση κλίμακας αξιολόγησης του οίκου Standard&Poor’s
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‘σταθμίσεις κινδύνου βασιζόμενες στις εξωτερικές αξιολογήσεις των χωρών προέλευσης των πιστωτικών 

ιδρυμάτων

“ α)σταθμίσεις κινδύνου βασιζόμενες στις ατομικές αξιολογήσεις των χωρών προέλευσης των πιστωτικών 

ιδρυμάτων

“β)σταθμίσεις κινδύνου βραχυχρόνιων απαιτήσεων (αρχικής διάρκειας <=3μηνων)βασιζόμενες στις ατομικές 

εξωτερικές αξιολογήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων

“Οι Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης ακολουθούν την επιλογή 2 και σταθμίζονται με 0% εφόσον έχουν 

μακροχρόνια αξιολόγηση ΑΑΑ και οι μέτοχοι τους είναι αξιολογημένοι τουλάχιστον ΑΑ.

~ Απαιτήσεις έναντι εταιρειών οι οποίες είναι αξιολογημένες χαμηλότερα από ΒΒ- θα σταθμίζονται με συντελεστή 

κινδύνου 150%.

# Προϊόντα τιτλοποιησης μη αξιολογημένα ή αξιολογημένα με Β+ ή χαμηλότερα αφαιρούνται από τα εποπτικά ίδια 

κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πηγή: Basle Committee on Banking Supervision

Τα κυριότερα σημεία της τυποποιημένης προσέγγισης που προκύπτουν είναι:

α) η προτεινόμενη χρήση εξωτερικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας 

θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια καταλληλότητας και θα υπόκειται στον 

έλεγχο των εθνικών τοπικών αρχών. Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση δημοσιευμένων 

στοιχείων από οίκους αξιολόγησης εξαγωγικού εμπορίου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν 

υιοθετήσει τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ, για τη στάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας 

των κρατών.

β) παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές για ευνοϊκότερη, 

κατά μια βαθμίδα μεταχείριση για τις απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος έναντι της 

χώρας όπου εδρεύει και οι οποίες είναι εκφρασμένες και έχουν χρηματοδοτηθεί στο 

νόμισμα της χώρας αυτής. Επίσης η ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνει όχι μόνο τη 

ευνοϊκότερη μεταχείριση αλλά τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος στάθμισης με 

συντελεστή 0%.

γ) το όριο του συντελεστή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου της χώρας 

προέλευσης παύει να ισχύει για τις απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων. Έτσι οι υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεις και πιστωτικά 

ιδρύματα θα μπορούν να λαμβάνουν χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης (με κατώτατο 

όριο το 20%) από αυτόν της χώρας προέλευσης.

δ) όσο αφορά στις απαιτήσεις έναντι τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, 

προτείνονται δύο επιλογές υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων (Πίνακας 4.1). Οι 

εθνικές εποπτικές αρχές θα αποφασίσουν για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της 

επικράτειας τους. Η πρώτη επιλογή συνδέει την αξιολόγηση του πιστωτικού ιδρύματος 

με αυτή της χώρας που εδρεύει, ενώ η δεύτερη βασίζεται στην ατομική αξιολόγηση του
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από εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Σύμφωνα με την 

πρώτη επιλογή η στάθμιση κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος θα είναι κατά μια 

κατηγορία δυσμενέστερη από αυτή της χώρας προέλευσης, έχοντας ως ανώτατο όριο 

το 100%. Επίσης, η δεύτερη επιλογή παρέχει ευνοϊκότερη, κατά μια βαθμίδα 

μεταχείριση των απαιτήσεων έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων με αρχική λήξη μικρότερη 

ή ίση των τριών μηνών, έχοντας ως κατώτατο όριο το 20%.

ε) σε σχέση με τις απαιτήσεις έναντι των επιχειρήσεων προτείνεται η περαιτέρω 

κατάτμηση των ομάδων πιστοληπτικής ικανότητας, με την εισαγωγή της ομάδας (Α+ 

ως Α-)και συντελεστή στάθμισης (50%), με στόχο την ορθότερη και ακριβέστερη 

απεικόνιση του πιστωτικού κινδύνου των εταιρειών.

ζ)όσο αναφορά στις απαιτήσεις έναντι ημεδαπών οργανισμών του δημοσίου 

τομέα, προτείνεται να έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτές των ημεδαπών πιστωτικών 

ιδρυμάτων. Παρέχεται όμως η ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές να εξομοιώνουν 

κατά περίπτωση τις απαιτήσεις έναντι ημεδαπών οργανισμών του δημοσίου τομέα είτε 

με αυτές της χώρας προέλευσης είτε με τις αντίστοιχες εταιρικές

η)προτείνεται σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, στάθμιση με 

συντελεστή 150% του ανασφάλιστου τμήματος των ληξιπρόθεσμων άνω των 90 

ημερών απαιτήσεων, μετά την αφαίρεση των ειδικών προβλέψεων από αυτό. Δίνεται 

επίσης η διακριτική ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές να εφαρμόζουν την ίδια 

στάθμιση (150%) στις εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) και στις 

ιδιωτικές μετοχικές τοποθετήσεις στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

θ) τα δάνεια τα οποία είναι πλήρως εξασφαλισμένα με υποθήκες αστικών 

ακινήτων συνεχίζουν να σταθμίζονται με συντελεστή 50%, ενώ τα δάνεια τα οποία 

είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικών ακινήτων θα σταθμίζονται με 

συντελεστή 100%. Κάτω από ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις υπάρχει η δυνατότητα 

τμήματα δανείων τα οποία είναι εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικών ακινήτων να 

μπορούν να σταθμίζονται με 50%.

ι) όσο αφορά στα εκτός ισολογισμού στοιχεία, η κυριότερη αλλαγή αναφέρεται 

στο συντελεστή μετατροπής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (αρχική προθεσμία 

λήξης μέχρι ένα έτος),ο οποίος προτείνεται να διαμορφωθεί στο 20% (από 0% που 

είναι σήμερα). Εξαιρούνται οι υποχρεώσεις οι οποίες καθίστανται ακυρώσιμες ή 

ακυρώνονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση από το πιστωτικό ίδρυμα, λόγω 

επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειζόμενου.
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Στην τυποποιημένη προσέγγιση, το βασικό κριτήριο καθορισμού των 

συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης των 

εκτιμήσεων της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων από εξωτερικούς 

οίκους αξιολόγησης.

Οι αξιολογικοί οίκοι είναι εξειδικευμένοι οργανισμοί στην αξιολόγηση 

επιχειρήσεων σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει 

υπολογισμούς των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. 

Εξειδικεύονται στο να εκτιμούν την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων, των 

εκδοτών των χρεογράφων και ομολόγων. Οι μεγαλύτεροι οίκοι ανήκουν στις ΗΠΑ και 

είναι η Standard and Poor’s, η Moody’s Investors Service και η Fitch IBCA.

Οι δυο μεγαλύτεροι οίκοι παρουσιάζουν αναλύσεις εταιριών και διαβάθμισης και 

αξιολόγησης του χρέους των εταιριών αυτών. Για να υπολογίσουν την πίστωση οι 

αξιολογικοί οίκοι χρησιμοποιούν διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία με μεγάλο 

χρονικό ορίζοντα. Οι εξειδικευμένοι οίκοι για να περιγράφουν την πιστοληπτική 

κατάταξη μιας εταιρίας χρησιμοποιούν για βαθμολογία γράμματα, τα οποία 

συμβολίζουν την ποιότητα και αξιοπιστία του εκδότη του τίτλου ή της εταιρίας 

γενικότερα. Σύμφωνα με την Standard and Poor’s η περιγραφή με ΑΑΑ (τριπλό Α) 

βαθμολογεί ότι η ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τόκο και να ξεπληρώσει το 

κεφάλαιο είναι εξαιρετικά μεγάλη. Αντίθετα μια υποχρέωση που ταξινομείται με Δ 

είναι στη φάση της αθέτησης πληρωμής. Ο βαθμός Δ σε μια αξιολόγηση δίνεται επίσης 

όταν οι πληρωμές μιας υποχρέωσης δεν δίνονται στην συγκεκριμένη ημερομηνία που 

έχει καθοριστεί ή και στην περίπτωση της χρεοκοπίας. Τα δάνεια με βαθμολογία Βαα3 

ή ΒΒΒ- και πάνω θεωρούνται ότι είναι ποιότητας επένδυσης, ενώ οι εκδόσεις δανείων 

με Βαίή ΒΒ+ και κάτω θεωρούνται ότι είναι κερδοσκοπικά και βαθμολογημένα για μη 

επένδυση.

Οι αξιολογικοί οίκοι παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στις σημερινές αγορές 

κεφαλαίου. Βοηθούν στην αύξηση, τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα των 

διεθνών και εγχωρίων αγορών κεφαλαίου οι οποίες σήμερα περιστοιχίζονται από 80 

τρισεκατομμύρια τουλάχιστον αξιολογημένων ομολόγων και άλλων σταθερού 

εισοδήματος χρεογράφων. Η πολιτική που εφαρμόζεται από οίκο σε οίκο διαφέρει 

ανάλογα με ποια χρεόγραφα αυτοί θα αξιολογήσουν. Η Standard and Poor’s και η 

Moody’s αξιολογούν σχεδόν κάθε φορολογήσιμο χρεόγραφο στην αμερικάνικη αγορά 

το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Χρεογράφων άσχετα αν ο εκδότης έχει 

ζητήσει να αξιολογηθεί.

84



Για να αναγνωρισθούν ως έγκυρες οι αξιολογήσεις των εξωτερικών οίκων 

αξιολόγησης από την Επιτροπή της Βασιλείας, είναι απαραίτητο αυτοί οι οίκοι να 

πληρούν ορισμένα κριτήρια, όπως:

Α ντικειμενικότητα. Η μεθοδολογία της ανάθεσης των εκτιμήσεων πιστοληπτικής 

ικανότητας θα πρέπει να είναι συστηματικά αυστηρή και να υπόκειται σε κάποιο 

βαθμό εγκυρότητας που βασίζεται σε προηγούμενη εμπειρίας. Ακόμη οι εκτιμήσεις θα 

πρέπει να υπόκεινται σε συνεχείς αναθεωρήσεις και να ανταποκρίνονται κάθε φορά 

στις αλλαγές της οικονομικής κατάστασης. Πριν υιοθετηθεί από τους υπεύθυνους 

μηχανισμούς θα πρέπει η μεθοδολογία εκτίμησης να έχει δοκιμασθεί και καθιερωθεί 

για τουλάχιστον ένα χρόνο με προτίμηση τα τρία χρόνια.

Ανεξαρτησία. Ένα οίκος αξιολόγησης θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και να 

μην υπόκειται σε πολιτικές ή οικονομικές πιέσεις που μπορεί να επηρεάσουν την 

διαβάθμιση της πιστοληπτικής κατάταξης που θα δώσει.

Διεθνή πρόσβαση/ Διαφάνεια. Οι ιδιαίτερες εκτιμήσεις θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμες και στα εγχώρια και στα εξωτερικά ιδρύματα τα οποία έχουν νόμιμο 

ενδιαφέρον και με ίσους όρους για όλους. Επιπρόσθετα η γενική μεθοδολογία που θα 

χρησιμοποιείται από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμη 

στο ευρύ κοινό.

Δημοσιοποίηση /Αποκάλυψη. Ένας οίκος αξιολόγησης θα πρέπει να δημοσιοποιεί 

τις ακόλουθες πληροφορίες: τις μεθοδολογίες προσδιορισμού συμπεριλαμβάνοντας τον 

ορισμό του ποσοστού αθέτησης, τον χρονικό ορίζοντα, και την επεξήγηση για κάθε 

ταξινόμηση, τα πραγματικά ποσοστά αθέτησης για κάθε κατηγορία προσδιορισμού , 

και τις αλλαγές στις εκτιμήσεις, για παράδειγμα η πιθανότητα από ΑΑ κατάταξη να 

γίνει Α στη διάρκεια.

Πηγές. Ένας οίκος αξιολόγησης θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους και πηγές 

για να πραγματοποιήσει υψηλής ποιότητας εκτιμήσεις πιστοληπτικής κατάταξης.

Αξιοπιστία. Η εμπιστοσύνη προς ένα οίκο αξιολόγησης από ανεξάρτητα μέρη 

όπως επενδυτές, ασφαλιστές, εμπορικούς συνεργάτες, αποτελεί απόδειξη της 

αξιοπιστίας των εκτιμήσεων του οίκου. Η αξιοπιστία τους στηρίζεται επίσης στην 

ύπαρξη εσωτερικών διαδικασιών που σκοπό έχουν να εμποδίσουν την 

κακομεταχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Τέλος χάρη στον συνδυασμό της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούν της 

τεχνολογίας και κουλτούρας που διαθέτουν, οι αξιολογικοί οίκοι έχουν πετύχει να 

δώσουν στους επενδυτές έναν αξιόπιστο οδηγό για τον πιστωτικό κίνδυνο. Είναι
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σημαντικό ότι με τη χρήση των αξιολογήσεων των εξειδικευμένων εταιριών μπορούμε 

να διακρίνουμε την έκθεση σε κινδύνους διαφορετικής ποιότητας. Ο μοναδικός 

κίνδυνος που υπάρχει από τη χρήση αυτών των αξιολογήσεων είναι ότι οι δανειζόμενοι 

επιζητούν συνεχώς ευνοϊκότερη αξιολόγηση ή ψάχνουν νέες εταιρίες αξιολόγησης. Με 

αποτέλεσμα να έχουμε έντονο ανταγωνισμό για αύξηση των μεριδίων αγοράς μεταξύ 

των εταιριών αξιολόγησης με πιέσεις για ευνοϊκότερες αξιολογήσεις και χαμηλότερα 

πιστωτικά πρότυπα.

4.7.1 Τεχνικές μετριασμού του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με 
την Τυποποιημένη Προσέγγιση.

Οι προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας αναγνωρίζουν ένα ευρύτερο φάσμα 

τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. Με τη χρήση αυτών των τεχνικών το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να 

μειώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του έναντι του πιστωτικού κινδύνου, λαμβάνοντας 

αφ’ ενός εξασφαλίσεις ή αντισταθμιστικές θέσεις, οι οποίες προκύπτουν από 

συμφωνίες συμψηφισμού και αφ’ ετέρου συναλλάσσοντας εγγυήσεις ή πιστωτικά 

παράγωγα.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την αναγνώριση των εξασφαλίσεων 

συμπεριλαμβάνουν α) την νομική κατοχύρωση της εξασφάλισης β) τη χαμηλή 

συσχέτιση της αξίας της με την απαίτηση την οποία καλύπτει και γ) την ύπαρξη 

αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Προτείνει η Επιτροπή δυο 

προσεγγίσεις για τη μεταχείριση των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων. Σύμφωνα με 

την Απλή Προσέγγιση (Simple Approach), τα τμήματα των απαιτήσεων τα οποία 

καλύπτονται από την τρέχουσα αξία των εξασφαλίσεων θα λαμβάνουν συντελεστή 

στάθμισης κινδύνου των εκδοτών των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων με ελάχιστο 

όριο το 20% έως 50%. Σύμφωνα με την Ευρεία Προσέγγιση (Comprehensive 

Approach), η τρέχουσα αξία της εξασφάλισης θα προεξοφλείται για να προστατευτεί 

το πιστωτικό ίδρυμα από τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις της αξίας της απαίτησης ή της 

παρεχόμενης εξασφάλισης της συναλλαγματικής ισοτιμίας των δύο, εφόσον αυτές είναι 

αποτιμημένες σε διαφορετικά νομίσματα. Οι συντελεστές προεξόφλησης που 

χρησιμοποιούνται καθορίζονται με δύο τρόπους: α) την τυποποιημένη εποπτική μέθοδο 

ή β) την εσωτερική μέθοδο εκτίμησης από τα πιστωτικό ίδρυμα. Όσον αφορά το ύψος
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του συντελεστή προεξόφλησης αυτό εξαρτάται κάθε φορά από τον χρονικό ορίζοντα 

εντός του οποίου η αξία της εξασφάλισης μπορεί να μεταβληθεί.

4.8 Εσωτερικά Συστήματα Διαβάθμισης του Πιστωτικού Κινδύνου 
(Internal Ratings -Based Approach)

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης 

Πιστωτικού Κινδύνου οι τράπεζες θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δικούς τους 

εσωτερικούς υπολογισμούς που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα των δανειστών 

τους και να προσδιορίζουν των πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους με 

αυστηρή μεθοδολογία και αποκαλυπτικά πρότυπα.

Ένα σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της ποιότητας των 

μεμονωμένων πιστώσεων των τραπεζών καθώς και του συνολικού χαρτοφυλακίου 

αποτελεί η χρήση των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης του κινδύνου. Ένα καλά 

δομημένο σύστημα είναι ένα καλό μέσο για να διαφοροποιήσει το βαθμό του 

πιστωτικού κινδύνου των διαφορετικών επιπέδων έκθεσης στον πιστωτικό κίνδυνο της 

τράπεζας. Αυτό επιτρέπει πιο ακριβή προσδιορισμό των γενικών χαρακτηριστικών του 

χαρτοφυλακίου πίστωσης και συγκέντρωσης πιστωτικών προβλημάτων. Τυπικά ένα 

σύστημα εσωτερικής διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου κατηγοριοποιεί την πίστωση 

σε διάφορες κλάσεις σχεδιασμένες να λάβουν υπόψη τους τη διαβάθμιση στον κίνδυνο.

Η προσέγγιση των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης, που τέθηκε από την 

Επιτροπή της Βασιλείας δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιούν 

διαφορετικά συστήματα εσωτερικής διαβάθμισης ανάλογα με το είδος του 

αντισυμβαλλομένου. Συγκεκριμένα προτείνει τις εξής ομάδες αντισυμβαλλομένων: 

α) επιχειρήσεις (corporates) 

β) χώρες (sovereigns) 

γ) τράπεζες (banks) 

δ) πελάτες λιανικής (retail) 

ε) συμμετοχές (equities).

Στην περίπτωση που μια τράπεζα δεν κάνει χρήση των διαφοροποιήσεων αυτών 

τότε ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν επιχείρηση.
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Για πολλές από τις παραπάνω κατηγορίες αντισυμβαλλομένων η Επιτροπή έχει 

καθιερώσει δυο λεπτομερέστερες προσεγγίσεις την Θεμελιώδη (Foundation) και την 

Εξελιγμένη (Advanced).

Σύμφωνα με την Θεμελιώδη προσέγγιση, σαν γενικός κανόνας οι τράπεζες 

χρησιμοποιούν τους δικούς τους υπολογισμούς για την κατάταξη των πελατών τους σε 

διακριτές κατηγορίες πιστωτικών κινδύνων με βάση την εκτιμώμενη πιθανότητα 

αθέτησης των υποχρεώσεων τους. Η πιθανότητα αθέτησης πρέπει να υπολογίζεται και 

με βάση ιστορικά, στατιστικά, στοιχεία των τραπεζών ή συγκρίσιμα στοιχεία φορέων 

όπως οι εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Πρόσθετοι ειδικές παράμετροι όπως η 

πιθανή ζημία σε περιπτώσεις αθέτησης, θα καθορίζονται από τις διατάξεις του 

Συμφώνου της Βασιλείας στην περίπτωση που χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος.

Η μέθοδος των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης Κινδύνων βασίζεται σε 

τέσσερις ποσοτικές παραμέτρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί το 

βάρος του πιστωτικού κινδύνου για το άνοιγμα σε χώρες, τράπεζες ή επιχειρήσεις.

1. Την πιθανότητα αθέτησης, (probability of default) η οποία μετρά την 

πιθανότητα ο πιστούχος να αθετήσει τις υποχρεώσεις του για ένα δεδομένο 

χρονικό ορίζοντα.

2. Την αναμενόμενη ζημία (loss given default) η οποία μετρά την αναλογία του 

ανοίγματος που θα χαθεί αν η πτώχευση συμβεί.

3. Το άνοιγμα στην πτώχευση (exposure at default)(oa ποσό, όχι ποσοστό).

4. Τη διάρκεια (maturity), η οποία μέτρα την υπολειπόμενη οικονομική διάρκεια 

του ανοίγματος.

Η Θεμελιώδης και η Εξελιγμένη προσέγγιση των εσωτερικών συστημάτων 

διαβάθμισης κινδύνου διαφέρουν μεταξύ τους κυρίως ως προς τους όρους εισαγωγής 

στοιχείων, τα οποία ορίζονται από τις τράπεζες και βασίζονται στις δικές τους 

εκτιμήσεις και σε αυτά τα οποία έχουν καθοριστεί από τις εποπτικές αρχές. Ο 

παρακάτω Πίνακας 4.2 συνοψίζει αυτές τις διαφορές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2

Θεαελιώδη και Εξελιγμένη Προσέγγιση.

Εισαγωγή στοιχείων Θεμελιώδης προσέγγιση Εξελιγμένη προσέγγιση

Πιθανότητα αθέτησης 
(probability of default)

Ορίζονται από την τράπεζα 
και βασίζεται σε δικούς 
της υπολογισμούς

Ορίζονται από την τράπεζα 
και βασίζονται σε δικούς 
της υπολογισμούς

Αναμενόμενη ζημία 
(loss given default)

Οι εποπτικές έννοιες 
καθορίζονται από την 
επιτροπή

Ορίζονται από την τράπεζα 
και βασίζονται σε δικούς 
της υπολογισμούς

Άνοιγμα στην πτώχευση 
(exposure at default)

Οι εποπτικές έννοιες 
καθορίζονται από την 
επιτροπή

Ορίζονται από την τράπεζα 
και βασίζονται σε δικούς 
της υπολογισμούς

Διάρκεια
(maturity)

Οι εποπτικές έννοιες 
καθορίζονται από την 
επιτροπή

Ορίζονται από την τράπεζα 
και βασίζονται σε δικούς 
της υπολογισμούς (με την 
προϋπόθεση βέβαια να 
αποκλείουν ανοίγματα)

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι για τις επιχειρήσεις, τις 

χώρες και τα διατραπεζικά ανοίγματα όλα τα συστήματα εσωτερικής διαβάθμισης των 

κινδύνων των τραπεζών θα πρέπει να ορίζουν τις δικές τους εσωτερικές εκτιμήσεις της 

πιθανότητας αθέτησης. Για την αξιολόγηση π.χ. της πιστοληπτικής ικανότητας μιας 

επιχείρησης μια τράπεζα λαμβάνει υπόψη της τις μακρό-οικονομικές και μικρο

οικονομικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Συνθήκες 

όπως η κατάσταση της οικονομίας παίζουν ρόλο στην κατάταξη του πιστωτικού 

κινδύνου της επιχείρησης, καθώς επίσης και χαρακτηριστικά που αφορούν την ίδια την 

επιχείρηση. Τέτοια όπως: πωλήσεις, κεφαλαιακή διάρθρωση, περιθώρια κέρδους, 

ποιότητα διοίκησης, θέση στην αγορά και στον κλάδο, διάρκεια λειτουργίας και αλλα 

χαρακτηριστικά τα οποία θεωρεί σημαντικά η κάθε τράπεζα για την κατάταξη της 

επιχείρησης στην αντίστοιχη κατηγορία πιστωτικού κινδύνου.

Επιπρόσθετα στην Εξελιγμένη προσέγγιση οι τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν 

δικούς τους υπολογισμούς για την αναμενόμενη ζημία και το άνοιγμα, ενώ σύμφωνα 

με τη Θεμελιώδη προσέγγιση οι τράπεζες θα κάνουν χρήση των εννοιών των 

εποπτικών αρχών οι οποίες εξαρτώνται από τη φύση του ανοίγματος.
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Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του πλαισίου των εσωτερικών συστημάτων 

διαβάθμισης κινδύνων αναφέρεται στην επεξεργασία του πιστωτικού κινδύνου δηλαδή, 

των εμπράγματων εξασφαλίσεων, των εγγυήσεων και των πιστωτικών παραγώγων. 

Σύμφωνα με τη Θεμελιώδη προσέγγιση οι τράπεζες θα πρεπει να παρέχουν τους δικούς 

τους υπολογισμούς για την πιθανότητα αθέτησης, η οποία σχετίζεται με κάθε 

βαθμολογική κατάταξη του δανειολήπτη, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους 

υπολογισμούς των εποπτικών αρχών για τα άλλα συστατικά του κινδύνου. Τα άλλα 

συστατικά μέρη του κινδύνου είναι η αναμενόμενη ζημία, το άνοιγμα στην αθέτηση 

και τη διάρκεια.

Σύμφωνα με την Εξελιγμένη προσέγγιση οι τράπεζες μπορούν να ορίζουν τους 

δικούς τους υπολογισμούς για την πιθανότητα αθέτησης, την αναμενόμενη ζημία και 

το άνοιγμα και θα πρέπει να παρέχουν υπολογισμούς για τη διάρκεια. Εξαίρεση 

αποτελούν οι πέντε υποκατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εξειδικευμένα δάνεια, και περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση έργου, 

τη χρηματοδότηση αντικειμένων, τη χρηματοδότηση εμπορευμάτων, τη

χρηματοδότηση ακίνητης περιουσίας και της υψηλής αστάθειας εμπορικής ακίνητης 

περιουσίας.

Η μέθοδος των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου 

είναι διαφορετική από την Τυποποιημένη Προσέγγιση ως προς το σχεδίασμά και την 

υιοθέτηση. Ακολουθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τους στόχους της Επιτροπής και 

σκοπεύει να δώσει ένα τρόπο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων πιο στενά δεμένο 

με κάθε πραγματικό πιστωτικό κίνδυνο της τράπεζας π. χ ένα χαρτοφυλάκιο χαμηλής 

ποιότητας θα αντιμετωπίσει υψηλότερες κεφαλαιακές χρεώσεις, ενώ ένα χαρτοφυλάκιο 

υψηλής ποιότητας, θα αντιμετωπίσει χαμηλότερες κεφαλαιακές χρεώσεις. Με αυτό τον 

τρόπο η μέθοδος εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης είναι ουσιώδης γιατί 

δημιουργεί τα σωστά κίνητρα και για τις τράπεζες και για τις εποπτικές αρχές.

4.8.1 Υιοθέτηση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης 
Κινδύνου

Για να εξασφαλίσει σημαντική συγκρισιμότητα μεταξύ των τραπεζών η 

Επιτροπή καθιέρωσε ελάχιστα ποιοτικά κριτήρια για τη χρήση των προσεγγίσεων των 

εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου τα οποία καλύπτουν σε 

περιεκτικότητα και ακεραιότητα τις δυνατότητες της τράπεζας για εσωτερικές
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εκτιμήσεις πιστωτικού κινδύνου. Ενώ οι τράπεζες που χρησιμοποιούν την εξελιγμένη 

προσέγγιση εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου θα έχουν μεγαλύτερη 

ευελιξία σε σχέση με αυτές που βασίζονται στην θεμελιώδη προσέγγιση την ίδια 

στιγμή θα πρέπει επίσης να ικανοποιούν ένα πιο αυστηρό σύστημα ελάχιστων 

προτύπων.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι ένα εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης των τραπεζών θα 

πρέπει με ακρίβεια και συνέπεια να διαφοροποιείται ανάμεσα στους διαφορετικούς 

βαθμούς κινδύνου. Η πρόκληση για όλες τις τράπεζες είναι να ορίσουν με ένα 

ξεκάθαρο και αντικειμενικό τρόπο τα κριτήρια των κατηγοριών διαβάθμισης με σκοπό 

να παρέχουν εκτιμήσεις και για τα πιστωτικά ανοίγματα των ιδιωτών και πρωτίστως 

για το συνολικό προφίλ του κινδύνου της τράπεζας.

Ένα αυστηρό περιβάλλον έλεγχου είναι ένας άλλος σπουδαίος παράγοντας για 

την εξασφάλιση των συστημάτων διαβάθμισης ώστε να λειτουργήσουν όπως αυτά 

είχαν σχεδιαστεί και να προσφέρουν αποτελέσματα τα οποία θα είναι ακριβή. Μια 

ανεξάρτητη διαδικασία διαβάθμισης, εσωτερικών αναθεωρήσεων και διαφάνεια είναι 

στοιχεία έλεγχου τα οποία τέθηκαν σαν ελάχιστα πρότυπα για την προσέγγιση των 

εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης. Οι τράπεζες που χρησιμοποιούν την 

προσέγγιση αυτή θα πρέπει να είναι σε θέση να μετρούν τους βασικούς στατιστικούς 

οδηγούς του πιστωτικού κινδύνου. Τα ελάχιστα πρότυπα της Επιτροπής παρέχουν στις 

τράπεζες την ευελιξία να βασίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από δικές τους 

εκτιμήσεις ή από εξωτερικές πηγές αν η τράπεζα μπορεί να δείξει ότι υπάρχει σχέση 

μεταξύ αυτών των πηγών και των δικών της υπολογισμών.

Στην πραγματικότητα οι τράπεζες αναμένεται να έχουν διαθέσιμη μια 

διαδικασία η οποία θα είναι ικανή να συγκεντρώνει, να αποθηκεύει και να 

χρησιμοποιεί στατιστικές ζημιών με αξιόπιστο τρόπο και σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα.

Επειδή η υιοθέτηση της μεθόδου των εξελιγμένων εσωτερικών διαβαθμίσεων 

απαιτεί από τις τράπεζες υψηλό βαθμό εξειδίκευσης πιστεύεται ότι στην αρχή θα 

υιοθετηθεί από μεγάλες τράπεζες με σκοπό την ελάφρυνση των απαιτούμενων 

εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που αφορούν την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Στη 

συνέχεια όμως αναμένεται ότι θα υιοθετηθεί και από τις υπόλοιπες τράπεζες για να 

εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.
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Αναλύοντας τις μεθόδους υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που έχουν 

τεθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας είναι σημαντικό να δούμε αν θα υπάρξει 

ανάγκη αύξησης των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών για τη συμμόρφωση τους στις 

νέες ρυθμίσεις. Ειδικότερα

-Οι τράπεζες που θα ακολουθήσουν τις τυποποιημένες μεθόδους για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων τους και έχουν τοποθετήσεις σχετικά 

υψηλού κινδύνου, πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσουν τα ίδια κεφάλαια τους.

-Αντίθετα οι τράπεζες που θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις πιο εξελιγμένες 

μεθόδους διαβαθμίσεων και έχουν ποιοτικό χαρτοφυλάκιο τοποθετήσεων θα έχουν 

συνολικά κεφαλαιακή ελάφρυνση.

Εκτός από τις τράπεζες υπολογίζεται ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις και στις 

δανειολήπτριες εταιρίες. Συγκεκριμένα η κατάταξη των πιστούχων σε κατηγορίες 

πιστωτικού κινδύνου, που θα συνδέονται με την πιθανότητα αθέτησης των 

υποχρεώσεων τους, θα συμβάλει στην ορθολογική αποτίμηση και τιμολόγηση του 

αναλαμβανόμενου, από την τράπεζα, πιστωτικού κινδύνου. Το μέτρο αυτό αναμένεται 

να ωθήσει τις εταιρίες χαμηλού κινδύνου να λάβουν διαβάθμιση (rating) από κάποια 

εταιρία πιστοληπτικής αξιολόγησης ή να συνεργαστούν με τράπεζες που έχουν 

υιοθετήσει τις προηγμένες μεθόδους αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, με απώτερο 

σκοπό τη μείωση του κόστους των δανειακών τους κεφαλαίων. Απαιτείται όμως από 

τις επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν την οργάνωση και απεικόνιση των οικονομικών 

δεδομένων τους.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο σημερινό ευμετάβλητο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον οι 

τράπεζες έχουν βιώσει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια.. Με την επέκταση της 

αποδιαμεσολάβησης την απαλλαγή του τραπεζικού συστήματος από κανονιστικές 

ρυθμίσεις και την είσοδο νέων μη τραπεζικών ιδρυμάτων στο τραπεζικό σύστημα, 

απειλήθηκαν τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών. Επειδή σήμερα πλέον οι πελάτες 

έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε ένα πλήθος εταιριών για την ικανοποίηση 

των επενδυτικών, αποταμιευτικών και δανειακών τους αναγκών.

Οι τράπεζες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο αντέδρασαν στις αλλαγές 

του περιβάλλοντος προσφέροντας περισσότερα προϊόντα και επεκτείνοντας τις 

δραστηριότητες τους σε νέους τομείς. Συγχωνεύθηκαν με άλλες τράπεζες, 

εξαγοράστηκαν ή δημιούργησαν στρατηγικές συμμαχίες με σκοπό να εκμεταλλευτούν 

οικονομίες κλίμακας που υπήρχαν σε ορισμένα τμήματα της αγοράς και επεκτάθηκαν 

σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το φάσμα των 

προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν.

Όσο αφορά το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα είδαμε ότι διαμορφώθηκαν και εδώ 

νέες συνθήκες στις οποίες συνετέλεσε και η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν νέες τράπεζες, 

μεγεθύνθηκαν οι παλιές μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, διευρύνθηκαν οι 

τραπεζικές δραστηριότητες σε νέους τομείς και έχουν αναπτυχθεί νέα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αναπτύχθηκαν σημαντικά οι αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου και οι ελληνικές τράπεζες διεθνοποιήθηκαν με την επέκταση 

τους κυρίως σε χώρες της Βαλκανικής.

Επειδή κάθε κίνηση και δραστηριότητα της τράπεζας ενέχει σε κάποιο βαθμό 

κίνδυνο από τον οποίο θα πρέπει η τράπεζα να προφυλαχθεί γι’ αυτό είναι απαραίτητο 

οι τράπεζες σε κάθε τους βήμα να εφαρμόσουν συστήματα διαχείρισης κινδύνου, γιατί 

μια ανεπαρκής διαχείριση κινδύνων μπορεί να απειλήσει τη φερεγγυότητα της 

τράπεζας. Οι τράπεζες που επιθυμούν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους θα πρέπει 

να εμπλέκονται όλο και περισσότερο στην ανάληψη και διαχείριση κινδύνων, γιατί στο 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που δρουν, αν το χαρτοφυλάκιο τους είναι 

απαλλαγμένο από κινδύνους θα είναι πολύ δύσκολο να αποκομίσουν κέρδη. Γι’ αυτό
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τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να διαχειριστούν σήμερα αποτελεσματικά 

διάφορους κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, ρευστότητας, 

λειτουργικό, συναλλαγματικό, κίνδυνο επιτοκίων κ.α..

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του τραπεζικού συστήματος σε παγκόσμιο 

επίπεδο είναι η συνεχής επέκταση και διεύρυνση των εργασιών και υπηρεσιών που 

προσφέρονται στους πελάτες, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τα μη τραπεζικά 

ιδρύματα, με σκοπό την αύξηση των μεριδίων αγοράς και τη συνέχιση της ανάπτυξη 

τους

Η ενασχόληση των τραπεζών με πολύπλοκες δραστηριότητες από τη μια και η 

ανάπτυξη και χρήση από τις τράπεζες όλο και mo σύγχρονων τεχνολογικών και 

πληροφοριακών συστημάτων αύξησε σημαντικά κινδύνους που συνδέονται με την 

εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των τραπεζών δηλαδή με 

τον λειτουργικό κίνδυνο. Κάθε τράπεζα πρέπει να αναπτύξει ένα κατάλληλο πλαίσιο 

διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου το οποίο θα υπόκειται σε αποτελεσματικό 

εσωτερικό έλεγχο από κατάλληλα εκπαιδευμένο και υψηλών δεξιοτήτων προσωπικό. 

Μόνο αν η τράπεζα έχει προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς που συνεισφέρουν στο λειτουργικό κίνδυνο θα μπορεί με ένα κατάλληλο 

σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης να απομονώσει και να διορθώσει τις τυχόν 

αναποτελεσματικές εργασίες και μονάδες της.

Στο πλαίσιο διαχείρισης των διαφόρων τραπεζικών κινδύνων ξεχωρίζει ο 

πιστωτικός κίνδυνος. Επειδή ο πιστωτικός κίνδυνος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη 

φύση των δραστηριοτήτων κάθε τράπεζας, οι τράπεζες έχουν αναπτύξει διάφορα 

συστήματα μέτρησης και εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου στην προσπάθεια τους 

να μειώσουν και να διαχειριστούν καλύτερα τον πιστωτικό κίνδυνο. Σημαντική 

βοήθεια προσφέρουν στις τράπεζες οι διάφοροι τρόποι μέτρησης όπως τα υποδείγματα 

υποκειμενικής ανάλυσης, τα υποδείγματα βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τα 

υποδείγματα δικαιωμάτων, θνησιμότητας και περιθωρίου αποδόσεων.

Εκείνη όμως η μέθοδος που ξεχωρίζει γιατί προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στη 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου είναι η «Αξία σε Κίνδυνο»(Value at Risk). Η 

μέθοδος αυτή επειδή δίνει τη δυνατότητα σε όλους όσους τη χρησιμοποιούν 

(εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, θεσμικοί επενδυτές, πολυεθνικές επιχειρήσεις 

κ.α.) να έχουν μια ένδειξη σχετικά με τις μέγιστες ζημίες που αναμένεται να συμβούν 

στο χαρτοφυλάκιο τους σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θεωρείται απαραίτητο 

εργαλείο για τον έλεγχο του κινδύνου που αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση.
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Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι όλες οι τράπεζες θα πρέπει αφού λάβουν υπόψη 

τους κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια που έχει θέσει η Επιτροπή της Βασιλείας 

για όλες τις μορφές κινδύνων, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή και 

υιοθέτηση προηγμένων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων τόσο για τον λειτουργικό 

όσο κυρίως για τον πιστωτικό κίνδυνο. Γιατί οι τράπεζες και κυρίως οι ελληνικές θα 

ωφεληθούν από την υιοθέτηση των οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας για να 

διαχειριστούν καλύτερα τον κίνδυνο. Οι πιο έμπειρες και τεχνολογικά προηγμένες 

τράπεζες θα αποκτήσουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα γιατί θα τους 

επιτραπεί να στηριχτούν στις δικές τους αξιολογήσεις, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα 

πιστωτικού κινδύνου που έχουν αναπτύξει. Η χρήση των εσωτερικών αξιολογήσεων 

των τραπεζών θα είναι αποτελεσματικότερη σε συνδυασμό με τη χρήση των 

αξιολογήσεων των μεγάλων εξειδικευμένων αξιολογικών οίκων, καλύπτοντας έτσι ένα 

ευρύ φάσμα εκτιμήσεων του πιστωτικού κινδύνου.

Μπορεί η υιοθέτηση των προηγμένων μεθόδων από τις τράπεζες να συνεπάγεται 

ένα επιπρόσθετο κόστος για αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των τραπεζών 

και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελέσει 

ανασταλτικό παράγοντα η υιοθέτησή τους από τις τράπεζες, γιατί εκείνο που μετρά 

σήμερα είναι να μπορεί κάθε τράπεζα να αναγνωρίζει, να παρακολουθεί, να ελέγχει και 

να διαχειρίζεται σωστά όλους τους κινδύνους που κρύβουν οι δραστηριότητες της ώστε 

να έχει κερδοφόρα πορεία και ανάπτυξη.
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