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1.1.ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
« Οι επιφυλάξεις των επενδυτών σχετικά με την κατάσταση των 
γερμανικών πιστωτικών Ιδρυμάτων οδήγησαν σε ρευστοποιήσεις 
τίτλων…..» 
Μετά την αρνητική έκθεση του διεθνή οίκου USB WARBURG στην οποία 
εξετάζονται τα αποτελέσματα εξαμήνου του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας  η τιμή 
της μετοχής της Εμπορικής Τράπεζας, στην συνεδρίαση της 22/8/2002 που ήταν 
πτωτική για τον τραπεζικό κλάδο με μείωση του αντίστοιχου δείκτη κατά 1,53% 
κατέγραψε απώλειες 2,2% . Αν και οι παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι πλέον οι 
σχετικές εκθέσεις δε λαμβάνονται υπόψη εξίσου σοβαρά με το παρελθόν 
διατυπώθηκαν και μια σειρά ερωτήματα για την υιοθετούμενη μεθοδολογία 
αξιολόγησης. Ετσι προκαλεί εντύπωση για παράδειγμα το γεγονός  ότι ενώ η 
διαφοροποίηση στη πρόβλεψη για τα προ φόρων κέρδη της τράπεζας για τη χρήση του 
2002 είναι μόλις 3 ποσοστιαίες μονάδες[ αρχικά η USB προέβλεπε μείωση κερδών 
κατά 52,7% τώρα προβλέπει 55%] εντούτοις η τιμή στόχος της μετοχής μειώνεται κατά 
13,7%!!!! Επίσης απορίες δημιουργεί η έκθεση της USB για τον τρόπο που 
αντιμετωπίζει την οργανική κερδοφορία της Εμπορικής Τράπεζας. Αν και το σύνολο 
των εσόδων από τόκους , τίτλους  και προμήθειες αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 4,1% 
το πρώτο εξάμηνο του 2002 και το καθαρό περιθώριο επιτοκιακού κέρδους είναι για 
τον Όμιλο από τα καλύτερα της αγοράς [3,2%] οι αναλυτές δε φαίνεται να το 
λαμβάνουν υπόψη τους , ενώ από την άλλη  αξιολογούν την συγκρατημένη αύξηση στο 
κόστος λειτουργίας που φαίνεται να είναι η καλύτερη ανάμεσα στις εγχώριες τράπεζες. 
Εδώ όμως σπεύδουν να υπογραμμίσουν τον κίνδυνο  οι εργαζόμενοι στην Εμπορική να 
δημιουργήσουν στο μέλλον προβλήματα στις προσπάθειες αναδιοργάνωσης 
διεκδικώντας επιπρόσθετα επιδόματα ή αντιρρήσεις σε μετακινήσεις και αλλαγές 
θέσεων εργασίας  
[Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ / Παρασκευή  23.8.2003] 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ: 
«Βρόχος τα επισφαλή δάνεια στη Γερμανία…..» 
Ζημιές ανακοίνωσε η DEUTSCHE BANK , η μεγαλύτερη Τράπεζα της Ευρώπης  και 
τρίτη στη γενική κατάταξη διεθνώς ανακοίνωσε συρρίκνωση κερδών κατά 76%  για το 
β’ τρίμηνο του έτους 2002καθώς βρίσκεται προ σοβαρών προβλημάτων και 
υποχρεώθηκε να αυξήσει τις προβλέψεις της για επισφαλή δάνεια κατά 33%. Το θέμα 
είναι σοβαρό για το γερμανικό πιστωτικό ίδρυμα που κάτω από τον έλεγχο του  έχει 
2300 θυγατρικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται σ΄ όλο το φάσμα της οικονομίας. Η 
έκθεση της  DEUTSCHE BANK στην υπόθεση της  αμερικάνικης Worldcom που 
πρόσφατα χρεοκόπησε , θα βάλει μέσα την τράπεζα κατά  1 εκατ δολάρια, αν  και οι 
άμεσες δανειακές υποχρεώσεις υπολογίζονται σε 240 εκατ. Δολάρια. Η γερμανική 
τράπεζα κατέχει 13,4 εκατ. Μετοχές της Worldcom. Ήδη  τρία αμερικάνικα 
συνταξιοδοτικά ταμεία  έχουν μηνύσει την  Worldcom. και την γερμανική τράπεζα ως 
την μεγαλύτερη πιστώτριά της για την πρόσφατη διάθεση εταιρικών ομολόγων αξία 
11,8 εκατ. Δολαρίων . 
Οι σχέσεις της DEUTSCHE BANK με όλες σχεδόν της γερμανικές εταιρίες 
χρηματοπιστωτικού προσανατολισμού είναι σύνθετες. Επενδυτικοί οίκοι αναφέρουν 
ότι το γερμανικό δημόσιο, ο πραγματικός ιδιοκτήτης του ιδρύματος, αξιοποιεί ως μέσο 
την τράπεζα για να ελέγχει τις πλέον αξιόλογες εταιρίες της γερμανικής οικονομίας 
 [Εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ/ Κυριακή 8.9.2002 

 3



 
 
 
 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ: 
«Κήρυξη πτώχευσης τεσσάρων κρατικών τραπεζών…»  
Ευρωπαϊκό Οίκο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των ευρωπαϊκών 
εταιρειών ζητά η Γερμανία δια στόματος Γκ . Σρέντερ, Με σκοπό να προωθηθεί η 
διαφάνεια και να περιοριστή η επιρροή των οίκων STANDARD & POOR και 
MOODY’S, επειδή θεωρούν ότι συγκεντρώθηκε τόση πολύ εξουσία σε λίγα χέρια. 
Η κυβέρνηση του Βερολίνου ανησυχεί ότι οι αναλύσεις των αμερικανικών οίκων 
αξιολόγησης θέτουν σε κίνδυνο την εγχώρια οικονομία. Η υποβάθμιση της 
πιστοληπτικής ικανότητας μιας εταιρείας καθιστά ακριβότερο το δανεισμό και 
ενδεχομένως λειτουργεί αποτρεπτικά για τη διοίκησή της να προβεί σε προσλήψεις και 
να υιοθετήσει στρατηγικές ανάπτυξης. ΄Έτσι αναμένεται η γερμανική κυβέρνηση μέσα 
στο 2003 ή το 2004 να προωθήσει νόμο με τον οποίο να διασφαλίζεται η αξιοπιστία 
των αξιολογήσεων. Αφορμή για την εν λόγω αντίδραση αποτελεί μια σειρά 
αξιολογήσεων από τις εν λόγω εταιρείες που υποβάθμιζε τις γερμανικές επιχειρήσεις 
πρόσφατα αλλά και τις μεγαλύτερες γερμανικές τράπεζες. Οι επιχειρήσεις αλλά και οι 
τράπεζες στα δελτία τύπου τους άφησαν αιχμές ότι οι αναλυτές των αμερικανικών 
εταιριών αξιολόγησης  μεροληπτούν . Μάλιστα οι εκπρόσωποι της εταιρίας THYSSEN 
KRUPP,της DEUTSCHE POST και της  LIDLE  
Που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο της S&P, ζήτησαν να διενεργηθεί έρευνα 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απόφαση του οίκου που προκάλεσε έντονες πιέσεις 
ειδικά στις μετοχές της πρώτης και της δημιούργησε δυσχέρεια στην ικανότητα να 
εξυπηρετήσει το χρέος της είναι δικαιολογημένη.  
Αν και ο επικεφαλής του βραχίονα της S&P στην Γερμανία  Τόρσεν Χίνρικς , δήλωσε 
ότι «η ανεξαρτησία του οίκου είναι δεδομένη και δεν τίθεται θέμα αμφιβολιών, πέρυσι 
το Ιούλιο η Ιαπωνική Κυβέρνηση με επιστολή της είχε  διαμαρτυρηθεί έντονα για την 
υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητάς της από τον οίκο MOODY’S[ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
/ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2003] 
 
 
 
 
 
 

 4



 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η διαχείριση των κινδύνων αποτελούσε πάντοτε τον κύριο στόχο του ενδιαφέροντος 
των Τραπεζών και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο. Το καινούργιο στον 
τομέα αυτό αποτελούν οι περισσότερο ανεπτυγμένες μέθοδοι που υιοθετούνται για την 
διαχείριση τους και τα συστήματα που αναπτύσσονται ώστε να υπάρχει στενή , ενεργή 
και μετρήσιμη σε κάθε περίπτωση παρακολούθηση ώστε να οργανώνεται, σε όλες τις 
περιοχές κινδύνου, εκ των προτέρων, η πρόβλεψη και η  διασφάλιση των ενδεχόμενων 
ζημιών . 
 
Κλασικές περιοχές κινδύνου , όπως  η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων / 
[ενεργητικό] και υποχρεώσεων [παθητικό]  αποτελούν βέβαια, πάντοτε, τον κύριο 
τομέα προσοχής των Τραπεζών, όμως σήμερα συνεχώς καινούργια εργαλεία 
αναπτύσσονται καθώς υπάρχει μία συνεχής και γρήγορή μεταλλαγή των κινδύνων  και 
των παραγόντων που υπεισέρχονται στην εμφάνισή τους, ώστε οι απαιτήσεις για πιο 
σύγχρονες μεθόδους ελέγχου, περισσότερο ξεκάθαρους κανονισμούς και μεγάλη 
έμφαση στον ποσοτικό προσδιορισμό τους  να καθορίζουν και την οργάνωση νέων 
τομέων στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό  των τραπεζών. 
 
Αν συνόψιζε κανείς σε μία φράση  τι σημαίνει  φερεγγυότητα των Τραπεζών και των 
πιστωτικών Ιδρυμάτων αυτή θα ήταν : « Πρέπει πάντα να υπάρχει τόση κεφαλαιακή 
επάρκεια ώστε να αντισταθμίζεται η ζημία  που προκύπτει από κάθε πιθανό και 
ενδεχόμενο κίνδυνο.[Capital should match risks]. 
 
Στο σύγχρονο , παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας , ο ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τις 
Τράπεζες και τα πιστωτικά Ιδρύματα να έχουν μετατραπεί  σε μηχανές κινδύνου « risk 
machines». Παίρνουν κινδύνους και τους μετατρέπουν σε τραπεζικά προϊόντα και 
υπηρεσίες , έτσι στο κόσμο των Τραπεζών οι κίνδυνοι είναι πλέον πολυδιάστατοι 
 
Οι κύριοι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι  στους οποίους εκτίθενται  οι Τράπεζες και τα 
Πιστωτικά Ιδρύματα σήμερα, είναι ¨: 

• Πιστωτικός κίνδυνος 
• Κίνδυνος  ελλιπούς ρευστότητας 
• Λειτουργικος κίνδυνος  
• Κίνδυνος εισοδήματος επιτοκίων  
• Κίνδυνος διακανονισμού από συναλλαγές σε συνάλλαγμα 
• Κίνδυνος αγοράς /χώρας 
• Κίνδυνος  από αξιογραφα 
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Καθώς όμως τα κεφάλαια,που αντισταθμίζουν τους κινδύνους που ελοχεύουν,  
αποτελούν την πιο ακριβή  και παράλληλα την πιο περιορισμένη πηγή,  το συγκριτικό 
πλεονέκτημα  των σύχρονων μεθόδων αποτελεί η παροχή της σωστής  γνώσης και 
εμπειρίας στη διαχείρισή τους  καθώς και η ανάπτυξη τεχνικών που θα άπτυξη 
μεθόδων που θα παρακολουθούν και θα μετρούν  και θα προβλέπουν  κινδύνους. 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.ΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
 
Στην  δεκαετία    του  70,  στον παγκόσμιο οικονομικό ορίζοντα, αναπτύσσονται, 
δυναμικά, ξεχωριστοί παράγοντες που επηρεάζουν καταλυτικά  το σκηνικό των 
τραπεζικών εργασιών . Η πληθωρισμός στις αγορές, ο ανταγωνισμός  και η 
τεχνολογική ανάπτυξη, η συνένωση των αγορών  τα πολύ υψηλά επιτόκια , οι αγορές 
συναλλάγματος  διαμορφώνουν  νέους κανόνες στο παιγνίδι  των χρηματοδοτήσεων , 
των επενδύσεων και της κερδοσκοπίας.  
Το περιβάλλον γεννά καινούργιες ευκαιρίες αλλά και απειλές καθώς οι μέχρι τώρα 
κανόνες φαίνονται ανίσχυροι να ρυθμίσουν ισορροπίες με διάρκεια και να επιτρέψουν 
τον ανταγωνισμό να αναπτυχθεί. Το παραδοσιακό μοντέλο των Εμπορικών Τραπεζών 
και των Τραπεζών Επενδύσεων [commercial and investment banks] που είχε 
αναπτυχθεί, πιο καθαρά, στην Αμερική και την Ιαπωνία αποδεικνύεται ανίσχυρο να 
αντεπεξέλθει στις ανάγκες που προκύπτουν . Οι Εμπορικές Τράπεζες αναπτύσσουν 
αθέμιτο ανταγωνισμό καθώς παίζουν απροκάλυπτα με τα επιτόκια που αποδίδουν, για 
τις καταθέσεις. Ο ανταγωνισμός και η συγκέντρωση χρήματος στις Εμπορικές 
Τράπεζες διαμορφώνει καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες που συνεχώς εμφανίζονται 
ως ευκαιρίες , ιδιαίτερα σε αυτούς που δραστηριοποιούνται στις χρηματαγορές. 
Εμφανίζονται τα παράγωγα  [derivatives] και οι πράξεις επί προθεσμία [futures].  
Παράλληλα η έρευνα για καινούργιες ευκαιρίες στα πεδία των 
επαναδιαπραγματεύσεων δημιουργεί και καινούργια προϊόντα στα οποία προστίθενται 
υπηρεσίες που ενισχύουν την  αξία τους, όπως τραπεζικοί – επενδυτικοί σύμβουλοι, 
ειδικά δομημένες  ηλεκτρονικές διαδικασίες,  πακέτα απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων, επενδυτικά προγράμματα, ασφαλιστικά προγράμματα για στεγαστικά 
δάνεια, πιστωτικές κάρτες για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών . Οι  Τράπεζες  
συνεργάζονται πια με εμπορικούς αντιπροσώπους  και εταιρείες  παροχής υπηρεσιών 
.Καινούργια πεδία δράσεων δημιουργούνται  και παράλληλα  εμφανίζονται και νέοι 
κίνδυνοι. Οι παλιοί κανόνες, ανίσχυροι, να ελέγξουν τις νέες δυνάμεις που 
αναπτύσσονται, δημιουργούν κενό. Οι κίνδυνοι αυξάνουν εξαιτίας του συνεχούς 
ανταγωνισμού, της δημιουργίας και επινόησης νέων προϊόντων, της μετατόπισης των 
αποταμιεύσεων από τις εμπορικές τράπεζες στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές και 
την  απελευθέρωση των τραπεζικών συστημάτων. Την ανάγκη για δημιουργία νέων 
συστημάτων και κανόνων διασφάλισης και ελέγχου της τραπεζικής βιομηχανίας που 
αναπτύσσεται παγκοσμίως αναλαμβάνει να επιλύσει  στην Βασιλεία της Ελβετίας  , η 
επιτροπή για την Τραπεζική Εποπτεία , μια οργάνωση  που λειτουργεί στα πλαίσια της 
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Τράπεζας Διεθνών διακανονισμών [BIS, BANK FOR THE INTERNATIONAL 
SETTLEMENTS] . 
 
 
 
 
 
 
Ιστορικά 
 
Α.  Η ομάδα  G-10 [GROUP OF TEN] 
 
 
Είναι μία ομάδα κρατών και κεντρικών τραπεζών που έχουν συνάψει με το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο τους Γενικούς Διακανονισμούς Δανεισμού [General 
Arrangements to Borrow,  GAB]. Στην ομάδα αυτή  συμμετέχουν οι κυβερνήσεις των 
Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας , της Ιταλίας , της Ιαπωνίας, του Καναδά, της 
Ολλανδίας και του Βελγίου , του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και οι κεντρικές 
Τράπεζες της Γερμανίας και της Σουηδίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
των Γενικών Διακανονισμών Δανεισμού που υιοθετήθηκε το 1962 από τα παραπάνω 
μέλη, με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, οι εν λόγω κυβερνήσεις και τράπεζες έχουν παραχωρήσει στο Ταμείο ένα 
όριο για την άντληση δανειακών κεφαλαίων στο εγχώριό τους νόμισμα, αν οι πόροι 
του Ταμείου δεν επαρκούν για την χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε άλλα 
κράτη – μέλη του. 
Από τον Απρίλιο του 1984 στους Γενικούς Διακανονισμούς Δανεισμού συμμετέχει και 
η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας. 
 
 
Β. Η Επιτροπή της Βασιλείας  για την Τραπεζική Εποπτεία [ BASLE 
COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION ] 
 
Η  Επιτροπή της Βασιλείας ιδρύθηκε ως μία οργάνωση το 1974 , χωρίς να είναι διεθνής 
διακυβερνητικός οργανισμός, από τους διοικητές των κεντρικών Τραπεζών  των 
κρατών – μελών της Ομάδας των  G-10. Μέχρι και το 2001 τα μέλη της Επιτροπής 
ήταν: 

 BELGIUM [National Bank of Belgium, Banking and Financial Commission] 
 CANADA [Bank of Canada, Office of the Superintendent of Financial 

Instructions 
 FRANCE [Bank of France, Banking of Commission] 
 GERMANY [Deutsche Bundesbank, Federal Banking Supervisory Office] 
 JAPAN [Bank of Japan, Financial Supervisory Agency] 
 SPAIN [Bank of Spain] 
 ITALY [Bank of Italy] 
 LUXEMBURG [Central Bank of Luxemburg, Surveillance Commission for the 

financial Sector 
 NETHERLANDS [The Netherlands Bank] 
 SWEDEN [Sveriges Risk bank, The Swedish Financial Supervisory Authority] 
 SWISS [Swiss National Bank, Swiss Federal Banking Commission] 
 United Kingdom [Bank of England, Financial Services Authority] 
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 USA [Federal Reserve Board, Federal Reserve Bank of N.Y., Office of the 
Comptroller of the Currency*, Federal Deposit Insurance Corporation**] 

 
Από την παρατήρηση των μελών που συμμετέχουν στην Επιτροπή , προκύπτει ότι πέρα 
από τις μεγάλες Τράπεζες των χωρών μελών συμμετέχουν οι σχετικές με τους 
εποπτικούς και προληπτικούς ελέγχους αρμόδιες κατά τόπους Αρχές. Σε ορισμένες 
χώρες την αρμοδιότητα για τους ελέγχους αυτούς ασκούν οι κεντρικές Τράπεζες, όπως 
π.χ. στην Ολλανδία , την Ισπανία και την Ιταλία ενώ σε άλλες χώρες η εποπτεία των 
εμπορικών τραπεζών ασκείται από άλλες αρμόδιες διοικητικές αρχές. Ειδικά δε για τις 
Η.Π.Α εποπτικές αρμοδιότητες στον τραπεζικό τομέα έχουν πέρα την Κεντρικής 
Τράπεζας , το Υπουργείο Οικονομικών[*] και ο Φορέας Διαχείρισης του Συστήματος 
Εγγύησης  Καταθέσεων [**]. 
 
Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός ,  αλλά μία 
οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα που λειτουργεί στα πλαίσια της Τράπεζας  
των Διεθνών Διακανονισμών [Bank for the International Settlements] και σκοπός της 
είναι να επεξεργάζεται μέσω οργανωμένων τεχνικών επιτροπών και ομάδων εργασίας, 
απόψεις που αφορούν στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.  Βάσει του 
Διεθνούς αλλά και του Κοινοτικού Οικονομικού Δίκαιου δεν έχει εξουσία λειτουργίας 
ως διεθνούς εποπτικής αρχής των τραπεζών . Την εποπτεία ασκούν για κάθε χώρα οι 
αρμόδιες κατά τόπους και νόμους αρχές.  
 
Το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας ξεκίνησε άτυπα μεν το 1974 αλλά από το 1984 
με πλήρη αποδοχή των προτάσεών της  και στηρίζεται στο άξονα της διασφάλισης της 
σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος . Η έναρξη των εργασιών και 
εντατικοποίηση των ερευνών της,  χρονολογείται σε μια περίοδο που οι τράπεζες 
βρίσκονταν ευάλωτες σε συναλλαγματικούς κινδύνους και κινδύνους από την 
μεταβολή των ονομαστικών επιτοκίων  σε ένα περιβάλλον όλο και εντεινόμενης 
αστάθειας με τη ραγδαία διεθνοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων . Οι Τράπεζες 
γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι η καλυτερη άμυνα αποτελούσε η προσφυγή στη διεθνή 
συνεργασία ώστε να μελετηθεί και να κατανοηθεί το νέο περιβάλλον, αφενός, και 
αφετέρου να υιοθετηθούν ρυθμιστικές αρχές εποπτικών κανόνων και προτύπων  σε 
εθνικά επίπεδα,  ενιαία, όμως ώστε να διασφαλιστεί η συστηματική σταθερότητα. Για 
τον σκοπό αυτό στήριξαν, λοιπόν και αποδέχθηκαν το έργο της Επιτροπής με 
προθυμία. 
 
Η Επιτροπή ενεργεί με την προσδοκία ότι οι συμμετέχουσες  εποπτικές αρχές  των 
κρατών μελών φροντίζουν για την ενσωμάτωση  των κατευθυντήριων αρχών και 
συστάσεων που διατυπώνονται και εκδίδονται συνεχώς από τις ομάδες εργασίας της 
[CAPITAL GROUP, RISK MANAGEMENT GROUP, TRANSPARENCY GROUP, 
E- BANKING GROUP, CROSS-BORDER BANKING GROUP, MODELS TASK 
FORCE, HIGHLY LEVERAGED INSTITUTIONS WORKING GROUP , TASK 
FORCE ON ACCOUNTING  ISSUES]. Πρέπει να σημειωθεί, εν προκειμένω, ότι 
προιόντος του χρόνου, το εύρος της δραστηριότητας της Επιτροπής αυξάνεται 
σημαντικά , με αποτέλεσμα οι διατάξεις που κατά καιρούς περιέχονται στις εκθέσεις 
της να αποκτούν , παρά τη μη νομική της ισχύ, σημαντική επιρροή καθώς έχει πλέον 
καθοριστική επίδραση το έργο της στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά 
την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, στην ενιαία τραπεζική αγορά,  με 
αποτέλεσμα πολλές εποπτικές αρχές κρατών, ακόμη και αυτών που δεν συμμετέχουν 
στη σύνθεσή της να υιοθετούν τις αρχές της. 
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Το περιβάλλον δραστηριοποίησης της Επιτροπής αποτελούν οι πιο κάτω τομείς : 

• Διασφάλιση συνθηκών ανταγωνιστικής ισότητας ανάμεσα στις διεθνείς 
τράπεζες  με την υιοθέτηση ενιαίων κανόνων. 

• Διασφάλιση συνθηκών ανταγωνιστικής ισότητας μεταξύ διεθνών τραπεζών και 
άλλων επιχειρήσεων, που εκτίθενται σε παρεμφερείς κινδύνους,  με την 
ανάπτυξη καθεστώτων προληπητικής εποπτείας τόσο των τραπεζών αλλά και 
των επιχειρήσεων που παρέχουν κυρίως επενδυτικές υπηρεσίες [πχ. 
χρηματιστηριακές εταιρείες] 

• Καθιέρωση ομοιόμορφων ρυθμιστικών πλαισίων,  που να διέπουν σύνθετους 
χρηματοπιστωτικούς ομίλους, που λειτουργούν διεθνώς και στους οποίους 
συμμετέχουν τράπεζες , επιχειρήσεις επενδυτικών υπηρεσιών και ασφαλιστικές 
εταιρείες. 

• Προώθηση της εφαρμογής του έργου της Επιτροπής σε ευρύτερα διεθνές 
επίπεδο. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με τη συνεργασία που έχει καθιερωθεί με 
διάφορες περιφερειακές ομάδες τραπεζικών Εποπτικών Αρχών , το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο , την Παγκόσμια Τράπεζα ,την Ευρωπαική Τράπεζα κλπ. 

 
Η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και κατά 
συνέπεια τη πλήρη εξασφάλιση της φερεγγυότητας των τραπεζών και των πιστωτικών 
εν γένει ιδρυμάτων με την ανάπτυξη σύχρονων εργαλείων διαχείρησης κινδύνων  [risk 
management], αποτελεί τον κύριο σκοπό της Επιτροπής  της Βασιλείας  και ο οποίος 
αποτυπώνεται πλήρως στις συνεχείς  εκθέσεις που έχουν εκδοθεί από το 1974 και μέχρι 
της μέρες μας και που ορίζεται από την γενικότερη φιλοσοφία της νέας συνθήκης μέσω 
τριών πυλώνων : 
 

• Των ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων σε κάλυψη των αναλαμβανομένων 
κινδύνων [ 1ος πυλώνας] 

• Τη θεσμοθέτηση διαδικασιών εποπτείας  της κεφαλαιακής επάρκειας από τα 
εποπτικά όργανα [ 2ος πυλώνας] 

• Την ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς με σκοπό τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα [ 3ος πυλώνας] 

 
 Για την εξυπηρέτηση της δομής μελέτης του παρόντος οι δράσεις και ενέργειες του 
τραπεζικού risk management  έναντι της εφαρμογής όσον ορίζονται από τις οδηγίες της 
Επιτροπής, μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε κύριες ενότητες , οι οποίες θα 
αναλυθούν εκτενώς: 

• Τη διασυνοριακή συνεργασία των τραπεζικών εποπτικών αρχών 
• Τις μεθόδους προληπτικής εποπτείας και ελέγχου των τραπεζών  
• Τις υποχρεώσεις των τραπεζών για παροχή πληροφοριών στις εποπτικές 

τους αρχές  και στο επενδυτικό κοινό 
• Την ενιαία λογιστική απεικόνιση των τραπεζικών συναλλαγών  
• Την προληπτική εποπτεία των σύνθετων χρηματοπιστωτικών ομίλων . 
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1. 4. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
 
 
Η κατανομή αρμοδιότητας για τη διασυνοριακή συνεργασία  και κατά συνέπεια και την 
ανταλαγγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών,  των κρατών όπου λειτουργούν 
διεθνείς τράπεζες , τράπεζες δηλαδή που έχουν την καταστατική τους έδρα  σε ένα 
κράτος και έχουν ιδρύσει θυγατρικές τραπεζικές θυγατρικές επιχειρήσεις ή 
υποκαταστήματα σε άλλο κράτος,κ  περιγράφεται σε μια σειρά εκθέσεων μεταξύ των 
οποίων : 

 Το «Κονκορδάτο» της Βασιλείας του 1975 
 Το αναθεωρημένο «Κονκορδάτο» του 1983 
 Το συμπλήρωμα του Κονκορδάτου της Βασιλείας του 1990 
 Την έκθεση «MINIMUM STANDARDS FOR THE SUPERVISION O 

INTERNATIONAL BANKING GROUP AND THEIR CROSS- BORDER 
ESTABLISHMENTS» του 1992  

 Την έκθεση «THE SUPERVISION OF CROSS-BORDER BANKING» του 
1996 

Πέρα από τις χώρες μέλη και τις εποπτικές επιτροπές τους η συνεργασία επιτυγχάνεται  
με την συμμετοχή της Εξωχώριας Ομάδας Τραπεζικών Εποπτικών Αρχών [ of f- shore 
Group of Banking Supervisors [λειτουργεί από το 1989 και αποτελείται από τις 
εποπτικές αρχές των εξωχώριων τραπεζικών κέντρων  όπως πχ. Ο Παναμάς, οι 
Ολλανδικές Αντίλλες , τα νησιά Cayman , η Σιγκαπούρη , οι Βερμούδες, το Χονγκ 
Κονγκ , η Κύπρος ] , της IOSCO , IAIS [ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
INSURANCE SUPERVISORS] το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια 
Τράπεζα . Οι παραπάνω διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν επίσεις κατά πόσο τα 
κράτη μέλη τους  έχουν υιοθετήσει ή θα υιοθετήσουν τα διεθνή πρότυπα που 
διαμορφώνονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας  [ FINANCIAL STABILITY FORUM]  τα οποία συμβάλλουν στη 
διασφάλιση της σταθερότητας και του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. 
 
 
 
 
 

1.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 
Η αύξηση των πτωχεύσεων στα πιστωτικά Ιδρύματα της ΗΠΑ  τη δεκαετία του 1970  
οδήγησε τις εποπτικές αρχές  να εισάγουν για πρώτη φορά το θεσμό των Κεφαλαιακών 
Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου ως αντιστάθμισμα των προβλημάτων 
της εποχής εκείνης που ήταν η κακή διαχείρηση του δανειακού χαρτοφυλακίου των 
ιδρυμάτων . Στη συνέχεια η αύξηση της κυκλοφορίας των κεφαλάιων και η ανάπτυξη 
πολύπλοκων χρηματοοικονομικών προιόντων και υπηρεσιών από τα πιστωτικά 
ιδρύματα αλλά και η ανάπτυξη της τεχνολογίας  έκανε επιτακτικότερη την ανάγκη της 
τραπεζικής εποπτείας  και ακρογωνιαίος λίθος της όλη τη δεκαετία του ‘ 70 αποτέλεσε 
η Κεφαλαιακή Επάρκεια [ Capital Adequacy]. Στην πιο απλή της μορφή η ένοια αυτή 
στοχεύει να θέσει ένα ελάχιστο επίπεδο  Ιδιων Κεφαλαίων που απαιτείται να έχει κάθε 
Πιστωτικό Ιδρυμα  σε συνάρτηση με τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο. ΄Ετσι 
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καθιερώνεται ο συντελεστής του Cooke [COOKE RATIO] . Για την Ελληνική 
πραγματικότητα, με ΠΔΤΕ2054/1992 καθιερώθηκε ως « συντελεστής Φερεγγυότητας» 
και ορίστηκε ως ο λόγος  των Ιδιων Κεφαλαίων προς τα στοιχεία του ισολογισμού και τα 
εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα κατά των κίνδυνό τους.  Η ελάχιστη τιμή του 
συντελεστή έπρεπε να είναι 8% και ενοείτο ότι σχεδιάστηκε να καλύπτει τον κίνδυνο 
από την αθέτηση της υποχρέωσης του αντισυμβάλλόμενου σε όλες τις μορφές  
πιστωδοτήσεων [ χορηγήσεις , εγγυητικές επιστολές , πιστώσεις έναντι φορτωτικών 
αλλά και συμβάσεις επί επιτοκίων και τιμών συναλλάγματος 
 
Τα επόμενα χρόνια και μάλιστα η δεκαετία του ΄80 χαρακτηρίστηκαν από 
μεταβλητότητα στα επιτόκια  στην αγορά χρήματος και συναλλάγματος  με 
αποτέλεσμα πολλές τράπεζες να έχουν τραγικές επιπτώσεις στην κερδοφορία τους .  
Κάποιες στεγαστικές τράπεζες στις ΗΠΑ [ SAVINGS AND LOANS INSTITUTIONS, 
S&L] οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία  και στα πλαίσια της κρίσης αυτής οι εποπτικές αρχές 
όρισαν τον κίνδυνο αγοράς [MARKET RISK] και στον παρανομαστή του συντελεστή 
φερεγγυότητας  πέρα του σταθμισμένου Ενεργητικού προστέθηκαν και στοιχεία από το 
χαροτφυλάκιο συναλλαγών [trading book] ώστε να συμπεριλαμβάνεται και ένα ποσό 
που θα αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο της αγοράς  πλέον του υφιστάμενου πιστωτικού 
κινδύνου.  
 Στα πλαίσια αυτά διαμορφώθηκε  το σύμφωνο της Βασιλείας για τη Κεφαλαιακή 
Επάρκεια  του 1988 [Basle Capital Accord]. Στη συνέχεια και μέχρι τον Ιανουάριο του 
1996 και συνεχείς συμπληρώσεις μέχρι το τον Ιούνιο του 1999 , τον Ιανουάριο του 
2001 και πρόσφατα εκδόθηκε νέο κείμενο  συμβουλευτικού χαρακτήρα  με 
τροποποιήσεις του Συμφώνου για την Κεφαλαιακή Επάρκεια με στόχο την 
ενσωμάτωση των κινδύνων της αγοράς με αποτέλεσμα  να 

- συμπληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την κεφαλαιακή 
επάρκεια των τραπεζών με την επιβολή στις διεθνείς τράπεζες 
κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψή τους έναντι  του 
πιστωτικού κινδύνου , των κινδύνων αγοράς και για πρώτη φορά 
έναντι των λειτουργικών κινδύνων που απορρεουν από τα 
συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίες ςκαι στους 
οποίους εκτίθενται  

- ορίστηκαν οι μέθοδοι υπολογισμού των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων  για την κάλυψη  έναντι των κινδύνων της αγοράς  
[τυποποιημένη μέθοδος/standardized approach  , μέθοδος 
βασισμένη σε εσωτερικά μοντέλα μέτρησης κινδύνου/internal 
rating – based approach] 

- ορίστηκαν ρόλοι στις εποπτικές αρχές των χωρών μελών ώστε 
να καθορίζονταιδιαδικασίες  για τον διαρκή έλεγχο της 
επάρκειας των ίδιων κεφαλαίων  των τραπεζών  

- τέλος ενδυναμώθηκε η πειθαρχία που επιβάλλει η αγορά στις 
τράπεζες μέσω κανόνων δημοσίευσης αναλυτικών οικονομικών 
στοιχείων  καθώς και κανόνων που αφορούν στις δομές της 
εταιρικής διακυβέρνησης και διοικηητικού ελέγχου. 

- Ορίστηκε ένας ορίζοντας μέχρι το 2005 για γενικότερη 
συμορφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις οδηγίες της 
Επιτροπής της Βασιλείας  
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Απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων [return on solvency] στην Ελληνική 
Τραπεζική πραγματικότητα  από την δεκαετία του 90 ( απελλευθέρωση 
τραπεζικού συστήματος) 
 
 
Το κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων , 
‘όπως αυτό έχει  διαμορφωθεί με της οδηγίες 89/647 [solvency ratio] και 93/6 
[CAD  Γ’ ] και έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο με το νόμο 2396/1996 και 
τις ΠΔ/ΤΕ 2054 /1992 και 2397/96  προτείνεται να αποτελέσει τη βάση για την 
κατανομή του κεφαλαίου [capital allocation] στις επιμέρους επιχειρησιακές 
μονάδες των πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικότερα των ομίλων τους. 
 
Προτείνεται λοιπόν η θέσπιση ελάχιστης οριακής απόδοσης κάθε « πελατειακής 
σχέσης’»  ή ένας συντελεστής απόδοσης επί των αποσχολούμενων κεφαλαίων 
[return on Regulatory  Capital Employed  or  return on solvency] 
 
Ο συντελεστής απόδοσης απασχολουμένων κεφαλαίων εκφράζει την παρακάτω 
σχέση : 
 
                             σύνολο εσόδων 
RETURN ON SOLVENCY [ROS] = ------------------------------- 
      σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 
 
Ο παραπάνω συντελεστής προσδιορίζεται με στόχο τη μακροπρόθεσμη επιθυμητή 
απόδοση των ιδίων κεφαλαίων ,ενώ στον υπολογισμό του υπεισέρχονται τα 
παρακάτω κριτήρια: 

- το επιτόκιο μηδενικού πιστωτικού κινδύνου [risk free rate] 
- το εύλογο « περιθώριο κινδύνου» [ risk premium] που προσδιορίζεται με 

βάση τις τραπεζικές εργασίες , τη δομή του ισολογισμού και τη πολιτική 
ανταγωνιστικότητας απέναντι στην αγορά 

- τις εμπορικές τράπεζες αντίστοιχου μεγέθους και τις σχετικές 
μακροπρόθεσμες επιδόσεις τους στη διεθνή αγορά 

- τις αποδόσεις των τραπεζών εγχώριου ανταγωνισμού 
- τις ζημιές από διαγραφές ή αποσβέσεις επισφαλών δανείων [ probability of 

default] 
    
Για τα ελληνικά δεδομένα και τις τράπεζες της εγχώριας αγοράς , συνεκτιμώντας 
τα παραπάνω ο συντελεστής απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων  ορίστηκε 
να έχει ελάχιστη τιμή 12%. 
 
Είναι γνωστό ότι για τον συντελεστή φερεγγυότητας  μιας Τράπεζας , το 
ενεργητικό της σταθμίζεται με συντελεστές [0%.20%,50%,100%] ανάλογα με τον 
πιστωτικό κίνδυνο που ενέχουν οι επιμέρους κατηγορίες απαιτήσεων [ πιο κάτω 
γίνεται εκτεταμένη αναφορά στον υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας και 
οι σχετικοί συντελεστές στάθμισης πιστωτικού κινδύνου για διαφορετικά 
παραδείγματα κατηγοριών απαιτήσεων  των τραπεζών] 
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Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του ελάχιστου return on solvency: 
1. Επιτυγχάνεται η σύνδεση της απόδοσης των πιστοδοτήσεων με τα 

απασχολούμενα κεφάλαια της Τράπεζα, σύμφωνα και με όσα καθορίζονται 
στην Π.Δ. /Τ. Ε 2054/92 και επομένως υπολογίζεται η απόδοση τους σε 
σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, μέσω 
των συντελεστών στάθμισης που προβλέπονται για τα ελληνικά πιστωτικά 
ιδρύματα [ συντελεστής φερεγγυότητας] 

2. Ως συνέπεια των παραπάνω η Τράπεζα μπορεί να επιλέξει την «άριστη» 
κατανομή κεφαλαίων [capital allocation] από πλευράς απόδοσης / κινδύνου 
μεταξύ των χρηματοδοτικών της χαρτοφυλακίων , προχωρώντας σε 
ενεργητική προσέγγιση της κατανομής των ίδιων  κεφαλαίων της με στόχο 
τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. 

3. Η Τράπεζα μπορεί να καθορίσει την τιμολογιακή της πολιτική  σε πιο 
επιθετική [ μείωση περιθωρίων  ή αύξηση ορίων χορηγήσεων] ή πιο 
αμυντική [περιορισμός ορίων και αύξηση περιθωρίων] καθώς μπορεί να 
υπολογίσει την αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων της  σε 
σχέση με τα συνολικά διαθέσιμα ίδια κεφάλαιά της 

4. Παρέχεται η δυνατότητα στην Διοίκηση της Τράπεζας  να προγραμματίσει 
στρατηγικές σχετικά με το ύψος  των ιδίων  κεφαλαίων και ειδικότερα τη 
διάρθρωση της κεφαλαιακής δομής σε βασικό  [Tier I] ή συμπληρωματικό 
κεφάλαιο [Tier II] 

5. Επιτυγχάνεται πειθαρχημένη τήρηση του προϋπολογισμού για την 
αναμενόμενη συνολική απόδοση από την διαδικασία έγκρισης της 
χορήγησης 

6. Εφόσον προσμετράται  ή συνολική απόδοση της πιστοδότησης [περιθώριο 
επί του επιτοκίου, προμήθειες, καταθέσεις κλπ] παρέχεται η δυνατότητα να 
πραγματοποιηθούν ευέλικτοι χειρισμοί στη διαπραγμάτευση της 
τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας και ιδιαίτερα να επιλέξει ανάλογες 
πολιτικές σχέσεων με τον πελάτη της επιλέγοντας ανάλογα των τόπο 
διαπραγμάτευσης ή διαφήμισης [ περιθώρια επιτοκίων /interest spreadsή 
προμήθειες και λοιπές χρεώσεις] 

7. Ενισχύεται η πολιτική των σταυροειδών πωλήσεων [cross selling]δηλαδή η 
παροχή στον πελάτη άλλων τραπεζικών προϊόντων ή υπηρεσιών με την 
μορφή προσφοράς [bonus] 

8. Παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικών ειδών πιστοδοτήσεων και 
χαρτοφυλακίων είτε για την ίδια την τράπεζα ή τον όμιλό της ή ακόμη και 
μεταξύ διαφορετικών τραπεζών και επιτρέπει να ληφθούν αποφάσεις που 
αφορούν την επέκταση σε νέα επιχειρηματικά σχέδια πιστοδοτήσεων ή την 
εφαρμογή νέων χρηματοδοτικών προιόντων ή συνδυασμούς τους. 

9. Απολογιστικά η απόδοση των απασχολούμενων κεφαλαίων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  ως δείκτης της κερδοφορίας των χορηγητικών 
χαρτοφυλακίων των τραπεζών ή της αξία της πελατειακής τους σχέσης και 
άρα να αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης των σχετικών Μονάδων που 
ασκούν τις χορηγήσεις ως εργασία [ Καταστήματα και Διοικητικά κέντρα 
χρηματοδοτικών αποφάσεων] 

10. Με την εφαρμογή της πελατοκεντρικής πολιτικής από μέρους των τραπεζών 
τα τελευταία χρόνια ως κατεξοχήν στρατηγικής λόγω και τη εξαιρετικής 
αύξησης της ανταγωνιστικότητας, μπορεί με την εφαρμογή του συντελεστή 
απόδοσης των απασχολούμενων κεφαλαίων  να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο  
παρακολούθηση της κερδοφορίας  των πελατειακών σχέσεων   
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Υπολογισμός Απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων 
 
Ο υπολογισμός του συντελεστή απόδοσης των απασχολουμένων κεφαλαίων [return on 
solvency] βασίζεται πάνω στον όγκο των πραγματοποιηθεισών  χορηγήσεων από το 
πιστωτικό ίδρυμα , συμπεριλαμβανομένων των εγγυητικών επιστολών ,των ενέγγυων 
πιστώσεων καθώς και  όλες τις πελατειακές σχέσεις σημαντικού μεγέθους όπως είναι 
οι χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, η χρηματοδότηση μεγάλων έργων [ project 
finance] , τα κοινοπρακτικά δάνεια καθώς και οι αναδοχές ομολογιακών δανείων 
επιχειρήσεων. 
 
Επιπρόσθετα ο ελάχιστος συντελεστής απόδοσης μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου ώστε να υπολογισθεί ξεχωριστά για τα χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής ή 
στεγαστικής πίστης καθώς και της επαγγελματικής πίστης [ retail banking] . Με τον 
τρόπο αυτό μπορούν να υπολογισθούν τα επιμέρους χαρτοφυλάκια ή το μερικό ή ολικό 
σύνολο του και να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα για περαιτέρω στρατηγικές 
αποφάσεις. 
 
Ο συντελεστής απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων μετρά τη σχέση απόδοσης 
/κινδύνου από την κατά περίπτωση πελατειακή σχέση με βάση τις πιο κάτω 
παραμέτρους: 

- το ύψος των απασχολούμενων ίδιων κεφαλαίων 
- τον πιστωτικό κίνδυνο του πελάτη 
- το μέσο περιθώριο κέρδους στα χορηγηθέντα κεφάλαια 
- το σύνολο εσόδων που προκύπτουν από την πελατειακή σχέση 
- τα χορηγηθέντα κεφάλαια και το «πιστωτικό ισοδύναμο» πράξεων σε 

παράγωγα που διενεργούνται με τον πιστοδοτούμενο. 
 
 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Μια άλλη θεματική ενότητα που απασχολή την Επιτροπή, είναι εκείνη που άπτεται της 
διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι Τράπεζες στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους. Στην ενότητα αυτή , εμπίπτει ένα τεράστιο σύνολο εκθέσεων 
και προτάσεων  που περιέχουν αναλύσεις,συστάσεις και κατευθυντήριες  αρχές 
αναφορικά με την μέτρηση και την διαχείρισή τους από τις ίδιες της τράπεζες,  αλλά 
και τις εποπτικές αρχές τους  . 
 
Αναλυτικότερα οι κίνδυνοι που περιγράφονται είναι¨ 

 Του πιστωτικού κινδύνου 
 Του κινδύνου χώρας. 
 Του κινδύνου από μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα. 
 Του κινδύνου που απορρέει  από τις σχέσεις των τραπεζών με τις 
επιχειρήσεις υψηλού  βαθμού μόχλευσης (πχ hendge funds) 

 Του κινδύνου εισοδήματος επιτοκίων 
 Του κινδύνου διακανονισμού από συναλλαγές σε συνάλλαγμα 
 Των κινδύνων που απορρέουν από συναλλαγές εκτός ισολογισμού και 
ειδικότερα από συναλλαγές με εξω- χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα 

 Του κινδύνου ρευστότητας 
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 Του λειτουργικού κινδύνου και ειδικότερα του κινδύνου που αφορά 
συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνίες 

 Των κινδύνων από την ηλεκτρονική τραπεζική και τις συναλλαγές με 
ηλεκτρονικό χρήμα 

 
 
 
 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
Η περίπτωση της της υπόθεσης πτώχευσης της  βρετανικής διεθνούς τράπεζας 
BARRINGS BANK, οδήγησε την Επιτροπή της Βασιλείας να επιληφθεί  και του 
ζητήματος  που αφορά στην επάρκεια εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των 
τραπεζών .  
Δύο εκθέσεις αποτελούν αυτή τη στιγμή το πλαίσιο  θεσπισης σχετικών κανονισμών ¨ 

 Framework for internal control systems in banking organizations (September 
1998). H  έκθεση αυτή περιέχει συστάσεις  αναφορικά με : α)  τα συστατικά 
στοιχεία της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου  που πρέπει να ακολουθούν οι 
τράπεζες, β) τα κριτήρια βάσει των οποίων  οι τραπεζικές εποπτικές αρχές 
πρέπει να αξιολογούν την επάρκεια των συστημάτων αυτών και γ) τον ρόλο 
και τις υποχρεώσεις των εξωτερικών ελεγκτών. 

 Internal Audit in banks and the supervisor’s relationship with auditors ( 
Augusto 2001).  Η έκθεση αυτή καθιερώνει τις κατευθυντήριες αρχές που 
πρέπει να διέπουν  τις σχέσεις των εποπτικών αρχών με τους εξωτερικούς 
ελεγκτές των τραπεζών . 

 
 
 
 
1.6 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ 
ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

 
 
 

 Οι υποχρεώσεις των τραπεζών προς την κατευθυνση αυτή μπορών να χαρακτηριστούν 
ως δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 Την υποβολή στοιχείων στις αρμόδιες εποπτικές τους Αρχές. 
Για την ενίσχυση της παραπάνω αρχής  που σκοπό έχει την ομοιόμορφη  πληροφόρηση 
αναφορικά με τις συναλλαγές τους και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και άλλα επενδυτικά μέσα, η Επιτροπή της Βασιλείας 
έχει εκδόσει  δύο  εκθέσεις , με την τεχνική υποστήριξη της επιτροπής IOSCO   και οι 
οποίες έχουν καθιερώσει το συγκεκριμένο πλαίσο αναφοράς που χρησιμοποιείται από 
τις εποπτικές αρχές  (Framework for supervisory information about the derivatives  
activities of banks and security firms /May 1995 & Supervisory Information 
Framework for derivatives and trading activities / September 1998)  

 Την διαφάνεια συναλλαγών – Εταιρική Διακυβέρνηση 
Σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας  η ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς, ως 
εναλλακτικού μηχανισμού για τον περιορισμό της έκθεσης των τραπεζών και των 
πιστωτικών ιδρυμάτων εν γένει , σε αφερεγγυότητα , μπορεί να επιδειωχθεί με την  
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διασφάλιση υψηλού βαθμού διαφάνειας  των συναλλαγών που πραγματοποιούν. Οι 
σχετικες εκθέσεις που περιγράφουν τις σχετικές πρακτικές και αφορούν στις ετήσιες ή 
αλλες εκθέσεις που πρέπει να δημοσιεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι οι  παρακάτω: 

- Recommendations for public disclosure of trading and derivatives activities 
of banks and security firms / Nov 1995,1996,1997,1998,Dec1999 April 
2001 

- Best practices  for credit risk disclosure / Sept 2000 
- Enchancing bank transparency /JSept 1998 
- Enchancing corporate governance in banking organizations /Sep 1999 

 
 

 
 

1.7 EΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 
 

Η Παγκοσμιοποίηση και η ριζική αλλαγή στις διεθνείς οινονομίες και επιχειρήσεις , η 
σύγκλιση των διεθνών επιχειρήσεων και η δημιουργία παγκόσμιων πρωταγωνιστών , η 
κίνηση κεφαλαίων διεθνών , οι απαιτήσεις των επενδυτών για ύπαρξη διεθνών 
αναγνωρισμένων και οικονομικά καταρτισμένων οικονομικών   καταστάσεων  καθώς 
και η πρόοδος και η εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες  που καθιστούν οικονομικότερη και 
ισρχυρότερη την διαχείριση των εταιριών και μάλιστα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων  , 
οδήγησε στην επιβολή ενιαίας λογιστικής απεικόνισης. 
Η Επιτροπή της Βασιλείας έχει εκδώσει εκθέσεις που διατυπώνουν συστάσεις προς τις 
τράπεζες σχετικά με την απεικόνιση των δανείων που χορηγούνται  και τις προβλέψεις 
που πρέπει να πραγματοποιούνται για τις σχετικές επισφάλειες. Σε συνεργασία με την  
Ιnternational Accounting Standards Committee, έχουν υποβληθεί ανάλογα κείμενα 
θέσεων¨ 

- Basel Committee review of international accounting standards /April 2000 
- Sound practices for loan accounting  and disclosure /Jul 1999. 
 
 

1.8 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ 

 
 
Το ζήτημα της προληπτικής εποπτείας των σύνθετων χρυματοπιστωτικών ομίλων , 
στην σύνθεση των οποίων μετέχουν τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες 
παροχής  επενδυτικών υπηρεσιών , εντάσσεται επίσης στις βασικές προτεραιότητες του 
έργου της Επιτροπής της Βασιλείας. 
 
Οι εκθέσεις που συντάχθηκαν και που αφορούν επτά θεματικές ενότητες , 
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με εθνικές εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς και 
του ασφαλιστικού τομέα  καθώς και σε συνεργασία  με την IOSCO   και την IAIS. 

1. Μακροοικονομικές και θεσμικές προυποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν ώστε 
να είανι εφικτή η άσκηση της αποτελεσματικής τραπεζικής εποπτείας από τις 
αρχές 
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2. Οι όροι για τη χορήγηση από τις εποπτικές αρχές σε μαι τράπεζα άδειας 
λειτουργίας καθώς και για την έγκριση μεταβολών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 

3. Τ κανονιστικό πλαίσιο βάσει του οποίου πρέπει να ασκείται  από τις αρχές η 
τραπεζική εποπτεία. 

4. Οι μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις εποπτικές αρχές  σε 
συνεργασία με εσωτετερικούς και εξωτερικούς  ελεγκτές, γαι τον έλεγχο των 
τραπεζών που εποπτεύουν  

5. Το φάσμα των πληροφοριών , τις οποίες οι τράπεζες  πρέπει να υποβάλλουν 
στις εποπτικές αρχές και να δημοσιοποιούν στο κοινό. 

6. Οι εξουσίες που πρέπει να έχουν οι εποπτικές αρχές , ώστε να είναι σε θέση να 
ασκούν  αποτελεσματικά  τις αρμοδιότητές τους  και  

7. Η διασυνοριακή συνεργασία των εποπτικών αρχών αναφορικά με τα θέματα 
εποπτείας των διεθνών τραπεζών 

 
Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως η Επιτροπή της Βασιλείας έχει επιληφθεί με 
σχετικές εκθέσεις και άλλες πτυχές που έχουν να κάνουν  με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
 
Τέλος η αντιμετώπιση του κινδύνου από το μηχανογραφικό πρόβλημα στη 
μετάπτωση του Ευρώ το 2000 καθώς και της μετάπτωσης υπό ένταξη χωρών στην 
Ευρωπαική Ζώνη στο μέλλον , αφορούν τομείς που αντιμετωπίσθηκαν με τη 
δέουσα προσοχή, προκειμένου να επιτευχθεί η σταθερότητα στο διεθνές τραπεζικό 
σύστημα. 
 
 
 
 

1.9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
 
 
 
Σύμφωνα με το Π.Δ.Τ.Ε. 2438/1998  που αφορά τα συστήματα ελέγχου των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων στη Πατρίδα μας : « Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα , του οποίου το 
σύνολο του Ενεργητικού προσαυξημένο με το υπόλοιπο των λογαριασμών Τάξεως 
υπερβαίνει το ποσό των δρχ 300 δις, οφείλει να έχει συστήσει μέχρι την 31.12.1998 μια 
εξειδικευμένη υπηρεσιακή Μονάδα [risk Management unit] επιφορτισμένη με την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των κινδύνων , που θα  είναι ανεξάρτητη από τις 
συναλλακτικές δραστηριότητες του Πιστωτικού Ιδρύματος  και θα αναφέρεται 
απευθείας στον Διοικητή». 
 
Η αποτελεσματική παρακολούθηση των κινδύνων  προϋποθέτει την κατανόηση από το 
σύνολο της ιεραρχίας των Πιστωτικών Ιδρυμάτων αφενός των κινδύνων που 
συνδέονται με τις Τραπεζικές Εργασίες  και αφετέρου τη  σχέση που διαμορφώνεται 
από το ύψος των αποδόσεων που αναμένονται  και το ύψος των κινδύνων που 
αναλαμβάνονται κατά τις επιχειρησιακές στρατηγικές που εγκρίνονται να υλοποιηθούν 
από τις Διοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 
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Είναι απαραίτητο να καταγραφεί και να αξιολογηθεί κάθε κίνδυνος που σχετίζεται με 
μία εγκεκριμένη πολιτική και να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες διαδικασίες  ώστε να 
αναγνωρίζονται , να αναλύονται , να παρακολουθούνται σε συνεχή βάση και να 
αντιμετωπίζονται θετικά και προπαντός έγκαιρα 
 
Υπενθυμίζεται εν προκειμένω ότι σύμφωνα με τη Συμφωνία της Επιτροπής της 
Βασιλεία για την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων του 1988, που 
υιοθετήθηκε και από την  Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα , όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα  
με διεθνή δραστηριότητα θα πρέπει να διατηρούν ένα κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο με το 
8% του ενεργητικού τους, προκειμένου να αντιμετωπίζουν μελλοντικές ζημίας από τις 
βασικές κατηγορίες των κινδύνων [ πιστωτικός κίνδυνος = από πιστοδοτικές εργασίες, 
χορηγήσεις και γενικά από το δανειακό χαρτοφυλάκιο,  κίνδυνος αγοράς =  από 
χρηματοδοτικές συναλλαγές [dealing room] δηλαδή το εμπορικό χαρτοφυλάκιο και τα 
από το έτος 2005 και ο λειτουργικός κίνδυνος = από ανεπαρκείς ή εσφαλμένες 
εσωτερικές διαδικασίες ,βλάβες συστημάτων  κλπ]. 
  
Επιπρόσθετα στα πλαίσια των σχετικών διαδικασιών υπενθυμίζονται οι σχετικές δύο 
πράξεις Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος, που καθόρισαν τα σχετικά με την 
κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών πιστωτικών Ιδρυμάτων καθώς και των 
θυγατρικών τους επιχειρήσεων αλλά και των ομίλων τους : 
 
 
 
 

 ΠΔΤΕ 2054/92  περί «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ» 
 

Ίδια Κεφάλαια 
--------------------------------- >= 8% 

Εμπορικό +Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 
 
 

Αριθμητής:   Ίδια κεφάλαια σε μη ενοποιημένη βάση και ίδια κεφάλαια σε μη 
ενοποιημένη βάση [ ακολουθεί αναλυτικός πίνακας/παράρτημα για τον ορισμό των 
ιδίων κεφαλαίων  , όπως ορίσθηκε από τη Τράπεζά της Ελλάδος για τους σκοπούς 
της άσκησης εποπτείας] 
 
Παρονομαστής :  Περιλαμβάνει στοιχεία του ενεργητικού που σταθμίζονται 
ανάλογα με τον πιστωτικό τους κίνδυνο με διάφορους συντελεστές και στοιχεία 
εκτός ισολογισμού  όπως είναι πχ τα επιτόκια και οι τιμές συναλλάγματος , το 
ενδεχόμενο κόστος αντικατάστασης συμβάσεων λόγω της εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενουκλπ.Το άθροισμα  των σταθμισμένων κατά 
τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού καθώς και των εκτός ισολογισμού στοιχείων  
αποτελεί τον παρανομαστή του συντελεστή φερεγγυότητας .  
Ακολουθούν οι συντελεστές στάθμισης στις διάφορες κατηγορίες του ενεργητικού 
καθώς και η κατάταξη των εκτός ισολογισμού στοιχείων κατά το επίπεδο 
χαρακτηρισμού του κινδύνου τους. 
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 ΠΔΤΕ 2397/96 περί «ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ Π. Ι.» 
 

Ίδια Κεφάλαια 
--------------------------------- >= 8% 

[Εμπορικό +Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο]+[χαρτοφυλάκιο συναλλαγών] 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ως χαρτοφυλάκιο συναλλαγών [trading book] ενός πιστωτικού Ιδρυματος ορίστηκε 
από τη Τράπεζα της Ελλάδος ¨: 

o Οι θέσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων το Ιδρυμα  έχει κυριότητα 
και κατέχει με σκοπό την επαναπώληση τους ή/και οι θέσεις τις οποίες έχει 
προκειμένου να επωφεληθεί βραχυπρόθεσμα από υφιστάμενες ή/και από τις 
αναμενόμενες διαφορές μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης  τους από άλλες 
διακυμάνσεις τιμών ή επιτοκίων  

o Οι θέσεις  σε χρηματοπιστωτικά μέσα οι οποίες προκύπτουν  από ταυτόχρονες 
αγορές  και πωλήσεις τους  για ίδιο λογαριασμό 

o Οι θέσεις  σε χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται  για την 
αντιστάθμιση άλλων στοιχείων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών 

o Τα ανοίγματα που οφείλονται σε μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές , ατελείς  
συναλλαγές και εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα που αναφέρονται στον 
Ν2396/96 [καθορίζει τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών] 

o Τα ανοίγματα που οφείλονται σε συμβάσεις επαναγοράς και δανειοδοσίας 
τίτλων  οι οποίες  βασίζονται σε τίτλους που περιλαμβάνονται στο 
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών  

o Τα ανοίγματα που οφείλονται σε συμβάσεις επαναπώλησης και δανειοληψίας 
τίτλων 

o Τα ανοίγματα που προέρχονται  από αμοιβές, προμήθειες , τόκους , μερίσματα  
και περιθώρια σε παράγωγα μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης  
σε οργανωμένη αγορά  και συνδέονται άμεσα με τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και αναφέρονται στον  ως 
άνω αναφερόμνο νόμο Ν2396/96 

 
 
 
Συμπληρωματικά στις εν γένει εξελίξεις και με σκοπό την ενσωμάτωση στην Ελληνική 
νομοθεσία της υπ 98/31/ΕΚ  Οδηγίας του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορούσε την υιοθέτηση των οδηγιών της Επιτροπής της Βασιλείας 
για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Επενδύτικών Υπηρεσιών 
[ΕΠΕΥ] και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα ψηφίστηκε ο 
νόμος 2937/2001 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα  πιο πάνω Ιδρύματα οφείλουν σε ημερήσια 
βάση να διατηρούν ίδια κεφάλαια ικανά να ανταποκριθούν στην σωρευτική κάλυψη 
των παρακάτω κεφαλαιακών απαιτήσεων: 
 

 Αυτών που υπολογίζονται για την κάλυψη κινδύνων θέσεως βάσει του 
χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Δηλ. τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη 
έναντι  του κινδύνου απο ανοικτές θέσεις σε χρεωστικούς τίτλους και μετοχές 
καθώς και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επί χρεωστικών τίτλων, 
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μετοχών , επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών και ανοικτές 
συναλλαγματικές θέσεις στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους  

 Αυτών που υπολογίζονται για την κάλυψη  του κινδύνου 
διακανονισμού/παράδοσης – αντισυμβαλλόμενου. Δηλ. οι κεφαλαιακές 
απαιτήσεις για την κάλυψη  έναντι του κινδύνου αντισυμβαλλόμενου από 
ανοίγματα σε ατελείς αγοροπωλησίες τίτλων , συμφωνίες επαναγοράς  και 
επαναπώλησης τίτλων , συμφωνίες δανειοδοσίας  και δανειοληψίας τίτλων και 
συναλλαγές εξωχρηματιστηριακών παράγωγων μέσων. Κεφαλαιακές επίσης 
απαιτήσεις υπάρχουν για την κάλυψη ανοιγμάτων  που προκύπτουν σε βάρος 
του πιστωτικού ιδρύματος  από συναλλαγές σε στοιχεία χαρτοφυλακίου 
συναλλαγών που δεν έχουν διακανονισθεί  μετά την παρέλευση της 
προβλεπόμενης ημερομηνίας διακανονισμού 

 Αυτών που υπολογίζονται για μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα . Δηλ. 
κεφαλαιακεές απαιτήσεις για την κάλυψη υπερβάσεων [ προβλέπονται στην 
ΠΔΤΕ2397/96] στα πλαίσια αποκλειστικά του χαρτοφυλακίου συναλλαγών 

 Αυτών που υπολογίζονται για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου όπως 
ορίσθηκε  στα προβλεπόμενα στη ΠΔΤΕ2054/92 που όριζε στον συντελεστή 
φερεγγυότητας βασισμένο στο σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και 
στοιχείων εκτός ισολογισμού εκτός εκείνων που ορίζονται στο χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών. 

 Κινδύνων που  αναλογούν σε συναλλαγές που δεν εμπίπτουν στις σχετικές 
περιγραφές του νόμου αλλά ενδεχομένως ενέχουν κινδύνους παρομοιους με 
αυτούς που καλύπτει ο νόμος. 

 
Ανεξάρτητα  από το ποσό των κεφαλαιακών απαιτήσεων που αναφέρονται στα 
παραπάνω σημεία ειδικά για τις ΕΠΕΥ τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια δεν μπορεί να 
είναι κατώτερ  από το ένα τέταρτο των παγίων εξόδων του προηγούμενου έτους. 
 
Στην περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων δεν είναι ικανά να 
ανταποκριθούν σε ημερήσια βάση στην σωρευτική κάλυψη των κεφαλαιακών 
απαιτήσεών του η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μεριμνούν ώστε 
το οικείο ίδρυμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να επανορθώσει το ταχύτερο. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις του Ν2076/92 και του 
Ν2937/2001. 
Για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εποπτικών οργάνων τα ιδρύματα οφείλουν να 
παρέχουν ανά τρίμηνοκαι ανά εξάμηνο συγκεκριμένα στοιχεία. 
Επιπρόσθετα τα ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν αξιόπιστα και 
αποτελεσματικά συστήματα διοικητικής πληροφόρησης ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι 
σε θέση να υπολογίσουν με εύλογη ακρίβεια την οικονομική τους κατάσταση και να 
παρακολουθούν και να ελέγχουν το ύψος των κινδύνων από μεταβολές επιτοκίων στο 
σύνολο των δραστηριοτήτων τους Η επάρκεια των συστημάτων αποτελεί αντικείμενο 
εποπτείας των αρμοδίων αρχών . 
Επίσης πραγματοποιείται εποπτεία ιδρυμάτων σε επίπεδο θυγατρικών ή μητρικών 
επιχειρήσεων που έχουν χρηματοδοτικές δραστηριότητες καθώς και σε επίπεδο ομίλων 
σε ενοποιημένη βάση 
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 ΠΔΤΕ 2438/98/96 καθιερώνει το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.» 
 
Επιβάλλεται η καθιέρωση Συστήματος ελεγκτικών μηχανινισμών και διαδικασιών που 
καλύπτει σε συνεχή βάση  κάθε δραστηριότητα  και συντελεί στην αποτελεσματική και 
ασφαλή λειτουργία των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 
Οι παράγοντες  που συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της λειτουργίας των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του 
Management  των Τραπεζών είναι¨ 

• Audit Committee 
• Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου της 
(..... να έχει συστήσει μέχρι 31.12.98 εξειδικευμένη ανεξάρτητη υπηρεσιακή 
Μονάδα επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και των έλεγχο των κινδύνων 
δηλαδή  τον εντοπισμό ανάλυση , μέτρηση ( για τους ποσοτικοποιποιημένους 
δείκτες)  και την εισήγηση μέτρων αντιμετώπισή τους ) 

 
Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών Ιδρυμάτων 
 
1. Κίνδυνος Θέσης 
Προκειμένου να υπολογισθεί η κεφαλαιακή απαίτηση ενός ιδρύματος για την κάλυψη 
του κινδύνου θέσης σε διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους ή μετοχές ή 
παράγωγα ακολουθείται η μέθοδος των συστατικών στοιχείων [building block 
approach]. Σύμφωνα με αυτή ο κίνδυνος αναλύεται  σε δύο συνιστώσες: 
α] Η πρώτη συνιστώσα αφορά στον ειδικό κίνδυνο που ενέχει η θέση , δηλαδή τον 
κίνδυνο μεταβολής της τιμής του σχετικού μέσου λόγω της επίδρασης παραγόντων  
που σχετίζονται με τον εκδότη του  ή στη περίπτωση των παραγόγων με τον εκδότη 
του υποκείμενου τίτλου 
β] Η δεύτερη συνιστώσα καλύπτει τον γενικό κίνδυνο  της θέσης . δηλαδή τον κίνδυνο 
μεταβολής της τιμής του σχετικού μέσου, είτε λόγω μεταβολής στο επίπεδο των 
επιτοκίων  στην περίπτωση ενός διαπραγματεύσιμου χρεωστικού τίτλου ή παράγωγου 
μέσου που βασίζεται σε χρεωστικούς τίτλους , είτε λόγω μιας ευρειας μεταβολής των 
τιμών στην αγορά μετοχών που δεν σχετίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
μεμονωμένων τίτλων , στην περίπτωση μαι μετοχής ή ενός παραγώγου μέσου που 
βασίζεται σε μετοχές. 
Οι τίτλοι  ή τα εγγυημένα δικαιώματα κυριότητας τίτλων μέσω διακαιώματας 
επαναγοράς [ repos]  ή οι τίτλοι μέσω συμβάσεων δανειοδοσίας [security lending]  που 
ένα ιδρυμα μεταβιβάζει ή δανείζει  προσωρινά περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της 
κεφαλαιακής απαίτησης  εφόσον εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του 
Για την Ελλάδα οι θέσεις των ιδρυμάτων  σε μερίδια οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων σε κινητές αξίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για 
τον κίνδυνο της θέσης. 
 
Το ποσό κατά το οποίο οι θετικές θέσεις [ή αρνητικές] υπερβαίνουν τις αρνητικές [ 
θετικές] στην ίδια έκδοση μετοχών , χρεωστικών και μετατρέψιμων τίτλων , καθώς και 
πανομοιότυπες προθεσμιακές συμβάσεις [forward commitments, forward rate 
agreements, interest rate futures]  και πανομοιότυπα δικαιώματα προαιρέσεων [options] 
αντιπροσωπεύει την καθαρή θέση του ιδρύματος σε κάθε ένα από αυτά . Στο τέλος 
αθροίζονται και αποτελούν την συνολική καθαρή θέση . Συμψηφισμοί αντίθετων 
θέσεων επιτρέπονται μόνο μετά από την έγκριση των αρμοδίων αρχών. 
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2. Κίνδυνος διακανονισμού – αντισυμβαλλόμενου 
Εάν οι συναλλαγές χρεωστικών τίτλων mετοχών και εμπορευμάτων , εξαιρουμένων 
των συμβάσεων επαναγοράς η επαναπώλησης [ repos & reverse repos] και 
δανειοδοσίας και δανειοληψίας τίτλων και εμπορευμάτων  δεν έχουν ακόμη 
διακανονιστεί μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες  παράδοσής τους το ίδρυμα 
υπολογίζει διαφορά μεταξυ της συμφωνηθείσας τιμής διακανονισμού των εν λόγω 
χρεωστικών τίτλων , μετοχών ή εμπορευμάτων και της τρέχουσας αγοραίας τιμής τους 
, εφόσον θα μπορουσε να του απορφέρει ζημία. Η διαφορά πολλαπλασιάζειται με 
ειδικό συντελεστή που διαφορποιείται με βάση των αριθμό των εργάσιμων ημερών από 
την καθορισμένη ημερομηνία και υπολογίζει την κεφαλαιακή του απαίτηση. 
Επίσης ατελείς συναλλαγές για την κάλυψη έναντι κινδύνου του αντισυμβαλλόμενου 
εφόσον τον ίδρυμα έχει καταβάλει το αντίτιμο των τίτλων ή των εμπορευμάτων χωρίς 
να του έχουν παραδοθεί τα τελευταία ή έχει παραδόσει τίτλους ή εμπορεύματα  χωρίς 
να του έχει καταβληθεί το αντίτιμο ή έχουν παρέλθει στη περίπτωση διασυνοριακών 
συναλλαγών ημέρες μετά την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης  θα πρέπει να 
υπολογισθεί η κεφαλαιακή τουα απαίτηση σε 8% της συμφωνηθείσας αξίας των τίτλων 
ή των εμπορευμάτων 
 
Προβλέπεται τα ιδρύματα να μη συμπεριλαμβάνουν στις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους 
τις πρόσθετε τυχόν εξασφαλίσεις , εφόσον αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε 
να επιστρέφονται στον παρέχονται σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων από τον 
αντισυμβαλλόμενο. 
Συντελεστές στάθμισης κινδύνου για τους υπολογισμούς των ανωτέρω παρέχονται 
στον  Ν 2396/96 
 
3. Κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών 
Εάν το άθροισμα της συνολικής καθαρής συναλλαγματικής θέσης ενός ιδρύματος και 
της συνολικής καθαρής θέσης του σε χρυσό υπερβαίνει το 2% των ίδιων κεφαλάιων , 
το άθροισμα της συνολικής καθαρής συναλλαγματικής θέσης και της συνολικής 
καθαρής σε χρυσό πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται με αποφάσεις 
των αρμοδίων αρχών ,χωρίς πάντως να είναι μικρότερος του 8% για να υπολογισθεί η 
κεφαλαιακή του απαίτηση από ανοικτές συναλλαγματικές θέσεις. 
 
Ο  υπολογισμός της συνολικής καθαρής συναλλαγματικής θέσης και της συνολικής 
καθαρής θέσης σε χρυσό γίνεται σε δύο στάδια. Υπολογίζεται η καθαρή ανοικτή θέση 
του ιδρύμτος για κάθε νόμισμα συμπεριλαμβανομένου και του EURO , χωριστά και σε 
χρυσό και οι καθαρές θετικές ή αρνητικές θέσεις σε κάθε νόμισμα , εκτός του EURO 
καθώς και η καθαρή θετική ή αρνητική θέση σε χρυσό και κατόπιν μετατρέπονται σε 
EURO με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  
Οι θέσεις αυτές αθροίζονται ξεχωριστά  ιγα να προκύψουν οι συνολικές καθαρές 
θετικές ή αρνητικές θέσεις αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο από αυτά τα δύο σύνολα 
αποτελεί τη συνολική καθαρή συναλλαγματική θέση του Ιδρύματος. Με την έγκριση 
της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα ιδρύματα μπορούν τον 
υπολογισμό ανά νόμισμα και την καθαρή θέση σε χρυσό να την υπολογίζουν κατά 
περίπτωση με βάση την κααθαρή παρούσα αξία των στοιχείων. 
Ακόμη οι αρμόδιες εποπτικές αρχές μπορούν κατά περίπτωση να επιτρέπουν  στα 
ιδρύματα να διατηρούν θέσεις  σε κεφαλαιακές απαιτήσεις χαμηλότερες σε 
περιπτώσεις στενά συσχετισμένων νομισμάτων ή σε περιπτώσεις νομισμάτων που 
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εμπίπτουν σε δεσμευτική διακρατική συμφωνία να αφαιρούνται εντελώς οι σχετικές 
θέσεις 
 
 
4. Κίνδυνος από θέσεις σε εμπορεύματα 
 
Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων κάθε θέση σε εμπορεύματα ή σε 
παράγωγα μέσα επί εμπορευμάτων  εκφράζεται σε τυποποιημένες μονάδες μέτρησης 
 
 

 ΠΔΤΕ 2502/31.10.2002 περί «ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ Π. Ι.» 
 

 Με την πιο πάνω πράξη  Δοιηκητή Τράπεζας της Ελλάδος  συμπληρώνονται και 
κωδικοποιούνται  σε ενιαίο κείμενο  οι ισχύουσες διατάξεις  περί διαφάνειας των 
διαδικασιών  και των όρων των συναλλαγών μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων  και 
των συναλλασσομένων με αυτά με παράλληλη κατάργηση προηγουμένων αποφάσεων  
( ΠΔΤΕ 1969/91, ΠΔΤΕ 1979/91). 
 
Οι γενικές αρχές που διέπουν την παραπάνω πράξη αφορούν  στην εξειδίκευση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά στην ενημέρωση των συναλλασσομένων με αυτέ 
πελατών τους ( η έννοια αυτή καλύπτει ρητά  τόσο τους πρωτοφειλέτες όσο και του 
εγγυητές) 
Ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν , όχι μόνο 
πριν την ολοκλήρωση της συμβατικής σχέσης τους με τους πελάτες τους αλλά με την 
έναρξη και σε όλη τη διάρκεια των συμβατικών τους σχέσεων  για όλα τα στοιχεία που 
αφορούν  και προσδιορίζουν  το περιεχόμενο αυτής της σχέσης ( έναρξη και λήξη της 
τοκοφορίας , επιτόκιο , έξοδα τρίτων, λοιπές επιβαρύνσεις , φόρους κλπ). Η ίδια 
υποχρέωση υφίσταται και όταν ακόμη οι δανειολήπτες  περιέρχονται σε υπερημερία . 
Επιβεβαιώνεται ο ρόλος του επιτοκίου , ως η βασική παράμετρος  τιμολόγησης των 
τραπεζικών δανείων , μη επιτρεπομένης της χρέωσης  συμπληρωματικής προμήθειας 
με μορφή επιτοκίου, με ορισμένες εξαιρέσεις ( προμήθεια αδράνειας και προμήθεια επί 
κοινοπρακτικών και ομολογιακών δανείων).  
Στην έννοια των προμηθειών  δεν εμπίπτουν οι αμοιβές  οι εφάπαξ δαπάνες και τα 
έξοδα  διαχείρισης  και παρακολούθησης,  καθώς και τα έξοδα  υπέρ τρίτων  ( πχ 
συμβολαιογραφικά , έξοδα εκτίμησης και ελέγχου τίτλων  ακινήτων , εγγραφής 
υποθήκης κλπ) τα οποία οι τράπεζες μπορούν να χρεώνουν , συμφωνα με 
προβλεπόμενες  για το σκοπό αυτό ρυθμίσεις περί έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης  
των συναλλασσομένων. 
Καθορίζεται υποχρέωση σαφούς  προσδιορισμού  των παραγόντων διαμόρφωσης και 
μεταβολής του κυμαινόμενου επιτοκίου, ώστα να είναι γενικώς αναγνωρίσιμο και 
επαληθεύσιμο.  
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1.10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 

 
 

 
Οι  προτάσεις της Ευρωπαικιής Τραπεζικής Ομοσπονδίας  ( EBF)  σχετικά με την 
προτεινόμενη αναθεώρηση του Κανονιστικού πλαισίου για την Κεφαλαιακή Επάρκεια 
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Ευρωπαική Ενωση,  οδήγησε τις Ελληνικές Τράπεζες 
να υιοθετήσουν τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές¨ 

• Η βάση υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού 
κινδύνου πρέπει να είναι ένα βασικό εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης ( BIR- 
basic internal rating approach) που να στηρίζεται στην εκτίμηση της 
πιστοληπτικής  ικανότητας του αντισυμβαλλόμενου από το πιστωτικό ίδρυμα  
για τον υπολογισμό  της πιθανότητας αθέτησής  των υποχρεώσεών του ( 
probability of default) 

• H τυποποιημένη μέθοδος ( Standard Approach )  με την ενσωμάτωση της 
διαβάθμισης εξωτερικών οίκων (αξιολογικοί οίκοι   GOLDMAN SACHS/   JP 
MORGAN   NATEXIS BLEICHROEDER,  FITCH IBCA, MOODY’S, 
STANDARD 7 POOR), θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν το πιστωτικό 
ίδρυμα  δεν δύναται ακόμη να χρησιμοποιεί ένα βασικό εσωτερικό σύστημα 
διαβάθμισης 

• Όσον αφορά στον επιτοκιακό κίνδυνο στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο τονίζεται 
ιδιαίτερα ότι η προτεινόμενη μέθοδος από την Βασιλεία δε μπορεί να 
εφαρμοστεί στις παραδοσιακές τραπεζικές δραστηριότητες ως έχει, χωρίς την 
χρήση μεγάλου αριθμού υποθέσεων και τη μελέτη στατιστικών σφαλμάτων. 
Επίσης ο σαφής διαχωρισμός  επενδυτικού και εμπορικού χαρτοφυλακίου θα 
βοηθήσει στην ομοιόμορφη αντιμετώπιση των συναφών στοιχείων του 
Ενεργητικού  από όλες τις Τράπεζες 

• Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η πιθανότητα άκαιρης επιβολής κεφαλαιακών 
απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου και θα πρέπει να μελετηθούν η 
δυσκολία ορισμού του κινδύνου αυτού αφενός και αφετέρου  η αδυναμία 
ποσοτικοποίησής του 

• Η ανάγκη εναρμόνισης των Εθνικών λογιστικών προτύπων με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα ( ΙΑS) και λοιπών υποχρεώσεων αναφοράς στις εποπτικές 
Αρχές (reporting requirements )  που αποτελούν την ικανή και αναγκαία 
συνθήκη για την υλοποίηση και εύρυθμη λειτουργία όλων των πυλώνων  του 
πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας. 

 
 

 
1.11 Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ  ( Ιανουάριος 2001) 
 
Οι προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας , σε συνέχεια του αρχικού συμβουλευτικού 
της κειμένου τον Ιούνιο του 99, είχαν σαν σκοπό την αναθεώρηση του πλαισίου  για 
την κεφαλαιακή επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Βασικότερη τμήμα αποτελεί η 
εξέταση της κεφαλαιακής επάρκειας έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου που θεωρείται ο 

 24



σημαντικότερος σε βαρύτητα και οι λύσεις θα πρέπει να καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα  
τεχνικών λεπτομερειών , όχι μόνο των κλασσικών  ειδών πιστοδοτήσεων αλλά και 
άλλων περισσότερο εξειδικευμένων  διαδικασιων , όπως για παράδειγμα η περίπτωση 
τιτλοποίησης στοιχείων του ενεργητικού. 
Εξαρχής απαραίτητη προυπόθεση  αποτελεί η πλήρης διαφάνεια  και δημοσιοποίηση 
σημαντικού όγκου στοιχείων  που αφορούν στους αναλαμβανόμενους κίνδυνους  και 
την αντιμετώπιση και διαχείρισή τους. 
 
Η ΠΔΤΕ 2054/92  περί « συντελεστού φερεγγυότητας» των Πιστωτικών Ιδρυμάτων , 
ορίζει έμμεσα την τάθμιση των στοιχείων του ενεργητικού  ανάλογα με τον πιστωτικό 
τους κίνδυνο. ΟΙ νέες προτάσεις αναθεωρούν  το ισχύον πλαίσιο , εισάγοντας δύο 
διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού του εν λόγω συντελεστού, κατά την κρίση  αλλά 
και κατά την τεχνογνωσία  διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από κάθε Πιστωτικό 
Ιδρυμα. Το προτεινόμενο πλαίσιο άρχισε να ισχύει από τις αρχές του 2004  , ύστερα 
από την απαραίτητα νομοθετική έγκριση από τις χώρες μέλη της Ε.Ε 
 
Η παρούσα μορφή συστήματος που επικρατεί στις μεγαλύτερες τράπεζες  για την 
παρακολούθηση των πιστοδοτήσεών τους ( Κανονισμοί πιστοδοτήσεων , Κέντρα 
χρηματοδοτικών αποφάσεων , ταξινόμιση πιστωτικού κινδύνου ανά εξάμηνο) κατά 
βάση δίνει υπολογισμούς με βάση την παραπάνω ΠΔΤΕ. Η κλασσική μέθοδος 
υπολογισμού γνωστή ως (standardized approach) Τυποποιημένη Μέθοδος, 
τροποποιείται σημαντικά  και συγχρόνως η Επιτροπή της Βασιλείαςσυγκεκριμενοποιεί  
και προωθεί ενεργά την ανάπτυξη  Εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης Πιστωτικού 
Κινδύνου  μέσω των εξελικτικών και κλιμακούμενων τεχνικών : της Θεμελιώδους  
(foundation Approach)    και της Εξελιγμένης ( Advanced Approach) 
 

• Τυποποιημένη Μέθοδος(standardized approach)  
 Η μεγάλη αλλαγή στη μέθοδο αυτή είανι η σύνδεση των συντελεστών στάθμιση 
κινδύνου (ΣΣΚ) των στοιχείων του ενεργητικού με την εκτίμηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας των αντισυμβαλλομένων από εξωτερικούς αξιολογικούς οίκους . Οι γενικοί 
κανόνες που ακολοθούνται είναι οι παρακάτω:  
 
Α. Απαιτήσεις έναντι κρατικών οντοτήτων και των κεντρικών τους τραπεζών  
 
Πιστωτική 
αξιολόγηση 

ΑΑΑ με 
ΑΑ- 

Α+ με Α- ΒΒΒ+ με 
ΒΒΒ- 

ΒΒ=με Β- Κάτω από 
Β- 

Κενή 

Συντελεστής 
κινδύνου 

0% 20% 50% 100% 150% 100% 

 
Δίδεντα όμως η διακριτική ευχέρεια στις εθνικές εποπτικές αρχές για ευνοικότερη 
μετχείριση για τις απαιτήσεις του Πιστωτικού Ιδρύματος  έναντι  της χώρας στην οποία 
εδρεύει και οι οποίες  είναι αποτιμημένες  ( denominated) και έχουν χρηματοδοτηθεί 
στο νόμισμα της χώρας αυτής. Πχ, παρόλο που η Ελλάδα με βάση την προτεινόμενη  
αξιολόγηση από την Επιτροπή της Βασιλείας  θα πρέπει να σταθμισθεί με συντελεστή 
20%, η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να επιτρέψει  το δραχμικό χρέος  του 
ελληνικού δημοσίου να σταθμισθεί με )%. Αντίθετα το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου  
σε ξένο νόμισμα θα έχει συντελεστή στάθμισης της Ελλάδος δηλαδή 2)% 
 
Οι υπερεθνικές  διατραπεζικές οντότητες λαμβάνουν τον χαμηλότερο μηδενικό 
συντελεστή και είναι  η Τράπεζα Διεθνών Εκκαθαρίσεων (ΒΙS), το Διεθνές 
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Νομισματικό Ταμείο (IMF), το Ευρωπαικό Κεντρικό Ταμείο  (ECF) και η Εθρωπαική 
Κοινότητα ( EU). 
 
Παράλληλα , προτείνεται η εναλλακτική χρήση δημοσιευμένων στοιχείων από οίκους 
αξιολόγησης  εξαγωγικού εμπορίου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει την 
μεθοδολογία του ΟΟΣΑ (1999). 
 
Β. Απαιτήσεις έναντι οργανισμών μη κεντρικών κυβερνήσεων 
Σε αυτή την  κατηγορία υπάγονται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, διοικητικοί οργανισμοί , 
κρατικές υπηρεσίες και δημόσιες επιχειρήσεις. Ο κανόνας είναι να έχουν την ίδια 
μεταχείριση με τις τοπικές τράπεζες , αν και οι εποπτικές αρχές  μπορούν να τις 
συγκαταλέξουν  με τις κρατικές οντότητες ή με τις επιχειρήσεις ανάλογα με τον σκοπό 
τους και την εμπορική ή μη υφή τους. 
 
Γ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Ο Συντελεστής Στάθμισης Κινδύνου (ΣΣΚ)  για απαιτήσεις έναντι πολυμερών 
τραπεζών ανάπτυξης μειουται από 20% σε )% εφόσον αυτές έχουν πιστοληπτική 
διαβά΄θμιση ΑΑΑ και οι μέτοχοί τους έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον με ΑΑ. 
Η Επιτροπή Βασιλείας προτείνει στάθμιση με 0% ΄για τις πιο γνωστές Τράπεζες 
ανάπτυξης όπως η Παγκόσμια Τράπεζα (WB) την Ασιατική Τράπζα  (ADB), την 
Αφρικανική Τράπεζα (AfDB), την Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (  (EBRD), την Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης  (IADB), την 
Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων  (EIB) , την  Nordic Investment Bank, την Τράπεζα 
Αναπτύξεως Καραιβικής  (CDB), και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (CEDB)  
 
Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  
 
Προτείνονται δύο τρόποι υπολογισμού  των ΣΣΚ . Στον πρώτο οι απαιτήσεις θα 
σταθμίζονται με συντελεστή κατά μία κατηγορία μεγαλύτερο από τα κράτη στα οποία 
ευρίσκονται: 

 
Πιστωτική 
αξιολόγηση 
κρατών  

ΑΑΑ με 
ΑΑ- 

Α+ με Α- ΒΒΒ+ με 
ΒΒΒ- 

ΒΒ=με Β- Κάτω από 
Β- 

Κενή 

Συντελεστής 
σταθμισης 
κρατών  

0% 20% 50% 100% 150% 100% 

Συντελεστές 
στάθμισης 
Τραπεζών  

20% 50% 100% 100% 150% 100% 

 
 
 
Ο δεύτερος τρόπος λαμβάνει υπόψιν του απ’ ευθείας την αξιολόγηση του 
Πιστωτικού Ιδρύματος  από εξωτερικούς οίκους και επιτρέπει ευνοική μεταχείριση 
στις βραχυχρόνιες απαιτήσεις ( με λήξη ώς και 3 μήνες) με ελάχιστο όμως όριο 
συντελεστή το 20%. 
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Πιστωτική 
αξιολόγηση  
τραπεζών   

ΑΑΑ με 
ΑΑ- 

Α+ με Α- ΒΒΒ+ με 
ΒΒΒ- 

ΒΒ=με 
Β- 

Κάτω 
από Β- 

Κενή 

Συντελεστής 
σταθμισης  

20% 50% 50% 100% 150% 50% 

Συντελεστές 
στάθμισης  
για 
βραχυχρόνιες 
απαιατήσεις  

20% 20% 20% 50% 150% 20% 

 
Για την διατήρηση της ρευστότητας στις τοπικές διατραπεζικές αγορές , οι τοπικές 
εποπτικές αρχές  μπορούν να επεκτείνουν την προνομιακή μεταχείριση για 
απαιτήσεις  έναντι των τοπικών κυβερνήσεων  και στις βραχυχρόνιες διατραπεζικές 
θέσεις . Δηλαδή , δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιειθεί μικρότερο ΣΣΚ  και 
στους δύο τρόπους υπολογισμού , σε απαιτήσεις από  τράπεζες με λήξη κάτω των 
τριών μηνών , επεφρασμένες  και  χρηματοδοτούμενες σε τοπικό νόμισμα. 
 
Στην Ελλάδα όπου όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα έχουν εξωτερική βαθμολόγιση  από 
ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ- η δεύτερη προτεινόμενη μέθοδος υπολογισμού φαίνεται 
καταλληλότερη 
 
Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
Η ομάδα αυτή που περιλαμβάνει ΕΠΥ,ΑΕΛΔΕ και ΑΧΕ θα αντιμετωπίζεται όπως 
τα Πιστωτικά Ιδρύματα 
 
ΣΤ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Επιτυγχάνεται η ορθότερη και αναλυτικότερη  απεικόνιση του πιστωτικού κινδύνου 
των εταιρειών  μέσω αφενός της διαφοροποίησης  των συντελεστών στάθμισης  και 
αφετέρου της περαιτέρω κατάτμησης των κατηγοριών πιστοληπτικής ικανότητας  
 
 
 

Πιστωτική 
αξιολόγηση 

ΑΑΑ με 
ΑΑ- 

Α+ με Α- ΒΒΒ+ με 
ΒΒΒ- 

Κάτω από 
ΒΒ- 

Συντελεστής 
στάθμισης 

20% 50% 100% 150% 

Κενή 
 
100% 
 

 
Η προτεινόμενη χρήση  εξωτερικών διαβαθμίσεων πιστοληπτικής ικανότητας δεν 
είναι αυτόματη , αλλά υπόκειται στον έλεγχο από τις εθνικές εποπτικές αρχ΄ς με 
την δυνατότηα παρέμβασης πανω στους συντελεστές  στάθμσιης όπου  αυτό κριθεί 
αναγκαίο. Η Επιτροπή της Βασιλείας  υπογραμμίζει πάντως  ότι προσπάθησε ώστε 
να μα μην προκαλέσει υπερβολική άυξηση κόστους  χρήματος  για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στην συντριπτική τους πλειοψηφία  δεν έχουν 
αξιολογηθεί  από εξωτερικούς οίκους , επιλέγοντας συντελεστή 100%  στις μη 
αξιολογημένες επιχειρήσεις. 
 
Στην Ελληνική πραγματικότητα  εκτός από τις Τράπεζες της επικράτειας  ελάχιστες 
ελληνικές επιχειρήσεις έχουν λάβει αξιολόγηση από εξωτερικούς οίκους . Αυτές 
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είναι περίπου 9 και έχουν αξιολογηθεί  από τη Moody’s ή την   S&P:  Αντένα ΤV, 
Eletson Holdings, Enterprises Holdings Corp.   Ερμής  Maritime Holdings Ltd, 
ΦΑΓΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Λαβιφαρμ. Συνεπώς οι πιστοδοτήσεις προς ελληνικές 
επιχειρήσεις  θα συνεχίσουν να σταθμίζονται με 100% εκτός ελαχίστων  
περιπτώσεων  , όπως ΔΕΚΟ ΟΤΕ και ΔΕΗ  που λόγω συμμετοχής του Ελληνικού 
Δημοσίου και της πιστοληπτικής του ικανότητας θα σταθμίζονται με 50%. 
 
Ζ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
 
Αφορούν πιστωτικές κάρτες , καταναλωτικά δάνεια  ( πχ χορηγήσεις  για αγορά ΙΧ, 
σπουδαστικά, leasing  προς ιδιώτες) , προσωπικά δάνεια , ανοικτές πιστωτικές 
γραμμές (  overdrafts, credit of line,  ανοιχτά δάνεια, δάνεια για αγορά μετοχών) , 
στεγαστική πίστη  και πιστοδοτήσεις σε μικρές επιχειρήσες. Η πρόταση της 
Επιτροπής είναι να σταθμισθούν οι πιστωδοτήσεις αυτέ με την Εσωτερική Μέθοδο 
 
Η.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
 
Απαιτήσεις που καλύπτονται πλήρως από  υποθήκες  επί ακινήτων τα οποία είτε 
ιδιοκατεικεί ή ενοικιάζει ο δανειολήπτης συνεχίσουν να δέχονται ΣΣΚ 50%. 
Αντίθετα τα ενυπόθηκα δάνεια που καλύπτονται από επιχειρηματικά ακίνητα  
δέχονται αυξημένο  ΣΣΚ 100% 
 
Θ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Πέρα από τις απαιτήσεις χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης , δέχονται στάθμιση 
με 150% ( ισοδύναμη με συντελεστή COOKE ίσο με 20%) και τα τμήματα των 
τιτλοποιημένων δανείων με βαθμολόγηση από ΒΒ+ μέχρι ΒΒ-  καθώς και το 
ανασφάλιστο τμήμα των απαίτήσεων που βρίσκονται  σε καθυστέρηση για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. 
 
Η τελευταία αυτή πρόταση ίσως  να απαιτήσεις απαναξιολόγησης των ορισμού της 
αθέτησης (default)   από την Τράπεζα. Η Επιτροπή της Βασιλείας  θεωρεί ότι  ένας 
συγκεκριμένος πιστούχος  βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης  όταν κάποια από τις 
παρακάτω συνθήκες έχει ικανοποιηθεί : 

1. Είναι πιθανόν ο πιστούχος να μην εκπληρώσει πλήρως τις δανειακές του 
υποχρεώσεις ( κεφάλαιο, τόκοι , έξοδα) 
2. ΄Εχει συμβεί κάποιο γεγονός συνδεδεμένο με τον πιστωτικό κίνδυνο του πιστούχου, 
όπως απόσβεση, ειδική πρόβλεψη, ή ρύθμιση που συνεπάγεται διαγραφή ή αναβολή 
των πληρωμών  
3. Ο πιστούχος έχει καθυστερήσεις οποιαδήποτε δανειακή του υποχρέωση πάνω από 
90 ημέρες 
4. Ο πιστούχος έχει δηλώσει στάση πληρωμών ή έχει κυρηχθεί σε αναγκαστική 
διαχείριση 
 
Η συνθήκη 3 θέτει ενα πρόβλημα τόσο στην ουσιαστική διαδικασία μεταφοράς των 
λογαριασμών  στην καθυστέρηση ός και στην μηχανογράφική  τήρηση των 
λογαριασμών σε προσωρινή καθυστέρηση.   
 
Σημειώνεται επίσης ότι η Επιτροπή προβλέπει ειδική μεταχείριση για στοιχεία εκτός 
ισολογισμού όπως τα repos  και τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς 
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αντισυμβαλλόμενους. Αντίθετα η ληκτικότητα των πιστωδοτήσεων δεν λαμβάνεται 
υπόψη στην Τυποποιημένη Μέθοδο. 
 
Εξωτερικοί Οίκοι Αξιολόγησης 
 
Οι τοπικές εποπτικές αρχές ευθύνονται για την πιστοποίηση των Αξιολογητικών 
Οίκων, των οποίων η βαθμολόγηση θα χρησιμποιηθεί για τον υπολογισμό των ΣΣΚ. Οι 
οίκοι αυτοί πρέπει να ικανοποιούν  έξι κριτήρια: της αντικειμενικότητας, της 
αναεξαρτησίας , της διαφάνειας, της διεθνούς πρόσβασης στις τοπικές εποπτικές αρχές, 
των ικανών πόρων για τέτοιου είδους αξιολογήσεις και βέβαια της αξιοπιστίας. Σε 
καμιά πάντως περίπτωση τα Πιστωτικά Ιδρύματα δε μπορούν να επιλέγουν την 
βαθμολογία του οίκου που τα «συμφέρει» για την συγκεκριμένη πιστοδότηση. Η 
Επιτροπή της Βασιλείςα καθορίζει συγκεκριμένη μέθοδολογία  επιλογής της 
αξιολόγησης  για τον πιστούχο ή την  πιστοδότηση πχ αν θα επιλεγεί η βαθμολογία για 
βραχυπρόθεσμες ή για μακροπρόθεσμες πιστοδοτήσεις, ποιά θα επιλεγεί σε περίπτωση 
που υπάρχουν περισσότερες από μία βαθμολογίες κλπ. 
 
Άμβλυση Πστωτικού Κινδύνου 
 
Στις προτάσεις της η Επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζει την σημασία των τεχνικών 
άμβλυσης του πιστωτικού κινδύνου  με την χρήση λ.χ καλυμμάτων , ασφαλιστικών 
εγγυήσεων ή πιστωτικών παραγώγων. Η Επιτροπή καθορίζει επακριβώς τα 
περιουσιακά  στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν  σαν εξασφαλίσεις , τόσο 
εμπράγματες (collateral)  όσο και ενοχικές (guarantees) 
 
Για τις πρώτες , τα καλύμματα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω ελάχιστες 
προυποθέσεις : 

• Νομική βεβαιότητα ως προς την κατοχύρωη και άσκηση του εμπράγματος 
δικαιώματος  του Πιστωτικού Ιδρύματος με τις απαραίτητες διαδικασίες 

• Χαμηλή συσχέτιση με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο , πράγμα που αποκελέι την 
παροχή λχ ίδιων μετοχών  του πιστούχου  ως κάλυμμα. 

• Εύρωστο σύστημα διαχείρισης όλων των κινδύνων από το Πιστωτικό Ιδρυμα  
γιατή η εξασφάλιση μειώνει μεν τον πιστωτικό κίνδυνο, αυξάνει δε άλλους 
κινδύνους όπως τον νομικό , τον λειτουργικό, τον κίνδυνο αγοράς  ή τον 
κίνδυνο ρευστότητας. 

• Η διαδικασία της πιστοδότησης πρέπει να συνεχίζει να εστιάζει στον κίνδυνο 
του πιστούχου και όχι στην παροχή ή μή του καλύμματος 

• Συχνή επανεκτίμηση της εμπορικής αξίας της εξασφάλισης , ακόμη και σε 
καθημερινή βάση για διαπραγματεύσιμα  αξιόγραφα 

• Ξεκάθαρες διαδικασίες στην παρακολούθηση  και διαχείριση των 
εξασφαλίσεων και ανεπτυγμένα συστήματα  συστήματα ελέγχου των. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας κατέστρωσε έναν κατάλογο από  αποδεκτές 
εμπράγματες εξασφαλίσεις, με κριτήριο την κατά το δυνατόν σταθερή αποτίμηση 
τους μέσα στον χρόνο 

1. Μετρητό  κάλυμμα κατατεθειμένο στο Πιστωτικό Ιδρύμα 
2. Χρεόγραφα εκδοθέντα από κρατικές οντότητες με βαθμολογία από ΒΒ- και 

πάνω 
3. Χρεόγραφα εκδοθέντα από επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα , 

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις με βαθμολογία από ΒΒΒ- και πάνω 
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4. Μετοχές που περιλαμβάνονται στον κύριο δείκτη του χρηματιστηρίου της 
χώρας τους 

5. χρυσός  
Προτείνονται δε  δύο τρόποι μεταχείρισής τους 
 

- η απλή μέθοδος που αντικαθστά τον ΣΣΚ του συγκεκριμένου πιστούχου  
από αυτόν που αντιστοιχεί στον εκδότη της εξασφάλισης , κάτω από 
ορισμένες προυποθέσεις 

- η αναλυτική μέθοδος  που εστιάζει στην εμπορική αξία της εξασφάλισης 
λαμβάνοντας υπόψη  την μεταβλητότητά της. 

H Επιτροπή ορίζει με γεγάλη ακρίβεια και συγκεκριμένους τύπους  τις αναγκαίες 
αναπροσαρμογές  (haircuts)  που πρέπει να γίνονται στην εμπορική αξία κάθε 
εξασφάλισης  ανάλογα με την συχνότητα επανεκτίμησης της, το νόμισμα της 
εξασφάλισης, το είδος της εξασφάλισης και της απαίτησης, την ληκτικότητα του 
καλύμματος σε σχέση με τον κίνδυνο που εξασφαλίζει  κλπ. Λεπτομέρειες βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα  http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. 
 
Για τις ενοχικές εξασφαλίσεις , θα ισχύσει καταρχήν, η «βαθμιαία» αντικατάσταση του 
ΣΣΚ του πιστούχου  με αυτόν του εγγυητή ( σύμφωνα με έναν τύπο γραμμικής 
παρεμβολής- interpolation)  με ολική  αντικατάσταση μόνο στην περίπτωση όπου 
εγγυητής είναι η Κυβέρνηση, η Κεντρική Τράπεζα ή κάποιο άλλο Πιστωτικό Ιδρυμα. 
 Για να αναγνωρισθούν όμως εγγυήσεις επί πιστώσεων  για μείωση του ΣΣΚ , θα 
πρέπει να είναι άμεσες , κατηγορηματικές, αμετάκλητες και ανεπιφύλακτες . 
Αποδεκτοί εγγυητές είναι κρατικές οντότητες, Πιστωτικά Ιδρύματα με χαμηλότερο 
συντελεστή κινδύνου  από τον πιστούχο , ασφαλιστικές εταιρείες  και επιχειρήσεις ( 
συμπεριλαμβάνεται εγγύηση της μητρικής επιχείρησης) με βαθμολογία Α και πάνω 
 
Τα παραπάνω οδηγούν στην διαπίστωση της επιτακτικής ανάγκης  τροποποίησης της 
μηχανογραφικής αντιμετώπισης όλων των εξασφαλίσεων με τήρηση λεπτομερειακών 
στοιχείων για το κάλυμμα κάθε συγκεκριμένης πιστωτικής σύμβασης ( είδος , νόμισμα, 
ληκτότητα, φερεγγυότητα εκδότη του καλύμματος, ανανέωση του καλύμματος  κλπ) 
την συχνή παρακολούθηση της εμπορικής του αξίας , το είδος της εγγύησης, την 
πιστοληπτική ικανότητα του εγγυητού κλπ. Η τροποποίηση της διαδικασίας αυτής 
πιέζει χρονικά ώστε να ανταποκριθεί η Τράπεζα στις νέες επιταγές και να 
εκμεταλλευθεί τις εξασφαλίσεις που απαιτεί για την μείωση των εποπτικών της 
κεφαλαίων αμέσως  με την έναρξη της εφαρμογής  των νέων ρυθμίσεων. Τέλος, θα 
πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε το ταχύτερο η Τράπεζα να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει πιστωτικά παράγωγα  ( credit derivatives)  για την κάλυψη για 
παράδειγμα κινδύνων συγκεντρωμένων σε έναν ορισμένο κλάδο ή σε έναν ορισμένο 
πιστούχο. 
 

• Μέθοδος εσωτερικών Συστημάτων  ( Internal ratings- based approach) 
Πρόθεση της Επιτροπής Βασιλείας είναι να ωθήσει πρεισσότερα Πιστωτικά Ιδρύματα  
στην υιοθέτηση εσωτερικών συστημάτων για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής τους 
επάρκειας, πλησιάζοντας περισσότερο τα εποπτικά ίδια κεφάλαια (Tier 1 and 2 
regulatory capital) με το οικονομικό κεφάλαιο  (economical capital). 
 
Η Επιτροπή της Βασιλείας θεωρεί ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα 
ευρύτερο σύνολο Πιστωτικών Ιδρυμάτων με επαρκείς βάσεις διαχείρισης  πιστωτικού 
κινδύνου. Η αντιμετώπιση των πιστώσεων προς καρταικές οντότητες , πιστωτικά 
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ιδρύματα και επιχειρήσεις  είναι ενιαία και αντιδιαστέλλεται σε  αυτήν των δανείων 
λιανικής τραπεζικής , των χρηματοδοτήσεων έργων υποδομής και των μετοχικών 
τοποθετήσεων στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Τα συστατικά πιστωτικού κινδύνου που 
αναγνωρίζονται είναι τέσσερα: η πιθανότητα αθέτησης  υποχρέωσης του 
αντισυμβαλλόμενου  (probability of default – PD), η ζημιά σε περίπτωση αθέτησης της 
υποχρέωσης  (Loss Given Default – LGD), η έκθεση έναντι του αντισυμβαλλόμενου  
σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσής του   (Exposure At Default –EAD) , και η 
εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη των απαιτήσεων    (Maturity –M). 
 
Απαιτήσεις έναντι κρατών, πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
Η Επιτροπή της Βασιλείας  προτείνει δύο μορφές αντιμετώπισής τους  ανάλογα με τον 
φορέα που παράγει την μέτηρηση των συστατικών του κινδύνου: 
- στην Θεμελιώδη μορφή (Foundation approach) τα Πιστωτικά Ιδρύματα εκτιμούν 
βάσει των δικών  τους υποδειγμάτων  μόνο την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης , 
ενώ για τα υπόλοιπα  τρία συστατικά κινδύνου χρησιμοποιούν την εκτίμηση που 
προτείνουν οι εποπτικές αρχές. 
- στην Εξελιγμένη μορφή  (Advanced approach)  τα Πιστωτικά Ιδρύματα  μπορούν να 
προτείνουν  τους δικούς τους υπολογισμούς  για όλα τα συστατικά κινδύνου για 
έγκριση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Η ανάλυση αυτή μετατρέπεται έπειτα σε εποπτικούς συντελεστές στάθμισης των 
στοιχείων  του δανειακού χαρτοφυλακίου, επιτρέποντας μια ακριβέστερη και 
λεπτομερέστερη απεικόνιση  των κινδύνων συγκριτικά  με την Αρχική Τυποποιημένη 
Μέδοδο του 1988. 
 
Οι κατά τόπους εποπτικές αρχές  εγκρίνουν την χρήση της κάθε μορφής της Μεθόδου 
Εσωτερικών Διαβαθμίσεων  ύστερα από μελέτη των εσωτερικών συστημάτων  του 
Πιστωτικού Ιδρύματος ως προς την ουσιώδη διαφοροποίηση των βαθμίδων πιστωτικού 
κινδύνου που εξετάζει την αρτιότητα και ακεραιότητα των αξιολογήσεων που παράγει 
και την επιστημονική του τεκμηρίωση. 
 
Δάνεια Λιανικής Τραπεζικής 
Πέρα από έναν ακριβέστερο ορισμό των χρηματοδοτήσεων αυτών  που θα 
υπογραμμίζει την αναγκαία ομοιογένεια όσων πιστώσεων εντάσσονται στην κατηγορία 
αυτή , η Επιτροπή της Βασιλείας τονίζει τη σημασία της υποδιαίρεσης τους σε τομείς 
κινδύνου ( risk segments ) καθώς και την πληθώρα  στατιστικών στοιχείων  που 
δικαιολογούν την χρήση της Ανεπτυγμένης Μορφής. 
 
Χρηματοδότηση έργων Υποδομής και Μετοχικές Τοποθετήσεις  στο επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο 
Η Επιτροπή της Βασιλείας θέλοντας να περιορίσει  την δυνατότητα των Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων  να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις  τους επενδύοντας σε μετοχές των 
πελατών τους παρά  χρηματοδοτώντας τους άμεσα , εξετάζει την θέσπιση 
κεφαλαιακών  απαιτήσεων για τις τοποθετήσεις σε μετοχές που ανήκουν  στο 
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Τόσο για το θέμα αυτό όσο και για την αντιμετώπιση των 
χρηματοδοτήσεων έργων υποδομής με πολύπλοκες δομές , η Επιτροπή  Βασιλείας 
αναμένει εκτενή σχόλια από τους ενδιαφερόμενους  
 
Ειδικότερα η Επιτροπή της Βασιλείας  προβαίνει στις προτάσεις της σε κάποιες 
καινοτομίες  όπως για παράδειγμα  αναγνωρίζει για πρώτη φορά από το 1988, τη 
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σημασία της απουσίας συγκέντρωσης του πιστωτικού κινδύνου σε ορισμένους 
πιστούχους με συνεπαγόμενη μείωση των απαιτήσεων για επαρκώς διαφοροποιημένα 
επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια  ή εξετάζει με αρκετές λεπτομέρειες την τιτλοποίηση 
στοιχείων του ενεργητικού (asset securitisation). 
 
1.12 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ  ΒΑΣΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΒΑΔΘΜΙΣΗΣ 
 
Τα συστήματ διαβαθμίσεων όχι μόνο αφορούν στην κεφαλαιακή επάρκεια  έναντι του 
πιστωτικού κινδύνου αλλά και στην καθημερινή τραπεζική πρακτική και κυρίως στην 
έγκριση και παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων . 
Η τεχνική της προσεγγίσεως  των εσωτερικών  διαβαθμίσεων  σε σχέση με την 
τυποποιημένη μέθοδο  αποτελεί τη τρέχουσα πρακτική των ευρωπαικών τραπεζών. 
Αν προσεγγίσουμε το θέμα ιστορικά  θα δούμε ότι από το 1988 σύμφωνα με το 
σύμφωνο της Βασιλείας  η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών στηρίζονταν στο 
κανόνα  8% , δηλαδή για κάθε χορήγηση 100 ευρώ θα έπρεπε η τράπεζα να διαθέτει 8 
ευρώ ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων γεγονότων , Αυτό 
οδήγησε τις τράπεζες να αναζητήσουν περισσότερο αξιόπιστους μεθόδους διαχείρησης 
των διαθεσίμων κεφαλαίων τους  και στην αναζήτηση πηγών άντλησης κεφαλαίων με 
χαμηλότερο κόστος. 
Παράλληλα ετέθησαν  και  μια σειρά  από ερωτήματα  σε σχέση με την ίδια τη φύση 
του πιστωτικού κινδύνου και τις δυνατότητες ποσοτικοποίησής του και διαχείρισής του 
όπως: 

- όλοι οι αντισυμβαλλόμενοι με τις τράπεζες και ιδιαίτερα οι 
χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις  έχουν την ίδια πιστοληπτική ικανότητα; 

- έχουν όλοι οι δανειολήπτες την ίδια ευχέρεια αποπληρωμής των 
ύοποχρεώσεών τους και κάτω από ποιές συνθήκες ; 

- είναι δυνατόν οι χρηματοδοτήσεις να διαφοροποιούνται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να ελαχιστοποιείται συνολικά για την τράπεζα το ενδεχόμενο μη 
είσπραξης των απαιτήσεων που προκύπτουν από αυτές: 

- πόσο μπορεί να διαχειριστεί η τράπεζα την μεταβλητότητα των πάσης 
φύσεως αξιών που λαμβάνονται ως εξασφαλίσεις έναντι των 
χρηματοδοτήσεων (ακίνητα, μετοχές, εμπορεύματα, αξιόγραφα) και πως 
μπορεί να εκτιμηθεί η έκταση των κεφαλαίων που βρίσκονται σε 
πραγματικό πιστωτικό κίνδυνο: 

- πως μπορεί να διαχωρισθεί το «οικονομικό κεφάλαιο»  δηλαδή το 
πραγματικό ύψος του κεφαλαίου που δύναται να απωλεσθεί σε περίπτωση 
αθέτησης από το «εποπτικό κεφάλαιο» δηλαδή το ελάχιστο ύψος των ίδιων 
κεφαλαίων που επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές: 

Στο σύχρονο ,εντωμεταξύ, τραπεζικό περιβάλλον ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων 
φαίνεται , λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού σε μια παγκοσμιοποημένη αγορά , να 
αλλάζει από χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή σε  διαχειριστή  χρηματοοικονομικών 
κινδύνων. 
Τέλος ο ρόλος των τεχνολογιών της πληροφορικής στην διαχείριση και αποθήκευση 
πληροφοριών  είναι καταλυτικός στις τραπεζικές εργασίες  , καθώς υπάρχει η 
δυνατότητα εξαγωγής  στατιστικών συμπερασμάτων σε σχέση με την συναλλακτική 
συμπεριφορά και την ικανότητα των οικονομικών μονάδων (άτομα ή εταιρείες) να 
αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους . 
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Ολα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει τις τράπεζες στην ανάπτυξη συστηματικής 
εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης  και μεθοδολογίας  για την εκτίμηση του ύψους 
της απώλειας σε περίπτωση μη συνεπούς αποπληρωμής των απαιτήσεων τους. 

 
Οι τράπεζες θεωρούν την πίστωση ως «προσδοκία» για την είσπραξη ενός ποσού σε 
καθορισμένο χρόνο και ως πιστωτικό κίνδυνο η προσδοκία αυτή  να μην ικανοποιηθεί 
μέσα στον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.. Η αθέτηση αυτή ή αστοχία (default rate)  
σε σχέση με έναν πιστούχο θεωρείται ότι συμβαίνει όταν ένα από τα παρακάτω 
γεγονότα λαμβάνει χώρα¨ 

- όταν θεωρείται δεδομένο ότι ο πιστούχος δεν θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί  στις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

- όταν σε σχέση με συγκεκριμένη πιστοδότηση υπάρχει διαγραφή , 
πρόβλεψη  ή ρύθμιση οφειλών, 

- όταν ο πιστούχος έχει καθυστερημένες οφειλές πάνω από 90 ημέρες  
και  

- όταν ο πιστούχος έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης 
 
Εν τέλει οι τράπεζες έχουν να απαντήσουν  σε ένα περίπλοκο ερώτημα που αφορά τον 
πιστολήπτη: Ποιός είναι, τι ικανότητες αποπληρωμής έχει , που θα χρησιμοποιήσει τα 
κεφάλαια πουζητά, μέχρι τι ποσό να τον χρηματοδοτήσουμε, με τι περιθώρια 
επιτοκίου, για πόση διάρκεια, με ποιές εξασφαλίσεις, μήπως τελικά δεν τα εισπράξουμε  
και κάτω από ποιές συνθήκες μπορεί το τελευταίο να συμβεί: 
 
Στο σημείο αυτό η τεχνολογία υποβοηθά αποτελεσματικά  για να συνδυαστούν 
αποτελεσματικά πληροφορίες  οπως πχ ο βαθμός συνέπειας  στην αποπληρωμή 
προηγούμενων χρηματοδοτήσεων, η αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων  του 
χρηματοδοτούμενου ( ισολογισμοί, αποτελέσματα , ταμειακέ ροές κλπ) και κυρίως η 
εξέταση ορισμένων ποιοτικών στοιχείων  που απαιτούν ανθρώπινη κρίση  όπως η 
οργάνωση και η διοίκηση της επιχείρησης, η καταλληλότητα του εξοπλισμού, η 
σκοπιμότητα της επένδυσης κλπ. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν πρόκειται για χρηματοδοτήσεις που αφορούν την λιανική 
τραπεζική ,  τα πελατολόγια στόχος αναλύονται ως μονάδες με συγκεκριμένα ομοειδή 
χαρακτηριστικά , όπως πχ η ηλικία , η οικογενειακή κατάσταση, η περιουσιακή 
κατάσταση , το επάγγελμα  κλπ. 
 
Η κατανομή των κινδύνων δίνεται με ένα απλό συμβολικό τρόπο σε μία κλίμακα που 
έχει υιοθετήσει το κάθε πιστωτικό ίδρυμα και που σε κάθε βαθμίδα του αντιστοιχεί ένα 
συγκεκριμένο ποσοστό αστοχίας. 
 
Παράδειγμα σε μία κλίμακα 10 βαθμίδων  το 1 αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό 
αστοχίας και το 10 στο υψηλότερο. 
 
Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει ο συντελεστής 8% να διαοροποιείται σε 
συνάρτηση με το ποσοστό αστοχίας  που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμίδα του εσωτερικού 
συστήματος διαβάθμισης. 
 
Η ανάπτυξη των μοντέλων αυτών συστήματος διαβάθμισης δεν είναι καθόλου εύκολη 
υπόθεση για την κάθε τράπεζα, απαιτεί χρόνο  για την δημιουργία των στοιχείων, 
κυρίως για την καταγραφή των γεγονότων αστοχίας αλλά απαιτείται πάνω απ’ όλα 
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πειθαρχία και συνέπεια στην χρησιμοποίησή του. Επίσης προκειμένου να μην 
υπάρξουν προβλήματα άνισης μεταχείρισης , για την δημιουργία και χρήση τέτοιων 
μοντέλων  από διαφορετικές τράπεζες , θα πρέπει να καθίστανται ενήμερες οι 
Εποπτικές αρχές τους. 
Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν πάντα ενήμερα και επικαιροποιημένα 
χρησιμοποιούμενα στοιχεία , κοινά στοιχεία κινδύνου της αγοράς και των κλάδων 
επιχειρηματικότητας, γνώση των φορολογικών κανονισμών και του νομικού πλαισίου 
και συμβατότητα των τεχνικών θεμάτων προκειμένου να εξασφαλισθεί η σύγκλιση της 
μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί η κάθε τράπεζα. 
 
Επειδή τα χαρτοφυλάκια του ενεργητικού των τραπεζών ( συναλλαγών και επενδύσεων 
& χορηγήσεων)  εμφανίζουν διαφορετικές παραμέτρους  που αφορούν την αξιολόγηση 
του ρίσκου και του κινδύνου  τους ( βλ και παράρτημα 4) και για να αντιμετωπισθούν 
οι συναφείς δυσκολίες, η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει στις τράπεζες να 
χρησιμοποιήσουν  διαφορετικά συστήματα εσωτερικής διαβάθμισης ανάλογα με το 
είδος του αντισυμβαλλομένου.: 
Τράπεζες (banks)  
Χώρες (sovereigns)  
Επιχειρήσεις (corporates)  
Χρηματοδοτήσεις έργων (project finance)  
Πελάτες λιανικής(retail)  
Συμμετοχές (equities) 
Χώρες  
 
 
Εσωτερικά Μοντέλα αξιολόγησης χορηγήσεων προιόντων λιανικής ( 
retail) και επιχειρηματικής (corporate) τραπεζικής  
 
Η ανάγκη καταγραφής των κινδύνων χρηματοδότησης προκειμένου να ελεγχθούν οι 
πιθανοί κίνδυνοι και να παρθεί η κατά το δυνατόν ασφαλέστερη απόφαση 
χρηματοδότησης τόσο για την Τράπεζα ( ποσό , χρόνος , επιτοκιακή πολιτική , 
διασφαλίσεις) όσο και την επιστροφή των κεφαλαίων από τον ιδιώτη η την επιχείρηση 
(δόση, έξοδα, επιτόκιο, παροχή διασφαλίσεων ) σε εύλογο χρονικό διάστημα , χωρίς να 
αντιμετωπισθεί πιθανός κίνδυνος αθέτησης , απασχόλησε και απασχολεί διαχρονικά τις 
τράπεζες και τα πιστωτικά Ιδρύματα. . Κατά καιρούς οι χορηγήσεις υπακούν σε 
ασφαλείς και αυστηρούς κανόνες συντηριτισμού, ιδιαίτερα όταν δημιουργείται ένα 
καινούργιο χρηματοδοτικό προιόν και πρέπει να δοκιμασθεί σε  μέρος ,  τμήμα του 
επιθυμητού πελατολογίου και στη συνέχεια , λόγω της όλο και συνεχούς πίεσης του 
ανταγωνισμού και την ανάγκη  προσέλκυση της πελατείας  για επίτευξη μεγαλυτέρου 
μεριδίου αγοράς και των συναφών κερδών για τους μετόχους τα κριτήρια αμβλύνονται 
και αποφασίζονται όλο και μεγαλύτερες διευρήνσεις, αποκλίσεις  και αιτιολογήσεις  
προκειμένου να  ικανοποιήσουν  το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτημάτων 
χρηματοδότησης. 
 
Η ανάπτυξη μοντέλων credit scoring  ( βαθμολόγηση κριτηρίων  ή ποσοτικοποίηση 
των ποιοτικών πληροφοριών ) εμφανίστηκε προκειμένου να  διαμορφωθεί ενιαία 
αξιολογική λογική για την αντιμετώπιση μαζικών αγορών . όπως είναι αυτές που 
απευθύνεται κατά κύριο λόγο η καταναλωτική πίστη και η παροχή πιστωτικής κάρτας. 
Ο στόχος ήταν να δοθεί ένα μοντέλο ύποστήριξης της σωστής και ασφαλούς απόφασης  
αξιοποιώντας τις ελάχιστες αναγκαίες πληροφορίες  με απλή και ταχεία διαδικασία 
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RETAIL (ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ) 
 
Παράδειγμα ( Scoring criteria for the approval of application per personal needs/ 
mortgages and credit cards) 
 
 
 Κριτήρια  Αποδοχή βαθμολόγηση 
1 κατοικία • Οικία με 

οικόπεδο 
• Διαμέρισμα 
• Φυλοξενούμενος
• ενοίκιο 

3 
 
2 
1 
0 

2 Παραμονή στην ίδια 
διεύθυνση 

• > 5 χρόνια 
• 3-5 χρόνια 
• 1-3 χρονια 
• 7 μήνες -1 χρόνο 
• 0-6 μήνες 

4 
3 
2 
1 
0 

3 Επάγγελμα  • ανωτερο 
στέλεχος 

• μέσαιο στέλεχος 
• δημόσιος 

υπάλληλος 
• ελευθερος 

επαγγελματίας 
• συνταξιούχος 
• εργάτης 

6 
 
5 
4 
 
 
3 
2 
1 

4 Χρόνος στην εργασία • >8 χρόνια 
• 5-8 χρόνια 
• 2-5 χρόνια 
• 1-2 χρόνια 
• <1 χρόνο 

4 
3 
2 
1 
0 

5 Τηλέφωνα επικοινωνίας  • ναι 
• οχι 

2 
0 

6 Σχέσεις με την Τράπεζα • καμία 
• καταθέσεις 
• λογαριασμός 

όψεως 
• στεγαστικό 

δάνειο 
• πιστωτική κάρτα 
• αλλο δάνειο 

0 
6 
5 
 
4 
 
2 
1 

7 Οικογενειακή κατάσταση • εγγαμος 
• αγαμος  
• διαζευμένος ή 

χήρος 

4 
3 
2 

8 Εξαρτώμενα μέλη • 0 1 
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• 1-2 
• 3 
• >3 

3 
2 
1 

9  Εισόδημα  • > €30.001 
• 25.001-30000 
• 20.001-25.000 
• 15.001-20.000 
• 10.001-15.000 
• 5.001-10.000 
• 0-5000 

6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

10  εγγυητής • με καταθέσεις 
στην τράπεζα 

• με εισόδημα  
βαθμολογούμεν
ο μεταξύ 3-6 

• με οφειλές προς 
την τράπεζα 

4 
 
 
4 
 
1 

 • Βαθμολόγηση 
μέχρι 10 rate 5 

• Βαθμολόγηση  11-
16 rate 4 

• Βαθμολόγηση 17-
28 rate 3 

• Βαθμολόγηση  29-
33 rate 2 

• Βαθμολόγηση >33 
rate 1 

 
 
 
 

 
  Σύμφωνα με τη τραπεζική πρακτική 
εφόσον το rate  είναι 3 και κάτω και 
εφόσον συντρέχουν : 

• Η μηνιαία δόση δεν 
υπερβαίνει το 35-40 % του 
μηνιαίου εισοδήματος 

• Δεν υπάρχουν τα στοιχεία 
του δανειολήπτη σε 
διατραπεζικές ή 
ασφαλιστικές Black list  

• Δεν υπάρχει αρνητική 
συμπεριφορά του 
δανειολήπτη προς την 
τράπεζα (πιστοδοτική 
συνέπεια? ληξιπρόθεσμες 
παλαιότερες οφειλές, 
ρυθμίσεις), τότε 

πραγματοποιείται η χορήγηση 
του αιτούμενου ποσόύ , 

 
 
CORPORATE (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ) 
 
Η αξιολόγηση όμως των εμπορικών ή μεταποιητικών επιχειρήσεων , των εταιρειών και 
των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με μεγαλύτερες  ανάγκες δανεισμού δεν είναι με 
ασφάλεια εφικτή  με βάση τα μοντέλα  που προαναφέρθηκαν και που αφορούν στην 
εκτίμηση προσωπικών πληροφοριών. 
Τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν για τις περιπτώσεις αυτές στηρίζονται κατά βάση σε 
απολογιστικά στατιστικά δεομένα για τον λόγο αυτό χρήζουν τακτικής αναθεώρησης 
εφόσον τα δεδομένα αλλάζουν και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ή 
μεταβολές   της  αγοράς  
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Για τον σκοπό αυτό και προκειμένου να καλυφθεί η απαραίτητη πληροφόρηση  τα 
μοντέλα αυτά αξιολογούν παράλληλα μια σειρά ποιοτικών κριτηρίων που σχετίζονται  
Α) με τις συνθήκες αγοράς ( κίνδυνος κλάδου δραστηριότητας/ επίπεδο 
αναταγωνισμού στην περιοχή δραστηριοποίησης)  
Β) την διοίκηση και τους φορείς ( ηλικία κύριου φορέα, εμπειρία φορέων, σταθερότητα 
διοίκησης , διάδοχη κατάσταση, οικονομική επιφάνεια των φορέων, πιστοδοτική 
συνέπεια φορέων, δυσμενή στοιχεία φορέων και συγγενών επιχειρήσεων ) 
Γ) την ίδια την επιχείρηση ( έτη δραστηριοποίησης στο αντικείμενο, συγκέντρωση 
πελατείας , ενδείξεις διαρροής βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων, σαφείς  κίνδυνοι από 
αντιδικίες ,επισφάλειες κλπ 
Δ) την λειτουργία και την ρευστότητα της επιχείρησης ( πορεία – δραστηριότητα κατά 
την τελευταία 3 ετία, κερδοφορία επί του κύκλου των εργασιών, χρηματοοικονομική 
μόχλευση, σύνολο ξένων κεφαλαίων  επί του κύκλου των εργασιών, άμεση 
ρευστότητ;α , πιστοδοτική συνέπεια της επιχείρησης, δυσμενή επιχείρησης, ροή 
χρηματοδοτικών αιτημάτων για την αύξηση του δανεισμού 
 
Τα μοντέλα αυτά  παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην ποιότητα των 
χρηματοδοτήσεων έναντι πιθανών αθετήσεων ( καθυστερήσεις , επισφάλειες) καθώς 
απέδωσαν με στατιστικά αποδεδειγμένη ακρίβεια  επιτάχυνση και απλοποίηση της 
εγκριτικής διαδικασίας καλύτερη εξυπηρέτηση ομοειδών πελατών εξαιτίας του 
περιορισμού των υφιστάμενων πληροφοριών, οικονομία κλιμακος ( ιδιαιτέρως 
ανθρωπίνων πόρων και σχετικού κόστους) και τη δυνατότητα  αυτοδύναμης ( in-house) 
αναθεώρησής του μοντέλου και της προσαρμογής του στο διαρκώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον  των αγορών , την εκάστοτε πολιτική χρηματοδοτήσεων ( πολιτική ή 
κοινωνική / κίνδυνος αγοράς)  
Ειδικά για τις επιχειρήσεις και τις χρηματοδοτήσεις που τις αφορούν μπορούμε να 
παρατηρήσουμε στον παρακάτω πίνακα τους επιμέρους συντελεστές σταθμίσεως με 
βάση , το ποσοστό αστοχίας της κάθε βαθμίδας του εσωτερικού συστήματος 
διαβάθμισης  καθώς και την τελική διαφοροποίηση  του 8% σε κάθε βαθμίδα ( ) 
πίνακας προκύπτει από το κείμενο της Basel Committee on Banking Supervision , the 
internal rating- based approach/ January 2001) 
 
Ποσοστό αστοχίας με βάση το 
εσωτερικό σύστημα διαβαθμίσεως Συντελεστής σταθμίσεως Κεφαλαιακή επάρκεια 

0,03 14 1,12 
0,05 19 1,52 
0,1 29 2,32 
0,2 45 3,60 
0,4 70 5060 
0,5 81 6048 
0,7 100 8,00 
1 125 10,00 
2 192 15,36 
3 246 19,68 
5 331 26,48 
10 482 38,56 
15 588 47,04 
20 625 50,00 
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Συμπεράσματα 
 
Είναι φανερό πως ανάλογα  με την κατανομή των χορηγήσεων  στις διάφορες  
βαθμίδες του εσωτερικού συστήματος διαβάθμισης  προκύπτει ανάλογη κεφαλαιακή 
απαίτηση. Για παράδειγμα άν μία τράπεζα επιλέξει κατανομή χορηγήσεων  που 
επικεντρώνεται στις κατηγορίες χαμηλού κινδύνου , προκύπτει αισθητά πολύ 
χαμηλότερο ύψος εποπτικών κεφαλαίων  από το 8%. Αντίθετα η συγκέντρωση 
μεγαλύτερου ποσοστού  χορηγήσεων σε βαθμίδες υψηλού κινδύνου δημιουργεί σαφώς 
υψηλότερες απαιτήσεις σε κεφάλαια.  
Με τα συστήματα διαβαθμίσεως οι τράπεζες αναπτύσουν μηχανισμό αφενός σύγκλισης 
του εποπτικού με το οικονομικό κεφάλαιο και δημιουργείται , αφετέρου, η δυνατότητα 
ελέγχου κατά τις χορηγήσεις του επιθυμητού συνολικού ποσοστού αστοχίας. 
 
Με τον τρόπο αυτό , τα πιστωτικά ιδρύματα οδηγούνται σε σύστημα αυτοελέγχου ή 
αυτοεποπτείας ως προς την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους. 
 
Αν και η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η λύση της διαχείρισης του 
πιστωτικού κινδύνου, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η διαβάθμιση του πιστωτικού 
κινδύνου επηρεάζεται έντονα από τις οικονομικές εξελίξεις  γενικότερα. Ετσι , σε 
περιπτώσεις δυσμενών συνθηκών  και συγκυριών , όπου οι χορηγήσεις υψηλού 
κινδύνου  τείνουν να αυξηθούν , οι τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες να αυξήσουν 
παράλληλα  την απαίτηση σε ίδια κεφάλαια και να συγκλίνουν το οικονομικό και το 
εποπτικό τους κεφάλαιο. 
Το εποπτικό κεφάλαιο θα πρέπει πάντα να είναι δυνατόν να αποτελεί τον ευρύτερο 
μηχανισμό απορρόφησης εν γενει χρηματοοικονομικών κραδασμών , αλλά αυτό 
σημαίνει ότι οι τράπεζες  αναπτύσσουν  παράλληλα μηχανισμούς έγκαιρης 
προυδοποίησης και εκτίμησης. 
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1.13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 
 
Παραδείγματα Συντελεστών Στάθμισης Κινδύνου  
 
Αξιολόγηση ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Πιστωτικό 

Ιδρυμα Α 
Πιστωτικό  
Ιδρυμα Β 

ΔΕΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΑΑ+ έως 
ΑΑ- 

0% 20% 20% 20% 20% 

Α+ έως Α- 20% 50% 50% 20% 50% 
ΒΒΒ+ 
εώςΒΒΒ- 

50% 100% 50% 20% 100% 

ΒΒ+ 
έωςΒΒ- 

100% 100% 100% 50% 100% 

Β+έως Β- 100% 100% 100% 50% 150% 
χαμηλότερο 150% 150% 150% 150% 150% 
Καμία  100% 100% 50% 20% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
 
Εσωτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν οι Τράπεζες 
 
  

• Αν  η κεφαλαιακή απαίτηση για επιχειρηματικό δάνειο σε πιστούχο με ΒΒ  θα 
είναι  περίπου 8% και χαμηλότερο  για καλύτερους πιστούχους πχ ΑΑΑ μπορεί 
να είναι περίπου 1,1% 

• Οι απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων που έχουν προτεραιότητα (senior claims)  
λαμβάνουν LGD ίσο με 50% ενώ οι υποδεέστερες ή θυγατρικές τους 
(subordinated)  75% 

• Ορισμένα είδη χρηματοοικονομικών εμπράγματων  εξασφαλίσεων μπορούν να 
μειώνου την έκθεση σε κίνδυνο  με προκαθορισμένες προσαρμογες της αξία  
τους (hair cuts ) ύστερα απο εισηγήσεις των Audit Committee και της 
Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου της 

• Τα αστικά και επιχειρηματικά ακίνητα μειώνουν την LGD σε 40%  εάν ο λόγος 
καλύματος / απαίτηση υπερβαίνει το 140% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. 
 
Διαβάθμιση Ελληνικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων  ( ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

Moody’s S&P 

Αγροτική Τράπεζα Βaa1 ΒΒ 
Alpha Bank A3 BBB+ 
Τράπεζα Αττικής Ba1 BB+ 
Εμπορική Τράπεζα Baa1 BBB- 
EFG Eurobank Ergasias A3 BBB+ 
Γενική Τράπεζα Baa3 BBB- 
Εθνική Τράπεζα της 
Ελλαδος 

A3 BBB+ 

Τράπεζα Πειραιώς Baa2 BBB 
Λοιπές NR NR 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  4. 
 
Πρακτικά θέματα που προκύπτουν από την μέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου,  για τις δύο μεγάλες ομάδες του ενεργητικού των τραπεζών ( χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων  και χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων) και η διαφοροποίηση των παραμέτρων 
τους. 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  & 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συνέχεια παρατηρήσεων, 
σε πολλά και μικρά τακτά 
διαστήματα 
 

Ασυνέχεια παρατηρήσεων, 
σε λίγα και μεγάλα, μη 
τακτά  διαστήματα 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Εκδότες Ομολόγων 
Αμεσα παρατηρήσιμη και 
δημόσια διαθέσιμη 

Πιστούχοι 
Διαφορετικές εκτιμήσεις 
Όχι άμεσα παρατηρήσιμη 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 
/ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

Ελάχιστα Μεγάλη αβεβαιότητα 
τελικής είσπραξης  των 
επισφαλών απαιτήσεων , 
ίσως μετά από δικαστικούς 
αγώνες και διαδικασίες 
ρευστοποίησης των 
καλυμμάτων 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ 
(hedging) 

Πολλά ( πχ παράγωγα) Λίγα (πχ τιτλοποίηση) 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεγάλη Μικρή ως αδύνατη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  5. 
 
Σημαντικότητα των κριτηρίων (σε ποσοστό) , στην εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου 
κατά την εξέταση χρηματοδοτικού αιτήματος από επιχείρηση , στην Ελληνική 
τραπεζική πραγματικότητα ( Οικονομικός / Επενδύσεις 2.11.2002) 
 

κριτήρια σημαντικότητα 
Κέρδη προ τόκων και φόρων/σύνολο ενεργητικού 12,46
Καθαρά κέρδη μετά φόρων/ίδια κεφάλαια 36,02
Σύνολο υποχρεώσεων/σύνολο ενεργητικού 1,28
Σύνολο υποχρεώσεων /cash flow 3,65
Χρηματοοικονομικά έξοδα / πωλήσεις 4,19
Γενικά και διοικητικά έξοδα/πωλήσεις 1,94
Εμπειρία των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης 28,82
Ανταγωνιστική θέση στην αγορά 4,59
Τεχνολογική υποδομή και εξοπλισμός 3,70
Οργανωτική δομή και προσωπικό 3,11
Ειδικα ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα επιχείρησης 0,01
Ευελιξία στην αγορά  0,18
Σύνολο  100
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1.1.Εισαγωγή  
 
 
Μια ουσιαστικά θεμελιώδης ενότητα που απασχολεί τη Διεθνή τραπεζική και ιδιαίτερα 
την Επιτροπή της Βασιλείας είναι εκείνη που  αφορά στο ζήτημα της διαχείρισης των 
κινδύνων  [RISK MANAGEMENT IN BANKING]  στους οποίους  εκτίθενται τα 
πιστωτικά ιδρύματα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους. 
Αναλυτικότερα οι κίνδυνοι που έχουν περιγραφεί και για τους οποίους έχουν 
αναπτυχθεί μέθοδοι ποσοτικοποίησης και χειρισμού είναι: 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος  
 Ο κίνδυνος από έλλειψη ρευστότητας 
 Επιτοκιακός κίνδυνος 
 Κινδυνος αγοράς 
 Συναλλαγματικος κίνδυνος 
 Λειτουργικος κίνδυνος 

 
 
 
 
 

                                             
 1.2  ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 
 
Η διαχείριση κινδύνου βασίζεται σε ποσοτικές μετρήσεις του κινδύνων Αυτό 

συμβαίνει γιατί  δεν είναι δυνατόν να ελέγξεις το ρίσκο, ή να θέσεις όρια χωρίς 

ποσοτικά μέτρα κινδύνου. Τα ποσοτικά μέτρα έχουν δραματικά βελτιωθεί τα 

τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο μέτρων ρίσκου. Όλα σκοπεύουν 

στην εκτίμηση της μεταβολής στόχων μεταβλητών όπως κέρδη ή η τιμή της 

αγοράς προερχόμενη από κάποια τυχαία παράμετρο όπως επιτόκιο ή οποιαδήποτε 

άλλη παράμετρο της αγοράς. Υπάρχει ένα πλήθος συγκεκριμένων ποσοτικών 

δεικτών  ρίσκου τα οποία χρησιμοποιούνται. Μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 

κατηγορίες: 

 

1.  την  ευαισθησία των στόχων μεταβλητών, όπως τα  κέρδη ή τα όρια των επιτοκίων 

στις μετακινήσεις θεμελιωδών παραμέτρων της αγοράς, Με την ευαισθησία στόχος 

είναι η σύλληψη της απόκλισης  των στόχων που είναι μεταβλητοί και  

προερχόμενα από την μετακίνηση μιας μονάδας σε μια σταθερή ποσότητα της 

αγοράς (για παράδειγμα, ένα επιτόκιο που μετατοπιζεται  κατά 1%). 

2. την μεταβλητότητα , η οποία συλαμβάνει την ποικιλότητα  γύρω από το μέσο μιας 

οποιασδήποτε τυχαίας μεταβλητής  τέτοιων μεταβλητών η οποία είναι μια 
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στατιστική μέτρηση της διασποράς γύρω από τον μέσο, ( προς τα πάνω αλλά και 

προς τα κάτων) και 

3. η βάση του  ρίσκου η οποία είναι το μέγεθος ενάντιων αποτελεσμάτων για 

παραμέτρους αβεβαιότητας σε  στόχους μεταβλητών.  Εκφράζονται ως οι 

‘χειρότερες περιπτώσεις’ τιμών τέτοιων στόχων μεταβλητών, όπως κέρδη με 

κάποια πιθανότητα συνδεδεμένη με αυτήν την τιμή. 

 

Αυτοί οι διαφορετικοί τύποι μέτρων ταιριάζουν μαζί διότι απευθύνονται σε 

διαφορετικές διαστάσεις του ρίσκου. Το μέτρο της κάτω πλευράς ( βάσης ) είναι το πιο 

‘περιεκτικό’ μέτρο ρίσκου. Θα δειχθεί ότι περιέχει την ευαισθησία και την 

μεταβλητότητα μαζί με το ενάντιο αποτέλεσμα της αβεβαιότητας. Μέτρα τύπου VAR 

(Value at Risk) ανήκουν στην τρίτη κατηγορία.  Ξεκινώντας από απλά προς πιο 

περίπλοκα μέτρα οι γενιές μέτρων ρίσκου μπορούν να ταξινομηθούν όπως φαίνεται 

στην εικόνα .1. 

  Αυτό το κεφάλαιο καθορίζει αυτούς τους τρεις τύπους μέτρων ρίσκου και καταγράφει 

τις σχετικές τεχνικές. Η εισαγωγή τραβάει μια γραμμή μεταξύ εκείνων των ρίσκων τα 

οποία είναι απροσδιόριστα και άλλων που μπορούν πιο εύκολα να συλληφθούν με 

ποσοτικά μέτρα. Έπειτα   η ευαισθησία, η μεταβλητότητα και η κάτω πλευρά μέτρων 

για το ρίσκο εισάγονται και καταγράφονται. 

 

 

 
                  Ποσοτικοί δείκτες ρίσκου 

 

 

 
  1 Ευαισθησία  

 
 
 
 
   2 Μεταβλητότητα 
 
 
 

Ρίσκο κάτω πλευράς ή         3  
 τιμή σε ρίσκο  

 
Εικόνα .1   
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   ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ  ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ    
 

Όλοι οι τυχαίοι παράγοντες που αλλάζουν το περιβάλλον και τις οικονομικές 

αγορές –  επιτόκια, τιμή συναλλάγματος δείκτες μετοχών – δεν είναι μετρήσιμα. 

Υπάρχουν αναμενόμενα και μη αναμενόμενα γεγονότα τα οποία ριζοσπαστικά και 

απότομα αλλάζουν το γενικό περιβάλλον. Τέτοια μη προβλέψιμα γεγονότα μπορεί 

να δημιουργήσουν μοιραία ρίσκα και να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις στην 

χρεοκοπία. 

   Ο μόνος τρόπος να διαχειριστούμε τέτοια ρίσκα είναι μέσω  σεναρίων ευαισθησίας 

(stress) ή ‘χειρότερων περιπτώσεων’ όπου όλες οι σχετικές παράμετροι παίρνουν 

ακραίες τιμές. Αυτές οι τιμές θεωρούνται απίθανες αλλά εξυπηρετούν τον σκοπό του 

να φανερώνουν τις συνέπειες τέτοιων περιπτώσεων. Ο έλεγχος του στρες είναι μια 

κοινή πρακτική για πάρα πολύ  απίθανα γεγονότα. Για παράδειγμα πρακτορεία 

αποτίμησης, χρησιμοποιούν στρες σενάρια για να αποτιμήσουν το ρίσκο για μια 

βιομηχανία ή για μια συνδιαλλαγή. Οι περισσότερες μονάδες τραπεζικών κεφαλαίων  

χρησιμοποιούν στρες σενάρια για να δουν πως το χαρτοφυλάκιο της αγοράς θα 

συμπεριφερθεί. 

  Ακραία σενάρια επίσης χρησιμοποιούνται για να δομήσουν συνδιαλλαγές με 

διάφορους   πιστωτικούς κατευναστές ρίσκων οι οποίοι προστατεύουν τους εαυτούς 

τους από την αθέτηση του δανειζόμενου. Τέτοιες συνδιαλλαγές εμπεριέχουν 

σχεδιασμένα οικονομικά, LBO (Leveraged Buy Out)  ή  εγγυήσεις. Η προστασία 

παρέχεται μέσω εχεγγύων,  τρίτων μερών εγγυήσεις, αποζημιώσεων για την αθέτηση 

της συμφωνίας, ή διάφορων  άλλων μηχανισμών ασφαλείας όπως λογαριασμών 

διαθέσιμων αποθεμάτων. 

 

Η ανάπτυξη λογαριασμών διαθέσιμων αποθεμάτων οι οποίοι είναι προσιτοί   στον 

δανειστή μόνο, ενεργοποιούνται όταν ενάντιες καταστάσεις συμβαίνουν. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις σενάρια στρες βοηθούν να εξακριβώσουμε τον βαθμό της ασφάλειας που 

παρέχεται από την δομή και πόσο μακριά από το βασικό σενάριο είναι οι ακραίες 

συνθήκες που δημιουργούν την έλλειψη και τις απώλειες. 
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Σενάρια στρες και ποσοτικά μέτρα ρίσκου δεν είναι ο μόνος δρόμος για να συλλάβεις 

όλες τις αβεβαιότητες. Πρώτα, είναι περιορισμένα σε ένα μερικο  σύνολο υποθέσεων 

και εύκολα  μπορούν να υποτιμήσουν κάποια ρίσκα. Δεύτερον είναι απροσδιόριστα, 

που σημαινει ότι απαιτούν μια κριτική αποτίμηση, παρά την δημιουργία υποθέσεων   

για την χειρότερη περίπτωση. Ακόμα και η πιο απλή πιστωτική εφαρμογή απαιτεί 

κάποια κρίση με σεβασμό στην ικανότητα διαχείρισης του δανειζόμενου, την 

προσδοκία για την βιομηχανία, την πιθανή συμπεριφορά των μετόχων, την σχέση με 

την εταιρεία που κατέχει τις μετοχές και πολλά άλλα. Κάποιοι παράγοντες δεν 

ποσοτικοποιούνται. Για αυτό τον λόγο  οποιαδήποτε διαδικασία  προσπάθειας  που θα 

γεννήσει το ρίσκο απαιτεί μια κριτική αξιολόγηση. Η ποσοτική διαχείριση του ρίσκου 

δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο της κρίσης. Αντιθέτως η διαδικασία διαχείρισης του 

ρίσκου θα πρέπει να καλύπτει και τις δύο ποσοτικές και ποιοτικές αξιολογήσεις. 

   

Οι ποσοτικές τεχνικές απευθύνονται μόνο σε εκείνα τα ρίσκα τα οποία είναι 

μετρήσιμα. Απροσδιόριστα ρίσκα πρέπει να αποτιμούνται προσεκτικά. Παρόλα αυτά η 

τρέχουσα τάση είναι να επικεντρωθούμε σε ποσοτικά μέτρα και να επεκτείνουμε την 

εμβέλεια τους. Αυτό διότι όλες οι μετρήσεις για το ρίσκο θα πρέπει να μεταφράζονται 

στο τέλος σε απαιτούμενο κεφάλαιο έτσι ώστε να προστατεύσει την τράπεζα απέναντι 

σε  μη ευχάριστες συνθήκες. Αυτή η έμφαση σε ρίσκο βασιζόμενο στο κεφάλαιο δίνει 

κίνητρα για εκτεταμένη χρήση  των ποσοτικών μέτρων ρίσκων τουλάχιστον όσο είναι 

δυνατόν. Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται σε αυτά τα ποσοτικά μέτρα  για τα ρίσκα. 

Καλύπτει ευαισθησία, μεταβλητότητα και τιμή  ρίσκου. 

 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
 
Η ευαισθησία  ορίζεται  ως ο λόγος της μεταβλητότητας των κερδών ( συμμετέχουν τα 

περιθώρια των επιτοκίων ή οι μεταβολές των τιμών της αγοράς) , σε μια δεδομένη  

μεταβολή της  βασικής τυχαίας παραμέτρου η οποία και  γεννάει την μεταβολή αυτή . 

Παραδείγματα βασικών παραμέτρων είναι τας επιτόκια, οι  τιμές συναλλάγματος και οι 

τιμές των μετοχών. Η ευαισθησία είναι ο λόγος δύο τέτοιων μεταβολών.  

  Για παράδειγμα έστω ότι η ευαισθησία ενός ομολόγου σε σχέση με την μεταβολή  

μιας μονάδας επιτοκίου είναι ίση με 5%. Τέτοια ευαισθησία σημαίνει ότι η μεταβολή 

κατά 1%  στο επιτόκιο γεννάει μια συσχετιζόμενη  μεταβολή τιμής στο ομόλογο κατά 

5%. Η ίδια ευαισθησία μπορεί να εκφραστεί ως τιμή. Εάν η τιμή του ομολόγου είναι 

1.000 η μεταβολή του είναι 5%*1.000=50. Από τον ορισμό: 
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                                 S (τιμή) =ΔV/Δ (παράμετροι της αγοράς) 

                             s (%τιμή) =[ΔV/V]/Δ (παράμετροι της αγοράς) 

Η ευαισθησία είναι μόνο μια προσέγγιση καθώς δίνει την αλλαγή στην τιμή για μια 

μικρή μεταβολή της βασικής παραμέτρου. Επιπρόσθετα είναι ένα ‘τοπικό’ μέτρο. Αυτό 

σημαίνει ότι η ευαισθησία αλλάζει για άλλες τιμές του επιτοκίου. 

 

 Όταν υπάρχουν διάφοροι παράμετροι της αγοράς που επηρεάζουν την τιμή, τότε θα 

υπάρξουν τόσες ευαισθησίες όσοι είναι παράμετροι της αγοράς. Για παράδειγμα σε ένα 

χαρτοφυλάκιο της αγοράς εξαρτώμενο από τα  επιτόκια διάφορων νομισμάτων, τιμών 

συναλλαγμάτων και μετοχικούς δείκτες όλες οι ευαισθησίες σε σχέση με οποιαδήποτε  

από αυτές τις μεταβλητές είναι αναγκαίες για να περιγράψουν την συμπεριφορά αυτού 

του χαρτοφυλακίου. 

 

Σε μια  πρώτη προσέγγιση οι ευαισθησίες διάφορων συναλλαγών, υπολογισμένες 

έναντι των παραμέτρων της αγοράς,  είναι προσθετικές. Με διάφορα μέσα  της αγοράς 

η ολική ευαισθησία σε σχέση με μια μόνο παράμετρο της αγοράς είναι το σύνολο όλων 

των ευαισθησιών για κάθε μέσο. Αυτό δεν συμβαίνει όταν οι  ευαισθησίες 

συσχετίζονται με διαφορετικές παραμέτρους της αγοράς. Κάθε ευαισθησία είναι 

βασισμένη πάνω στην υπόθεση ότι μια παράμετρος αλλάζει κατά μια μονάδα. 

Προσθέτοντας τις ευαισθησίες κατά μήκος των μέσων,  θα σήμαινε ότι όλοι οι 

παράμετροι αλλάζουν την ίδια στιγμή. Γενικά αυτό θα ήταν μια υπερεκτίμηση καθώς 

όλοι οι παράμετροι σίγουρα δεν θα αλλάξουν την ίδια στιγμή με το ίδιο μέγεθος. 

  Καθώς οι ευαισθησίες είναι εύκολες στον υπολογισμό και στην ερμηνεία 

χρησιμοποιούνται ευρέως.  

Παρακάτω θα  αναλυθούν μερικά  παραδείγματαο διαφορετικών τύπων ευαισθησιών.     

    
                        

  ΡΙΣΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ( Επιτοκιακός κίνδυνος) 
 
 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος  μετριέται από την ευαισθησία του  περιθώριου στο επιτόκιο  

το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ εσόδων και χρεώσεων τόκων στις μεταβολές μιας 

μονάδας επιτοκίου, ή για μια παράλληλη μετακίνηση στην απόδοση της καμπύλης 

κατά 1% (υποθέτοντας την ίδια αλλαγή για τα επιτόκια σε όλες τις λήξεις). Αυτή η 

ευαισθησία ονομάζεται το ‘χάσμα επιτοκίου’ για την περίοδο που θεωρείται. Παρόμοια 
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μέτρηση μπορεί να καθορισθεί και για τον υπολογισμό της ευαισθησίας Ένα παρόμοιο 

μέτρο μπορεί να καθοριστεί για την αποτίμηση της ευαισθησίας των τόκων που 

εμφανίζονται  (market to market value) τόσο στο ενεργητικό όσο και το παθητικό των 

πιστωτικών ιδρυμάτων 

 

 

 

 ΡΙΣΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  ( Συναλλαγματικός  κίνδυνος) 
 
Η ευαισθησία της τιμής του δολαρίου σε μια οποιαδήποτε τοποθέτησή  του , που θα 

σημαίνει και προσδιορισμό  σε ξένο νόμισμα ως προς την  τιμή συναλλάγματος είναι η 

μεταβολή αυτής της τιμής του δολαρίου κατά την διάρκεια της μεταβολής μιας 

μονάδας της τιμής συναλλάγματος.  Για παράδειγμα η τιμή σε δολάρια 500  φράγκων 

με τιμή συναλλάγματος 5 φράγκων / δολάριο,  είναι 100 δολάρια. Εάν η τιμή 

συναλλάγματος  γίνει 6 φράγκα/ δολάριο,  η τιμή σε δολάρια γίνεται 83.33 δολάρια. Η 

απόλυτη μεταβολή είναι 16,67  η οποία είναι 100*16.67%. Η σχετική μεταβολή είναι 

ίδια για την τιμή σε δολάρια και την  τιμή της παραμέτρου της αγοράς καθώς 16.67% 

είναι η σχετική αύξηση της τιμής συναλλάγματος στα φράγκα / δολάρια. Η ευαισθησία 

της τιμής του δολαρίου στην έκθεση του σε ένα ξένο νόμισμα με σεβασμό στην τιμή 

συναλλάγματος είναι απλά 1. 

 
 

 ΡΙΣΚΟ ΑΓΟΡΑΣ   (  κίνδυνος αγοράς ) 
 
 
Η ευαισθησία εδώ  είναι ο λόγος της αλλαγήςmarket to market  αξίας της συναλλαγής 

ή ενός χαρτοφυλακίου δημιουργημένο από την μεταβολή μιας μονάδας μιας βασικής 

παραμέτρου της αγοράς. Είναι επίσης η μεταβολή στην τιμή κατά την διάρκεια της 

αλλαγής μιας μονάδας, της παραμέτρου της αγοράς.  

Η ευαισθησία του ομολόγου   παραπάνω, με το δολλάριο και το φράγκο,  φανερώνει 

την ιδέα. Οι ευαισθησίες χρησιμοποιούνται ευρέως για εμπορικές πράξεις. Μερικές 

φορές έχουν συγκεκριμένα ονόματα  που προσιορίζουν την επενδυτική οντότητα που 

αναφέρονται : 

 Για  τα ομόλογα (bonds) η ευαισθησία ορίζεται ως  η τροποποιημένη διάρκεια 

(modified duration)  . Για τις μετοχές (stocks) ονομάζεται ‘βήτα’ (beta) η οποία συνδέει 
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την σχετική αλλαγή στην τιμή των μετοχών ως προς την σχετική αλλαγή του δείκτη 

της αγοράς. Για τα δικαιώματα (options) η ευαισθησία σε σχέση με τη βασική 

παράμετρο είναι η ‘δέλτα’ (delta). 

 
 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ   (  πιστωτικός κίνδυνος ) 

 

Η ευαισθησία  χρησιμοποιείται ευρέως στις  παραμέτρους της αγοράς. Παρόλα αυτά η 

ιδέα μπορεί να επεκταθεί σε ρίσκα τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με την αγορά όπως 

αυτά που θεωρούνται ως  πιστωτικά ρίσκα. Για ένα χαρτοφυλάκιο συμμετοχών ,  τη 

θεμελιώδη τυχαία μεταβλητή αποτελει  ο τυχαίος αριθμός των σφαλμάτων που 

παρατηρούνται κατά την διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου. Η τυχαία μεταβλητή 

μπορεί να είναι ο ρυθμός σφαλμάτων ή καλυτερα ο λόγος του πλήθους των σφαλμάτων 

προς το πλήθος των συμμετοχών  μέσα στο χαρτοφυλάκιο. Η ευαισθησία των κερδών 

μπορεί να καθοριστεί ως η αύξηση των απωλειών που δημιουργούνται από την 

μεταβολή μιας μονάδας του ρυθμού  σφάλματος. Εάν η ολική έκθεση είναι 1000 η 

ευαισθησία σε 1% αλλαγή στο ρυθμό  σφάλματος είναι 1000*1%, ή 10.   

 
 ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΙΣΚΟΥ 

 

Πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα κέρδη μιας τράπεζας δεν είναι 

πάντα υπό έλεγχο  από την ίδια την τράπεζα. Είναι οι τυχαίες μεταβολές της αγοράς ή 

οι αλλαγές στο περιβάλλον (για παράδειγμα εκείνοι οι παράγοντες που αυξάνουν των 

ρυθμό προεπιλογών των δανειζόμενων) που μπορούν επίσης να προσδιορίσουν την 

κερδοφορία.  Από την άλλη μεριά  η τράπεζα δεν μπορεί να επηρεάσει 

περιβαντολογικές μεταβλητές. Ο έλεγχος του  ρίσκου σημαίνει ότι η τράπεζα ελέγχει 

την ‘έκθεση’ σε διάφορα ρίσκα ή σε τεχνική ορολογία την ευαισθησία των κερδών της 

τράπεζας σε σχέση με  αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες. 

  Η εξάρτηση από τις προσδοκίες για μελλοντικές κινήσεις μπορεί να αυξήσει ή να 

μειώσει την  ευαισθησία των χαρτοφυλακίων των συναλλαγών. Για παράδειγμα, μια 

τράπεζα μπορεί να επενδύσει σε μακράς διάρκειας ομόλογα και να εκτιμήσει μια 

μείωση στα επιτόκια. Αυξάνει την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου έτσι ώστε να 

αποκτήσει μεγαλύτερα κέρδη από την αναμενόμενη κίνηση της αγοράς. Ή μπορεί να 

χρησιμοποιήσει λιγότερο ευαίσθητα ομόλογα όταν τα επιτόκια αυξάνουν. Η ίδια 

γραμμή λογικής ισχύει σε όλα τα χαρτοφυλάκια. Οι επενδυτές μπορούν επιλέξουν  
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υψηλές βήτα μετοχές σε μια αισιόδοξη αγορά και αντιστρόφως. Το ίδιο μπορεί να 

συμβεί και να αφορά  ρίσκο επιτοκίου, για το χαρτοφυλάκιο μιας τράπεζας. Η 

ευαισθησία  για τα όρια του επιτοκίου θα πρέπει να αυξηθεί όταν τα αναμένεται 

αύξηση επιτοκίων στην αγορά. Από την άλλη μεριά εάν μια μείωση στα επιτόκια είναι 

αναμενόμενη τότε μια ισοστάθμιση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να μειώσει 

ή να αναστρέψει το χάσμα.  

  Για να γίνει μια μεταβλητή, απρόσβλητος  στόχος σε εξωτερικές πηγές ρίσκου θα 

πρέπει η ευαισθησία να οριστεί ως μηδενική. Μικρής διάρκειας ομόλογα ή μετοχές 

είναι ένας τρόπος να  ακυρώσεις το ρίσκο μακρών σε διάρκεια χαρτοφυλακίων σε 

μετοχές ή ομόλογα. Παρομείως , εξωλογιστικές  συναλλαγές σε   μετοχές ή futures 

μπορούν να αντισταθμίσουν το ρίσκο των μακροπρόθεσμων τοποθετήσεων. Όταν μια 

ισοστάθμιστική ενέργεια  (hedge) υλοποιείται το ρίσκο μπορεί να ακυρωθεί γιατί  η 

ευαισθησία του χαρτοφυλακίου που δημιουργήθηκε από τις αρχικές συναλλαγές  αν 

προστεθεί η ισοσταθμιστική ενέργεια του hedging παίρνει τιμή σχεδόν μηδενική. 

  Οι ευαισθησίες είναι  κλειδιά για τον έλεγχο των ρίσκων. Για τον λογο αυτό οι 

τράπεζες θα  πρέπει να καθορίζουν τις ανάλογες  για όλες τις μεταβλητές στόχους και 

για όλα τα  είδη των κινδύνων που αντιμετωπίζουν ρίσκα.   

   
 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ 

Η μεταβλητότητα είναι ένα κοινό στατιστικό μέτρο προσδιορισμού της  διασποράς 

γύρω από τον μέσο όρο  οποιασδήποτε τυχαίας μεταβλητής,  όπως παράμετροι της 

αγοράς, κέρδη ή τιμές για αγορά προς αγορά (market to market values). Η 

μεταβλητότητα είναι η καθορισμένη  διασπορά των τιμών αυτών των μεταβλητών. Η 

τυπική απόκλιση είναι η τετραγωνική ρίζα της διασποράς της τυχαίας μεταβλητής. Και 

οι δύο μπορούν εύκολα να ανακτηθούν από παρατηρήσεις χρονοσειρών. 

 ΔΙΑΣΠΟΡΑ 
Η διασπορά είναι το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων γύρω από τον μέσο 

όρο . Ο μέσος όρος  είναι η μαθηματική ελπίδα της τυχαίας μεταβλητής. Είναι η μέση 

τιμή των τιμών, της τυχαίας μεταβλητής με το βάρος της πιθανότητας να συμβούν. Με 

τις παρατηρήσεις των χρονοσειρών ο μέσος είναι επίσης ο αριθμητικός μέσος των 

παρατηρούμενων τιμών της τυχαίας μεταβλητής. ( Η φόρμουλα για τον υπολογισμό 

του μέσου,  διασποράς και της τυπικής απόκλισης δίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ) 
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Κάποιοι ορισμοί μπορεί να εμφανίζονται πολύπλοκοι στην πρώτη ματιά. Στην 

πραγματικότητα αυτές οι στατιστικές είναι   αρκετά εύκολες στον υπολογισμό όπως 

φαίνεται στα παραδείγματα παρακάτω.Η καμπύλη που αναπαριστά τις συχνότητες 

εμφάνισης για κάθε πιθανή τιμή της αβέβαιης μεταβλητής ονομάζεται συχνότητα ή 

πιθανότητα κατανομής. Ο άξονας Χ δίνει τις πιθανές τιμές της παραμέτρου. Ο  άξονας 

Υ μετράει, είτε τον αριθμό των εμφανίσεων της δοσμένης τιμής ή το ποσοστό που 

υπολογίζεται κατά μήκος του ολικού αριθμού των παρατηρήσεων (η συχνότητα). 

 Τέτοιες κατανομές μπορούν να παρατηρηθούν ιστορικά. Μπορούν επίσης να 

προσεγγιστούν από θεωρητικές κατανομές. Η πιο συχνή κατανομή είναι αυτή που 

ονομάζεται κανονική καμπύλη με το γνωστό σχήμα καμπάνας. Αυτή η θεωρητική 

κατανομή συχνά χρησιμοποιείται ως μια προσέγγιση διότι  δείχνει όπως πολλές 

παρατηρούμενες κατανομές , ένα μεγάλο αριθμό τυχαίων φαινομένων. Αυτή η 

κανονική κατανομή έχει σχεδιαστεί στην εικόνα πιο κάτω. Μια ιδιότητα της κανονικής 

κατανομής είναι ότι καθορίζεται ολοκληρωτικά από δύο βασικές στατιστικές: τον μέσο 

και την τυπική απόκλιση. Για αυτό τον λόγο όταν μια τυχαία μεταβλητή υποθέτουμε 

ότι κατανέμεται κανονικά, είναι αρκετό να μετρήσουμε την μέση τιμή της και την 

τυπική απόκλιση έτσι ώστε να αποκομίσουμε όλη την κατανομή.      

 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
Η μεταβλητότητα είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιείται ευρέως για την διασπορά της 

τυχαίας μεταβλητής γύρω από τον μέσο. Μπορεί να υπολογιστεί για κάθε σύνολο 

ιστορικών δεδομένων είτε αυτά ακολουθούν την κανονική κατανομή είτε όχι. 

Χρησιμοποιείται επίσης για παραμέτρους της αγοράς όπως επιτόκια, τιμές 

συναλλάγματος και  δείκτες συμμετοχών, διότι εδώ μπορούμε να καταγράφουμε 

πληροφορίες και  παρατηρήσεις από μέρα σε μέρα, οι οποίες  είναι άμεσα διαθέσιμες. 

Οι μεταβλητότητες που μετριούνται με βάση  ιστορικά δεδομένα ονομάζονται 

ιστορικές μεταβλητότητες. Τέτοιες μεταβλητότητες συνεχώς  θα πρέπει να 

επικαιροποιούνται όταν νέες παρατηρήσεις είναι διαθέσιμες. 

Τυπική 
απόκλιση Πιθανότητα

Τιμές της    
  τυχαίας 
μεταβλητής Μέση τιμή
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  Για άλλα δεδομένα όπως πχ τα λογιστικά κέρδη η συχνότητα των παρατηρήσεων 

είναι  περισσότερο περιορισμένη.Αν και η μεταβλητότητα μπορεί να υπολογιστεί με 

οποιοδήποτε αριθμό παρατηρήσεων,  ένας περιορισμένος αριθμός παρατηρήσεων 

μπορεί να οδηγήσει σε μια ασαφή  εικόνα της διασποράς. 

 
 Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 

 
Οπως είπαμε , η μεταβλητότητα μπορεί να υπολογιστεί εύκολα και γρήγορα ,  όταν 

υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Ο υπολογισμός απαιτεί  από τον μελετητή να επιλέξει 

την περίοδο των παρατηρήσεων καθώς  και τη συχνότητα  τους στην διάρκεια 

καθορισμένου χρονικού ορίζοντα. Ετσι σήμερα χρησιμοποιούνται  ημερήσιες, 

εβδομαδιαίες ή μηνιαίες  συχνότητες για  τα δεδομένα της αγοράς. Τριμηνιαία ή ετήσια 

δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λογιστικά κέρδη. Όσο πιο μακριά είναι η 

παρατηρούμενη περίοδος τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων. 

 

 

Πίνακας : Παράδειγμα υπολογισμού της μέσης τιμής και της μεταβλητότητας με 

παρατηρούμενα δεδομένα μιας χρονοσειράς.  

Μήνας Κέρδη $ Απόκλιση από τον μέσο  Διασπορά 

1 15 12.08 146.01 

2 12 9.08 82.51 

3 8 5.08 25.84 

4 7 4.08 16.67 

5 2 -0.92 0.84 

6 -3 -5.92 35.01 

7 -7 -9.92 98.34 

8 -10 -12.92 166.84 

9 -5 -7.92 62.67 

10 0 -2.92 8.51 

11 5 2.08 4.34 

12 11 8.08 65.34 

Άθροισμα 35 Άθροισμα 712.92 
1                                        Στατιστικές 

Μέση τιμή 2.92 Διασπορά 59.41 
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Μεταβλητότητα 7.71 

 
1 Η μέση τιμή ανακτάται με το να διαιρέσουμε το άθροισμα των παρατηρούμενων 

τιμών με τον αριθμό των παρατηρήσεων (12). Η διασπορά είναι το άθροισμα  των 

τετραγώνων των αποκλίσεων  διαιρούμενο με τον αριθμό 12. Η μεταβλητότητα είναι η 

τετραγωνική ρίζα της διασποράς. 

 

Με τις χρονοσειρές οι βασικές στατιστικές εύκολα αντλούνται. Η προσδοκία είναι η  

μέση τιμή για όλες τις παρατηρούμενες τιμές. Η διασπορά είναι  το άθροισμα των 

τετραγώνων των αποκλίσεων από τον μέσο και η τυπική απόκλιση είναι η τετραγωνική 

ρίζα. Τα παρακάτω είναι ένα δείγμα υπολογισμών χρησιμοποιώντας του 

συγκεκριμένους ορισμούς. Μηνιαίες παρατηρήσεις των λογιστικών κερδών είναι 

διαθέσιμες για ένα έτος, ή 12 παρατηρούμενες τιμές. Οι υπολογισμοί έχουν γίνει σε 

βήματα στον  παραπάνω πίνακα . Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να 

ανακτήσουμε την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση είναι διαθέσιμες στις 

υπολογιστικές μηχανές. 

 

Στο παράδειγμα η μεταβλητότητα είναι 7.71 σε δολάρια. Οι μεταβλητότητες είναι 

εκφρασμένες στις ίδιες μονάδες με την τυχαία μεταβλητή. Εάν για παράδειγμα η τιμή 

συναλλάγματος  του Γαλλικού φράγκου απέναντι στο δολάριο είναι 6 φράγκα / 

δολάριο η τυπική απόκλιση της τιμής συναλλάγματος είναι επίσης εκφρασμένη σε 

φράγκα / δολάρια, για παράδειγμα 0.6 φράγκα / δολάριο. Η ίδια η μεταβλητότητα είναι 

πολλές φορές εκφρασμένη ως ποσοστό. Αυτό το ποσοστό είναι ο λόγος της τυπικής 

απόκλισης προς την τρέχουσα τιμή της μεταβλητής. Για παράδειγμα, η παραπάνω 

μεταβλητότητα  0.6 φράγκα/ δολάριο είναι επίσης ίση με 10% της τρέχουσας 

συναλλαγματικής τιμής  καθώς 0.6/6=10%. Για λογιστικά κέρδη η μεταβλητότητα θα 

μπορούσε να εκφραστεί είτε ως δολάρια είτε ως ποσοστό των τρεχουσών κερδών. Για 

τα επιτόκια η μεταβλητότητα είναι ποσοστό, όπως πχ  το επιτόκιο ή είναι εκφρασμένη 

ως ποσοστό του τρέχοντος επιπέδου του επιτοκίου. Η γενική φόρμουλα για τον 

υπολογισμό των μέσων, διασπορών και τυπικών αποκλίσεων δίνονται στο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ,  που ακολουθεί. 

  

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ 

 
 

13



Ο υπολογισμός του ιστορικού της  μεταβλητότητας , στηρίζεται  αφενός στην  

παρατηρούμενη περιόδο που έχουμε επιλέξει  καθώς και τη  συχνότητα με την οποία 

καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας.  

Η συχνότητα μπορεί να είναι ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια ή  για 

οποιαδήποτε σχετική περίοδος χρόνου. Καθώς το χρονικό άνοιγμα μεταξύ δύο 

ημερομηνιών καθορίζει το μέγεθος των πιθανών μετακινήσεων της τυχαίας 

μεταβλητής, οι ανταποκρινόμενες μεταβλητότητες επίσης ονομάζονται ημερήσιες, 

εβδομαδιαίες, μηνιαίες ή ετήσιες . 

 Ο ορίζοντας της χρονοσειράς που αποφασίζεται να ορισθεί  θα καθορίσει στη συνέχεια 

την συχνότητα των παρατηρήσεων που θα απαιτηθούν . Για παράδειγμα, προκειμένου 

για την εξαγωγή συμπεράσματος για μία  ημερήσια μεταβλητότητα, μπορεί να 

απαιτηθεί εκτίμηση  250 ημερήσιων παρατηρήσειων ,  προερχόμενες από ένα έτος, 

καθώς ο αριθμός των ημερών εργασίας είναι κοντά στο 250, ή από 500 παρατηρήσεις 

εάν ο χρόνος παρατήρησης επεκταθεί στα δύο χρόνια.  Το μέγεθοξς του δείγματος των 

παρατηρήσεων μπορεί να αυξηθεί ,  έτσι ώστε να βελτιώσει την ακρίβεια της 

εκτίμησης. 

  Καθώς υπάρχουν πολλοί περίοδοι αναφοράς για την μεταβλητότητα μια κοινή βάση 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για λόγους σύγκρισης. Για παράδειγμα  δεν είναι σχετικό 

να συγκρίνεις μια ετήσια εκτίμηση της μεταβλητότητας επιτοκίου 1% με δύο ετών 

μεταβλητότητα ενός άλλου επιτοκίου  1,3%. Η δεύτερη τιμή είναι υψηλότερη, εξαιτίας 

του χρονικού ανοίγματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι επίσης υψηλότερη  η 

διασπορά των παρατηρούμενων τιμών πάνω σε μια κοινή βάση χρόνου.  

 Ευτυχώς υπάρχουν κανόνες, που εξηγούνται στην επόμενη  παράγραφο, κα που 

χρησιμεύουν για τον αντικειμενικότερο καθορισμο της μεταβλητότητας  σε σχέση με 

διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σε αυτήν την περίπτωση η ετήσια μεταβλητότητα 

του δεύτερου επιτοκίου μπορεί να προσαρμοστεί σε ενός έτους μεταβλητότητα με το 

να διαιρεθεί με 1.414 και δίνει 0.92%. Μετά την προσαρμογή στην βασική περίοδο 

είναι φανερό ότι η  δεύτερη παράμετρος έχει πρακτικά μικρότερη μεταβλητότητα σε 

σχέση με την πρώτη. Η προσαρμογή διευκολύνει τις συγκρίσεις. 

  Θεμελιωδώς είναι σημαντικό  να καταλάβουμε ότι οι μεταβλητότητες μπορούν να 

συγκριθούν κατά μήκος του ορίζοντα των βασικών περιόδων, ενόσω  η θεμελιώδης 

τυχαία διαδικασία είναι σταθερή κατά μήκος του χρόνου (στάσιμη). Εάν η αγορά γίνει 

περισσότερο ασταθής η μεταβλητότητα θα αυξηθεί. Καθώς στην πραγματικότητα τα 

αληθινά φαινόμενα που πρέπει να εκτιμηθούν δεν είναι στάσιμα,  η εκτίμηση 
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εξαρτάται  και από την επιλογή της παρατηρούμενης βάσης. Αυτή η επιλογή πρέπει να 

γίνει προσεκτικά, και περιέχει κάποια κριτικά στοιχεία. 

 

 Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Υπάρχει ένας απλός κανόνας για την  μετατροπή της μεταβλητότητας που αφορά  στην  

αγορά υπολογισμένης σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα . Η μεταβλητότητα αυξάνει 

λιγότερο και όχι αναλογικά με το μήκος της μονάδας περιόδου μεταξύ δύο 

παρατηρήσεων. Η σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας σt πάνω σε t περιόδους και την 

μεταβλητότητα σ tπάνω σε μια περίοδο είναι  σ =σ  1 t 1 . Σύμφωνα με αυτόν τον 

κανόνα οι πολλαπλασιασμοί χρησιμοποιούνται για να μετατρέψουν μια ετήσια 

μεταβλητότητα σε πολλαπλάσια έτη μεταβλητότητας όπως φαίνεται στον  παρακάτω 

πίνακα. .Όταν η  μεταβλητότητα ενός έτους  είναι 10% ,η μεταβλητότητα δύο ετών 

είναι 14,14%. Η μεταβλητότητα όπως προκύπτει  αυξάνει με τον χρόνο αλλά κα΄πως 

λιγότερο από την αντίστοιχη αναλογία  (δηλαδή το διπλάσιο).    

 

Πίνακας :Χρονικοί συντελεστές κατάλληλοι για την μεταβλητότητα 

Πολλαπλάσια 

ετών 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1000 1.414 1.732 2 2.236 2.449 2.646 2.828 3 3.162

 

 σ  
tσ  

 
 
 

 
 
 
 Χρόνος t 
 
 
 
 

 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΙΣΚΟ ΒΑΣΗΣ 
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Η μεταβλητότητα των κερδών μπορεί να δημιουργήσει οφέλη και απώλειες. Το ρίσκο 

έχει να κάνει με τις αποκλίσεις των κερδών προς τα κάτω και όχι με απροσδόκητα 

οφέλη. Οι αρνητικές  αποκλίσεις καθορίζουν το ρίσκο βάσης (downside risk) 

 

Αβεβαιότητα, μεταβλητότητα και ρίσκο βάσης 

 

Οι υπολογισμοί της  μεταβλητότητας και του ρίσκου Βάσης  συχνά συσχετίζονται, 

όμως δεν είναι ισοδύναμα. Ρίσκα απώλειας σε ένα εγχείρημα ,  υπάρχουν εάν τα κέρδη 

είναι αβέβαια , δηλαδή μεταβλητά . Όσο περισσότερο ασταθή είναι, τόσο μεγαλύτερες 

είναι οι πιθανότητες απωλειών. Παρόλα αυτά αν οι  αλλαγές  δεν είναι  οριακά 

τουλαχιστόν δυνατές,  τότε υπάρχει  μεν μεταβλητότητα αλλά δεν ορίζεται το ρίσκο 

βάσης .  Επι παραδείγματι  στην περίπτωση των δικαιωμάτων  ο αγοραστής ένός 

δικαιώματος έχει αβέβαιο κέρδος αλλά καθόλου ρίσκο απωλειών . 

 Από την άλλη  ένα δικαίωμα  απαίτησης (call option) δίνει την δυνατότητα αλλά όχι 

την υποχρέωση να αγοράσεις ένα περιουσιακό στοιχείο κάτω από σταθερές συνθήκες. 

Για παράδειγμα ένα δικαίωμα απαίτησης σε μετοχές παρέχει την δυνατότητα να 

αγοράσεις την μετοχή στην  τιμή των 100. Εάν η τιμή της μετοχής πάει στα 120, το 

δικαίωμα αποκτά  ενχρήματη αξία  και η άσκηση του σου δίνει κέρδος 120-100=20.  

Αυτό το κέρδος είναι τυχαίο όπως η τιμή της μετοχής. Παρόλα αυτά το  ρίσκο βάσης  

συνεχίζει να είναι μηδενικό,  καθώς ο κάτοχος του δικαιώματος δεν θα ασκήσει το 

δικαίωμα του όταν η τιμή πέσει κάτω από 100, επειδή τότε το  δικαίωμά του   δεν 

καθορίζει χρηματική απολαβή. Ομως ο πωλητής του δικαιώματος απαίτησης, έχει ένα  

ρίσκο  βάσης , καθώς  θα πρέπει να πωλήσει την μετοχή στον αγοραστή τουλάχιστον  

στην τιμή των 100 ακόμα και αν η τιμή είναι υψηλότερα.  

 

Ρίσκο  βάσης και κόστη ευκαιριών 
 
΄Οταν εκτιμάται ότι υπάρχει ένα κόστος ευκαιρίας  το ρίσκο  τείνει να εξαφανιστεί . 

Όταν τα επιτόκια είναι σταθερά και τα έξοδα γνωστά από πρίν τότε η βάση ρίσκου 

μηδενίζεται  . Ομως όταν τα επιτόκια μειωθούν τότε αυτοί που δανείστηκαν με 

σταθερό επιτόκιο πληρώνουν περισσότερο σε σχέση με κάποιον που δανείζεται σήμερα 

και τότε το κόστος ευκαιρίας συγκρίνεται με κάποια βάση ρίσκου , που είναι η 

υπάρχουσα την την δεδομένη στιγμή της παρατήρησης 
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Το ρίσκο είναι μηδέν  αλλά το κόστος ευκαιρίας είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που 

πληρώνει ο δανειζόμενος και αυτού που  θα μπορούσε να είχε πληρώσει. Αυτό το 

κόστος ευκαιρίας είναι τυχαίο όπως είναι τα επιτόκια. Είναι μηδενικό το ρίσκο σε 

τέτοιες περιπτώσεις; Εάν το ρίσκο μετριέται από την μεταβλητότητα του τελικού 

αποτελέσματος ή από την αύξηση στις χρεώσεις η απάντηση είναι ναι. Αμετάβλητης 

αξίας συνδιαλλαγές δεν έχουν ρίσκο. Η ισοστάθμιση εξαφανίζει την αβεβαιότητα αλλά 

γεννάει ένα τυχαίο κόστος ευκαιρίας. Ο δανειζόμενος δεν έχει ρίσκο απωλειών γιατί 

ούτως ή άλλως έχει δανειστεί με βάση τα οικονομικά στοιχεία του και τις δυνατότητες 

αποπληρωμής του , αλλά  θα πρέπει να σκεφτεί να ανανεώσει το δάνειο του εάν τα 

επιτόκια πέσουν σημαντικά. 

  

 ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ VAR (value at risk) 

Η βάση ρίσκου έχει δύο στοιχεία: τις  πιθανές απώλειες και την πιθανότητα εμφάνισής 

τους . Η δυσκολία βρίσκεται στο να έχι  πρόσβαση σε αυτές τις πιθανότητες κανείς. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει και μια αντικειμενική βάση για τέτοιες πιθανότητες. 

Για παράδειγμα τα σενάρια των χειρότερων καταστάσεων καταλήγουν σε απώλειες 

που μπορούν να υπολογιστούν. Αλλά η πιθανότητα της παρατήρησης των σεναρίων 

είναι υποκειμενική. Εάν κάποιος άλλος έχει διαφορετική αντίληψη του περιβάλλοντος 

αβεβαιότητας τότε αυτός ή αυτή μπορεί να σκεφτούν  ότι ένα άλλο σενάριο είναι 

περισσότερο σχετικό με την πιθανότητα να είναι και αληθινό. Το μέτρο του ρίσκου 

αλλάζει με το επιλεγμένο σενάριο και η υποκειμενική πιθανότητα  είναι απόλυτα 

συνδεδεμένη  με τις λογικές που αυτό συνεπάγεται.  

Ένας  τρόπος να ξεφύγουμε από την υποκειμενική πιθανότητα και να κάνουμε 

εκτιμήσεις ιδιαίτερα για ενάντια γεγονότα  είναι να  δημιουργούμε διαφορετικές 

υποθέσεις για κατεύθυνση της  πιθανότητας να συμβούν θεμελιώη γεγονότα που θα 

γεννήσουν τις απώλειες.   

 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
Μόλις η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση έχουν μετρηθεί το επόμενο βήμα είναι να 

κάνουμε υποθέσεις γύρω από το σχήμα της κατανομής του τυχαίου γεγονότος που 

γεννάει το ρίσκο. Η κατανομή είναι το σύνολο των πιθανοτήτων που συνδέονται με 

όλες τις πιθανές τιμές της τυχαίας μεταβλητής. Μια κοινή υπόθεση είναι ότι μια τυχαία 

παράμετρος έχει κανονική κατανομή. Αυτή η προσέγγιση  είναι συχνά αποδεκτή. 
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Άλλοι τύποι θεωρητικών κατανομών μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η λογαριθμική 

κανονική κατανομή για παράδειγμα δεν επιτρέπει αρνητικές τιμές για την παράμετρο 

αβεβαιότητας. Είναι μια καλύτερη υπόθεση για τις τιμές συναλλάγματος ή τα επιτόκια 

ειδικότερα όταν είναι χαμηλά και επομένως κοντά στην χαμηλή τιμή του μηδενός. 

  Μόλις η κατανομή που ακολουθεί η τυχαία μεταβλητή καθοριστεί είναι εύκολο να 

εξαχθεί από οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή όπως τα κέρδη ή η τιμή για αγορά προς 

αγορά μιας συναλλαγής μέσω της μέτρησης της ευαισθησίας της . Για παράδειγμα η 

κατανομή των περιθωρίων  του επιτοκίου που θα καταλήξει να χρησιμιποιήσει μία 

τράπεζα στις χρηματοδοτήσεις της ,  μπορεί να εξαχθεί από τα ίδια τα επιτόκια μέσω  

της ανάλυσης των περιθωρίων της ευαισθησίας τους.. Η ευαισθησία παρέχει μια απλή 

σύνδεση μεταξύ των παραμέτρων της αγοράς και των μέτρων των κερδών, 

τουλάχιστον όσο οι μεταβολές και οι αποκλίσεις της τυχαίας παραμέτρου δεν είναι 

τόσο μεγάλες. 

 

 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Από το σχήμα της κατανομής στο διάγραμμά της , προκύπτει ότι  η τιμή των απωλειών  

δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο κλάσμα όλων των πιθανών γεγονότων . Για 

παράδειγμα οι μέγιστες απώλειες που δεν θα ξεπεράσουν το 10% (ή 5% ή 1%) όλων 

των πιθανών γεγονότων μπορούν να εξαχθούν από τις υποθέσεις, από το σχήμα της 

κατανομής.(βλέπε διαγράμματα πιο κάτω) Αυτά τα ποσοστά ονομάζονται επίπεδα 

ανεκτικότητας. 

  

 Η μέγιστη αυτή τιμή- δεδομένου κάποιου επιπέδου ανεκτικότητας -είναι ένα μέτρο 

υπολογισμού του ρίσκου βάσης . Τα επίπεδα ανεκτικότητας είναι η πιθανότητα των 

απωλειών να είναι μεγαλύτερες από την τιμή στο ρίσκο. Η τιμή στο ρίσκο είναι στην 

πραγματικότητα μια τιμή σύνορο του στατιστικού διαστήματος εμπιστοσύνης που 

ανταποκρίνεται στα επιλεγμένα επίπεδα ανεκτικότητας. 

   

Τα διαστήματα εμπιστοσύνης είναι ευρέως γνωστά στην περίπτωση της κανονικής 

κατανομής. Συχνά εκφράζονται ως πολλαπλάσια της μεταβλητότητας. Η εικόνα πιο 

κάτω , δείχνει τις τιμές τους. Το  ρίσκο βάσης  είναι ποσοτικοποιημένο ως ένα άνω 

σύνορο των απωλειών σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η περιοχή κάτω 

από την καμπύλη πιο πέρα από την συνοριακή τιμή αναπαριστά την πιθανότητα των 
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απωλειών που ξεπερνάνε αυτήν την συνοριακή τιμή. Οπτικά μια υψηλότερη 

μεταβλητότητα σημαίνει ότι  η διασπορά της καμπύλης γύρω από τον μέσο είναι πιο 

ανοικτή. Έτσι η πιθανότητα, οι απώλειες να ξεπεράσουν μια δεδομένη συνοριακή τιμή 

είναι μεγαλύτερη. 

  

 Με την κανονική καμπύλη τα άνω σύνορα ανταποκρίνονται στα επίπεδα 

ανεκτικότητας 16%, 10%, 5%, 2.5% ή οποιαδήποτε άλλη γνωστή τιμή. 

Ανταποκρίνονται σε αποκλίσεις από τον μέσο για 1, 1.28, 1.65 και 1.96 φορές την 

τυπική απόκλιση της καμπύλης . Οποιοδήποτε άλλο διάστημα εμπιστοσύνης μπορεί 

εύκολα να μεταφραστεί σε αποκλίσεις εκφρασμένες ως πολλαπλάσια της 

μεταβλητότητας για αυτήν την κατανομή. 

 

  Τα παραπάνω διαστήματα εμπιστοσύνης και η πιθανότητα απωλειών πάνω από το 

άνω σύνορο ονομάζονται ‘μονόπλευρες’ διότι μόνο η πιθανότητα να ξεπεράσεις το 

άνω σύνορο της ενάντιας απόκλισης είναι σημαντική.  

 

 

 

 

Πιθανότητα (Μεταβλητότητα και βάση ρίσκου ) 

Μεταβλητότητα= διασπορά γύρω από τον μέσο 

των κερδών25 

 

 

         Πιθανότητα 5% 

 

                         Απώλειες 

  

                                      0   Μέση τιμή                                Κέρδη 

 

 

                  Μέγιστη κάτω απόκλιση σε 5% μονόπλευρο  

                               επίπεδο εμπιστοσύνης 
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Επίπεδα εμπιστοσύνης ( Επίπεδα σημαντικότητας για την κανονική κατανομή) 
 

  

                                 16% 

 Κανονική κατανομή 

                        10% 

                  5% 

 

      2.5% 

 

       

 Κέρδη 

Απώλειες 1,00 τυπική απόκλιση 

   

                                                                                     1.28 τυπική απόκλιση    
 
 1.65 τυπική απόκλιση 
 
Κέρδη=0 
 
 1.96 τυπική απόκλιση 
 
Όταν θεωρούνται μαζί και η άνω απόκλιση και η κάτω απόκλιση από τον μέσο τότε  το 

διάστημα εμπιστοσύνης ονομάζεται δίπλευρο. Με μια συμμετρική κατανομή η 

δίπλευρη πιθανότητα είναι διπλάσια  της μονόπλευρης πιθανότητας. Όταν η 

πιθανότητα των απωλειών ξεπερνάει μια μέγιστη τιμή είναι 2.5%, η πιθανότητα των 

απωλειών που ξεπερνάει είτε το κάτω είτε το πάνω σύνορο είναι 5%. Η μονόπλευρη 

πιθανότητα θεωρείται μόνο για το ρίσκο βάσης. Αν η βιβλιογραφία δεν έχει να 

επιδείξει κάτι διαφορετικό ,  θα μείνουμε σε αυτόν τον κανόνα. 

  

 Επίσης τα παραπάνω πολλαπλάσια και τα επίπεδα εμπιστοσύνης ισχύουν για την 

απόκλιση από την μέση τιμή. Αλλά αποκλίσεις από κάτω διαφέρουν από τις απώλειες 

οποτεδήποτε ο μέσος δεν είναι μηδέν. Ένα παράδειγμα είναι  να υποθέσουμε ότι το 

αναμενόμενο εισόδημα είναι 100 και ότι η μέγιστη κάτω απόκλιση από τον μέσο είναι 

20 με 2.5% μονόπλευρο επίπεδο ανεκτικότητας. Τότε η μέγιστη απώλεια στο ίδιο 2.5% 
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επίπεδο ανεκτικότητας είναι 100-20=80. Φροντίδα θα πρέπει  να υπάρξει για να μην 

μπερδευτούν  οι ενάντιες αποκλίσεις με τις απώλειες. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ  

ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
Η γενική φόρμουλα για τον υπολογισμό της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης 

δίνονται παρακάτω. Η τυχαία μεταβλητή είναι η Χ και η μέση τιμή είναι η Ε(Χ). 

Υπολογίζεται ως αριθμητικός μέσος μιας χρονοσειράς παρατηρήσεων όταν όλες 

θεωρούνται με ίσες πιθανότητες. Για n παρατηρήσεις:  Ε(Χ)=
n

X
n

i
i∑

=1 . Η μεταβλητότητα 

ή η τυπική απόκλιση είναι σ=
n

XEX
n

i∑ − 2)]([
. 

Με τις χρονοσειρές οι πιθανότητες εκτιμούνται από τις συχνότητες που παρατηρούμε 

για οποιαδήποτε δοσμένη τιμή. Η πιθανότητα μιας παρατηρούμενης τιμής είναι 1/η. Σε 

άλλες περιπτώσεις οι πιθανότητες πρέπει να προσδιοριστούν ως προς τις τιμές, για 

παράδειγμα με το να υποθέσουμε ότι η κατανομή της καμπύλης είναι δοσμένη. Η 

ανταποκρινόμενη φόρμουλα δίνεται σε οποιοδήποτε βιβλίο στατιστικής. Η μέση τιμή 

και η τυπική απόκλιση εξαρτώνται  από τις πιθανότητες pi που αντιστοιχούνται  σε 

κάθε τιμή Χι της τυχαίας μεταβλητής Χ. Το ολικό όλων των πιθανοτήτων είναι 100% 

καθώς η κατανομή καλύπτει όλες τις εφικτές τιμές. Η μέση τιμή είναι  Ε(Χ)=
n

XP
n

i
ii∑

=1 . 

Η διασπορά είναι ο μέσος σταθμικός σε πιθανότητες των τετραγώνων των αποκλίσεων 

από τον μέσο. Η μεταβλητότητα είναι η τετραγωνική ρίζα αυτής της τιμής. Η 

μεταβλητότητα είναι ίση με σ=
n

XEXP
n

ii∑ − 2)]([
2. Η διασπορά είναι ίδια με σ . Με 

τις χρονοσειρές όλα τα pi είναι ίσα με 1/η το οποίο οδηγεί στην παραπάνω απλή 

φόρμουλα. 
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Σημείωση 

1. Οι πραγματικοί ορισμοί μεταβάλλονται με την φύση των στοιχείων. Για 

παράδειγμα η ευαισθησία των τιμών των μετοχών είναι συσχετισμένη με τον 

δείκτη των μετοχών (m) της μεταβλητότητας, ή Δm/m, από ότι η μεταβολή μιας 

μονάδας (Δm). 

2. Όταν τα επιτόκια μειώνονται η τιμή των ομολόγων αυξάνεται δημιουργώντας 

κεφαλαιακό κέρδος. 

3. Ακολουθώντας τις συνηθισμένες υποθέσεις των ίδιων πιθανοτήτων για όλες 

ατομικές παρατηρήσεις. 

4. Ένας λόγος για φαινομενική πολυπλοκότητα των ορισμών είναι ότι ο 

υπολογισμός της διασποράς είναι βασισμένη σε τιμές απόκλισης γύρω από τον 

μέσο υψωμένες στο τετράγωνο. Το απλό άθροισμα των αποκλίσεων θα ήταν 

μηδέν καθώς η μέση αλγεβρική απόκλιση από τον μέσο είναι μηδέν από  τον 

ορισμό.  Οι αποκλίσεις στο τετράγωνο δεν το εξουδετερώνουν. Η διασπορά θα 

ήταν προτιμητέο να μετριέται στις ίδιες μονάδες όπως και η τυχαία μεταβλητή. 

Αυτή είναι η περίπτωση με την τυπική απόκλιση η οποία μπορεί κατευθείαν να 

συγκριθεί με τις παρατηρούμενες τιμές της τυχαίας παραμέτρου. 

5. Αυτός ο κανόνας προέρχεται από ένα σύνολο υποθέσεων. Ισχύει όταν οι 

πιθανές τιμές της τυχαίας μεταβλητής  στην ημερομηνία t δεν εξαρτώνται από 

την τιμή στην ημερομηνία t-1. Επιπρόσθετα η τυχαία διαδικασία πρέπει να είναι 

σταθερή κατά μήκος του χρόνου (στάσιμη). 

6. Αυτό είναι διότι η ευαισθησία είναι ένα τοπικό μέτρο το οποίο μπορεί να 

αλλάξει όταν η τυχαία μεταβλητή αλλάξει. Αυτό είναι στην περίπτωση για τιμές 

της ευαισθησίας στην αγορά σε αλλαγές στις παραμέτρους της αγοράς. 

 

 

 

1.3 VAR (value at risk) CAR (Capital at risk )  ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ   

 
Η εκτίμηση του κινδύνου, VAR (value at risk) είναι η μέγιστη απώλεια σε ένα 

δεδομένο επίπεδο ανεκτικότητας. Το επίπεδο ανεκτικότητας είναι η πιθανότητα της 

απώλειας να ξεπεράσει αυτήν την μέγιστη τιμή. Η μεθοδολογία της τιμής σε ρίσκο 
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(κίνδυνο) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί  το βασικό κεφάλαιο που 

θα απαιτηθεί . Τότε η τιμή σε ρίσκο γίνεται κεφάλαιο σε ρίσκο CAR (Capital ate risk ). 

Το κεφάλαιο σε ρίσκο είναι το κεφάλαιο που απαιτείται για να απορροφήσει 

ενδεχόμενες απώλειες σε ένα δεδομένο επίπεδο ανεκτικότητας. Αυτό το επίπεδο 

ανεκτικότητας  αν δεν εκτιμηθεί σωστά μπορεί να οδηγήσει την Τράπεζα σε χρωκοπία 

και πτώχευση (default). 

  Οι υποθέσεις που θα πραγματοποιηθούν στην καμπύλη της κατανομής των κερδών 

και η επιλογή ενός επίπεδου ανεκτικότητας είναι βασικά κλειδιά για την διαχείριση του 

κινδύνου και τα πιθανά εποπτικά κεφάλαια που θα υπολογιθούν έναντι των 

οικονομικών κεφαλαίων. Παρακάτω αναπτύσσεται σχετική μεθοδολογία 

. 

 VAR,  CAR  και  RISK MANAGEMENT  
 
Τα παραπάνω  είναι πολύ ισχυρά εργαλεία για την διαχείριση κινδύνου λόγω του 

εύρους και της σημασίας των εφαρμογών τους. 

  Η VAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πλήθος εφαρμογών. Αυτές εμπεριέχουν: 

• τα μέτρα των ρίσκων σε επίπεδα επιχειρηματικών μονάδων, πελάτες και 

κλάσεις προϊόντων 

• το σύνολο των ορίων, σε εκείνα τα ίδια επίπεδα του αθροίσματος ως η μέγιστη 

επιτρεπόμενη τιμή σε ρίσκο η οποία θα περιορίσει την τιμή σε ρίσκο που 

απορρέει από συναλλαγές 

• το μέτρο της απόδοσης του  προσαρμοσμένου ρίσκου χρησιμοποιώντας την 

τιμή σε ρίσκο ως μέτρο  

Το CAR είναι ισχυρότατη  εννοια  γιατί δημιουργεί τις εξής ερωτήσεις:  

Είναι τα ρίσκα αποδεκτά δεδομένου κεφαλαίου που είναι διαθέσιμο ;  Όταν τα ρίσκα 

είναι δεδομένα το επίπεδο του κεφαλαίου μπορεί να καθορίσει κατά κάποιο τρόπο και 

το σφάλμα  που μπορεί να θεωρηθεί ανεκτό για κάποι πιιθανότητα απώλειας ; 

Έτσι το κεφάλαιο μπορεί να προσαρμοστεί μέχρι  εκεί που το σφάλμα μπορεί να γίνει 

αποδεκτό. Δηλαδή  για δεδομένο κεφάλαιο το επίπεδο του κινδύνου και του ρίσκου 

καθορίζει από μονο του και το  επίπεδο ανεκτικότητας.  

Ετσι το CAR  εγείρει συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να εκτιμηθούν: 

• Θα πρέπει να υπολογιστεί για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της τραπέζης 

• Θα πρέπει να αθροιστεί για όλους τους τύπους των κινδύνων  
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• Τα επίπεδα ανεκτικότητας θα είναι μια συνάρτηση της ζητούμενης 

φερεγγυότητας, ή του  επιπέδου του σφάλματος στην εκτίμηση του κινδύνου 

εσφαλμένο ρίσκο της τραπέζης 

 
Και το VAR  και το CAR μετράνε ενδεχόμενες απώλειες. Παρόλα αυτά τα επίπεδα 

ανεκτικότητας δεν είναι  τα ίδια όταν η φερεγγυότητα της τράπεζας διακυβεύετε, και 

όταν το ρίσκο είναι περιοριστικό στις μεταβολές  κάποιου διαχειριστή που πηγαίνει πιο 

πέρα από το όριο του ρίσκου για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Εάν ένας έμπορος η 

μία επιχείρηση ξεπεράσουν για μία χρηματοδότηση ή πιστοδότησή τους από την 

τράπεζα το επίπεδο της  εξουσιοδοτημένης  τιμής ρίσκου, τότε διορθωτικές κινήσεις 

απαιτούνται αλλά η φερεγγυότητα δεν αποκαθίσταται. Τ 

Ενώ το VAR μπορεί να συσχετιστεί με τις καθημερινές  τραπεζικές λειτουργίες  το 

CAR συνδέεται με  κεφάλαια και με θέματα φερεγγυότητας. Ετσι οι δύο αυτό δείκτες 

διαφέρουν για τους εξής δύο λόγους: 

 
1. Το CAR  είναι κεφάλαιο που η εκτίμησή του έχει να κάνει με εκτιμήσεις του 

κινδύνου και διαφοροποιήσεις  κάτω από διεθνείς πρακτικές και κανόνες του 

τραπεζικού συστήματος στην παγκοσμιοποημένη αγορά ενώ το VAR εκτιμάται 

για τα διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης που μπορεί να ορίσει μέσα από τα 

κανονιστικά της πλαίσια κα τα εποπτικά της όργανα η τράπεζα.. 

2. Προκειμένου να μη διακυβεύεται η φερεγγυότητα της Τράπεζας τα επίπεδα 

ανεκτικότητας του CAR  μπορεί να είναι υψηλότερα από αυτά του  VAR  
 
 

 VAR ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
 Η VAR έχει πολλά πλεονεκτήματα όταν συγκρίνεται με τα παραδοσιακά μέτρα 

ρίσκων. Είναι εκφρασμένη σε τιμή, είναι χειροπιαστή και εύχρηστη. Επιπρόσθετα  η 

μεθοδολογία της τιμής της  χρησιμοποιείται για να καθορίσει το CAR.,  

Η εικόνα , παρακάτω , παρουσιάζει το ποιοτικό χάσμα μεταξύ παραδοσιακών μέτρων 

ρίσκου και της τιμής σε ρίσκο. 

 Αυτή η εικόνα περιγράφει τους διάφορους δείκτες των κινδύνων που 

χρησιμοποιούνται για να ορίσουν και να διαχειριστούν τον κίνδυνο  της αγοράς, το 

πιστωτικό κίνδυνο ,  τον κίνδυνο ρευστότητας και τους κινδύνους  επιτοκίων. Οι 

δείκτες αυτόι αδυνατούν να μετρήσουν τις ενδεχόμενες απώλειες.. Από την άλλη 
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πλευρά  η VARσυνδυάζει όλα αυτά και έχει μια διάσταση της απώλειας, με κάποιο 

τρόπο ενω δεν αντικαθιστά την αξία των άλλων δεικτών είναι σαν να συμμαζεύει 

την πληροφόρηση που παρέχουν. 

 Κινδυνος  αγοράς  
Πιστωτικός κίνδυνος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Μέτρα κινδύνου: • Ταξινόμηση 

            Μεταβλητότητες • Λήξη/ωρίμανση 

χαρτοφυλακίου 

δανείων  

            Ευαισθησίες 

         ‘Ελληνικά γράμματα’  

• Τιμές αγοράς • Βιομηχανίες/ 

κίνδυονος κλάδου  
 

• χαρτοφυλάκιο 
 

Κινδυνος επιτοκίου  
 
 

• Χάσματα  
      Ρευστότητας  

     Επιτόκιος  
 

• Χρονική διάρκεια 

ενεργητικού 

/παθητικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΟΥ 
 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ενδεχόμενων απωλειών: αναμενόμενες, μη αναμενόμενες 

και απώλειες εξαιρέσεων. Οι αναμενόμενες απώλειες είναι μια στατιστική εκτίμηση 

των μέσων απωλειών. Οι μέσες απώλειες συχνά υπολογίζονται για το πιστωτικό κ διότι 

αναπαριστούν τις μέσες στατιστικές απώλειες για όλο το χαρτοφυλάκιο και πάνω σε 

όλα  τα πιθανά αποτελέσματα. Οι μη αναμενόμενες απώλειες είναι οι μέγιστες 

απώλειες οι οποίες θα ξεπεράσουν μόνο ένα δεδομένο κλασματικό όριο για όλες τις 
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κλάσεις. Οι μη αναμενόμενες απώλειες είναι η VAR. Το  κλάσμα είναι το επίπεδο 

ανεκτικότητας. Οι απώλειες εξαιρέσεων είναι εκείνες που συμβαίνουν πέρα από τις 

μέγιστες μη αναμενόμενες απώλειες. Η πιθανότητα να συμβούν είναι κανονικά πολύ 

μικρή. Στην πραγματικότητα οι απώλειες εξαιρέσεων είναι φανερά δύσκολο να 

υπολογιστούν λόγω της πολύ μικρής πιθανότητας να συμβούν. 

  
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
 
Οι αναμενόμενες απώλειες χρησιμοποιούνται συχνά στον προσδιορισμό του 

πιστωτικού κινδύνου. Αναπαριστούν  το στατιστικό μέσο  σε ένα χαρτοφυλάκιο ενός 

μεγάλου αριθμού δανείων ή συναλλαγών. Ο νόμος των μεγάλων αριθμών λέει ότι οι 

απώλειες μπορεί να είναι κάποιες φορές υψηλές ή μικρές αλλά η μέση τιμή είναι η 

αναμενόμενη τιμή. Οι στατιστικές απώλειες στην ουσία ένα concept  (υπόθεση) της 

αποτίμησης του  χαρτοφυλακίου παρά  ένας εξειδικευμένος υπολογισμός  Ενας 

πελάτης μπορεί και με μία μόνο συναλλαγή να αθετήσει τις υποχρεώσεις του προς την 

τράπεζα . Πρέπει να έχουμε πάντα κατα νού ότι ο μέσος όρος ποτέ δεν ισούται με την 

πραγματική απώλεια. Σε ένα χαρτοφυλάκιο υπολογίζεται  πάντα ένας αναμενόμενος 

αριθμός αθετήσεων ,  ο οποίος είναι  και ο μέσος της κατανομής των συνολικών 

αθετήσεων . Εστω ότι ο αριθμός των  αθετήσεων  σε ένα χαρτοφυλάκιο των 1000 είναι 

1% οι αναμενόμενες απώλειες είναι 1000*1%=10. Οι πραγματικές απώλειες συνήθως 

διαφέρουν από τις αναμενόμενες απώλειες καθώς θα είναι  ή υψηλότερες ή 

χαμηλότερες. 

  Οι προβλέψεις  θα πρέπει  να ισοσταθμίζουν τις αναμενόμενες απώλειες. Διαφέρουν 

από το κεφάλαιο το οποίο παρέχει μια προστασία ενάντια στις αποκλίσεις από τον 

μέσο. Το κεφάλαιο θα πρέπει να παρέχει προστασία απέναντι σε μη αναμενόμενες  

απώλειες μόνο,ενώ  οι αναμενόμενες απώλειες θα  πρέπει να καλυπτονται από τα 

έσοδα. 

 

ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ VAR 

Οι μη αναμενόμενες απώλειες είναι εκείνες οι απώλειες που αποκλίνουν από τις 

αναμενόμενες. Μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή. Όταν το επίπεδο ανεκτικότητας 

έχει οριστεί τότε γίνονται ίδιες με την VAR. Υπάρχουν τόσες μη αναμενόμενες 

απώλειες όσες είναι τα επίπεδα ανεκτικότητας. Συχνά οι μη αναμενόμενες απώλειες 
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καθορίζονται ως η χαμένη μεταβλητότητα παρά ως  οι ενδεχόμενες απώλειες και 

υπολογίζονται  ως πολλαπλάσιο της . 

 
AΚΡΑΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ) 

Εξαιρετικά, ακραία γεγονότα δεν συμπεριλαμβάνονται στις μη αναμενόμενες απώλειες. 

Για να τις συμπεριλάβεις θα έπρεπε δραστικά να αυξήσεις τα μέτρα της VAR ή του 

CAR. Στο όριο τα ολικά περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας θα μπορούσαν να χαθούν 

παρόλο που αυτή η θεωρητική πιθανότητα είναι εξαιρετικά απίθανη να συμβεί λόγω 

των διαποικίλων επιδράσεων. Αυτό φέρνει στο προσκήνιο το θέμα του διαχωρισμού 

μεταξύ μη αναμενόμενων και πραγματικά ακραίων απωλειών. Αυτό είναι περισσότερο 

το κρίσιμο θέμα της φερεγγυότητας και του κεφαλαίου σε ρίσκο παρά  από μέρα σε 

μέρα παρακολούθησης του ρίσκου. Το σύνορο καθορίζεται από το επίπεδο 

ανεκτικότητας συν την πρακτικότητα  μέτρησης μη αναμενόμενων απωλειών σε πολύ 

χαμηλά επίπεδα ανεκτικότητας. 

  Πραγματικές ακραίες απώλειες δεν μπορούν να υπολογιστούν με στατιστικούς 

νόμους. Σενάρια στρες απευθύνονται σε αυτό το θέμα. Παρέχουν κάποια ιδέα για το τι 

μπορούν να είναι  οι απώλειες κάτω από ακραίες συνθήκες, αλλά η πιθανότητα τέτοιων 

σεναρίων είναι αμφίβολη παρά υπόκεινται σε στατιστικές δοκιμασίες. 

  Η θέληση να συμπεριλάβουμε ακραία ρίσκα σε μη αναμενόμενες απώλειες ανασύρει 

θέματα διαχείρισης. Με ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανεκτικότητας η τιμή του ρίσκου  υπό 

περιορισμούς  θα μπορούσε να είναι τόσο υψηλή που οι επιχειρηματικές συνδιαλλαγές 

σύντομα θα έφταναν στα όρια τους και θα γίνονταν μη εφικτές. Εάν οι ανταγωνιστές 

χρησιμοποιούν διαφορετικές δοκιμασίες για τα επίπεδα ανεκτικότητας η τράπεζα τότε 

δεν θα λειτουργεί υπό ίσους όρους με αυτούς. Για αυτόν τον λόγο υψηλά επίπεδα 

ανεκτικότητας μπορούν να δημιουργήσουν μη λογικά στενά όρια και να μειώσουν την 

ένταση της επιχείρησης. 

  Ξανά ο διαχωρισμός μεταξύ του θέματος της παρακολούθησης της κανονικής 

λειτουργίας της επιχείρησης και της φερεγγυότητας είναι σημαντικός. Οι δοκιμασίες 

που χρησιμοποιούνται για μέρα προς μέρα εργασίες θα πρέπει να είναι 

ευθυγραμμισμένες   με αυτών των ανταγωνιστών. Για την φερεγγυότητα και το 

κεφάλαιο σε ρίσκο υπάρχει ένα κβαντικό  άλμα στην φύση του ρίσκου. Το ρίσκο 

γίνεται το ‘ρίσκο της καταστροφής’, πολύ μικρό σε πιθανότητα και πολύ μεγάλο σε 
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μέγεθος απωλειών την ίδια στιγμή. Οι ποσοτικές τεχνικές φτάνουν στα όρια τους σε 

αυτό το σημείο. 

 

 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

Έχει εξηγηθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι οι μη αναμενόμενες απώλειες ήταν 

βασισμένες σε υποθέσεις που δεν λάμβαναν υπόψη την κατανομή απωλειών. Παρόλα 

αυτά ο ορισμός των διάφορων τύπων των ενδεχόμενων απωλειών μπορεί να γίνει 

κατανοητός  μέσα από  οποιοδήποτε σχήμα της καμπύλης της κατανομής.  

 

 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

Παρόλο που για κάποιες κατανομές απωλειών υπάρχουν ιστορικές παρατηρήσεις , τον 

περισσότερο χρόνο τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. Όταν πραγματικές κατανομές δεν 

μπορούν να παρατηρηθούν, οι εκτιμήσεις των μη αναμενόμενων απωλειών βασίζονται 

σε υποθέσεις. Οι υποθέσεις βασίζονται πάνω στην φύση του κινδύνου. Για τον κίνδυνο  

της αγοράς η κατανομή απωλειών τείνει να έχει σχήμα καμπάνας με κάποια κεντρική 

τάση διότι υπάρχουν περίπου τόσες πιθανότητες να παρατηρήσουμε κέρδη όσες 

υπάρχουν για να παρατηρήσουμε απώλειες. Επιπρόσθετα οι απώλειες είναι απλά 

αρνητικά κέρδη. Η κατανομή απωλειών είναι τα κέρδη κομμένα στο μηδενικό επίπεδο. 

Για το πιστωτικό κίνδυον είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις μεταξύ 

κερδών και απωλειών. Τα κέρδη είναι αποτέλεσμα των εσόδων και των απωλειών από 

την συνέπεια η την αθέτηση των πιστούχων . Αλλά το τελευταίο πρέπει να απομονωθεί 

ως έννοια προκειμένου να έχουμε καθαρότερο ορισμό για τις απώλειες που αφορούν 

τον πιστωτικό κίνδυνο και που εστιάζονται στις ζημίες από αθέτηση και δεν 

συμπεριλαμβάνουν τα κέρδη. Κάτω απο την υπόθεση αυτή η ελάχιστη αξία που μπορεί 

να λάβει η κατανομή των απωλειών είναι μηδέν.. Η κατανομή είναι πάρα πολύ λοξή 

προς τα αριστερά διότι οι πιο συχνές απώλειες είναι πολύ μικρές. 

 

  Και οι δύο τύποι κατανομών φαίνονται στην εικόνα 1. Με τον παραπάνω ορισμό της 

κατανομής απωλειών η οπτική αναπαράσταση των διάφορων τύπων των απωλειών 

είναι αρκετά απλή. Στην εικόνα  2οι απώλειες εμφανίζονται στο δεξιό σκέλος σε 

μηδενικό επίπεδο κατά μήκος του άξονα Χ. Η τιμή σε δεδομένο επίπεδο ανεκτικότητας 

είναι τέτοια ώστε  η πιθανότητα να ξεπεράσουμε τις αναμενόμενες απώλειες είναι ίση 

με το επίπεδο ανεκτικότητας. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη  
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0                       Απώλειες                                         0                                Απώλειες 

 

Εικόνα 1 Το σχήμα πραγματικών κατανομών απώλειας 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 Απώλειες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2 Μη αναμενόμενες απώλειες και VAR 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος Κινδυνος αγοράς 

Θετικά Αρνητικά 
κέρδη κέρδη 

Πιο συχνά 
εμφανιζόμενες 
απώλειες 

Αναμενόμενες 
απώλειες 

Αναμενόμενες + μη 
αναμενόμενες απώλειες 

Πιθανότητα 

Πιθανότητα απώλειας 
< VAR 

Πιθανότητα απώλειας 
>VAR= επίπεδο 
ανεκτικότητας 

Απώλειες=0 

Αναμενόμενες 
απώλειες 

Μη αναμενόμενες 
απώλειες= VAR 

Ακραίες απώλειες 
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* * = 
 

μεταβλητότητας 
απώλειας 

Πολλαπλάσιο 
της 
μεταβλητότητας 

Value at Risk 
      VAR 

 
Εικόνα 3 Από την απώλεια μεταβλητότητας στην VAR. 
 
στα δεξιά της τιμής ρίσκου αναπαριστά αυτήν την πιθανότητα. Οι μέγιστες ολικές 

απώλειες στο ίδιο επίπεδο ανεκτικότητας είναι το άθροισμα των αναμενόμενων 

απωλειών συν τις μη αναμενόμενες απώλειες (ή VAR). Οι αναμενόμενες απώλειες 

όταν είναι σχετικές (πιστωτικός κίνδυνος  )μπορούν να προβλεφθούν από τις 

προμήθειες για απώλειες δανείων. Η VAR αναπαριστά το κεφάλαιο για την 

απορρόφηση αποκλίσεων από τις αναμενόμενες απώλειες.  

   

Η VAR εκτιμάται κάτω  από απλουστευμένες υποθέσεις για την καμπύλη κατανομής 

ως πολλαπλάσιο των απωλειών μεταβλητότητας (εικόνα 3). Αυτή είναι μια κοινή 

πρακτική. Τα πολλαπλάσια εξαρτώνται από τις υποθέσεις στην κατανομή απωλειών 

και το επιλεγμένο επίπεδο ανεκτικότητας. Γνωστά πολλαπλάσια είναι εκείνα της 

κανονικής καμπύλης. Για το συνηθισμένο μονόπλευρο επίπεδο ανεκτικότητας του 

2.5% τα πολλαπλάσια για την κανονική κατανομή είναι 1,96. Τέτοια όμως 

πολλαπλάσια δεν ισχύουν όταν η κατανομή έχει διαφορετικό σχήμα, για παράδειγμα 

για πιστωτικό ρίσκο.      

 

 ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ VAR 
 
Η εφαρμογή  των μεθόδων μέτρησης  της VAR είναι αρκετά απλή. Η τιμή της  

μεταβλητότητας σε σχέση με την αγορά,  συνήθως εξάγεται από τις αποδεκτές βασικές  

παραμέτρους μεταβλητότητας και συνδυάζονται με την  ευαισθησία του 

χαρτοφυλακίου, στην παράμετρο της αλλαγής. Το μέτρο είναι ακριβές όταν μόνο μια 

παράμετρος της αγοράς χρησιμοποιείται. Εάν η αγοραία μεταβλητότητα είναι 100 η 

VAR υπολογίζεται ως πολλαπλάσιο του 100.  Με ένα πολλαπλάσιο 1.96, η VAR  είναι 

η μεταβλητότητα επί αυτό το πολλαπλάσιο: VAR =1,96*100=196. Αυτές είναι οι 

ενδεχόμενες απώλειες σε 2,5% επίπεδο ανεκτικότητας. 

  Οταν οι μέθοδοι μέτρησης κινδύνου  στηρίζονται σε υποθέσεις  μπορούν να 

επεκταθούν σε όλα τα  είδη κινδύνων με την ίδια λογική Υποθέτουμε ότι το διαθέσιμο 
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κεφάλαιο είναι 100. Η πιθανότητα οι πραγματικές απώλειες να ξεπεράσουν αυτήν την 

μέγιστη τιμή μετριέται  από το ενδεχόμενο επίπεδο ανεκτικότητας για κεφάλαιο σε 

ρίσκο ίσο με 100. Εάν η ένταση απωλειών είναι 50, το διαθέσιμο κεφάλαιο αναπαριστά 

ισχνά πάνω από 1.96 μεταβλητότητες. Εάν η κατανομή απωλειών ήταν κανονική το 

ανταποκρινόμενο μονόπλευρο επίπεδο ανεκτικότητας θα ήταν 2.5%. Αναπαριστά το 

προεπιλεγμένο ρίσκο της τράπεζας. Παρόλα αυτά αυτή η εκτίμηση είναι βασισμένη 

πάνω στην υπόθεση της κανονικής κατανομής. Καθώς οι κατανομές απωλειών για 

πιστωτικό κίνδυνο είναι εξαιρετικά αποκκλινουσες το 1.96 πολλαπλάσιο είναι 

πιθανότατα υποεκτιμημένο. Αλλά για τον  καθορισμό ενός ακριβούς πολλαπλάσιου 

μιας αποκλινουσας  κατανομής είναι δύσκολο. Αυτός είναι ένας σημαντικός 

περιορισμός στην επέκταση των μέτρων του τύπου για την VAR στο πιστωτικό 

κίνδυνο. 

 
 
 
  
 

 

    Απώλεια 
μεταβλητότητας 

  
 Υποθέσεις για την  
κατανομή απωλειών 

Επίπεδο ανεκτικότητας 

 
 
 

  
VAR  

 
 
 
 

Εικόνα 4 Τα δεδομένα που οδηγούν στην VΑR 
 
 
 
 

1.5  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ KINDYNOY 
 
Η προσέγγιση υπολογισμού της VAR  συνδυάζει διάφορους τύπους δεδομένων (εικόνα 

4). Η  ποιότητα της μέτρησης είναι  τόσο καλή όσο πιο αντικειμενικά σωστές είναι οι 

πηγές και εισαγωγές των δεδομένων αυτών  Σε πολλές περιπτώσεις , 

πραγματοποιούνται διαφορες υποθέσεις που μπορούν να εξασθενίσουν την ποιότητα 

των μεθόδων μέτρησης,  παρόλα αυτά υπάρχουν λύσεις, καποιες από τις οποιες θα 

αναλυθούν παρακάτω . Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου τέλεια λύση δεν υπάρχει και 
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τότε θα πρέπει να αναλύονται και να περιγράφονται οι περιορισμοί που εμποδίζουν , 

ώστε να συνεκτιμόνται στις σχετικές αποφάσεις ρίσκου που πρέπει να παρθούν στο 

management  των τραπεζών..  

 

 
 ΒΑΣΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

Τα βασικά  θέματα στην μέτρηση της VAR αφορούν σε : 
• ασύμμετρες κατανομές που απαιτούν ειδικές υποθέσεις και σπάνε την απλή 

σχέση μεταξύ επιπέδου ανεκτικότητας και πολλαπλάσιων της απώλειας 

μεταβλητότητας. 

• παχιές ουρές πραγματικών κατανομών οι οποίες δημιουργούν  

ποσοτικοποίηση των ακραίων  απωλειών και  την πιθανότητα να 

εμφανισθούν νέοι κίνδυνοι. 

• Επίδραση στα χαρτοφυλάκια επειδή οι απώλειες μπορεί να εξαρτώνται από 

πολλές και σημαντικές  αλλά τυχαίες παραμέτρους  αντί μόνο μίας και 

καθορισμένης  με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει διαποίκιλση του κινδύνου 

του χαρτοφυλακίου. 

 
 
Ασύμμετρες κατανομές 
 
Στην καλύτερη περίπτωση η πιο γνωστή σχήματος καμπάνας κανονική καμπύλη είναι 

μια αποδεκτή προσέγγιση. Σε πολλές περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνει τις 

πραγματικές κατανομές καθόλου. Για τον κίνδυνο της αγοράς είναι συχνά αποδεκτό 

όσο οι παράμετροι της αγοράς τείνουν να αποκλίνουν και προς τα πάνω και προς τα 

κάτω στο ίδιο μέγεθος. Παρόλα αυτά όταν έχουν χαμηλές τιμές κοντά στο μηδέν το 

πάνω ενδεχόμενο είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση με το κάτω ενδεχόμενο και οι 

κανονικές υποθέσεις δεν ισχύουν. Άλλες περιπτώσεις στις οποίες ανακύπτουν 

δυσκολίες είναι: 

• κατανομές απωλειών για ρίσκο αγοράς όταν τα δικαιώματα (οptions) 

συμπεριλαμβάνονται  στο χαρτοφυλάκιο καθώς το πάνω και το κάτω 

ενδεχόμενο διαταραχών είναι ασύμμετρα σε τέτοιες περιπτώσεις. 

• κατανομές απωλειών για πιστωτικό κίνδυνο καθώς η επικρατούσα τιμή 

είναι  κοντά  στο μηδέν και το πιο πάνω ενδεχόμενο απωλειών μπορεί να 

έχει μεγάλες τιμές. 
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Παχιές ουρές 
 
Η μεγάλη πρόκληση είναι να υπολογιστούν οι ακραίες απώλειες οι οποίες είναι πολύ 

ασυνήθιστες και μη παρατηρήσιμες. Με σημαντικές αποκλίσεις από την κεντρική τάση 

–είτε την πιο συχνή (επικρατούσα τιμή) είτε τις μέσες τιμές απώλειών-η 

μοντελοποίηση των απωλειών γίνεται δύσκολη αν όχι ανέφικτη. Οι παχιές ουρές 

συσχετίζονται με πολύ μικρές πιθανότητες εμφάνισης μεγάλων απωλειών (εικόνα 7) 

Παγματικές κατανομές περιλαμβάνοντας κατανομές της αγοράς,έχουν παχύτερες ουρές 

και είναι περισσότερο συγκεντρωμένες γύρω από την επικρατούσα τιμή από ότι η 

κανονική κατανομή όπως φαίνεται στην εικόνα 8 Οι παχιές ουρές κάνουν την 

ποσοτικοποίηση των ακραίων απωλειών επικίνδυνες διότι μια μικρή πιθανότητα του 

επιπέδου ανεκτικότητας καταλήγει σε σημαντική αλλαγή στο άνω σύνορο των 

απωλειών. 

 

 

 

 

Επίδραση χαρτοφυλακίου και VAR 
 
Η VAR δεν είναι προσθετική εκτός αν  διαφορετικές συναλλαγές εξαρτώνται από την ν 

ίδια τυχαία  παράμετρο. Δύο ρίσκα  (κίνδυνοι) σε 1 δημιουργούν ένα ολικό κίνδυνομ ο 

οποίος είναι κανονικά μικρότερος από την άθροιση των δύο, λόγω της διαποικίλισης. Ο 

ίδιος κανόνας ισχύει για την VAR. Η VAR για ένα χαρτοφυλάκιο δεν μπορεί να 

ανακτηθεί από την πρόσθεση  των επιμέρους τιμών  των VAR για όλες τις συναλλαγές 

. Αυτό θα μπορούσε να υπερεκτιμήσει το ρίσκο διότι η βασική παράμετρος είναι    ότι 

οι μέγιστες απώλειες για όλες τις συναλλαγές συμβαίνουν την ίδια στιγμή. 
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Εικόνα 7 Παχιές ουρές για ρίσκο αγοράς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 8 Παχιές ουρές για πιστωτικό κίνδυνο 
 
 
 
ΛΥΣΕΙΣ 
 
Δεν υπάρχουν τέλειες λύσεις στα παραπάνω θέματα. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολύ 

γνωστές μεθοδολογίες για να διαχειριστούμε μερικά από αυτά. Διάφορα μοντέλα 

βοηθάνε να αναπαραχθούν χαρακτηριστικά κατανομών απώλειας. Επιπρόσθετα 

μετρώντας την τιμή του ρίσκου για χαρτοφυλάκια και μετρώντας την επίδραση της 

διαποικίλισης μπορεί να γίνει με τις μεθοδολογίες προσομοίωσης και συσχετισμού.  

 
 
 

Υψηλή 
πιθανότητα 
μεγάλων 
αποκλίσεων 

Πιθανότητα 

Κέρδη 

Πιθανότητα 

 
• Υψηλές 

απώλειες 
• Χαμηλή 

πιθανότητα  

Απώλειες 
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Μοντελοποίηση 
 
Η μοντελοποίηση των κατανομών απώλειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μερικές 

περιπτώσεις. Η μοντελοποιημένη κατανομή εφόσον έχει ταιριάξει στα πραγματικά 

δεδομένα χρησιμοποιείται αντί για την πραγματική κατανομή για την εκτίμηση 

απωλειών. Κάποιες απλές θεωρητικές κατανομές είναι περισσότερο κατάλληλες 

από ότι η κανονική καμπύλη. Για παράδειγμα η λογαριθμοκανονική καμπύλη 

είναι αποκλίνουσα  και αναπαριστά την κατανομή των παραμέτρων της αγοράς 

καλύτερα από ότι η κανονική καμπύλη. Άλλες όπως η Pareto κατανομή 

αναπαριστά φαινόμενα παχιών ουρών παρόλο που δεν είναι απαραίτητο κοντά 

στην πραγματική κατανομή. 

 
 
 
 
Ρίσκο χαρτοφυλακίου 
 
Ο κίνδυνος αγοράς επηρεάζεται από τις  συσχετίσεις   των παραμέτρων της 

αγοράς , που είναι τα βασικά δεδομένα προκειμένου να γίνει η ποσοτικοποίηση της 

διαπίκοιλσης  στον υπολογισμό της . Για τον σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη οι 

σχέσεις ή ή έλλειψη σχέσεων μεταξύ των αλλαγών που συμβαίνουν στις 

παραμέτρους της αγοράς σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. 

  Όταν υπάρχουν δικαιώματα (options) η κατανομή των τιμών της αγοράς μπορεί 

να έχει οποιοδήποτε σχήμα. Η μεθοδολογία της προσομοίωσης  ειναι προτιμότερο 

να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση αυτή. Οι προσομοιώσεις εξυπηρετούν στην 

εξερεύνηση του αποτελέσματος για ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. 

Χρησιμοποιούνται ευρέως για το ρίσκο της αγοράς καθώς όλοι οι δυνατοί 

συνδυασμοί των παραμέτρων της αγοράς μπορούν να καθοριστούν από ιστορικές 

παρατηρήσεις. Για κάθε σύνολο τιμών παραμέτρων της αγοράς , υπολογίζεται και 

η τιμή αγοράς του χαρτοφυλακίου . Είναι προτιμότερο στις προσημειώσεις να 

χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός τιμών  από διαφορετικά χαρτοφυλάκια,  Οι 

προσομοιώσεις επιτρέπουν τον υπολογισμό απωλειών για ένα μεγάλο αριθμό 

καταστάσεων στην διεθνή τραπεζική αγορά και αναλύονται από τους Διεθνείς 

οίκους εκτιμητών. Πολλές φορές τα συγκριτικά αποτελέσματα μπορούν να 

 
 

35



οδηγήσουν σε μια κατανομή απωλειών η οποία μπορεί να διαφέρει ολοκληρωτικά 

από την θεωρητική κατανομή. 

  Εφόσον η κατανομή έχει βρεθεί οι μέγιστες απώλειες σε ένα δοσμένο επίπεδο 

εμπιστοσύνης μπορεί να ανακτηθούν  από μια ‘μη παραμετρική’ μέθοδο. Αντί να 

βασιζόμαστε σε μια παράμετρο όπως η απώλεια της μεταβλητότητας η μέγιστη 

απώλεια ανακτάται από τον υπολογισμό πόσες φορές μια οποιαδήποτε τιμή 

απώλειας την  υπερβαίνει. Για παράδειγμα για να βρούμε την VAR στο 2.5% 

επίπεδο εμπιστοσύνης η τιμή των απωλειών που δεν έχει υπερβεί πάνω από 2 ή 3 

φορές σε 100 προσομοιωμένες φορές θα μπορούσε να προσδιοριστεί(εικόνα  10) 

  Το μειονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας είναι το βαρύ φορτίο υπολογισμών που 

δημιουργείται από  την προσομοίωση. Το όφελος είναι να βρεις μια εκτίμηση η 

οποία δεν εξαρτάται από μη ρεαλιστικές υποθέσεις. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
                                      Τιμή απωλειών 
Εικόνα 10 δημιουργώντας κατανομές αποωλειών με προσημειώσεις  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μη αναμενόμενες     
Συχνότητα 
παρατηρήσεων 

     απώλειες 

2 με 3 
τιμές στις 
100 
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1.6 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
 
 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη φύση των δραστηριοτήτων 

μιας Τράπεζας και ορίζεται ως ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των  

πιστούχων της . Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ζημιές και επιδείνωση  

των οικονομικών της μεγεθών και κάτω από ορισμένες προυποθέσεις , να 

διακυβευτεί η ίδια η ύπαρξή της.Το παράδοξο όμως είναι ότι ο πιο θεμελιώης 

κίνδυνος της τραπεζικής λειτουργίας  είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί επαρκώς . 

Εν τούτοις η σύχρονη βιβλιογραφία παρουσιάζει εναλλακτικές για την προσπάθεια 

προσέγγισης σε μετρήσιμα μεγέθη. 

 

 

 

Φύση του Πιστωτικού Κινδύνου 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί ως η συνισταμένη τεσσάρων επι 

μέρους κινδύνων¨ 

• Του κινδύνου πτώχευσης που αναφέρεται στην πιθανότητα πτώχευσης των 

πιστούχων ενός Πιστωτικού Ιδρύματος. Είναι όμως απαραίτητο να ορισθεί  

η έννοια πτώχευση. Μπορούμε να διακρίνουμε την τεχνιτή  πτώχευση όταν ο 

πιστούχος  αθετει κάποια από τις αναγραφόμενες  στη σύμβαση 

υποχρεώσεις, γεγονός το οποίο προκαλεί επαναγιαπραγμάτευση των όρων 

της και την οικονομική πτώχευση ( economic default), όταν η αξία των 

στοιχείων του  ενεργητικού είναι μικρότερη από την αξία του παθητικού, με 

συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να είναι αρνητικά. Επίσης ώς κατάσταση 

πτώχευσης θα μπορούσε να θεωρηθεί  η  να  εκληφθεί  η μή πληρωμή 

τόκων  ενός ενός χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία καταλογισμού 

τους. Η έννοια της πτώχευσης  με την νομική της δυναμική είναι 

συζητήσιμη ως αξία στην περίπτωση αυτή , διότι η ζημία  για την Τράπεζα 

προηγειται κατά κανόνα των νομικών διαδικασιών   
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• Του κινδύνου ανοίγματος (exposure risk) που  αναφέρεται  στο συνολικό 

ποσό που είναι εκτεθειμένο σε πιστωτικό κίνδυνο. Στην περίπτωση του 

χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων , το συνολικό ποσό ταυτίζεται με την 

ονομαστική αξία των πιστοδοτήσεων. Οταν υπάρχουν  στοχεία εκτός 

ισολογισμού , χρησιμοποιείται η έννοια του πιστωτικού ισοδυνάμου. 

 

 

• Του κινδύνου ανάκτησης  σε περίπτωση πτώχευσης  ( recovery risk) , που 

αναφέρεται  στο ποσοστό ικανοποίησης της Τράπεζας  από το συνολικό 

ποσό  (+ τόκοι) που είναι εκτεθειμένο σε κίνδυνο πτώχευσης του πιστούχου. 

Το ποσοστό αυτό ειναι  συνάρτηση της αξία ς των εξασφαλίσεων της 

Τράπεζας  καθώς και της σειράς ικανοποίησής της.  Στην περίπτωση των 

εμπράγματων εξασφαλίσεων  ο κίνδυνος εστιάζεται στη διαχρονική 

εκτίμηση της  αξίας τους ( πχ η αποξήλωση μηχανολογικού εξοπλισμού , 

Μ/Ε, η παλαίωση  κτιρίων, η πυρκαγιά κ.λπ) ενώ στη περίπτωση 

αντεγγυήσεων οι κίνδυνοι μεταφέρονται  από τον πιστούχο στον εγγυητή. 

Επίσης υπάρχει και ο νομικός κίνδυνος που σχετίζεται με την νομική 

κατοχύρωση της Τράπεζας  κατά την αναγκαστική ρευστοποίηση των 

εξασφαλίσεων 

 

• Του κινδύνου περιθωρίων(credit spread risk)    σε περίπτωση αδυναμία 

εκτίμησης εκπτώσεων ή επιβολής σε σχέση με την συνολική επιβαρυνση 

του πιστούχου και την διασφάλιση επαρκών κερδών για το χρόνο 

ωρίμανσης της χρηματοδότησης 

 

 

Ακόμη ο πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να διαιρεθεί σε τρία είδη κινδύνων: 

1. κίνδυνος αθέτησης 

2. κίνδυνος έκθεσης 

3. κίνδυνος επανάκαμψης 
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1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί όροι για τον κίνδυνο αυτό. Είναι ο κίνδυνος αθέτησης 

τακτοποίησης των υποχρεώσεων από τον πιστούχου, η ρήξη μίας συμφωνίας ή 

συμβολαίου ανάμεσα στην τράπεζα και τον πιστούχο,  νομικές εμπλοκές ή πτώχευση 

του πιστούχου 

 

Η οικονομική έννοια της αθέτησης αποκτά  ουσία όταν  η χρηματοοικονομική αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού μειώνεται πολύ περισσότερο από την αξία των 

υποχρεώσεων , Αυτό σημαίνει ότι η αξία του ενεργητικού έχει πέσει τόσο πολύ ώστε 

σύμφωνα με τις παρούσες προσδοκίες  τα μελοντικά cash flows  (ταμειακές ροές )  θα 

είναι ανίσχυρα για την τακτοποίηση τυχόν οφειλών ή χρεών. 

 

Για την τραπεζική πρακτική καθώς και τους αξιολογικούς οίκους  , ο κίνδυνος της 

αθέτησης δημιουργείται ότα μία συμβατική υποχρέωση του πιστούχου καθυστερεί να 

τακτοποιηθεί  το λίγότερο  μέσα σε διάστημα  3 μηνών . 

 

Ο κίνδυνος αθέτησης μετράται με την πιθανότητα να δημιουργηθεί μία αθέτηση μέσα 

σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Ο κίνδυνος αθέτησης  εξαρτάται  από την πιστωληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η 

τελευταία πάλι εξαρτάται από ένα σωρό παράγοντες όπως είναι η κατάσταση της 

αγοράς , το μέγεθος και η θέση της επιχείρησης στην αγορά, οι  ανταγωνιστικές 

δυνάμεις , η ποιότητα του management  και οι ίδιοι οι μετοχοι και τα ποιοτιτκά του 

στοιχεία. 

Η πιθανότητα αθέτησης δεν μπορεί να καταμετρηθεί απευθείας , μπορούν όμως να 

χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της ιστορικά στοιχεία . Η αποτίμηση και η 

πρόβλεψη παρακολουθείται από τις τράπεζες  από μερικούς τύπους ταξινόμησης 

(ratings) , όπως  ταξινόμηση συνολικών οφειλών και υποχρεώσεων, ταξινόμηση 

έκδοσης χρεογράφων, ταξινόμηση βιομηχανικού κλάδου κλπ. 
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2. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Ο κίνδυνος αυτός  γεννάται από την αβεβαιότητα της ύπαρξης μελλοντικών κεφαλαίων  

σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Για μερικές χορηγήσεις δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος , όπως 

επί παραδείγματι για χορηγήσεις που  διασφαλίζονται  από ευέλικτα προγράμματα 

αποπληρωμής δόσεων, έτσι ώστε η εκτίμηση των υπολοίπων να μπορεί να είναι 

εκτιμηταία εκ των προτέρων. Τέτοιες μορφές , μηδενικού κινδύνου έκθεσης 

θεωρούνται όλες οι γραμμές πίστωσης ( credit lines, overdrafts, credit cards)  

 

O κίνδυνος αυτός όμως είναι υπαρκτός με τ α χρεόγραφα και τα αξιόγραφα. Στην 

περίπτωση αυτή ο κίνδυνος δεν έχει να κάνει τόσο με την συμπεριφορά του 

πιστολήπτη αλλά από την διακιμάνσεις και κραδασμούς της ίδιας της αγοράς. 

 

 

3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

 

Η ανακαμψη ύστερα από αθέτηση είναι κατά κανόνα πολύ δύσκολη και γενικά 

εξαρτάται από την ποιότητα  της αθέτησης  και άλλους παράγοντες όπως οι εγγυήσεις , 

εμπράγματες ή προσωπικές  και πως μπορεί να γίνει η βέλτιστη αξιοποίησή τους 

Οι εμπράγματες εγγυήσεις  αποτελούν μία πρακτική ελαχιστοποίησης των κινδύνων 

που μπορούν να προβλεφθούν  κατά την αξιολόγηση πιστοληπτικών αιτημάτων και 

συνήθως ταυτίζεται , από τις τράπεζες και του δανειστές , με την κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου.  ΄Ομως δεν είναι πάντα έτσι. Οι αξίες των εμπράγματων 

εξασφαλίσων εξαρτώνται  από την φύση του και από το επίπεδο της αγοράς την 

δεδομένη χρονική στιγμή που θα πρέπει να εκποιηθούν για να καλυφθεί  το άνοιγμα 

της πίστωσης. Υπάρχουν πολλά είδη εμπράγματων εξασφαλίσεων μεταξύ των οποίων 

τα ακίνητα ,  οι μηχανολογικοί εξοπλισμοί, αυτοκίνητα, αεροπλάνα ,πλοία , 

εμπορεύματα κλπ 

Συνήθως όταν φθάνει η Τράπεζα να χρησιμοποιήσει τις εμπράγματες εξασφαλίσεις για 

την κάλυψη μίας ζημίας ο κίνδυνος μπορεί να διπλασιαστεί. Προβλήματα που μπορούν 

να εμφανιστούν και να δυσκολέψουν τις διευθετήσεις είναι  στην πρόσβαση σε ένα 

περιουσιακό στοιχείο προκειμένου να εκποιηθεί,  τα έξοδα και οι δικαστικοί κίνδυνοι 

και οι σχετικές καθυστερήσεις που μπορούν να εμφανιστούν, η  απαξίωση με την 
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πάροδο του χρόνου και τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν , η 

δευτερογενής αγορά  που μπορεί να δεχθεί ένα μεταχειρισμένο μηχάνημα κλπ 

 

Οι προσωπικές εγγυήσεις υπολογίζονται επίσης ως καλές διασφαλίσεις για τους 

πιστωτικούς κινδύνους που ελοχεύουν . Αν και οι συμβάσεις που χρησιμοποιούν οι 

Τράπεζες , τις επιτρέπουν να στραφούν εναντίων των εγγυητών σε περίπτωση μη 

τακτοποίησης της υποχρέωσης από τον πρωτοφειλέτη, η μεταφορά της ευθύνης δεν 

είναι πάντα χωρίς προβλήματα και  μπορούν να γεννήσουν σωρεία δικαστικών 

εμπλοκών , έξοδα και καθυστερήσεις καθώς οι εγγυητές προσπαθούν να αμυνθούν και 

να αποποιηθούν την ευθύνη τους. 

 

Οι δικαστικοί κίνδυνοι, που είναι αποτέλεσμα της προσπάθεια των δανειοληπτών να 

περισώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία , ή να απαλλαγούν από το βάρος των τόκων 

υπερημερίας που  επειδυνώνουν την  οικονομική τους κατάσταση, μπορεί επίσης να 

δημιουργήσει  πιστωτικό κίνδυνο. Πολλές δε περιπτώσεις μπορούν να αποβούν και 

εντελώς σε βάρος της Τράπεζας που θα αναγκαστεί να πληρώσει δικαστικές δαπάνες, 

χωρίς στο τέλος να μπορεί να διεκδικήσει  μέρος της εκποίησης ενός περιουσιακού 

στοιχείου γιατί μπορεί προνομιούχες μορφές υποχρεώσεων να τακτοποιηθούν κατά 

προτεραιότητα  (  οφειλές σε μισθούς, εργατικές εισφορές , ασφαλιστικές εισφορές , 

φορολογικές οφειλές , διατροφές , έξοδα τέκνων κλπ) και να εξαντληθεί η εμπράγματη 

μορφή διασφάλισης , προκειμένου να καλυφθούν . 

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  ΣΤΙΣ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 

Από την ποσοτικοποιημένη σκοπιά,  ο πιστωτικός κίνδυνος  μετριέται από την απώλεια  

στην περίπτωση μιας αθέτησης  ( έξοδα , τόκοι , κεφάλαιο). Το πιστωτικό ρίσκο 

απορρέει από  ένα συνδυασμό του κινδύνου αθέτησης του κινδύνου έκθεσης και του 

κινδύνου ανάκαμψης. Η απορρέουσα απώλεια L είναι τυχαία και μπορούμε να την 

δούμε ως ένα προϊόν μιας τυχαίας μεταβλητής που χαρακτηρίζει την προεπιλογή D 

(ποσοστό), μια αβέβαιη έκθεση Χ (τιμή) και έναν αβέβαιο ρυθμό ανάκαμψης R 

(ποσοστό):  

Απώλεια=D*X*(1-R).  
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Η συμβολική απεικόνισση καθορίζει τη  μέτρηση του ρίσκου (ΚΙΝΔΥΝΟΥ). Δείχνει 

ότι οι αντίθετα προς το ρεύμα τυχαίοι παράγοντες που επηρεάζουν τις εκθέσεις και τις 

ανακάμψεις πρέπει να ερευνηθούν. Επιπρόσθετα προτείνει ότι το μέτρο θα πρέπει να 

καλύπτει ιδανικά και τα τρία στοιχεία. 

   Αυτό το κεφάλαιο εισάγει κοινά μέτρα των στοιχείων του πιστωτικού κινδύνου 

(αθέτηση, έκθεση, ανάκαμψη). Οι τρεις πρώτοι παράγραφοι συζητούν αυτές τις τρεις 

διαστάσεις. Η τέταρτη παράγραφος ασχολείται με την ποσοτικοποίηση αυτών των 

κινδύνων με  παράδειγμα. 

 

1 Κινδυνος αθέτησης     

Το κατάλληλο ποσοτικό μέτρο του κινδύνου αθέτησης είανι η ίδια η πιθανότητα 

αθέτησης. Τα πραγματικά διαθέσιμα μέτρα είναι είτε αποτιμήσεις ή ιστορικές 

στατιστικές σε αθετήσεις ,  ιδιαίτερα σε όσες προέκυψαν από  την εκτίμηση ότι 

μπορούσαν να υπάρξουν  εγγυήσεις για τον κίνδυνο αθέτησης.  

Μια άλλη ακόμα μέθοδος για την ποσοτικοποίηση της αθέτησης  είναι να 

εξάγουμε εκτιμήσεις  για  την πιθανότητα που υπάρχει να συμβεί μια νέα 

αθέτησης με βαση τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των περιπτώσεων που θα 

μελετήσουμε. 

 
1.1  Ιστορική συχνότητα αθετήσεων 
Υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των αποτιμήσεων και των συχνοτήτων αθέτησης. 

Τέτοια δεδομένα δημοσιεύονται ετησίως από Πρακτορεία αποτιμήσεων, Ορκωτούς 

λογιστές και αξιολογικούς Οίκους , αλλα και από τις κεντρικές τράπεζες και τις 

ενώσεις τραπεζών  για διάφορους περιόδους και για διαφορετικές κλάσεις 

αποτιμήσεων. 

   

 
 
 
 

Στατιστικα 
στοιχεία 
αθέτησης 

Εσωτερικές Εξωτερικές 
 Αποτιμήσεις  Αποτιμήσεις 
Internal 
ratings  

External 
ratings Default 

statistics  
 
 
 
Εικόνα .1 Από εσωτερικές σε εξωτερικές αποτιμήσεις και στατιστικές αθετήσεων  
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  Οι περισσότεροι τραπεζικοί πελάτες, βέβαια , δεν αποτιμούνται από πρακτορεία και 

τους αξιολογικούς οίκους , αλλά οι ίδιες οι Τράπεζες τους αποτιμούν με εσωτερικά 

μοντέλα ταξινόμησης.. Εάν μια αντιστοιχία μπορεί να καθοριστεί μεταξύ της 

εσωτερικής κλίμακας αποτίμησης και των κλιμάκων αποτιμήσεων των πρακτορείων 

τότε μας παρέχεται ένας σύνδεσμος μεταξύ εσωτερικών αποτιμήσεων  και ιστορικών 

συχνοτήτων αθετήσεων  (εικόνα .1). Αυτή  η μεθοδολογία είναι εύκολη στην εφαρμογή 

παρόλο που οι  αντιστοιχίες μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών κλιμάκων 

αποτιμήσεων μπορεί να είναι μόνο προσεγγιστικές και βέβαια υπάρχει δυνατότητα 

πρόσβασης στο σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών. 

                       
 ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ. 

 
Τα διαθέσιμα δεδομένα από πρακτορεία αποτιμήσεων παρέχουν μια σχετική 

πληροφόρηση από την στατιστική τους σκοπιά. Περιέχουν, κατά κανόνγα ,  για κάθε 

κλάση αποτίμησης: 

• τις συχνότητες των αθετήσεων (defaults  frequencies), ετήσιες ή για 

μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 

•  την μεταβλητότητα κατά μήκος του χρόνου για ετήσιες συχνότητες οι οποίες 

προκύπτουν από τις αλλαγές των γενικών οικονομικών συνθηκών 

• τους πίνακες συναλλαγών  μεταξύ  των κλάσεων αποτίμησης ( ratings). Από 

τους πίνακες αυτούς προκύπτουν τα ποσοστά διαφόρων υποθέσεων , όπου η α 

η αποτίμηση Χ αλλάζει στην αποτίμηση Υ κατά την διάρκεια μιας 

συγκεκριμένης  χρονικής περιόδου. Τέτοια ποσοστά είναι διαθέσιμα για όλα τα 

ζευγάρια των κλάσεων Χ και Υ.  

Τα ποσοστά αθετήσεων  είναι κοντά στο μηδέν για τα καλύτερα ποιοτικά ρίσκα όπως 

αυτά ταξινομούνται με βάση τα διεθνή πρότυπα και τις κανονιστικές οδηγίες των 

κεντρικών τραπεζών.. Αυξάνουν γύρω στο 8% το χρόνο για την χαμηλότερη κλάση 

αποτίμησης (στην έκτη κλάση απλοποιημένης κλίμακας αποτίμησης). Ο πίνακας 2 

δείχνει το μέγεθος των ετησίων ποσοστών αθετήσεων  για την έκτη κλάση αποτίμησης 

στην απλοποιημένη κατά Moody’s κλίμακα ταξινόμησης. Οι πραγματικές τιμές 

ποικίλουν  για κάθε χρόνο. Οι υψηλότερες τρεις αποτιμήσεις χαρακτηρίζουν τον 

‘βαθμό επένδυσης’ των δανειζόμενων. Οι άλλες τρεις κλάσεις ονομάζονται   

θεωρητικού  βαθμού λόγω του πολύ μεγαλύτερου ρίσκου που αντιπροσωπεύουν . Για 
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τον βαθμό επένδυσης των δανειζόμενων το ετήσιο ποσοστό προεπιλογής είναι κάτω 

από το 0.1%. Ο θεωρητικός βαθμός δανειζόμενων κινείται από 0.2% μέχρι 0.8% το 

έτος. 

  Η σχέση μεταξύ αποτίμησης και ποσοστού αθέτησης δεν είναι ανάλογη αλλά πολυ 

μεγαλύτερη. Η αύξηση του ποσοστού αθέτησης  από την μια κλάση στην επόμενη 

αλλάζει δραματικά όταν πηγαίνουμε προς τα κάτω στην κλίμακα ταξινόμησης. Για τον 

λόγω της βελτίωσης της αποτίμησης κατά ένα βαθμό η απαιτούμενη μεταβλητότητα 

του ποσοστού αθέτησης  θα είναι  6% για τις δύο τελευταίες κλάσεις της κλίμακας 

αλλά μια μικρή μείωση του 0.02% επαρκεί να βελτιώσει τον βαθμό  από Αα σε Ααα. 

 
Πίνακας 2          Ετήσια ποσοστά ποσοστά αθέτησης  και αποτιμήσεις (ratings) 
Αποτίμηση Moody’s Ετήσια ποσοστά αθέτησης 
Ααα 0,02% 
Αα 0,04% 
Α 0,08% 
Βαα 0,2% 
Βα 1,8% 
Β 8,3% 
Πηγή: Moody’σ . Τα παραπάνω νούμερα είναι τάξεις μεγέθους μόνο καθώς  τα 
πραγματικά δεδομένα διαφέρουν από το ένα έτος στο  άλλο. 
  
  

9% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 

2% 

1% 

0% 

        Ααα    Αα    Α     Βαα   Βα     Β 
             
            Κάθετος άξονας: default rates    Oριζόντιος άξονας   ratings    
 

Εικόνα 3  Ετήσια ποσοστά αθέτησης και αποτιμήσεις 
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 Αυτός ο παρατηρούμενος νόμος έχει σημαντικές εφαρμογές. Οι αποτιμήσεις αυτές 

καθορίζουν και  το κόστος δανεισμού για τις τράπεζες. Βελτιώνοντας τις κλάσεις 

αποτίμησης  (ratings) της τράπεζας μπορεί , θεωρητικά , να βελτιώνεται και η εικόνα 

της ολικής φερεγγυότητας της τράπεζας και της ίδιας πιστωληπτικής της ικανότητας.  

Αλλά η απαιτούμενη βελτίωση της φερεγγυότητας για να κερδίσει  μια κλάση 

διαβάθμισης στην αποτίμησή της όσο αφορά τα ποσοστά αθέτησης,  είναι πολύ 

υψηλότερη στις χαμηλότερες βαθμίδες της κλίμακας από ότι στις υψηλότερες βαθμίδες 

(πίνακας 2 και εικόνα 3) 

 

 
 
 
 Χρονοσειρά ποσοστού αθέτησης 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                      Έτη (years) 

 
 
 

 
Εικόνα 4  Μέσος και μεταβλητότητα των ιστορικών ποσοστών αθέτησης 
 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΘΕΤΗΣΗΣ 
 
Τα ποσοστά αθέτησης είναι ασταθή με το πέρασμα του χρόνου (εικόνα 4). Η 

μεταβλητότητα των ετήσιων ιστορικών ποσοστών αθέτησης είναι η τυπική απόκλιση 

των παρατηρούμενων τιμών. Η μεταβλητότητα αυξάνει  όταν αυξάνεται το ποσοστό 

αθέτησης ενώ το  rating  της αποτίμησης μειώνεται. Αυτό είναι σε συνέπεια με το 

γεγονός ότι χαμηλά ποσοστά αθέτησης είναι πιο κοντά στην μηδενική τιμή βάησς . η 

οποία περιορίζει τις μεταβολές τους. Τέτοιες μεταβλητότητες είναι διαθέσιμες από 

παρατηρήεις  διαφόρων χρονικών οριζόντων ( χρονοσειρές)  

Μεταβλητότητα 

0% 

1% 

2% 

4% 

3% 

Μέσος

 Default rates   
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  Εάν η μεταβλητότητα είναι υψηλή οι ενδεχόμενες αποκλίσεις του ποσοστού αθέτησης  

γύρω από τον μέσο μπορεί να είναι πολύ σημαντικές . Εάν η μεταβλητότητα είναι 

χαμηλή οι αποκλίσεις είναι μικρές. Οι μη αναμενόμενες απώλειες θα είναι υψηλότερες 

στην πρώτη περίπτωση. Η μεταβλητότητα του ποσοστού αθέτησης  είναι μια απλή 

βάση για την μέτρηση των μη αναμενόμενων απωλειών για χαρτοφυλάκια δανείων. Οι 

μη αναμενόμενες απώλειες είναι αναλογικές προς την τυπική απόκλιση.  Οι 

αναμενόμενες απώλειες είναι αναλογικές προς τον μέσο ρυθμό αθετήσεων . 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΘΕΤΗΣΗ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 
 
 Όσο μεγαλύτερη είναι η  χρονική  περίοδος τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες της 

παρατήρησης μιας αθέτησης . Η αύξηση των αθροιστικών ποσοστών αθέτησης  δεν 

είναι αναλογική. Για υψηλές αποτιμήσεις ή χαμηλά ποσοστά αθέτησης είναι 

μεγαλύτερη από αναλογική. Για χαμηλές αποτιμήσεις και υψηλά ποσοστά αθέτησης  

είναι μικρότερη από αναλογική. Υψηλού κινδύνου δανειζόμενοι βελτιώνουν το ρίσκο 

τους όταν επιζούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Χαμηλού ρίσκου δανειζόμενοι 

αντιμετωπίζουν ένα ρίσκο που φθίνει όταν ο χρόνος περνάει. Όλα αυτά  τα 

παρατηρούμενα γεγονότα είναι σημαντικά: στην διαφοροποίηση των κινδύνω  κατά 

μήκος του χρόνου και στον υπολογισμό των αναμενόμενων και μη αναμενόμενων 

απωλειών. Εμφανίζονται στην εικόνα 5 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
  Υψηλή αποτίμηση 
 
 
 
 Χαμηλή αποτίμηση 
 
 

Αθροιστικά ποσοστά   Μεταβλητότητα του 
ποσοστού αθέτησης        αθέτησης 

 Έτη                                                                    Έτη 
 
Εικόνα 5  Χρονικό προφίλ και μεταβλητότητα του ποσοστού αθέτησης 
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Πίνακας 6                                Πίνακας μετάβασης μεταξύ κλάσεων ταξινόμησης  
                    Κλάση  Υ 
Κλάση Χ Α B C default 
A 95% 3% 1% 0% 
B 2% 93% 4% 1% 
C 0% 4% 91% 4% 
… … … … … 
 
 
  Καθώς ο χρόνος περνάει το μέγεθος του κινδύνου αλλάζει. Βελτιώνεται ή φθίνει. 

Αυτές οι μετατοπίσεις αιχμαλωτίζονται από τις συχνότητες συναλλαγών για κάθε 

ζευγάρι αποτιμήσεων. Μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο οι συχνότητες 

συναλλαγών μπορούν να καταγραφούν ως ποσοστό συναλλαγών (%)  μεταξύ των 

κλάσεων. Ο πίνακας συναλλαγών φαίνεται όπως ο πίνακας 6. Οι συναλλαγές 

συμβαίνουν κυρίως σε γειτονικές κλάσεις αποτιμήσεων και υπάρχει μια συγκέντρωση 

υψηλών συχνοτήτων κατά μήκος της πρώτης διαγωνίου του πίνακα. Σε αυτό το 

παράδειγμα η πιθανότητα συναλλαγών από την κλάση Α στην Β είναι 2% όταν η 

πιθανότητα μιας αμετάβλητης αποτίμησης είναι 95%. 

 

 

2.  ΚΙΝΔΥΝΟΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

 Η Έκθεση  σε  κίνδυνο πορεί να θεωρηθεί ως το ποσοστό του κινδύνου στην 

περίπτωση αθέτησης χωρίς να λάβουμε υπόψη τυχόν  ανακάμψεις. Καθώς η αθέτηση 

μπορεί να συμβεί  σε μια άγνωστη μελλοντική ημερομηνία , αυτά τα ποσά ρίσκου που 

έχουν αξία είναι τα μελλοντικά ποσά ρίσκου. Όταν είναι γνωστά πρέπει να εξαχθούν 

από το χρονικό προφίλ των εκθέσεων. Όταν είναι άγνωστα πρέπει να εκτιμηθούν 

βασισμένα σε υποθέσεις, κανόνες ή μοντελοποιώντας μελλοντικές εκθέσεις. Ο τύπος 

της δέσμευσης που έχει δοθεί  από την τράπεζα στον δανειστή  είναι σημαντικός καθώς 

ανεβάζει τα άνω όρια των πιθανών μελλοντικών εκθέσεων. 

 

2.1 Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο χρονικός ορίζοντας της έκθεσης σε κίνδυνο  ορίζεται από την συμβατική σχέση 

υποχρέωσης του δανειολήπτη να αποπληρώσει το δάνειο μέσα σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις όμως   πιστωτικών γραμμών ( line of credit)  όπου 

δεν υπάρχει συγκεκριμένη λήξη της οφειλής και η χρήση του ορίου μπορεί να μη 
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φθάνει το 100 % θα πρέπει να γίνονται ξεχωριστές προβλέψεις ως να ήταν απαιτητό το 

σύνολο της οφειλής , εφόσον εγκυμονείται κίνδυνος αθέτησης του πιστούχου ακόμα   

Στην ουσια μόνο η τρέχουσα χρήση είναι γνωστή συν το ύψος του ορίουο που έχει 

εγκριθεί   καθώς και  ο χρόνος που μένει μέχρι  την ωριμότητα της οφειλής ή την μέρα 

ελέγχου.΄Αυτές οι μορφές χρηματοδότησης συνήθως δεν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό επειδή δεν θεωρούνται υποχρέωση στο σύνολό της , επειδή συνήθως οι 

τράπεζες ζητούν μόνο τους τόκους ως υποχρέωση ή έχουν ελαχιστοποιήση το ποσοστό 

της τακτής οφειλής τόσο πολύ, που διατηρείται έτσι ένα υπόλοιπο χωρίς να εμβανίζει 

ληξιπροθεσμία ποτέ.. 

 Σε μερικές περιπτώσεις η τράπεζα είναι πρόθυμη να αυξήσει την χρήση σε 

συγκεκριμένα όρια αν ο δανειζόμενος το θέλει και έχει  συνεπή συμπεριφορά με τις 

οφειλές του . Η τράπεζα μπορεί να έχει ενημερώσει τον πελάτη ότι μπορεί να αυξήσει 

τον δανεισμό του. Αλλά καθώς η τράπεζα δεν είναι νομικά δεσμευμένη να το κάνει, το 

αχρησιμοποίητο κλάσμα της πιστωτικής γραμμής δεν χρειάζεται να καταγραφεί στον  

ισολογισμού.  Στην ουσία ούτε ο πελάτης έχει ιδέα του ποσού που η Τράπεζα είναι 

διατεθημένη να το αυξήσει  ούτε και η Τράπεζα γνωρίζει το ακριβές ύψος του δανείου 

που θα κάνει χρήση ο πιστούχος. Σε κάθε περίπτωση όμως η τράπεζα γνωρίζει και 

εκτιμά την τρέχουσα χρήση του 

Αρα  η  τρέχουσα έκθεση στον κίνδυνο ισούται με την  τρέχουσα χρήση. Δημιουργείται 

όμως  αβεβαιότητα έκθεσης όσο η τράπεζα είναι έτοιμη να ξεπεράσει την τρέχουσα 

χρήση. Μερικές φορές οι εκθέσεις δεν διαφέρουν από την τρέχουσα χρήση όπως με 

καινούριες πιστωτικές γραμμές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αναμενόμενη έκθεση 

γίνεται περισσότερο σχετική από ότι η τρέχουσα χρήση. Συχνά μόνο τρέχουσες 

εκθέσεις καταγράφονται και αναφέρονται. Αλλά οι αναμενόμενες εκθέσεις μπορεί να 

είναι περισσότερο σχετικές για την πρόσβαση σε μελλοντικά ρίσκα. 

 

2.2 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Από την άποψη του ρίσκου και της εκτίμησης του κινδύνου  οι εκτός ισολογισμού 

συναλλαγές  εγγείρουν θέματα διαχείρισης.  Το ρίσκο που ενέχουν  εμφανίζεται μόνο 

ως προς το δικαίωμα  χρήσης  του πιστούχου ή τρίτου που είναι συνδικαιούχος Για  

παράδειγμα με συγκεκριμένο  πιστωτικό όριο εγγεκριμένο  ο πελάτης μπορεί να 

αποφασίσει οποιαδήποτε στιγμή να τραβήξει το σύνολό του. Σε αυτήν την περίπτωση  

το σύνολο της πίστωσης θα πρέπει να εμφανισθεί στον ισολογισμό. 
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 Δεδομένες , ενδεχόμενες  παροχές  προς ήδη πελάτες της τράπεζας είναι δικαιώματα 

που ασκούνται  καποια στιγμή από τον ίδο τον  πελάτη ή τρίτο μέλος.  Αυτές οι 

παροχές ασκούνται ύστερα από την έγκριση της τράπεζας ή από το δικαίωμά της να 

παρέχει αυξήσεις στα όρια των πελατών της . Αν και οι αποφάσεις αυτές παραμένουν 

για αρκετό διάστημα στα χαρτιά , μέχρι ο πιστούχος να τις κάνει χρήση και θεωρούνται 

ρίσκα ή κίνδυνοι εκτός ισολογισμού, στην πραγματικότητα είναι  κίνδυνοι που ενέχουν 

ρίσκο και θα πρέπει να δημιουργούν και ανάλογες δεσμέυσεις για εποπτικά κεφάλαια 

επάρκειας Κατά κανόνα οι τράπεζες αυτούς  τους εκτός ισολογισμού κινδύνους  θα 

τους  εμφανίσουν μόνο όταν το δικαίωμα ασκηθεί. Το ρίσκο είναι περισσότερο 

ενδεχόμενο παρά τρέχον.  

 

  Καθώς  όμως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί  σε δέσμευση εποπτικών κεφαλάιων 

με την άσκηση του δικαιώματος μπορεί να θεωρηθεί  ότι  αυτό θα πρέπει να 

υπολογίζεται για το 100% του  ορίου που έχει εγκριθεί και που μπορεί μέρος του να 

χρησιμοποιείται και όχι το σύνολό του και κατά συνέπεια  ο κίνδυνος ούτε είναι ορατός 

ούτε μετρήσιμος αλλά ελλοχεύει. Οι συγκεκριμένοι προβληματισμοί  αφορούν 

ιδιαίτερα τις σύγχρονες μορφές δανεισμού μέσα από ανακυκλούμενες μορφές 

πίστωσης  αλλά οι τράπεζες τείνουν να θεωρούν ενδεχόμενο κινδυνο μικρότερο από το 

100% των ορίων, γιατί αυτό δείχνει η πρακτική και η συμπεριφορά των πιστούχων. 

Ένα ενδεχόμενο ρίσκο μπορεί επίσης να υπολογιστεί σε λιγότερο από το 100%. . Αλλά 

είναι απίθανο να χρησιμοποιηθούν όπως μια εγγύηση που δίνεται σε ένα τρίτο μέλος 

στην περίπτωση προεπιλογής από τον πελάτη.  

 
 Προιόντα lines of credit
 
 
      Εκτός ισολογισμού    Ισολογισμός  
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
εικόνα  7 

           Προβλέψεις και υποθέσεις 
Τρέχουσες εκθέσεις 

Μελλοντικές 
αναμενόμενες 
εκθέσεις σε 
κίνδυνο

 
 
 

49 Κίνδυνος 
έκθεσης   



 
2.3 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
 
Η έκθεση σε κίνδυνο εξαρτάται τον  τύπο  και το είδος των πιστωτικών γραμμών 

(εικόνα 7) δηλαδή από την πρόβλεψη για την πορεία της πίστωσης  και από το εγκριθέν 

όριο  που μπορεί ανα πάσα στιγμή να κάνει χρήση ο πιστούχος  

  Το χρονικό πλαίσιο της ανάληψης και του ύψους του κινδύνου που θα εκτεθεί η 

τράπεζα  διαφοροποιείται και από το είδος των συναλλαγών Η εικόνα 8. δείχνει κάποια 

πιθανά σχήματα (όχι προβλέψεις) είτε για αποπληρωμές δανείου ή για πιστωτικες 

γραμμές των οποίων η χρήση είναι αβέβαιη. 

 

 

 

 

 

 

  

               Χρόνος                                                                Χρόνος 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Χρόνος 
 
 
Εικόνα 8. Παραδείγματα χρονικών προφίλ για πιστωτικό ρίσκο έκθεσης  
 
2.4  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
 
Οι εγγυήσεις και τα συμβόλαια κατά τις χρηματοδοτήσεις  μειώνουν τον κίνδυνο που 

αναλαμβάνεται ,  διότι μειώνουν τις απώλειες στην περίπτωση αθέτησης. Η απώλεια 

στην περίπτωση αθέτησης είναι το ποσό   ( υπόλοιπο κεφαλαίου + τόκοι + εξοδα) κατά 

την στιγμή της αθέτησης  μείον τις  τυχόν καταβολές . Συνήθως οι διεκδικήσεις 

Αποπληρωμές 
   Δανείου σε 
τακτή λήξηε

Έκθεση Έκθεση Δεσμευμένες 
γραμμές πίστωσης 

Οικονομική πρόβλεψη 
Έκθεση
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υπολοίπων και οι ανάκτηση του χρηματοδοτούμενου κεφαλαίου κατά την αθέτηση 

απαιτούν νομικές διαδικασίες, έξοδα και χρόνο. Οι απώλειες στην περίπτωση αυτή  

μπορούν να εκτιμηθούν πριν ή μετά τα κόστη αναμονής και τα κόστη λειτουργίας. Από 

την σκοπιά της μέτρησης ο υπολογισμός τέτοιων εγγυήσεων δεν είναι εύκολος αν όχι 

ανέφικτος. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες που εμπλέκονται. Κάποια ιστορικά 

ποσοστά ανακάμψεων    είναι διαθέσιμα από τις αποτιμήσεις. Είναι στατιστικές 

παρατηρήσεις αλλά τα παρατηρούμενα ποσοστά ανακάμψεων μεταβάλλονται πολύ 

γύρω από τον μέσο, όταν τα καταγράψουμε σύμφωνα με πραγματικά γεγονότα και 

υποθέσεις και θελήσουμε κατόπιν να τα περιγράψουμε διαγραμματικά. Συνήθως οι 

αξίες των ενεχύρων είναι πολύ δύσκολη δουλειά να εκτιμηθούν σε ποιο ακριβώς ύψος 

ή ποσό θα ρευστοποιηθούν , όταν έρθει η ώρα της διεκδίκησης. Επίσης δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί ο χρόνο αναμονής που μπορεί να έχει στη διάθεσή του το πιστωτικό ίδρυμα , 

προκειμένου να εκποιήσει στην καλύτερη δυνατή τιμή. 

  Όλες οι εγγυήσεις υπόκεινται σε νομικό ρίσκο . Ο κινδυνος εδώ είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να υπολογισθεί  ιδιαίτερα εφόσον αποφασισθεί να χρησιμοποιηθούν όλα τα 

διαθέσιμα ένδικα μέσα, επίσης δεν είναι πάντα σαφές από την αρχή άν εν τέλει θα 

μπορέσουν να εκτελεστούν οι όποιες δικαστικές αποφάσεις τελεσιδικίσουν , ιδιαίτερα 

όταν η άλλη πλευρά εξαντλεί τα δικαιώματά της για ανακοπές και καθυστερεί υπερ του 

δέοντος τις διαδικασίες. Το νομικό ρίσκο εξαρτάται επίσης   από τον τύπο της 

εγγύησης και  από το τρέχον περιβάλλον την στιγμή της αθέτησης και στη συνέχεια ά. 

Οποτεδήποτε οι νομικές διαδικασίες ενεργοποιούνται η προστασία των εγγυήσεων 

υπόκειται στο αποτέλεσμα τέτοιων διαδικασιών.  

 

Πέρα από όμωα από τις νομικές τους  ιδιαιτερότηες οι εγγυήσεις γενικότερα ελέγχουν 

και μειώνουν τους κινδύνους .  

  Τα εχέγγυα μπορούν να κατασχεθούν και να πουληθούν από τον δανειστή, επομένως 

μειώνεται ή ακυρώνεται η απώλεια.  

Το αρχικό πιστωτικό ρίσκο μετατρέπεται σε ρίσκο ανάκτησης συν ένα ρίσκο 

περιουσιακής αξίας. 

  Ο κίνδυνος  ανάκαμψης εξαρτάται από την φύση των περιουσιακών στοιχείων, την 

τοποθεσία τους, την ακεραιότητα τους και το νομικό περιβάλλον και την αγορά που θα 

συντελέσει στην ρευστοποίησή τους. 
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. Η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για το κίνδυνο  της αγοράς ισχύει επίσης για 

οποιοδήποτε κεφαλαιακό εχέγγυο της αγοράς. Το ρίσκο της ρευστοποίησης άλλων 

τύπων εγγυήσεων  όπως ακίνητης περιουσίας, αεροπλάνων, πλοίων και σταθερών 

μηχανημάτων είναι λιγότερο εύκολο να κερδιθούν. Σε μερικές περιπτώσεις τα 

υπάρχοντα  δεδομένα είναι σχετικά. Η αξία των αεροπλάνων για παράδειγμα μπορεί να 

μπει σε μορφή πίνακα σύμφωνα με τον τύπο, την ηλικία και τον εναπομένοντα χρόνο 

ζωής. Αλλά σε αυτήν και σε άλλες περιπτώσεις η αναμενόμενη τιμή τέτοιων 

εγγυήσεων υπόκειται στην κρίση των χαρακτηριστικών των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποψήφιων αγοραστών  

  Εγγυήσεις  τρίτων έχουν διπλάσιο ρίσκο. Πρώτον είναι το νομικό ρίσκο να μην ισχύει 

η εγγύηση για κάποιο λόγο ή ή φύση της να είναι τέτοια που να μην μπορεί να 

εξαργυρωθεί  ( θανατος εγγυητή, πτώχευση εγγυητή, δικαστικές ενεργειες  

δικαιώματος διήζησης) . Δεύτερον , ο κίνδυνος αθέτησης μπορεί να μεγεθυνθεί διότι 

ενώ το τρίτο μέλος εγγυάται , η πράξη της μετακίνησης του πιστωτικού κινδύνου 

συμβαίνει τη ώρα της αθέτησης  από τον πιστούχο και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι 

όλες οι πιθανές αθετήσεις του πιστούχου προς την αγορά θ α μετακινηθούν ταυτόχρονα 

προς τον εγγυητή με συνέπεια την ανεξέλεγκτη  επιβάρυνσή του  Η επίδραση στο 

κίνδυνο  είναι  ότι η πιθανότητα αθέτησης α πο τον  δανειζόμενο έχει  αλλάξει   σε από 

κοινού πιθανότητα αθέτησης  του δανειζόμενου και του εγγυητή. 

 Συνήθως μια από κοινού πιθανότητα αθέτησης είναι πολύ μικρότερη από μια μόνο 

πιθανότητα. Για παράδειγμα όταν οι αθετήσεις  του δανειζόμενου και του εγγυητή  

είναι πραγματικά ανεξάρτητες, η πιθανότητα άθροισης  είναι το προϊόν των  

πιθανοτήτων αθέτησης του καθενός. Εάν ο δανειζόμενος και ο εγγυητής  έχουν 1% και 

0.5% πιθανότητα προεπιλογής τότε η από κοινού πιθανότητα γίνεται 

0.5%*1%=0.005% η οποία είναι κοντά στο μηδέν.         

  Γενικά η από κοινού πιθανότητα εξαρτάται από την ανεξαρτησία των αθετήσεων του 

δανειζόμενου και του εγγυητή. Για παράδειγμα εάν ο εγγυητής κατέχει μια εταιρεία και 

ο δανειζόμενος μια θυγατρική οι αθετήσεις πιθανότατα δεν είναι ανεξάρτητες.   

Μπορούν ολοκληρωτικά να συνδεθούν εάν ο δανειζόμενος δεν μπορεί να προεπιλέξει 

εκτός και αν η  κάτοχος εταιρεία προεπιλέξει και αντίστροφα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η 

πιθανότητα αθέτησης  είναι ίδια για τον δανειζόμενο και τον εγγυητή και η από κοινού 

πιθανότητα και των δύο γίνεται ίση με αυτήν την κοινή τιμή.  

  Οι αποζημιώσεις ενεργούν προς την κατεύθυνση της  αποτροπής παρόμοιων 

σύνθετων κινδύνων. Από την άλλη μεριά οι εγγυήσεις μπορούν να θεωρηθούν 
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πολιτικές ασφαλείας οι οποίες ενεργοποιούνται, μονο όταν η αθέτηση συμβεί. Ας  

πούμε ότι είναι μία παθητική διαχείριση ρίσκου και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 

από τα πιστωτικά ιδρύματα  Οι συμβάσεις , οι έγγραφες συμφωνίες και τα  συμβόλαια 

εν γένει αποτελούν επίσης προληπική διαχείριση πιστωτικών κινδύνων διότι 

καθορίζουν πλαίσια συμπεριφορών με νομικό έρισμα. Οι πραγματική αξία τους βέβαια 

στην διαχείριση των κινδύνων εξαρτάται από το πόσο ενεργά είναι και πόσο άμεση 

είανι η πιστωτική παρακολούθηση και η  διαχείριση τα προβλήματα να 

αντιμετωπίζονται εγκαίρως από το στάδιο των σημείων συναγερμού σε φάσεις 

προσωρινής καθυστέρησης μέρος των υποχρεώσεων . Πολλές φορές η παρακολούθηση 

της πορείας των πιστούχων μπορεί να οδηγήσει τις τράπεζες σε παρεμβατικές 

αναχρηματοδοτήσεις που μπορούν να ανακόψουν την πιθανότητα αθέτησης και να 

βοηθήσουν την επιχείρηση να ανακάμψει   Η παρακάτω εικόνα δίνει σχηματικά  τον 

μηχανισμό αναχέτησης του κινδύνου  απο τις εγγυήσεις . 

 

 Μετατρέπει το 
πιστωτικό κίνδυνο  σε 
κίνδυνο  από την κτήση 
της περιουσίας

 
 
 
 
 

Ενπράγματες 
εγγυήσεις  

Μεταφορά κινδύνου 
από τον δανειζόμενο 
στον ‘δανειζόμενο + 
εγγυητή’ 

 
 
 
 
 

Προσωπικές 
εγγυήσεις  

 
 
 
 
 
Εικόνα 9 Η επίδραση του  μεγεθυνμένου ρίσκου εγγυήσεων   

Επιτρέπει διορθωτικές  
ενέργειες 

Αποζημιώσεις 

 
 
Η απώλεια στην περίπτωση αθέτησης  είναι το ποσό του κινδύνου μείον τις 

ανακτήσεις.  Αυξάνεται από οποιοδήποτε κόστη λειτουργίας όπως η μεταφορά του 

κόστους των εχέγγυων ή τα έξοδα που περιλαμβάνονται στις προσπάθειες ανάκτησης 

(εικόνα 10). 
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 Εγγυήσεις  
 Εχέγγυα 
 Αποζημιώσεις 
 
 
 
 
 
 

Λειτουργικά Έκθεση 
Ανακτήσεις έξοδα  

 
 
 

Απώλεια στην 
περίπτωση 
αθέτησης  

 
 
 
 
Εικόνα 10 Από την έκθεση στην απώλεια με δεδομένη την αθέτηση 
 
2.5 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

Η απώλεια δεδομένης  της αθέτησης  (LGD/ loss given default) εξαρτάται από τις τιμές 

που θα πάρουν οι  τρεις βασικές παραμέτρπο : πιθανότητα αθέτησης , έκθεση και 

ανάκτηση  κινδύνου . 

2.5 .1 ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

Η αναμενόμενη απώλεια (LGD) είναι το προϊόν της αθέτησης    συν την πιθανότητα 

αθέτησης   Η απώλεια  είναι το ποσό σε κίνδυνο  ή συνολική έκθεση στον κίνυνο  

μείον τις ανακτήσεις:   

LGD= έκθεση – ανάκτηση = έκθεση *(1-ποσοστό ανάκτησης %) 

Η αναμενόμενη απώλεια ειναι σύνθεση της απώλειας αθέτησης και της ποιότητας του 

κινδύνου  

 Αναμενόμενες απώλειες= LGD*πιθανότητα προεπιλογής= 

=έκθεση  *(1-ποσοστό ανάκτησης %)* πιθανότητα προεπιλογής(%) 

Με άλλα λόγια η αναμενόμενη απώλεια αιχμαλωτίζει σε ένα μόνο μέτρο τα τρία 

στοιχεία του πιστωτικού ρίσκου: έκθεση, πιθανότητα αθέτησης  και ανάκτηση. 
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ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ  ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ RISK 
BASED CAPITAL 

 
Η αναμενόμενη απώλεια είναι επίσης μια στατιστική απώλεια η οποία θα συμβεί κατά 

μέσο όρο . Η μη αναμενόμενη απώλεια εμπεριέχει  την απόκλιση από αυτόν τον μέσο 

όρο. Μπορεί να αναφέρεται για παράδειγμα στις μεταβολές του ποσοστού αθέτησης 

που προέρχονται από την μεταβλητότητα. 

  Με ένα χαρτοφυλάκιο 100 δανειζόμενων και υπόλοιπα  10 μονάδων, είναι σχεδόν 

αδύνατο να χαθεί το συνολικό υπόλοιπο των  1000 εκτός αν όλοι οι οφειλέτες 

αθετήσουν  συγχρόνως. Εάν υποθέσουμε ένα μέσο ποσοστό αθετήσεω  του 1%και 

ανάκτησης 0, τότε η αναμενόμενη απώλεια θα είναι 1%*1000=10. Μπορεί να γίνει 

κατανοητό ότι με την απώλεια των 10, η μοναδιαία έκθεση για μια μέση αξία του 

πλήθους των αθετήσεων είναι ίση με 1. 

  Παρόλα αυτά υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα ότι ο το πλήθος των αθετήσεων  

αυξάνει στο 2 ή στο 3 και σε ακόμα υψηλότερες τιμές. Η διασπορά γύρω από τον μέσο 

των παρατηρούμενων ποσοστών αθέτησης , μετριέται από την ιστορική μεταβλητότητα 

των παρατηρούμενων ποσοστών αθέτησης Η μεταβλητότητα μπορεί να εξαχθεί από 

διαθέσιμες στατιστικές. Εάν υποθέσουμε ότι η μεταβλητότητα του ποσοστού αθέτησης 

ειναι  3% τότε η μεταβλητότητα της απώλειας είναι 3%*1000=30. 

  Μη αναμενόμενες απώλειες μπορούν να εξαχθούν ως πολλαπλάσιο αυτής της 

μεταβλητότητας, το πολλαπλάσιο  αντιστοιχεί σε κάποιο επίπεδο ανεκτικότητας. Οι  

στατιστικές των αθετήσεων   επομένως  ισχύουν άμεσα  και με απλό τρόπο στον 

προσδιορισμό των αναμενόμενων και μη αναμενόμενων απωλειών  Παρόλα αυτά η 

παραπάνω μη αναμενόμενη απώλεια εξάγεται από τις αποκλίσεις του ποσοστού 

αθέτησης μόνο. Στην πραγματικότητα οι αποκλίσεις των απωλειών από τον μέσο 

εξαρτώνται επίσης από τις  αποκλίσεις των ποσοστών ανάκτησης και των εκθέσεων 

από τις αναμενόμενες τιμές τους. Δυστυχώς τέτοιες αποκλίσεις είναι περισσότερο 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν από ότι τα πσοστά αθέτησης. Συχνά δεν διατυπώνονται 

με σαφήνεια με  αποτέλεσμα οι αναμενομενες απώλειες  να θεωρούνται λανθασμένες. 

  Επιπρόσθετα ο καθορισμός των μη αναμενόμενων απωλειών όταν οι τρεις 

παράγοντες   είναι αβέβαιοι ανασύρει θεμελιώδη θέματα. Σε τέτοια περίπτωση ποια 

είναι η χειρότερη τιμή των απωλειών; Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον 

συνδυασμό και των τριών χειρότερων καταστάσεων για τις παραμέτρους. Η εξίσωση 

θα ήταν όπως παρακάτω:  WC(Απώλεια)= 

=WC(έκθεση)*[1-WC(ποσοστό ανάκτησης)]*WC(ποσοστό προεπιλογής)  
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όπου WC  σημαίνει ‘η χειρότερη περίπτωση’. Παρόλα αυτά τέτοιος υπολογισμός είναι 

βασισμένος στην υπόθεση ότι όλες οι χειρότερες καταστάσεις θα συμβούν ταυτόχρονα, 

το οποίο ακούγεται μη ρεαλιστικό και υπέρ -συντηρητικό.  

 

1.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

Ετήσιες πιθανότητες μπορούν να αλλάξουν σε πιθανότητες για μεγαλύτερες χρονικές 

περιόδους εάν οι στατιστικές είναι διαθέσιμες για διάφορους ορίζοντες. Οι πιθανότητες 

αθετήσεων  σε διάφορετικές περιόδους του χρόνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την εύρεση του πιστωτικού κινδύνου ενός δανείου μέχρι την λήξη. Αυτό επιτρέπει σε 

κάποιον να αλλάξει το μέτρο του πιστωτικού κινδύνου,  με τον ορίζοντα την περίοδο 

έκθεσης . Γενικά η πιθανότητα αθέτησης  αλλάζει  κατά την διάρκεια του χρόνου  διότι 

το ρίσκο αυτό καθαυτό μεταβάλλεται στην ίδια  διάρκεια του χρόνου. 

  Τέτοιες αλλαγές καταγράφονται ως συναλλαγές δια μέσου των αποτιμήσεων. Στην 

πρώτη φάση είναι ευκολότερο να καθορίσεις την επίδραση του χρόνου όταν η ετήσια 

πιθανότητα αθέτησης θεωρείται σταθερή (1%). Τότε η αύξηση του πιστωτικού 

κινδύνου μέσα σε κάποιο χρονικό ορίζοντα θα οφείλεται σε σταθερή πιθανότητα 

αθέτησης που ισχύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  

 

    Εικόνα 11 

 Ημερομηνίες
0                      1                         2                    3 

 

 

 

 
 
 

Πιθανότητα

Προεπιλογή D 
0,01

0,01
D

0,99*0,01

 
 
 
 
 
  Σε κάθε χρονική περίοδο υπάρχουν δύο μόνο δυνατότητες: αθέτηση ή συνέπεια. 

Όταν οι περίοδοι είναι διαδοχικοί ο αριθμός των πιθανών περιπτώσεων αυξάνει 

0,99*0,99*0,01

0,99*0,99*0,99

0,99

Όχι προεπιλογή 
(Ν D) 

0,01
D

0,99
0,01

ND
0,99
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καθώς ο δανειζόμενος μπορεί να αθετήσει  σε οποιαδήποτε  από τις περιόδους που 

θα αδυνατεί να φανεί συνεπής  Στο παράδειγμα της εικόνας 11  έχουμε τρεις 

χρονικές περιόδους. Εάν η εταιρεία αθετήσει μεταξύ των ημερομηνιών 0 και 3 

τότε πρέπει να  είναι σε οποιαδήποτε από τις τρεις πρώτες περιόδους. Στο τέλος 

των τριών περιόδων μόνο τέσσερις περιπτώσεις είναι δυνατές: είτε ο δανειζόμενος 

δεν αθέτησε  ή αθέτησε σε οποιαδήποτε από τις τρεις περιόδους. 

   

Αυτά τα τέσσερα γεγονότα έχουν διαφορετικές πιθανότητες οι οποίες μπορούν όλες να 

εξαχθούν από την   ετήσια σταθερή πιθανότητα. Η πιθανότητα της μη αθέτησης είναι η 

πιθανότητα να μην αθετήσει   σε καμιά περίοδο η οποία είναι 99% για κάθε χρονικό 

ορίζοτα . Η πιθανότητα να αθετήσει στην περίοδο τρία είναι η πιθανότητα να μην 

αθετήσει πριν επί την αντίστοιχη πιθανότητα στην τρίτη περίοδο. Η πιθανότητα να 

αθετήσει στην 2 είναι η πιθανότητα να μην αθετήσει στην ι στην 1. Τελικά η 

πιθανότητα να αθετήσει στηνπερίοδο  1 είναι 1%. Οι πιθανότητες για όποια από τις 

τέσσερις καταστάσεις είναι στην εικόνα  11. 

  Η  πιθανότητα αθέτησης  μεταξύ της ημερομηνίας 0 και της 3 είναι η ίδια για  

οποιαδήποτε από τις περιόδους 1, 2, 3. Είναι το άθροισμα αυτών των πιθανοτήτων: 

0,01+0,01*0,99+0,01*0,992 2=0,01*(1+0,99+0,99 )=0,0297 

Η πιθανότητα επιβίωσης μετά την ημερομηνία 3 είναι 1 μείον την πιθανότητα 

προεπιλογής πριν την ημερομηνία 3 ή 0,9703. Αναφερόμαστε πάλι στην εικόνα 8.9 

αυτό είναι ίσο με την πιθανότητα να μην υπάρξει αθέτηση 0,99*0,99*0,99. Μπορούμε 

να δούμε ότι η πιθανότητα αθέτησης για αυτές τις  περιόδους είναι μικρότερη από το 

άθροισμα των ετήσιων πιθανοτήτων. Για παράδειγμα το 2.97% είναι μικρότερο από το 

τριπλάσιο της ετήσιας πιθανότητας του 1%. Αυτό είναι διότι η αθέτηση στην περίοδο t 

είναι  ένα γεγονός που έχει πιθανότητα πάντα μικρότερη του 1. 

  H πιθανότητα αθέτησης  μεταξύ 0 και n, είναι προσεγγιστικά ίση με το 

αποτέλεσμα της ετήσιας πιθανότητας  επί τον αριθμό των περιόδων όσο οι ετήσιες 

πιθανότητες  είναι πολύ χαμηλές: 

dn P

dP1

dn P ≅ n* . Μπορεί να ελεγχθεί παραπάνω ότι το 

2,97% είναι πολύ κοντά στο 3%. Η τιμή 3% υποθέτει ότι οι αθετήσεις κάθε έτος είναι 

ανεξάρτητα γεγονότα. Αυτό δεν είναι αλήθεια διότι στηνπερίπτωση  t  είναι στην 

πραγματικότητα εξαρτημένη από την προηγούμενη αθέτηση   

dP1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Η χρήση των ποσοστών αθέτησης  κατά μήκος των χρονικών οριζόντων απαιτεί 

ορισμούς και προσοχή. Οι αθετήσεις  που παρατηρήθηκαν σε διάφορα έτη είναι η βάση 

για τους υπολογισμούς . 

  Το πλήθος των ετήσιων αθετήσεων  μπορεί να συσχετιστεί με τον αρχικό πληθυσμό  

των εκδόσεων στην αρχή του πολλαπλάσιου έτους για την περίοδο παρατήρησης. Οι 

ετήσιες αθετήσεις συναθροίζονται με τα χρόνια και τότε διαιρούνται με τον αρχικό 

αριθμό των εκδόσεων. Αυτά τα ποσοστά είναι αθροιστικά ποσοστά  κατά μήκος 

διάφορων χρονικών οριζόντων. Ο πίνακας 12 είναι ένα απλό παράδειγμα τέτοιων 

υπολογισμών για ένα πληθυσμό 100 εκδόσεων χρεών έχοντας την ίδια αρχική 

αποτίμηση. 

  Μελλοντικά ποσοστά αθετήσεων  (από εδώ και εμπρός ποσοστά) μπορούν να 

υπολογιστούν με διάφορους τρόπους. Ο λόγος του πλήθους των ετήσιων αθετήσεων  

προς τον αρχικό πληθυσμό είναι μια πρώτη έκδοση των από εδώ και εμπρός ποσοστών. 

Για παράδειγμα υπάρχουν τρεις νέες αθετήσεις στο έτος 3 οι οποίες είναι 3% του 

αρχικού πληθυσμού των 100. Αυτό το νούμερο μπορεί επίσης να βρεθεί ως η διαφορά 

μεταξύ δύο αθροιστικών ποσοστών  των ετών 2 και 1 ή 8%-5%=3%.  

Μια δεύτερη έκδοση είναι να συσχετίσεις το ίδιο το πλήθος των αθετήσεων  (3) με τον 

πληθυσμό εν ζωή μόνο στην αρχή της τρέχουσας περιόδου. Ο πληθυσμός εν ζωή στην 

αρχή του έτους 2 είναι 100-5=95, ή το αρχικό δείγμα μείον τις πέντε αθετήσεις  του 

πρώτου έτους. Το νέο ετήσιο ποσοστό  για το έτος 2 είναι 3/95= 3.16%.  Αυτό επίσης 

ονομάζεται το οριακό ποσοστό αθέτησης. Μετράει την από εδώ και μπρος συχνότητα 

αθέτησης σε προηγούμενη αθέτηση Τα διάφορα από εδώ και εμπρός ποσοστά που 

υπολογίζονται σε ιστορική βάση πρέπει να έχουν προσεκτικά επιλεχθεί με βάση τον 

σκοπό της ανάλυσης. 

 

 

Πίνακας 12 Ετήσια και αθροιστικά ποσοστά αθετήσεων 

Περίοδος Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 

Πλήθος προεπιλογών 5 3 2 

Αθροιστικό πλήθος προεπιλογών 5 8 10 

Αθροιστικά ποσοστά προεπιλογών 5% 8% 10% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ 

Οι πιθανότητες μετάβασης μεταξύ κλάσεων κινδύνων  επιτρέπουν τον υπολογισμό των 

αναμενόμενων ποσοστών αθετήσεων για κάθε περίοδο δεδομένου της μετάβασης και 

της μεταβλητότητας των ποσοστών αθέτησης  κατά την διάρκεια του χρόνου. 

Η εικόνα 13 δείχνει ένα παράδειγμα.  Οι ετήσιες πιθανότητες αθέτησης  δίνονται. Η 

πιθανότητα αθέτησης  είναι 0,01% για τον δανειζόμενο με ρίσκο κλάσης Α και 0,025 

για τον δανειζόμενο με ρίσκο κλάσης Β. Η πιθανότητα αθέτησης  πριν την ημερομηνία 

3 (το τέλος της περιόδου 2) είναι η πιθανότητα αθέτησης  πάνω στο έτος 1 συν την 

πιθανότητα αθέτησης  πάνω στο έτος 2. Η ετήσια πιθανότητα είναι 0,01%. Στο έτος 2 

είτε μένει στο 0,01% εάν η κλάση ρίσκου δεν αλλάξει ή αυξάνει στο 0,02% εάν η 

κλάση ρίσκου γίνει Β. Η πιθανότητα αθέτησης  στο έτος 2 εξάγεται από τις 

πιθανότητες δύο γεγονότων τα οποία δίνονται στον πίνακα μετάβασης:  

0,95*(0,01+0,01)+0,05*(0,01+0,02)=0,0205   

 
              Πιθανότητες μετάβασης 
 
 
 
 
 1                            2                           3 
 
 Α   
 
                   
 
                 Β 
 
 
                  C 
 
 
 

Πιθανότητες  Ημερομηνίες 
αθετησης 

 
 
 
 
 
Εικόνα 13  Συχνότητες μετάβασης και ποσοστά προεπιλογών 
 
                                               
 
 

Κλάσεις 
κινδυνου 

0,95 0,01 

0,05 0,02 
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          Κλάση κινδύνου                   Συχνότητα 
 

Κινδυνος  
κλάσης Α 

1%  
 
 91% 

Κινδυνος  
κλάσης Β 

 
 
 
 

Κινδυνος  
κλάσης Β 5% 

Κινδυνος  
κλάσης C  1%  

 ………… 
 0% 
 
 

Αθετηση  2%  
 
 
 
                                                          Ολικό                                100% 
 
Εικόνα 14  Το  δέντρο ‘μετανάστευσης’ 
 
Γενικότερα  οι πίνακες μετάβασης επιτρέπουν σε κάποιον να προσδιορίσει την 

αναμενόμενη συχνότητα κατανομής της μετανάστευσης σε διάφορες αποτιμήσεις στο 

μέλλον. Για παράδειγμα μια έκδοση στην κλάση Α μπορεί να μείνει στην Α με 95% 

συχνότητα, να πάει στην Β με 4% συχνότητα και να προεπιλεχθεί με 1% συχνότητα. 

Γενικά πίνακες μετανάστευσης καλύπτουν όλες τις ορισμένες κλάσεις πάνω σε 

διάφορους χρονικούς ορίζοντες. Η κατανομή ξεκινώντας από οποιαδήποτε δεδομένη  

κλάση κινδύνου  δείχνει όπως το δέντρο (εικόνα 14). Η κατανομή ανοίγει όταν ο 

χρονικός ορίζοντας γίνεται μεγαλύτερος και όταν το πλήθος των διακριτών κλάσεων 

μεγαλώνει. 

  Οι πίνακες μετάβασης είναι  μια απλή μέθοδος για να προβλέψεις την μεταβαλλόμενη  

δομή από  την κλάση κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου, ή να προβλέψεις την 

μεταβαλλόμενη πιστωτική ποιότητα για όλο τον χρόνο μίας μόνο έκδοσης. Διάφορα 

παραδείγματα ενδεχόμενων εφαρμογών δίνονται στην  Πιστωτική μετρική: Τεχνικό 

κείμενο από τον J.P.MORGAN  
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. Για παράδειγμα η κατανομή των ενδεχόμενων τιμών ενός ομολόγου στο μέλλον 

μπορεί να αναφερθεί από αυτούς τους πίνακες μετανάστευσης. Η μελλοντική 

κατανομή των αποτιμήσεων μεταφράζεται στην κατανομή της  μελλοντικής πιθανής 

αγοράς που είναι συνδεδεμένη με τις αποτιμήσεις. Άπαξ και συμπεριληφθούν στο 

ποσοστό αθέτησης  που εφαρμόζεται για μελλοντικές ροές δημιουργούν μια κατανομή 

μελλοντικών τιμών της αγοράς που η κάθε μια είναι συνδεδεμένη με ένα ποσοστό 

συχνότητας. Οι συνήθεις στατιστικές (μέσος και μεταβλητότητα) μπορούν να εξαχθούν 

από τέτοιες κατανομές. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις οι μελλοντικές εκθέσεις είναι αβέβαιες λόγω των 

κινδύνων προπληρωμών 

2. Υπάρχουν πολλές άλλες περιπτώσεις για να ληφθούν ως σενάρια  Η αθέτηση της 

μητρικής εταιρίας μπορεί να γίνει πιο πιθανή εάν η θυγατρική πτωχεύσει ενω η 

πτώχευση  της  μητρικής εταιρείας  θα προκαλέσει αυτό και στην  θυγατρική ,  το 

αντίστροφο δεν ισχύει πάντοτε  

 

1.8  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  
Για τις συναλλαγές της αγοράς ,  ο πιστωτικός κίνδυνος  είναι  πολλές φορές η 

κατάληξη  της μείωσης των πιστοδοτήσεων και της αύξησης περιπτώσεων πτωχεύσεων 

και αθετήσεων υποχρεώσεων. Η κατάσταση διαφέρει για τις επιχειρήσεις που  

εμπορεύονται  σε οργανωμένες αγορές από εκείνες που παζαρεύουν πάνω από το 

ταμείο τους τις πιθανές εναλλακτικές χρηματοδότησης με στοιχεία της αγοράς  , όπως 

πχ παράγωγα προϊόντα, τα ομόλογα , μετοχές κλπ 

  Για τα στοιχεία αγοράς  που είναι σε λίστα,  οποιαδήποτε αλλαγή στην οικονομική 

κατάσταση εκείνου που τα εκδιδει  μεταφράζεται σε μεταβολή της τιμής τους 

αυτόματα. Όταν η μείωση είναι λογική, η τιμή αλλάζει αλλά όχι πολύ. Εάν η 

περίπτωση όμως σοβαρής αθέτησης στις υποχρεώσεις είναι ορατή η αλλαγή γίνεται 

αρκετά σημαντική αλλά πολλές φορές εμφανίζεται το φαινόμενο το στοιχείο να 

συνεχίζει να έχει τιμή γιατί η η αγορά  τείνει να διατηρεί  προσδοκίες επιβίωσης και 

συνεχιζόμενης λειτουργίας. Η τιμή πέφτει στο μηδέν μόνο όταν ο εκδίδων 

εξαφανίζεται. Η απώλεια είναι η αλλαγή στην τιμή πριν και μετά το γεγονός.  
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Επιπρόσθετα η περίοδος συγκράτησης των στοιχείων  της αγοράς είναι αρκετά μικρή 

και η ρευστοποίηση είναι εφικτή οποιαδήποτε στιγμή. Για τα παράγωγα  η πώληση δεν 

είναι μια κοινή επιλογή και συνήθως διατηρούνται μέχρι την λήξη τους. Αυτά τα 

στοιχεία  έχουν ‘market to market’ τιμή η οποία κυμαίνεται στον χρόνο, λόγω των 

κινήσεων της αγοράς. Οποιαδήποτε θετική τιμή ρευστοποίησης είναι το ποσό του 

κινδύνου που αποροφάται ( μειώνεται )  σε ενδεχόμενη περίπτωση αθέτησης.ρίπτωση a  

  Τόσο ο κίνδυνος της αγοράς όσο και ο πιστωτικός κίνδυνος  είναι η κατάληξη,   από 

τις μεταβολές στην τιμή που έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικές αιτίες. Ο κίνδυνος 

αγοράς μπορεί να προελθει από  ενδεχόμενη απώλεια που προέρχεται από ενάντιες 

κινήσεις της  ίδιας της αγοράς κατά την διάρκεια της περιόδου ρευστοποίησης.  Ο 

πιστωτικός κίνδυνος είναι η ενδεχόμενη μείωση στην τιμή που δημιουργείται από την 

αλλαγή στο πιστωτικό επίπεδο κατά την διάρκεια της περιόδου κράτησης. Έτσι ο 

πιστωτικός κίνδυνος  είναι η κατάληξη από αλληλοεπιδράσεις μεταξύ του ρίσκου της 

αγοράς και του ρίσκου ρευστοποίησης. Το προηγούμενο έχει μια επίδραση στην 

έκθεση σε κίνδυνο ενώ το  τελευταίο επηρεάζει την περίοδο διατήρησης του στοιχείου   

  Αυτό το κεφάλαιο χωρίζεται σε τέσσερις παραγράφους. Η πρώτη διαχειρίζεται το 

πιστωτικό ρίσκο για τα όργανα της αγοράς. Η δεύτερη έχει να κάνει με τεχνικές για την 

πρόσβαση στο πιστωτικό κίνδυνο  για τα παράγωγα. Η τρίτη παράγραφος φανερώνει 

την υλοποίηση με παραδείγματα. Η τελευταία παράγραφος ανασύρει το θέμα της 

επέκτασης του μέτρου του πιστωτικού κινδύνου σε χαρτοφυλάκια. 

 

8.1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Ο πιστωτικός κίνδυνος  είναι το αντικείμενο συζήτησης κάθε απόφασης που ενέχει 

ρίσκο Το ρίσκο απώλειας είτε μερικό ή ολικό υπάρχει μόνο κατά την διάρκεια μιας 

περιορισμένης περιόδου που διατηρείται στην κατοχή του επενδυτή το στοιχείο αγοράς  

λόγω της ρευστότητας της ίδιας της αγοράς. Ενδεχομένως η απώλεια μπορεί να είναι 

τόση, όση η τιμή του στοιχείου καθώς η εκδίδουσα εταιρεία μπορεί να πτωχεύσει και 

έτσι η κατάληξη να είναι  μηδενική τιμή για τα ομόλογα ή τις μετοχές.  Παρόλα αυτά η 

ικανότητα πώλησης του στοιχείου σε οποιαδήποτε στιγμή περιορίζει το ρίσκο της 

απώλειας. Για αυτόν τον λόγο ένα πιο κατάλληλο μέτρο πιστωτικού κινδύνου  είναι η 

ενδεχόμενη απώλεια στην τιμή που απορρέει από προωθημένες ποιοτικές πιστωτικές 

αλλαγές. Αυτό συζητιέται παρακάτω παρόλο που η περίπτωση μιας μη αναμενόμενης 

πτώχευσης και αθέτησης από πλευράς του εκδότη,  δημιουργεί  τον κίνδυνο της ολικής 

απώλειας . 
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  Η μεταβλητότητα της τιμής είναι ένα πιθανό μέτρο του πιστωτικού κινδύνου. Η ολική 

μεταβλητότητα  συνήθως χωρίζεται σε ειδικότερα και γενικότερα ρίσκα. Το ειδικότερο 

ρίσκο είναι το κλάσμα της μεταβλητότητας της τιμής η οποία σχετίζεται με την 

εκδίδουσα εταιρεία αυτή καθαυτή. Το γενικό ρίσκο είναι εκείνο το κλάσμα της 

μεταβλητότητας το οποίο δημιουργείται από τις γενικές μετακινήσεις της αγοράς. Το 

γενικό ρίσκο είναι το ρίσκο της αγοράς.  Για αυτόν τον λόγω το πιστωτικό ρίσκο 

μετριέται από την ειδική μεταβλητότητα της τιμής μόνο. Αυτό το κλάσμα μπορεί να 

απομονωθεί όπως επακολουθεί.  Πρώτον το γενικό ρίσκο αιχμαλωτίζεται μέσω της 

ευαισθησίας διάφορων στοιχείων  σε μετακινήσεις της αγοράς. Το ειδικότερο ρίσκο 

τότε υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μεταβλητότητας της τιμής και του 

κλάσματος  της μεταβλητότητας που δημιουργείται από τις μετακινήσεις της αγοράς 

(γενικό ρίσκο). 

  Για τα ομόλογα , οι  μελλοντικές μεταναστεύσεις κατά μήκος των αποτιμήσεων και  

των προεπιλογών μπορούν να προβλεφτούν από πίνακες μετάβασης κατά μήκος των 

αποτιμήσεων . Οποιαδήποτε υποβάθμιση καταλήγει σε μια επιπρόσθετη διασπορά στην 

αγορά έκπτωσης στην τιμή του ομολόγου. Η κατανομή των τιμών για ένα δοσμένο 

ορίζοντα είναι η εικόνα όλων των πιθανών αλλαγών στην πιστωτική ποιότητα. Μετράει 

απευθείας τον πιστωτικό (ή ειδικό) κίνδυνο. 

  Για μεγαλύτερες περιόδους κατοχής του στοιχείου στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή,  

οι ενδεχόμενες απώλειες αυξάνουν, καθώς η τιμή πέφτει γίνονται πιο σημαντικές και 

πιο πιθανές. Όσο μεγαλύτερος ο ορίζοντας τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο. Για αυτόν τον 

λόγο το πιστωτικό ρίσκο αλληλεπιδρά με το ρίσκο ρευστοποίησης. Εάν για 

οποιοδήποτε λόγο η ρευστοποίηση οποιοδήποτε στοιχείου μειώνεται το πιστωτικό 

ρίσκο αυξάνει. Για στοχεία εύκολης ρευστοποίησης  όπως τα παράγωγα,   

διεκπεραιωμένα στο ταμείο, η περίοδος κατοχής  αυξάνει μέχρι την λήξη. Αλλά με 

μεγαλύτερες περιόδους κατοχής  οι πιθανές αποκλίσεις της τιμής κατά την διάρκεια 

μετακινήσεων της αγοράς   γίνονται  σημαντικές. Για αυτόν τον λόγο το πιστωτικό 

ρίσκο απορρέει από αλληλοεπιδράσεις μεταξύ ρίσκου ρευστοποίησης και ρίσκου 

αγοράς και επιπρόσθετα από το κλασικό ρίσκο αθέτησης  και ρίσκου ανάκτησης. Το 

τυπικό παράδειγμα είναι εκείνο των παραγώγων. Δεδομένης της σπουδαιότητας τους 

σε χαρτοφυλάκια τραπεζών τα σχετικά θέματα και οι τεχνικές τα διαχειριζόμαστε στην 

επόμενη παράγραφο. 
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 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

Για τα παράγωγα το θέμα είναι περισσότερο πολύπλοκο. Τα παράγωγα εμπεριέχουν 

συνάλλαγμα και ανταλλαγή μεριδίου, δικαιώματα και οποιοδήποτε συνδυασμό 

οικοδομικών αγαθών. Η ροή ανταλλαγών συναλλαγματικών μεριδίων βασίζεται σε 

διαφορετικές αξίες ή ροές σε διαφορετικά νομίσματα. Τα δικαιώματα επιτρέπουν να 

αγοράσεις ή να πουλήσεις ένα περιουσιακό στοιχείο σε καθορισμένη τιμή. 

  Όλα τα παράγωγα έχουν μια τιμή ρευστοποίησης. Η τιμή των ανταλλαγών ανακτάται 

μέσω του γνωστού εκπτωτικού μοντέλου ροής χρημάτων. Η συνεχής ροή περιέχει 

εκείνα τα οποία είναι σταθερά και εκείνα που έχουν δείκτη σε τιμή αγοράς  ή  σε 

νομισματική τιμή συναλλάγματος. Τα δικαιώματα έχουν μια τιμή ρευστοποίησης η 

οποία συνδυάζει την τιμή του δικαιώματος άσκησης συν το κέρδος που ανακτάται αν η 

άσκηση είναι άμεση (η διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της βασικής παραμέτρου  

στην τιμή άσκησης). 

  Όλες οι συναλλαγές παραγώγων έχουν ένα Θεωρητικό ποσό που μετράει το μέγεθος 

της συναλλαγής. Το  θεωρητικό ποσό είναι  η βάση η οποία συνδυασμένη με 

παραμέτρους της αγοράς καθορίζει την ροή επιτοκίων, την συναλλαγματική ροή ή το 

μέγεθος της συναλλαγής όταν ένα δικαίωμα ασκείται. Οι τράπεζες κατέχουν τέτοια 

όργανα μέχρι την λήξη τους τα οποία κυμαίνονται από λίγους μήνες  μέχρι 10 ή 15 έτη 

ή ακόμα πιο πολύ. 

  Το βασικό θέμα για την μέτρηση της πιστωτική έκθεσης είναι να βρούμε ποια τιμή 

μπορεί να χαθεί στην περίπτωση προεπιλογής. Εάν η προεπιλογή συμβεί άμεσα αυτή η 

τιμή είναι ίδια με την τιμή ρευστοποίησης  των παραγώγων. Οι ανταλλαγές μπορούν να 

έχουν θετικές και αρνητικές τιμές καθώς αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ των τιμών των 

σταθερών ποδιών και μη σταθερών ποδιών. Τα πιστωτικά ρίσκα υπάρχουν μόνο εάν η 

τιμή είναι θετική για τις ανταλλαγές. Τα δικαιώματα έχουν πάντα θετική τιμή. Παρόλα 

αυτά το πιστωτικό ρίσκο υπάρχει μόνο για τον αγοραστή του δικαιώματος ο πωλητής 

δεν έχει ρίσκο καθώς  έχει να πληρώσει παρά να πάρει χρήματα στην περίπτωση 

άσκησης. 

  Το ρίσκο θα έπρεπε να θεωρείται  για όλη την περίοδο διακράτησης έτσι ώστε η τιμή 

ρευστοποίησης να μπορεί να αλλάξει δραστικά κατά την διάρκεια του χρόνου. 

Σύμφωνα με την τυπική ορολογία η  τρέχουσα ρευστοποιημένη τιμή είναι το τρέχον 

ρίσκο και οι πιθανές προς τα πάνω αλλαγές μεταξύ της τωρινής τιμής  και της τιμής 

λήξης δημιουργούν ένα επιπρόσθετο ενδεχόμενο ρίσκο. Αυτό το ενδεχόμενο ρίσκο 

μπορεί να αιχμαλωτιστεί  μέσω πιστωτικών ισοδυνάμων ή ενέχυρων. Αυτές είναι 
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εκτιμήσεις των επιπρόσθετων πιθανών μεταβολών της τιμής ρευστοποίησης μεταξύ της 

τωρινής και της λήξης. Για παράδειγμα ένα 10% ενέχυρο που εφαρμόζεται σε ένα 

φανταστικό ποσό 1 εκατομμυρίου δολαρίων σημαίνει ότι το ενδεχόμενο ρίσκο 

εκτιμάται σε 10%*1.000.000=100.000  δολάρια. Η μέθοδος είναι απλή. Το κυρίως 

πρόβλημα είναι να εκτιμήσεις αυτά τα ενέχυρα. 

  Καθώς το πιστωτικό ρίσκο των παραγώγων έχει αυξηθεί πολύ με την ανάπτυξη αυτών 

των οργάνων μια κατάλληλη μεθοδολογία απαιτείται για να αιχμαλωτίσουμε το 

πραγματικό ενδεχόμενο ρίσκο. Οι βασικές γραμμές έχουν διατυπωθεί σε μεγάλη 

λεπτομέρεια για να επιτευχθεί τέτοιος σκοπός. Η μεθοδολογία περιγράφεται παρακάτω. 

 

  ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Κατά την διάρκεια της μεγάλης αύξησης η τιμή ρευστοποίησης των παράγωγων μπορεί 

να αυξηθεί σημαντικά. Για παράδειγμα μια νομισματική συναλλαγματική ανταλλαγή 1 

εκατομμυρίου δολαρίων (το φανταστικό) απέναντι στο ισοδύναμο του σε Γαλλικά 

φράγκα. Με μια  συναλλαγματική τιμή των 6 φράγκων/ δολάριο, αυτή η ροή θα 

υπολογιζόταν σε 6 εκατομμύρια φράγκα εάν η συναλλαγή γινόταν σήμερα. Αλλά αν η 

συναλλαγματική τιμή  κυμαίνεται, η διαφοροποιούμενη ροή αλλάζει. Εάν τα δολάρια 

φτάσουν τα 10  Γαλλικά φράγκα ο αγοραστής των Γαλλικών φράγκων δικαιούται να 

κερδίσει 4 εκατομμύρια Γαλλικά φράγκα. Αυτό είναι το ποσό της απώλειας αν το 

μέλος αθετήσει και πτωχεύσει. Από τον ορισμό είναι το ποσό σε ρίσκο ή σε έκθεση. 

Φυσικά εάν η συναλλαγματική τιμή μεταβάλλεται    προς την αντίθετη κατεύθυνση ο 

αγοραστής των Γαλλικών φράγκων δεν έχει ρίσκο καθώς του ανήκει μια αρνητική τιμή 

ρευστοποίησης. Το πιστωτικό ρίσκο μετακινείται στο μέλος του οποίου του ανήκει η 

θετική  τιμή ρευστοποίησης. 

  Το ίδιο συμβαίνει με τα δικαιώματα. Ο αγοραστής ενός δικαιώματος περιμένει τον 

πωλητή να του πληρώσει την διαφορά μεταξύ της τιμής άσκησης και της τρέχουσας 

τιμής της βασικής παραμέτρου. Ο αγοραστής με κάλυψη στο 5% με ενδεικτικό 

1.000.000 περιμένει να πάρει την διαφορά μεταξύ του ποσοστού αγοράς και του 

τρέχοντος επιτοκίου, 6% για παράδειγμα επί  το ενδεικτικό. Αυτό είναι ένα ποσό ίσο με 

1%*1.000.000=10.000 δολάρια για κάθε περίοδο. Αν υπάρξει αθέτηση,  ο αγοραστής 

του δικαιώματος χάνει αυτό το ποσό και εκτιθεται σε κίνδυνο.   Ξανά το ρίσκο υπάρχει 

μόνο όταν το δικαίωμα είναι στα λεφτά. Εάν το δικαίωμα δεν είναι στα λεφτά δεν 

υπάρχει τρέχον κέρδος από την άσκηση. Η τιμή πέφτει στην τιμή αξίας του 

δικαιώματος. Η τιμή χρόνου είναι η εκπτωτική τιμή των μελλοντικών πιθανοτήτων που 
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το δικαίωμα γίνεται στα χρήματα μεταξύ της τωρινής και της λήξης. Επιπρόσθετα μόνο 

ο αγοραστής ενός δικαιώματος είναι σε ρίσκο καθώς αυτός είναι εκείνος ο οποίος 

δικαιούται να δεχτεί κάποια τιμή. Η υποχρέωση του πωλητή είναι να πληρώσει η   

οποία δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πιστωτικό ρίσκο για αυτόν. 

  Δεδομένου των παραμέτρων της αγοράς που συνεχώς μεταβάλλονται το πιστωτικό 

ρίσκο έκθεσης των παραγώγων είναι αβέβαιο. Περαιτέρω ανάλυση απαιτείται για να 

καθορίσει το ενδεχόμενο ρίσκο  δεδομένου τέτοιων συνδυασμένων αβεβαιοτήτων. 

Ειδικότερα δεν υπάρχει λόγος γιατί η τιμή της χειρότερης περίπτωσης της έκθεσης θα 

πρέπει να ανακτάται όταν μια προεπιλογή συμβεί . 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 Τα οικονομικά ινστιτούτα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες έτσι 

ώστε να περιορίζουν το ρίσκο. Για την εσωτερική τους επίσης διαχείριση χρειάζονται 

καλύτερα μέτρα του κινδύνου Για παράδειγμα το σύστημα περιορισμών είναι 

κατάλληλο μόνο όταν οι μετρήσεις κινδύνου είναι σωστές. Για τα παράγωγα η χρήση 

των ορίων του ρίσκου είναι δύσκολο να μετρηθούν.  Το θεωρητικό  δεν αναπαριστά 

την πραγματική έκθεση. Η τρέχουσα έκθεση μετριέται από την τιμή  ρευστοποίησης. 

Αλλά η ενδεχόμενη έκθεση που προέρχεται από μελλοντικές αυξήσεις στις τιμές 

ρευστοποίησης θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Εάν το μέτρο της ενδεχόμενης 

έκθεσης υπερεκτιμά το πραγματικό ρίσκο η χρήση των πιστωτικών γραμμών χτυπάει 

το όριο πολύ νωρίς γεγονός που  μειώνει την ένταση της επιχείρησης. Αν το μέτρο 

υποεκτιμά το πραγματικό ρίσκο το όριο καθίσταται μη επαρκές διότι δεν περιορίζει 

στην πραγματικότητα το πιστωτικό ρίσκο των συναλλαγών.    

  Μια παραδοσιακή μέθοδο να ορίσουμε το ενδεχόμενο ρίσκο είναι να 

χρησιμοποιήσουμε πιστωτικά ισοδύναμα ενέχυρα ως ποσοστά του θεωρητικού. Το 

μειονέκτημα τέτοιων συστημάτων είναι ότι δεν αιχμαλωτίζουν το πραγματικό ρίσκο 

καθώς οι τιμές των ενέχυρων βασίζονται σε συμβάσεις. Επιπρόσθετα για 

χαρτοφυλάκια συναλλαγών τα ενέχυρα μπορούν μόνο  να προστεθούν για την μέτρηση 

του ρίσκου. Αλλά οι τιμές ρευστοποίησης διαφορετικών οργάνων μπορούν να 

αλλάξουν προς θετικές οδούς μέσα στο χαρτοφυλάκιο. Οι αντισταθμιστικές αυτές 

επιδράσεις δεν αιχμαλωτίζονται από ξεχωριστά ενέχυρα. Αντιθέτως το σύστημα 

ενέχυρων οδηγεί στην αύξηση του ρίσκου οποτεδήποτε μια συναλλαγή προστίθεται 

στο χαρτοφυλάκιο. Στην πραγματικότητα υπάρχουν συναλλαγές που αυξάνουν  το 

ρίσκο και άλλες που μειώνουν το ρίσκο μέσω αντισταθμιστικών επιδράσεων. Για τον 
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λόγο της διόρθωσης αυτών των μειονεκτημάτων ένα αντικειμενικό μέτρο του 

ενδεχόμενου ρίσκου θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντί για τα ενέχυρα.       

 
ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Η τιμή market to market  μιας ανταλλαγής είναι η τιμή με έκπτωση των μελλοντικών 

ροών και έχουν δείκτη με τις παραμέτρους της αγοράς. Αυξάνει εάν η παρούσα τιμή 

των μελλοντικών ροών αυξάνει. Για παράδειγμα η τιμή μιας ανταλλαγής που δέχεται 

ένα κυμαινόμενο ποσοστό και που πληρώνει ένα σταθερό ποσοστό αυξάνει όταν το 

κυμαινόμενο ποσοστό αυξάνει. Το αντίστροφο είναι σωστό όταν η ανταλλαγή 

πληρώνει το κυμαινόμενο ποσοστό και αποδέχεται το σταθερό. Οι ανταλλαγές 

μπορούν έχουν θετικές ή αρνητικές τιμές που εξαρτώνται από τις αλλαγές στα 

επιτόκια. Η τιμή επίσης αλλάζει με τον χρόνο της λήξης.  

  Η τρέχουσα τιμή ρευστοποίησης είναι το τρέχον ρίσκο. Το ενδεχόμενο ρίσκο είναι η 

πιθανή αύξηση  της τιμής αγοράς προς αγορά των οργάνων κατά την διάρκεια των 

μεταβολών της αγοράς. Το ολικό ρίσκο είναι το άθροισμα του τρέχοντος και του 

ενδεχόμενου ρίσκου. Το ενδεχόμενο ρίσκο για αποκλίσεις προς τα πάνω για την τιμή 

της αγοράς προς αγορά ονομάζεται  το ‘επιπλέον’ καθώς προστίθεται στο τρέχον ρίσκο 

για να ανακτηθεί το ολικό ρίσκο έκθεσης. Ένα ‘επιπλέον’ είναι ένα βαθμολογημένο 

ενέχυρο σύμφωνα με τα όργανα και τα χαρακτηριστικά της αγοράς. 

  Και το τρέχον και το ενδεχόμενο ρίσκο δεν μπορούν να αιχμαλωτιστούν με ένα μόνο 

αριθμό. Παρόλο που οι παράμετροι της αγοράς δεν αποκλίνουν από τις σημερινές τους 

τιμές, η τιμή ανταλλαγής αλλάζει με την ημερομηνία λόγω  των ροών χρεολυσίων και 

λόγω των  εκπτωτικών  μελλοντικών ροών για μεταβαλλόμενα  υπόλοιπα λήξεων.  Το 

τρέχον επομένως δεν αιχμαλωτίζεται από την τρέχουσα τιμή ρευστοποίησης  των 

ανταλλαγών μόνο.  Σε όλες τις  μελλοντικές ημερομηνίες μέχρι την λήξη η ίδια 

ανταλλαγή έχει διαφορετικές τιμές παρόλο που χρησιμοποιούνται οι ίδιες τιμές των 

παραμέτρων της αγοράς. Υπάρχει ένα χρονικό προφίλ των τιμών ρευστοποίησης  

υπολογισμένο με τις τρέχουσες παραμέτρους της αγοράς. Το ίδιο είναι σωστό για 

το ενδεχόμενο ρίσκο.  Δεδομένου οποιουδήποτε συνόλου πιθανών τιμών της 

αγοράς η τιμή ανταλλαγής αλλάζει με τις μελλοντικές ημερομηνίες. Το ενδεχόμενο 

ρίσκο είναι επίσης ένα χρονικό προφίλ των τιμών. Επιπρόσθετα υπάρχουν πολλά 

σύνολα πιθανών τιμών της αγοράς για κάθε μελλοντική ημερομηνία καθώς οι 

παράμετροι της αγοράς είναι αβέβαιοι ως προς το σήμερα.      
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ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 
 
 
Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι θα πρέπει να ορίζονται απο τις αποκλίσεις προς τα πάνω των 

τιμών της αγοράς καθώς οι προς τα πάνω κινήσεις αυξάνουν το ρίσκο. Όσο υψηλότερη 

είναι η τιμή ανταλλαγής τόσο υψηλότερη είναι η πιθανή τιμή σε ρίσκο. Αλλά υπάρχουν 

τόσες μελλοντικές τιμές σε οποιαδήποτε μελλοντική ημερομηνία όσες είναι οι 

μελλοντικές πιθανές τιμές για τις παραμέτρους της αγοράς σε αυτές τις ημερομηνίες. 

Όπως συνήθως ένας κανόνας απαιτείται για να καθοριστεί η μέγιστη τιμή. 

  Ο συνήθης κανόνας είναι εκείνος της μεθοδολογίας της τιμής σε ρίσκο. Το άνω 

σύνορο για την τιμή της αγοράς προς αγορά της ανταλλαγής καθορίζεται από τον 

περιορισμό της πιθανότητας να πάμε πέρα από το άνω σύνορο δεδομένου ενός 

ποσοστού. Το άνω σύνορο σε οποιαδήποτε μελλοντική ημερομηνία  είναι η άνω τιμή 

ρευστοποίησης η οποία δεν θα ξεπεραστεί περισσότερες φορές από ένα δοσμένο 

κλάσμα για όλες τις πιθανές καταστάσεις.  Αυτό το  άνω σύνορο μπορεί να εξαχθεί από 

το άνω ή κάτω σύνορο των θεμελιωδών παραμέτρων της αγοράς ορισμένο ως ζώνη 

εμπιστοσύνης με ένα δοσμένο επίπεδο ανεκτικότητας. Οι συνοριακές τιμές των 

παραμέτρων της αγοράς συνδυασμένες με την ευαισθησία των παραγώγων δίνουν την 

μέγιστη και ελάχιστη τιμή της τιμής ανταλλαγής  της  αγοράς προς αγορά σε ένα 

δοσμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. 

  Η αρχή γίνεται εύκολα κατανοητή με ένα παράδειγμα. H  μεταβλητότητα του 

συναλλαγματικού επιτοκίου των δολαρίων σε σχέση με το Γαλλικό φράγκο  είναι 10% 

για παράδειγμα, με τρέχον συναλλαγματικό επιτόκιο 6 φράγκων / δολάριο. Η 

μεταβλητότητα επομένως είναι  0.6 φράγκα / δολάριο. Κάτω από την υπόθεση της 

κανονικής κατανομής για το επιτόκιο συναλλάγματος δεν θα ξεπεράσει τα 7,12 φράγκα 

/ δολάριο, ή το τρέχον ποσοστό συν δύο τυπικές αποκλίσεις σε περισσότερες από 2.5% 

όλων των περιπτώσεων. Με αυτό το άνω σύνορο για το επιτόκιο συναλλάγματος ένα 

έτος από τώρα το άνω σύνορο για την νομισματική ανταλλαγή θα είναι (7,12-6) 

φράγκα / δολάριο *1εκατομμύριο δολάρια= 1,2 εκατομμύρια Γαλλικά φράγκα. Αυτή η 

τιμή ρευστοποίησης είναι το άνω σύνορο για την τιμή ανταλλαγής της αγοράς προς 

αγορά ένα έτος από τώρα σε 2.5% μονόπλευρο επίπεδο εμπιστοσύνης. 

  Αυτή η απόκλιση προς τα πάνω της τιμή ρευστοποίησης είναι ένα ενδεχόμενο ρίσκο. 

Είναι επίσης  ένα πρόσθετο για την ημερομηνία θεώρησης στον υπολογισμό (ένα έτος). 

Το πρόσθετο μπορεί να εκφραστεί και σε τιμή  δολαρίων και ως κλάσμα ή ποσοστό της 

θεωρητικής. Για παράδειγμα η απόκλιση του 1,2 εκατομμυρίων Γαλλικών φράγκων 
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της τιμής ρευστοποίησης είναι 0,2/ 1 εκατομμύριο Γαλλικά φράγκα ή 20% της 

θεωρητικής τιμής ανταλλαγής. Υπάρχουν χρονικά προφίλ τέτοιων πρόσθετων. 

  Όταν ο ορίζοντας επιμηκύνεται πέρα από ένα έτος  η μεταβλητότητα της αγοράς 

αυξάνει. Μπορεί να εξαχθεί από την μεταβλητότητα του ενός έτους μέσω του τύπου 

σ t=σ  t 1     όπου t είναι τα χρόνια. Βέβαια όλες οι υποθέσεις όπως η κανονική 

κατανομή των παραμέτρων της αγοράς μπορεί να προσαρμοστεί για να διευκολύνει τα 

χαρακτηριστικά του προβλήματος. Αλλά η μεθοδολογία δεν αλλάζει. Ο σκοπός της 

είναι να προσδιορίσει το άνω σύνορο της τιμή για αγορά προς αγορά των παραγώγων 

δεδομένου ενός σταθερού επιπέδου ανεκτικότητας. 

 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Τα πλέγματα των πρόσθετων που εκφράζονται ως ποσοστά της θεωρητικής συνήθως 

αποκαλούνται πιστωτικά ισοδύναμα. Τέτοια πλέγματα προσδιορίζονται από την φύση 

των παραγώγων (επιτόκια ή συναλλαγματικές ανταλλαγές για παράδειγμα) μέσω του 

υπόλοιπου χρόνου μέχρι την λήξη και από την μεταβλητότητα των παραμέτρων της 

αγοράς. Επίσης εξαρτώνται από το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων διότι οι τιμές 

ρευστοποίησης ανακτώνται από εκπτωτικές μελλοντικές ροές χρησιμοποιώντας 

επιτόκια.    

 
 
 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 

¨Όταν τα πρόσθετα δίνονται  ως ποσοστά της θεωρητικής το ολικό ρίσκο είναι το 

άθροισμα του τρέχοντος ρίσκου και του ενδεχόμενου στην ημερομηνία θεώρησης. Για 

παράδειγμα το τρέχον ρίσκο είναι η τιμή ρευστοποίησης σε μελλοντική ημερομηνία 

υπολογισμένη με τις τρέχουσες τιμές των παραμέτρων  της αγοράς ή 10.000. Το 

επιπλέον στην ίδια ημερομηνία είναι 8%. Εάν η θεωρητική είναι 100.000 για 

παράδειγμα η τιμή του πρόσθετου ή του ενδεχόμενου ρίσκου είναι 8%*100.000=8000. 

Το συνολικό ή ολικό ρίσκο  στην ημερομηνία 2 είναι :  

Ολικό ρίσκο= τρέχον ρίσκο+ ενδεχόμενο ρίσκο=10.000+8000=18000.  

Καθώς υπάρχει χρονικό προφίλ των πρόσθετων υπάρχει και χρονικό προφίλ για το 

ολικό ρίσκο. Μερικές φορές το ολικό χρονικό προφίλ χρησιμοποιείται και μερικές 

φορές μόνο η ακραία τιμή λαμβάνεται υπόψη.    
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 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ 

Τα χρονικά προφίλ των πρόσθετων για τις ανταλλαγές μπορούν να έχουν διαφορετικά 

σχήματα. Όταν οι τελευταίες ροές είναι οι πιο σημαντικές το ρίσκο συνήθως αυξάνει 

με τον χρόνο (φαινόμενο διάχυσης) λόγω της επίδρασης της αυξανόμενης 

μεταβλητότητας σε αυτές τις τελευταίες ροές. Αυτό είναι το συνηθισμένο προφίλ των 

συναλλαγματικών ανταλλαγών και φαίνεται στο αριστερό γράφημα της 9.2. Όταν τα 

φαινόμενα χρεολυσιών είναι σημαντικά το πλήθος των ροών μειώνεται με τον χρόνο 

αλλά η μεταβλητότητα των παραμέτρων της αγοράς αυξάνει με τον χρόνο. Αυτοί οι 

παράγοντες έχουν αντισταθμιστικές επιδράσεις στις αποκλίσεις της τιμής 

ρευστοποίησης. Όταν τα χρεολύσια είναι αμελητέα η αύξηση στην μεταβλητότητα 

οδηγεί σε υψηλότερές αποκλίσεις της τιμής ρευστοποίησης με τον χρόνο. Όταν οι 

επιδράσεις χρεολυσίων κυριαρχούν, η τιμή ρευστοποίησης που ανακτάται με την 

συνοριακή    τιμή των παραμέτρων της αγοράς μειώνεται. Έτσι υπάρχει ένα μέγιστο 

για τις αποκλίσεις της τιμής ρευστοποίησης της ανταλλαγής κάπου μεταξύ του τώρα 

και της λήξης. Πρακτικά το ενδεχόμενο ρίσκο  έχει την μέγιστη τιμή μεταξύ του τρίτου 

και του μισού υπολοίπου χρόνου ζωής για επιτόκια ανταλλαγών. Αυτό φανερώνεται 

στο δεξιό γράφημα της εικόνας 15 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Χρόνος                                           Χρόνος 
 
 Φαινόμενο διάχυσης                                  Φαινόμενο χρεολυσίας  
 
Εικόνα 15 Χρονικά προφίλ των πιστωτικών ρίσκων ανταλλαγών 
 
 
 

 

 

Τιμή 
ρευστοποίησης 

Απόκλιση από το ενδεχόμενο ρίσκο 
αγοράς προς αγορά ή πρόσθετο 

Τιμή 
ρευστοποίησης 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Με τα  χαρτοφυλάκια παραγώγων η ολική τιμή ρευστοποίησης είναι το άθροισμα των 

ατομικών τιμών ρευστοποίησης. Με τις ‘δικτυωμένες’ συμφωνίες οι θετικές αποκλίσεις 

δικτυώνονται με τις αρνητικές αποκλίσεις. Επιπρόσθετα οι ατομικές αποκλίσεις δεν 

είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη, καθώς καθοδηγούνται από τις από τις 

αποκλίσεις  των παραμέτρων της αγοράς που είναι εσωτερικά εξαρτώμενες. 

 
 
 ΔΙΚΤΥΩΜΑ 
Κάτω από συμφωνίες δικτύωσης μόνο η δικτυωμένη τιμή των οργάνων 

ανταλλάσσεται. Για παράδειγμα εάν ο Α έχει δύο συναλλαγές με τον Β των οποίων οι 

τιμές ρευστοποίησης είναι 50 και –20 αντίστοιχα τότε το ρίσκο έκθεσης είναι η 

δικτυωμένη τιμή +30. Αυτό λόγω του ότι μόνο οι δικτυωμένες ροές θα ανταλλαχθούν. 

Χωρίς την συμφωνία δικτύωσης μόνο οι θετικές τιμές ρευστοποίησης είναι σε ρίσκο. 

Στο παραπάνω παράδειγμα το ρίσκο θα είναι +50 και μηδέν για την δεύτερη 

συναλλαγή. Οι εκθέσεις προστίθενται σύμφωνα με τον κανόνα των θετικών τιμών 

ρευστοποίησης.  Καθώς οι συμφωνίες δικτύωσης όντως μειώνουν το ρίσκο έκθεσης 

μέτρα ενέχυρων του πιστωτικού ρίσκου που μπορούν μόνο να   προστεθούν δεν είναι 

κατάλληλα. Η τιμή ρευστοποίησης ενός χαρτοφυλακίου σε οποιαδήποτε μελλοντική 

ημερομηνία   θα έπρεπε να δικτυώσει τις τιμές ρευστοποίησης των ατομικών οργάνων. 

Έτσι τα άμεσα μέτρα των τρεχουσών και των ενδεχόμενων ρίσκων  για όλο το 

χαρτοφυλάκιο είναι απαραίτητα. 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Ο υπολογισμός αντισταθμιστικών επιδράσεων μέσα στο χαρτοφυλάκιο δεν είναι 

εύκολο διότι οι αποκλίσεις των ατομικών οργάνων δ3εν μπορούν να προστεθούν. 

Αθροίζοντας τα ατομικά ρίσκα θα σήμαινε ότι όλα τα όργανα θα έφταναν την τιμή του 

άνω συνόρου την ίδια στιγμή. Αυτή είναι εντελώς μη ρεαλιστική υπόθεση όταν τα 

διάφορα όργανα εξαρτώνται από τους διαφορετικούς παραμέτρους της αγοράς. Αυτοί 

οι παράμετροι της αγοράς δεν μπορούν να αποκλίνουν ταυτόχρονα στις πιο ενάντιες 

κατευθύνσεις.  

 Η εσωτερική  μη ανεξαρτησία μεταξύ των παραμέτρων της αγοράς θα έπρεπε να 

αιχμαλωτιστεί έτσι ώστε να καθοριστεί το άνω σύνορο της τιμής του χαρτοφυλακίου. 
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Τα επιτόκια σε ένα μόνο νόμισμα είναι συσχετισμένα και  τα συναλλαγματικά επιτόκια 

είναι συσχετισμένα με τα διαφορικά επιτόκια   κατά μήκος του νομίσματος και πάει 

λέγοντας. Το θέμα είναι  να καθοριστεί το άνω όριο για την τιμή  της αγοράς προς 

αγορά του χαρτοφυλακίου   δεδομένης τέτοιας εσωτερικής εξάρτησης. 

  Η κατάλληλη μεθοδολογία βασίζεται είτε στις συσχετίσεις μεταξύ των βασικών 

παραμέτρων ή σε προσομοιώσεις. Η μεθοδολογία είναι η ίδια όπως αυτή που 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της τιμή σε ρίσκο για το ρίσκο της αγοράς των 

χαρτοφυλακίων. Και οι δύο τεχνικές παρουσιάζονται στα μέτρα ρίσκου 

χαρτοφυλακίων στα κεφάλαια 24 και 25. η μεθοδολογία συσχετισμού καθορίζει την 

μεταβλητότητα της τιμής της αγοράς προς αγορά του χαρτοφυλακίου δεδομένου των 

παραμέτρων της αγοράς, της εσωτερικής εξάρτησης τους και των ευαισθησιών των 

οργάνων του χαρτοφυλακίου στις διάφορες παραμέτρους της αγοράς. Η μεθοδολογία 

της προσομοίωσης εξετάζει όλες τις πιθανές τις χρησιμοποιώντας σύνολα τιμών των 

παραμέτρων της αγοράς που είναι σε συνέπεια με την εσωτερική τους εξάρτηση. Τότε 

μια κατανομή των πιθανών τιμών του χαρτοφυλακίου ανακτάται για κάθε μελλοντική 

ημερομηνία. Το άνω σύνορο σε ένα δοσμένο επίπεδο ανεκτικότητας εξάγεται από την 

κατανομή. 

Χρησιμοποιώντας τέτοιες μεθοδολογίες το χρονικό προφίλ του άνω συνόρου για το 

χαρτοφυλάκιο μπορεί να προσδιοριστεί (εικόνα 16). Η σύνθεση των χαρτοφυλακίων 

αλλάζει με τον χρόνο. Κάποια παράγωγα φτάνουν στην λήξη τους και η τιμή 

ρευστοποίησης εξαφανίζεται εκείνη την στιγμή. Για αυτό τον λόγω δεν υπάρχει κάποιο 

τυπικό σχήμα για το χρονικό προφίλ των εκθέσεων του χαρτοφυλακίου, καθώς τα 

χρεολύσια του χαρτοφυλακίου συνδυάζονται με τα φαινόμενα δικτύωσης.   

 
 
 
 
 
 
 Θετικές τιμές 
 
 
 
 
       Αρνητικές τιμές                               Χρόνος  
 
Εικόνα 16 Παράδειγμα χρονικού προφίλ του πιστωτικού ρίσκου έκθεσης 
 

Χαρτοφυλάκιο 
παραγώγων Έκθεση 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Για παράδειγμα η ευαισθησία είναι η βήτα μιας μετοχής ή μια τροποποίηση της 

διάρκειας του ομολόγου. Η ευαισθησία επί την   μεταβλητότητα των παραμέτρων της 

αγοράς είναι η μεταβλητότητα οφειλόμενη στο γενικό ρίσκο.  Όταν S είναι η 

ευαισθησία στην τιμή για μια μονάδα μεταβολής της βασικής παραμέτρου η αλλαγή 

στην τιμή της αγοράς προς αγορά του οργάνου είναι S*Δm. Το κλάσμα της ολικής 

τιμής της διασποράς που δημιουργείται από την μεταβλητότητα σm της βασικής 

παραμέτρου είναι τότε S2σm
2. 

2.  Οι βασικές γραμμές έχουν καθοριστεί από την ομάδα των τριάντα η οποία κάνει 

προτάσεις από το 1993. Κοίτα βιβλιογραφία. 

 

                                       
                1.9 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΙΣΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
 
 
Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και των χρεών θέτει ένα θέμα καθορισμού 

κατάλληλων δομών για τους ισολογισμούς  και ισοσταθμιστικών προγραμμάτων για 

χρέη και ρίσκα επιτοκίου.   Το πρώτο βήμα είναι η μέτρηση των χρεών και των ρίσκων 

επιτοκίου. Οι πολιτικές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και των χρεών σκοπεύουν 

να κρατήσουν αυτά τα ρίσκα σε ένα αποδεκτό επίπεδο δεδομένου των προσδοκιών των 

μελλοντικών επιτοκίων. Οι πολιτικές χρεών και επιτοκίων είναι ανεξάρτητες καθώς 

οποιαδήποτε προβαλλόμενο χάσμα χρεών θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί σε άγνωστο 

ποσοστό εκτός αν μια ισοστάθμιση συμβληθεί σήμερα. Παρόλα αυτά καθώς τα δύο 

ρίσκα είναι διαχωρισμένα συζητιούνται ακολουθιακά  

  Τα πρώτο κεφάλαιο στο μέρος iv έχει να κάνει ρίσκο ρευστότητας και με το χάσμα 

ρευστότητας. Τα βασικά θέματα με σεβασμό στην ρευστότητα περιλαμβάνουν τα 

προβαλλόμενα ελλείμματα ή τα πλεονάζοντα κεφάλαια, την δομή της χρηματοδότησης 

ή την επένδυση έξτρα πηγών σύμφωνα με τις λήξεις  και τα κόστη ρευστότητας. 

  Το επιτόκιο ρίσκου αναλύεται στα επόμενα κεφάλαια. Η φύση των επιτοκίων, της 

μέτρησης του ρίσκου και της πολιτικής επιτοκίου της τράπεζας συζητιόνται. Το 

κεφάλαιο 12   εξηγεί την ιδέα του χάσματος του επιτοκίου. Το κεφάλαιο 13 περιέχει 

κάποιες σημαντικές  λεπτομέρειες για τους περιορισμούς των μέτρων χάσματος και 

διαχείρισης. Το κεφάλαιο 14 συνεχίζει με προσομοιώσεις που θεραπεύουν τις ελλείψεις 

μιας απλής ανάλυσης χάσματος.  Και στα δύο κεφάλαια το όριο επιτοκίου είναι ο 
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στόχος  των  πολιτικών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και των χρεών. Στο μέρος 

v το βιβλίο έχει να κάνει με πολιτικές επιτοκίων όταν η μεταβλητή στόχος γίνεται η 

τιμή για  αγορά προς αγορά του ισολογισμού. 

  ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ                                                     . 

Το ρίσκο ρευστότητας δημιουργείται από την διαφορά μεταξύ του μεγέθους του 

ενεργητικού και των χρεών, και την ασυμφωνία μεταξύ των λήξεων τους. Οποτεδήποτε 

το ενεργητικό  είναι μεγαλύτερα από τους πόρους λειτουργίας τότε ένα χρηματοδοτικό 

χάσμα εμφανίζεται το οποίο θα έπρεπε να αποθηκευτεί  στην αγορά. Όταν το αντίθετο 

συμβαίνει  οι παραπάνω πόροι πρέπει να επενδυθούν. Η διαφορά μεταξύ των   

ενεργητικού και των χρεών ονομάζεται  το χάσμα ρευστότητας.  

  Για παράδειγμα εάν μια τράπεζα είναι δεσμευμένη για μακροχρόνιες καταθέσεις και 

εάν οι πόροι είναι λιγότεροι και έχουν μικρότερη λήξη τότε είναι και τα δύο άμεσα και 

μελλοντικά ελλείμματα. Το ρίσκο ρευστότητας είναι εκείνο στο οποίο δεν έχεις 

αρκετούς πόρους ή εξωτερικά κεφάλαια κλειδωμένα για να ισορροπούν τα 

περιουσιακά στοιχεία. 

  Η διαχείριση της ρευστότητας απευθύνεται σε αρκετά θέματα. Το πρώτο είναι να 

κάνει σίγουρο   ότι τα προβλεπόμενα ελλείμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν κάτω 

από κανονικές συνθήκες χωρίς τα μη κανονικά κόστη  που συνδέονται με την έκτατη 

χρηματοδότηση των μη αναμενόμενων ελλειμμάτων. Επιπρόσθετα ο ρυθμιστής του 

λόγου ρευστότητας  επιβάλλει ότι μικρής διάρκειας ενεργητικά να είναι σε πλεόνασμα 

σε σχέση με της μικρής διάρκειας χρέη παρέχοντας έτσι ένα μαξιλάρι ασφαλείας 

δημιουργημένο  από ρευστοποιημένα  ενεργητικά. Η διαχείριση της ρευστότητας 

επεκτείνεται πέρα από αυτούς τους περιορισμούς στην χρηματοδότηση ελλειμμάτων 

και επενδύσεων σε πλεόνασμα που είναι σε συνέπεια με τους κανονισμούς, με την 

αύξηση του ισολογισμού  και με την ανάγκη να διατηρήσεις τα ελλείμματα σε λογικά 

πλαίσια. 

  Η διαχείριση της ρευστότητας έχει να κάνει με το συνολικό χρονικό προφίλ των 

ελλειμμάτων ρευστότητας ή πλεονάσματος. Γνωρίζοντας το ολικό ποσό του 

ελλείμματος ή του πλεονάσματος σε μια δοσμένη ημερομηνία δεν είναι αρκετό. Τα 

χρονικά σχέδια των  χρεών ή των επενδύσεων πρέπει επίσης να αποφασιστούν.  

  Το σημείο αρχής αυτής της προσέγγισης είναι το σχέδιο λήξεων και των δύο 

υπαρχόντων ενργητκών και χρεών. Το προφίλ του χάσματος ρευστότητας είναι η 

διαφορά μεταξύ εκείνων των δύο σχεδίων και εισάγεται στην πρώτη παράγραφο. Η 
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δεύτερη παράγραφος καλύπτει την ιδέα του χρηματικού ζευγαρώματος. Η τρίτη  

παράγραφος συζητά τους περιορισμούς της ανάλυσης του χάσματος ρευστότητας 

Τα χάσματα ρευστότητας είναι οι διαφορές σε όλες τις μελλοντικές ημερομηνίες, 

μεταξύ ενεργητικού και χρεών στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Τα χάσματα 

δημιουργούν ρίσκο ρευστότητας το οποίο συζητιέται σε αυτήν την παράγραφο. 

Μπορούν να υπολογιστούν για τα υπάρχοντα ενεργητικά και χρέη ή μπορούν να 

περιλάβουν προβολές νέων πιστώσεων και καταθέσεων.    

 

ΧΑΣΜΑTΑ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Τα χάσματα ρευστότητας είναι οι διαφορές μεταξύ του ενεργητικού και των χρεών και 

τα δύο σε τωρινές και μελλοντικές ημερομηνίες. Όταν τα χρέη ξεπερνάνε το 

ενεργητικό  υπάρχει μια περίσσεια αποθεμάτων. Τέτοια περίσσεια δεν δημιουργεί 

ρίσκο ρευστότητας αλλά δημιουργεί ρίσκο επιτοκίου καθώς τα έσοδα από τις 

επενδύσεις  από εκείνες που ξεπερνάνε τα περιουσιακά στοιχεία είναι αβέβαιες.  Όταν 

το ενεργητικό  ξεπερνάει τα χρέη υπάρχει   έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα έχει 

μακριάς διάρκειας δεσμεύσεις οι οποίες δεν είναι ολικά χρηματοδοτούμενες από 

παρούσες πηγές. Υπάρχει ένα ρίσκο ρευστότητας που δημιουργείται από το γεγονός ότι 

μελλοντικά εξωτερικά κεφάλαια θα απαιτηθούν για να ταιριάξουν στο μέγεθος του 

ενεργητικού. Η τράπεζα έχει ρίσκο του να μην μπορεί να εξασφαλίσει την ρευστότητα 

στις αγορές και το ρίσκο να πληρώσει υψηλότερα από το κανονικό κόστη που να 

ικανοποιήσουν αυτήν την απαίτηση.  

  Εάν η τράπεζα κλειδώσει στην ρευστότητα πληρώνει το κόστος να δανείζει για 

μεγαλύτερες λήξεις. Αυτό το κόστος δίνεται από τον όρο δομής των επιτοκίων όπως 

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 11. Το πραγματικό  κόστος της χρηματοδότησης για 

διάφορες λήξεις επίσης εμπεριέχει μια διασπορά της πίστωσης που αυξάνει με τον 

χρόνο. Όσο υψηλότερο είναι το πιστωτικό ρίσκο των δανειζόμενων όπως φαίνεται από 

την αποτίμηση τους για παράδειγμα τόσο υψηλότερη είναι η διασπορά.    

 

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Τα χάσματα ρευστότητας συνήθως εξάγονται από τις αξιοσημείωτες ισορροπίες  του 

ενεργητικού και των χρεών και από τις αλλαγές στον χρόνο.  Η σύμβαση που 

χρησιμοποιείται παρακάτω είναι για τον υπολογισμό χασμάτων μεταξύ ενεργητικού 

και χρεών. Επομένως σε οποιαδήποτε ημερομηνία ένα θετικό χάσμα μεταξύ 

ενεργητικού και  χρεών είναι ισοδύναμο με ένα έλλειμμα και αντίστροφα. 
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  Οριακά χάσματα υπολογίζονται ως οι διαφορές μεταξύ των αλλαγών του ενεργητικού 

και των χρεών κατά την διάρκεια μιας δοσμένης περιόδου. Ένα θετικό οριακό χάσμα 

σημαίνει ότι η αλγεβρική μεταβολή του ενεργητικού ξεπερνάει την αλγεβρική 

μεταβολή των χρεών. Όταν το ενεργητικό και τα χρέη πληρώνονται με δόσεις στον 

χρόνο τέτοιες μεταβολές είναι αρνητικές και ένα θετικό χάσμα είναι ισοδύναμο με μια 

εκροή. Τα χάσματα ρευστότητας  υπολογίζονται για όλες τις μελλοντικές ημερομηνίες 

οι οποίες απαιτούν την προβολή των υπαρχόντων χρεών και ενεργητικού. Το χάσμα 

που βασίζεται σε υπάρχουσα χρέη και το ενεργητικό μερικές φορές ονομάζεται το 

στατικό χάσμα. Παρέχει μια εικόνα της ρευστότητας της τράπεζας.  

Όταν νέα χρέη και ενεργητικά που εξάγονται από εμπορικές προβολές προστίθενται το 

προφίλ του χάσματος αλλάζει τελείως. Αυτό το καινούριο χάσμα  μερικές φορές 

ονομάζεται το δυναμικό χάσμα. Τα χάσματα για όλα τα χρέη και τα ενεργητικά τα 

υπάρχοντα και τα νέα απαιτούνται για την προβολή του ολικού πλεονάσματος ή του 

ελλείμματος. Παρόλα αυτά είναι κοινή πρακτική να εστιάσουμε πρώτα στα υπάρχοντα 

ενεργητικά και χρέη  για να υπολογίσουμε το προφίλ του χάσματος. Ένας λόγος είναι 

ότι δεν υπάρχει ανάγκη εκτός και αν καθορίζεται να εξασφαλίσουμε κεφάλαια  

προκαταβολικά για νέες συναλλαγές. Είναι επίσης αδύνατον να επενδύσουμε νέους 

πόρους οι  οποίοι δεν είναι ακόμα εδώ. Αντιθέτως  το έλλειμμα από την νέα δουλειά θα 

χρηματοδοτηθεί όταν εμφανιστεί και η επένδυση των πλεονάζων πόρων θα γίνει  όταν 

εμφανιστούν στον ισολογισμό. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι το δυναμικό χάσμα 

εξαρτάται από τις εμπορικές αβεβαιότητες.  

  Μερικές φορές παρόλα αυτά πλεονάζουσες προβολές ή ελλείμματα απαιτούν πρώιμες 

αποφάσεις πριν πραγματικά εμφανιστούν.  Μπορεί  να είναι  φρόνιμο να κλειδώσουμε 

σε ένα επιτόκιο για αυτά τα πλεονάσματα και ελλείμματα χωρίς να περιμένουμε.  Αυτό 

εξαρτάται από τις προσδοκίες στα επιτόκια συν την πολιτική της τράπεζας με σεβασμό 

στο ρίσκο του επιτοκίου.  Για παράδειγμα εάν μια  χρηματοδότηση  των 1000 

απαιτείται σε μελλοντική ημερομηνία και αν το επιτόκιο περιμένουμε να ανέβει τότε 

θα ήταν φρόνιμο να κλειδώσουμε στο ποσοστό αυτού του ελλείμματος των 1000 από 

σήμερα. 

  Το μέγεθος των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων πρέπει να εκτιμηθεί προκαταβολικά 

δεδομένου των νέων προβαλλόμενων ενεργητικών και χρεών  για να είναι σίγουρο ότι 

μένει κάτω από λογικά όρια. Τα χάσματα ρευστότητας σε μελλοντικές ημερομηνίες για 

υπάρχοντα ενεργητικά και χρέη μπορούν να ερμηνευτούν ως εκείνα που θα μπορούσαν 
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να παρουσιαστούν αν όλες οι νέες επιχειρήσεις σταματήσουν  και αν ο ισολογισμός 

καταρρεύσει. 

 

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ  ΧΑΣΜΑΤΟΣ 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και τα δύο απλά και οριακά χάσματα μπορούν να 

υπολογιστούν. Τα οριακά χάσματα βασίζονται επάνω σε μεταβολές εξαιρετικών 

ισορροπιών. Επομένως η αθροιστική τιμή κατά την διάρκεια του χρόνου των οριακών 

χασμάτων είναι ίση με το χάσμα που βασίζεται σε εξαιρετικές ισορροπίες του 

ενεργητικού και των χρεών.  Ο πίνακας 10.1 είναι ένα παράδειγμα του προφίλ του 

χάσματος. 

  Σε αυτό το παράδειγμα το ενεργητικό   ξεπληρώνεται με χρεολύσια πιο γρήγορα από 

ότι τα χρέη. Επομένως οι εισροές από εξοφλήσεις του ενεργητικού είναι μικρότερες 

από ότι εκροές που χρησιμοποιούνται για να εξοφλήσουν τα ελλείμματα υπολογισμένα 

με τις αξιοσημείωτες ισορροπίες των χρεών και του ενεργητικού. Έτσι υπάρχει ένα 

έλλειμμα το οποίο συσσωρεύεται από την μια περίοδο στην επόμενη  εκτός της 

περιόδου 5. Τα χάσματα μπορούν να απεικονισθούν (εικόνα 10.1) όπως τα οριακά 

χάσματα τα οποία είναι οι μεταβολές τους  (εικόνα 10.2). Αυτό δίνει διάγραμμα του 

προφίλ του χάσματος. 

 

ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ  ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Στο παράδειγμα του ελλείμματος όπως παραπάνω τα χάσματα αντιπροσωπεύουν την  

αθροιστική χρηματοδότηση που απαιτείται για όλες τις ημερομηνίες. Αλλά η 

αθροιστική απαιτούμενη χρηματοδότηση δεν είναι ίδια με την νέα χρηματοδότηση που   

απαιτείται σε κάθε περίοδο. Αυτό διότι το χρέος που έχει εκδοθεί σε προηγούμενη 

περίοδο για να χρηματοδοτήσει τα χάσματα δεν είναι απαραίτητο να εξοφλείται σε 

επακόλουθες περιόδους.  Η νέα χρηματοδότηση ας πούμε μεταξύ των ημερομηνιών 2 

και 3 δεν είναι το αθροιστικό έλλειμμα μεταξύ των ημερομηνιών 1 και 3 το οποίο είναι 

200 διότι το έλλειμμα που δημιουργήθηκε στην ημερομηνία 2, 100 δεν εξοφλείται 

απαραίτητα την ημερομηνία 3. Εάν το χρέος είναι ακόμα εξαιρετικό την ημερομηνία 3,  

το έλλειμμα στην ημερομηνία 3 είναι μόνο 100. Αντιστρόφως εάν εξοφλείται, το ολικό 

ποσό για δανεισμό είναι 200, αυτή είναι η νέα χρηματοδότηση που απαιτείται κατά την 

διάρκεια της τελευταίας  περιόδου συν οποιαδήποτε εξόφληση  των προηγούμενων 

χρεών.  
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Τα οριακά χάσματα αντιπροσωπεύουν τις νέες χρηματοδοτήσεις που απαιτούνται ή τα 

νέα πλεονάζοντα κεφάλαια της περιόδου που θα έπρεπε να επενδυθούν. Το χάσμα είναι 

το αθροιστικό έλλειμμα από την ημερομηνία έναρξης χωρίς να λάβουμε υπόψη τα χρέη 

που έγιναν μεταξύ εκείνης της ημέρας και σήμερα. Για αυτόν τον λόγο τα οριακά 

χάσματα χρησιμοποιούνται. Αντιπροσωπεύουν τα νέα ελλείμματα ή πλεονάσματα της 

περιόδου που δανείστηκαν ή επενδύθηκαν. Τα αθροιστικά χάσματα είναι πιο εύκολα 

στην ερμηνεία αλλά δεν παρέχουν κατευθείαν τα ποσά των νέων χρεών ή επενδύσεων.    

 
 
Πίνακας 10.1 Χρονικά προφίλ εξαιρετικών ενεργητικών και χρεών και χάσματα  
                       ρευστότητας 
Ημερομηνίες 1 2 3 4 5 6 
Ενεργητικά 1000 900 700 650 500 300 
Χρέη 1000 800 500 400 350 100 
Χάσματα 0 100 200 250 150 200 
Εξόφληση ενεργητικού  -100 -200 -50 -150 -200 
Εξόφληση χρεών  -200 -300 -100 -50 -250 
Οριακό χάσμα  100 100 50 -100 50 
Αθροιστικό οριακό χάσμα  100 200 250 150 200 
 
  
1000 200 

Ενεργητικό Ενεργητικό 

 
800                                                             150 
 
600                                                             100 
 
400                                                              50 
 
200                                                                 0 
 1         2          3    4       5        6 

    1       2        3       4      5        6        -50 
Εικόνα 10.1 

                                                           -150 
         
                                                          -200 
 
                                                         -250 
 
                                                         -300 
 
 
                                                               Εικόνα 10.2 
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ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΡΕΥΣΤΟΥ 

Το ταίριασμα ρευστού είναι η βασική ιδέα για την διαχείριση ρίσκων ρευστότητας και 

επιτοκίων. Επιτυγχάνεται όταν τα χρονικά προφίλ των εξοφλήσεων του ενεργητικού 

και των χρεών είναι παρόμοιες. Η φύση των επιτοκίων που είναι εφαρμόσιμα σε 

ενεργητικά και λήξεις μπορούν επίσης να ταιριάξουν: σταθερά ποσοστά με σταθερά 

ποσοστά, κυμαινόμενα ποσοστά ανανεωμένα περιοδικά με κυμαινόμενα ποσοστά 

ανανεωμένα περιοδικά στις ίδιες ημερομηνίες.  Τότε το αντίγραφο των ενεργητικών 

λήξεως επιμηκύνεται σε χαρακτηριστικά επιτοκίου. Σε αυτό το στάδιο εστιαζόμαστε 

στο ταίριασμα ρευστού μόνο όταν το σχέδιο εξοφλήσεων των χρεών αναπαράγει  το 

σχέδιο εξοφλήσεων του ενεργητικού. Εξηγείται παρακάτω ότι η απόκλιση από την 

δοκιμασία του ταιριάσματος ρευστού χαρακτηρίζει όλη την στάση ρευστότητας της 

τράπεζας. 

10.1.1 ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΡΕΥΣΤΟΥ 

Με το ταίριασμα ρευστού  τα χάσματα ρευστότητας είναι ίσα με το μηδέν. Όταν ο 

ισολογισμός εξοφλείται  κατά την διάρκεια του χρόνου δεν δημιουργεί οποιοδήποτε 

έλλειμμα ή πλεόνασμα κεφαλαίων. Εάν επιπρόσθετα τα επιτόκια έχουν δείκτη με τον 

ίδιο τρόπο ή εάν είναι σταθερά και στις δύο πλευρές το οριακό ποσοστό δεν μπορεί να 

αλλάξει με τον χρόνο. Έχει κλειδώσει από την αντιγραφή και των δύο, την  ροή 

ρευστού  και τα επιτόκια. 

  Το ταίριασμα ρευστού δεν σημαίνει ότι οι καταθέσεις θα πρέπει να ταιριάζουν με τα 

δάνεια. Και τα δύο προέρχονται από την απαίτηση των πελατών. Αλλά τα οικονομικά 

χρέη μπορούν να προσαρμοστούν στο να αντιγράψουν το χρονικό προφίλ του 

ενεργητικού, δεδομένου του σχεδίου εξόφλησης του χαρτοφυλακίου των εμπορικών 

ενεργητικών και χρεών.  

  Το ταίριασμα ρευστού μπορεί να  καθοριστεί για οποιαδήποτε ατομική συναλλαγή. 

Για παράδειγμα ένα δάνειο μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ένα χρέος με το ίδιο ποσό και 

λήξη. Παρόλα αυτά δεν είναι απαραίτητο ούτε και σκοπός να ταιριάξουν οι ροές 

ρευστού στο επίπεδο των ατομικών συναλλαγών. Μια νέα κατάθεση με το ίδιο ποσό 

και λήξη μπορεί να ταιριάξει σε ένα καινούριο δάνειο. Κάνοντας την σύμβαση να 

ταιριάξουμε ένα χρέος σε ένα δάνειο θα ήταν άχρηστο. Το ταίριασμα ρευστού είναι πιο 

κατάλληλο διαχειρίσιμο εφόσον το ενεργητικό και τα χρέη  συγκεντρωθούν και 

δικτυωθούν. 
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ΧΑΣΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ  ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

Με την απουσία του ταιριάσματος ρευστού τα χάσματα εμφανίζονται είτε θετικά ή 

αρνητικά. Τέτοια χάσματα ρευστότητας δημιουργούν χρηματοδοτικές απαιτήσεις ή 

επενδύσεις των πλεοναζόντων κεφαλαίων στο μέλλον. Αυτές οι οικονομικές 

συναλλαγές θα γίνουν με επιτόκια τα οποία δεν είναι ακόμα γνωστά εκτός και αν 

κάποιο κεφάλαιο έχει ήδη κανονιστεί σήμερα. Τέτοια χάσματα ρευστότητας 

δημιουργούν ένα ρίσκο επιτοκίου λόγω των αβέβαιων εσόδων των επιτοκίων ή των 

κοστών που δημιουργούνται από τα νέα χρέη  ή τις επενδύσεις. 

  Σε ένα σύμπαν σταθερών ποσοστών οποιοδήποτε χάσμα ρευστότητας δημιουργεί ένα 

ρίσκο επιτοκίου. Ένα προβαλλόμενο έλλειμμα θα χρηματοδοτηθεί σε ένα ποσοστό 

άγνωστο για σήμερα.  Ένα προβαλλόμενο πλεόνασμα πόρων θα επενδυθεί σε ένα 

ποσοστό άγνωστο ακόμα.  Το οριακό επιτόκιο εκτίθεται στο ρίσκο επιτοκίου. Όταν 

υπάρχει έλλειμμα το όριο μειώνεται  εάν το επιτόκιο αυξηθεί. Όταν υπάρχει 

πλεόνασμα πόρων το όριο μειώνεται το επιτόκιο μειώνεται. Αυτό διότι η έκθεση 

ρευστότητας και η έκθεση επιτοκίου είναι ανεξάρτητα σε ένα σύμπαν σταθερών 

ποσοστών. 

  Σε ένα σύμπαν κυμαινόμενων  ποσοστών δεν υπάρχει ανάγκη να ταιριάξουμε την 

ρευστότητα για να ακυρώσουμε οποιοδήποτε ρίσκο επιτοκίου. Πρώτον εάν ένα 

μακριάς διάρκειας περιουσιακό στοιχείο χρηματοδοτηθεί   μέσω ενός σύντομου χρέους 

το περιθώριο δεν είναι απαραίτητα εκτιθέμενο στο ρίσκο  επιτοκίου καθώς το 

αναποδογύρισμα  του χρέους θα γίνει  στο ισχυρότερο επιτόκιο. Εάν το ποσοστό των 

περιουσιακών στοιχείων  αυξάνεται  το νέο χρέος θα κοστίσει επίσης περισσότερο. 

Αυτό είναι αλήθεια  μόνο εάν τα ίδια ποσοστά αναφοράς χρησιμοποιούνται και στις 

δύο πλευρές του ισολογισμού. Για παράδειγμα εάν η επιστροφή από το περιουσιακό 

στοιχείο έχει δείκτη στον τριών μηνών LIBOR και αν το χρέος έχει δείκτη στον ένα 

μήνα LIBOr   τα επιτόκια δεν ανανεώνονται στις ίδιες ημερομηνίες και το παραπάνω 

δεν ισχύει. 

  Είναι επίσης πιθανό να ταιριάξουμε τις ανανεώσεις επιτοκίων χωρίς να ταιριάξουμε 

την ρευστότητα. Για παράδειγμα ένα δάνειο μακριάς διάρκειας με ένα κυμαινόμενο 

ποσοστό που έχει δείκτη κάθε τρεις μήνες μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω μιας σειράς 

τριών μηνών δανείων έχοντας ένα σταθερό ποσοστό.  Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει 

ρίσκο ρευστότητας πέρα από την περίοδο των  τριών  πρώτων μηνών αλλά δεν υπάρχει 

ρίσκο επιτοκίου. 
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  Με σταθερά ποσοστά οποιοδήποτε χάσμα ρευστότητας δημιουργεί ένα ρίσκο 

επιτοκίου. Με τα κυμαινόμενα ποσοστά   βασισμένα στους ίδιους δείκτες της αγοράς 

ένα χάσμα ρευστότητας δεν δημιουργεί οποιοδήποτε ρίσκο επιτοκίου αλλά δημιουργεί 

ρίσκο ρευστότητας. Όταν είναι και τα δύο σταθερά και η μεταβλητή εκτιμάται στον 

ισολογισμό αυτοί οι κανόνες δεν ισχύουν. Το ρίσκο επιτοκίου εξαρτάται από τα 

χάσματα επιτοκίου που ορίστηκαν στο κεφάλαιο 12.  

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Η στάση ρευστότητας της τράπεζας δεν μπορεί χαρακτηριστεί από ένα χάσμα σε μια 

οποιαδήποτε ημερομηνία. Το ολικό προφίλ του χάσματος παρέχει την εικόνα. Μπορεί 

να συγκριθεί με τα μηδενικά χάσματα αναφοράς ή  με το ταίριασμα ρευστότητας το 

οποίο παρέχει μια απλή και χρήσιμη δοκιμασία. 

  Ο ισολογισμός δημιουργεί πλεόνασμα όταν οι πόροι εξοφλούνται πιο αργά από το 

ενεργητικό. Σε ένα σταθερό σύμπαν ποσοστών αυτό θα δημιουργούσε ένα ρίσκο 

επιτοκίου. Το ρίσκο  είναι το όριο που μειώνεται εάν τα επιτόκια μειωθούν. Σε ένα 

κυμαινόμενο σύμπαν ποσοστών το ρίσκο επιτοκίου θα ακυρωθεί εάν οι μέρες 

ανανέωσης είναι ίδιες και στις δύο μεριές. Όταν το ολικό  προφίλ δημιουργεί 

ελλείμματα τα ρίσκα επιτοκίου είναι συμμετρικά. Με σταθερά ποσοστά το ρίσκο είναι 

το όριο που μειώνεται όταν τα επιτόκια αυξάνουν. Σε ένα κυμαινόμενο σύμπαν 

ποσοστών δεν υπάρχει ρίσκο επιτοκίου εάν οι μέρες ανανέωσης είναι οι ίδιες για το 

ενεργητικό και τα χρέη. 

  Αυτές οι ποικίλες περιπτώσεις συνοψίζονται στις εικόνες 10.3-10.5. Αναπαρίστανται 

κάτω από την σύμβαση ότι οποιαδήποτε πλεονάζοντα κεφάλαια ή ελλείμματα την 

αρχική ημερομηνία έχουν χρηματοδοτηθεί ή επενδυθεί. Επομένως το τρέχον  χάσμα 

είναι μηδέν και μη μηδενικά χάσματα εμφανίζονται μόνο στο μέλλον. Το χρονικό 

προφίλ των χρεών πέφτει στο επίπεδο του κεφαλαίου εφόσον όλα τα χρέη 

εξοφλούνται. 

 

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Με νέες εργασίες συναλλαγών το σχήμα του χρονικού προφίλ του ολικού ενεργητικού 

και των χρεών αλλάζει. Το ολικό ενεργητικό μπορεί να αυξηθεί με τον χρόνο όσο οι 

καταθέτες ισορροπούν. Η εικόνα 10.6 δείχνει μαζί τις νέες συναλλαγές και το χρονικό 

προφίλ των υπαρχόντων χρεών και του ενεργητικού. Το σχέδιο αποπληρωμών των 

 
 

81



υπαρχόντων  χρεών και ενεργητικού είναι παρόμοιο. Για αυτόν τον λόγο τα στατικά 

χάσματα μεταξύ υπαρχόντων χρεών και ενεργητικού είναι μικρά. Με τα υπάρχοντα 

χρέη και το ενεργητικό να ταιριάζουν προσεγγιστικά οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις 

είναι αρκετά ίδιες με τα δικτυωμένα χρέη και το ενεργητικό. Καθώς τα ολικό 

ενεργητικό αυξάνει περισσότερο από ότι όλοι οι πόροι από τους πελάτες το ολικό 

χάσμα  ρευστότητας αυξάνει στον ορίζοντα. Η διαφορά μεταξύ ολικού ενεργητικού και 

υπάρχοντος ενεργητικού αναπαριστά τις νέες εργασίες (νέα δάνεια). Το ίδιο είναι 

αληθινό για τα χρέη. 

  Για να είμαστε ακριβείς θα έπρεπε να σημειωθεί ότι οι προβολές που απαιτούνται με 

τις νέες εργασίες θα έπρεπε  να δικτυωθούν από τις εξοφλήσεις των νέων δανείων και 

των νέων καταθέσεων καθώς το σχέδιο αποπληρωμών αρχίζει από την ημερομηνία 

προέλευσης αυτών των συναλλαγών. 

  Καθώς ο χρόνος περνάει  το προφίλ του χάσματος αλλάζει: το υπάρχον ενεργητικό 

και τα χρέη εξοφλούνται και νέες εργασίες έρχονται. Το χάσμα το οποίο αρχίζει από το 

0  την t ανοίγει σε κάποια θετική τιμή την t+1 (εικόνα 10.7). Το θετικό χάσμα την t+1 

είναι το χάσμα πριν την οποιαδήποτε χρηματοδότηση. Στην πραγματικότητα η 

χρηματοδότηση κλείνει το χάσμα την ίδια στιγμή που η νέα εργασία και η εξόφληση το 

ανοίγει. Το χάσμα την t+1  είναι θετικό πριν την χρηματοδότηση και είναι ίδιο με το 

προηγούμενο προβαλλόμενο χάσμα σε αυτήν την ημερομηνία στις προηγούμενες 

περιόδους. Εξαιρετικές 
ισορροπίες Ενεργητικό Ενεργητικό  

 

 
 
 
 
 
 
 
 Χρόνος                                        Χρόνος                                 Χρόνος 
Εικόνα 10.3                                   Εικόνα 10.4                            Εικόνα 10.5 
Προφίλ χάσματος κοντά στο 0        Ελλείμματα                      Κεφάλαια σε 
πλεόνασμα 
 
 
 
 
 
 

Ενεργητικό 
Χρέη Χρέη 

Χρέη 
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Ολικό ενεργητικό 

Εικόνα 10.6 Το προφίλ του χάσματος με υπάρχοντες και νέες εργασίες 
 
 
 
 
 
 
               Χρόνος 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 10.7 Το προφίλ του χάσματος καθώς ο χρόνος περνάει 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Η διαχείριση ρευστότητας είναι η συνεχής διαδικασία της ανάληψης νέων κεφαλαίων 

στην περίπτωση ελλειμμάτων ή της επένδυσης πλεοναζόντων πόρων όταν υπάρχει 

πλεόνασμα κεφαλαίων. Το χάσμα στην τρέχουσα ημερομηνία t υποτίθεται ότι 

χρηματοδοτείται και τα χρέη και το ενεργητικό είναι ίσα. Αλλά στην ημερομηνία t+1 

ένα νέο έλλειμμα δημιουργείται το οποίο πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Η απόφαση 

ρευστότητας καλύπτει και τα δύο, το ποσό που απαιτείται για την γεφύρωση του 

χάσματος στην t+1 και την δομή των χρεών κατά μήκος των λήξεων. Η απόφαση 

χρηματοδότησης μπορεί ενδεχομένως να αλλάξει το σχήμα του ολικού προφίλ 

εξόφλησης των χρεών. Η δόμηση νέων χρεών κατά μήκος των λήξεων εξαρτάται από 

την πολιτική με σεβασμό στην ρευστότητα και στο ρίσκο επιτοκίου. 

  Για τον λόγω καθορισμού της δομής λήξεως των χρεών ένας στόχος προφίλ των 

πόρων πρέπει να καθοριστεί. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για τον καθορισμό τέτοιου 

στόχου. Εάν ο στόχος  της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και των χρεών 

Νέο  ενεργητικό 

Ολικά χρέη Νέα 
χρέη Υπάρχοντα χρέη 

Υπάρχον 
ενεργητικό 

Χάσμα 
Ενεργητικό 

Χρέη 

t+1 
t t+1 
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είναι να αναπαράγουν το προφίλ του ενεργητικού με τους πόρους, η νέα 

χρηματοδότηση θα έπρεπε να συνεισφέρει με το  να φέρει το προφίλ των πόρων πιο 

κοντά σε αυτό του ενεργητικού. Ένας στόχος προφίλ μπορεί επίσης να είναι απόρροια 

περιορισμών ρευστότητας. Για παράδειγμα  υπάρχει ένα όριο στο ποσό 

χρηματοδότησης που μπορεί να αναληφθεί κατά την διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου 

της αγοράς. Εάν μπορούν να αναληφθούν 1000 κάθε μήνα το μέγιστο περιοδικό χάσμα 

ρευστότητας είναι 1000. Αυτό υπονοεί ότι το μέγιστο είναι  2000 για δύο μήνες, 3000 

για τρεις μήνες και πάει λέγοντας. Ο στόχος των πόρων του χρονικού προφίλ  εξάγεται 

από το ολικό ενεργητικό (υπαρχόντων συν νέων) με το να αφαιρέσουμε αυτά τα ποσά 

από το χρονικό προφίλ του ολικού ενεργητικού. Αυτή η νέα χρηματοδότηση 

αναπαρίσταται στην περιοχή με το βελάκι στην εικόνα 10.8. 

Εφόσον το σχήμα του στόχου προφίλ έχει καθοριστεί ο θησαυροφύλακας θα έπρεπε να 

φτάσει αυτό το προφίλ για τον δοσμένο ορίζοντα. Η εικόνα 10.9 δείχνει δύο 

παραδείγματα προφίλ υπαρχόντων χρεών και ενεργητικού. Και στις δύο περιπτώσεις οι 

πόροι εξοφλούνται πιο γρήγορα από το ενεργητικό. Η αποπληρωμή του ισολογισμού 

δημιουργεί νέα ελλείμματα σε κάθε περίοδο. Σε ένα σύμπαν σταθερών ποσοστών 

τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων και των χρεών αποφασίζει να εκμεταλλευτεί τις προσδοκίες για την  μείωση 

των επιτοκίων. Εάν οι προσδοκίες έχουν αλλάξει ή εάν ο νέος στόχος είναι η 

εξουδετέρωση του ρίσκου στο οριακό επιτόκιο, τότε η διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων και των χρεών μπορεί να αποφασίσει να ανεβάσει το προφίλ των πόρων 

μέχρι  του ενεργητικού. Το θέμα είναι ο καθορισμός της δόμησης των νέων χρεών που 

είναι σε συνέπεια με έναν τέτοιο στόχο. 

  Η διαδικασία μπορεί περιγραφτεί ως ακολούθως. Πρώτον ένας ορίζοντας 

καθορίζεται. Έπειτα  τα ‘επίπεδα’ των πόρων κατασκευάζονται αρχίζοντας από την 

μεγαλύτερη περίοδο. Ο στόχος του προφίλ των πόρων υποθέτουμε ότι είναι αυτός του 

ενεργητικού. Δύο διαφορετικές περιπτώσεις φανερώνονται στην εικόνα 10.9.  Στην 

αριστερή μεριά το χάσμα συνεχώς μειώνεται μέχρι τον τελικό ορίζοντα. Τα  επίπεδα 

των χρεών μπορούν να  σταθεροποιηθούν έτσι ώστε  το προφίλ των πόρων 

αποπληρωμής να αντιγράφει το στόχο προφίλ. Στην δεξιά περίπτωση δεν είναι δυνατόν 

να κτυπήσει τον στόχο του ενεργητικού προφίλ με χρέη προερχόμενα από σήμερα. 

Αυτό διότι το χάσμα αυξάνει με τον χρόνο. Κατασκευάζοντας νέα χρέη για σήμερα 

έτσι ώστε να γεφυρώσουμε τα μελλοντικά χάσματα οδηγεί  σε ένα  τρέχον πλεόνασμα 

κεφαλαίων το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με την διαχείριση των περιουσιακών 
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στοιχείων και χρεών. Επομένως κάποια χρέη πρέπει να ανέλθουν αργότερα. Παρόλα 

αυτά σε ένα σύμπαν σταθερών ποσοστών η ανοσοποίηση του οριακού επιτοκίου 

απαιτεί  ότι το ποσοστό αυτών των μελλοντικών χρεών να είναι κλειδωμένα από 

σήμερα. Τα ανταποκρινόμενα μελλοντικά χρέη αναπαρίστανται σε γκρίζο. 

  Ο πίνακας 10.2 δείχνει ένα αριθμητικό παράδειγμα που φανερώνει την πρώτη 

περίπτωση από πάνω για τρεις περιόδους.  Το υπάρχον χάσμα είναι 200 και μπορεί να 

χρηματοδοτηθεί    με χρέη διαφόρων λήξεων. Το επίπεδο 1 εκτείνεται από τώρα μέχρι 

το τέλος της περιόδου 3. Το ποσό είναι ίσο με το χάσμα στην περίοδο 3 ή 50. Ένα 

δεύτερο επίπεδο απαιτείται στην περίοδο 2 με ένα ποσό των 50  με σκοπό να 

γεφυρώσει το χάσμα στην περίοδο 2. Εφόσον αυτά τα επίπεδα είναι σε θέση υπάρχει 

ακόμα ένα κενό των 100 αριστερά της περιόδου 1. Στο τέλος ο   θησαυροφύλακας 

συνάπτει τρία χρέη: 50 για τρεις περιόδους, 50 για δύο περιόδους και 100 για μία 

περίοδο. Εφόσον αυτό έχει γίνει το χρονικό προφίλ των πόρων γίνεται ολόιδιο με 

εκείνο του ενεργητικού για όλον τον ορίζοντα.    

  Στην δεύτερη περίπτωση (πίνακας 10.3) η ίδια διαδικασία δεν ισχύει. Αυτό διότι το 

χάσμα αυξάνει στο πρώτο στάδιο  και έπειτα μειώνεται μέχρι τον ορίζοντα. Το ολικό 

χάσμα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με το χρέος που επισυνάφτηκε άμεσα στην 

αγορά για σήμερα. Ένα πρώτο επίπεδο του οποίου το ποσό είναι 100 μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τώρα μέχρι το τέλος του ορίζοντα. Ένα δεύτερο επίπεδο των 100 

μπορεί να επισυναφτεί μέχρι το τέλος της περιόδου 2. Αλλά το τρίτο επίπεδο θα πρέπει 

να ξεκινήσει στην περίοδο 2 μόνο για το ποσό των 150. Σε ένα σύμπαν σταθερών 

ποσοστών, το ποσοστό θα έπρεπε να κλειδωθεί από σήμερα εάν ο θησαυροφύλακας 

θέλει να εξουδετερώσει το ρίσκο στο οριακό επιτόκιο. Το σταθερό ποσοστό μπορεί να 

κλειδωθεί σήμερα μέσω των από εδώ και πέρα συνάψεων. Αλλά η ρευστότητα μπορεί 

να σηκωθεί οποτεδήποτε είναι απαραίτητο υπό τον όρο ότι η τράπεζα έχει πρόσβαση 

στην αγορά κάτω από κανονικές συνθήκες.  

  Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν με τα κεφάλαια σε πλεόνασμα. Ο συγχρονισμός των 

επενδύσεων και των λήξεων τους πρέπει να αποφασιστεί. 

 Η απόφαση επένδυσης οδηγείται από το χρονικό προφίλ των κεφαλαίων σε 

πλεόνασμα και από τις προσδοκίες επιτοκίου. Επομένως μια επένδυση μπορεί να γίνει 

μέχρι ο δοσμένος ορίζοντας σε ένα σταθερό ποσοστό, ή μπορεί να γίνει σε μια πιο 

μικρή περίοδο και να ανανεωθεί μέχρι το τέλος του ορίζοντα. Η καλύτερη λύση 

εξαρτάται από τις προσδοκίες επιτοκίου. Εάν η διαχείριση των χρεών και του 

ενεργητικού περιμένει αύξηση   των ποσοστών μπορεί να δελεαστεί να επενδύσει πάνω 
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σε ένα πιο μικρό ορίζοντα για να εκμεταλλευτεί εκείνα τα αυξημένα επιτόκια. Εάν 

πιστεύει ότι τα επιτόκια θα μειωθούν τότε μπορεί να επιλέξει να επενδύσει για μακριά 

διάρκεια από την αρχή. Αυτό θέμα περιγράφεται με λεπτομέρεια στο επόμενο 

κεφάλαιο στην συζήτηση τον όρο δομής των επιτοκίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
Εικόνα 10.8 Το χάσμα και το χρονικό προφίλ των πόρων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0. ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
 
Οι πρόσθετοι λόγοι που διαμόρφωσαν την ανάγκη μετρίσημων μεγεθών για την 
αξιολόγηση και την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου αποτελούν οι όλο και 
μεγαλύτερη αύξηση και ανάπτυξη σύνθετων τραπεζικών εργασιών και η ολοένα και 
μεγαλύτερη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας από τα πιστωτικά ιδύματα. 
 
Σύμφωνα με την   Επιτροπή της Βασιλεία ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται  αυτός 
κατά τον οποίο μπορούν να επέλθουν άμεσες ή έμμεσες απώλειες   που προκύπτουν 
από ανεπαρκείς ή εσφαλμένες εσωτερικές  διαδικασίες , συστήματα ή ανθρώπινο 
παράγοντα είτε εξαιτίας άλλων  εξωτερικών παραγόντων.  
 
“Operational risk is the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed 
internal processes, people and systems or from external events” 
 
Στον ορισμό συμπεριλαμβάνεται και ο νομικός κίνδυνος ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι κίνδυνοι στρατηγικής [strategic] και φήμης [reputation]των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και αυτό επειδή υπάρχει σκοπιμότητα να καθορισθούν μετρήσιμοι κίνδυνοι. 

Ολικό ενεργητικό 
Εξαιρετικές ισορροπίες 

Στόχος του προφίλ 
πόρων 

Νέα  χρηματοδότηση 

Υπάρχον πόροι 
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Πέρα από τον πιο πάνω γενικό ορισμό του λειτουργικού κίνδυνου  περιγράφονται πιο 
κάτω συγκεκριμένα παραδείγματα ζημιών  που εντάσσονται στην ενότητα αυτή:  
 

 Απώλειες λόγω διαχειριστικών σφαλμάτων  όπως πχ. η διαβίβαση εντολής 
πληρωμής σε  λανθασμένο αποδέκτη 

 Ποινές λόγω μη συμμόρφωσης σε ισχύοντα εποπτικά και νομοθετικά  πλαίσια 
 Φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ 
 Απώλειες ή ποινές από καταδικαστικές αποφάσεις δικαστικών αρχών, μετά από 
προσφυγή πελατών 

 Προβληματική λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων 
 Περιπτώσεις εξαπάτησης είτε απότο προσωπικό της τράπεζας είτε από το 
εξωτερικό περιβάλον 

 
Με την ένοια αυτή στη ζημία που έχει προκληθεί από λειτουργικό  κίνδυνο θα 
προσμετρώνται και τυχόν δαπάνες για την τακτοποίηση του προβλήμτος  που την 
προξένησε, πλυρωμές σε τρίτους και γενικώτερες απαξιώσεις , ενώ θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και τυχόςν άδηλες ή εξαρτημένες απώλειες  που βαραίνουν την 
κεφαλαιακή επιβάρυνση. 
Τέλος θα πρέπει να προσμετρώνται και τα κόστη για την βελτίωση των διαφόρων 
μηχανισμών και ελέγχων , τη λήψη προληπτικών μέτρων , τις επενδύσεις σε 
συστήματα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα κλπ 
Επειδή η Επιτροπή της Βασιλεία θεωρεί  ότι ο προσδιορισμός της κεφαλαιακής 
επιβάρυνσης έναντι του λειτουργικού κινδύνου πρέπει να βασίζεται τόσο στις 
αναμενόμενες όσο και στις μη αναμενόμενες ζημιές, σύμφωμα με τα στελέχη των 
τραπεζών τίθεται ένα πρόβλημα ότι εφόσον το υφιστάμενο πλαίσιο λογιστικών 
κανόνων αρκετών χωρών , προβλέπει το σχηματισμό προβλέψεων έναντι μελλοντικών 
υποχρεώσεων  που μπορούν να προκύψουν εξαιτίας όμως γεγονότων που ήδη έχουν 
συμβεί και αντιμετωπισθεί από τις τράπεζες [κεφαλαιακή απαίτηση σε κάλυψη μη 
αναμενόμενων ζημιών , προβλέψεις σε κάλυψη αναμενόμενων ζημιων] μήπως τελικά η 
στάθμιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα ήταν υπερβολικά υψηλή και θα αφαιρούσε 
τη δυνατότητα να καλυπτονται και άλλοι κίνδυνοι. 
Στο πρόβλημα αυτό η Επιτροπή πρότεινε να συνεκτιμάται [αφαιρείται] μέρος μόνο από 
τις σχηματισθείσες κατά τη χρήση προβλέψεις , εφόσον με σαφήνεια τα ιδρύματα 
αναφέρουν την αιτία σχηματισμού τους. 
 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Προτάθηκαν από την Επιτροπή  τρεις τρόποι προσδιορισμού : 
 

1. προσέγγιση μέσω ενός βασικού δείκτη [Basic Indicator Approach ] 
2. την τυποποιημένη προσέγγιση [Standardized Approach]  
3. την μέθοδο της εσωτερικής μέτρησηςl Internal Measurement Approach] 

 
Σύμφωνα με την Επιτροπή η πρώτη μέθοδος θα εξυπηρετήσει μικρού εύρους τράπεζες 
με τοπική παρουσία ενώ η Τρίτη μέθοδος ενθαρύνονται να προχωρήσουν οι 
μεγαλύτερες τράπεζες με διεθνή δραστηριότητα, αναπτήσσοντας εσωτερικές μεθόδους 
μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου. Η δεύτερη μεθοδος θεωρείται ως μεταβατικό 
στάδιο μέχρι την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτεί η Τρίτη μέθοδος. Για την 
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τελευταία επίσης θα πρέπει τα πιστωτικά ιδρύματα να ακολουθήσουν ομοιόμορφη 
μέθοδο μέτρησης χρησιμοποιώντας όμως και εσωτερικά ιστορικά στοιχεία τους  
 
Τέλος ως παραδοχή  από την Επιτροπή καθορίζεται ότι το 20%  των συνολικών 
κεφαλαιακών απαιτήσεων  θα αφορούν το λειτουργικό κίνδυνο , αν και αναμένεται η 
βελτίωση των μηχανισμών εσωτερικών μετρήσεων να το μειώσει σημαντικά 
 
 
1. προσέγγιση μέσω ενός βασικού δείκτη [Basic Indicator Approach ] 
 
Επιλέγεται ένας βασικός δείκτης ο οποίος χαρακτηρίζει την ολική έκθεση της τράπεζας 
στο λειτουργικό κίνδυνο. Ο βασικός δείκτης αυτός είναι το γινόμενο  της 
δραστηριότητας της Τράπεζας [ μικτά έσοδα /gross income] με έναν σταθερό 
συντελεστή α ο οποίος αντιπροσωπεύει  το ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 
του λειτουργικού κινδύνου.  Με τις σημερινές προβλέψεις είναι της τάξης του 30%. 
  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ = α* gross income 
 
 
Η εν λογω μέθοδος προσδιορίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις υψηλού επιπέδου και 
μειονεκτεί διότι δεν διαχωρίζονται τα πιστωτικά ιδρύματα ανεξάρτητα με το είδος των 
δραστηριοτήτων που εξειδικεύονται αλλά αντιμετωπίζονται ομοιόμορφα. 
 
 
 
 
 
 
2. την τυποποιημένη προσέγγιση [Standardized Approach]  
 
 
Σε αντίθεση με την πρώτη προσέγγιση  στην παρούσα  προτείνεται η εξειδίκευση των 
συντελεστών κατά τραπεζική δραστηριότητα και χρήση διαφορετικών οικονομικών 
δεικτών κατά περίπτωση . ΄Ετσι επιτυγχάνεται η διάκριση της επικινδυνότητας του 
κάθε πιστωτικού Ιδρύματος [risk profile]. Αναλυτικότερα¨ 
 

- οι δραστηριότητες των τραπεζών εντάσσονται και αναλύονται σε 
τυποποιημένα  επίπεδα κατά επιχειρησιακές ενότητες  και στη συνέχεια 
κατά τομείς δραστηριοτήτων [βλπ πίνακα] 

- για κάθε τομέα δραστηριότητας προκαθορίζεται από τα εποπτικά όργανα 
ένας οικονομικός δείκτης  που χαρακτηρίζει το μέγεθος της δραστηριότητας 
της κάθε τράπεζας στο τομέα αυτό 

- ο υπολογισμός της κεφαλαιακής επιβάρυνσης  για κάθε τυποποιημένο 
τομέα δραστηριότητας αποτελεί το γινομενο του παραπάνω οικονομικού 
δείκτη επί έναν συντελεστή [ παράγοντας β] ππου καθορίζεται από τα 
εποπτικά όργανα και σχετίζεται με το μέγεθος της δραστηριότητας 

- το άθροισμα των επιμέρους κεφαλαιακών επιβαρύνσεων κάθε 
τυποποιημένου τομέα δραστηριότητας αποτελεί τη συνολική κεφαλαιακή 
επιβάρυνση έναντι του λειτουργικού κινδύνου. 
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Για τον υπολογισμό του παράγοντα β η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο τα ιστορικά στοιχεία ζημιών του κλάδου τα οποία δεν είναι 
ούτε επαρκή ούτε αξιόπιστα.  Ετσι στην προσπάθεια προσέγγισης και με βάση ένα 
μικρό δείγμα τραπεζών  η επιτροπή θεώρησε ότι  πέρα από το 20% της συνολικής 
κεφαλαιακής απαίτησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατανομή της κεφαλαικής 
απαίτησης ανά τομέα δραστηριότητας . Η σχέση λοιπόν που προσδιορίζει τον 
παράγοντα β είναι  
 
    [20% συνολικλων τρεχουσών κεφαλαικών απαιτήσεων ] χ [συντελεστη βαρύτητας] 
  β   =     ----------------------------------------------------------------------------- 
   Αροισμα οινονομικών δεικτών του τομέα δραστηριότητας του συνόλου των τραπεζών 
 
 

Business 
Units  

Business lines indicator 

Investment 
Banking 

Corporate Finance Gross Income 

 Trading and sales  Gross Income 
Banking  Retail banking Annual Av. Assets 
 Commercial banking Annual Av. Assets 
 Payments and 

settlements 
Annual Av. 
Throughput 

 
 Agency services Annual Av. Assets 
others Retail brokerage Gross Income 
 Asset management Total funds under 

management 
 
Για παράδειγμα λοιπόν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του Retail brokerage θα ειναι: 
 
Κεφ. απαιτήσεις Retail brokerage = β Retail brokerage   *   Gross Income Retail brokerage 
 
 
Το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα προκύπτει από το άθροισμα των 
επιμέρους κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάθε δραστηριότητα. 
 
Για την υιοθέτηση της μεθόδου απαραίτητες προυποθέσεις αποτελούν μία σειρά από 
ποιοτικά κριτήρια για τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα: 
 

 η ύπαρξη ανεξάρτητων λειτουργιών δαχείρισης κινδύνων και εσωτερικής 
επιθεώρησης 

 η αποτελεσματική χρήση συστημάτων αναφοράς θεμάτων συναφών με τον 
λειτουργικό κίνδυνο 

 η ενεργός συμμετοχή του Δ.Σ και των ανωτέρων στελεχών της τράπεζας 
 η ύπαρξη καταγεγραμμένων διαδικασιών [εγχειρίδια] 
 η ανάπτυξη μηχανισμών και διαδικασιών μέτρησης και ελέγχου των επιμερους 
κινδύνων 

 η σε τακτά διαστήματα αξιολόγηση της διαδικασίας διαχείρησης  από μονάδα 
εσωτερικής επιθεώρησης 
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 ύπαρξη συστημάτων αναφοράς των συναφών κινδύνων με δυνατότητα 
παραγωγής στοιχείων και αναφορών  προς τη Διοίκηση 

 συστηματική άντληση στοιχείων από κάθε τομέα δραστηριότητας [ 
παρακολούθηση ζημιογόνων γεγονότων , συλλογή στοιχείων για το ύψος των 
ζημιών κλπ] 

 εκπαιδευση προσωπικού 
 

Σημειώνεται εν προκειμένω ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί και το ουσιαστικό εργαλείο 
διαχείρησης των λειτουργικών κινδύνων για τις τράπεζες σήμερα. 
 
3. την μέθοδο της εσωτερικής μέτρησηςl Internal Measurement Approach] 
 
Η μέθοδος αυτή αποτελεί εξέλιξη της παραπάνω μεθόδου και επιτρέπεται στις 
τράπεζες να προσδιορίζουν τις συναφείς κεφαλαιακές απαιτήσεις του με την συμφωνη 
γνώμη και των εποπτικών οργάνων , από ιστορικά στοιχεία δεδομένα για 
συγκεκριμένες περιπτώσεις απωλειών . Τα εσωτερικά αυτά στοιχεία θα συλλέγοντα 
ικανοποιώντας αυστηρά κριτήρια  προκειμένου να εξασφαλίσουν την ομοιγένεια , την 
ποιότητα και την ορθότητά τους και με την προυπόθεση της επάρκειας ανεπτυγμένων 
συστημάτων εσωτερικών ελέγχων. 
 
Για την προσέγγιση της μεθόδου αυτής ορίζονται οι πιο κάτω παράμετροι: 
 

 πέρα από την τυποποίηση των τομέων δραστηριόητας ίδια διαδικασία 
ακολουθείται και για τα είδη ζημιών που μπορούν να προκύψουν  

 για κάθε συνδυασμό «τομεα δραστηριότητας/ ειδος ζημιάς» τα εποπτικά 
όργανα καθορίζουν έναν δείκτη έκθεσης [ΕΙ: exposure indicator] 

 για κάθε συνδυασμό «τομεα δραστηριότητας/ ειδος ζημιάς» οι τράπεζες με 
βάση τα στοιχεία που διαθέτουν καθορίζουν δύο παραμέτρους , η μία  που 
αντιπροσωπεύει την πιθανόητητα επέλευσης της ζημιάς [PE: probability of loss 
event]  δηλαδή το πλήθος των ζημιογόνων γεγονότων/ προς το πλήθος των 
συναλλαγών και μια για το πιθανό μέγεθος της ζημιάς που μπορεί  να επέλθει 
[LGE; Loss given event] δηλαδή τον λόγο  του ποσού της ζημιάς / προς το ποσό 
της συναλλαγής  

 το γινόμενο EΙ*PE*LGE  καλείται αναμενόμενη ζημιά  [ ΕL; expected loss] και 
υπολογίζεται για κάθε συνδυασμό «τομέα δραστηριότητας/είδους ζημιάς» 

 τα εποπτικά όργανα καθορίζουν για κάθε συνδυασμό «τομέα 
δραστηριότητας/είδους ζημιάς» έναν ακόμη συντελεστή [ παράγοντα γ] , που 
μετατρέπει  το μέγεθος της αναμενόμενης ζημιάς σε κεφαλαιακή απαίτηση 
έναντι λειτουργικού κινδύνου και ορίζεται ως το μέγιστο  ύψος ζημιάς για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο  και σταθερό διάστημα εμπιστοσύνης 

 το άθροισμα του συνόλου των παραπάνω γινομένων αποτελεί την συνολική 
κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου 

  δηλ: 
 
Κεφαλαιακή απαίτηση έναντι λειτουργικού κινδύνου = Σi  Σj [ γ (i,j) Χ ΕΙ (i,j) X 
PE(i,j)XLGE(i,j) 
 
(όπου i, ο τομέας δραστηριότητας και όπου j το είδος της επίπτωσης) 
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Αν για παράδειγμα στη διάρκεια ενός έτους μια στις χίλιες πληρωμές μιας 
διαχειριστικής μονάδας κατευθύνεται  σε λάθος παραλήπτη και κατά μέσο όρο η 
τράπεζα έχει απώλειες δέκα χιλιάδων ευρώ από κάθε τέτοια λανθασμένη πληρωμή, 
τότε η κεφαλαιακή απαίτηση θα είναι ανάλογη  του γινομένου του αριθμού των 
συγκεκριμένων συναλλαγών σε ένα έτος, επί την πιθανότητα να συμβεί το γεγονός 
[0,1%] επί τη με΄ση απώλεια ανά περίπτωση  [€ 10.00 
 
 τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν στα εποπτικά  όργανα κάθε 
πληροφορία ώστε να αξιολογείται η όλη διαδικασία και να προσδιορίζεται 
επακριβώς η κατάλληλη τιμή γ 

 
 
Για την Επιτροπή της Βασιλείας προκειμένου να υιοθετηθεί η μέθοδος πρέπει να 
πληρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα τα πιο κάτω  απαραίτητα  ποιοτικά κριτήρια: 
 

o Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει πλήρη μεθοδολογία 
εσωτερικής μέτρησης , εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλη υποδομή 
συστημάτων για τις καθημερινές τους διαδικασίες αλλά και τη λήψη των 
επιχειρηματικών αποφάσεων , προκειμένου να εδραιώνεται η ακρίβεια των 
στοιχείων  ζημιών και η εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα επεξεργασίας τους. Θα 
πρέπει δε να χρησιμοποιούνται τακτικά δοκιμές χρήσης [ tests of use] 

o Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαθέτουν βάση δεδομένων συναφών 
ζημιών που για σημαντικούς τομείς δραστηριότητάς τους θα πρέπει να 
εκτείνονται σε βάθος χρόνου και θα πρέπει να καθορίσουν τα κριτήρια με βάση 
τα οποία θα καθορίζονται οι ζημιές σε κάθε συνδυασμό «τομέα 
δραστηριότητας/είδους ζημιάς». Πάνω στη βάση αυτή των δεδομένων θα 
πρέπει να αναπτυχθεί στην συνέχειαορθή διαδικασία εντοπισμού των 
διαχρονικών στοιχείων για τις ζημιές και να αποφασίζεται άν είναι 
αντιπροσωπευτικές για τις σημερινές ΄και μελλοντικές δραστηριότητες του 
ιδρύματος  

o Θα πρέπει να αναπτυχθουν πρακτικές γύρω από την μεθοδολογία και την 
διαδικασία ταξινόμησης των ζημειών τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει πέρα 
από τα εσωτερικά δεδομένα να εμπλουτίζονται και από εξωτερικά . Οι πηγεές 
των εξωτερικών στοιχείων θα αξιολογούνται τακτικά προκειμένου να 
πιστοποιείται η ακρίβεια και η συνάφεια των σχετικών στοιχείων. 

o Αναφορικά με τις δοκιμές ελέγχου και τις επαληθεύσεις των σχετικών 
μηχανισμών τα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα εξέτασης 
διαφόρων σεναρίων [stress tests] 

 
Παρατήρηση πάνω σε θέματα υφιστάμενων τακτικών απο τις τράπεζες για την 
κάλυψη των λειτουργικών κινδύνων 
 
 
Μια  τεχνική για τη μείωση του λειτουργικού κινδύνου που αναπτύσσουν οι τράπεζες 
είναι αυτή της χρήσης ασφαλειών  που καλυπτουν συγκεκριμένες περιπτώσεις έκθεσης 
σε λειτουργικό κινδυνο. Σ΄αυτές περιλαμβάνεται ένας αριθμός  παραδοσιακών 
ασφαλιστικών προιόντων , όπως είναι οι «γενικές ασφάλειες κατά τραπεζικών 
κινδύνων»ή « ασφάλειες κατά αντισυμβατικήςεπαγγελματικής συμπεριφοράς» Οι 
περιπτώσεις που συνήθως χρησιμοποιούνται ασφαλιστικά προιόντα για την κάλυψη 
λειτουργικών κινδύνων πρέπει να αφορούν σε περιστατικά χαμηλής συχνότητας που 
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μπορούν όμως να επιφέρουν υψηλόποσες ζημιες΄[ φυσική απώλεια στοιχείων 
ενεργητικού, απάτες και σφάλματα ή παραλήψεις]. 
Στην περίπτωση αυτή ομως τμήμα του λειτουργικού κινδύνου αντικαθίσταται ή 
μεταφέρεται σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου 
 
Σε  άλλη πάλι περίπτωση οι τράπεζες αναθέτουν ορισμένες δραστηριότητές τους σε 
τρίτους [ outshourcing] .  Η ενέργεια όμως αυτή δεν απαλλάσσει την τράπεζα από την 
τελική διαχείρισηκαι τον έλεγχο του λειτουργικού κινδύνου, αλλά μάλλον την καθιστά 
υπέυθυνη για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις δραστηριότητες των τρίτων για 
τον λόγο αυτό θα πρέπει να φροντίζουν για την διασφάλιση της ελαχιστοποίησης των 
εν λόγω κινδύνων μέσα από τη σύναψη ειδικών συμφωνιών  για το επίπεδο των 
παρεχομένων υπηρεσιών και θα πρέπει να αναπτύσσουν διαδικασίες για την 
αξιολόγηση της ποιότητας και τη σταθερότητα του επιπέδου των παρέχομένων από 
τους τρίτους υπηρεσιών  
 
Τα εποπτικά όργανα καθώς και η Επιτροπή της Βασιελείαςδέχεται την μεταφορά του 
κινδύνου εφόσον αυτή εξασφαλίζεται με επιτυχία και είναι αρμόδια στο να 
αποφασίσουν για ενδεχόμενη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που αφορούν τον 
λειτουργικό κίνδυνο των ιδρυμάτων . 

 
 

 
 
 
 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Η δυνατότητα  ενός πιστωτικού ιδρύματος  να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένα κριτήρια, 
καθορίζει το πλαίσιο προσδιορισμού των κεφαλαιακων απαιτήσεων  του έναντι 
λειτουργικού κινδύνου. Με την θεσμοθέτηση των διαδικασιών εποπτείας ( 2ος 
πυλώνας) δε διασφαλίζεται μόνο ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν επαρκή κεφάλαια  
για τηναντιμετώπιση των κινδύνων που αναλαμβάνουν,  αλλά ενθαρρύνονται στην 
ανάπτυξη και χρήση βελτιώτερων μεθόδων  για την παρακολούθηση και διαχείριση  
αλλά και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων  και ιδιαίτερα του λειτουργικού, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εσωτερικών μεθόδων  προσδιορισμου της 
κεφαλαιακής επάρκειας  που θα ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
επικυνδινότητας  και του περιβάλλοντος ελέγχου του κάθε πιστωτικού ιδρύματος 
Τα εποπτικά Οργανα έχουν ως κύριο ρόλο τους την αξιολόγηση των επιπέδων 
διαχείρισης  και την παρακολούθηση μέσω λεπτομερών αναφορών   προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μεθόδων 
Παράλληλα είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση κατάλληλων νομοθετικών πλαισίων  και οι 
αλλαγές των διοικητικών στελεχών των τραπεζών από άτομα που θα έχουν εμπειρία 
και την ευθύνη της διαχείρισης του λειτουργικού ελέγχου 
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2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 
 
 
 
Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα  του τρόπου τυποποίησης των 
τομέων δραστηριότητας που προτείνεται από την Επιτροπή της Βασιλείας για χρήση 
στην τυποποιημένη  προσέγγιση καθώς και σε αυτήν των εσωτερικών μεθόδων 
μέτρησης. Φυσικά τα δύο επίπεδα (level 1 , level 2)  έχουν να κάνουν με το μέγεθος 
της τράπεζας: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  
BUSINESS UNIT LEVEL 1 LEVEL 2 ACTIVITY 

GROUPS 
Corporate finance 

Municipal/government 
finance 

Merchant banking 

Mergers and 
acquisitions, 
underwriting , 
privatizations, 
securisation, 
research, debt 
(government, high  
yield) equity, 
syndications . IPO, 
secondary private 
placements 

Corporate finance 

Advisory services 

Market making 

Investment 
banking 

Sales 
Proprietary positions 

Fixed income, 
equity , foreign. 
Exchange, 
commodities, 
credit, funding , 
own position, 
securities, lending  
and repos, 
brokerage, dept, 
prime brokeragellll 

Trading and sales  

treasury 

Retail banking Retail lending and 
deposits, banking 
services, trust and  
estates 

Retail banking 

Private banking Private lending and 
deposits , banking 
services , trust and  
estates  investment 
advice 

Card services Project finance, 
real estate, export 
finance, trade 
finance, factoring, 
leasing , lends, 
quarantees, bills of 
exchange 

Banking  

Commercial banking Escrow , 
depository receipts, 
securities lendin 
(customers) 
corporate actions 

Commercial 
banking 

Custody Issuer and paying 
agents  

Corporate agency  Agency services 
Corporate trust  

 

 
 

94



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 
 
BUSINESS 
UNIT  

LEVEL 1 WRITE 
DOWNS  

LOSS OF 
RESOURCES

RESTITUTION LEGAL 
LIABILITY

REGULA
AND 
COPLIA

Corporate 
finance  

Volume of 
new deals 

Volume of 
new deals 

Volume  
of new deals 

Volume of 
new deals 

Volume o
deals 

Investment 
banking 

Trading and 
sales 

Volume of 
new trades 

Volume of 
new trades 

Volume of new 
trades 

Volume of 
new trades 

Volume o
trades 

Retail 
banking 

Volume of 
transactions  

Volume of 
transactions   

Volume of 
transactions   

Volume of 
transactions 
and value of 
salaries  

Number o
transactio

Retail 
banking  

Commercial 
banking 

Volume of 
transactions  

Volume of 
transactions   

Volume of 
transactions   

Volume of 
transactions 
and value of 
salaries    

Number o
transactio

Agency 
services  

Value of 
assets in 
custody 

Value of assets 
in custody 

Value of 
transactions  

Value of 
corporate 
actiosn  

 

.  
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1.1.. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ  
 
 
 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΣΤΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Εφόσον οι Τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παραθέτουν τα στοιχεία τους προς 
έλεγχο στις εποπτικές αρχές που ορίζονται σε κάθε χώρα, οι τελευταίες  θα πρέπει να 
εξετάζουν και να αξιολογούν την εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας  των 
τραπεζών βάσει  των εσωτερικών μηχανισμών  τους και την επίπτωση των 
στρατηγικών τους  επιλογών  στην κεφαλαιακή επάρκειά  τους καθώς και την 
ικανότητα των τραπεζών να παρακαλοθούν και να επιβεβαιώνουν ότι οι δείκτες τους 
βρίσκονται στα επίπεδα που καθορίζονται από τις οδηγίες της Επιτροπής της 
Βασιλείας και έχουν γίνει αποδεκτές από τις εποπτικες αρχές, 
 
Σύμφωνα με τις αρχές της Επιτροπής οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επιζητούν από 
τις τράπεζες , εφόσον συντρέχει λόγος να λειτουργούν με δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας καλύτερους απο τους ελάχιστα καθορισμένους και παράλληλα να έχουν 
την δυνατότητα να απαιτούν απο αυτές να διατηρούν κεφάλαι υψηλότερα  από τα 
ελάχιστα απαιτούμενα 
 
 
 
 

 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ[ risk management unit[]  

 
Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής της Βασιλείας  τα πιστωτικά 
Ιδρύματα θα πρέπει να αναπτύξουν μηχανισμούς αξιολόγησης της κεφαλαιακής τους 
επάρκειας ανάλογα με το είδος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. 
 
Ο ι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν  
- κανονισμούς και διαδικασίες σχεδιασμένες με τέτοιους τρόπους  ώστε να 
διασφαλίζονται , να εντοπίζονται και μετρώνται και να αναφέρονται όλοι οι 
σημαντικοί κίνδυνοι 
- κατάλληλες διαδικασίες που να συσχετίζουν το ύψος των κεφαλαίων με τις 
στρατηγικές που επιλέγονται  από τα διοικητικά συμβούλια 
- διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου[controls] περιοδικής επισκόπησης [reviews] και 
επιθεω΄ρησης [ audits] μέσω των οποίων θα επιβεβαιώνεται η ακεραιότητα και 
ορθότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων 
 
Η ευθύνη δημιουργίας αυτού του μηχανισμού αποτελεί αρμοδιότητα του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ανωτέρων οργάνων του πιστωτικού Ιδρύματος . Η δομή δε του 
εσωτερικού ελέγχου που διαθέτει ενα πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί την πιο αξιόπιστη 
διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής του επάρκειας 
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Για την Ελληνική πραγματικότητα η οδηγία αυτή της Επιτροπής 
υιοθετήθηκε με την ΠΔΤΕ 2438/98 όπου ζητήθηκε από τα πιστωτικά 
ιδρύματα να οργανώσουν τις εξειδικευμένες Υπηρεσιακές Μονάδες 
Διαχείρισης Κινδύνων [ risk management unit[]  

 
Οι Μονάδες αυτές συνήθως αποτελούνται στην πραγματικότητα από  μία  Επιτροπή 
[σε κάποιους Ομίλους μπορεί να αποτελούν αυτοτελείς διευθύνσεις με τους 
ανάλογους Κανονισμούς τους] Διαχείρισης Κινδύνων μιας Τράπεζας και του  Ομίλου 
της  και συνιστά μία οργανική Μονάδα εργασίας  με συγκεκριμένη αποστολή, που 
μπορεί να περιγραφεί ως εξής ,σε γενικές γραμμές: 

- την εισήγηση και την στρατηγική της  διαχείρισης του συνόλου των κινδύνων 
[ πιστωτικών, αγοράς, λειτουργικών, ρευστότητας, αντισυμβαλλομένου κλπ] 
που αναλαμβάνει η Τράπεζα και ο Όμιλος της 

-  τον καθημερινό χειρισμό συναφών θεμάτων που προκύπτουν , στο πλαίσιο 
των κατευθύνσεων και των ειδικών αποφάσεων της πολιτικής που εφαρμόζει 
η κάθε Τράπεζα και την ανάπτυξη από τους εντεταλμένους φορείς των 
εισηγήσεων για τη χάραξη της πολιτικής της Τράπεζας και του Ομίλου σε 
σχέση με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης [ COMPLIANCE]  προς τις 
σχετικές με τη λειτουργία τους οδηγίες, που θεσπίζουν οι κατά τόπους 
εποπτικές Αρχές και την παρακολούθηση των συναφών θεμάτων και 
εφαρμογών. 

 
 

Οι αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στην Επιτροπή  αυτή  σε γενικές γραμμές: 
 
Α. Αφορούν κατ’ αρχήν, στη διατύπωση εισηγήσεων προς τη Διοίκηση σε σχέση με 
θέματα που σχετίζονται με τους πιο πάνω αναφερόμενους όρους της αποστολής της : 
[δηλ. την πολιτική της διαχείρισης του συνόλου των κινδύνων[ πιστωτικών αγοράς 
λειτουργικών ρευστότητας κλπ] που αναλαμβάνει η Τράπεζα και ο Όμιλος, την τη 
λήψη μέτρων που θα αποσκοπούν στην αναπροσαρμογή του επιπέδου και της 
σύνθεσης των κινδύνων, όταν διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις σε παράγοντες που 
τους επηρεάζουν και τέλος, στη χάραξη της πολιτικής της Τράπεζας και του Ομίλου 
για την κανονιστική συμμόρφωση του [ COMPLIANCE]  προς τις σχετικές με τη 
λειτουργία τους οδηγίες που θεσπίζουν οι κατά τόπους εποπτικές Αρχές]. 
 
Β.  Τη γνωστοποίηση στις Μονάδες Διοίκησης και του Δικτύου [ εσωτερικού και 
εξωτερικού ] καθώς και εκείνων που λειτουργούν υπό θυγατρική μορφή, όλων των 
σχετικών με τα παραπάνω, αποφάσεων , η παροχή οδηγιών για την  ομοιόμορφη 
εφαρμογή τους και η παρακολούθησή τους για τυχόν προσαρμογές 
 
Γ.  Τη μέτρηση και ανάλυση καθώς και παρακολούθηση των κινδύνων [ όπως 
προαναφέρθηκαν] οι οποίοι αναλαμβάνονται τόσο σε επίπεδο Τράπεζας όσο και σε 
επίπεδο Ομίλου, ώστε να βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά και οροθετημένα από την 
Διοίκηση πλαίσια. 
 
Δ. Την  ανάλυση των κινδύνων των νέων επενδυτικών προϊόντων που σχεδιάστηκαν 
και αποφασίστηκε να προωθηθούν στην αγορά 
 
Ε. Την αξιολόγηση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, της ευαισθησίας του χαρτοφυλακίου 
της Τράπεζας και του Ομίλου  στις μεταβολές ισοτιμιών , επιτοκίων , 
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χρηματιστηριακών τιμών κλπ. [ ανάλυση ευαισθησίας / sensitivity analysis] και η 
ανάλυση των επιπτώσεων στην Τράπεζα και στον Όμιλο από ενδεχόμενες σημαντικές 
μεταβολές των μεγεθών αυτών [ stress testes].  
 
ΣΤ. Την διαμόρφωση των πλαισίων για την  ανάληψη των κινδύνων της Τράπεζας κα  
[ όπως προαναφέρθηκαν] σε συνάρτηση με τα κεφάλαια της Τράπεζας . Εδώ πάντα 
θα πρέπει να εξετάζονται κι όλοι οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις 
ισορροπίες  του Ομίλου και  αναγνωρίζονται τα όρια που υφίστανται σχετικά . 
 
Ζ. Την ανάπτυξη συστημάτων  εσωτερικού ελέγχου [β.λ.π. και επόμενο κεφάλαιο] σε 
συνεργασία με τις συναρμόδιες επιτροπές, η ανάπτυξη   συστημάτων έγκαιρης 
γνωστοποίησης και αξιολόγησης των συναφών με το αντικείμενο της διαχείρισης των 
κινδύνων εκθέσεων τόσο των ελεγκτικών όσο και των εποπτικών οργάνων της 
Τράπεζας και του Ομίλου 
 
ΣΤ. Την  μελέτη και η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τον καθορισμό των 
αναλήψεων πιστωτικών κινδύνων, το συνολικό τους ύψος , ο καθορισμός και η 
κατάταξη της πιστοληπτικής ικανότητας ή αξίας των πελατών [π.χ. πελάτες με 
πολλαπλή αξία για την Τράπεζα λόγω διαφορετικών δραστηριοτήτων τους μέσω των 
σχετικών υπηρεσιών και προϊόντων που προωθούνται από την Τράπεζα και το Όμιλο 
τους, η διαχείριση των σχετικών εξασφαλίσεων που προσφέρονται ή που απαιτούνται 
κλπ] 
 
Η.   Την μελέτη και την οριοθέτηση των κινδύνων που αφορούν την Τράπεζα  στο 
ρόλο της ως αντισυμβαλλόμενων στην ανάληψη δραστηριοτήτων σε σχετικά 
συμφωνητικά που αφορούν το εξωτερικό και το εσωτερικό   
 
Θ. Την παρακολούθηση και την  αξιολόγηση των κινδύνων που απορρέουν από την 
σύνθεση του Ενεργητικού και του Παθητικού των Τραπεζών και των Ομίλων τους 
καθώς και την συνεργασία για την  διαμόρφωση του προϋπολογισμού , ώστε να 
σταθμίζονται η αποδοτικότητα και οι στόχοι  που τίθενται από τη Διοίκηση 
 
Ι. Την  προστασία των προσωπικών δεδομένων βάση του Νόμου 2472/97  από την 
διαχείριση των δεδομένων του πελατολογίου , αλλά και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν πληροφόρηση των πελατών – ύστερα από προσωπικά 
αιτήματα ή δικαστικές αποφάσεις. 
 
ΙΑ. Την άντληση,  ενημέρωση  και επικαιροποίηση των νεότερων  στοιχείων που 
απαιτούνται για τον υπολογισμό των σχετικών κινδύνων από τις υπόλοιπες επιτροπές 
[ διευθύνσεις και   υπηρεσίες] πληροφοριών, έρευνας, επιχειρηματικής πίστης 
καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, προσωπικού καθώς και από τις θυγατρικές 
εταιρείες του ομίλου και τα σχετικά στοιχεία τους. 
 
ΙΒ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση ύποπτων συναλλαγών [ ξέπλυμα χρήματος] και 
ή  στενή συνεργασία με τις σχετικές κρατικές Αρχές για την αποτροπή νομιμοποίησης 
παρανόμων εσόδων  . Εδώ βέβαια θα πρέπει να οργανώνονται κανονιστικές εγκύκλιοι 
και οδηγίες ώστε να αποτρέπονται άστοχες ενέργειες και να επιβεβαιώνονται με 
βάσιμες ενδείξεις σχετικές συναλλαγές και να ορίζεται η επικοινωνία του σημείου 
συναλλαγής με τον σχετικό Κρατικό φορέα, προκειμένου να   αποτραπεί η 
πιθανότητα πραγματοποίησης ύποπτων συναλλαγών. 
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Και τέλος 
ΙΓ.  Την θέσπιση κανονισμών και την  εκάστοτε προσαρμογή στην συμμόρφωση  
[compliance] του δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας , αλλά και των 
υποκαταστημάτων των θυγατρικών του Ομίλου , τόσο στο εξωτερικό όσο και το 
εσωτερικό σύμφωνα με τις τοπικές  εποπτικές Αρχές 
 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ 

 
 
Οι Τράπεζες αλλά και οι εισηγμένες  εταιρείες στο χρηματιστήριο σύμφωνα με την 
απόφαση της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , 5/204/14.11.2000 περί κανόνων 
συμπεριφοράς  Εισηγμένων Εταιριών,  έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση 
με το εσωτερικό έλεγχο που πρέπει να πραγματοποιούν . Για το σκοπό αυτό είναι 
υποχρεωμένες για της κατάρτιση Κανονισμών Εσωτερικής Λειτουργίας και για τη 
συγκρότηση και λειτουργία Τμήματος Εσωτερικού ελέγχου 
 
Ειδικότερα οι Τράπεζες σύμφωνα με το Π.Δ. της ΤτΕ 2438/98  με θέμα : « Το 
πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των συστημάτων Εσωτερικού 
Ελέγχου των πιστωτικών Ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων 
τους  στο τομέα του εσωτερικού ελέγχου» έχουν συστήσει ειδικές υπηρεσίες [ 
Διευθύνσεις] που έχουν την ευθύνη της οργάνωσης και της κατεύθυνσης καθώς και 
της παρακολούθησης  όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων  της Τράπεζας  
κυρίως στις παρακάτω ενότητες: 

- στόχοι του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
- έλεγχος κινδύνων 
- έλεγχος  λογιστικών συστημάτων 
- έλεγχος συστημάτων πληροφορικής 
- σύσταση επιτροπής ελέγχου 
- λειτουργία εσωτερικής επιθεώρησης 

 
Όλα τα παραπάνω αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα μέσα από το πρίσμα  της 
δεδομένης δραστηριοποίησης σχεδόν του συνόλου των Τραπεζών με συμμετοχές  σε 
άλλες επιχειρήσεις  που ενεργοποιούνται σε άλλες δραστηριότητες [εμπορικές , 
τουριστικές, παροχή υπηρεσιών κλπ] που είναι εισηγμένες ή μη στο χρηματιστήριο. 
 
 
Ένας Κανονισμός Λειτουργίας εκτός από την αναφορά και λεπτομερή περιγραφή που 
πρέπει να έχει σχετικά με τις διαδικασίες της Τράπεζας [ή εταιρείας] , παράμετρος η 
οποία καθορίζει εξ ορισμού , θα πρέπει να αποτελεί συγχρόνως ένα εργαλείο 
στρατηγικής καθορίζοντας την οργάνωση , την κατεύθυνση και την παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης ,να διαμορφώνει την τελική κανονιστική 
λειτουργία και ύπαρξη των σχετικών εσωτερικών ελέγχων και να επιτυγχάνει και 
διασφαλίζει  την τελική τους  αποτελεσματικότητα. 
 
Βασικά χαρακτηριστικά ενός κανονισμού εσωτερικού ελέγχου 
 

• Βασικό χαρακτηριστικό ενός κανονισμού αποτελούν : 
• Η λεπτομερής αναφορά στις διαδικασίες λειτουργίας της Τράπεζας. 
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• Τα στοιχεία περιγραφής  που  αποτελούνται από  τα οργανογράμματα της 
εταιρίας 

• Τα συστήματα προϋπολογισμών και απολογισμών 
• Οι στόχοι και οι πολιτικές  
• Οι δεοντολογικοί κώδικες συμπεριφοράς , ηθικής και άλλες ακόμη 

παράμετροι που θα αποτελούν βασικά  στοιχεία  δομής και λειτουργίας της 
Τράπεζας. 

 
Τα κανονιστικά πλαίσια μέσα στα οποία αναπτύσσεται και οργανώνεται ένας 
κανονισμός δεν είναι ούτε στεγανά ούτε απολύτως καθορισμένα . 
Πάντως επιτυχημένος μπορεί να θεωρηθεί ένα Κανονισμός που: [α] εξυπηρετεί 
επαρκώς την πληροφόρηση και γνώση του πλήθους και του βάθους των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης , ορίζοντας  [ταυτοποιώντας] αυτές   και  
περιγράφοντας τα όρια τους, [β] είναι ευέλικτος και εύχρηστος και [γ] δεν έχει 
παραλήψεις και κενά  ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αντιμετωπίσει και τις ειδικές 
περιπτώσεις [εξαιρέσεις] ή τις νεωτεριστικές εξελίξεις που προκύπτουν. 
 
Ο Κανονισμός μπορεί να αναπτύσσεται είτε κατά δραστηριότητα  είτε κατά 
διεύθυνση ή τμήμα της οργανικής δομής της Τράπεζας 
 
Το μοντέλο ανάπτυξης ενός κανονισμού κατά δραστηριότητα  είναι το πλέον 
μοντέρνο  μοντέλο διαμόρφωσης κανονισμών και αποδεικνύεται εύχρηστο και 
επιτυχές στην εξυπηρέτηση  του ρόλου του εξαιτίας της ευελιξίας που διαθέτει να 
ανταποκρίνεται και να συμπληρώνεται με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην ζωή της 
επιχείρησης. 
 
Ο καθηγητής του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  Γιάννης Λ Φίλος, σε 
σχετικό  άρθρο του  στο Δελτίο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών [2001] προτείνει 
ένα μοντέλο με δέκα κύκλους  δραστηριοτήτων που διαχωρίζονται σε κύριους και 
βοηθητικούς  και που σύμφωνα με την πρότασή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
κάθε μορφής επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών.  
 
Οι κύριοι κύκλοι δραστηριοτήτων είναι οι εξής: 
 

1. Διοίκηση [ περιέχονται οι διαδικασίες που σχετίζονται κυρίως με τη 
συγκρότηση και τη λειτουργία των διοικητικών οργάνων της Τράπεζας] 

2. Προμήθειες [ περιέχονται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκτίμηση 
των αναγκών, την έρευνα αγοράς για προμήθειες, την επιλογή των 
προμηθευτών, την τοποθέτηση των παραγγελιών, την παραλαβή των αγαθών 
/υπηρεσιών, την τήρηση των συμβατικών όρων, την εξόφλήση των 
προμηθευτών κλπ] 

3. Παραγωγή και διαχείριση αποθεμάτων [αφορούν τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τον προγραμματισμό και τη εκτέλεση της παραγωγής, τον 
ποιοτικό έλεγχο, την παρακολούθηση στοιχείων κόστους , την διαχείριση των 
αποθεμάτων, την απογραφή και την αποτίμηση κλπ] 

4. Πωλήσεις [ περιέχονται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την έρευνα 
αγοράς και το marketing , την τιμολογιακή πολιτική, την ανάπτυξη δικτύων 
πώλησης , τη λήψη παραγγελιών, την αποστολή των αγαθών ή τη παροχή των 
υπηρεσιών, την είσπραξη των απαιτήσεων από τους πελάτες κλπ. 
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Οι  βοηθητικοί κύκλοι δραστηριοτήτων είναι οι εξής: 
 

5. Πάγια στοιχεία [ περιέχονται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
εκτίμηση αναγκών σε πάγια, αγορά ή μίσθωση ή εκμετάλλευση εν γένει των 
παγίων, συντήρηση, επισκευές, βελτιώσεις, χρήση , ασφάλιση κλπ 

6. Προσωπικό και μισθοδοσία [ αφορά την εκτίμηση αναγκών σε προσωπικό, τη 
πρόσληψη , ανά θέση καθηκόντων , εκπαίδευση , επίβλεψη , αξιολόγηση, 
μισθοδοσία, παρακολούθηση αδειών και απουσιών, τα bonus κλπ.] 

7. Χρηματοδότηση [ περιέχονται δραστηριότητες που σχετίζονται με διαχείριση 
ταμειακών πλεονασμάτων και ελλειμμάτων και τους σχετικούς υπολογισμούς] 

8. Λογιστική ,  φορολογική  και νομική παρακολούθηση [ αφορά 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την τήρηση και ενημέρωση των σχετικών 
λογιστικών βιβλίων , με την προετοιμασία των λογιστικών καταστάσεων και 
την παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης 

9. Μηχανογράφηση [ ανάπτυξη του λογισμικού , τη χρήση και τη ασφάλεια των 
υπολογιστών, τη συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών, του 
εκσυγχρονισμούς και τις προσαρμογές νέων προγραμμάτων κλπ] 

10. Λοιπές εργασίες [αφορά δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στις πιο πάνω 
δράσεις και αφορούν νέες προσαρμογές , ανάπτυξη καινοτόμων τομέων , 
εξειδικευμένες εργασίες , νομικές ιδιαιτερότητες κλπ] 

 
 Η πιο πάνω δομή επιτρέπει τόσο την ανάπτυξη όσο και την κατάργηση 
δραστηριοτήτων  και θα πρέπει επιπλέον : 

- να διατηρεί μία χρονική σειρά κατά την οποία να λαμβάνουν χώρα οι σχετικές 
δραστηριότητες και  η οποία να διασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και 
ενέργειας και να  παρέχει τις σχετικές ευχέρειες για εγκρίσεις, αρμοδίως 

- να ορίζει τα τμήματα και τα άτομα  που συμμετέχουν ή προβλέπεται να 
συμμετέχουν στις σχετικές δραστηριότητες,  καθώς και το διαχωρισμό των 
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων αλλά και τα απαραίτητα γνωστικά επίπεδα και 
δεξιότητες που απαιτούνται 

- να καθορίζει τα έντυπα , τις εγκυκλίους  και τα αρχεία  που θα 
χρησιμοποιούνται και που θα πρέπει να είναι πλήρη και σωστά  στην παροχή 
της συγκεκριμένης πληροφόρησης που παρέχεται 

- να εμπεριέχει την  κωδικοποίηση  και την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων 
Ιδιαιτέρως για την εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου σε μία τράπεζα, θα πρέπει 
στους παραπάνω κύκλους  να συμβαίνουν  οι εξής μεταβολές: 

• η παρουσίαση των αντλούμενων κεφαλαίων [πχ καταθέσεις ιδιωτών ] 
στον κύκλο των προμηθειών 

• την παρουσίαση των τοποθετουμένων κεφαλαίων [ πχ χορηγήσεις] 
στον κύκλο των πωλήσεων 

• την αναγωγή του χρηματοοικονομικού και του νομικού τομέα από 
βοηθητικό σε κύριο κύκλο 

 
 
Το μοντέλο ανάπτυξης ενός κανονισμού λειτουργίας κατά διεύθυνση ή τμήμα  είναι 
η πλέον διαδεδομένη και παλιά μέθοδος , η οποία  στηρίζεται στην ανάπτυξη του 
οργανογράμματος της επιχείρησης , τείνει όμως να εκλείψει λόγω της ραγδαίας 
ανάπτυξης της αγοράς και των  συνεχόμενων μεταβολών που συμβαίνουν  στα 
οργανογράμματα των εταιρειών . 
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Βέβαια στην πράξη οι δύο μέθοδοι συνήθως δανείζουν στοιχεία η μία στην άλλη 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν σε πλήρη ανάπτυξη τα στοιχεία του Κανονισμού. 
 
 Επιπρόσθετα , η σύνταξη των σχετικών κανονισμών και όσο αυτό αφορά στις 
Τράπεζες συντάσσεται με κύρια ευθύνη της Διοίκησης τους , η οποία 
συνεπικουρείται από  αναθέσεις έργων σε ομάδες που έχουν εμπειρία σε ελεγκτικές 
εργασίες και ευθύνες. Παράλληλα δεν είναι σπάνιο πλέον, να χρησιμοποιούνται 
εξωτερικοί συνεργάτες  ιδιαίτερα σε καινοτόμους τομείς, οι οποίοι ξεκινούν μία 
αρχική βάση δεδομένων  και οι οποίες τελικά διαμορφώνονται από στελέχη των 
Τραπεζών προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των σχετικών στρατηγικών που 
αποφασίζονται ως δράσεις  [πχ. έμφαση σε retail ή corporate banking] καθώς και τα 
νομικά πλαίσια της χώρας,  όπου εδρεύουν αυτές  ή όπου πρόκειται να 
δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό με υποκαταστήματά τους.  
 
Τέλος με την πρακτική της  συνεργασίας – μερική ανάθεση σε εξωτερικούς 
συνεργάτες και ταυτόχρονη εσωτερική ανάπτυξη από τα στελέχη της Τράπεζας – 
επιτυγχάνεται η απόκτηση  γνώσης και εμπειρίας από τα στελέχη που θα εργασθούν 
και θα ελέγχουν τους  σχετικούς τομείς  και συγχρόνως μειώνονται τα κόστη για  
έξοδα σε εξωτερικούς συνεργάτες, κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την ανάπτυξη άλλων τομέων . 
 
Επιπλέον  ειδικά το τμήμα του Κανονισμού Λειτουργίας που αφορά τους 
εσωτερικούς ελέγχους θα πρέπει να αναπτύσσεται  με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
παρέχεται ανεξαρτησία και αυτοδυναμία στον εσωτερικό ελεγκτή προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και να 
επωφελείται η επιχείρηση τόσο από την διόρθωση επισφαλών ενεργειών αλλά και την 
βελτίωση άλλων. Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσονται μοντέλα καταγραφής και 
ανάλυσης των σχετικών Κινδύνων [risk analysis models] όπου καθορίζονται  οι 
περιοχές όπου παρατηρούνται τα σχετικά σφάλματα στις δραστηριότητες των 
Τραπεζών , αναλύονται στατιστικά  αλλά και ειδικά και προγραμματίζονται οι 
επόμενοι έλεγχοι . 
 
 
Συμπερασματικά  πάντως, στο ολοένα αναπτυσσόμενο ανταγωνιστικά περιβάλλον 
των τραπεζικών εργασιών και δραστηριοτήτων η ύπαρξη και τήρηση του πλήρους και 
εύχρηστου αποτελεσματικού κανονισμού αποτελεί λειτουργικό εργαλείο στη στήριξη 
και διαμόρφωση συνθηκών λειτουργικής ασφάλειας των πρόληψης των συναφών 
κινδύνων των τραπεζών.  
 
Σύμφωνα δε με το περιεχόμενο του νέου ορισμού της εσωτερικής επιθεώρησης που 
εγκρίθηκε από το Διοιηκητικό Συμβούλιο Εσωτερικών Ελεγκτών της Αμερικής τον 
Ιούνιο του 1999 « η εσωτερική επιθεώρηση είανι μία ανεξάρτητη αντικειμενική και 
συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη κατά τέτοι τρόπο ώστε να προσθέτη 
αξία και να βελτιώνει τις διαδικασίες  ενός οργανισμού. Βοηθά τον οργανισμό  να 
επιτύχει τους στόχους του μέσω συστηματικής και οργανωμένης προσέγγισης για την 
αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης 
κινδύνων , ελέγχου και διοίκησης» 
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 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
 
 
Το πρόβλημα της ενίσχυσης της πειθαρχία ς της αγοράς ώς εναλλακτικού 
μηχανισμού για των περιορισμό της έκθεσης των τραπεζών σε αφερεγγυότητα 
έχει απασχολήσει την Επιτροπή της Βασιλείας . Η ενίσχυση αυτή επιτυγχάνεται 
με υψηλό βαθμό διαφάνεια των συναλλαγών  που πραγματοποιούν τα 
πιστωτικά ιδρύματα και τις σχετικες εκθέσεις που δημοσιεύουν στις ετήσιες ή 
αλλες εκθέσεις τους αναφορικά  

 
 
1.2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ <ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΣ> 
 
 

 Σύμφωνα με τις οδηγίες για διαφάνεια στις Συναλλαγές οι χρηματοοικονομικοί 
οργανισμοί υιοθετούν κανόνες διαδικασιών  για την έγκαιρη διερεύνηση ύποπτων 
δραστηριοτήτων ώστε να αποφεύγεται με κάθε τρόπο η εμπλοκή τους σε 
παράνομες συναλλαγές ή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και 
δραστηριότητες 
Επειδή δε πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι υποψήφιοι πελάτες των τραπεζών 
ππου εμπλέκονται σε μη μη νόμιμες δραστηριότητες προτίθενται να 
χρησιμοποιήσουν το ίδρυμα για να νομιμοποιήσουν παράνομες συναλλαγές 
καθώς επίσης και νόμιμοι καθόλα πελάτες να επμπλακούν ενδεχομένως στη 
πορεία σε παράνομες διαδικασίες θεσπίσθηκε ειδικός μηχανισμός ελέγχου και 
συγκέντρωσης πληροφοριών  

 
Ετσι απαραίτητη προυπόθεση για την έναρξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής 
σχέσης του πελάτη με την τράπεζα αποτελεί ο προσδιορισμός της ταυτότητας του 
πελάτη  
Η  παροχή πληροφοριών πρέπει να γίνεται από μέρους του πελάτη με προθυμίά 
και αίσθηση εμπιστοσύνης , θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα ναφερόμεαν περί 
προστασία προσωπικών δεδομένων  του Ν2472/97. 

 
Θα πρέπει να ελέγχονται ενδελεχώς συναλλαγές που αφορούν πιστοδοτήσεις 
ατόμων ή επιχειρήσεων που θέλουν να συγκαλυψουν έσοδα παρανομων 
δραστηριοτήτων , έτσι θα πρέπει να τίθεται σε επιφυλακή το Ιδρυμα , η πελατεία 
του να δραστηριοποιείται σε συναλλαγές με ύποπτη όπως καταθέσεις μετρητών 
που δεν είναι ανάλογες των επιχεριηματικών δραστηριότήτων , διακίνηση 
χρηματικών τίτλων ή αξιογράφων  που δεν είναι σύμφωνες με τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του πελάτη , τεμαχισμός [STRUCTURING]  των συναλλαγών  
σε μικρά ποσά για να αποφευχθεί η τήρηση αρχείων και να μη πληρούνται οι 
απαιτήσεις μιας αναφοράς, μεταφορές κεφαλαίων  από  ή σε άλλες χώρες που δεν 
δικαιολογούνται από τη συνήθη δραστηριότητα του πελάτη, ή συναλλαγές με 
φυσικα΄ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε χώρες υψηλού κινδύνου . 

 
Για τις τράπεζες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατηγοριοποιούν τις χώρες υψηλού 
κινδύνου [black list  της F.A.T.F=financial action task force)και να εξετάζουν με 
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ιδιαίτερη προσοχή συναλλαγές που έχουν να κάνουν με πρόσωπα φυσικά ή νομικά 
καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που 
προέρχονται από τέτοιες χώρες. Ενδεικτικά για τις Ελληνικές Τράπεζες τοδεύτερο εξ 
άμηνο του 2001 η black list  των χωρών υψηλού κινδύνου απαρτίζονταν από  
 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 
ΓΡΕΝΑΔΑ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 
ΙΣΡΑΗΛ 
ΛΙΒΑΝΟΣ 
ΜΥΑΝΜΑΡ  
ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ 
ΝΙΓΗΡΙΑ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
ΡΩΣΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  
ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ [DOMINICA] 
ΝΑΟΥΡΟΥ [NAURU] 
NIOYE [ NIUE] 
ΑΓ ΚΙΤΣ & ΝΕΒΙΣ  [ST KITTS & NEVIS] 
ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΝΗΣΟΙ 
 
Ενώ για το πρώτο εξάμηνο τους 2003 ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει τις εξής χώρες: 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ 
ΓΡΕΝΑΔΑ 
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 
ΜΥΑΝΜΑΡ  
ΝΗΣΙΑ ΚΟΥΚ 
ΝΙΓΗΡΙΑ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  
ΝΑΟΥΡΟΥ 
ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΝΗΣΟΙ 
 
 

 Στις  26 Οκτωβρίου 2001 , ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε τον 
αντιτρομοκρατικό Νόμο  “USA PATRIOT ACT” . Ο Νόμος περιέχει αυστηρά 
μέτρα για την πρόληψη  , ανίχνευση  και δίωξη του ξεπλύματος χρήματος καθώς 
και του οικονομικού  υποβάθρου τρομοκρατίας. Το εύρος του Νομου καλύπτει 
όλα τα χρηματοπιστωτικά  Ιδρύματα παγκοσμίως και μεγάλο αριθμό οικονομικών 
δραστηριοτήτων . Σις 15.12.2001 δύο από τις διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ. 

 
Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις  όλες οι Μονάδες των Τραπεζών θα πρέπει να 
έχουν λάβει  κατάλληλα μέτρα ώστε να μη ανοίγονται και τηρούνται λογαριασμοί 
, ούτε να παρέχονται με κανένα τρόπο υπηρεσίες σε “shell banks” . Με τον όρο 
αυτό νοούνται ξένες εικονικές τράπεζες , οι οποίες δεν έχουν φυσική παρουσία  
σε καμία χώρα ( συνήθως έχουν ταχυδρομική θυρίδα ή ηλεκτρονική διεύθυνση. 
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις ΗΠΑ είναι οικονομικές σε βάρος χωρών , 
καθώς και φυσικών και νομικών προσώπων  επι συναλλαγώνUSD 

 
 
 
 
 

 Προκειμένου δε για τον έλεγχο της  έλεγχο των οικονομικών εγκλημάτων  ύστερα 
και από την περίπτωση της εταιρείας  ENRON   στην Αμερική  και προκειμένου 
να υιοθετηθούν ενιαιες διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας , τα πιστωτικά 
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Ιδρυματα θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες τους προς τους Διεθνείς Οίκουν 
που τους εκτιμούν , αναλυτικές αναφορές  προσαρμοσμένες στα προσδιοριζόμενα 
από τον Νομό Sarbanew – Oxley Act 2002 (  περίληψη επισυνάπτεται). 

 
 Τέλος  η παροχή πληροφοριών για την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων  
γίνεται με βάση τα Generally Accepted  Accounting  Principles  in the U.S.A  
(U.S.GAAP)  και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα  IAAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  ΕΝΙΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΛΑΓΩΝ 
 
 
Για το ζήτημα της λογιστικής απεικόνισης έχει δοθεί οδηγία από την Επιτροπή 
Βασιλείας για την εφαρμογή από τα πιστωτικά ιδρύματα  των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων,  που έχει υιοθετήσει και επεξεργάζεται η INTERNATIONAL 
ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE. 
 
Παράλληλα η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  θα καταστεί 
υποχρεωτική σε όλες της χώρες της Ευρωπαικής ΄Ενωσης  μέχρι το 2005. 
 
Η καθιέρωση των Διεθνων Λογιστικών Προτύπων  [INTERNATIONAL 
ACCOUNTING STANDARDS , ΙASs] στη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων 
των εισηγμένων επιχειρήσεων  αποτελεί τη σημαντικότερη παρέμβαση στα θέματα 
της κεφαλαιαγοράς  αλλά και τις ενιαίας αντιμετώπισης και συγκρισιμότητας των 
τραπεζών από τους αξιολογητές  , τους ελεγκτές , τις εποπτικές αρχές και τους 
μετόχους. 
 
 
Για την ελλληνική πραγματικότητα  η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  
στην ελληνική αγορά ειναι ένα πολύ σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και αφορά 
υποχρεωτικά τις εισηγμένες εταιρείες και προεραιτικά τις λοιπές ΑΕ. Οι νέες 
οικονομικές καταστάσεις θα συνταχθούν τόσο για τις μητρικές  εταιρείες όσο και 
ενοποιημένες για τους ομίλους των εταιρειών, με ευθύνη των μητρικών. 
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Η εφαρμογή των ΔΛΠ  σύμφωνα με τον ν 2992?2002 δεν βρήκε τις εταιρείες  ούτε 
καν τα πιστωτικά Ιδρύματα έτοιμα να προσαρμόσουν τις αποτιμήσεις τους  μέχρι το 
τέλος του 2003 που αρχικά ορίστηκε ως προθεσμία. Η παράταση αφορούσε στο τελος 
του 2005. Η υιοθέτηση  των ΔΛΠ αποτέλεσε μία ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα 
διαδικασία ( σύμφωνα με τους ειδικούς χρειάζονταν πάνω από 3 χρόνια. Σύμφωνα με 
τους Ορκωτούς λογιστές  και σχετικές έρευνες από διεθνή οίκο 
(PricewaterhouseCoopers Hellas   
 
Για την διευκόλυνση των εταιρειών κατά το στάδιο μετάβασης  στα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, δόθηκε η δυνατότητα να σχηματίσουν αφορολόγητο 
αποθεματικό  ισόποσο του κόστους προσαρμογής τους  κατά τη χρήση της πρώτης 
εφαρμογής. Στην ίδια κατεύθυνση ψηφίστηκε νομοθετική ρύθμιση  σύμφωνα με την 
οποία δίνεται η ευχέρεια αποτίμησης των χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων 
τους[μετοχές, χρεόγραφα και παράγωγα] στην τρέχουσα αξία τους υπό την 
προυπόθεση αυτή ότι η μέθοδος αυτή θα ακολουθείται παγίως. Η ρύθμιση αυτή 
αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην «αντικειμενοποίηση»των λογιστικών 
καταστάσεων των εταιρειών ιδιαίτερα των εισηγμένων στο ΧΑΑ λόγω της 
αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων πυ διαθέτουν οι επιχειρήσεις στην 
έυλογη αξία τους .  
 
 

International Accounting Standards, or IAS, are a set of accounting standards. 
They are issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The 
standards that form IAS are known as either International Accounting Standards 
(IASs) or International Financial Reporting Standards (IFRSs) depending on when 
they were published.  

IAS is used in many countries in the world, including Hong Kong, Russia and the 
People's Republic of China, and is also used in certain European countries. It was 
given a boost in 2002, when the European Commission issued a regulation that all 
listed companies in Europe must adopt IAS by 2005.  

 

IFRSs are considered a "principles-based" set of standards, in that they establish 
broad rules rather than dictating specific treatments. As of 2002 a number of IFRSs 
offer the preparer choices of treatments; the IASB's Improvements Project is seeking 
to reduce these choices.  

International accounting standards currently in use are as follows:  

• IAS 1: Presentation of Financial Statements  
• IAS 2: Inventories  
• IAS 7: Cash Flow Statements  
• IAS 8: Net Profit or Loss for the Period, Fundamental Errors and Changes in 

Accounting practices  
• IAS 10: Events After the Balance Sheet Date  
• IAS 11: Construction Contracts  
• IAS 12: Income Taxes  
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• IAS 14: Segment Reporting  
• IAS 15: Information Reflecting the Effects of Changing Prices  
• IAS 16: Property, Plant and Equipment  
• IAS 17: Leases  
• IAS 18: Revenue  
• IAS 19: Employee Benefits  
• IAS 20: Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance  
• IAS 21: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates  
• IAS 22: Business Combinations  
• IAS 23: Borrowing Costs  
• IAS 24: Related Party Disclosures  
• IAS 26: Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans  
• IAS 27: Consolidated Financial Statements  
• IAS 28: Investments in Associates  
• IAS 29: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies  
• IAS 30: Disclosures in the Financial Statements of Banksand Similar Financial 

Institutions]]  
• IAS 31: Financial Reporting of Interests in Joint Ventures  
• IAS 32: Financial Instruments: Disclosure and Presentation  
• IAS 33: Earnings per Share  
• IAS 34: Interim Financial Reporting  
• IAS 35: Discontinuing Operations  
• IAS 36: Impairment of Assets  
• IAS 37: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets  
• IAS 38: Intangible Assets  
• IAS 39: Financial Instruments: Recognition and Measurement  
• IAS 40: Investment Property  
• IAS 41: Agriculture  

 
 
Αναλυτικότερα  οι παράγοντες που θα προσδιορίσουν αλλά και θα επηρεάσουν 
διαχρονικά την αξία των πιο πάνω στοιχείων ενεργητικού/παθητικου και 
αποτελεσμάτων χρήσης  είναι : 
 

1. Οι αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων : η αξία των ακινήτων δε θα 
αποτιμάται στο ιστορικό κόστος αλλά σε αγοραίες τιμές και ύστερα από 
εκτίμηση ορκωτών λογιστών . Καθώς θα εμφανίζεται πλέον η πραγματική 
αξία των ακινήτων  η διαφορά θα αυξάνει  τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ενώ 
οι πρόσθετες αποσβέσεις θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσεως. Η αξία 
συνδεδεμένης θυγατρικής εταιρείας για ανάλογα περιουσιακά στοιχεία θα 
εμφανίζεται ανάλογα στις οικονομικές καταστάσεις 

2. Η αποτίμηση των χαρτοφυλακίων (μετοχών , χρεογράφων και 
παραγώγων) στην τρέχουσα τιμή τους στο χρηματιστήριο, υπό την 
προυπόθεση ότι η μέθοδος αυτή θα ακολουθείται παγίως. 

3. Αυτοτέλεια των χρήσεων . Αν υπάρχουν  αρνητικά αποτελέσματα από 
αποτίμηση  του χαρτοφυλακίου χρεογράφων ή συναλλαγματικές διάφορες θα 
βαρύνουν τα απαοτελέσματα χρήσεως της περιόδου στην οποία αναφέρονται 
και δεν θα επιτρέπεται η σταδιακή απόσβεση ζημιών σε επόμενες χρήσεις. 
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Ομοίως αποθεματικά που σχηματίζονται με σκοπό την διανομή στις επόμενες 
χρήσεις θα φορολογούνται άμεσα στην ίδια περίοδο που σχηματίζονται 

4. Συνταξιοδοτικά προγράμματα.  Οι αποζημιώσεις αποχωρούντος 
προσωπικού θα προσδιορίζονται με βάση αναλογιστικές μελέτες 

5. Αποσβέσεις.  Θα υπολογίζονται ανάλογα με την ωφέλιμη τιμή των παγίων 
που θα προσδιορίζεται από την ίδια την εταιρεία  Ετσι άν ένα ακίνητο έχει 
διάρκεια ζωής 50 χρόνων , η εταιρεία θα αποσβένει σταδιακά την αξία του  
και όχι βάσει κάποιας προκαθορισμένης  χρονικής περιόδου, Το ίδιο θα 
συμβαίνει και με μία εξαγορά. Η υπεραξία θα αποσβένετα πχ σε 20 χρόνια και 
όχι σε 5 όπως ίσχυε. Η εταιρεία θα έχει δικαίωμα να προσθέτει και να αφαιρεί 
αποσβέσεις , όπως η ίδια επιθυμεί 

 
 
 
1.4 ASSET LIABILITY MANAGEMENT 
 
Η ανάγκη ανταπόκρισης των Τραπεζών στις σημαντικές θεσμικές και διαρθρωτικές 
αλλαγές που πραγματοποιούνται στον τραπεζικό χώρο , η απελευθέρωση των αγορών 
χρήματος και κεφαλαίων καθώς και η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας αλλά και 
ο συνεχής και εντεινόμενος ανταγωνισμός στα πλαίσια παγκοσμιοποιημένων  αγορών 
καθώς και η υιοθέτηση του Ευρώ, διαμορφώνουν καινούργιες στρατηγικές για την 
αύξηση της λειτουργικής τους κερδοφορίας καθώς και τη βέλτιστη διαχείριση των 
ενεργητικού – παθητικού τους ή όπως ονομάζεται διεθνώς Αsset Liability 
Management. 
 
H όλο και αυξανόμενη όμως αβεβαιότητα που προκύπτει από την διαχείριση των 
κινδύνων επιβάλλει την παράλληλη ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υψηλής 
ποιότητας.  Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών  τα διοικητικά συμβούλια 
των πιστωτικών ιδρυμάτων πρέπεο να έχουν την δυνατότητα να σταθμίζουν τους 
κινδύνους από τις μεταβολές των παραμέτρων της αγοράς  με εναλλακτικά σενάρια 
προκειμένου να αποφασίζονται στρατηγικές. 
 
Ειδικότερα στο περιβάλλον της Ευρωπαικής αγοράς  και κατά συνέπεια του 
Ελληνικού τραπεζικού συστήματος  προκειμένου να αποκτηθούν από τα πιστωτικά 
ιδρύματα τα μεγέθη που να τους επιτρέπουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό θα 
πρέπει να επικεντρωθούν σε μεθόδους αύξησης της λειτουργικής τους κερδοφορίας , 
τον έλεγχο του κόστους, την αύξηση της κεφαλαιοποίησης που συνδέεται με την 
ενίσχυση της κερδοφορίας από την εκμετάλλευση τομέων που έχουν δυνατότητες 
ανάπτυξης όπως η περιφερειακή τους και εσωτερική τους επέκταση και ανάπτυξη 
ειδικότερα στον τομέα του  retail banking [λιανική τραπεζική], 
 
Οι κίνδυνοι στο σύνολο τους είναι  όλοι παρόντες στην εγχώρια  , Ευρωπαική και 
Διεθνή αγορά αλλά οι τράπεζες θα πρέπει να τους διαχειριστούν αναπτύσσοντας 
συγχρόνως νεες πηγές κερδοφορίας με τη βελτίωση της διαχείρησης του ενεργητικού- 
παθητικού τους,. 
 
Είναι πολλές οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις  που έχουν  προταθεί για την διαχείριση 
του ενεργητικού παθητικού των τραπεζών  , θα παρουσιάσουμε όμως μία 
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μεθοδολογία που προσεγγίζει την ελληνική πραγματικότητα και ανταποκρίνεται στα 
δεδομένα μιας Ελληνικής Εμπορικής Τράπεζας 
 
Για να διαμορφωθεί ένας προγραμματισμός διαχείρισης των στοιχείων του 
ισολογισμού θα πρέπει η διοίκηση της Τράπεζας θα θέσει μια σειρά περιορισμών  και 
στόχων , όποου να αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και οι προτιμήσεις των ανώτερων 
στελεχών καθώς και η πολιτική και στρατηγική της Τράπεζας. 
 
Οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους δείκτες φερεγγυότητας και 
ρευστότητας , δηλαδή το λόγο  των ίδιων κεφαλαίων προς τα συνολικά σταθμισμένα 
στοιχεία του ενεργητικού και τον λόγο των κυκλοφορούντων στοιχείων του 
ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  αντίστοιχα, τη μέση απόδοση 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθώς και περιορισμούς  στις μεταβλητές του 
πάγιου ενεργητικού , του ταμείου και των διαθεσίμων προς την Κεντρική Τράπεζα. 
Με βάση τους περιορισμούς και τους στόχους διαμορφώνεται ένα σύστημα 
προγραμματισμού που αποσκοπεί στην  βελτιστοποίηση των προσδοκιών  και των 
προτεραιοτήτων . Για την επιλογή των επιπέδων προτεραιότητας  λαμβάνονται δύο 
εναλλακτικές προτάσεις  . Στη πρώτη δίνεται προτεραιότητα στο στόχο του δείκτη 
φερεγγυότητας , στη δεύτερη στο δείκτη ρευστότητας και τρίτη στους υπόλοιπου 
επιμέρους στόχους. 
 
Αλλοι παράμετροι που συμβάλλουν στην μεταβλητότητα της σύνθεσης ενεργητικού 
παθητικού είναι  οι τιμές των επιτοκίων . Οι λογαριασμοί ενεργητικού παθητικού που 
λαμβάνουν μέρος στην αποτίμηση του δείκτη μέσης απόδοσης των στοιχείων του 
ισολογισμού επηρεάζονται άμεσα από τον κίνδυνο που σχετίζεται με τα επιτόκια 
καταθέσεων , χορηγήσεων και ομολόγων. Στη συνήθη τραπεζική πρακτική για τη 
διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων  για τις τιμές των επιτοκίων χρησιμοποιείται το 
μοντέλο του Monte Carlo. 
 
Με βάση τα παραπάνω δημιουργούνται διάφορα σενάρια πολιτικής της τράπεζας σε 
σχέση με τη βούληση των ανώτερων στελεχών  και παρουσιάζονται μια σειρά από 
μελλοντικές  προβλέψεις που όμως υπόκεινται σε δύο βασικούς περιορισμούς: 
 

 Αυτούς που αφορούν τις στρατηγικές και τις πολιτικές της τράπεζας  και ορίζονται 
απο τα ιστορικά της στοιχεία , τη θέση της στην αγορά  και τον προσανατολισμό 
της [ retail, corporate , mortgage ] . Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται 
συγκεκριμένες κατηγορίες λογαριασμών και ορίζεται το μεγιστο και ελάχιστο 
επιτρεπτό όριο για αυτές τις κατηγορίες. Στη συνέχεια αναπτύσσεται μία ανάλυση 
σε βάθος περίπου της προηγούμενης πενταετίας και αποφασίζεται παραδείγματος 
χάριν ότι τα συνολικά δάνεια θα διατηρήσουν τουλάχιστον τα επίπεδα του 
προηγούμενου χρόνου, αλλά δεν μπορούν να αυξηθούν παραπάνω από το 38%  
που είναι και ο μέσος ρυθμός αύξησης των δανείων γενικώς . Με τον ίδιο τρόπο 
καθορίζεται και ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων και άλλων υποχρεώσεων που 
όμως δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από το 28-30% της προηγούμενης χρονιά 

 
 Αυτούς τους περιορισμούς που ορίζονται ως περιορισμοί δομής  του ισολογισμού 
και συγκεκριμένα  στην εκπληρωση της λογιστικής εξίσωσης ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ= 
ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ + ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΛΥ 
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