
Κεφάλαιο 1010

10.1  Εισαγωγικά στοιχεία
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης αποτελεσματικών μεθόδων 
Διαχείρισης κινδύνων και θεσμικού πλαισίου ως αποτέλεσμα των έντονων μεταβο-
λών και διακυμάνσεων στην αγορά. Οι Barthetal (2004) υποστηρίζουν ότι από τη μια 
η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος δίνει στις τράπεζες περισσό-
τερες ευκαιρίες για ανάληψη κινδύνων σε διαφορετικούς επενδυτικούς τομείς και από 
την άλλη η απελευθέρωση δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες για διαφοροποίηση των 
επενδύσεων άρα και μείωση του συνολικού τους κινδύνου.

Στα χρηματοοικονομικά, η πιθανότητα ένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στα 
πλαίσια της οικονομίας να υποστεί ζημιά καλείται «κίνδυνος». Ως κίνδυνος λοιπόν 
μπορεί να οριστεί η αβεβαιότητα που συνδέεται με κάποιο προσδοκώμενο γεγονός 
ή αποτέλεσμα.

Συνεπώς ο κίνδυνος αφορά την αστάθεια των καθαρών ταμειακών ροών της τρά-
πεζας. Οι διάφοροι τύποι κινδύνου που εμφανίζονται στην τραπεζική λειτουργία, δη -
μιουργούνται από τις θέσεις και τις σχέσεις που αναπτύσσει η τράπεζα με τους 
πελάτες και τις συναλλαγές που πραγματοποιεί στα πλαίσια των χρηματοοικονομι-
κών αγορών. Ως κίνδυνος θα μπορούσε να οριστεί η μεταβλητότητα του μελλοντικού 
εισοδήματος και της καθαρής παρούσας αξίας των ιδίων κεφαλαίων που προκύπτει 
από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Για να αντιμετωπισθεί η κάθε μορφή κινδύνου, πρέπει να αναγνωρισθεί η πηγή και 
η φύση κάθε κινδύνου και να αναπτυχθεί μια ξεχωριστή στρατηγική αντιμετώπισης 
ή εξουδετέρωσής του.

Τι σημαίνει Διαχείριση Κινδύνων:

«Η διαδικασία συνεχούς αναγνώρισης και αναζήτησης των κατάλληλων μεθόδων, 
διαδικασιών, ευκαιριών, έτσι ώστε να αποφεύγεται ή να μειώνεται η έκθεση σε κινδύ-
νους και να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της αξίας της τράπεζας.»

Ενοιολογικό και Θεσμικό Πλαίσιο 
Διαχείρισης Κινδύνων
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Σκοπός της Διαχείρισης Κινδύνων είναι η αναγνώριση, η μέτρηση και η παρακολού-
θηση των κινδύνων. Η καθιέρωση πολιτικών που αφορούν την αποφυγή, αποδοχή 
και μεταφορά κινδύνου, τον έλεγχο και την διαχείριση της αναμενόμενης ζημιάς. 
Πολιτικές που κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία της τράπεζας. Η 
δυσκολία στη διαχείριση κινδύνων αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των χρηματο-
οικονομικών αγορών και της οργανωτικής δομής της τράπεζας. Στo Διάγραμμα 10-1 
παρουσιάζεται το πλαίσιο οργάνωσης διαχείρισης κινδύνων σε μια τράπεζα και στο 
Διάγραμμα 10-2 παρουσιάζεται η οργανωτική δομή λειτουργίας μονάδας διαχείρισης 
κινδύνων. 

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10-1: Εικονικό πλαίσιο οργάνωσης διαχείρισης κίνδυνων.

Δ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10-2: Οργανωτική δομή λειτουργίας μονάδας διαχείρισης κίνδυνων.
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Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η τράπεζα είναι απλώς ο διαχειριστής 
των χρημάτων που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι και οι καταθέτες. Όσο πιο αναπτυγ-
μένα συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων διαθέτει η τράπεζα τόσο πιο 
ασφαλή είναι τα χρήματα των καταθετών και των μετόχων. Οπότε το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να ελέγχει ο επενδυτής ή ο πελάτης μιας τράπεζας είναι η έμφαση που 
δίνει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην ασφάλεια. Πως θα σκεφτόταν για παρά-
δειγμα ένας καταθέτης εάν μάθαινε για την τράπεζα που καταθέτει τα χρήματα του 
ότι δίνει δάνεια σε πελάτες που δεν είναι ικανοί να αποπληρώσουν ή ότι η τράπεζα 
έχει επενδύσει σε επικίνδυνα χρηματοοικονομικά προϊόντα; Φυσικά και θα απέσυρε 
τα χρήματα του. Το ίδιο θα σκεφτόταν και ο μέτοχος, οπότε η τράπεζα θα αντιμετώ-
πιζε πρόβλημα κεφαλαιακής επάρκειας. Θα ξεκινούσε ένας φαύλος κύκλος για το 
πιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα αναγκαζόταν να αυξήσει τα επιτόκια των καταθέσεων, 
άρα το κόστος χρήματος, και στο τέλος το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν να προ-
σελκύει δανειολήπτες χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας.

Ο ρόλος της τράπεζας για τον δανειολήπτη είναι διττός. Από τη μια του παρέχει τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης και αποταμίευσης και από την άλλη επιχειρηματικές συμ-
βουλές. Η τράπεζα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και εδώ είναι ο ρόλος της διαχείρι-
σης κινδύνων να διαγνώσει και να προλαμβάνει λάθος επενδυτικές επιλογές. Πρέπει 
να συμβουλεύει τον επιχειρηματία και να τον προστατεύει από τον υπερδανεισμό. Η 
απληστία των τραπεζών για επέκταση με σκοπό το βραχυπρόθεσμο κέρδος και όχι 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων οδήγησε στη χρη-
ματοπιστωτική κρίση του 2008. Στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
συνεισφέρουν οι Κεντρικές Τράπεζες. Δυστυχώς όμως όπως αποδείχτηκε στο παρελ-
θόν οι κρίσεις προλαμβάνουν τις ενέργειες των Κεντρικών τραπεζών. Είναι επομένως 
απαραίτητη η αποτελεσματικότερη εποπτεία χωρίς να βλάπτεται ο ανταγωνισμός. 

Ο αποτελεσματικός έλεγχος του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελεί πρόκληση 
και στοίχημα για το μέλλον και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Πρέπει όλες οι 
τράπεζες να συμμετέχουν με ίσους όρους στη διεκδίκηση της εμπιστοσύνης των 
πελατών. Οι πελάτες πρέπει να αισθάνονται ασφαλής με τις τράπεζες που συναλ-
λάσσονται και να υπάρχει αμφίδρομη σχέση αλληλοϋποστήριξης και εμπιστοσύνης. 
Αυτές είναι και οι τράπεζες που θα επιβιώσουν.
Αυτούς τους στόχους, δηλαδή τη σταθερότητα και την υγιή ανάπτυξη είχε και η 
θέσπιση του πλαισίου των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ. Βασικές κατευθύνσεις του 
πλαισίου ήταν η αποτελεσματική Διαχείριση Κινδύνων, Εταιρική Διακυβέρνηση, 
ασφάλεια, εσωτερικός έλεγχος, κεφαλαιακή επάρκεια ανάλογα με το risk profi le του 
πιστωτικού ιδρύματος. Καινοτομία επίσης του νέου θεσμικού πλαισίου αποτέλεσε 
η δημοσιοποίηση όλων των παραπάνω στοιχείων (Πυλώνας ΙΙΙ). Πόσοι επενδυτές 
γνωρίζουν ότι μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες των τραπεζών για να δουν 
πως λειτουργεί η τράπεζα εάν είναι ασφαλής ή όχι; Μάλλον πολύ λίγοι. Οι περισσό-
τεροι ενδιαφέρονται μόνο για τα οικονομικά μεγέθη προκαλώντας τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα να γίνουν περισσότερο άπληστα και επικίνδυνα. Ο κρατικός παρεμβατισμός 
χρειάζεται για να επαναφέρει την ισορροπία στην αγορά. Μπορεί κάποιοι να πουν ότι 
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η ισορροπία στην αγορά μακροπρόθεσμα θα έρθει από μόνη της. Την απάντηση σε 
αυτό την έδωσε ο Κέυνς δηλώνοντας ότι: «Μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι νεκροί». 

Στην Ελλάδα τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα φαίνεται να προσαρμόστηκαν στις 
επιταγές του νέου θεσμικού πλαισίου για αποτελεσματικότερη Διαχείριση Κινδύνων. 
Υπάρχουν βέβαια κάποια στελέχη τραπεζών που θεωρούν ότι όλοι αυτοί τους κανό-
νες αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το ερώτημα 
που τίθεται είναι: Θέλουμε τέτοια επιθετική και επικίνδυνη ανάπτυξη; Βέβαια η επέ-
κταση των ιδρυμάτων σημαίνει και περισσότερο χρήμα στην αγορά δηλαδή στην 
οικονομία. Εδώ όμως είναι το σημείο κλειδί. Είναι χρήματα δανείων, τα οποία εάν 
δεν κατευθύνονται σε επενδύσεις, οδηγούν στον υπερκαταναλωτισμό, στον υπερ-
δανεισμό και τελικά στην κατάρρευση των νοικοκυριών και τελικά της οικονομίας. Γι’ 
αυτό λέμε ότι οι Κεντρικές τράπεζες πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και 
προληπτικά χωρίς να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό. Εάν δεν γίνει αυτό, το σύστημα 
θα φτάνει στο ζενίθ και κάποια στιγμή θα καταρρέει αφού δεν θα υπάρχει ανάπτυξη 
αλλά απλώς υπερδανεισμός. Έγινε πολλές φορές στο παρελθόν και θα γίνει ξανά 
στο μέλλον, αντιληπτό, ότι πρέπει να κατεβάσουμε λίγο τον πήχη της απληστίας. 
Άλλωστε όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σκοπός της Διαχείρισης Κινδύνων είναι 
να βοηθήσει την τράπεζα να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, τα κέρδη των μετόχων, 
δηλαδή του επενδυτικού κοινού άρα να δημιουργήσει χρήμα στην αγορά, με τον πιο 
αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο.

10.2  Οργανωτικό πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων
Τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν καταγεγραμμένη, τεκμηριω-
μένη και εγκεκριμένη από το ΔΣ Επιχειρησιακή Στρατηγική με χρονικό ορίζοντα του-
λάχιστο ενός έτους (ΠΔ/ΤΕ 2577 /9.3.2006). 

Δ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10-3: Πλαίσιο λειτουργίας διαχείρισης κίνδυνων.
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Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου (Διαχείριση Κινδύνων και Επιθεώρηση) πρέπει να 
είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και λεπτομερώς καταγεγραμμένο, να καλύπτει όλες τις 
δραστηριότητες και όλους τους πιθανούς κινδύνους του πιστωτικού ιδρύματος. Σε 
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωτική η λειτουργία της μονάδας Διαχείρισης 
Κινδύνων (ΜΔΚ) η οποία είναι διοικητικά ανεξάρτητη από μονάδες με εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Η ΜΔΚ υπόκειται στον έλεγχο της μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης 
και αναφέρεται για θέματα της αρμοδιότητας της, στη Διοίκηση και στην Επιτροπή 
Διαχείρισης Κινδύνων και μέσω αυτής στο Δ.Σ. Είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, 
εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κεφα-
λαιακής επάρκειας πάντα σύμφωνα με της κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
(ΠΔ/ΤΕ 2577 /9.3.2006). Γενικότερα χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το πιστωτικό ίδρυμα 
και προειδοποιεί-συμβουλεύει για την αντιμετώπιση αυτών. Η συμμετοχή αντιπρο-
σώπων Διαχείρισης κινδύνων σε κάθε επενδυτική απόφαση της τράπεζας κρίνεται 
απαραίτητη και εκτιμάται θετικά από την Κεντρική Τράπεζα. 

Δ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10-4: Οργανωτική δομή διαχείρισης κίνδυνων.

Έτσι λοιπόν βασικές αρχές Διαχείρισης Κινδύνων είναι εκτός από την αντιμετώπιση 
όλων των κινδύνων, η συσχέτιση του κάθε κινδύνου με τα ίδια κεφάλαια, η ενίσχυση 
των διαδικασιών ελέγχου, η έγκαιρη διοικητική πληροφόρηση, και η συνεχής αξιολό-
γηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Διαχείριση κινδύνων είναι η συνεχής δια-
δικασία εξισορρόπησης των κινδύνων και της μεγιστοποίησης της αξίας του πιστωτι-
κού ιδρύματος σε ένα περιβάλλον αποτελεσματικού ελέγχου. Για την ανάπτυξη ενός 
τέτοιου πλαισίου κινδύνων είναι απαραίτητη η συνδρομή της τεχνολογίας αλλά και 
εξειδικευμένου προσωπικού (Διάγραμμα 10-3). Η βασική οργανωτική δομή της υπη-
ρεσίας Διαχείρισης Κινδύνων σε μία τράπεζα παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 10-4.

10.3  Επιτροπή Βασιλείας
Η επιτροπή Βασιλείας συστάθηκε το 1974 και συνεδρίασε για πρώτη φορά το 1975. 



Κεφάλαιο 1111

11.1  Κίνδυνοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκε το θεσμικό πλαίσιο Διαχείρισης κινδύνων και 
η διαδικασία υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων του Πιστωτικού και του Λει-
τουργικού κινδύνου. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν όλοι οι βασικοί 
κίνδυνοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και οι βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης 
σύμφωνα με τις Διεθνείς τραπεζικές πρακτικές αλλά και με τα οριζόμενα του θεσμι-
κού πλαισίου.

Στο Διάγραμμα 11-1 παρατίθενται οι σημαντικότεροι τραπεζικοί κίνδυνοι. Ανάλογα 
με τις δραστηριότητες μιας τράπεζας αλλάζει η ιεράρχηση της σημαντικότητας των 
κινδύνων. Για παράδειγμα οι τράπεζες που ασχολούνται με τις παραδοσιακές τρα-
πεζικές εργασίες όπως χορηγήσεις και καταθέσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη έκθεση 
σε Πιστωτικό κίνδυνο, Κίνδυνο Ρευστότητας, Λειτουργικό κίνδυνο και όλες οι τράπε-
ζες ανεξάρτητα από τη φύση των δραστηριοτήτων τους αντιμετωπίζουν θέματα που 
αφορούν, Επιτοκιακό κίνδυνο, Κίνδυνο φήμης, Κίνδυνο χώρας κ.λπ. Μία τράπεζα 
που ασχολείται περισσότερο με επενδύσεις και παράγωγα όπως για παράδειγμα οι 
Επενδυτικές τράπεζες στο εξωτερικό έχουν μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο αγο-
ράς και μετά σε όλους τους υπόλοιπους. Μία τράπεζα που δραστηριοποιείται τοπικά 
εμφανίζει μεγαλύτερη έκθεση στο κίνδυνο συγκέντρωσης, στον Πιστωτικό, στο Ρευ-
στότητας και μετά σε άλλους κινδύνους. Κοινός παρανομαστής όλων αποτελεί ο 
κίνδυνος φήμης που συνεπάγεται κάθε καταστροφικού γεγονότος που γίνεται γνω-
στό στο ευρύ κοινό. Ο κίνδυνος φήμης είναι αποτέλεσμα της λαθεμένης διαχείρισης 
όλων των υπολοίπων και μπορεί να επιδεινώσει τόσο τα προβλήματα της τράπεζας 
σε σημείο ώστε η τράπεζα να κηρύξει πτώχευση. Στην Ελλάδα οι περισσότερες τρά-
πεζες αντιμετωπίζουν Πιστωτικό Κίνδυνο, Κίνδυνο ρευστότητας, Κίνδυνο επιτοκίου 
και Κίνδυνο αγοράς όσες ασχολούνται με σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Γενικότερα οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι στην τραπεζική αγορά θεωρούνται ο Πιστωτι-
κός Κίνδυνος, ο Κίνδυνος Ρευστότητας, ο Λειτουργικός κίνδυνος, ο Κίνδυνος Επιτο-

Εισαγωγή στη Διαχείριση Τραπεζικών 
Κίνδυνων
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κίου και ο Κίνδυνος Αγοράς. Από τους ποιοτικούς κινδύνους σημαντικοί θεωρούνται: 
ο Κίνδυνος Φήμης και ο Κίνδυνος Συγκέντρωσης. Γι’ αυτό και η ανάλυση θα επικε-
ντρωθεί σε αυτούς τους κινδύνους.

Για να μπορέσει μία τράπεζα να οργανώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα Διαχείρι-
σης Κινδύνων θα πρέπει να προσδιορίσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ανά 
επιχειρηματική μονάδα δηλαδή να προχωρήσει σε μία χαρτογράφηση Κινδύνων. 
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ερωτηματολογίων στις επιχειρηματικές μονάδες. Οι επι-
χειρηματικές μονάδες μπορεί να είναι είτε καταστήματα είτε υπηρεσίες της τράπεζας 
(Πίνακας 11-1).

 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11-1: Σημαντικοί τραπεζικοί κίνδυνοι.

Λειτουργικός  
Κίνδυνος

Πιστωτικός 
Κίνδυνος …………….. ……..

Επιχειρηματική 
μονάδα 1

Χ Χ

Επιχειρηματική 
μονάδα 2

Χ Χ Χ

……………. Χ

…………. Χ

 ΠΙΝΑΚΑΣ 11-1: Χαρτογράφηση κινδύνων.

Μετά την ολοκλήρωση χαρτογράφησης των Κινδύνων συστήνονται ειδικές ομάδες 
και με τη συνεργασία των υπευθύνων των επιχειρηματικών μονάδων καθορίζονται οι 
τρόποι αντιμετώπισης και ποσοτικοποίησης. Αφού υπολογιστούν τα συνολικά κεφά-
λαια για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου υπολογίζεται το ποσό για το σύνολο της 
τράπεζας. Βασικό στοιχείο της ανάλυσης αποτελεί ο προσδιορισμός της χρονικής 
περιόδου εξέτασης. Το στοιχείο αυτό εξαρτάται από το χρόνο που χρειάζεται να 
αντιδράσει η τράπεζα σε ένα πρόβλημα. Γενικότερα όμως ακολουθείται η περίοδος 
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του ενός έτους. Άλλο στοιχείο της ανάλυσης αποτελεί το risk profi le της τράπεζας. 
Τι επίπεδο κινδύνου είναι διατιθεμένη η τράπεζα να αναλάβει; Η απόφαση αυτή θα 
επηρεάσει και τον κεφαλαιακό στόχο της τράπεζας. Ως μέθοδοι για την μέτρηση κιν-
δύνων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο βαθμός ευαισθησίας των θέσεων σε μετα-
βολές των παραγόντων κινδύνου, η μεταβολή των μεταβλητών γύρω από μία μέση 
τιμή, η μέθοδος Value at Risk που θα αναλυθεί αργότερα και άλλες που θα παρου-
σιαστούν στις επόμενες ενότητες.

Ο υπολογισμός των κεφαλαίων για κάθε κίνδυνο μπορεί να γίνει προσδιορίζοντας 
την αναμενόμενη ζημιά (όπου μπορεί να προσδιοριστεί) και τα οικονομικά κεφά-
λαια. Για τον προσδιορισμό του Οικονομικού κεφαλαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
η μέθοδος Value at Risk (θα αναλυθεί στον κίνδυνο αγοράς) ή η διακύμανση των 
πραγματικών κερδών. Το οικονομικό κεφάλαιο ουσιαστικά ορίζει το ύψος του κεφα-
λαίου που μπορεί να επενδυθεί με το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και να δημιουργήσει τη 
διακύμανση που έχει υπολογιστεί. Δηλαδή:

Οικονομικά κεφάλαια = 
Κέρδη σε κίνδυνο/Επιτόκιο χωρίς Κίνδυνο (risk free rate)

O συγκεκριμένος υπολογισμός είναι εύκολος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 
σύνολο της τράπεζας, δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για την τιμολόγηση. Στην 
ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο οικονομικό κεφά-
λαιο και στις μεθόδους υπολογισμού.

Βασικό στοιχείο της Διαχείρισης Κινδύνων στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου της 
Βασιλείας ΙΙ όπως αυτό ορίζεται από τον Πυλώνα ΙΙ είναι η εκτίμηση της αποδοτικό-
τητας των επιχειρηματικών μονάδων, ο καθορισμός ορίων επέκτασης, η κατανομή 
κεφαλαίων, ο έλεγχος κινδύνων και η τιμολόγηση. Αφού προσδιοριστούν τα κέρδη 
από τις διάφορες δραστηριότητες προσδιορίζονται τα κεφάλαια εποπτικά ή οικονο-
μικά για την απορρόφηση των μη αναμενόμενων ζημιών. Για τo προσδιορισμό του 
οικονομικού κεφαλαίου στον πιστωτικό κίνδυνο γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση στο αντί-
στοιχο κεφάλαιο.

Βασικό εργαλείο της Διαχείρισης Κινδύνων αποτελεί η διενέργεια stress tests. Πρό-
κειται για προσομοίωση ακραίων καταστάσεων κρίσης με διάφορα σενάρια προ-
κειμένου να διερευνηθούν οι επιπτώσεις στην τράπεζα σε ακραίες συνθήκες. Μία 
ανάλυση stress tests μπορεί να διακριθεί σε ανάλυση ευαισθησίας όπου υπάρχει 
μεταβολή ενός συγκεκριμένου παράγοντα όπως μεταβολή βασικών επιτοκίων και 
σε ανάλυση σεναρίου στην οποία υπάρχει μεταβολή περισσότερων παραγόντων. 
Το τελευταίο είναι και περισσότερο πιθανόν να συμβεί. Για τη διενέργεια stress tests 
χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που θα παρουσιαστούν για τον κάθε κίνδυνο όπως: 
Value at Risk για τον Κίνδυνο αγοράς, Duration gap για τον Κίνδυνο Επιτοκίων 
κ.λπ. Χρησιμοποιούνται ακραίες-υποθετικές τιμές ή σενάρια π.χ. απότομη αύξηση 
των βασικών επιτοκίων. Τίθενται ερωτήματα όπως: πως μεταβάλλονται τα καθαρά 
έσοδα της τράπεζας; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην τράπεζα από μία απότομη 
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απόσυρση του 30% των καταθέσεων; Με ποιους τρόπους μπορεί να μειώσει την 
έλλειψη ρευστότητας; Τα stress tests χρησιμοποιούνται ως εργαλείο της Διαχείρισης 
Κινδύνων αλλά και των εποπτικών αρχών όπως ορίζει και το θεσμικό πλαίσιο της 
Βασιλείας ΙΙ. 

11.2  Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου (counter party risk)
Αποτελεί ειδική μορφή του πιστωτικού κινδύνου και αναφέρεται στην πιθανότητα 
ο ένας από τους αντισυμβαλλόμενους να αθετήσει τη συμφωνία, αφού ήδη ο ένας 
έχει πληρώσει τα χρήματα. Ο κίνδυνος αυτός αφορά κυρίως συναλλαγές σε παρά-
γωγα, συναλλαγές επαναγοράς, συναλλαγές δανειοδοσίας τίτλων ή εμπορευμάτων, 
SWAPS και συναλλαγές με μακρά προθεσμία διακανονισμού. Οι συναλλαγές μεταξύ 
των τραπεζών, η μεταφορά κεφαλαίων και η διαφορά ώρας αποτελούν παράγοντες 
που επιτείνουν τον κίνδυνο του αντισυμβαλλομένου. Ο κίνδυνος αυτός είναι γνωστός 
και ως κίνδυνος Herstatt, όρος που προήλθε από την Γερμανική τράπεζα Bankhaus 
Herstatt η οποία κατέρρευσε το 1974 από μεγάλες ζημιές στην αγορά συναλλάγμα-
τος. Τα εποπτικά κεφάλαια για την επένδυση σε παράγωγα υπολογίζονται ως εξής

Εποπτικά κεφάλαια για παράγωγα =
Άνοιγμα σε παράγωγα*Συντελεστή στάθμιση *8%

Το άνοιγμα ορίζεται από την τρέχουσα αξία των παραγώγων προσθέτοντας ένα 
ποσό (Αdd-On) που αποτελεί τη πιθανή μεταβολή της τωρινής αξίας του παραγώγου 
στο μέλλον. Ο συντελεστής στάθμισης ορίζεται από τις εποπτικές αρχές και το 8% 
είναι το ελάχιστο ποσοστό του δείκτη φερεγγυότητας. Στο δεύτερο μέρος του παρό-
ντος βιβλίου αναλύονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές Διαχείρισης Κινδύνων παραγώ-
γων και σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

11.3 Κίνδυνος Συγκέντρωσης (Concentration Risk)
Κίνδυνος συγκέντρωσης μπορεί να δημιουργηθεί από ανοίγματα (δάνεια ή κατα-
θέσεις) σε συγκεκριμένους πελάτες ή ομάδες συνδεδεμένων πελατών ή σε ομάδες 
πελατών που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με το κλάδο δρα-
στηριότητας, τη γεωγραφική θέση, το μακροοικονομικό περιβάλλον, το νόμισμα κ.λπ. 
Συνδεδεμένοι πελάτες (ΠΔ/ΤΕ 2246/1993) θεωρούνται δύο ή περισσότερα φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα τα οποία το ένα ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το άλλο άρα έχουν 
τον ίδιο κίνδυνο για παράδειγμα μητρική με θυγατρική ή μία επιχείρηση που ασκεί 
δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση. Δεσπόζουσα επιρροή υπάρχει όταν η 
μητρική επιχείρηση κατέχει έμμεσα ή άμεσα τουλάχιστο το 20% του κεφαλαίου και 
ουσιαστικά ελέγχει τη Διοίκηση και τη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης συνδεδε-
μένοι πελάτες θεωρούνται δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μεταξύ 
των οποίων δεν υπάρχει σχέση ελέγχου όπως παραπάνω αλλά συνδέονται έτσι 
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μεταξύ τους ώστε αν το ένα από τα δύο πρόσωπα παρουσιάσει προβλήματα έχει 
επίπτωση και στο άλλο. Τέτοια περίπτωση αποτελεί επιχείρηση που έχει δύο ή τρεις 
πελάτες. Αν κάποιος από αυτούς παρουσιάσει πρόβλημα τότε και η επιχείρηση που 
συνεργάζεται μαζί τους θα παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία της.

Οι τράπεζες προκειμένου να μειώσουν την έκθεση στον κίνδυνο συγκέντρωσης ορι-
οθετούν και καθορίζουν συγκεκριμένες πολιτικές μείωσης και περιορισμού της έκθε-
σης σε μεγάλα ανοίγματα. Βασικό στοιχείο αυτών των πολιτικών είναι ο καθορισμός 
ορίων ανοιγμάτων σε κλάδους, σε γεωγραφικές περιοχές, σε ομάδες προσώπων 
κ.λπ. Επίσης υπάρχουν ή τουλάχιστο πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί 
ελέγχου και διαχείρισης του κινδύνου συγκέντρωσης. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια των 
μηχανογραφικών συστημάτων. Εντοπίζονται τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 
για παράδειγμα ανοίγματα πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, επικίνδυνα ανοίγματα, 
όπως ανοίγματα σε κατοίκους εξωτερικού, σε χώρες, σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα 
κ.λπ. Αφού προσδιοριστεί ο κίνδυνος που προέρχεται από συγκεκριμένες ομάδες 
προσδιορίζονται οι αντίστοιχες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη πιθανών 
ζημιών. Για την εύρεση της συγκέντρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν δείκτες 
συγκέντρωσης και ο δείκτης Herfi ndahl-Hirschman

 Οι πρώτοι υπολογίζονται από το άθροισμα των μεριδίων των μεγαλύτερων τραπε-
ζών συνήθως των τριών ή των πέντε. Με βάση τα παραπάνω γίνεται σύγκριση και 
διαπιστώνεται η συγκέντρωση της τράπεζας προς εξέταση. Ο δείκτης των Herfi ndahl-
Hirschman υπολογίζεται βάση της σχέσης Η=Σ(s2), όπου s είναι το μερίδιο της κάθε 
τράπεζας στην κάθε αγορά ή σε συγκεκριμένη κατηγορία πελατών πχ λιανική τραπε-
ζική, Μεγάλοι πελάτες, εξειδικευμένα προσωπικά δάνεια, στεγαστικά, παγίων κ.λπ. 
Υψηλοί δείκτες δείχνουν μεγάλη συγκέντρωση.

Ένας παρόμοιος τρόπος υπολογισμού της συγκέντρωσης είναι ο υπολογισμός του 
δείκτη διαφοροποίησης σε σχέση με το μέσο όρο των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Για να μπορέσει μία τράπεζα να υπολογίζει τον δείκτη διαφοροποίησης σε σχέση με 
το είδος των δανείων συγκρίνει το μερίδιο της με το μέσο όρο των τραπεζών. Διαθέ-
σιμα στοιχεία υπάρχουν στην Ένωση τραπεζών και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν 
υποθέσουμε ότι η έκθεση μιας τράπεζας στην συγκεκριμένη κατηγορία δανείων και 
ο μέσος όρος των τραπεζών δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Είδος Δανείων Τράπεζα Μέσος όρος τραπεζών

Προσωπικά 30% 20%

Επιχειρηματικά 20% 30%

Στεγαστικά 40% 30%

Λοιπά 10% 20%



Κεφάλαιο 1313

13.1  Εισαγωγικά στοιχεία
Η μεταβλητότητα των επιτοκίων έχει επίπτωση στην αξία των στοιχείων του ενεργη-
τικού της τράπεζας και των εσόδων που αυτά επιφέρουν. Γι’ αυτό και ο κίνδυνος επι-
τοκίων αποτελεί από τους πιο σημαντικούς κινδύνους μιας τράπεζας. Στο σημερινό 
μακροοικονομικό περιβάλλον όπου τα επιτόκια αποτελούν βασικό εργαλείο της Νομι-
σματικής Πολιτικής των κεντρικών τραπεζών αλλά και οι συνθήκες της αγοράς αλλά-
ζουν συνεχώς, η παρακολούθηση των μεταβολών των επιτοκίων και η λήψη μέτρων 
για την αποφυγή ζημιών στα έσοδα των τραπεζών αποτελεί σημαντικός παράγοντας 
για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σημαντική είναι και η επί-
πτωση των μεταβολών των επιτοκίων στην αξία των τίτλων που έχουν επενδύσει οι 
τράπεζες δεδομένου ότι μεταβάλλεται η τρέχουσα τιμή σε σχέση με την ονομαστική 
τους αξία. 

Ο κίνδυνος επιτοκίων διακρίνεται 

 στον κίνδυνο θέσης ή επένδυσης (position risk) 
 στον κίνδυνο εισοδήματος ή εσόδων (income risk).

Το περιθώριο επιτοκίου αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από τόκους του 
ενεργητικού (π.χ. δάνεια) και των εξόδων από τόκους του παθητικού (καταθέσεις). 
Το άνοιγμα επιτοκίων ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στα έσοδα από τόκους προς 
τα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού και στα έξοδα για τόκους προς το σύνολο 
του παθητικού αφού αφαιρεθούν το μετοχικό κεφάλαιο και μέρος των καταθέσεων 
όψεως που δεν καταβάλλουν τόκο.

Τα κερδοφόρα στοιχεία του Ενεργητικού υπολογίζονται αν από το σύνολο του ενερ-
γητικού αφαιρεθούν τα μετρητά και οι οφειλές από άλλες τράπεζες και τα υπόλοιπα 
μη κερδοφόρα στοιχεία ενεργητικού. Το καθαρό περιθώριο σε ποσοστό είναι το 
καθαρό περιθώριο επιτοκίου προς τα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού του χρη-
ματοπιστωτικού ιδρύματος.

Κίνδυνος Επιτοκίων
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Το περιθώριο κέρδους μίας τράπεζας επηρεάζεται είτε από εσωτερικούς παράγο-
ντες όπως για παράδειγμα η λήξη-αποπληρωμή των χορηγηθέντων δανείων, είτε 
από εξωτερικούς παράγοντες όπως η μείωση της ανάπτυξης και οι μεταβολές των 
επιτοκίων. 

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι παρακολούθησης του κινδύνου επιτοκίου και ανάλυ-
σης των επιπτώσεων στα έσοδα της τράπεζας: 

 το υπόδειγμα ανοίγματος (funding gap ή reprising model)
 το υπόδειγμα μέσης διάρκειας αναμονής (duration-gap model) 
 το υπόδειγμα του χρόνου ως την λήξη (maturity model)

13.2  Κίνδυνος θέσης και εισοδήματος
Ο κίνδυνος Θέσης και εισοδήματος αφορά τη μεταβολή μίας επένδυσης, στη συγκε-
κριμένη περίπτωση τη μεταβολή της τιμής ομολόγων σε μία μεταβολή της τιμής των 
επιτοκίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια του ομολόγου τόσο περισσότερο ευαί-
σθητη είναι η μεταβολή της τρέχουσας τιμής σε σχέση με την ονομαστική του αξία. 
Γνωρίζουμε ότι η τρέχουσα τιμή μιας τοποθέτησης που διαρκεί n περιόδους εφόσον 
τα έσοδα κάθε περίοδο διατηρούνται σταθερά είναι.

n t n
t nt

D P
P

k k

όπου

 P0 = Τρέχουσα τιμή της τοποθέτησης.
 k =  Απόδοση (απαιτούμενη απόδοση-required return ή προεξοφλητικό επιτόκιο).
 Dt = Μέρισμα (σταθερό).
 n = Περίοδοι τοποθέτησης (καταβολής των ροών).
 Pn = PnΤρέχουσα τιμή πώλησης.

Στην περίπτωση ομολογίας εάν το επιτόκιο έκδοσης είναι μεγαλύτερο από το προ-
εξοφλητικό επιτόκιο η ομολογία θα διαπραγματεύεται με premium. Εάν το επιτόκιο 
έκδοσης είναι μικρότερο από το προεξοφλητικό η ομολογία διαπραγματεύεται με 
discount και στην περίπτωση που επιτόκιο έκδοσης = προεξοφλητικό επιτόκιο η 
ομολογία θα διαπραγματεύεται στο άρτιο, δηλαδή η τρέχουσα τιμή είναι ίση με την 
ονομαστική αξία.

Εάν η επένδυση αφορά μετοχές δεδομένου ότι η μετοχή δεν έχει λήξη, η απόδοση 
προκύπτει από το μέρισμα υποθέτοντας ότι καταβάλλεται επ’ αόριστο, ένα σταθερό 
μέρισμα, δηλαδή:

n
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