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Αναγνώριση Κινδύνων



Αναγνώριση Κινδύνων

• Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα 
παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την 
Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)
– Πιστωτικός κίνδυνος
– Κίνδυνος αγοράς
– Κίνδυνος ρευστότητας
– Λειτουργικός κίνδυνος
– Νοµικός κίνδυνος
– Κίνδυνος φήµης



• Ένας πελάτης καθυστερεί να πληρώσει 
µια δόση του από το δάνειο που πήρε για 
την αγορά του αυτοκινήτου του 

• Πιστωτικός κίνδυνος – ο κίνδυνος να 
υποστεί κάποιες ζηµιές η Τράπεζα λόγω 
µη εκπλήρωσης των συµβατικών 
υποχρεώσεων του πελάτη της



• Μια άλλη τράπεζα αρχίζει να προσφέρει υψηλότερα 
επιτόκια στους πελάτες της και έτσι αρχίζουµε να 
χάνουµε κάποιους καταθέτες της δικιάς µας Τράπεζας. 
Αυτό σηµαίνει ότι η Τράπεζα µας διαθέτει λιγότερα 
κεφάλαια για χορηγήσει δάνεια. Έτσι , η Τράπεζα µας 
ακυρώνει τη διαφηµιστική καµπάνια που είχε σχεδιάσει 
για την προώθηση των δανείων της.

• Έχουµε ένα πρόβληµα απώλειας καταθέσεων. Αυτό 
δηµιουργεί κίνδυνο ρευστότητας αφού η άλλη Τράπεζα 
καθιστά πιο δύσκολη ή ακριβότερη για εµάς την 
χρηµατοδότηση των δανείων µας – ο κίνδυνος 
ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναµίας εύρεσης των 
κεφαλαίων που απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση των 
εργασιών της Τράπεζας σε λογικό κόστος



• Η Τράπεζα µας, αναφέρει χαµηλότερη 
κερδοφορία µετά από µια αύξηση των 
επιτοκίων

• Κίνδυνος αγοράς – (κίνδυνος επιτοκίων)



• Έντονες διαµάχες και τσακωµοί µεταξύ των 
µελών της ∆ιοίκησης της Τράπεζας, κάνουν 
κάποια µέλη της ευρύτερης κοινωνίας να 
αναρωτιούνται «τι συµβαίνει στην Τράπεζα?»

• Κίνδυνος φήµης – η αρνητική δηµοσιότητα 
σχετικά µε τις επιχειρηµατικές πρακτικές της 
Τράπεζας, (ασχέτως αν ανταποκρίνεται στην 
αλήθεια), µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην 
Τράπεζα. Η υπόσταση και το κύρος της 
Τράπεζας µέσα στην κοινωνία ενδέχεται να 
πληγεί.



• Η Τράπεζα µας αποκτά τη διοίκηση  και τις πωλήσεις µιας εταιρείας
οικιστικής ανάπτυξης µετά από αθέτηση των υποχρεώσεων της απέναντι 
στην Τράπεζα. Λίγο αργότερα η Τράπεζα ανακλύπτει ότι το οικιστικό 
σύµπλεγµα που ανέπτυξε η οικιστική εταιρεία βρίσκεται πάνω από µια 
φυσική πηγή µεθανίου. Η Τράπεζα µηνύεται από ιδιώτες που αγόρασαν 
µερίδια γής και έκτισαν σπίτια. (Σηµείωση: Αυτό το σενάριο έχει δύο 
απαντήσεις) 

• Νοµικός κίνδυνος – νοµικά ζητήµατα που µπορεί να βλάψουν την 
Τράπεζα
Ανάλογα όµως µε το πώς θα χειρισθεί την απόφαση του δικαστηρίου η 
Τράπεζα, οι µηνύσεις ενδέχεται να δηµιουργήσουν και κίνδυνο φήµης -
ο κίνδυνος να υποστεί βλάβη η Τράπεζα λόγω αρνητικής δηµοσιότητας

– Σηµείωση:
Ο αθετήσας δανειολήπτης
Ο δανειολήπτης που αθέτησε τις υποχρεώσεις του αντιπροσώπευε πιστωτικό 
κίνδυνο. Κατά πάσα πιθανότητα η Τράπεζα ερεύνησε και εκτίµησε τον 
πιστωτικό κίνδυνο πριν εγκρίνει το δάνειο.

– Οι διευθυντές της Τράπεζας πρέπει να εξετάσουν την πολιτική δανείων της 
Τράπεζας προκειµένου να δούν αν το συγκεκριµένο δάνειο είναι ενδεικτικό 
κάποιου µεγαλύτερου προβλήµατος σχετικά µε τον τρόπο που χορηγεί δάνεια 
η Τράπεζα

– Η πηγή µεθανίου
– Είναι παράδειγµα ενός εξωτερικού γεγονότος που προκάλεσε ζηµιά. Η 

Τράπεζα εξέθεσε τον εαυτό της στους κινδύνους που είχε αναλάβει ο 
δανειολήπτης όταν κατέστη ιδιοκτήτης της εταιρείας



• Μία µεγάλη εταιρεία ανακοινώνει ότι θα κλείσει 
την τοπική της µονάδα παραγωγής. Πόλλοί 
από τους δανειακούς πελάτες της εταιρείας 
εργάζονται σε αυτή τη µονάδα παραγωγής. 

• Ίσως να µειωθεί η ικανότητα αυτών των 
πελατών να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. 
Είναι παράδειγµα πιστωτικού κινδύνου – ο 
κίνδυνος ζηµίας λόγω αθέτησης των 
συµβατικών υποχρεώσεων των πελατών



• Η Τράπεζα αγοράζει ένα πενταετές οµόλογο 
και χρηµατοδοτεί αυτή την αγορά από 
προθεσµιακές καταθέσεις διάρκειας ενός 
έτους. Ένα χρόνο αργότερα τα επιτόκια 
ανεβαίνουν και η Τράπεζα πρέπει να πληρώνει 
περισσότερα χρήµατα στους καατθέτες γαια να 
χρησιµοποιεί τα χρήµατα τους, µε αποτέλεσµα 
το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσµα να µειωθεί.

• Κίνδυνος αγοράς (επιτοκίων)



Σωστό ή Λάθος
• Οι ευθύνες της ALCO εκτείνονται σε όλες τις 
δραστηριότητες της Τράπεζας, περιλαµβάνοντας 
το συντονισµό του πιστωτικού κινδύνου, του 
κινδύνου ρευστότητας και του κινδύνου αγοράς.

• Η ALCO έχει ευθύνη για τον καθορισµό της 
σύνθεσης του ενεργητικού και του παθητικού 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Τράπεζας. 
Βασική προϋπόθεση είναι η εξισορρόπηση του 
πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και 
του κινδύνου ρευστότητας. 



Σωστό ή Λάθος
• Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στο 
ενδεχόµενο αδυναµίας της Τράπεζας να 
αντλήσει κεφάλαια σε λογικό κόστος τη στιγµή 
που τα έχει ανάγκη.

• Η ρευστότητα έχει τρείς παραµέτρους: ποσό, 
χρόνο και κόστος. Καθώς η ρευστότητα µιας 
Τράπεζας χειροτερεύει, γίνεται όλο και πιο 
δύσκολο να αντλήσει τα κεφάλαια που χρειάζεται 
για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της τη 
σωστή χρονική στιγµή και µε το χαµηλότερο 
δυνατό κόστος



Σωστό ή Λάθος

• Οι «καταθέσεις πυρήνα» (core deposits) 
θεωρούνται επιθυµητή πηγή κεφαλαίων 
λόγω της σταθερότητας τους.

• Θεωρούνται η πιο αξιόπιστη και σταθερή 
πηγή κεφαλαίου επειδή ανταποκρίνονται 
αργά στις µεταβολές των συνθηκών της 
αγοράς, στους νέους αναταγωνιστές και 
στα επιτόκια.



Σωστό ή Λάθος
• Οι Τράπεζες χαρακτηρίζουν τα περισσότερα 
από τα επενδυτικά τους αξιόγραφα ως 
«διαθέσιµα προς πώληση» λόγω των εσόδων 
που δηµιουργούν στην Τράπεζα.

• Οι Τράπεζες χαρακτηρίζουν τα περισσότερα από 
τα επενδυτικά τους αξιόγραφα ως «διαθέσιµα 
προς πώληση» λόγω της δυνατότητας 
συνεισφοράς τους στη ρευστότητα της 
Τράπεζας. Τα έσοδα από αυτά τα αξιόγραφα 
είναι σηµαντικά αλλά όχι τόσο σηµαντικά όσο η 
ρευστότητα που παρέχουν.



Σωστό ή Λάθος
• Ισχυρά ίδια κεφάλαια και καλή χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση είναι δύο βασικά στοιχεία που εξασφαλίζουν 
ότι η Τράπεζα έχει ευελιξία στη χρήση καταθέσεων και 
άλλου δανεισµού για τη χρηµατοδότηση των 
δραστηριοτήτων της

• Ισχυρά ίδια κεφάλαια και καλή χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση είναι βασικοί δείκτες της ιακνότητας της 
Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 
Τράπεζες µε φτωχά ίδια κεφάλαια, χαµηλή κερδοφορία 
και φθίνουσα χρηµατοοικονοµική κατάσταση θα 
αντιµετωπίσουν την καχυποψία και το φόβο τόσο των 
άλλων Τραπεζών όσο και του ευρέως επενδυτικού/ 
καταθετικού κοινού



Σωστό ή Λάθος
• Η επάρκεια της ρευστότητας της Τράπεζας είναι 
ανάµεσα στις ευθύνες του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Τράπεζας.

• Όπως και για τα υπόλοιπα θέµατα της Τράπεζας, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη να 
εξασφαλίσει ότι η εκτελεστική διοίκηση της 
Τράπεζας έχει θεσπίσει και λειτουργεί 
διαδικασίες ώστε να παρέχεται επαρκής 
ρευστότητα στην Τράπεζα



Σωστό ή Λάθος
• Η πολιτική ρευστότητας της Τράπεζας παρέχει 
κατευθύνσεις στη διοίκηση και στο προσωπικό σχετικά 
µε τη διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και του 
δανειακού χαρτοφυλακίου.

• Το βασικό µέληµα µιας πολιτικής ρευστότητας είναι να 
εξασφαλίσει επρκή ρευστότητα σε λογικό κόστος. Όµως, 
επειδή πολλές από τις δραστηριότητες της Τράπεζας 
συνδέονται µεταξύ τους, δεν είναι ασυνήθιστο να δεί 
κανείς άλλες πολιτικές ( πχ πολιτική δανείων ή πολιτική 
επενδύσεων) να ενσωµατώνουν όρια και περιορισµούς 
που να βοηθούν στη διαχέιριση της ρευστότητας της 
Τράπεζας.



Σωστό ή Λάθος
• Ένας βασικός στόχος της πολιτικής ρευστότητας είναι να 

εξασφαλίσει ότι υπάρχουν διαθέσιµα κεφάλαια για την αντιµετώπιση
των υποχρεώσεων της Τράπεζες τη στιγµή που καθίστανται 
απαιτητές να περιορίζεται ανάρµοστα η δυνατότητα εσόδων

• Γενικά υπάρχει ένα trade-off ανάµεσα στο πόσο έυκολα 
ρευστοποιήσιµο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο και στην απόδοση 
του. Για παράδειγµα, τα νοµίσµατα του ταµείου έχουν µηδενική 
απόδοση. Αντίθετα τα δάνεια, τα οποία έχουν σχετικά υψηλή 
απόδοση, είναι πολύ δύσκολα ρευστοποιήσιµα. Στην Τραπεζική, 
υπάρχει µια συνεχής δράση εξισορρόπησης µεταξύ κινδύνου και 
απόδοσης. Στη διαχείριση ρευστότητας η αντίστοιχη συναλλαγή είναι 
µεταξύ της ανάγκης για ρευστότητα και της ανάγκης για κέρδη.



Σωστό ή Λάθος
• Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις είναι φτωχό 
όριο για µια πολιτική ρευστότητας.

• Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις είναι λενα 
πολύ βασικό και απλό µέτρο ρευστότητας. Ως 
δείκτης της ικανότητας της Τράπεζας να 
υποστηρίξει την ανάπτυξη των δανείων µε 
υπάρχουσες καταθέσεις, αποτελεί σηµείο 
εκκίνησης για µια ανάλυση ρευστότητας. Επίσης 
είναι ένα µέτρο που περιλαµβάνεται από όλες τις 
τράπεζες στην πολιτική ρευστότητας τους



Σωστό ή Λάθος

• Οι ληκτότητες των δανείων δεν σχετίζονται 
µε τον κίνδυνο ρευστότητας.

• Οι ληκτότητες των δανείων θα επηρεάσουν 
τις εκτιµώµενες ανάγκες σε κεφάλαια,  
οπότε σχετίζονται πολύ µε τον κίνδυνο 
ρευστότητας.



∆άνειο σε default
• Το εστιατόριο  «Μάσα» δεν έχει πληρώσει τις τρεις τελευταίες δόσεις του δανείου του. 

Το αρχικό δάνειο ήταν για $100,000, και το τρέχον υπόλοιπο είναι $90,000. Παρόλο 
ότι το δάνειο είναι καλυµµένο µε το ακίνητο όπου στεγάζεται το εστιατόριο, το οποίο 
έχει µια εκτιµώµενη αξία $107,000, η διοίκηση της τΡάπεζας πιστεύει ότι θα είµαστε 
τυχεροί αν βρούµε καποιον να το αγοράσει για $100,000. Η διοίκηση πιστεύει 
επιπλέον ότι το ακίνητο µπορεί να χρειασθεί και ένα χρόνο µέχρι να πουληθεί.Τα 
έξοδα του ακινήτου εκτιµώνται σε περίπου $200 το µήνα. Για να βελτιώσει τις 
πιθανότητες πώλησης του ακινήτου ηΤράπεζα εκτιµά ότι θα χρεισθούν $6,000 για 
βαψίµατα. Επίσης η Τράπεζα πρέπει να πληρώσει 10% προµήθεια σε ένα µεσίτη για 
την πώληση του ακινήτου. 

• Είναι το δάνειο του εστιατορίου «Μάσα» σε default?
• Ναι, αφού δεν εξυπηρετείται σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους.

• Πόσο πρέπει να αυξήσει η Τράπεζα τις προβλέψεις της ώστε να καλύψει την 
αναµενόµενη ζηµιά του δανείου?

• Η ορθή απάντηση είναι $8,400. ∆ηλαδή, εκτιµώµενη αξία $107,000 µείον $7,000 (η 
Τράπεζα πιστεύει ότι θα εισπράξει µόνο  $100,000 από το ακίνητο αφού είναι ο 
πωλητής) µείον $2,400 για πάγια έξοδα του ακινήτου για ένα έτος µείον $6,000 για 
βαψίµατα µείον $10,000 προµήθει µεσίτη = $81,600. Με δανειακό υπόλοιπο $90,000, 
το ποσό της αναµενόµενης ζηµιάς είναι $8,400 ($90,000-81,600).



∆ανειακό χαρτοφυλάκιο
• Ας υποθέσουµε ότι η Χ-Bank έχει ένα δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους $100 

εκ στο τέλος του τριµήνου και προβλέψεις δανειακών ζηµιών $1.25 εκ; 
εποµένως τα δάνεια της µείον τις προβλέψεις καταγράφονται στη λογιστική 
της κατάσταση να σε ανέρχονται σε $98.75 εκ. Βασιζόµενη στην πρόσφατη 
εµπειρία της η X-Bank έχει προσδιορίσει ότι προβλέψεις ύψους  $1.5 εκ 
είναι απαραίτητες για να καλύψουν τις αναµενόµενες ζηµιές στο τέλος του 
επόµενου τριµήνου 

• Με τι ποσό πρέπει να επιβαρύνει η X-Bank τα αποτελέσµατα της ώστε οι 
προβλέψεις της λογιστικής της κατάστασης να είναι επαρκείς?

• $250,000. To εκτιµώµενο ύψος προβλέψεων για µια επαρκή λογιστική 
κατάσταση είναι $1,500,000. Το τρέχον υψος των προβλέψεων είναι 
$1,250,000. Χρειάζονται άλλες $250,000. Αυτό το ποσό είναι το ελάχιστο 
ποσό µε το οποίο πρέπει να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της ώστε να έχει 
µια επαρκή λογιστική κατάσταση από πλευράς προβλέψεων



• Έστω ότι η X-Bank έφερε τις προβλέψεις της στο 
απαιτούµενο ύψος του  $1.5 εκ. Κατά τη διάρκεια όµως 
του επόµενου τριµήνου διαπιστώνουν $750,000 µη 
εισπράξιµα δάνεια. Έστω επίσης ότι σε αυτό το ίδιο 
τρίµηνο η Τράπεζα καταφέρνει να εισπράξει $100,000 
από παλαιότερα δάνεια που είχαν διαγραφεί. Ποιο θα 
είναι το ύψος των προβλέψεων της Τράπεζας στο τέλος 
του τριµήνου, υποθέτοντας  ότι δεν θα υπάρξουν 
επιπρόσθετες προβλέψεις δανειακών ζηµιών?

• $850,000. Τα µη εισπράξιµα δάνεια µειώνουν το $1.5 
εκ κατά $750,000, που συνεπάγεται υψος προβλέψεων 
$750,000. Η ανάκτηση των $100,000 προστίθεται στο 
ύψος των προβλέψεω και έτσι  στο τέλος του τριµήνου οι 
προβλέψεις της Τράπεζας θα έχουν µειωθεί σε $850,000 
($1,500,000 -$750,000 + $100,000 = $850,000)


