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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Με τη συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία γίνεται προσπάθεια µελέτης των µοντέλων 

διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, των οποίων η ανάλυση και η διαχείριση 

βρίσκεται διεθνώς  στο επίκεντρο των εργασιών όλων των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 

Τον συντονισµό των εργασιών αυτών αναλαµβάνει η Επιτροπή της Βασιλείας, η 

οποία αρχικά µε το Σύµφωνο της Βασιλείας Ι, στην συνέχεια µε την Βασιλεία ΙΙ και τέλος, 

προς το παρόν, µε την Βασιλεία ΙΙΙ θέτει κανόνες και πλαίσια που ρυθµίζουν την οµαλή και 

βιώσιµη πορεία των τραπεζών. 

Η πρόσφατη διεθνής χρηµατοοικονοµική κρίση ώθησε τους Ευρωπαϊκούς 

µηχανισµούς στην διενέργεια stress tests που αφορούν την περίοδο 2011-2012 µε σκοπό την 

αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος, υπό ακραίες 

δυσµενείς συνθήκες. Κριτήριο αυτών των tests αποτελεί η κεφαλαιακή επάρκεια των 

τραπεζών. 

Πέρα από τις βιβλιογραφικές πηγές, η εργασία αυτή στηρίχθηκε και σε εµπειρική έρευνα.  

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: 

• Τραπεζικοί κίνδυνοι 

• ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

• VaR 

• Επιτροπή της Βασιλείας 

• Βασιλεία ΙΙΙ 

• Κεφαλαιακή επάρκεια 

• Tier I 

• Tier 2 

• Stress test 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σηµασία του κινδύνου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα πιστωτικά ιδρύµατα, έχει 

αποτελέσει αντικείµενο µελέτης πολλών επιστηµόνων της Οικονοµικής Επιστήµης, οι 

προσπάθειες των οποίων έχουν επικεντρωθεί ειδικότερα στον καθορισµό των διαφόρων 

µορφών χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και στην ανάπτυξη επιστηµονικών εργαλείων για την 

εκτίµηση και τη διαχείρισή τους. 

Τα τελευταία χρόνια, η αυξηµένη µεταβλητότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών, 

µε αποκορύφωµα την χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008 που συνοδεύτηκε από ένα µεγάλο 

αριθµό, εντυπωσιακών σε µέγεθος χρηµατοοικονοµικών απωλειών, έχει καταστήσει 

επιτακτική αυτή την αξιολόγηση και την διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων από 

την πλευρά των πιστωτικών ιδρυµάτων ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις 

εποπτικές απαιτήσεις, να υπάρχει συνεισφορά στην λήψη αποφάσεων και να βελτιώνονται οι 

επιδόσεις. 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όχι µόνο των πιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά και 

αυτής της εργασίας, βρίσκεται κυρίως η εκτίµηση και η διαχείριση του λειτουργικού 

κινδύνου, του πιστωτικού, του κινδύνου της αγοράς και του κινδύνου ρευστότητας. Για 

καθένα από αυτούς τους τοµείς, τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν διαµορφώσει µεθόδους και 

υποδείγµατα µέτρησης που βασίζονται τόσο σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά 

χαρακτηριστικά. 

Οι µέθοδοι και τα υποδείγµατα είναι πλήρως εναρµονισµένα µε τους κανόνες που 

έχουν επιβάλλει οι εποπτικές αρχές για την αντιµετώπιση των κινδύνων που αναλαµβάνουν 

τα πιστωτικά ιδρύµατα. Για την καλύτερη εφαρµογή και συντονισµό των ενεργειών 

λειτουργεί η Επιτροπή της Βασιλείας της οποίας ο ρόλος είναι ρυθµιστικός και εποπτικός και 

θέτει πλαίσια για την οµαλή και συντονισµένη λειτουργία των τραπεζών. 

Στην παρούσα εργασία , στο πρώτο µέρος θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας στους 

4 κινδύνους που αναφέραµε και παραπάνω (πιστωτικός, αγοράς, ρευστότητας και 

λειτουργικός), στην αντιµετώπιση και διαχείρισή τους από τα τραπεζικά ιδρύµατα καθώς και 

την συµβολή της Επιτροπής της Βασιλείας συµπεριλαµβανοµένων όλων των αλλαγών που 

έχουν πραγµατοποιηθεί µε την πάροδο του χρόνου µέχρι τις µεταρρυθµίσεις του Συµφώνου 

της Βασιλείας ΙΙΙ. Στο δεύτερο µέρος (εµπειρικό µέρος) επιδιώκεται η διερεύνηση και ο 

υπολογισµός των επιπέδων του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που σηµείωσαν τα πιστωτικά 
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ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο το διάστηµα 2005-2010 και η 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των stress tests που διενεργήθηκαν στις 17 Ιουλίου 2011. 

 Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά αναφορά στην δοµή και τη 

λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος η οποία καταλήγει στην περιγραφή των 

χαρακτηριστικών των πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µια ανάλυση της έννοιας του κινδύνου γενικότερα. Ο 

αναγνώστης πληροφορείται σύντοµα, για την σύνδεση του κινδύνου µε την αβεβαιότητα και 

για το ποιες είναι κύριες µορφές κινδύνου που αντιµετωπίζει µία επιχείρηση ή ένας µεγάλος 

οργανισµός. 

Στην συνέχεια, στο επόµενο κεφάλαιο, καταγράφονται και παρατίθενται οι ορισµοί 

των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Ακόµη δίνονται γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον 

τοµέα της ∆ιαχείρισης Κινδύνων και των βασικών δραστηριοτήτων του. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην Επιτροπή της Βασιλείας και στο 

περιεχόµενο του Συµφώνου της Βασιλείας Ι και της Βασιλείας ΙΙ µε τους τρεις πυλώνες που 

αυτό διαθέτει και τις προτάσεις του για την διαχείριση κινδύνων στα τραπεζικά ιδρύµατα. 

Στα επόµενα τέσσερα κεφάλαια γίνεται µία προσπάθεια να αναλυθούν τα µοντέλα 

µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου ρευστότητας, του κινδύνου αγοράς και 

τέλος του λειτουργικού κινδύνου. Η παρουσίαση γίνεται µε την σειρά που απαριθµήθηκαν 

παραπάνω οι κίνδυνοι. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής µας έρευνας γίνεται σύντοµη αναφορά 

στο Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ και στις µεταρρυθµίσεις που αφορούν τους τοµείς των 

Εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, του κινδύνου αντισυµβαλλόµενου, του δείκτη µόχλευσης και 

του κινδύνου ρευστότητας. 

Το δεύτερο και εµπειρικό µέρος αυτής της εργασίας αποτελεί προϊόν µιας έρευνας 

που πραγµατοποιήθηκε σε όλες τις εµπορικές ελληνικές τράπεζες. Σκοπός του πρώτου 

κεφαλαίου είναι ο υπολογισµός του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για το χρονικό διάστηµα 

2005-2010. Τα αποτελέσµατα αξιολογούνται, συγκρίνονται από χρονιά σε χρονιά και 

σχολιάζονται. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των stress tests του Ιουλίου 

2011και γίνεται αξιολόγηση της αντοχής του κάθε πιστωτικού ιδρύµατος. 

 



3 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ∆ΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

1.1 ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Υπήρξαν πολλά τα στάδια µέσα στην ιστορία που πέρασε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της 

Ελλάδας µέχρι να πάρει την σηµερινή του µορφή . Από την κυριαρχία της δραχµής και τις 

συνεχείς υποτιµήσεις της µέχρι την εποχή του ευρώ, του συνεχώς αυξανόµενου δανεισµού 

των καταναλωτών και της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης που ξέσπασε µε ένταση 

το φθινόπωρο του 2008 και κατέστησε το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε εξαιρετικά 

δεινή θέση. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση οι ελληνικές τράπεζες δεν µπορούσαν να µην δεχτούν 

και να επηρεαστούν κι αυτές από τις συνέπειες της κρίσης. Κι ενώ παγκόσµιοι κολοσσοί, 

όπως Lehman Brothers καταρρέουν, το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα κατάφερε και 

ξεπέρασε συγκριτικά µε άλλες χώρες, σχεδόν ανώδυνα, αυτή την παγκόσµια 

χρηµατοοικονοµική κρίση. Στη συνέχεια, όµως. δοκιµάζεται λόγω της δηµοσιονοµικής 

κρίσης και των συνεχών υποβαθµίσεων που υφίσταται το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τους οίκους 

αξιολόγησης. Παρά τα προβλήµατα όµως αυτά, οι τράπεζες κατάφεραν να επιδείξουν 

αξιοσηµείωτη αντοχή και να ξεπεράσουν τις δύσκολες µέρες χάρη σε µία σειρά 

χαρακτηριστικών που διαθέτουν όπως(Βασίλης Ράπανος-Πρόεδρος Ε.Ε.Τ) : 

• δεν είχαν εκτεθεί στους κινδύνους που αποτέλεσαν τις αιτίες της πρόσφατης διεθνούς 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 

• έχουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση, 

• προχώρησαν έγκαιρα στην αύξηση των προβλέψεών τους έναντι επισφαλών απαιτήσεων, 

• ακολούθησαν πολιτική συνετούς διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται στην 

τρέχουσα συγκυρία. 
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Οι πρώτες βάσεις του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος τέθηκαν στις αρχές 

του 19ου αιώνα µε την ίδρυση της «Εθνικής Χρηµατιστηριακής Τράπεζας» από τον Ιωάννη 

Καποδίστρια και συνεχίζουµε µε την ίδρυση της Ιονικής Τράπεζας, της Εθνικής τράπεζας το 

1841 και της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

1.2 Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αποτελείται από: 

• Τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπως οι αγορές χρήµατος και οι αγορές κεφαλαίων. 

Σκοπός τους είναι να διοχετεύουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια από τους δανειοδότες, 

δηλ. τις επιχειρήσεις ή τα άτοµα που επιθυµούν να επενδύσουν τα χρήµατά τους, 

στους δανειολήπτες, δηλ. όσους χρειάζονται κεφάλαια. 

• Τους ενδιάµεσους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, όπως οι τράπεζες και οι 

ασφαλιστικές εταιρείες. Οι οργανισµοί αυτοί φέρνουν έµµεσα σε επαφή τους 

δανειοδότες και τους δανειολήπτες. -ωστόσο, οι δανειολήπτες έχουν επίσης τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν κεφάλαια απευθείας από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές 

εκδίδοντας τίτλους, π.χ. µετοχές και οµόλογα. 

• Τις χρηµατοπιστωτικές υποδοµές, οι οποίες επιτρέπουν τη µεταβίβαση πληρωµών 

καθώς και τη διαπραγµάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισµό τίτλων. 

 

1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Η κύρια λειτουργία ενός χρηµατοπιστωτικό συστήµατος, είναι η διαµεσολάβηση 

µεταξύ πλεονασµατικών και ελλειµµατικών οικονοµικών µονάδων. Για την προστασία του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, 

θα πρέπει να εντοπίζονται οι κύριες πηγές κινδύνων και αδυναµιών, ενώ όλοι οι σχετικοί 

φορείς, όπως τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οι εποπτικές αρχές, θα πρέπει να 

ενηµερώνονται για τους κινδύνους. 

Στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται: 

1. Tα πιστωτικά ιδρύµατα, δηλ. ελληνικές εµπορικές τράπεζες, υποκαταστήµατα ξένων 

τραπεζών, συνεταιριστικές τράπεζες και ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί. 
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2. Oι θεσµικοί επενδυτές, δηλ. ασφαλιστικές εταιρίες, φορείς κοινωνικής ασφάλισης και 

οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. 

3. Oι λοιπές µη τραπεζικές επιχειρήσεις, δηλ. χρηµατιστηριακές εταιρίες, εταιρίες 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), εταιρίες πρακτόρευσης απαιτήσεων (factoring), εταιρίες 

παροχής πιστώσεων και εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών. 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Συστατικά στοιχεία και λειτουργίες χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

Πηγή : Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 

1.4 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
1.4.1 ΈΝΝΟΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

 

Τα Τραπεζικά ιδρύµατα αποτελούν την καρδιά του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος µιας 

χώρας. Είναι οργανισµοί των οποίων η τρέχουσα δραστηριότητα συνίσταται στην αποδοχή 

καταθέσεων από διάφορες µονάδες και στη χορήγηση κεφαλαίων µέσω του δανεισµού και 

των επενδυτικών δραστηριοτήτων στους ιδιώτες, στις επιχειρήσεις και στις κυβερνήσεις. 

συµβάλλοντας έτσι στην αναπτυξιακή διαδικασία µιας χώρας. Το πόσο αποτελεσµατική είναι 

αυτή η συµβολή, εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες:  
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• Από την ύπαρξη αξιόπιστου θεσµικού πλαισίου που διέπει την οικονοµική και 

κοινωνική ζωή και το βαθµό στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας.  

• Από τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσµατικότητα του ίδιου του τραπεζικού 

συστήµατος.  

Συνοψίζοντας, λοιπόν, τα τραπεζικά ιδρύµατα κατέχουν τον ρόλο του διαµεσολαβητή 

ανάµεσα σε αποταµιευτές και πιστούχους εξασφαλίζοντας το µετασχηµατισµό της 

ρευστότητας. Ταυτόχρονα αποτελούν και µέσα εφαρµογής της Νοµισµατικής Πολιτικής .  

 

1.4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

 

Οι κυριότερες λειτουργίες των τραπεζικών ιδρυµάτων είναι οι εξής: 

1. Η µεταφορά και η κατανοµή οικονοµικών πόρων από την αποταµίευση στην 

επένδυση σε δυναµικούς, κυρίως, κλάδους και στην ενίσχυση της κατανάλωσης.  

2. Η εξασφάλιση της απαιτούµενης ρευστότητας και της διαχείρισης του συστήµατος 

πληρωµών, στοιχεία απαραίτητα για την οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία της 

οικονοµίας.  

3. Η ανάληψη και διαχείριση χρηµατοπιστωτικών κινδύνων. 

4. Η διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών. 

 

Επιτελώντας αυτές τις βασικές λειτουργίες, το κάθε τραπεζικό σύστηµα συµβάλλει στην 

ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας µε την τόνωση της εγχώριας ζήτησης, τη χρηµατοδότηση 

δυναµικών κλάδων της οικονοµίας και καινοτόµων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Από εκεί και 

πέρα όµως όλες οι τράπεζες (ιδιωτικές, δηµόσιες, συνεταιριστικές κ.τ.λ.) έχουν αναπτύξει 

διάφορες λειτουργίες ώστε να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό. 

 

1.4.3 ΠΗΓΕΣ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Τα κέρδη ενός τραπεζικού ιδρύµατος προκύπτουν από: 

1. Την διαφορά µεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. 

2. Πάσης φύσεως προµήθεια. 

3. Κεφαλαιακά κέρδη από την διαπραγµάτευση χρεογράφων, που προκύπτουν από 

µεταβολές στα επιτόκια, τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τις τιµές των µετοχών. 
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4. Είσπραξη αµοιβής από την παροχή επενδυτικών και άλλων χρηµατοοικονοµικών 

συµβουλών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 

2.1 ΈΝΝΟΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

Η ετοιµολογία της λέξης risk(κίνδυνος) προέρχεται από την λατινική λέξη rescum που 

σηµαίνει κίνδυνος στη θάλασσα.  

Ο κίνδυνος εµπεριέχεται σε οποιαδήποτε πτυχή της κοινωνικής ζωής µας γενικά και 

στους οικονοµικούς τοµείς πιο ειδικά. Μέχρι πρόσφατα το ρυθµιστικό πλαίσιο των τραπεζών 

δεν τις επέτρεπε να αναλάβουν κινδύνους. Ωστόσο πρόσφατα, λόγω του κοινού 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, όλες οι τράπεζες αναλαµβάνουν  διάφορους τύπους 

οικονοµικών και µη οικονοµικών κινδύνων. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες αποτελούν ένα 

αναπόσπαστο τµήµα των τραπεζικών εργασιών που από τη φύση συνεπάγεται τους 

κινδύνους. 

Ένα πιστωτικό ίδρυµα όπως και κάθε άλλη εµπορική επιχείρηση η οποία λειτουργεί 

στα πλαίσια της οικονοµίας της αγοράς, διατρέχει την  πιθανότητα (φόβο) να υποστεί 

οικονοµικές ζηµίες και συνεπώς µείωση της καθαρής θέσης εξαιτίας της πραγµάτωσης ενός 

µη προσδοκώµενου γεγονότος. Η πιθανότητα αυτή στα χρηµατοοικονοµικά καλείται 

«κίνδυνος». Ο κίνδυνος είναι µία έννοια στενά συνδεδεµένη µε την αβεβαιότητα και 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά µε την ίδια σηµασία. Ως κίνδυνος λοιπόν µπορεί να οριστεί η 

αβεβαιότητα που συνδέεται µε κάποιο µη αναµενόµενο γεγονός. Τα αποτελέσµατα του 

γεγονότος αυτού δεν είναι πλήρως γνωστά, αλλά πιθανολογείται ότι θα κυµανθούν µέσα σε 

ένα εύρος αποτελεσµάτων. 
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2.2 ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 

Οι εταιρείες γενικά είναι εκτεθειµένες σε τρία είδη κινδύνων: 

I. Επιχειρηµατικοί κίνδυνοι(Business risk). 

II. Στρατηγικοί κίνδυνοι(Strategic risk). 

III. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι(Financial risk). 

Οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι συνδέονται µε την ανάληψη µίας ενέργειας από µία 

εταιρεία η οποία µπορεί να οδηγήσει σε εταιρική ζηµία συµπεριλαµβανοµένων και των 

χαµένων ευκαιριών από ενέργειες που δεν έγιναν από την διοίκηση της εταιρείας. Σκοπός της 

ανάληψης αυτή είναι η προσπάθεια δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και η 

αύξηση της αξίας των µετόχων της εταιρείας.  

Η έννοια αυτή του κινδύνου συµπεριλαµβάνει τόσο εσωτερικούς κινδύνους, οι οποίοι 

µπορούν να προβλεφθούν και να διαχειριστούν κατάλληλα από την επιχείρηση, όσο και 

εξωτερικούς προς την επιχείρηση κινδύνους που δεν µπορούν να ελεγχθούν απόλυτα από 

αυτή. 

Η µορφή µε την οποία ανακύπτουν είναι είτε ως άµεσες απειλές (καταστροφικά 

γεγονότα) οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία επίτευξης των στόχων είτε ως 

ευκαιρίες (εποικοδοµητικά γεγονότα) οι οποίες µπορούν να προσφέρουν ένα βελτιωµένο 

τρόπο για την επίτευξη των στόχων.  

Οι στρατηγικοί κίνδυνοι αναφέρονται στην αποτυχία απόδοσης του επιχειρηµατικού 

σχεδίου ανάπτυξης που έχει θέσει η εταιρεία και η αιτία είναι οι µεταβολές του 

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος της εταιρείας κυρίως σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. 

Η πρόβλεψη και η αντιστάθµιση αυτού του κινδύνου είναι δύσκολη, ωστόσο 

πραγµατοποιείται µε διασπορά του κινδύνου σε διαφορετικές επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες και σε διαφορετικές χώρες. 

Όσον αφορά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, ένας από τους ορισµούς που 

συναντά κανείς στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αφορά το τραπεζικό 

περιβάλλον, είναι ο εξής: 

Ως χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος ορίζεται η µεταβλητότητα της αξίας των στοιχείων 

ενεργητικού- παθητικού (εντός και εκτός ισολογισµού) και συνεπώς της καθαρής θέσης της 

Τράπεζας που προκύπτει ως αποτέλεσµα µεταβολών των παραµέτρων που επηρεάζουν την 

αξία των στοιχείων αυτών. Οι παράµετροι αυτές, όπως τα επιτόκια και οι συναλλαγµατικές 
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ισοτιµίες, καθορίζονται από την αγορά και το επιχειρησιακό περιβάλλον και δεν 

επηρεάζονται, κατά κανόνα, από τις ενέργειες της τράπεζας». 

Στον γενικό αυτό ορισµό περιλαµβάνονται πολλοί τύπου κινδύνου. Αυτοί οι διάφοροι 

τύποι κινδύνου που εµφανίζονται στην τραπεζική λειτουργία, δηµιουργούνται από τις θέσεις 

και τις σχέσεις που αναπτύσσει µε τους πελάτες της και τις συναλλαγές που πραγµατοποιεί 

στα πλαίσια των χρηµατοοικονοµικών αγορών(K.Κοσµίδου). Η κατανόηση των διαφόρων 

κινδύνων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και η διαχείριση των 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων είναι πλέον θεµελιώδους σηµασίας για την επιβίωση κάθε 

επιχειρηµατικής οντότητας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι διάφοροι τύποι χρηµατοοικονοµικών 

κινδύνων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

 
 3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Οι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 

 Κίνδυνοι αγοράς 

 Πιστωτικός κίνδυνος 

 Κίνδυνος ρευστότητας 

 Λειτουργικός κίνδυνος 

 Επιτοκιακός κίνδυνος 

 Πολιτικός κίνδυνος  

 Νοµικός κίνδυνος  

 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά σε πιθανές απώλειες εξαιτίας δυσµενών µεταβολών 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, τιµών µετοχών, επιτοκίων, τιµών εµπορευµάτων. Ο κίνδυνος 

αυτός µετράται ως µεταβολή της αξίας των αντίστοιχων ανοιχτών θέσεων ή των κερδών. 

∆ιακρίνεται σε: 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
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• Κίνδυνος µετοχών 

• Κίνδυνος επιτοκίων 

• Κίνδυνος εµπορευµάτων 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι άµεσα συνδεδεµένος µε τη φύση των δραστηριοτήτων µιας 

τράπεζας και ορίζεται ως ο κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων των πιστούχων της. Μπορεί 

να οδηγήσει σε σηµαντικές ζηµίες, επιδείνωση των οικονοµικών µεγεθών, ενώ µπορεί να 

κλονίσει µέχρι και την βιωσιµότητα της τράπεζας. 

Αν και ο πιο θεµελιώδης κίνδυνος για τα τραπεζικά ιδρύµατα, υποδείγµατα µέτρησής και 

διαχείρισής του έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. 

Ειδικότερες κατηγορίες του πιστωτικού κινδύνου είναι οι παρακάτω: 

� Κίνδυνος διακανονισµού πληρωµών: αναφέρεται στην πιθανότητα ο ένας από τους δύο 

αντισυµβαλλόµενους να αθετήσει τη συµφωνία, αφού ο άλλος έχει ήδη πληρώσει τα 

χρήµατα. Αυτός ο κίνδυνος ονοµάζεται και κίνδυνος «Herstatt» και εµφανίζεται στις 

περιπτώσεις που δεν υπάρχει ταυτόχρονη ανταλλαγή των αξιών. Η ύπαρξη ωστόσο 

διαφοράς ώρας συνεπάγεται καθυστερήσεις στην υλοποίηση της συναλλαγής. Όταν η 

Herstatt κατέρρευσε νωρίς το πρωί σύµφωνα µε τη γερµανική ώρα, οι πληρωµές σε 

δολάρια προς τις αµερικανικές τράπεζες που είχαν συµφωνηθεί τις δύο προηγούµενες 

ηµέρες δεν είχαν υλοποιηθεί. Οι αµερικάνικες τράπεζες µε υψηλή έκθεση σε δανεισµό 

προς την Herstatt αντιµετώπισαν κρίση ρευστότητας, που προκάλεσε τριγµούς στο 

αµερικάνικο σύστηµα πληρωµών. 

� Κίνδυνος χρέους: ο κίνδυνος αυτός απορρέει από την έκθεση µιας τράπεζας σε 

δανεισµό της κυβέρνησης και από την αδυναµία της πληρωµής και αναδιάρθρωσης 

του χρέους της. Μία τράπεζα δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία κάλυψής της γιατί 

σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του πιστούχου της-κράτος είναι πολύ 

δύσκολο να αντλήσει τα χρήµατά της µέσω εγγυήσεων αφού δεν µπορεί να 

διεκδικήσει κρατική περιουσία. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην βραχυπρόθεσµη έλλειψη ρευστότητας µίας 

τράπεζας για την αντιµετώπιση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών της. Η έννοια του 

κινδύνου αυτού συνδέεται µε αυτό που ονοµάζουµε «οριζόντια διακράτηση χαρτοφυλακίου», 

σύµφωνα µε την οποία αναφερόµαστε αφενός σε µια συναλλαγή που δεν µπορεί να 

εκτελεστεί στην επικρατούσα τιµή εξαιτίας ανεπαρκούς δραστηριότητας της αγοράς και 

αφετέρου στην περίπτωση αδυναµίας εξυπηρέτησης χρηµατορροών, που µπορεί να οδηγήσει 

σε ρευστοποίηση θέσεων σε δυσµενείς τιµές. 
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Ο λειτουργικός κίνδυνος αφορά σε πιθανές απώλειες λόγω ανεπαρκών συστηµάτων , 

αποτυχιών του management, ελλιπών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, απάτης, ή 

ανθρώπινου σφάλµατος Τέτοια προβλήµατα πιθανόν να προκύψουν από αδυναµία ανάληψης 

προληπτικής δράσης. 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την αναντιστοιχία των 

επιτοκίων τόσο στον όγκο όσο και στην διάρκεια των τίτλων, των µετοχών, των στοιχείων 

εκτός ισολογισµού, των υποχρεώσεων. Μια µεταβολή των επιτοκίων µπορεί να επηρεάσει 

τόσο την κερδοφορία της τράπεζας όσο και την αξία της µετοχής της.  

Ο πολιτικός κίνδυνος έχει να κάνει µε ένα σύνολο από κινδύνους από την απλή επιβολή 

περιορισµών στα επιτόκια µέχρι και την εθνικοποίηση µίας τράπεζας. Συνδέεται µε τις 

πολιτικές παρεµβάσεις στις εργασίες µιας ιδιωτικής τράπεζας. 

Ο νοµικός κίνδυνος αφορά στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της τράπεζας 

και το οποίο αλλάζει συνεχώς επηρεάζοντας και την κερδοφορία της τράπεζας. Επιπλέον 

αφορά στην αµφισβήτηση της ισχύος κάποιων όρων ή του συνόλου των όρων των 

συµβάσεων που έχουν υπογραφτεί. Κυρίως εννοούµε την αµφισβήτηση της δυνατότητας, 

βάσει του νοµοθετικού πλαισίου, ενός εκ των συµβαλλοµένων να υπογράψει τη σύβαση. 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος προέρχεται από τις µεταβολές των ισοτιµιών των 

νοµισµάτων, που επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγµα που έχει λάβει µία τράπεζα για την 

διαχείριση των διαθεσίµων της ή των διαθεσίµων των πελατών της.  

  Για να αντιµετωπισθεί η κάθε µορφή κινδύνου πρέπει να αναπτυχθεί µια ξεχωριστή 

στρατηγική αντιστάθµισης ή εξουδετέρωσής του. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να 

αναγνωρισθεί η πηγή και η φύση του κάθε κινδύνου, ώστε να αποφασισθεί η 

αποτελεσµατικότερη και ενδεικνυόµενη ανά περίπτωση επιλογή αντιµετώπισής του.  

 

3.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Ο Τοµέας της ∆ιαχείρισης Κινδύνων γίνεται ολοένα και πιο σηµαντικός λόγω των 

Απαιτήσεων του δεύτερου συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel II) αλλά και των 

Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απαιτήσεις και Οδηγίες που πρέπει να Υιοθετηθούν από 

όλες τις Τράπεζες ∆ιεθνώς. 

Η διαχείριση κινδύνου θα έπρεπε να είναι µία συνεχής και αναπτυσσόµενη διεργασία, 

η οποία διατρέχει τη στρατηγική του οργανισµού και την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. 
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Θα πρέπει να προσεγγίζει µεθοδικά όλους τους κινδύνους που περιβάλλουν τις παλαιότερες, 

τρέχουσες και ιδιαιτέρως τις µελλοντικές δραστηριότητες του οργανισµού. Πρέπει να είναι 

ενσωµατωµένη στην κουλτούρα του οργανισµού µαζί µε µία αποτελεσµατική πολιτική και 

ένα πρόγραµµα µε επικεφαλή την ανώτερη διοίκηση.  

∆ιαχείριση κινδύνων είναι το σύνολο των συντονισµένων ενεργειών, στις οποίες 

προβαίνει η διοίκηση ενός πιστωτικού ιδρύµατος µε στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση 

των αρνητικών επιπτώσεων στην καθαρή θέση, στα έσοδα ή στα κέρδη του από την επίδραση 

ενός ή περισσοτέρων κινδύνων. 

Η διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων έχει σκοπό τη δηµιουργία αξίας για την 

εταιρεία χρησιµοποιώντας χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και τεχνικές προκειµένου να 

διαχειρισθεί τα ανοίγµατα της εταιρείας στους διάφορους κινδύνους. Υπογραµµίζει το 

γεγονός ότι η επιβίωση ενός οργανισµού εξαρτάται κυρίως από τις ικανότητές του ίδιου να 

προβλέψει και να προετοιµαστεί για τον κίνδυνο παρά από το να αναµένει να συµβεί και 

απλά να αντιδράσει. 

Με λίγα λόγια οι βασικοί στόχοι είναι: 

–Βελτίωση της σχέσης κινδύνου απόδοσης. 

–Εξασφάλιση ότι οι κίνδυνοι διατρέχονται συνειδητά και υπάρχει πλήρη έγνοια για τον τρόπο 

που θα µετρηθούν και θα µετριαστούν, έτσι ώστε ο οργανισµός να µην υποστεί απαράδεκτες 

ζηµιές. 

 

3.2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Οι βασικές δραστηριότητες της διαχείρισης κινδύνων είναι οι εξής: 

•Αναγνώριση και κατανόηση των κινδύνων που αναλαµβάνει ο οργανισµός. 

•Μέτρηση των κινδύνων. 

•Παρακολούθηση, έλεγχος και σχεδιασµός αντιµετώπισης των κινδύνων. 

•Επικοινωνία / ενηµέρωση. 

Για την διαχείριση των διάφορων κινδύνων έχουν υιοθετηθεί επιτροπές που 

εξειδικεύονται αποκλειστικά στον χειρισµό µίας κατηγορίας κινδύνου, όπως Risk 

Management Committee, Credit Policy Committee, Asset Liability Committee κ.ά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

4.1 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ  

 

Η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee) ιδρύθηκε στο τέλος του 1974, µετά από 

πρωτοβουλία των διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της «Οµάδας των 10» χωρών Πιο 

συγκεκριµένα µέλη της είναι τα ακόλουθα κράτη: ΗΠΑ, Γερµανία, Ιαπωνία, Γαλλία, Μεγάλη 

Βρετανία, Καναδάς, Ολλανδία, Ιταλία, Ελβετία, Λουξεµβούργο, Ισπανία Σουηδία, Βέλγιο. 

Στην πραγµατικότητα συµµετέχουν 10 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Καναδάς, 

ΗΠΑ και Ιαπωνία, µε σκοπό τη διαµόρφωση οµοιόµορφων κανόνων ελέγχου και εποπτικών 

πρακτικών για το τραπεζικό σύστηµα. Κεντρικός της άξονας είναι η διασφάλιση της 

σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος.  

Η ίδρυση της επιτροπής πραγµατοποιήθηκε σε µια περίοδο µεγάλης αβεβαιότητας στη 

διεθνή οικονοµία και ιδιαίτερα στο χώρο του συναλλάγµατος, των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών και των τραπεζών. Στο χώρο του συναλλάγµατος η αβεβαιότητα ήταν αποτέλεσµα 

της κατάρρευσης του συστήµατος των σταθερών ισοτιµιών, το οποίο είχε υιοθετηθεί από τις 

ανεπτυγµένες χώρες το 1944 στο Breton Woods των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Άµεσο 

αποτέλεσµα της κατάρρευσης αυτής ήταν η εµφάνιση του συναλλαγµατικού κίνδυνου στον 

χρηµατοοικονοµικό χώρο. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασµό µε την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, 

που συνέπεσε χρονικά, και τη συνακόλουθη οικονοµική ύφεση δηµιούργησε σηµαντικά 

προβλήµατα και στην τραπεζική αγορά. Έτσι, αναδείχθηκε απαραίτητη η προσφυγή στη 

διεθνή συνεργασία ώστε αφενός µεν να κατανοηθεί το διεθνές τραπεζικό σύστηµα και 

αφετέρου να υιοθετηθούν εποπτικοί κανόνες και πρότυπα κατάλληλα για τη διασφάλιση της 

σταθερότητας. 

Οι κεντρικές τράπεζες των G-10 χωρών ανέλαβαν το συντονισµό και την υλοποίηση 

µίας ενιαίας στρατηγικής γύρω από τη διαχείριση των κινδύνων, δηµιουργώντας την 

Επιτροπή της Βασιλείας,(ειδική επιτροπή της τράπεζας των ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών που 

ασχολείται µε την εποπτεία των τραπεζών). Από τότε οι «σοφοί» της Επιτροπής εξετάζουν 
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και αναλύουν τις εξελίξεις στις οικονοµίες και το τραπεζικό σύστηµα για τη δηµιουργία όσο 

το δυνατόν αποτελεσµατικότερου πλαισίου. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχει κάποια τυπική υπερεθνική εποπτική εξουσία ή 

αρµοδιότητα, οποιασδήποτε µορφής. Οι προτάσεις της, τα εποπτικά πρότυπα, οι εποπτικοί 

κανόνες και οι σχετικές οδηγίες που διαµορφώνει δεν επιβάλλονται. Αντίθετα, εισηγείται 

πρακτικές µε συµβουλευτικό χαρακτήρα, προσδοκώντας ότι θα γίνουν αποδεκτές από τις 

εθνικές αρχές και βάσει τούτων θα προτείνουν ενέργειες, υποχρεωτικής ή άλλης µορφής, που 

ανταποκρίνονται µε τον καλύτερο τρόπο στα δεδοµένα της οικείας αγοράς. Με τον τρόπο 

αυτό η επιτροπή ενθαρρύνει τη σύγκλιση προς µία κοινή προσέγγιση και κοινώς αποδεκτούς 

κανόνες, χωρίς να προσπαθεί να επιβάλλει λεπτοµερή εναρµόνιση των εποπτικών τεχνικών 

που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη. 

Βασική αποστολή της Βασιλείας είναι η θωράκιση του συστήµατος και η διασφάλιση 

της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος. Τα κύρια µέσα για την υλοποίηση 

του στόχου είναι: 

• Ανταλλαγή πληροφοριών για τις ρυθµίσεις θεµάτων εποπτείας σε εθνικό επίπεδο.  

• Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κανόνων και τεχνικών εποπτείας του 

διεθνούς τραπεζικού συστήµατος.  

• Θέσπιση ελάχιστων προτύπων και κανόνων εποπτείας σε δραστηριότητες και θέµατα 

κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτό.  

 

4.2 ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι 
 

Αυτά τα πρότυπα εισήχθησαν το 1988 ως το σύµφωνο της Βασιλείας Ι (Basel Capital ή 

Accord Basel I), το οποίο αφού εγκρίθηκε από τις αρχές των χωρών της Οµάδας των ∆έκα, 

δόθηκε για εφαρµογή στις τράπεζες τον Ιούλιο του 1988, µε τελικό χρόνο εφαρµογής την 31-

12-1992. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα του συµφώνου αυτού η Κεφαλαιακή Επάρκεια, που 

στόχευε να θέσει ελάχιστο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που έπρεπε να διατηρεί κάθε πιστωτικό 

ίδρυµα σε σχέση µε τον αναλαµβανόµενο Πιστωτικό Κίνδυνο. Ήταν η πρώτη φορά που 

συνδέθηκε το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων µε τον Πιστωτικό Κίνδυνο και καθιερώθηκε ο 

συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας για την αντιµετώπιση του Πιστωτικού Κινδύνου. Ο 

Συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας ορίζεται ως ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων του 

Πιστωτικού Ιδρύµατος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός ισολογισµού στοιχεία, 

σταθµισµένα ανάλογα µε τον κίνδυνό τους. Η ελάχιστη τιµή του συντελεστή καθιερώθηκε το 
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8% και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τον κίνδυνο µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του 

αντισυµβαλλόµενου σε όλες τις µορφές. 1 

Το 1996 έχουµε διεύρυνση της Βασιλείας Ι µε την ενσωµάτωση κανόνων εποπτείας 

και για τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από τις ανοικτές θέσεις συναλλάγµατος, τους 

εµπορικούς τίτλους χρέους. 

 
4.3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ 
 

Από τη δηµοσίευση της Βασιλείας Ι το εύρος των τραπεζικών δραστηριοτήτων έχει επεκταθεί 

και η ανάπτυξη σύνθετων δοµών επιχειρηµατικής ιδιοκτησίας έχει επιταχυνθεί. Ως εκ τούτου, 

τον Ιούνιο του 1999, η Επιτροπή της Βασιλείας δηµοσίευσε την Βασιλεία ΙΙ (International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards), η οποία αναφέρεται σε ένα 

αναθεωρηµένο πλαίσιο σκοπός του οποίου είναι η αντικατάσταση της Συνθήκης της 

Κεφαλαιακής Επάρκειας του 1988. 

Το νέο πλαίσιο επεκτείνεται όσο αφορά την κεφαλαιακή εποπτεία, σε θέµατα 

εποπτικού ελέγχου, πειθαρχίας της αγοράς και στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η 

τελευταία αναθεώρηση περιέχει µερικές σηµαντικές και πρωτοποριακές ιδέες, που πρέπει να 

υιοθετήσουν οι εθνικές εποπτικές αρχές. Η αναθεώρηση του Εποπτικού Πλαισίου το 2001 

περιλαµβάνει και επιπλέον Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για την κάλυψη ζηµιών που ενδέχεται 

να προέλθουν από Λειτουργικό Κίνδυνο, όπως προβλήµατα σε τεχνικά συστήµατα 

υποστήριξης, ανθρώπινα λάθη, φυσικές καταστροφές ή παράνοµες πράξεις. 

Το θεσµικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ βασίζεται σε 3 Πυλώνες. 

 

                                                           
1
 k=  ≥ 8% 

Όπου k=συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας 

Εποπτικά κεφάλαια= Βασικά+ Συµπληρωµατικά 

Βασικά(≥ 4%)= Μετοχικό+ Αποθεµατικό+ Κέρδη κ.ά 

Συµπληρωµατικά= Αποθεµατικά αναπροσαρµογής+ οµολογιακά δάνεια µειωµένης εξασφάλισης κ.ά 

Σύνολο ανοιγµάτων σε κινδύνους τραπεζικού και εµπορικού χαρτοφυλακίου ( κίνδυνοι πιστωτικοί+ αγοράς) 



16 

 

4.3.1 ΠΥΛΩΝΑΣ I (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ) 

 

Σ’ αυτόν τον πυλώνα γίνεται µερική τροποποίηση του τρόπου υπολογισµού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ενώ τα εποπτικά ίδια κεφάλαια, στον αριθµητή του κλάσµατος 

του δείκτη φερεγγυότητας, και η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια ίση µε 8%, παραµένουν ως 

έχουν, η κύρια διαφοροποίηση έγκειται στην µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου 

περιλαµβανοµένης και της εποπτικής αντιµετώπισης των µέσων και τεχνικών µείωσης του εν 

λόγω κινδύνου, καθώς και στην καθιέρωση επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον 

λειτουργικό κίνδυνο. 2 

Για την µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου παρέχονται δύο κύριες εναλλακτικές 

µέθοδοι: α) Η τυποποιηµένη (Standardized) (Π∆ΤΕ 2588/07 )στην οποία έχουµε συσχέτιση 

συντελεστών µε διαβαθµίσεις rating agencies και β) Η εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων (IRB) 

(2589/2007) στην οποία έχουµε συσχέτιση συντελεστών µε διαβαθµίσεις εσωτερικών  

συστηµάτων rating των τραπεζών.  

  

Συντελεστές στάθµισης : % ανοίγµατος 

Πίνακας 1: Τυποποιηµένη Προσέγγιση  Ενδεικτικά Ανοίγµατα Εντός Ισολογισµού 

 rating  Προς Προς Τράπεζες  Προς Retail   LTV <75%) 

1.  ΑΑΑ … AA-  0 20 2 20 75 35*  

2.  A+ … A-  2       50  0  75  35 

3.  BBB+…BBB-  50  20  50  100 75  3 

4.  BB+…BB-  100  50  100  100  75  35 

5.  B+ … B-  100  50  100  150  75  35 

6.  CCC και κάτω 150  150  150  150  75  35 

7.  Unrated  100  20  50  100  75   5 
 

Πηγή: Bank of International Settlements (BIS) 

                                                           
2
 Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται τώρα ως εξής: 

k=  ≥ 8% 

Όπου Σύνολο ανοιγμάτων σε κινδύνους τραπεζικού και εμπορικού χαρτοφυλακίου ( κίνδυνοι πιστωτικοί+ 

λειτουργικοί+ αγοράς) 
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Πίνακας 2: IRB: Ενδεικτικές εκτιµήσεις RWs επιχειρηµατικών, στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων ως 
συνάρτηση των PDs , των ποσοστών LGD (καθορισµένων από εποπτικές αρχές, 45%, 25% κλπ) και των 
πωλήσεων ( για τις επιχειρήσεις) – Κεφ. Υποχρεώσεις = RWs *8%  

 

Πηγή : Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A 

Revised Framework - Comprehensive Version 2006 

 

  Για τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, τα πιστωτικά 

ιδρύµατα µπορούν να χρησιµοποιούν τις εποπτικές µεθόδους για τον υπολογισµό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων.  

Πιστωτικά ιδρύµατα µε σηµαντικού ύψους χαρτοφυλάκια συναλλαγών ή/και µε 

θέσεις σε πολλά και διαφορετικά προϊόντα και σε παράγωγα, θα χρησιµοποιούν για την 

εκτίµηση του κινδύνου αγοράς εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης (π.χ. VAR models) όπως και 

αναλύουµε παρακάτω. 

 Για τη µέτρηση του Λειτουργικού Κινδύνου παρέχονται τρεις βασικές µέθοδοι 

µέτρησής του η µέθοδος του Βασικού ∆είκτη (Basic Indicator Approach) η Τυποποιηµένη 

Μέθοδος (Standardized Approach) οι Εξελιγµένες Προσεγγίσεις Μέτρησης (Advanced 

Measurement Approach). Όπως και οι 2 παραπάνω κίνδυνοι, έτσι κι αυτός αναλύεται 

παρακάτω στην εργασία αυτή. 
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4.3.2 ΠΥΛΩΝΑΣ II (ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 

 

Το µέρος αυτό του πλαισίου εισάγει γενικές αρχές τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται η 

κεφαλαιακή επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυµάτων πέραν των µηχανισµών του πρώτου 

πυλώνα. Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα εκτίµησης κεφαλαιακής 

επάρκειας και να καθορίζουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των κινδύνων 

που αναλαµβάνουν. 

Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους κινδύνους καθώς και τις διαδικασίες 

παρακολούθησης και µέτρησης αυτών και δύνανται να απαιτούν πρόσθετες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε τις διατάξεις του 

πρώτου πυλώνα ή κάποιοι κίνδυνοι που δεν αντιµετωπίζονται από τον πρώτο πυλώνα , δεν 

έχουν καλυφθεί επαρκώς µε κεφάλαια από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα. Έτσι λοιπόν, όσες 

τράπεζες εκτιµάται στην αγορά ότι ανήκουν σε υψηλού κινδύνου ιδρύµατα ή έχουν 

ανεπαρκές σύστηµα διαχείρισης κινδύνων, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις µέσω 

υψηλότερων περιθωρίων επιτοκίου στο διατραπεζικό δανεισµό και στο εκδιδόµενο χρέος. 

Οι γενικές αρχές που διέπουν το µέρος αυτό του πλαισίου είναι:  

 

α) Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα θα πρέπει να έχουν διαδικασία εκτίµησης της συνολικής 

κεφαλαιακής τους επάρκειας σε σχέση µε τους κινδύνους που αναλαµβάνουν ανάλογα µε την 

στρατηγική τους και 

β) Οι εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τις εσωτερικές εκτιµήσεις των Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια και την στρατηγική τους καθώς επίσης 

και την ικανότητα τους να παρακολουθούν και να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις που 

αφορούν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα 

εφόσον δεν είναι ικανοποιηµένες µε το αποτέλεσµα της σχετικής διαδικασίας. 

γ) Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να απαιτούν από τις τράπεζες να λειτουργούν µε δείκτες 

κεφαλαίου πάνω των καθορισµένων.  

δ) Οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να παρεµβαίνουν σε περίπτωση που εντοπίζεται κίνδυνος 

πτώσης των επιπέδων κεφαλαίου. Προκειµένου να αποφευχθεί µια τέτοια πτώση, κάτω από 

τα επίπεδα που απαιτούνται από την Επιτροπή, οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να απαιτούν 

άµεσες διορθωτικές κινήσεις.  

  



19 

 

4.3.3 ΠΥΛΩΝΑΣ III (ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) 

 

Σκοπός του πυλώνα είναι να συµπληρώσει τα θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας του πρώτου 

πυλώνα και τα θέµατα εποπτείας του δεύτερου πυλώνα. Πιο συγκεκριµένα, η επιτροπή µε 

αυτόν τον πυλώνα, επιδιώκει να ενθαρρύνει την πειθαρχία µέσω της αγοράς, ούτως ώστε να 

συνεχιστεί η προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας αλλά και η προώθηση της 

ασφάλειας και σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Ουσιαστικά, η επιτροπή 

δεν αρκείται στον έλεγχο των τραπεζών από τις εποπτικές αρχές. Μέσω των παρακάτω 

διατάξεων, που καλύπτουν τέσσερις περιοχές, τους υποχρεώνει να δηµοσιοποιούν ποσοτικά 

και ποιοτικά στοιχεία σχετιζόµενα µε τους αναλαµβανόµενους χρηµατοοικονοµικούς και 

λοιπούς κινδύνους. 

• Απαιτήσεις σε κεφάλαια: Θα πρέπει να καταγράφεται και να εξηγείται ο τρόπος µε 

τον οποίο οι επενδύσεις συµµετέχουν στον υπολογισµό του κινδύνου και στις 

υποχρεώσεις κεφαλαίου.  

• ∆οµή κεφαλαίων: Θα πρέπει να υπάρχει λεπτοµερής αναφορά της φύσης και του 

σκοπού όλων των στοιχείων του κεφαλαίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από τα κεφάλαια.  

• Έκθεση στον κίνδυνο: Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά στην 

έκθεση των τραπεζών στους κινδύνους αλλά και όσον αφορά στην διαχείριση του 

κινδύνου αυτού από τις τράπεζες.  

• Κεφαλαιακή επάρκεια: Θα πρέπει να είναι γνωστό το επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας 

των τραπεζών, τόσο για το σύνολο των δραστηριοτήτων όσο και για µεµονωµένες 

περιοχές δραστηριότητας που εµπεριέχουν ρίσκο.  

• Σε περίπτωση που κάποια τράπεζα δεν συµµορφώνεται µε τις συστάσεις που αφορούν 

στις γνωστοποιήσεις που υπαγορεύει ο τρίτος πυλώνας, πρέπει να αναµένεται η λήψη 

µέτρων από τις εποπτικές αρχές για τη διόρθωση αυτής της κατάστασης. Η ισχύς των 

µέτρων αυτών εξαρτάται από τη φύση, τις επιπτώσεις και τη διάρκεια της µη 

συµµόρφωσης. Επιπλέον, θέµα που ανακύπτει µέσα από τον τρίτο πυλώνα είναι η 

συχνότητα των γνωστοποιήσεων. Οι ετήσιες γνωστοποιήσεις κρίνονται ανεπαρκείς 

ενώ οι γνωστοποιήσεις σε εξαµηνιαία ή και τριµηνιαία βάση είναι καταλληλότερες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Η µέτρηση και η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου µέσω συστηµάτων επιβάλλεται από 

τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας ΙΙ , από τις εποπτικές αρχές δηλαδή την 

Τράπεζα της Ελλάδος µέσω πράξεων του ∆ιοικητή της, από διεθνείς οργανισµούς 

αξιολόγησης, από τα ∆ιεθνή πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και από το 

γεγονός ότι η αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού οδηγεί σε ανάληψη υψηλότερων 

κινδύνων και το γεγονός ότι οι τράπεζες ζητούν τρόπους πρόληψης, αντιµετώπισης και 

ελέγχου αυτού του κινδύνου. 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου είναι πρωταρχικής σηµασίας για τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα γιατί σκοπός του είναι να αναλαµβάνουν, να µεσολαβούν και να 

συµβουλεύουν για χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Είναι απαραίτητο να µπορούν να 

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

αποτιµούν και να τους ελέγχουν. Ο Wilson (1998) αναφέρει ότι τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα ολοένα και περισσότερο ασχολούνται µε τη µέτρηση και τη διαχείριση του 

κίνδυνου σε επίπεδο χαρτοφυλακίου και δανείων, εκτός από το επίπεδο των συναλλαγών. 

 

5.2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
5.2.1 Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

 

Υπάρχουν πολλοί ορισµοί για την αφερεγγυότητα, συνήθως όµως ορίζεται ως η αθέτηση 

εξόφλησης µιας υποχρέωσης (payment default) η οποία αθέτηση εκδηλώνεται, όταν µια 

προγραµµατισµένη πληρωµή δεν εξοφλείται για κάποιο χρονικό διάστηµα µετά τη λήξη της. 

Συνήθως, το χρονικό αυτό διάστηµα είναι µικρό, για παράδειγµα 3 µήνες. 

Οι τράπεζες µετρούν τον κίνδυνο αφερεγγυότητας χρησιµοποιώντας ιστορικά 

στοιχεία για δανειζόµενους µε χαρακτηριστικά παρόµοια µε τον υπό εξέταση. Συχνά 
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χρησιµοποιούν στοιχεία που δηµοσιεύονται από εταιρίες αξιολόγησης, όπως η Moody’s, η 

Standard & Poor’s, ενώ πολλές τράπεζες καταφεύγουν στη δηµιουργία δικών τους 

συστηµάτων αξιολόγησης και ταξινόµησης. 

Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας µετράται από την πιθανότητα εµφάνισης του γεγονότος 

αυτού και εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του δανειζοµένου, η οποία, µε τη σειρά 

της, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το µέγεθος της εταιρείας, οι παράγοντες 

ανταγωνισµού, οι συνθήκες της αγοράς, η ποιότητα της διοίκησης της επιχείρησης και οι 

µέτοχοι. Όσον αφορά την ποσοτική αποτίµηση του κινδύνου αφερεγγυότητας, είναι πολύ 

δύσκολη. 

Συνεπώς, η µέτρηση της πιθανότητας αφερεγγυότητας δεν είναι άµεση. Συνήθως, 

χρησιµοποιούνται ιστορικά στατιστικά στοιχεία µέσω ειδικών εταιρειών κατάταξης ή 

θεσµικών οργανισµών και στατιστικών υπηρεσιών (credit rating agencies). Από αυτές τις 

στατιστικές πληροφορίες προσδιορίζεται ένας συντελεστής (ratio of defaults) που 

χρησιµοποιείται για την προσέγγιση της πιθανότητας αφερεγγυότητας. Ο συντελεστής αυτός 

για δεδοµένη χρονική περίοδο, είναι ο λόγος της αφερεγγυότητας προς το σύνολο του 

δείγµατος των δανειζόµενων.  

 

5.2.2 Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

 

Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές δανεισµού η καλύτερη εγγύηση για την οµαλή εξυπηρέτηση 

και την αποπληρωµή ενός δανείου είναι η καλή οικονοµική κατάσταση και οι καλές 

προοπτικές για την πορεία των εργασιών του δανειζόµενου. Ωστόσο, πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη και οι εξασφαλίσεις που συνοδεύουν µία χρηµατοδότηση, αφού κάποιες φορές ο 

δανειζόµενος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Από το είδος των 

εξασφαλίσεων εξαρτάται ο κίνδυνος ανάκτησης, δηλαδή το µέρος της χρηµατοδότησης που 

δεν θα καλυφθεί από τις εξασφαλίσεις στην περίπτωση της αφερεγγυότητας του 

δανειζόµενου. Οι εξασφαλίσεις χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τις ενοχικές και τις 

εµπράγµατες. 

Η ανάκτηση µέρους της ζηµίας σε περίπτωση αφερεγγυότητας δεν είναι προβλέψιµη 

και εξαρτάται από τον τύπο της αφερεγγυότητας και άλλους παράγοντες, όπως οι εγγυήσεις 

από τον δανειζόµενο και για τον λόγο αυτό υπάρχει ο κίνδυνος ανάκτησης. Το είδος της 

εγγύησης που προσφέρει ο δανειολήπτης στην τράπεζα σε περίπτωση που αδυνατεί να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, θα πρέπει να εκποιηθούν για να καλύψει το 
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χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα τις ζηµίες που προέκυψαν από αυτή την αθέτηση. Η τράπεζα όµως 

δεν µπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων αν θα µπορέσει να πουλήσει στο µέλλον και σε ποια 

τιµή τα στοιχεία που έχει λάβει ως εγγύηση και γι’ αυτό πλέον οι τράπεζες ζητούν ως 

εγγύηση αντικείµενα, των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό του δανεισµού σε ποσοστό 

ανάλογο µε το είδος των εγγυήσεων. 

 

5.2.3 Η ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

 

Η έκθεση στον κίνδυνο είναι το ποσό που βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω του δανεισµού και 

µελλοντικά, λόγω αφερεγγυότητας, δεν είναι πάντοτε σηµαντική. Για µερικές, µάλιστα, 

δραστηριότητες είναι µηδενική. Για δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει προσδιορισµένος 

τρόπος εξόφλησης, η έκθεση στον κίνδυνο είναι πολύ µικρή ή και αµελητέα. Θα µπορούσαµε 

να πούµε ότι αν ο κίνδυνος αφερεγγυότητας αποτελεί την ποιοτική πλευρά του πιστωτικού 

κινδύνου, τότε η έκθεση στον κίνδυνο αποτελεί την ποσοτική του πλευρά. 

Οι βασικές παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της έκθεσης 

στον πιστωτικό κίνδυνο είναι οι εξής: 

• Η «πιθανότητα αθέτησης» (Probability of Default - PD) 

Μία τράπεζα προκειµένου να καθορίσει την προβλεπόµενη πιθανότητα αθέτησης πληρωµών 

ενός δανειολήπτη ακολουθεί µία ανάλυση η οποία εστιάζεται σε χαρακτηριστικά του 

δανειολήπτη, τόσο οικονοµικά όσο και µη οικονοµικά. 

Αν ονοµάσουµε την πιθανότητα αθέτησης d, τότε βλέπουµε πως είναι συνάρτηση της 

ποιότητας της πληροφόρησης του δανειολήπτη (Ι), του χαρακτήρα του (C), του επιπέδου και 

της σταθερότητας την ταµειακής ροής(CF), της πραγµατικής καθαρής θέσης του(NW) και 

των εγγυήσεων που δίνει (G).  

d (default risk) = f [I, C, CF, NW, G] 

Όταν ένας από τους παράγοντες αυτούς επιδεινώνεται, η προσδοκώµενη πιθανότητα 

αθέτησης πληρωµών αυξάνεται, και αντιστρόφως.  

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως οι παραπάνω παράµετροι επηρεάζονται από την 

κατάσταση της οικονοµίας (τεχνολογία, ανταγωνισµός, οικονοµικός κύκλος, επίπεδο τιµών, 

ποσοστό ανεργίας, ισοζύγιο πληρωµών). 
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• Η «ζηµία σε περίπτωση αθέτησης» (Loss Given Default - LGD), δηλαδή ο λόγος της 

ζηµίας από άνοιγµα εξαιτίας της αθέτησης υποχρεώσεων από έναν αντισυµβαλλόµενο 

προς το ανεξόφλητο, κατά τον χρόνο της αθέτησης, ποσό (ποσοστό ανάκτησης). 

Οι Araten, Jacobs, και Varshney (2004) µετά από δεκαοχτάχρονη έρευνα διαπίστωσαν ότι 

η µέτρηση της ζηµίας του πιστωτικού ιδρύµατος σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given 

Default) στα τραπεζικά δάνεια, απαιτεί µεγάλη προσοχή στην επεξεργασία των αρχείων των 

δεδοµένων, ιδίως εάν το ιστορικό τους περιλαµβάνει πολλούς και διάφορους οικονοµικούς 

κύκλους. Η συνεχής οριστικοποίηση της αθέτησης, ο καθαρισµός των παρασιτικών δεικτών 

προεπιλογής, η επιλογή των εκπτωτικών συντελεστών, και η ταυτοποίηση των εγγυηµένων 

και µη εγγυηµένων ανοιγµάτων είναι κρίσιµης σηµασίας για την εγκληµατολογική ανάλυση 

των σοβαρών απωλειών. Ο δυναµικός χαρακτήρας της διαχείρισης των τραπεζικών δανείων 

απαιτεί την παρακολούθηση του ανοίγµατος και των εγγυήσεων που χορηγήθηκαν καθ’ όλη 

τη διάρκεια του δανείου. 

• Το «άνοιγµα έναντι του αντισυµβαλλοµένου» (Exposure At Default - Ε AD), δηλαδή 

το τρέχον υπόλοιπο του αντισυµβαλλόµενου στην τράπεζα. 

 

 

5.3 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 
 

Οι τρείς αυτοί παράµετροι µας βοηθούν στον υπολογισµό των αναµενόµενων ζηµιών 3ενός 

τραπεζικού ιδρύµατος χρησιµοποιώντας την εξής σχέση: 

 

EL=PD*EAD*LGD 

Βέβαια πέρα από τις αναµενόµενες ζηµίες , ένα τραπεζικό ίδρυµα αντιµετωπίζει και 

τον κίνδυνο των µη αναµενόµενων ζηµιών(UL) οι οποίες αντιστοιχούν σε αποκλίσεις ζηµιών 

άνω του µέσου όρου. Οι κανόνες της Βασιλείας τις θέλουν να καλύπτονται από τα ίδια 

κεφάλαια των τραπεζών (η ετήσια απόδοση των οποίων ενσωµατώνεται στις τιµές των 

τραπεζικών υπηρεσιών και τα σχετικά spreads).  

UL=RWA*8% 

                                                           
3
 EL= το μέσο προβλεπόμενο ετήσιο επίπεδο ζημιών ενός δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι τράπεζες τις 

αντιμετωπίζουν ως στοιχείο κόστους και τις καλύπτουν μέσω προβλέψεων επηρεάζοντας τα σχετικά spreads 
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RWA=Συντελεστής στάθµισης * πιστωτικά ανοίγµατα (µετά από προβλέψεις) 

Για τον υπολογισµό των συντελεστών στάθµισης υπάρχουν 2 βασικές προσεγγίσεις:  

1. Η τυποποιηµένη (Standardized) (Π∆ΤΕ 2588/07 )στην οποία έχουµε συσχέτιση 

συντελεστών µε διαβαθµίσεις rating agencies.  

 2. Η εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων (IRB) (2589/2007) στην οποία έχουµε συσχέτιση 

συντελεστών µε διαβαθµίσεις εσωτερικών  συστηµάτων rating των τραπεζών. 

 

Διάγραμμα 2: Αναµενόµενες και µη αναµενόµενες ζηµίες 

Πηγή : BIS ,An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions, 2005 

5.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
5.4.1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
 

Η µείωση του πιστωτικού κινδύνου πετυχαίνεται όταν τα ανοίγµατα καλύπτονται από ισχυρό 

πλέγµα πιστωτικής προστασίας, όπως από : 

� Χρηµατοοικονοµικές εξασφαλίσεις ποιότητας. 

� Υποθήκες σε αστικά και εµπορικά ακίνητα. 

� Εγγυήσεις τρίτων ή καλύψεις µέσω πιστωτικών παραγώγων.  

� Εκχώρηση συµβάσεων (ασφαλιστηρίων ζωής, καταθέσεων σε τρίτους κ.α.). 

� Μετρητά ή καταθέσεις σε τράπεζες. 

� Χρυσός. 

� Αµοιβαία κεφάλαια. 

� Μετοχές ή µετατρέψιµα οµόλογα. 

� Εξασφαλίσεις χρεών που έχουν διαβαθµιστεί ως ΒΒ- (για κράτη ή κεντρικές 

τράπεζες) ή για ΒΒΒ- (για άλλους οργανισµούς). 

� Εξασφαλίσεις χρεών που δεν έχουν διαβαθµιστεί. 
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5.4.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ 
 

Σε αυτή την περίπτωση µειωτικά µέσα του πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται τα εξής: 

 

� Οι γνωστές εξασφαλίσεις της Τυποποιηµένης Προσέγγισης. 

�  Εισπρακτέες απαιτήσεις επιχειρήσεων ( γραµµάτια, επιταγές) , αλλά και αυτοκίνητα 

και πλοία (εφόσον η τράπεζα παρακρατεί την κυριότητα τους). 

 

5.5 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

5.5.1 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΜERTON 

 

Το 1974 ο Μerton προτείνει ένα µοντέλο σύνδεσης της κεφαλαιακής δοµής της επιχείρησης 

µε τον πιστωτικό κίνδυνο, το οποίο βασίζεται στο µοντέλο των Black and Scholes. Αυτό το 

µοντέλο είναι ίσως η σηµαντικότερη συµβολή στον τοµέα της ποιοτικής έρευνας του 

πιστωτικού κινδύνου. 

Το µοντέλο του Merton υπολογίζει τον πιστωτικό κίνδυνο βασιζόµενο στην 

κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης και της απορρέουσας πιθανότητας χρεοκοπίας. Θεωρεί 

πως η πιθανότητα αθέτησης εξαρτάται από την αξία της επιχείρησης, την µεταβλητότητά της 

και την ονοµαστική αξία του χρέους της. 

 Το µοντέλο του Merton είναι µια έξυπνη εφαρµογή της κλασικής θεωρίας 

χρηµατοδότησης, αλλά το πόσο καλά αποδίδει στην πρόβλεψη εξαρτάται από το πόσο 

ρεαλιστικές είναι οι υποθέσεις που έχουν γίνει. Είναι αλήθεια πως απαιτούνται πολλές 

υποθέσεις µεταξύ των άλλων ότι: 

1. η συνολική αξία του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος δίνεται από την σχέση  

dV = µVdt + AV* dW4, 

2. το χρέος του είναι της µορφής οµολόγου µε µηδενικό κουπόνι όπου η πληρωµή του 

συνολικού ποσού θα πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Αν την ηµεροµηνία 

αυτή , οι απαιτήσεις του ιδρύµατος είναι µεγαλύτερες του χρέους , οι δανειστές λαµβάνουν το 

                                                           
4
 Όπου V είναι η συνολική αξία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, µ είναι η αναµενόµενη επιστροφή στην 

συνολική αξία, AV  η µεταβλητότητα της αξίας και dW μια σταθερά 
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οφειλόµενο ποσό και το υπόλοιπο διαµοιράζεται στους µετόχους. Εάν συµβαίνει το αντίθετο 

τότε το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης, οπότε οι δανειστές 

λαµβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων , ενώ οι µέτοχοι δεν λαµβάνουν τίποτα. 

3. η δηµόσια εµπορική εταιρεία
5 χρηµατοδοτείται µε δανεισµό και ίδια κεφάλαια 

      4. υποθέτει ότι οι πληρωµές δελτίων και µερισµάτων, όπως και οι φόροι έχουν αγνοηθεί. 

Η αγορά είναι πλήρως ρευστή, οι επενδυτές µπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν 

οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία στην επιθυµητή τιµή αγοράς, ο δανεισµός γίνεται µε το 

ελεύθερο από κίνδυνο επιτόκιο. 

 

5.5.2 ΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ KMW 

 

Το υπόδειγµα αυτό αναπτύχθηκε από την Moody’s και αποτελεί στην πραγµατικότητα 

παραλλαγή του µοντέλου του Μerton.  

Το υπόδειγµα του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για τη µέτρηση του κινδύνου µια 

επιχείρηση να αθετήσει τις υποχρεώσεις της βασίζεται σε τρία σηµεία: 

1. Την αξία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης: ως αξία θεωρείται η παρούσα 

αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών οι οποίες προέρχονται από τη χρήση των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (ενεργητικό) προεξοφλούµενες µε το 

κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης.  

2. Τον κίνδυνο των περιουσιακών στοιχείων: καθώς η αξία των περιουσιακών στοιχείων 

αποτελεί εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών ροών, προφανώς εµπεριέχει ένα 

βαθµό κινδύνου. 

3. Την µόχλευση: η µόχλευση αναφέρεται στις υποχρεώσεις της επιχείρησης.  

Ισχύει ότι: εάν Λογιστική αξία υποχρεώσεων> Αγοραίας αξίας περιουσιακών στοιχείων 

τότε η επιχείρηση βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης µε αποτέλεσµα αδυναµία της 

επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 

Σηµαντικότατος παράγοντας αποτελεί η µορφή των υποχρεώσεων καθώς αυτή είναι που 

καθορίζει το πραγµατικό σηµείο στο οποίο επέρχεται η αθέτηση και το οποίο είναι ένα 

σηµείο µεταξύ του συνόλου των υποχρεώσεων και των βραχυπρόθεσµων.  

                                                           
5
 Αναφέρεται στην επιχείρηση που επιτρέπεται να προσφέρει τους καταχωρημένους τίτλους της για πώληση 

στο ευρύ κοινό 
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Βάσει του σηµείου αθέτησης, η καθαρή θέση της επιχείρησης υπολογίζεται ως εξής: 

αγοραία αξία περιουσιακών στοιχείων-σηµείο αθέτησης. 

Όταν αυτή η διαφορά γίνει µηδενική θεωρείται ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε κατάσταση 

αθέτησης. 

Πιο αναλυτικά µπορούµε να αναφέρουµε τα βήµατα που ακολουθούνται κατά την 

εφαρµογή του µοντέλου KMW: 

1. Στο πρώτο βήµα υπολογίζεται το σηµείο αθέτησης (Default point ή D)  

2. Στο δεύτερο βήµα, υπολογίζεται η λεγόµενη απόσταση από την αθέτηση (distance to 

default, DD), ένα µέτρο το οποίο µετράει πόσο απέχει η πιθανή αξία του ενεργητικού 

από το σηµείο αθέτησης. Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η απόσταση τόσο µικρότερη η 

πιθανότητα αθέτησης και εποµένως τόσο πιο φερέγγυα η τράπεζα. 

 

DD= (MVA-L)/(MVA*AV) 6 

  

3. Τέλος, στο τρίτο βήµα, χρησιµοποιώντας τη βάση δεδοµένων της KMV η οποία 

στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία υπολογίζεται η πιθανότητα αθέτησης, και η 

αναµενόµενη συχνότητα αθέτησης (Expected Default Frequency, EDF). 

 

 

Διάγραμμα 3: Distance to default 

Πηγή: Καλφάογλου Φ3.3.2 Υποδείγµατα 

Το σηµείο F(0) είναι η αρχική αξία του ενεργητικού της τράπεζας, η οποία, λόγω 

κυρίως των επιχειρηµατικών της δράσεων ή του ευρύτερου οικονοµικού κλίµακος, σηµειώνει 

αυξοµειώσεις καθώς περνά ο χρόνος. Το σηµείο αθέτησης (διακεκοµένη κόκκινη 

γραµµή)είναι το σύνολο των διαφόρων υποχρεώσεων της, που υποθέτουµε ότι γίνονται 

                                                           
6
 market value of assets = MVA, asset volatility = AV, υποχρεώσεις = L  
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άµεσα απαιτητές τη µελλοντική χρονική στιγµή Τ. αν τότε η αξία του ενεργητικού της 

υπολείπεται των υποχρεώσεων της, θεωρούµε ότι η επιχείρηση χρεοκοπεί. Επειδή δεν 

γνωρίζουµε σήµερα ποια θα είναι η αξία αυτή, απεικονίζουµε ε την αβεβαιότητά µας µέσω 

της πιθανής κατανοµής της αξίας του ενεργητικού (κίτρινη γραµµή).Ο σκιασµένος χώρος στο 

διάγραµµα µας δείχνει τη πιθανότητα αθέτησης. 

Τον Ιανουάριο του 2004 , η Moody KMV εισήγαγε ένα νέο µοντέλο- παραλλαγή του 

KMV, το Moody KMV RiskCalcTM v3.1. 

 

5.5.3 ΜΟΝΤΕΛΟ RAROC (RISK ADJUSTED RETURN ON CAPITAL) 

 

Το µοντέλο RAROC δηµιουργήθηκε στα τέλη του 1970 από την τράπεζα Bankers Trust (και 

η οποία απορροφήθηκε από την Deutsche Bank to 1998), και έχει πλέον υιοθετηθεί από 

όλους τους µεγάλους οργανισµούς παγκοσµίως. 

Ο σκοπός της ανάπτυξης ενός τέτοιου µοντέλου ήταν η µέτρηση του πιστωτικού 

κινδύνου ενός τραπεζικού χαρτοφυλακίου και του ποσού των ιδίων κεφαλαίων που είναι 

απαραίτητο για να περιορίσει την έκθεση των καταθετών της τράπεζας σε µία πιθανότητα 

απώλειας. 

Από τότε, όλο και περισσότερες τράπεζες ανέπτυξαν συστήµατα RAROC, στις 

περισσότερες περιπτώσεις µε στόχο την ποσοτικοποίηση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων 

που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων και του 

δανεισµού. 

Ο κυριότερος σκοπός ενός µοντέλου RAROC είναι να προσδιορίσει το ποσοστό των 

ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού (ROE) που ελαχιστοποιεί το συνολικό 

κόστος της τράπεζας. 

Η βασική ιδέα λειτουργίας του µοντέλου είναι ότι αντί να αξιολογείται η πραγµατική 

ή υποσχόµενη ετήσια αποδοτικότητα ενεργητικού ενός δανείου7, γίνεται αναπροσαρµογή για 

να ληφθεί υπόψη και ο αναµενόµενος κίνδυνος του δανείου. 

 Έτσι τα έσοδα του δανείου διαιρούνται µε κάποιο µέτρο προσδιορισµού του κινδύνου 

του δανείου, ή όπως αλλιώς καλείται του κεφαλαίου σε κίνδυνο (capital at risk). 

Ένα δάνειο χορηγείται όταν το RAROC είναι αρκετά υψηλό σε σχέση µε ένα 

συγκεκριµένο ύψος απόδοσης (ROE). 
                                                           
7
 (επιτοκιακά έσοδα και προµήθειες ως προς το ύψος του δανείου) 
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Η µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται µε την βοήθεια της παρακάτω 

συνάρτησης  

∆R=- ∆L*(1+R)/ DL * L 

όπου ∆R είναι ο συντελεστής κινδύνου του δανείου (risk factor of the model), βασίζεται σε 

δηµόσια διαθέσιµες πληροφορίες για την τιµή των επιχειρηµατικών οµολόγων προκειµένου 

να καθορισθεί το premium πιστωτικού κινδύνου. 

DL η διάρκεια του δανείου  

∆R / (1+R) το ύψος των επιτοκιακών µεταβολών  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΡΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

Η ευθύνη για τη διαχείριση της Ρευστότητας έχει ανατεθεί στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

Ενεργητικού και Παθητικού Asset Liability Committee, η οποία προβλέπει πολιτικές που 

εξασφαλίζουν ότι: 

• Υπάρχουν διαρκώς επαρκή ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού, που να µπορούν να 

καλύψουν αντίστοιχες Υποχρεώσεις. 

• Σηµαντικό µέρος των µεσοπρόθεσµων στοιχείων ενεργητικού χρηµατοδοτείται από 

στοιχεία Παθητικού, ανάλογης λήξης. 
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6.2 ΠΗΓΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας µπορεί να οφείλεται τόσο στη διαχείριση του ενεργητικού όσο και 

στη διαχείριση του παθητικού.  

 
6.2.1 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

Οι αιτίες που οδηγούν σε κίνδυνο ρευστότητας από την πλευρά του παθητικού είναι: 

• Οι διοικήσεις των τραπεζών αναλαµβάνουν κινδύνους που προέρχονται από µεγάλες 

ανισορροπίες, ως προς το χρόνο ωρίµανσης, µεταξύ στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού. 

• Παρουσιάζονται µειωµένα κέρδη. 

• Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας αναφέρονται σε πιστωτικά προβλήµατα. 

• Οι διοικήσεις πρέπει να καταβάλλουν υψηλότερα επιτόκια για την προσέλκυση νέων 

πόρων. 

• Τα τραπεζικά κέρδη µειώνονται παρουσιάζοντας µικρότερο περιθώριο κερδών. 

• Πολλοί καταθέτες µετακινούν τα χρήµατά τους σε άλλα ιδρύµατα. 

Οι παραπάνω ενέργειες θα οδηγήσουν το τραπεζικό ίδρυµα: 

– Στον δανεισµό επιπλέον κεφαλαίων ή  

– στην πώληση στοιχείων του ενεργητικού τους ώστε να ανταπεξέλθουν στην 

απόσυρση των κεφαλαίων.  

– να βρίσκεται σε εγρήγορση για την διάθεση στο άρτιο των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού στους ιδιοκτήτες έπειτα από 

σύντοµη ειδοποίηση.  

Η διοίκηση του οργανισµού θα πρέπει να παρακολουθεί συνεπώς την καθαρή 

απόσυρση κεφαλαίων. 

Ένας τραπεζικός οργανισµός µπορεί να διαχειρισθεί την πιθανή καθαρή απόσυρση 

των καταθέσεων µε δύο τρόπους:  
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• αγοράζοντας ρευστότητα, ενέργεια που οδηγεί τον τραπεζικό οργανισµό στην 

προσέλκυση κεφαλαίων µέσω των αγορών(π.χ. αγορά συµβολαίων επαναγοράς ή 

πώληση κάποιων οµολόγων.  

• αποθηκεύοντας ρευστότητα. Η αποθηκευµένη ρευστότητα, είναι µια εσωτερική πηγή 

κεφαλαίων, µε την έννοια ότι βρίσκεται µέσα σε ορισµένα στοιχεία του ενεργητικού 

του ισολογισµού της τράπεζας. Η ρευστότητα αυτού του είδους παράγεται όταν τα 

στοιχεία του ενεργητικού µετατρέπονται σε ρευστά. , όπως κατά την λήξη δανείων, 

οµολόγων ή της καταβολής τόκων.  

Το κόστος για το τραπεζικό ίδρυµα από τη χρήση αποθηκευµένης ρευστότητας 

αντικατοπτρίζεται στην αδυναµία της τράπεζας να επενδύσει κεφάλαια σε δάνεια και άλλα 

κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού και συνεπώς στην απώλεια εσόδων, προκειµένου να 

διατηρεί το 10% των διαθεσίµων για κάλυψη των αναγκών ρευστότητας που είναι πιθανό να 

προκύψουν.  

 

6.2.2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

Η δεύτερη πηγή δηµιουργίας κινδύνου ρευστότητας µπορεί να οφείλεται στο ενεργητικό και 

πιο συγκεκριµένα είτε στη ξαφνική ανάγκη για χορήγηση επιπλέον δανείων είτε στη 

χορήγηση εκτός ισολογισµού δανείων µε καθεστώς δικαιώµατος (loan commitments).  

Και στις δύο περιπτώσεις δηµιουργείται στον τραπεζικό οργανισµό άµεση ζήτηση για 

ρευστότητα. Όπως και µε τον κίνδυνο ρευστότητας που οφείλεται σε στοιχεία του παθητικού, 

ένας τραπεζικός οργανισµός µπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχει σε ρευστότητα µε τη 

χρήση των µετρητών και ρευστών διαθεσίµων, άλλων ρευστών στοιχείων του ενεργητικού, ή 

µε τον επιπλέον δανεισµό χρηµατικών κεφαλαίων. 

Έτσι λοιπόν, ένας τραπεζικός οργανισµός µπορεί να διαχειρισθεί την πιθανή ξαφνική 

χορήγηση δανείου µε δύο τρόπους:  

1. Αγοράζοντας ρευστότητα, δηλαδή µέσω δανεισµού από την διατραπεζική αγορά µε 

κόστος για την τράπεζα που αποτυπώνεται στο επιτόκιο, που πρέπει να καταβάλλει η 

τράπεζα στο φορέα από τον οποίο δανείζεται και 

2. Αποθηκεύοντας ρευστότητα, δηλαδή µέσω µείωσης των ρευστών διαθεσίµων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

 
7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 
 

O κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε ένα χαρτοφυλάκιο όπου ο χρονικός ορίζοντας είναι βραχύς, 

όσος απαιτείται για να πουληθεί, ή να κλείσει µία θέση µε προθεσµιακή πράξη. 
Ο κίνδυνος αγοράς όµως σχετίζεται και µε ένα χαρτοφυλάκιο επενδύσεων (investment 

portfolio). Ο χρονικός ορίζοντας είναι µεγαλύτερος (µήνες αντί για ηµέρες), και είναι ο 

χρόνος µέσα στον οποίο αναµένεται να επιτύχει µια επιλεγµένη επενδυτική στρατηγική, ή το 

διάστηµα µέσα στο οποίο µετράται η απόδοση ενός διαχειριστή επενδύσεων.  

Η µέτρηση του κινδύνου αγοράς οδηγεί σε: 

 πληροφόρηση της διοίκησης σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο των 

διαπραγµατευτών, 

 εφαρµογή ορίων στη διαπραγµάτευση αξιόγραφων ανάλογα µε τον κίνδυνο, 

 κατανοµή κεφαλαίων του χρηµατοοικονοµικού οργανισµού σε διάφορες 

επενδύσεις, 

 ρύθµιση της αγοράς µέσω της οριοθέτησης των κανόνων κεφαλαιακής 

επάρκειας.  

 
7.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 
 
7.2.1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ RISKMETRICS ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

 

Το RiskMetrics είναι ένα σύνολο χρηµατοοικονοµικών µοντέλων που χρησιµοποιείται για τη 

µέτρηση του κινδύνου αγοράς ενός χαρτοφυλακίου. Παρουσιάστηκε το 1994 από την 

επενδυτική τράπεζα J.P Morgan µε την έκδοση «RiskMetrics Technical Document» και 

αναθεωρήθηκε αρκετές φορές µέχρι και το 2006 όπου και πήρε και την σηµερινή του µορφή.  

Για τον υπολογισµό του κινδύνου της αγοράς τρεις προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί: 

1. Προσέγγιση µεταβλητότητας- συµεταβλητότητας – Value at Risk Approach 

(Risk Metrics). 
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2. Ιστορική προσοµοίωση (Historic or back simulation). 

3. Προσοµοίωση Monte Carlo (Monte Carlo simulation). 

 

7.2.1.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VaR 
 

7.2.1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ VaR 

 

Η VaR που εµφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αποτελεί µία νέα µέθοδο και ένα 

χρήσιµο εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς και σε κάποιες περιπτώσεις και του 

πιστωτικού κινδύνου. Η VaR (Value At Risk), αποδίδεται στα ελληνικά ως µέγιστη δυνητική 

αξία σε κίνδυνο, µέγιστη δυνητική ζηµία ή και µέγιστη αναµενόµενη δυνητική ζηµία. Η 

ανάπτυξη τους συνδέεται, σε µεγάλο βαθµό, µε τη δηµόσια συζήτηση σχετικά µε τη 

δυνατότητα να συµπεριληφθεί ο κίνδυνος αγοράς στον Κώδικα της Βασιλείας. Οι κύριες 

αιτίες για την πρωτοκαθεδρία του υποδείγµατος θα πρέπει να αναζητηθούν στην απόφαση 

της J.P. Morgan να παράσχει ελεύθερη πρόσβαση στις µεταβλητότητες της αγοράς της βάσης 

δεδοµένων της RiskMetrics, στο δυσµενές κλίµα των συνεχόµενων οικονοµικών 

καταστροφών που οφείλονταν σε ανοιχτές θέσεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

και στη στρατηγική απόφαση των Εποπτικών αρχών των κεντρικών τραπεζών να αποδεχτούν 

την χρήση της VaR για τον υπολογισµό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που 

καλούνται να διατηρούν τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

 Την υποστήριξή τους στο υπόδειγµα VaR έχουν δείξει και οι εταιρείες αξιολόγησης 

της πιστοληπτικής επιφάνειας, όπως οι Moody’s και οι Standard & Poor’s. 

Το θεωρητικό υπόβαθρο των παραδοσιακών µεθόδων του υποδείγµατος , όπως αυτό 

έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια, έχει επηρεαστεί από την θεωρία χαρτοφυλακίου 

(Markowitz), θεωρία διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και τις εξελίξεις στην 

αποτίµηση των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Η αναλυτική τεκµηρίωση έχει 

επιτεύχθηκε από τον Leavens το 1945. 

Η προσέγγιση Value at Risk - VaR αποτελεί µια στατιστική εκτίµηση, η οποία 

υπολογίζει, µέσα σε συγκεκριµένο διάστηµα εµπιστοσύνης, το µέγιστο χρηµατικό ποσό, το 

οποίο ένα χαρτοφυλάκιο ή ένα ίδρυµα αντέχει ανώδυνα να χάσει µέσα σε ένα συγκεκριµένο 

χρονικό ορίζοντα, εξαιτίας των δυνητικών µεταβολών στις αγοραίες τιµές των υποκειµενικών 
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τίτλων. Μετρά δηλαδή την ποσότητα του κεφαλαίου ενός χρηµατοοικονοµικού οργανισµού 

που µπορεί να απολεσθεί λόγω διακυµάνσεων χαρτοφυλακίου και στόχος είναι πάντα η 

µεγιστοποίηση της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου µέσω ελέγχου της διακύµανσης των 

εισροών που συνδέονται µε το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο. 

Παραδείγµατος χάριν, εάν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι η χρονική περίοδος είναι µια 

ηµέρα και η δεδοµένη πιθανότητα είναι 1%, τότε η VaR είναι  µια εκτίµηση της πτώσης στην 

αξία χαρτοφυλακίων που θα µπορούσε να εµφανιστεί µε την πιθανότητα 1% κατά τη 

διάρκεια της επόµενης ηµέρας των εµπορικών συναλλαγών. 

Το πιθανό χρονικό διάστηµα της ανάλυσης (βασίζεται στην τωρινή σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου και στην πρόσφατη συµπεριφορά της αγοράς) µπορεί να είναι µία ή 

περισσότερες ηµέρες.  

Το υπόδειγµα VaR µίας ηµέρας µετρά την ποσότητα του κεφαλαίου που µπορεί να 

χαθεί από ένα χρηµατοοικονοµικό οργανισµό λόγω δυσµενούς µεταβολής της αξίας του 

χαρτοφυλακίου αύριο. 

Η µέτρηση της έκθεσης σε κίνδυνο για περιόδους µεγαλύτερες από 1 ηµέρα (π.χ. 5 

ηµέρες), υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τον απλό 

µετασχηµατισµό της ηµερήσιας έκθεσης.  

 

7.2.1.1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ VAR 
 

� Αποτελεί µία τεχνική ποσοτικοποίησης των κινδύνων διάφορων θέσεων, 

κεφαλαιουχικών στοιχείων και συναλλαγών. 

� Αποσκοπεί στην πρόβλεψη του εύρους της δυνητικής µελλοντικής αξίας του 

χαρτοφυλακίου, κι όχι µίας συγκεκριµένης τιµής απωλειών. 

� Εφόσον καταγράφεται η µεταβολή της διαχρονικά , µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα 

εργαλείο ανάλυσης των µεταβολών και των τάσεων σε ένα συγκεκριµένο 

χαρτοφυλάκιο. 

� Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου, ο οποίος δίνεται ως 

ένας µοναδικός αριθµός για διαφορετικά κεφαλαιουχικά στοιχεία, για διαφορετικές 

αγορές  και για ενδεχόµενες θέσεις αντιστάθµισης . 

� Είναι αρκετά ευέλικτη προσέγγιση, καθώς µπορεί να ενσωµατώνει υπονοούµενες 

µεταβλητότητες και συσχετίσεις ή και ιστορικές τιµές. 
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� Στηρίζεται στην υπόθεση ότι το χαρτοφυλάκιο είναι στατικό για τον χρονικό ορίζοντα 

της πρόβλεψης. 

 

7.2.1.1.3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VAR 
 

� Νόµισµα βάσης : πρόκειται για το νόµισµα το οποίο χρησιµοποιείται για την σύνταξη 

των οικονοµικών καταστάσεων. 

� Χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης: Το πιθανό χρονικό διάστηµα της ανάλυσης 

(βασίζεται στην τωρινή σύνθεση του χαρτοφυλακίου και στην πρόσφατη 

συµπεριφορά της αγοράς) µπορεί να είναι µία ή περισσότερες ηµέρες.  

Το υπόδειγµα VaR µίας ηµέρας µετρά την ποσότητα του κεφαλαίου που µπορεί να χαθεί 

από ένα χρηµατοοικονοµικό οργανισµό λόγω δυσµενούς µεταβολής της αξίας του 

χαρτοφυλακίου αύριο. 

Η µέτρηση της έκθεσης σε κίνδυνο για περιόδους µεγαλύτερες από 1 ηµέρα (π.χ. 5 

ηµέρες), υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τον απλό 

µετασχηµατισµό της ηµερήσιας έκθεσης. 

• Επίπεδο εµπιστοσύνης: το επίπεδο εµπιστοσύνης γενικά κυµαίνεται από 90% έως 

99%. Το RiskMetrics χρησιµοποιεί το 95% επίπεδο εµπιστοσύνης. 

Η χρήση ενός µεγαλύτερου επιπέδου εµπιστοσύνης π.χ. 99% αποτελεί µία περισσότερο 

συντηρητική επιλογή. Επίσης, όσο µεγαλύτερο είναι το επίπεδο εµπιστοσύνης τόσο 

µεγαλύτερη θα είναι και η τιµή της VaR. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι διαφορετικές τιµές VaR είναι άµεσα συγκρίσιµες µόνο 

εφόσον αναφέρονται στο ίσιο νόµισµα βάσης, στον ίδιο χρονικό ορίζοντα και στο ίδιο 

επίπεδο εµπιστοσύνης. 

 

7.2.1.1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ VAR ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

 

To υπόδειγµα CreditMetrics ανέπτυξε µεθόδους ποσοτικοποίησης του 

κινδύνου αγοράς µέσω της VaR: 

• Σε επίπεδο ενός πιστωτικού προϊόντος (stand-alone risk calculation) και 
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• Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου (portfolio risk calculation). 

Η συνηθέστερη υπόθεση για την µορφή της κατανοµής που ακολουθεί η απόδοση 

είναι η κανονική κατανοµή. Το κατά πόσο είναι σωστή αυτή η υπόθεση ή όχι , είναι θέµα που 

πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. 

Ας υποθέσουµε λοιπόν πως η ηµερήσια απόδοση R ακολουθεί κανονική κατανοµή µε 

µέση τιµή µ και τυπική απόκλιση σ και συµβολίζεται ως R~Ν(µ,σ2). Εφόσον έχουµε 

υποθέσει ότι η κατανοµή είναι κανονική, οποιοδήποτε µονόπλευρο από αριστερά διάστηµα 

εµπιστοσύνης µπορεί να περιγραφεί από µία και µόνο παράµετρο, το επίπεδο σηµαντικότητας 

100α%,το οποίο και καθορίζει µονοσήµαντα (δεδοµένων των µ και σ) πόσο µακριά από την 

µέση τιµή µ βρίσκεται η τιµή R*. Εάν υποθέσουµε ότι επίπεδο σηµαντικότητας είναι 5% τότε 

η περιοχή στην ουρά της κατανοµής αριστερά του σηµείου r θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 

πιθανότητα 5% δηλαδή Pr[R<R*] = α =0,05. 

Έπειτα ανάγουµε την τυχαία µεταβλητή R στην ανοιγµένη κανονική µεταβλητή Ζ ως 

ακολούθως: 

Pr[R<R*] = Pr[Z<(R-µ)/σ] = 0,05  

Από τον πίνακα της τυπικής κανονικής κατανοµής είναι γνωστό ότι για α = 0,05 η 

κρίσιµη τιµή του Ζ είναι -1,65 και άρα προκύπτει λύνοντας την ανισότητα ως προς R*: 

R* = µ – 1,65*σ  

Και στην περισσότερο γενική περίπτωση ότι R*=µ+zaσ,  

 

Όπου za είναι η κρίσιµη τιµή της τυπικής κανονικής µεταβλητής Z για αριστερό 

µονόπλευρο διάστηµα εµπιστοσύνης και για επίπεδο σηµαντικότητας 100α%. 

 Εάν αντικαταστήσουµε τώρα τη τελευταία σχέση στις σχέσεις της απόλυτης και 

σχετικής VaR παίρνουµε τις εξής σχέσεις : 

 

Απόλυτη VaR: 

 

VaRabs = -(µ + zaσ)V = -µV-zaσV 

 

Σχετική VaR: 

 

VaRrel = -(µ + zaσ)V + µV => 

VaRrel = - zaσV  
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και επίσης ισχύει VaRabs = -µV + VaRrel 

Όπως βλέπουµε η τιµή της απόλυτης VaR εξαρτάται από την µέση τιµή µ και την 

τυπική απόκλιση σ των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου, την αρχική αξία του χαρτοφυλακίου 

V και φυσικά από τον συντελεστή σηµαντικότητας α., ενώ η σχετική VaR είναι απλούστερη 

γιατί δεν κάνει χρήση της µέσης τιµής µ και άρα χρειάζεται να εκτιµήσουµε µόνον την τυπική 

απόκλιση των αποδόσεων και όχι την µέση τιµή τους. Για το λόγο αυτό στην πράξη 

χρησιµοποιούµε συνήθως µόνο τη σχετική VaR. Άλλωστε σε συνθήκες τέλειας αγοράς ο 

µέσος µ θεωρείται και εµπειρικά και θεωρητικά ίσος µε το µηδέν. 

 

7.2.1.1.5 VAR ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ∆ΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 Πιο πάνω επικεντρωθήκαµε στον υπολογισµό της VaR µιας συγκεκριµένης επενδυτικής 

θέσης. Σε αυτό το σηµείο θα εξετάσουµε τον υπολογισµό της συνολικής VaR, διαφορετικών 

θέσεων, δηλαδή τον υπολογισµό της VaR ενός χαρτοφυλακίου κεφαλαιουχικών στοιχείων. Η 

απλούστερη περίπτωση είναι αυτή ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από δύο µόνο 

κεφαλαιουχικά στοιχεία µε σχετική αξία στο χαρτοφυλάκιο w1 και w2 όπου w1+ w2 =1. 

Η διακύµανση των συνολικών αποδόσεων του χαρτοφυλακίου σ
2
p δίνεται από την 

σχέση : 

σ
2
p = w1

2 
σ1

2 + w2
2 σ2

2 +2 w1 w2ρ1,2 σ1 σ2 

και η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου, δηλαδή ο κίνδυνος του χαρτοφυλακίου δίνεται 

από την παρακάτω σχέση: 

σp= w1
2 
σ1

2 + w2
2 σ2

2 +2 w1 w2ρ1,2 σ1 σ2 

όπου ρ1,2 είναι ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης ανάµεσα στις αποδόσεις των δύο 

κεφαλαιουχικών στοιχείων. Η VaR του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται αντικαθιστώντας την 

σχέση VaRp= - zp σp Vp το παραπάνω και προκύπτει: 

VaRp =- zp( w1
2 
σ1

2 + w2
2 σ2

2 +2 w1 w2ρ1,2 σ1 σ2 ) Vp  

Υψώνοντας και τα δύο µέρη στο τετράγωνο και κάνοντας τις απαραίτητες 

µαθηµατικές πράξεις καταλήγουµε στο VaRp =  VaR2 1 +VaR2 2 +2ρ1,2 VaR1 VaR2 

Όπου  VaR1 , VaR2 είναι η αξία του πρώτου και δεύτερου αντίστοιχα κεφαλαιουχικού 

στοιχείου. 

Ο συντελεστής συσχέτισης ρ1,2 παίρνει τιµές από -1(τέλεια αρνητική συσχέτιση) έως 

και +1(τέλεια θετική συσχέτιση).Πιο συγκεκριµένα όταν το ρ1,2 =-1 τότε η VaRp παίρνει την 

ελάχιστη τιµή της που είναι |VaR1 -VaR2 | και όταν ρ1,2 =0 τότε η VaRp=  VaR2 1 +VaR2 2. 
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Επίσης , όταν  ρ1,2 =+1 , τότε η VaRp παίρνει τη µέγιστη τιµή που είναι VaR 1 +VaR 2. 

Γενικά µπορούµε να πούµε πως όσο µικρότερος είναι ο συντελεστής συσχέτισης, 

τόσο µικρότερη είναι η VaRp.,   

Επίσης , η VaRp.,  είναι πάντοτε µικρότερη από το άθροισµα των VaR των επιµέρους 

θέσεων. Η διαφορά ανάµεσα στο άθροισµα των VaR των επιµέρους κεφαλαιουχικών 

στοιχείων και της VaR του χαρτοφυλακίου που αυτά απαρτίζουν ονοµάζεται όφελος 

διαφοροποίησης. 

 

7.2.1.1.6 VAR ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ N ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Σύµφωνα µε την σχέση VaRp =  VaR2 1 +VaR2 2 +2ρ1,2 VaR1 VaR2 µπορεί να επεκταθεί 

και για την περίπτωση n κεφαλαιουχικών στοιχείων. Η διακύµανση των αποδόσεων που 

αποτελείται από n κεφαλαιουχικά στοιχεία δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

σ
2 p= [w1,w2,…..,wn] *  

* * *  

όπου ρi,j είναι ο συντελεστής συσχέτισης ανάµεσα στα κεφαλαιουχικά στοιχεία i και j σi είναι 

η τυπική απόκλιση του κεφαλαιουχικού στοιχείου i και wi είναι η σχετική συµµετοχή του 

κεφαλαιουχικού στοιχείου i στην συνολική αξία του χαρτοφυλακίου.  

Η ισοδύναµη έκφραση σε µορφή µητρών είναι σ2 p=w(σCσ)*wT. 

Όπου w 
είναι το (1xn) µητρώο των βαρών και wT 

το (nx1) ανάστροφό του, σ το (nxn) 

διαγώνιο µητρώο των τυπικών αποκλίσεων και C το (nxn) συµµετρικό µητρώο των 

συσχετίσεων . πρέπει να σηµειώσουµε ότι ρi,j= ρ j,i και ρi,j =1 όταν i=j. 

Επίσης, σ
2 p=wΣw όπου Σ=σCς είναι το (nxn) συµµετρικό µητρώο διακύµανσης-

συνδιακύµανσης. 

Σ=σCσ=  
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Όπου σi
2 είναι η διακύµανση των αποδόσεων του κεφαλαιουχικού στοιχείου i και σi,j

2 

η συνδιακύµανση των αποδόσεων των κεφαλαιουχικών στοιχείων i και j. 

Η τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου θα είναι  

σ p = =  

Άρα η VaR του χαρτοφυλακίου για (1-α)100% επίπεδο εµπιστοσύνης θα είναι: 

VaRp =-za  V= 

=-za = 

=- za σ p V  

Ή ισοδύναµα 

VaRp=  

Όπου C είναι το µητρώο των συσχετίσεων, VaR είναι το (1xn) µητρώο των VaR των 

επιµέρους κεφαλαιουχικών στοιχείων και VaRT 
είναι το ανάστροφό του, δηλαδή  

VaR= [VaR1, VaR2,…., VaRn] 

Και VaRT=  

7.2.1.1.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ VAR  

 � Το µεγάλο πλεονέκτηµα της µεθόδου VaR συνίσταται στο ότι ενσωµατώνει σε έναν 

και µόνο αριθµό τη συνολική έκθεση στον κίνδυνο αγοράς ενός χρηµατοοικονοµικού 

ιδρύµατος, γεγονός που εξηγεί την εξαιρετική χρησιµότητά του στα χέρια των 

διοικητικών στελεχών. 

� Καθορισµός ορίων διαπραγµάτευσης. Οι τράπεζες µπορούν να καθορίσουν όρια 

στους διαπραγµατευτές συναλλάγµατος και χρεογράφων σε όρους της VaR. 

� Με βάση την πληροφόρηση που παρέχει η συγκεκριµένη προσέγγιση, οι επενδυτές 

και οι διαχειριστές κινδύνων είναι σε θέση να λάβουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά 

µε τη στρατηγική επένδυσης ή διαχείρισης που ακολουθούν, επιτυγχάνοντας τη 

βέλτιστη απόδοση για τα χαρτοφυλάκιά τους. 

� Εναρµόνιση µε τις αποφάσεις των ρυθµιστικών αρχών.  

7.2.1.1.8 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ VAR 
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� Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της µεθόδου VaR αποτελεί η µη κανονική κατανοµή των 

αποδόσεων και η εµφάνιση µεγάλης ασυµµετρίας. 

� Με άλλα λόγια, µεγάλες διακυµάνσεις στην αγορά συµβαίνουν πολύ συχνότερα απ’ 

ότι προβλέπει η κανονική κατανοµή. Αποτέλεσµα αυτών των διαφοροποιήσεων είναι 

το όριο απόδοσης (1,65 x σ) να εκτιµάται µε κάποιο σφάλµα. 

� Το VaR επίσης δεν λαµβάνει υπόψη τον µη γραµµικό τρόπο µε τον οποίο 

µεταβάλλεται η αξία της θέσης ως προς τις µεταβλητές που την ορίζουν.  

� Το VaR υπολογίζει τη µέγιστη ζηµιά που µπορεί να αναµένει ένας οργανισµός µια 

δεδοµένη χρονική περίοδο, κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριµένου χρονικού ορίζοντα. 

Οι ζηµιές υπολογίζονται υποθέτοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία µπορούν να 

πωληθούν στις τρέχουσες αγοραίες τιµές. Ωστόσο, αν η επιχείρηση έχει στην κατοχή 

της σε µεγάλο βαθµό µη ρευστοποιήσιµα στοιχεία – που σηµαίνει ότι δεν µπορούν να 

µεταπωληθούν γρήγορα – το VaR µπορεί να υποεκτιµά τις πραγµατικές ζηµιές, αφού 

τα στοιχεία ίσως χρειάζεται να πωληθούν µε έκπτωση. 

 
7.2.1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο υπόδειγµα, επιχειρείται η κατασκευή κατανοµής των 

αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου από µια σειρά µεταβολών των αξιών του, η οποία βασίζεται 

σε µια δεδοµένη χρονολογική σειρά ιστορικών αγοραίων τιµών των βασικών εργαλείων που 

συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο. Από την κατανοµή των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου είναι 

δυνατό να υπολογιστεί η δυνητική ζηµιά του, µέσα σε ένα συγκεκριµένο διάστηµα 

εµπιστοσύνης, για µια δεδοµένη χρονική περίοδο.  

 

7.2.1.2.1 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 

� είναι απλή,  

� δεν απαιτεί οι αποδόσεις των αξιογράφων να ακολουθούν κανονική κατανοµή, 

και  

� δεν απαιτεί τον υπολογισµό των τυπικών αποκλίσεων και των συσχετίσεων 

των διαφόρων αξιόγραφων. 



41 

 

Η βασική ιδέα είναι να πάρουµε το τρέχον χαρτοφυλάκιο αξιόγραφων της τράπεζας 

(µετοχές, συνάλλαγµα, οµόλογα κ.α.) και να τα αποτιµήσουµε µε βάση τις πραγµατικές τιµές 

(αποδόσεις) που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτά τα αξιόγραφα χθες, προχθές, και ούτω καθ’ 

εξής. 

 

7.2.1.3 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO 

 
Σε µια τέτοια προσοµοίωση χρησιµοποιούνται τυχαίες (random) αγοραίες τιµές των βασικών 

εργαλείων για να κατασκευαστεί µια κατανοµή των αποδόσεων χαρτοφυλακίου, αντί των 

ιστορικών τιµών. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία προσφέρει µία εκτίµηση του VaR για 

περίπλοκα χαρτοφυλάκια. Το VaR ενός χαρτοφυλακίου εκτιµάται από την τυχαία κατασκευή 

ενός ιστογράµµατος των πιθανών κερδών που θα σηµειωθεί µέσα σε ένα προκαθορισµένο 

χρονικό ορίζοντα.  

Ουσιαστικά µε βάση την παρατηρούµενη στατιστική συµπεριφορά των µεταβλητών 

παράγεται ένας µεγάλος αριθµός µελλοντικών τιµών για τα χρεόγραφα µέσω Η/Υ. Από το 

δείγµα υπολογίζεται η «χειρότερη» µείωση που µπορεί να συµβεί στην αξία της θέσης.  

 
7.2.1.4 STRESS TESTING 

 

Η συγκεκριµένη ανάλυση προτάθηκε ως επιπρόσθετο εργαλείο των µεθοδολογιών που 

βασίζονται στη VaR. Αντί της χρήσης ιστορικών αγοραίων τιµών ή τυχαίων επιλεγµένων 

δεδοµένων τιµών, δηµιουργούνται µια σειρά από σενάρια τιµών για την εξέταση της 

απόδοσης χαρτοφυλακίου.  

Στην ουσία υποθέτονται διάφορα ακραία σενάρια (ακραία επεισόδια – outliers) (π.χ. η 

καµπύλη αποδόσεων να µετατοπισθεί κατά 100 µονάδες βάσης, ο δείκτης µετοχών να 

µειωθεί κατά 20% κτλ.) και εξετάζεται η επίδρασή τους στο χαρτοφυλάκιο του 

χρηµατοοικονοµικού οργανισµού. Η µέθοδος εξετάζει µόνο τις µεγάλες µεταβολές 

ορισµένων µεταβλητών, που ελάχιστα απασχολούν την καθηµερινή παρακολούθηση των 

κινδύνων, αλλά µπορούν δυνητικά να συµβούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

8.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Κ.Υ.) 
 

8.1.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ  

 

Η προσέγγιση αυτή χρησιµοποιεί έναν µόνο δείκτη ο οποίος λειτουργεί σαν προσέγγιση της 

συνολικής έκθεσης στον κίνδυνο της τράπεζας. Για παράδειγµα, εάν οριστεί ως δείκτης τα 

ακαθάριστα έσοδα των τριών τελευταίων χρήσεων, κάθε τράπεζα θα πρέπει να διατηρεί κεφάλαια 

έναντι του λειτουργικού κινδύνου ίσα µε ένα σταθερό ποσοστό (15%) του µέσου όρου των 

ακαθαρίστων εσόδων των τριών τελευταίων χρήσεων  
 

ΚΥ=15% * (Μ.Ο) Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων 3ετίας 

 
8.1.2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΚΥ=(Μ.Ο) Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων 3ετίας κατά τοµέα τραπεζικής  σταθµισµένων µε 

αντίστοιχους κατά τοµέα συντελεστές (από 12-18%)  

Χρησιµοποιείται από τράπεζες που πληρούν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις. Σ΄ αυτή 

τη µέθοδο, γίνεται διαχωρισµός των τραπεζικών δραστηριοτήτων σε οκτώ τµήµατα, για 

καθένα από τα οποία υπάρχει ήδη ένας προϋπολογισµένος συντελεστής beta. Τα απαιτούµενα 

κεφάλαια για κάθε τµήµα υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον δείκτη του λειτουργικού 

κινδύνου µε τον συντελεστή beta. Τα συνολικά απαιτούµενα κεφάλαια έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου θα είναι το άθροισµα των κεφαλαίων που υπολογίστηκαν για κάθε 

τµήµα  
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Πίνακας 3: Συντελεστής beta της κάθε τραπεζικής δραστηριότητας 

 

Business Lines  Beta Factors  

Corporate Finance  18%  

Trading and sales  18%  

Retail Banking  12%  

Commercial Banking  15%  

Payment and Settlement  18%  

Agency services  18%  

Asset management  18%  

Retail brokerage  12%  

Πηγή: www.bis.org  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ 

 

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η Βασιλεία ΙΙΙ µε το «∆ιεθνές πλαίσιο για τη µέτρηση του κινδύνου ρευστότητας, προτύπων 

και επιτήρησης» παρουσιάζει τα µεταρρυθµιστικά µέτρα της Επιτροπής της Βασιλείας όσον 

αφορά την ενίσχυση του παγκόσµιου κεφαλαίου και τους κανόνες ρευστότητας µε στόχο να 

προάγουν έναν ανεκτικότερο τραπεζικό τοµέα.  

Το αντικείµενο των προτεινόµενων µεταρρυθµίσεων συµπεριλαµβάνει τρόπους 

βελτίωσης της δυνατότητας του τραπεζικού τοµέα να απορροφά τυχόν κραδασµούς που 

προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή. 

Επιπλέον, µέσω του µεταρρυθµιστικού πακέτου, η Επιτροπή στοχεύει στη βελτίωση 

της διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης όπως επίσης και την ενίσχυση της τραπεζικής 

διαφάνειας. Ακόµη, τα προτεινόµενα µεταρρυθµιστικά µέτρα αντανακλούν τις προσπάθειες 
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της Επιτροπής για την ενδυνάµωση της λειτουργικής αποφασιστικότητας ορισµένων 

διασυνοριακών τραπεζών οι οποίες αναδεικνύονται λόγω της µεθοδικότητάς τους. 

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που προξένησε την επιδείνωση της 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης , η οποία ξεκίνησε το 2007, ήταν το ότι ο τραπεζικός τοµέας 

πολλών χωρών είχε δηµιουργήσει εικονικό πλεόνασµα τόσο εντός όσο και εκτός 

ισολογισµού.  

Ταυτοχρόνως, πολλές τράπεζες διακρίνονται από ανεπαρκή αποθέµατα ρευστού. Ως 

αποτέλεσµα το τραπεζικό σύστηµα δεν µπόρεσε να απορροφήσει την αδιάκοπη 

αγοραπωλησία µετοχών και πιστωτικών απωλειών, ούτε κατάφερε να προσαρµοστεί στην 

αναδιαπραγµάτευση µεγάλων εκτός ισολογισµού οικονοµικών ανοιγµάτων τα οποία είχαν 

δηµιουργηθεί στη σκιά των τραπεζικών συστηµάτων. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της 

κρίσης η αγορά έχασε κάθε εµπιστοσύνη για ύπαρξη ρευστότητας και της γενικότερης 

φερεγγυότητας πολλών τραπεζικών οίκων. Η αποδυνάµωση του τραπεζικού τοµέα 

εξαπλώθηκε ταχύτατα στο υπολειπόµενο χρηµατοοικονοµικό τοµέα καθώς και στην 

πραγµατική οικονοµία έχοντας ως αποτέλεσµα µια µαζική συρρίκνωση της ρευστότητας και 

πιστωτικής διαθεσιµότητας. Αναπόφευκτα ο δηµόσιος τοµέας έπρεπε να παρέµβει µε 

πρωτοφανή ενίσχυση σε ρευστότητα, κεφάλαιο, υποστήριξη και εγγυήσεις εκθέτοντας τους 

φορολογούµενους σε µεγάλες χρηµατικές απώλειες.  

Η αρνητική επίδραση σε τράπεζες, χρηµατοοικονοµικά συστήµατα και οικονοµίες 

που βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης ήταν άµεση. Παρ’ όλα αυτά, η κρίση εξαπλώθηκε 

σε ένα µεγαλύτερο κύκλο χωρών στην υφήλιο. Για αυτές τις χώρες τα κανάλια µέσω των 

οποίων µεταδόθηκε η οικονοµική κρίση ήταν έµµεσα και προήλθαν από µία έντονη συστολή 

στην παγκόσµια ρευστότητα, διακρατική διαθεσιµότητα για πίστωση και ζήτηση για 

εξαγωγές. 

Λαµβάνοντας υπ ΄ όψιν την έκταση και ταχύτητα µε την οποία η τωρινή, αλλά και 

παλαιότερες κρίσεις έχουν διαδοθεί ανά τον κόσµο, όπως επίσης και την απρόβλεπτη φύση 

µελλοντικών οικονοµικών κρίσεων, είναι κρίσιµο και απαραίτητο για όλες τις χώρες να 

ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τους τοµέα, τόσο όσον αφορά εγχώριους όσο 

και διεθνείς κραδασµούς οικονοµικής φύσεως. 
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9.2 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ 

 

Η πρόσφατη παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση είχε σαν συνέπεια να αναδειχθούν κενά 

και αδυναµίες στη λειτουργία και εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των 

αγορών χρήµατος και κεφαλαίων. Προέβαλλε έτσι επιτακτική ανάγκη για προσθήκες-

βελτιώσεις στο υφιστάµενο εποπτικό πλαίσιο , προκειµένου να διασφαλιστεί η καλύτερη 

αντιµετώπιση ενδεχοµένων αντίστοιχων µελλοντικών κρίσεων. 

Οι προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις ενδυναµώνουν το γενικότερο ρυθµιστικό επίπεδο 

των τραπεζών που κατά συνέπεια βοηθά την αύξηση της ανθεκτικότητας κάθε τραπεζικού 

οίκου σε περιόδους οικονοµικών αναταραχών. Οι µεταρρυθµίσεις µεριµνούν επίσης για την 

ακεραιότητα των τραπεζών µε το να επικεντρώνονται σε ευρύτερα συστήµατα κινδύνων τα 

οποία δηµιουργούνται στον τραπεζικό τοµέα. 

Μέσα στο σύνολο των αλλαγών, συµπληρώσεων και τροποποιήσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο έτος 2010 σε επίπεδο εποπτείας Ελληνικού πιστωτικού 

συστήµατος , κοινοτικών οδηγιών και Επιτροπής της Βασιλείας συµπεριλαµβάνονται και οι 

Προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας 

«Βασιλεία ΙΙΙ». 

Οι προτάσεις αυτές περιλαµβάνουν : 

• «Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking 

systems, (Dec. 2010)» 

• «Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and 

monitoring, (Dec.2010)» 

• «Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer, 

(Dec.2010)» 

Το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας «Βασιλεία ΙΙΙ» θα αρχίσει να εφαρµόζεται 

σταδιακά από το 2013 µε πλήρη εφαρµογή από το 2019. Οι σηµαντικότερες αλλαγές που θα 

επιφέρει το νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:  

• Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια (Ε.Ι.Κ.): αλλαγή της δοµής των Ε.Ι.Κ., των εξαιρέσεων από 

αυτά καθώς και των ορίων, µε επιπρόσθετη εισαγωγή δύο επιπλέον ανώτατων ορίων 

(buffers), του «capital conservation buffer» και του «countercyclical capital buffer»  

• Κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου: νέοι συντηρητικότεροι παράµετροι που αναµένεται να 

αυξήσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.  
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• ∆είκτης Μόχλευσης: συµπληρωµατικός του ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, µε όριο 

της τάξης του 3%, στον οποίο όµως δεν προσµετρώνται οι παράγοντες κινδύνου, και 

• Κίνδυνος ρευστότητας: εισαγωγή δύο νέων εποπτικών δεικτών, του ∆είκτη Κάλυψης 

ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio – LCR) και του ∆είκτη Καθαρής Σταθερής 

Χρηµατοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR), µε ελάχιστο όριο 100% και για 

τους δύο.  

 

9.2.1 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα εισήλθε στην κρίση µε ένα ανεπαρκές επίπεδο υψηλής 

ποιότητας κεφαλαίου. Η κρίση αποκάλυψε, επίσης, την ασυνέπεια στον ορισµό του 

κεφαλαίου και την έλλειψη γνωστοποίησης που θα είχε επιτρέψει την αγορά στην πλήρη 

αξιολόγηση και τη σύγκριση της ποιότητας των κεφαλαίων. Ένα βασικό στοιχείο του νέου 

ορισµού του κεφαλαίου είναι η µεγαλύτερη εστίαση σε κοινές µετοχές που αποτελεί τη 

µεγαλύτερη συνιστώσα της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων µιας τράπεζας 

 

9.2.1.1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια θα αποτελούνται από το άθροισµα των ακόλουθων 

στοιχείων: 

1. Tier 1 Capital που αποτελείται από: 

 α. Common Equity Tier 1 

 β. Additional Tier 1 και 

2. Tier 2 Capital  

Όλα τα στοιχεία παραπάνω είναι καθαρά από τις σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις και 

υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισµούς : 

•Το Common Equity Tier 1 πρέπει να είναι τουλάχιστον το 4,5% των σταθµισµένων 

στοιχείων ενεργητικού ανά πάσα στιγµή. 

•Το Tier 1 Capital πρέπει να είναι τουλάχιστον το 6,0% των σταθµισµένων στοιχείων 

ενεργητικού ανά πάσα στιγµή. 
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•Το Σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 Capital + Tier 2 Capital), πρέπει να είναι 

τουλάχιστον το 8,0% των σταθµισµένων στοιχείων ενεργητικού ανά πάσα στιγµή 

 

9.2.1.1.1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ COMMON EQUITY TIER 1 

 

Το Common Equity Tier 1 αποτελείται από το άθροισµα των ακόλουθων στοιχείων: 

•Κοινές ονοµαστικές µετοχές που εκδίδονται από την τράπεζα που πληρούν τα 

κριτήρια ταξινόµησης ως κοινές µετοχές για κανονιστικούς σκοπούς  

•Αποτελέσµατα εις νέον 

• Συσσωρευµένα συνολικά έσοδα και άλλα αποθέµατα 

•Κοινές ονοµαστικές µετοχές που εκδίδονται από τις ενοποιούµενες θυγατρικές της 

τράπεζας και κατέχονται από τρίτους (δηλαδή, δικαιώµατα µειοψηφίας) 

• Κανονιστικές προσαρµογές που εφαρµόζονται για τον υπολογισµό του Common 

Equity Tier 1. 

 

9.2.1.1.2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ADDITIONAL TIER 1 

 

Το Additional Tier 1 αποτελείται από το άθροισµα των ακόλουθων στοιχείων: 

•Τα µέσα που εκδίδονται από την τράπεζα και τα οποία πληρούν τα κριτήρια για 

ένταξη στο Additional Tier 1 (και δεν περιλαµβάνονται στο Common Equity Tier 1) 

•Πλεονάζον απόθεµα (υπέρ το άρτιο) που προκύπτει από την έκδοση των πράξεων 

που περιλαµβάνονται στο Additional Tier 1  

•Τα µέσα που εκδίδονται από τις ενοποιούµενες θυγατρικές της τράπεζας και 

κατέχονται από τρίτα µέρη που πληρούν τα κριτήρια για ένταξη στο Additional Tier 

1, και δεν περιλαµβάνονται στο Common Equity Tier 1. 

•Κανονιστικές προσαρµογές που εφαρµόζονται για τον υπολογισµό του Additional 

Tier 1 
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9.2.1.1.3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ TIER 2 CAPITAL  

 

Το Tier 2 Capital αποτελείται από το άθροισµα των ακόλουθων στοιχείων: 

•Τα µέσα που εκδίδονται από την τράπεζα που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στην 

κατηγορία του Tier 2 Capital  (και δεν περιλαµβάνοντα στο Tier 1 Capital ) 

•Τα µέσα που εκδίδονται από τις ενοποιούµενες θυγατρικές της τράπεζας και 

κατέχονται από τρίτα µέρη που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο Tier 2 Capital και 

δεν περιλαµβάνονται στο Tier 1 Capital. 

•Ορισµένες διατάξεις απώλειας δανείου 

• Κανονιστικές προσαρµογές που εφαρµόζονται για τον υπολογισµό του Tier 2 

Capital  

 

9.2.1.2 ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ CAPITAL CONSERVATION BUFFER 

 

Αυτή η ενότητα περιγράφει τη λειτουργία του Capital conservation buffer, το οποίο έχει 

σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες έχουν δηµιουργήσει κεφαλαιακά αποθέµατα 

ασφαλείας.. Η απαίτηση αυτή βασίζεται σε απλούς κανόνες διατήρησης του κεφαλαίου, ώστε 

να αποφεύγονται παραβιάσεις των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Οι τράπεζες σε καθηµερινή βάση θα πρέπει διατηρούν τα κεφάλαιά ασφαλείας τους 

πάνω από το θεσµοθετηµένο ελάχιστο επίπεδο. 

 Όταν τα επίπεδα του κεφαλαίου πέφτουν κάτω από το ελάχιστο όριο ασφαλείας τότε 

θα πρέπει να εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι τράπεζες θα τα φέρουν στο επιθυµητό 

επίπεδο. Ο τρόπος αυτός έχει εντοπιστεί στη µείωση των διανεµόµενων κερδών µέσω της 

µείωσης των πληρωµών µερισµάτων και των πληρωµών των µπόνους του προσωπικού. Οι 

τράπεζες µπορούν επίσης να επιλέξουν να δηµιουργήσουν νέα κεφάλαια από τον ιδιωτικό 

τοµέα ως εναλλακτική λύση για τη διατήρηση των ιδίων κεφαλαίων. 

Ωστόσο, λόγω έλλειψης άντλησης κεφαλαίων στον ιδιωτικό τοµέα, το µέρος των 

κερδών που διατηρούνται από τις τράπεζες για το σκοπό της αύξησης των αποθεµάτων 

ασφαλείας κεφαλαίων θα πρέπει να αυξηθούν τόσο ώστε να ξεπερνούν τα επίπεδα των 

ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
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Τράπεζες οι οποίες έχουν εξαντλήσει τα κεφαλαιακά αποθέµατά τους σε µελλοντικές 

προβλέψεις ανάκαµψης µε τη δικαιολογία διατήρησης της γενναιόδωρης διανοµής 

µερισµάτων και σε επίδειξη της οικονοµικής τους ισχύς δεν συµπεριλαµβάνονται σε αυτές τις 

ρυθµίσεις. Όχι µόνο γιατί βάζουν τα συµφέροντα των µετόχων πάνω από αυτά των 

καταθετών, αλλά επίσης γιατί ενθαρρύνουν κι άλλες τράπεζες να ακολουθήσουν το 

παράδειγµά τους. 

  Το πλαίσιο πιέζει τις παραπάνω τράπεζες να µειώσουν τις µεγάλες διανοµές κερδών. 

Με αυτό τον τρόπο, οι τράπεζες θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να αντέχουν σε δυσµενή 

περιβάλλοντα. Η εφαρµογή του πλαισίου, η οποία ενισχύεται από διεθνώς συµφωνηµένους 

κανόνες για τη διατήρηση του κεφαλαίου, θα συµβάλει στην αύξηση της 

προσαρµοστικότητας µέσω της παροχής µηχανισµού για την ανοικοδόµηση του κεφαλαίου 

κατά τα πρώτα στάδια της οικονοµικής ανάκαµψης.  

Το πλαίσιο προβλέπει ότι ένα Capital conservation buffer της τάξεως του 2,5%, που 

αποτελείται από Common Equity Tier 1, βρίσκεται πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις. Περιορισµούς στη διανοµή Κεφαλαίου θα επιβάλλονται σε µια τράπεζα, όταν τα 

επίπεδα του κεφαλαίου πέφτουν κάτω από αυτήν την περιοχή. Οι περιορισµοί που 

επιβάλλονται αφορούν µόνο τις διανοµές και όχι την λειτουργία της τράπεζας. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα ελάχιστα ποσοστά διατήρησης ιδίων κεφαλαίων µιας 

τράπεζας που ανταποκρίνονται σε διάφορα επίπεδα Common Equity Tier 1 Για παράδειγµα, 

µια τράπεζα µε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 της τάξης του 5,125%- 

5,75% απαιτείται να διατηρεί το 80% των κερδών της το επόµενο οικονοµικό έτος (δηλαδή 

τα µερίσµατα, η επαναγορά µετοχών και πληρωµές µπόνους δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 

20%). 

Πίνακας 4: πρότυπα διατήρηση ελάχιστου κεφαλαίου 

COMMON EQUITY TIER 1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

4,5%-5,125% 100% 

>5,125%-5,75% 80% 

>5,75%-6,375% 60% 

>6,375%-7,0% 40% 

>7,0% 0% 
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Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision 

9.2.1.3 ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER 

 

Ζηµιές που προκύπτουν στον τραπεζικό τοµέα µπορεί να είναι εξαιρετικά µεγάλες όταν µια 

ύφεση έπεται µιας περιόδου υπερβολικής πιστωτικής ανάπτυξης. Αυτές οι απώλειες µπορεί 

να αποσταθεροποιήσουν τον τραπεζικό τοµέα και να τον βάλουν σε έναν φαύλο κύκλο, όπου 

τα προβλήµατα στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µπορεί να συµβάλουν σε µια ύφεση στην 

πραγµατική οικονοµία η οποία µε την σειρά της επηρεάζει τον τραπεζικό τοµέα. Αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις υπογραµµίζουν την ιδιαίτερη προσοχή και σηµασία που πρέπει να επιδείξει 

ο τραπεζικός τοµέας στο σχηµατισµό πρόσθετων γραµµών άµυνας κεφαλαίου σε περιόδους 

όπου οι κίνδυνοι για όλο το σύστηµα αυξάνονται σηµαντικά. 

 Το countercyclical capital buffer έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις του τραπεζικού τοµέα λαµβάνουν υπόψη το µακροοικονοµικό περιβάλλον στο 

οποίο λειτουργούν οι τράπεζες. Οι εποπτικές αρχές κάθε χώρας θα πρέπει να εξετάζουν αν 

υπάρχει υπερβολικός δανεισµός από τις τράπεζες ώστε να διασφαλίσουν ότι το τραπεζικό 

σύστηµα έχει ένα απόθεµα κεφαλαίου που το προστατεύει από ενδεχόµενες µελλοντικές 

ζηµιές.   

Κάθε µέλος της Επιτροπής της Βασιλείας , θα ορίσει µια αρχή η οποία θα ευθύνεται 

για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το µέγεθος του countercyclical capital buffer. Εάν η 

αρµόδια εθνική αρχή κρίνει ότι υπάρχει µια περίοδος στην οποία σηµειώνεται µεγάλη 

αύξηση του δανεισµού η οποία θα οδηγήσει σε συσσώρευση κινδύνου όλου του συστήµατος, 

τότε θα εξετάσει µε την βοήθεια κι άλλων εργαλείων που έχει στη διάθεσή της την 

κατάσταση και θα θέσει σε εφαρµογή ένα εύρος απαιτήσεων countercyclical capital buffer. 

Αυτό θα κυµαίνεται µεταξύ µηδέν και 2,5% των σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού, 

ανάλογα µε την έκταση των κινδύνων στο σύστηµα. 

Το επίπεδο countercyclical capital buffer που θα ισχύει για κάθε τράπεζα θα 

αντανακλά τη γεωγραφική σύνθεση του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ανοιγµάτων. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα ελάχιστα ποσοστά διατήρησης ιδίων κεφαλαίων µιας 

τράπεζας που ανταποκρίνονται σε διάφορα επίπεδα Common Equity Tier 1. 
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Πίνακας 5: πρότυπα διατήρηση ελάχιστου κεφαλαίου 

COMMON EQUITY TIER 1 ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

4,5%-5,75% 100% 

>5,75%-7,0% 80% 

>7,0%-8,25% 60% 

>8,25%-9,5% 40% 

>9,5% 0% 

Πηγή: Basel Committee on Banking Supervision 

 

Οι τράπεζες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το countercyclical capital buffer θα 

υπολογίζεται και θα δηµοσιεύεται τουλάχιστον µε την ίδια συχνότητα όπως και οι ελάχιστες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις τους. Επιπλέον, κατά τη δηµοσιοποίηση των απαιτήσεων 

countercyclical capital buffer, οι τράπεζες θα πρέπει να γνωστοποιούν και τη γεωγραφική 

κατανοµή των πιστωτικών ανοιγµάτων κάθε τοµέα που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό 

των παραπάνω απαιτήσεων. 

 

9.2.2 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

 

Εκτός από την αύξηση της ποιότητας και το επίπεδο της κεφαλαιακής βάσης, υπάρχει η 

ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλοι οι υλικοί κίνδυνοι έχουν συλληφθεί και συµπεριληφθεί στο 

πλαίσιο του κεφαλαίου. Ένας βασικός παράγοντας που επέτεινε την κρίση αποτελεί η 

αποτυχία να συλληφθούν οι κίνδυνοι των εντός και εκτός στοιχείων του ισολογισµού καθώς 

και τα παράγωγα που σχετίζονται µε ανοίγµατα.  

Από  την 1η Ιανουαρίου 2013 θα εφαρµοστούν µεταρρυθµίσεις που αφορούν την 

ενίσχυση του κινδύνου αντισυµβαλλόµενου και που προκύπτουν από παράγωγα τραπεζών, 

συµφωνιών επαναγοράς τίτλων και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες . Για την υλοποίηση 

αυτών των µεταρρυθµίσεων και για τον προσδιορισµό του σχετικού κινδύνου ,οι τράπεζες 

πρέπει να χρησιµοποιούν τις µεγαλύτερες σε επίπεδο χαρτοφυλακίου κεφαλαιακές απαιτήσεις 
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χρησιµοποιώντας τα τρέχοντα δεδοµένα της αγοράς. Αυτά τα δεδοµένα χρησιµοποιούνται για 

τον υπολογισµό των τρεχόντων ανοιγµάτων. Επίσης απαιτούνται ιστορικά στοιχεία 

τουλάχιστον µίας περιόδου 3 ετών που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση των 

παραµέτρων του µοντέλου υπολογισµού του σχετικού κινδύνου. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα 

δεδοµένα πρέπει να επανεξετάζονται ανά τρίµηνο ή συχνότερα εάν το απαιτούν οι συνθήκες 

της αγοράς. 

 Οι µεταρρυθµίσεις αυτές θα αυξήσουν τα κεφαλαιακά αποθέµατα ασφαλείας, που 

στηρίζουν αυτές τις εκθέσεις και θα οδηγήσουν σε µείωση του συστηµικού κινδύνου σε 

ολόκληρο το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Επίσης παρέχουν κίνητρα για την ενίσχυση της 

διαχείρισης κινδύνου των αντισυµβαλλοµένων πιστωτικών ανοιγµάτων. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας θα αυξήσει τα πρότυπα διαχείρισης του κινδύνου του 

αντισυµβαλλόµενου σε ορισµένους τοµείς, µε σκοπό την αντιµετώπιση περιπτώσεων όπου η 

έκθεση στον κίνδυνο αυξάνεται όταν η πιστωτική ποιότητα του αντισυµβαλλόµενου 

επιδεινώνεται.  

 

9.2.3 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ∆ΕΙΚΤΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της κρίσης ήταν η συσσώρευση υπερβολικής εντός και 

εκτός ισολογισµού µόχλευσης στο τραπεζικό σύστηµα. Κατά τη διάρκεια του δυσκολότερου 

µέρους της κρίσης, ο τραπεζικός τοµέας αναγκάστηκε από την αγορά, να µειώσει την 

µόχλευση του κατά τρόπο τέτοιο που ενισχύεται η καθοδική πίεση στις τιµές των 

περιουσιακών στοιχείων, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις ζηµίες σε τραπεζικά κεφάλαια. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συµφώνησε να θεσπίσει έναν απλό ,µη βασισµένο σε 

κίνδυνο δείκτη µόχλευσης που καλείται να ενεργήσει ως ένα αξιόπιστο συµπληρωµατικό 

µέτρο για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ο δείκτης µόχλευσης έχει ως στόχο να συγκρατηθεί 

αποτελεσµατικότερα η αύξηση της µόχλευσης στον τραπεζικό τοµέα. 

Ο δείκτης µόχλευσης υπολογίζεται ως ο µέσος όρος του µηνιαίου δείκτη µόχλευσης 

κατά τη διάρκεια του τριµήνου . Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 1η 

Ιανουαρίου 2017 η Επιτροπή θα ορίσει ένα ελάχιστο όριο δείκτη µόχλευσης ύψους 3% . 

Η µεταβατική περίοδος για την εφαρµογή του δείκτη µόχλευσης θα αρχίσει την 1η 

Ιανουαρίου 2011. Η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει τη µεταβατική αυτή περίοδο για την 

παρακολούθηση των δεδοµένων της µόχλευσης των τραπεζών σε εξαµηνιαία βάση, 
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προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσον ο προτεινόµενος σχεδιασµός της θέσπισης του 3% ως 

ελάχιστο όριο είναι κατάλληλος για διαφορετικούς τύπους επιχειρηµατικών µοντέλων. Η 

εκτίµηση αυτή θα εξετάζει κατά πόσον ένας ευρύτερος ορισµός των χρηµατοδοτικών 

ανοιγµάτων θα βοηθήσει στην καλύτερη επίτευξη των στόχων του δείκτη µόχλευσης. Η 

Επιτροπή επίσης θα παρακολουθεί από κοντά τα λογιστικά πρότυπα και τις πρακτικές για την 

αντιµετώπιση τυχόν διαφορών στα λογιστικά πρότυπα κάθε χώρας που είναι ουσιώδης για 

τον ορισµό και τον υπολογισµό του δείκτη µόχλευσης. 

 

9.2.4 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 
Οι ισχυρές κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθερότητα του 

τραπεζικού τοµέα. Είναι σηµαντικό για την ενίσχυση αυτών, µια ισχυρή βάση ρευστότητας η 

οποία και υποστηρίζεται από ισχυρά εποπτικά πρότυπα. Μέχρι σήµερα, ωστόσο, δεν υπήρξαν 

διεθνώς εναρµονισµένα πρότυπα στον τοµέα αυτό. Η Επιτροπή της Βασιλείας εισάγει ως εκ 

τούτου διεθνώς εναρµονισµένα παγκόσµια πρότυπα ρευστότητας. Όπως και µε τα παγκόσµια 

πρότυπα του κεφαλαίου, τα πρότυπα ρευστότητας θα θεσπίσουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και 

θα προωθήσουν ένα διεθνές ίσου όρους ανταγωνισµό. 

Τα πρότυπα αυτά έχουν αναπτυχθεί για την επίτευξη δύο ξεχωριστών αλλά 

συµπληρωµατικών στόχων. Ο πρώτος στόχος είναι να προωθηθεί ένα βραχυπρόθεσµο προφίλ 

αντοχής κινδύνου ρευστότητας της τράπεζας µέσω της εξασφάλισης ότι διαθέτει επαρκή 

αποθέµατα ρευστότητας για να επιβιώσει στην περίπτωση ενός ακραίου σεναρίου που 

διαρκεί για ένα µήνα. Η Επιτροπή ανέπτυξε το ∆είκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) για την 

επίτευξη αυτού του στόχου. Ο δεύτερος στόχος είναι η προώθηση της προσαρµοστικότητας 

κατά τη διάρκεια ενός µακροχρόνιου ορίζοντα, µε τη δηµιουργία πρόσθετων κινήτρων για 

µια τράπεζα να χρηµατοδοτήσει τις δραστηριότητές της µε µία πιο σταθερή πηγή 

χρηµατοδότησης σε µόνιµη βάση. Ο ∆είκτη Καθαρής Σταθερής Χρηµατοδότησης έχει έναν 

χρονικό ορίζοντα ενός έτους και έχει αναπτυχθεί για να παρέχει µια βιώσιµη δοµή στα 

περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις. 

Ο ∆είκτη Κάλυψης ρευστότητας έχει σκοπό να προωθήσει την ανθεκτικότητα σε 

πιθανές διαταραχές ρευστότητας σε έναν ορίζοντα τριάντα ηµερών. Θα συµβάλει στη 

διασφάλιση ότι οι παγκόσµιες τράπεζες έχουν επαρκή , υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιµα 

στοιχεία ενεργητικού για την αντιστάθµιση των καθαρών ταµειακών εκροών στην περίπτωση 
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που έρθουν αντιµέτωπες µε ένα οξύ βραχυπρόθεσµο στρες σενάριο. Το συγκεκριµένο 

σενάριο είναι χτισµένο σε συνθήκες µε επιρροή από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση 

που ξεκίνησε το 2007. Το σενάριο δεν είναι το χειρότερο σενάριο που θα µπορούσε να 

συµβεί, και περιλαµβάνει τα ακόλουθα:  

• σηµαντική υποβάθµιση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του 

ιδρύµατος, 

• µερική απώλεια των καταθέσεων,  

• σηµαντική αύξηση των εξασφαλισµένων «haircuts» και  

• αυξήσεις σε derivative collateral calls and substantial calls, που περιλαµβάνουν 

διευκολύνσεις τόσο σε πιστωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ρευστότητας. 

Υψηλής ποιότητας ρευστά διαθέσιµα στο χρηµατιστήριο θα πρέπει να είναι 

ρευστοποιήσιµα άµεσα στις αγορές κατά τη διάρκεια µιας περιόδου κρίσης, όµοιας µε αυτή 

που περιγράφει το stress σενάριο. 

Ο ∆είκτη Καθαρής Σταθερής Χρηµατοδότησης απαιτεί ένα ελάχιστο ποσό σταθερών 

πηγών χρηµατοδότησης σε µια τράπεζα σχετικό µε το προφίλ ρευστότητας των περιουσιακών 

στοιχείων, καθώς και δυνατότητες για ενδεχόµενες ανάγκες ρευστότητας που απορρέουν από 

τις εκτός ισολογισµού υποχρεώσεις, σε ορίζοντα ενός έτους. Ο ∆είκτη Καθαρής Σταθερής 

Χρηµατοδότησης έχει ως στόχο να περιοριστεί η υπερβολική εξάρτηση από βραχυπρόθεσµη 

χονδρική χρηµατοδότηση σε περιόδους έντονης ρευστότητας της αγοράς και να ενθαρρύνει 

την καλύτερη εκτίµηση του κινδύνου ρευστότητας σε όλα τα εντός και εκτός ισολογισµού 

στοιχεία. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

 

1.1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  

 

Ο ακρογωνιαίος λίθος της τραπεζικής εποπτείας είναι η κεφαλαιακή επάρκεια , η οποία 

στοχεύει να καθορίσει το ελάχιστο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται σε συνάρτηση 

µε τα σταθµισµένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία του Ενεργητικού. 

Η διατήρηση επάρκειας κεφαλαίων για την κάλυψη της πάσης φύσεως κινδύνους 

στους οποίους εκτίθεται ένα χρηµατοπιστωτικό σύστηµα παρακολουθείται µέσω του δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας, ο οποίος αποτυπώνει τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς το 

σταθµισµένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό, η τιµή του οποίου δεν πρέπει να είναι 

µικρότερη του 8 %. 

Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται ως ένας λόγος όπου : 

–ο αριθµητής είναι το κεφάλαιο που διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, το βασικό κεφάλαιο 

(Tier Ι) και τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια (Tier ΙΙ), ενώ απαιτείται το πρώτο να είναι 

τουλάχιστον το 50% του συνόλου (το Tier ΙΙ δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100% του Tier Ι), 

–παρονοµαστής είναι το άθροισµα των στοιχείων του ενεργητικού σταθµισµένων ως προς τον 

πιστωτικό κίνδυνο συν η στάθµιση ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο των εκτός ισολογισµού 

στοιχείων, µαζί µε την µέτρηση του κινδύνου της αγοράς (RWA), σύµφωνα µε την Βασιλεία 

Ι, συν την µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου, σύµφωνα µε την Βασιλεία ΙΙ. 

Αναλυτικότερα, το βασικό κεφάλαιο (Tier Ι) αποτελείται από κοινές µετοχές, 

προνοµιακές µετοχές και µετατρέψιµα οµόλογα, καθώς και µειονωτικά δικαιώµατα της 

τράπεζας σε θυγατρικές της. 

Το συµπληρωµατικό κεφάλαιο (Tier ΙΙ) περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και προβλέψεις 

για επισφαλή δάνεια καθώς και προνοµιούχες µετοχές και µετατρέψιµα οµόλογα που δεν 

περιλαµβάνονται στο βασικό κεφάλαιο. 
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Για να έχει επαρκή κεφάλαια η τράπεζα θα πρέπει να έχει: 

∆είκτη κεφαλαιακής επάρκειας= ( Tier Ι + Tier Ι Ι)/RWA>8% και  

∆είκτη βασικού κεφαλαίου= Tier Ι/RWA>4% 

Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων στις τράπεζες στοχεύουν στη 

διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος µέσω της ενίσχυσης της 

ικανότητας των τραπεζών για την «απορρόφηση» ζηµιών από τη στιγµή που οι κίνδυνοι, 

στους οποίους εκτίθενται κατά τη λειτουργία τους, εκδηλωθούν. 

Όπως έχουµε αναφέρει και σε προηγούµενη ενότητα αυτής της εργασίας ο κύριος 

φορέας που σε διεθνές επίπεδο επεξεργάζεται κανόνες για τη διασφάλιση της σταθερότητας 

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία.  

Σε Εθνικό επίπεδο, ήταν απαραίτητη η ενσωµάτωση και η εναρµόνιση των κανόνων 

της Βασιλείας µε το ελληνικό τραπεζικό δίκαιο των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ σχετικά µε την 

ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και 2006/49/ΕΚ για την 

επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών 

ιδρυµάτων. 

 

1.2 ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2005-2010 
 
1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του εγχώριου πιστωτικού συστήµατος, ενώ σηµείωνε 

ικανοποιητική πορεία µέχρι και το 2007, υποχώρησε το 2008, εν µέσω αντίξοων διεθνών 

συνθηκών, στο 9,4% από 11,2% το 2007, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων ( Tier Ι) 

µειώθηκε, στο ίδιο διάστηµα σε 7,9% από 9,4%. Παρόλα αυτά, η κεφαλαιακή επάρκεια 

παραµένει σε επίπεδο υψηλότερο των ελάχιστων απαιτούµενων. 

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάστηκαν από την καταγραφή ζηµιών αποτίµησης στα ίδια 

κεφάλαια, την αγορά ιδίων µετοχών από τις τράπεζες και την αποµείωση συµµετοχών των 

ελληνικών τραπεζικών οµίλων, λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι, από τον Ιανουάριο του 2008, εφαρµόζονται οι νέοι κανόνες της 
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κεφαλαιακής επάρκειας βάσει των διατάξεων του Ν. 3601/2007. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε 

µείωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, καθώς υπολογίστηκαν για πρώτη φορά 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα, σηµαντική επίδραση στη 

µείωση των δεικτών είχε και η αύξηση του σταθµισµένου για τον πιστωτικό κίνδυνο 

ενεργητικού, η οποία υπερκάλυψε τη µείωση του σταθµισµένου για τον κίνδυνο αγοράς 

ενεργητικού. 

Το 2009, αξιόλογη βελτίωση παρατηρήθηκε στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

και βασικών κεφαλαίων, η οποία οφείλεται στη σηµαντική αύξηση των εποπτικών ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών λόγω της έκδοσης προνοµιούχων µετοχών που διατέθηκαν στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο, αλλά και λόγω της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποίησαν 

µε απόλυτη επιτυχία ορισµένες τράπεζες. 

 Έτσι, στο τέλος του 2009 οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και βασικών κεφαλαίων 

διαµορφώθηκαν για µεν τις τράπεζες σε 13,2% και 12,0% αντίστοιχα, για δε τους 

τραπεζικούς οµίλους σε 11,8% και 10,7% αντίστοιχα. 

  Το 2010 παρατηρείται ενίσχυση των σχετικών δεικτών. Εν µέσω ιδιαίτερα αρνητικών 

οικονοµικών συνθηκών, οι δείκτες διαµορφώθηκαν στο 13,8% από 13,2% το 2009 για τις 

τράπεζες και στο 12,2% από 11,7% για τους τραπεζικούς οµίλους, ενώ ο δείκτης βασικών 

κεφαλαίων αυξήθηκε ελαφρώς, στο ίδιο διάστηµα, σε 12,2% από 12,0% για τις τράπεζες και 

στο 10,9% από 10,7% για τους τραπεζικούς οµίλους, εξαιτίας της αύξησης των εποπτικών 

ιδίων κεφαλαίων τους και της µείωσης του σταθµισµένου ως προς τον κίνδυνο ενεργητικού. 

Κατά συνέπεια, και παρά τις πολλαπλές αντίξοες συνθήκες της ελληνικής οικονοµίας, το 

εγχώριο τραπεζικό σύστηµα κατάφερε να βελτιώσει την κεφαλαιακή του βάση και να 

διατηρήσει την κεφαλαιακή του επάρκεια σε επίπεδο υψηλότερο των ελάχιστων 

απαιτούµενων. 
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Διάγραμμα 4: πορεία του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και δείκτη Βασικών ιδίων κεφαλαίων για τα έτη 
2007-2008 

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών  

Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία των δύο δεικτών του κάθε 

ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ξεχωριστά. 

Πίνακας 6: ∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας για το διάστηµα 2005-2010 των ελληνικών πιστωτικών 
ιδρυµάτων 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

       

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 9,70% 8,30% 12,60% 11,40% 

 

18,10% 19,00% 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 10,77% 5,89% 11,91% 8,51% 9,73% 12,97% 

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 12,10% 11,30% 12,30% 9,90% 9,80% 9,30% 

ΑΤΕ BANK 13,53%       11.12% 8,49% 8,58% 9,20% 7,40% 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.E      15,20%       15,60%      10,20%      10,30%     11,30%    13,70% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 9,50% 9,00% 8,30% 4,10% 11,90%   12,70% 

 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 11,90% 14,40% 11,20% 10,10% 11,50% 11,60% 

 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 13,50% 12,90% 12,50% 10,10% 13,20% 13,60% 

Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 10,78% 13,16% 16,20% 12,10% 7,57% 4,50% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 11,50% 12,50% 12,68% 11,23% 11,65% 11,90% 

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 45,70% 14,70% 11,74% 9,63% 15,90% 9,34% 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. 13,09% 11,23% 9,89% 8,59% 17,10% 18,50% 

ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 13,50% 10,40% 13,20% 12,40% 12,70% 13,10% 

       

Πηγή: Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυµάτων. 
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Πίνακας 7: ∆είκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων για το διάστηµα 2005-2010 των ελληνικών πιστωτικών 
ιδρυµάτων 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

       

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 6,82% 6.15% 10,34% 8.98% 15,80% 16,43% 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 7,42% 4,10% 8,30% 5,70% 7,00% 9,40% 

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 9,30% 7,50% 9,80% 8,00% 9,10% 8,40% 

ΑΤΕ BANK 13,00% 11,12% 8,49% 6,45% 8,40% 6,30% 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.E 12,30% 12,40% 9,20% 10,00% 11,30% 13,10% 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 7,30% 7,50% 6,70% 3,11% 9,14% 9,11% 

 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 9,85% 11,46% 9,21% 8,00% 9,00% 10,00% 

 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 10,40% 10,20% 9,60% 8,30% 11,60% 11.90% 

Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 8,50% 8,99% 11,06% 8,11% 4,31% 2,25% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 8,50% 9,00% 10,00% 7,00% 9,00% 11,00% 

PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 55,08% 15,85% 13,63% 11,14% 16,29% 9,57% 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. 14,60% 13,33% 12,08% 8,59% 17,10% 18,50% 

ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 10,90% 8,50% 9,80% 10,00% 11,20% 11,70% 

       

Πηγή: Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυµάτων 

 
1.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ 
 

1.2.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ATTICA BANK Α.Τ.Ε 

 

Η Τράπεζα έχει συστήσει εξειδικευµένες υπηρεσίες οι οποίες παρακολουθούν την 

κεφαλαιακή επάρκεια σε τακτά χρονικά διαστήµατα και υποβάλλουν τα στοιχεία 

υπολογισµού αυτής ανά τρίµηνο στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Ο βασικός στόχος της Αttica Bank συνίσταται στην διατήρηση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων σύµφωνα µε το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται από τις 

εποπτικές αρχές της χώρας, στην δυνατότητα να συνεχίζει χωρίς προσκόµµατα τις 

δραστηριότητες της και στη διατήρηση της κεφαλαιακής της βάσης σε τέτοιο επίπεδο, το 

οποίο δεν θα συνιστά εµπόδιο στην επίτευξη του επιχειρηµατικού σχεδίου της. 

Ο Όµιλος υπολογίζει ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Πιστωτικό Κίνδυνο, 

τον Κίνδυνο Αγοράς και τον Λειτουργικό Κίνδυνο, εφαρµόζοντας για τον Πιστωτικό 
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Κίνδυνο τη Τυποποιηµένη Προσέγγιση ενώ για τον Λειτουργικό Κίνδυνο την Μέθοδο του 

Βασικού ∆είκτη. 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τον υπολογισµό του δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας για όλη την υπό εξέταση περίοδο είναι ενθαρρυντικά και σίγουρα πολύ 

µεγαλύτερα από τα ελάχιστα επιθυµητά επίπεδα. Το 2005 η τιµή που παίρνει ο δείκτης είναι 

9,70%,το 2006 8,3%, το 2007 12,6%, 11,4% το 2008,18,10% το 2009 και 19% το 2010. 

Παρά την οριακή πτώση το 2006, ο Όµιλος κατάφερε να ξεπεράσει τον κίνδυνο 

σηµειώνοντας όπως βλέπουµε, την επόµενη χρονιά πολύ θετική πορεία. 

 

1.2.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 

 Στην ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε οι αντικειµενικοί στόχοι του Οµίλου 

σχετικά µε την κεφαλαιακή διαχείριση που καθορίζεται από την «καθαρή θέση» και αποτελεί 

την εικόνα του ισολογισµού είναι οι εξής: 

•Να συµµορφωθεί µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που καθορίζονται από τις 

ρυθµιστικές αρχές της τραπεζικής αγοράς. 

•Να προστατέψει την ικανότητα της Τράπεζας για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων 

της.  

•Να διατηρηθεί µία ισχυρή κεφαλαιακή βάση για να ενισχύσει την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων της. 

Η κεφαλαιακή επάρκεια και η χρήση κεφαλαιακής ρύθµισης ελέγχεται τακτικά από 

την ∆ιοίκηση της Τράπεζας, εφαρµόζοντας τεχνικές βασισµένες στις οδηγίες που 

αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και οι οποίες εφαρµόζονται για λόγους εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Παρατηρώντας την πορεία του σχετικού δείκτη το διάστηµα που εξετάζουµε, 

διακρίνουµε από την µία χρονιά στην άλλη αυξοµειώσεις. Όλα τα έτη εκτός από το 2006, ο 

δείκτης παραµένει πάνω από το ελάχιστο θεσµοθετηµένο επίπεδο εκτός από το 2006 που 

σηµειώνει βουτιά στις 5,89 ποσοστιαίες µονάδες κλονίζοντας τα γερά θεµέλια της Τράπεζας. 

Έτσι η Τράπεζα αναγκάζεται να προβεί σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε σκοπό τη 

συµµόρφωση µε όλους τους θεσµικούς και κανονιστικούς δείκτες. 

Ύστερα από τα µέτρα αυτά, η πορεία του δείκτη παρουσιάζεται θετική χωρίς να 

προκαλεί ανησυχία στην Τράπεζα. 
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1.2.2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
TΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε 

 
Στον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς τα αποτελέσµατα είναι θετικά όσον αφορά τον δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουµε ο σχετικός 

δείκτης βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, προσφέροντας σιγουριά και ελευθερία κινήσεων στην 

Τράπεζα. 

Η τιµή του δείκτη το 2005 είναι 12,1%, ενώ το 2006 σηµειώνει µία µικρή πτώση και η 

τιµή του αγγίζει το 11,3%. 

 Το 2006 είναι και η χρονιά που βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αποσκοπούν στην 

προσαρµογή του Οµίλου στις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ. Το 

πλαίσιο αυτό καθορίζει νέους κανόνες υπολογισµού του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και 

γενικότερα εισάγει αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου και απαιτήσεις αναλυτικότερης 

δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν στο ύψος και στον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων, 

τους οποίους αναλαµβάνει ο Όµιλος. Η εφαρµογή του πλαισίου είναι σταδιακή και ξεκινά 

εντός του 2007. 

Για την επιτυχή υιοθέτηση των διατάξεων του νέου πλαισίου στον Όµιλο, έχουν 

ορισθεί επιτροπές, καθώς και Γραφείο ∆ιαχείρισης, πολιτικές και διαδικασίες, οργανωτική 

δοµή και αρχές διακυβέρνησης, µοντέλα αξιολόγησης και αποτίµησης κινδύνων, βάσεις 

δεδοµένων και συστήµατα διαχείρισης κινδύνων. 

Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην υιοθέτηση της τυποποιηµένης µεθόδου 

υπολογισµού των κεφαλαιακών της απαιτήσεων εντός του 2007 και εν συνεχεία στην 

υιοθέτηση της µεθόδου εσωτερικών διαβαθµίσεων η οποία εκτιµάται ότι θα υλοποιηθεί 

σταδιακά σε συγκεκριµένα χαρτοφυλάκια εντός του 2009 και αναµένεται να εφαρµοστεί στο 

σύνολο των σηµαντικών χαρτοφυλακίων του Οµίλου µέχρι το τέλος του 2012. 

Κατά τη διάρκεια του 2007 ολοκληρώθηκε η πλειονότητα των έργων µε σκοπό την 

προσαρµογή του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις απαιτήσεις του νέου εποπτικού 

πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ. 

 Η τιµή του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σηµειώνει άνοδο και φτάνει στο 12,3%, εν 

συνεχεία όµως το 2008 ακολουθεί µία πτώση στο 9,9% χωρίς φυσικά να δηµιουργεί κάποιο 

πρόβληµα στην Τράπεζα και στον Όµιλο. 

Κατά τη διάρκεια του 2009 ο Όµιλος διαχειρίστηκε µε αποτελεσµατικό τρόπο τις 

επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα οικονοµικά του 
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µεγέθη. Σε αυτό συνέβαλε η υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου (κυρίως 

καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά), που τον καθιστά ικανό να 

απορροφήσει ενδεχόµενες µη αναµενόµενες ζηµιές. Έτσι στο τέλος του 2009 ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 9,8%., σηµειώνοντας µία ελάχιστη 

µείωση σε σχέση µε το 2008.  

Στο τέλος του 2010 ο δείκτης παίρνει τιµή 9,3% σηµειώνοντας ακόµη µία χρονιά 

καθοδική πορεία. Για αυτό το λόγο η Τράπεζα σχεδιάζει για το 2011 να προβεί σε αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου ποσού €807 εκατ..  

 

1.2.2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΤΕ BANK 
 

Η Τράπεζα υπολογίζει την κεφαλαιακή επάρκεια τηρώντας πιστά τις Οδηγίες της Τράπεζας 

της Ελλάδος έχοντας επενδύσει στην ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων καθώς και 

στην κατάρτιση του προσωπικού σε θέµατα εφαρµογής της Βασιλείας ΙΙ. 

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου διαµορφώνεται κατά κύριο λόγο από την 

κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας ,που κατέχει κυρίαρχη θέση στον Όµιλο. Τόσο η 

κεφαλαιακή επάρκεια όσο και η χρήση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων ελέγχονται τακτικά 

από την ∆ιοίκηση του Οµίλου χρησιµοποιώντας τεχνικές βασισµένες στις οδηγίες που έχουν 

αναπτυχθεί από την Επιτροπή Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν υιοθετηθεί 

από την Τράπεζα της Ελλάδος για εποπτικούς σκοπούς. Η απαιτούµενη πληροφόρηση 

κατατίθεται στις αρµόδιες εποπτικές αρχές σε τριµηνιαία βάση. 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για όλη την περίοδο που εξετάζουµε παραµένει 

πάνω από το ελάχιστο επιθυµητό επίπεδο. 

Το 2005 η τιµή του διαµορφώνεται στο 13,53%, το 2006 όµως σηµειώνεται µία µικρή 

πτώση που ρίχνει τον δείκτη στο 11,12%. Η µείωση αυτή του δείκτη είναι αποτέλεσµα της 

σταθερής ανάπτυξης της Τράπεζας στην ελληνική και βαλκανική αγορά και της ακόλουθης 

επένδυσης µέρους των ιδίων κεφαλαίων της. Η Τράπεζα διαθέτει σχέδιο ενίσχυσης της 

κεφαλαιακής βάσης της, το οποίο διαθέτει µεγάλη ευρύτητα επιλογών και µπορεί να 

εφαρµοστεί άµεσα εφόσον κριθεί αναγκαίο.  

Τόσο το 2007, όσο και το 2008 ο δείκτης βρίσκεται οριακά πάνω από το ελάχιστο 

θεσµοθετηµένο 8%.το 2007 η τιµή του είναι 8,49% και το 2008 8,58%. Η Τράπεζα θα 

οδηγηθεί σε ενίσχυση του δείκτη των εποπτικών κεφαλαίων της µε έκδοση προνοµιούχων 
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µετοχών ύψους €675 εκατ. Που θα αναληφθούν στο σύνολό τους από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 

γεγονός που θα οδηγήσει την επόµενη χρονιά τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να 

διαµορφωθεί στο 9,2%. 

Ωστόσο , το 2010 εν µέσω οικονοµικής χρήσης ο δείκτης πέφτει κάτω από το 8% 

σηµειώνοντας τιµή 7,40%. ∆εδοµένου ότι ο δείκτης έχει βρεθεί κάτω του ορίου , ο όµιλος 

έχει θέσει σε εφαρµογή σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαµβάνει και αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου µε σκοπό την επαρκή ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης. 

  

1.2.2.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.E 
 

Σχετικά µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.E, στόχος και στρατηγικό 

πλεονέκτηµα του Οµίλου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή στην ΝΑΕ αποτελεί η 

ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του και η αποτελεσµατική πολιτική διαχείρισης των 

αναλαµβανοµένων κινδύνων. 

Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας έχει αναπτύξει εξελιγµένες µεθοδολογίες και 

συστήµατα τα οποία χρησιµοποιεί για τη µέτρηση και την αξιολόγηση της κεφαλαιακής του 

επάρκειας, συνδέοντας το επίπεδο των κινδύνων που αναλαµβάνει µε την ενεργή διαχείριση 

της κεφαλαιακής του βάσης. Οι εν λόγω δυνατότητες αναβαθµίζονται περαιτέρω και 

τυποποιούνται καταλλήλως ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις κανονιστικές οδηγίες αλλά 

και να αποτελούν τη βάση για την υποστήριξη των στρατηγικών στόχων του Οµίλου. 

Το πλαίσιο υπολογισµού και διαχείρισης του εσωτερικού κεφαλαίου του Οµίλου 

χρησιµοποιεί εκτεταµένα τις µεθοδολογίες που προτείνονται από το σύµφωνο της «Βασιλείας 

ΙΙ» καθώς και άλλες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για τη µέτρηση και τη διαχείριση όλων των 

σηµαντικών κινδύνων (Πυλώνας ΙΙ), ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ακρίβεια στην 

εκτίµηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου 

των κινδύνων από τις τρέχουσες και µελλοντικές δραστηριότητές του. 

 Ο Συνολικός και ο Βασικός ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στις 31.12.2005 

ανήλθαν για τον Όµιλο σε 15,2% και 12,3% αντίστοιχα, και το 2006 από 15,6% και 12,4% 

στο τέλος του 2006, σηµειώνοντας µια ελάχιστη αύξηση. 
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Διάγραμμα 5: δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και βασικών ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας το 
διάστηµα 2005-2006 

Πηγή : Εθνική Τράπεζα 

 

Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω δείκτες βρίσκονται σε σηµαντικά υψηλότερο επίπεδο 

από τα αντίστοιχα όρια του 8% και 4% που έχουν θεσπιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η 

σηµαντική ενίσχυση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου της ΕΤΕ κατά €694 εκατ. 

στη διάρκεια του 2005 οφείλεται κυρίως: 

•Στην έκδοση µη καινοτόµων υβριδικών κεφαλαίων ύψους €230 εκατ., ενισχύοντας 

έτσι τα πρόσθετα βασικά ίδια κεφάλαια του Οµίλου και αυξάνοντας τη συνεισφορά τους στα 

συνολικά εποπτικά κεφάλαια. 

•Στην ύπαρξη υψηλής κερδοφορίας και στη διακράτηση κερδών, η οποία ενισχύει τα 

βασικά ίδια κεφάλαια. 

•Στην έκδοση δανείου µειωµένης εξασφάλισης ενισχύοντας τα συµπληρωµατικά ίδια 

κεφάλαια. 

•Στην πώληση ιδίων µετοχών ενισχύοντας τα βασικά εποπτικά κεφάλαια. 

ενώ το 2006 η ενίσχυση αυτή οφείλεται: 

•Στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ύψους €3 δισεκατ. περίπου, η οποία σε 

συνδυασµό µε την υπεραξία από την εξαγορά της Finansbank, καθώς και την αύξηση των 

σχετικών δικαιωµάτων µειοψηφίας ενίσχυσε τα βασικά κεφάλαια του Οµίλου κατά €0.9 

δισεκατ. περίπου. 
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•Στην ύπαρξη υψηλής κερδοφορίας και στη διακράτηση κερδών, η οποία ενίσχυσε τα 

βασικά ίδια κεφάλαια (Tier I ). 

• Στην έκδοση τίτλων υβριδικών κεφαλαίων ύψους €557 εκατ. 

Το 2007 παρά την ολοκλήρωση της εξαγοράς των τραπεζών Finansbank και 

Vojvodjanska καθώς και της Χρηµατιστηριακής Π&Κ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

παρέµεινε σηµαντικά πάνω από τα εποπτικά επιτρεπτά.  

Ο Συνολικός και ο Βασικός ∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στις 31.12.2007 

ανήλθαν για τον Όµιλο σε 10,2% και 9,2% αντίστοιχα. Η µείωση αυτή οφείλεται σε µείωση 

των συνολικών εποπτικών κεφαλαίων του Οµίλου της ΕΤΕ που µε την σειρά της 

δικαιολογείται από: 

•Την µείωση των αποθεµατικών των βασικών ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου λόγω της 

συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Finansbank. 

•Στην αποπληρωµή τίτλων κυµαινόµενου επιτοκίου της NBG Finance Plc η οποία 

µείωσε σηµαντικά τα συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια. 

 

Διάγραμμα 6: δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και βασικών ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας το 
διάστηµα 2005-2007 

Πηγή :Εθνική Τράπεζα 

Από τον Ιανουάριο του 2008 οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζονται 

σύµφωνα µε το νέο εποπτικό πλαίσιο της “Βασιλείας ΙΙ”. Ο Συνολικός και ο Βασικός ∆είκτης 

Κεφαλαιακής Επάρκειας (∆ΚΕ) του Οµίλου στις 31.12.2008 διαµορφώθηκαν σε 10,3% και 

10% αντίστοιχα, από 10,2% και 9,2% στο τέλος του 2007 . 
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Διάγραμμα 7: δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και βασικών ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας το 
διάστηµα 2007-2008 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα  

 

Το 2009 η διατήρηση υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας,,11,30%, παρά τη 

διεθνή αρνητική συγκυρία, οφείλεται αφενός στη συνετή διαχείριση και έλεγχο των κινδύνων 

και αφετέρου στη σηµαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Οµίλου, τόσο µέσω της 

επίτευξης υψηλής κερδοφορίας όσο και µέσω της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου που 

πραγµατοποιήθηκε εντός του έτους.  

 

Διάγραμμα 8: δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και βασικών ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας το 
διάστηµα 2008-2009 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα 
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Επίσης το 2010 Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου (Βασικός και 

Συνολικός) κατά την 31.12.2010 διαµορφώθηκαν σε13,1% και 13,7% αντίστοιχα, σηµαντικά 

αυξηµένοι σε σχέση µε το τέλος του 2009 όπου αµφότεροι είχαν διαµορφωθεί σε 11,3%. 

 

 

Διάγραμμα 9: δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και βασικών ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας το 
διάστηµα 2009-2010 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα 

 

1.2.2.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 

 

Όσον αφορά την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε, ο δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας της Τράπεζας υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις των Π∆/ΤΕ 2053/92 «Ορισµός 

των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» και 

Π∆/ΤΕ 2397/96 « Κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυµάτων» ( τελευταία 

τροποποίηση Π∆/ΤΕ2494/02) και έχει ως ελάχιστο όριο το 8%. 

Βάσει των εκτιµήσεων της ∆ιοίκησης της Τράπεζας και αφού ελήφθησαν υπόψη:  

1.Τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου στις 31.12.2005, όπως αυτά διαµορφώθηκαν 

µετά την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 

2.Οι διατάξεις του Νόµου 3301./04 «Συµφωνίες χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και άλλες διατάξεις». 



68 

 

3.Η ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών των τραπεζών 

της 21.12.2004 «Οδηγίες αναφορικά µε τις εποπτικές προσαρµογές των ιδίων κεφαλαίων», 

και 

4.Το από 21.1.2004 σχετικό Έγγραφο διαβούλευσης της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ο σχετικός δείκτης εκτιµάται στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 σε 9,5 % σε επίπεδο Τράπεζας 

όσο και Οµίλου. 

Με σκοπό τη βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου η Β΄ Επαναληπτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε στις 21 Σεπτεµβρίου 2005, της 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µε καταβολή µετρητών συνολικού ύψους 397,2 εκ. 

ευρώ και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. 

Για το 2006 και το 2007, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας δεν σηµείωσε καµία 

σηµαντική µεταβολή. Παρουσιάζεται κάποια ανεπαίσθητη µείωση, µε αποτέλεσµα η τιµή του 

να διαµορφώνεται στα 9% και 8,3% αντίστοιχα. Ωστόσο δεν συντρέχει κανένας φόβος 

ανησυχίας δεδοµένου ότι το επίπεδο του δείκτη και τις 2 χρονιές δεν έχει πέσει κάτω από το 

θεσµοθετηµένο ελάχιστο όριο των 8%. 

Το 2008, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σηµειώνει µεγάλη πτώση, µε ποσοστό 

4,1%. Ο Όµιλος Credit Agricole S.A.στον οποίο ανήκει η Εµπορική Τράπεζα έχει 

δροµολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 

€850 εκ προκειµένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας. Έτσι λοιπόν, µε την 

προγραµµατισµένη αύξηση κεφαλαίου, και σε συνδυασµό µε πρόσθετα υποστηρικτικά µέτρα, 

η Εµπορική θα επιτύχει το 2009 δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 11,90%. Σαφώς και ξεπερνά 

το ελάχιστο θεσµοθετηµένο όριο των 8 ποσοστιαίων µονάδων. Είναι σηµαντικό να 

αναφέρουµε πως η ιδιαίτερα σηµαντική αυτή ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της 

Τράπεζας επιτυγχάνεται χωρίς τη χρήση δηµόσιων κεφαλαίων. Η στήριξή της προήλθε 

αποκλειστικά από του ιδιώτες µετόχους της. 

 Ο Όµιλος Credit Agricole S.A στηρίζει ακόµη περισσότερο την Εµπορική Τράπεζα 

µέσω της επιπρόσθετης επένδυσης που προσεγγίζει το 1 δις ευρώ και µέσω της παροχής 

προκαταβολής ύψους €400εκ µε αποτέλεσµα το 2010 να σηµειώνεται ακόµη µία αύξηση του 

σχετικού δείκτη αγγίζοντας το 13,7%. 



69 

 

 1.2.2.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 

 

Όσον αφορά την MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD η διαχείριση κεφαλαίων 

του Οµίλου καθοδηγείται από τη στρατηγική του η οποία λαµβάνει υπόψη το εποπτικό και 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι στόχοι του Οµίλου στη διαχείριση κεφαλαίων είναι οι εξής: 

• Η συµµόρφωση µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τραπεζικές εργασίες των εποπτικών 

αρχών στις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όµιλος. 

• Η διασφάλιση της ικανότητας του Οµίλου να συνεχίσει τις δραστηριότητές του σαν δρώσα 

οικονοµική µονάδα για διαφύλαξη των συµφερόντων των µετόχων του και άλλων 

ενδιαφερόµενων µερών. 

• Η διατήρηση µιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης για την υποστήριξη της ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων του Οµίλου. 

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου παρακολουθείται βάσει της Οδηγίας για τον 

Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων 

(«Οδηγία») που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το ∆εκέµβριο 2006. Με 

την Οδηγία αυτή, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υιοθέτησε τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έφερε σε ισχύ τις απαιτήσεις 

της Βασιλείας ΙΙ, που εκδόθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία. 

Ο δείκτης παρουσιάζει συνεχώς ανοδική πορεία, εντούτοις σηµειώνει την µεγαλύτερη 

ποσοστιαία αύξηση από το 2005 στο 2006 όπου και η τιµή του από 11,90% σκαρφαλώνει στο 

14,40%. Το 2007 και 2008 παρατηρείται µία µικρή πτώση η οποία όµως παραχωρεί την θέση 

της σε µία συνεχιζόµενη αύξηση το 2009 και το 2010 που οφείλεται σε αύξηση των 

εποπτικών κεφαλαίων λόγω αύξησης κερδών και έκδοσης αξιόγραφων κεφαλαίου µετά από 

τις ζηµίες που προέκυψαν από την µεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων 

προς πώληση.  
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1.2.2.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 

 

Πολιτική της Τραπέζης είναι η διατήρηση µίας ισχυρής κεφαλαιακής βάσεως προκειµένου να 

εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και να διασφαλίζεται η εµπιστοσύνη των καταθετών, των 

Μετόχων, των αγορών και των συναλλασσόµενων µερών. 

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου εποπτεύεται από την Τράπεζα Ελλάδος προς την οποία 

υποβάλλονται στοιχεία σε τριµηνιαία βάση. 

Ο Όµιλος αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες µεθόδους διαχειρίσεως της κεφαλαιακής 

επάρκειας. Έχει προβεί σε εκδόσεις υβριδικών τίτλων και τίτλων µειωµένης εξασφαλίσεως 

που συνυπολογίζονται στα εποπτικά κεφάλαια. Η έκδοση των εν λόγω τίτλων προσθέτει αξία 

στον µέτοχο, δεδοµένου ότι το κόστος τους είναι χαµηλότερο από αυτό του µετοχικού 

κεφαλαίου. 

Οι διαµορφωθέντες δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, 13,5% και 12,9%, τόσο το 2005 

όσο και το 2006  ευρίσκονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα που απαιτεί η 

Πράξη του ∆ιοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος (4% και 8% αντιστοίχως) και δίνουν τη 

δυνατότητα στον Όµιλο να αναπτύξει τις δραστηριότητές του σε όλους τους τοµείς τα 

επόµενα έτη. 

Το ίδιο παρατηρούµε και την επόµενη χρονιά, το 2007, όπου ο δείκτης παίρνει τιµή 

12,5%. 

Σηµειώνεται ότι, η Alpha Bank αξιολογείται µε ≪Α≫ από όλες τις µεγάλες εταιρίες 

αξιολογήσεως πιστοληπτικής ικανότητος (Standard & Poor’s: A-, Moody’s: A1, Fitch 

Ratings: A-) γεγονός που αντανακλά την υψηλή κεφαλαιακή επάρκειά της κα τη 

διατηρησηµότητα της ποιοτικής κερδοφορίας της. 

Για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας από την 1.1.2008 εφαρµόζεται και 

από την Alpha Bank χωρίς εξαίρεση το νέο εποπτικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ) που 

ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό ∆ίκαιο βάσει του Νόµου 3601/2007. Στον υπολογισµό του 

κινδύνου αγοράς δεν επήλθαν σηµαντικές αλλαγές. Ειδικότερα, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο 

λειτουργικός κίνδυνος υπολογίζονται µε βάση την τυποποιηµένη µέθοδο. Η µετάβαση στη 

Βασιλεία ΙΙ δεν έχει ουσιαστική επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου, δεδοµένου 

ότι οι επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο αντισταθµίζονται από τη 

µείωση του πιστωτικού κινδύνου. Με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν µε 

την εφαρµογή του νέου εποπτικού πλαισίου, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση κεντρικής 
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εφαρµογής για να υπολογίζει την κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης και των 

σηµαντικότερων εταιριών του Οµίλου. 

Στο πλαίσιο του Νόµου 3723 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την 

αντιµετώπιση επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις», η 

Τράπεζα προέβη στις αρχές του 2009 στην έκδοση προνοµιούχων µετοχών µε τις οποίες 

ενισχύονται περαιτέρω οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. 

Για το 2008, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαµορφώθηκε στο 10,10%. Αξίζει να 

σηµειωθεί η εξαιρετική ποιότητα των κεφαλαίων, καθώς τα ποσά που περιλαµβάνονται για 

δικαιώµατα µειοψηφίας και για άυλα στοιχεία είναι ασήµαντα. Εποµένως, η κεφαλαιακή 

επάρκειά δίδει τη δυνατότητα στον Όµιλο να καλύψει επαρκώς την ανάπτυξη των 

χορηγήσεων προς την πελατεία και να αντιµετωπίσει τις ενδεχόµενες προκλήσεις που 

επιφυλάσσει το δυσµενές χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον. 

Η Τράπεζα κατά τη διάρκεια του 2009, στο πλαίσιο διαχειρίσεως και ενισχύσεως της 

κεφαλαιακής της επάρκειας, όπου σηµείωσε τιµή 13,20% , προέβη στις κάτωθι ενέργειες: 

• Εντάχθηκε στο πρόγραµµα ενισχύσεως της ρευστότητας του Ν. 3723/2008 και προέβη στην 

έκδοση προνοµιούχων µετοχών, την 21 Μαΐου 2009, ποσού Ευρώ 940 εκατ., βάσει του 

άρθρου 1 του Ν.3723/2008 και κατ’ εφαρµογή της από 12 Ιανουαρίου 2009 αποφάσεως της 

Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία επικυρώθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 2009. 

• Πραγµατοποιήθηκε τοποθέτηση των ιδίων µετοχών ποσού Ευρώ 69 εκατ.. 

• Ολοκληρώθηκε η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ 986 εκατ. µε σκοπό τη 

διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων αποκλειστικά για την ολοσχερή εξαγορά και εν 

συνεχεία ακύρωση των ανωτέρω προνοµιούχων µετοχών του ∆ηµοσίου. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2010, ο Όµιλος συνέχισε την πολιτική ενδυναµώσεως της 

κεφαλαιακής του θέσεως. Η οργανική κερδοφορία, ενισχυµένη από τις ενέργειες περιορισµού 

του λειτουργικού κόστους, και η στοχευµένη µείωση της µοχλεύσεως του ισολογισµού µέσω 

της µειώσεως του δανειακού χαρτοφυλακίου, συνέβαλαν θετικά στην ενίσχυση των δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σηµείωσε άνοδο και 

διαµορφώθηκε στο 13,60%. 

Η υποδειγµατική κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου επιβεβαιώθηκε και από τα 

εξαιρετικά αποτελέσµατα των ασκήσεων προσοµοιώσεως σε καταστάσεις κρίσεως 

(stresstests) που διενεργήθηκαν εντός του 2010 από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών 
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Αρχών (CEBS) και στα οποία η Alpha Bank σηµείωσε την καλύτερη επίδοση σε σχέση µε 

τους βασικούς ανταγωνιστές της στην Ελλάδα. 

 

1.2.2.9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Τ 
BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

Σχετικά µε την Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ASPIS BANK 

A.T.E.) ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σηµειώνει µία πάρα πολύ καλή εικόνα µέχρι και το 

2008. Αξιοσηµείωτη είναι η ανοδική του πορεία µέχρι και το 2007. Οι τιµές του 

διαµορφώνονται ως εξής: 10,78% το 2005, 13,16% το 2006 και 16,2% το 2007. Το 2008 η 

τιµή που σηµειώνει αγγίζει το 12,10%,. Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται πτώση σε σχέση 

µε την προηγούµενη χρονιά, ο δείκτης παραµένει σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε το ελάχιστο 

θεσµοθετηµένο επίπεδο. 

Στις 31.12.2009 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου µειώνεται στο 7,57%, 

κατώτερος των ειδικών ορίων που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου κατά €76,9 εκατ. σε περίπτωση που καλυφθεί πλήρως αναµένεται να ενισχύσει τα 

εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας και να επαναφέρει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης, και εφόσον η Τράπεζα αποτύχει να 

συµµορφωθεί µε τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

ενδέχεται να οδηγήσει σε εποπτικές ενέργειες ή κυρώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι 

οποίες δύναται να έχουν δυσµενείς επιδράσεις στην οµαλή λειτουργία, στα αποτελέσµατα, 

την χρηµατοοικονοµική θέση και τις προοπτικές της. Τυχόν ανεπάρκεια διαθέσιµων 

κεφαλαίων θα έχει επίσης επιπτώσεις στη δυνατότητα της Τράπεζας να συνεχίσει την 

οργανική της ανάπτυξη. 

Το 2010 παρατηρείται µία δραµατική µείωση του δείκτη στο 4,50%. Το γεγονός ότι ο 

δείκτης αυτός έχει πέσει κάτω από το όριο µέσα στο έτος οφείλεται στις επιπτώσεις της 

πρωτοφανούς κρίσης που επήλθε στην Ελλάδα, στις αποµειώσεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

και στη µείωση των διαθέσιµων επενδυτικών επιλογών. Η ∆ιοίκηση έχει συγκεντρώσει όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες και έχει εξετάσει τις δυνατότητές που υπάρχουν για να 

ικανοποιήσει άµεσα την απαίτηση του εποπτικού πλαισίου και να ενισχύσει την κεφαλαιακή 

της δύναµη, ώστε να προχωρήσει στις ενέργειες που έχει προγραµµατίσει για το µέλλον. Η 

∆ιοίκηση έχει ενηµερώσει το βασικό µέτοχο της Τράπεζας, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο της 

Ελλάδος (ΤΤ), για τα µέτρα που το ΤΤ µπορεί να πάρει. Η ∆ιοίκηση έχει την πρόθεση να 
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λάβει τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η οµαλή λειτουργία της 

Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιοίκηση έχει εξετάσει τα εξής µέτρα: 

•Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, στο βαθµό που να καλύψει 

τουλάχιστον τα ελάχιστα όρια που προβλέπονται από το εποπτικό πλαίσιο, αφού λάβει υπόψη 

και τα εκτιµώµενα αποτελέσµατα του 2011. 

•Τη συγχώνευση της Τράπεζας µε το βασικό της µέτοχο (ΤΤ). 

•Την αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του βασικού µετόχου (ΤΤ) στο µετοχικό 

κεφάλαιο της Τράπεζας, ώστε στη συνέχεια να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις κεφαλαιακής 

επάρκειας. 

•Την άντληση οικονοµικής ενίσχυσης από τα προγράµµατα σταθερότητας. 

Ανεξαρτήτως των όποιων από τα παραπάνω µέτρα ληφθούν, η ∆ιοίκηση της 

Τράπεζας θα συνεχίσει το πρόγραµµα εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της και της δραστικής 

µείωσης των λειτουργικών της εξόδων. 

 

1.2.2.10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 

 

Ο κύριος στόχος της ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ είναι να 

βεβαιώνει ότι συµµορφώνεται µε τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλλονται, 

καθώς επίσης και ότι διατηρεί ισχυρούς δείκτες πιστοληπτικής διαβάθµισης και υγιείς δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε να µπορεί να υποστηρίζει τις εργασίες της και να 

µεγιστοποιεί την αξία προς τους µετόχους.  

Ο Όµιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή του δοµή και προβαίνει σε αναπροσαρµογές 

ανάλογα µε τις µεταβολές στις οικονοµικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων 

που πηγάζουν από τις εργασίες του. Για να διατηρήσει ή να αναπροσαρµόσει την κεφαλαιακή 

δοµή του, ο Όµιλος µπορεί να µεταβάλει την πληρωµή των µερισµάτων προς τους µετόχους, 

να εκδώσει οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης, µέσω του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 

Έκδοσης Μεσοπρόθεσµων Οµολογιακών ∆ανείων ή να εκδώσει αξιόγραφα κεφαλαίου 

(υβριδικό κεφάλαιο). Επιπρόσθετα το Συγκρότηµα µπορεί να επιλέξει την έκδοση µετοχών 

µέσω δικαιωµάτων προτίµησης ή µέσω της έκδοσης δικαιωµάτων αγοράς µετοχών. 

Η πορεία του δείκτη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουµε εξελίσσεται 

θετικά χωρίς να δηµιουργεί προβληµατισµούς στην ∆ιοίκηση. Μέχρι και το 2007 ακολουθεί 

ανοδική πορεία. Η τιµή του το 2005 είναι 11,50%, το 2006 12,5% και το 2007 12,68%.  
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Η αύξηση του δείκτη κατά το έτος 2007 προέρχεται κυρίως λόγω των κερδών για το 

έτος, αφού λήφθηκαν υπόψη τα µερίσµατα που πληρώθηκαν ή προτάθηκαν καθώς και λόγω 

της αύξησης των βασικών ιδίων κεφαλαίων που προέρχονται λόγω εξάσκησης δικαιωµάτων 

αγοράς µετοχών και της επανεπένδυσης του µερίσµατος.  

Το 2008 σηµειώνεται µία µικρή πτώση του δείκτη αγγίζοντας το 11,23%. Η µικρή 

αυτή µείωση εξηγείται από την αναλογικά µεγαλύτερη αύξηση των σταθµισµένων 

περιουσιακών στοιχείων ,που αντικατοπτρίζει την αύξηση στα περιουσιακά στοιχεία στον 

ισολογισµό λόγω της αύξησης του όγκου εργασιών κατά τη διάρκεια του έτους προερχόµενη 

µερικώς από εξαγορές, σε σχέση µε την αύξηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων που 

προέρχεται κυρίως από τα κέρδη για το έτος, αφού λήφθηκαν υπόψη τα µερίσµατα που 

πληρώθηκαν ή προτάθηκαν, καθώς και από την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σαν 

αποτέλεσµα της επανεπένδυσης του µερίσµατος και της έκδοσης µετατρέψιµων χρεογράφων 

ύψους €573 εκατ..  

Το 2009 ο δείκτης ξεκινάει και πάλι την ανάκαµψή του και παίρνει τιµή 11,65% και 

11,90% την επόµενη χρονιά. Η άνοδος αυτή οφείλεται στα κέρδη που προέκυψαν από τη 

µεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση. 

 

1.2.2.11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε 

 Στην PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε στο σχεδιασµό της διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας 

Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΑΕΕΚ), ο Όµιλος χρησιµοποιεί ως βάση τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις του Πυλώνα Ι, για τον πιστωτικό, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο 

και κατόπιν αξιολογεί την ανάγκη ύπαρξης πρόσθετων κεφαλαίων για την αντιµετώπιση 

αναλαµβανοµένων κινδύνων που είτε υποεκτιµώνται, είτε παραλείπονται στους 

υπολογισµούς του Πυλώνα Ι.  

Αντικείµενο για την διαχείριση κεφαλαίων είναι : 

•Η συµµόρφωση µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις οι οποίες έχουν τεθεί από τις 

εποπτικές αρχές των τραπεζικών αγορών στις οποίες ο Όµιλος δραστηριοποιείται. 

•Η διασφάλιση της δυνατότητας του Οµίλου να συνεχίσει την επιχειρηµατική του 

δραστηριότητα ώστε να συνεχίσει αν παρέχει αποδόσεις και οφέλη προς τους µετόχους. 

•Η διατήρηση µιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης για την υποστήριξη των 

δραστηριοτήτων του. 
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Η κεφαλαιακή επάρκεια και η χρήση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων ελέγχονται 

καθηµερινά από την διοίκηση του Οµίλου χρησιµοποιώντας τεχνικές βασισµένες στις οδηγίες 

που έχουν αναπτυχθεί από την Επιτροπή Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 

υιοθετηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για εποπτικούς σκοπούς. Η απαιτούµενη 

πληροφόρηση κατατίθεται στις αρµόδιες εποπτικές αρχές σε τριµηνιαία βάση. 

 Το 2005 βάσει των δεδοµένων των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31 

∆εκεµβρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται µετά την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας για τον Όµιλο εκτιµάται σε 45,70%. 

Το 2006 ο συντελεστής κυµαίνεται στο 14,70%, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο από 

το ελάχιστο καθορισµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Την ίδια 

πορεία ακολουθεί και τα επόµενα χρόνια της υπό εξέταση περιόδου µας. Πιο συγκεκριµένα 

το 2006 ο δείκτης παίρνει τιµή 14,70%, το 2007 11,74%, το 2008 9,63%, 15,90% το 2009 και 

το 2010 9,34%. 

 

1.2.2.12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. 

 
Όσον αφορά το ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε. για το 2005, ο 

συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε σε 13,09%. Καθοδική 

πορεία φαίνεται να ακολουθεί τα επόµενα χρόνια (2006,2007,2008) χωρίς όµως αυτό να 

σηµαίνει ότι πέφτει κάτω από το ελάχιστο όριο του 8% και να δηµιουργεί ανησυχίες στην 

∆ιοίκηση και στους επενδυτές της Τράπεζας.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2008 η Τράπεζα ακολουθώντας τις προτάσεις της Βασιλείας 

ΙΙ, υιοθέτησε την «Τυποποιηµένη Προσέγγιση» (Standardized Approach) για τη µέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου και τη «Προσέγγιση του Βασικού ∆είκτη» (Basic Indicator Approach) 

για µέτρηση του λειτουργικού κινδύνου. Την 31η ∆εκεµβρίου 2008, ο συνολικός δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε σε 8,59% υπολογιζόµενος βάσει των αρχών της 

Βασιλείας ΙΙ, ενώ την 31 ∆εκεµβρίου 2007 ανήλθε σε 9,89σύµφωνα µε τις αρχές τις 

Βασιλείας Ι. 

Το 2009 ο δείκτης ανήλθε στο 17,10% και το 2010,που υιοθετείται για πρώτη φορά η 

Αναλυτική Μέθοδος Χρηµατοοικονοµικών εξασφαλίσεων , ο σχετικός δείκτης ανεβαίνει 

ακόµα πιο πολύ και φτάνει στο 17,10%. 
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1.2.2.13 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 

 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται ενεργά την κεφαλαιακή βάση για να καλύψει κινδύνους σε σχέση µε 

τις εργασίες του. Η επάρκεια του κεφαλαίου του Οµίλου ελέγχεται χρησιµοποιώντας, µεταξύ 

άλλων µέτρων, τους κανόνες και τους δείκτες που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή της 

Βασιλείας και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι ο Όµιλος 

συµµορφώνεται µε τις εξωτερικά επιβληθείσες κεφαλαιακές απαιτήσεις και ότι διατηρεί 

ισχυρές πιστοληπτικές διαβαθµίσεις και ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

προκειµένου να υποστηριχθούν οι εργασίες του και να µεγιστοποιηθεί το όφελος των 

µετόχων. 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή δοµή του και διενεργεί προσαρµογές ανάλογα 

µε τις οικονοµικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των δραστηριοτήτων του. Η 

Τράπεζα µπορεί να προσαρµόσει την κεφαλαιακή δοµή της, µε την αναπροσαρµογή του 

ποσού διανοµής µερισµάτων στους µετόχους, µε την επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους ή 

µε την έκδοση κεφαλαιακών τίτλων.  

Η πορεία του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από το 2005 µέχρι και το 2010 

σηµειώνει αυξοµειώσεις χωρίς να σηµαίνει ότι δεν υπερβαίνει το ελάχιστο νοµοθετηµένο 

επίπεδο των 8%. Το 2005 η τιµή του διαµορφώνεται στο 13,5%, το 2006 στο 10,40%, το 

2007 αυξάνεται και αγγίζει το 13,2% και το 2008 πέφτει στο 12,4%.  

Το 2009 σηµειώνεται µικρή άνοδο και ο σχετικός δείκτης αγγίζει το 12,7%. Την ίδια 

πορεία ακολουθεί ο δείκτης και το 2010 σηµειώνοντας τιµή 13,10%. Ο Όµιλος εστίασε στη 

βελτίωση της κεφαλαιακής του επάρκειας και αύξησε σηµαντικά το δείκτη κεφαλαιακής 

επάρκειας µέσω της δηµιουργίας και διακράτησης κερδών, της πώλησης ιδίων µετοχών και 

της µείωσης του κινδύνου του δανειακού χαρτοφυλακίου ακολουθώντας αυστηρότερη 

πιστωτική πολιτική. 

Στα πλαίσια του Προγράµµατος Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής 

Οικονοµίας (Νόµος 3723/2008) εκδόθηκαν µε κάλυψη του Ελληνικού ∆ηµοσίου νέες 

προνοµιούχες µετοχές € 950 εκατ. Η έκδοση οδήγησε σε ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης 

του Οµίλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

STRESS TEST ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, προκειµένου ν’ αντιµετωπίσει την αντίληψη ορισµένων διεθνών 

επενδυτικών κύκλων ότι υπάρχει διαρκής αδυναµία του τραπεζικού τοµέα της ΕΕ και έτσι να 

συµβάλλει σηµαντικά στη συνολική αντιµετώπιση της κρίσης, αποφάσισε την διενέργεια της 

«Πανευρωπαϊκής άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων» (stress tests). Ο στόχος 

της «Πανευρωπαϊκής άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων» που 

πραγµατοποιήθηκε σε 91 τράπεζες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

περίοδο 2011-2012, είναι η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του Ευρωπαϊκού τραπεζικού 

συστήµατος, υπό ακραίες δυσµενείς συνθήκες. 

Η άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), δεν είναι πρόβλεψη 

γεγονότων. Είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποιείται για εποπτικούς σκοπούς. ∆εν 

αποβλέπει σε πρόγνωση αναµενόµενων γεγονότων και εποµένως δεν απεικονίζει την 

τρέχουσα κατάσταση. Σχεδιάζει δυσµενή σενάρια τα οποία αποτελούν υποθετικά σενάρια και 

δεν απεικονίζουν την τρέχουσα κατάσταση ή πιθανές άµεσες κεφαλαιακές ανάγκες. Τα 

σενάρια αυτά συνιστούν ένα χρήσιµο εργαλείο για την παρακολούθηση της ευρωστίας του 

πιστωτικού συστήµατος και την έγκαιρη λήψη προληπτικών µέτρων, όταν και εφόσον αυτό 

κριθεί αναγκαίο. 

Καταληκτικό ρόλο παίζει η Τράπεζα Της Ελλάδος η οποία παρακολουθεί και θα 

συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να διασφαλίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα 

θα διατηρούν τα απαραίτητα κεφάλαια και θα λαµβάνουν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα που 

αποβλέπουν στην ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.  

Σε αυτό το πλαίσιο και µε βάση το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του ‘Μνηµονίου 

Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής’ , η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προχωρήσει 

στην εφαρµογή των παρακάτω µέτρων: 

• Ζητάει από τα πιστωτικά ιδρύµατα να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν 

µεσοπρόθεσµα σχέδια χρηµατοδότησης. 
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• Τα πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να διατηρούν τον δείκτη Core Tier 1 σε ελάχιστο 

επίπεδο 10% από τις αρχές του 2012.  

Η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αποφασίσει τη διενέργεια διαγνωστικής µελέτης 

για τα χαρτοφυλάκια δανείων των πιστωτικών ιδρυµάτων, η οποία θα ολοκληρωθεί περί τα 

τέλη του 2011. 

 Τέλος, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο έχει συσταθεί στο 

πλαίσιο του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, παρέχει ένα πρόσθετο δίκτυ 

ασφαλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών, αν και εφόσον χρειαστεί.  

Τα ανωτέρω µέτρα σε επίπεδο χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σε συνδυασµό µε τα 

µέτρα που θα ληφθούν από κάθε πιστωτικό ίδρυµα, εγγυώνται τη χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα ενισχύοντας την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των καταθετών.  

 

2.2 STRESS TEST 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ  

 

Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2011 (EU Wide Stress 

Testing Exercise of European Banks) διενεργήθηκε υπό τον συντονισµό της Ευρωπαϊκής 

Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) σε συνεργασία µε τις εθνικές εποπτικές αρχές, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (EKT), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

Συστηµικού Κινδύνου. Συµµετείχαν 91 πιστωτικά ιδρύµατα καλύπτοντας πάνω από το 65% 

του Συνόλου του Ενεργητικού του Τραπεζικού Συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός 

της ήταν η αξιολόγηση της αντοχής των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυµάτων σε ιδιαίτερα 

δυσµενή σενάρια και τη φερεγγυότητα σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις κάτω από 

συγκεκριµένες περιοριστικές συνθήκες. Στα ελληνικά δεδοµένα, στην άσκηση συµµετείχαν οι 

6 µεγαλύτεροι ελληνικοί τραπεζικοί όµιλοι (Εθνική Τράπεζα, αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω 

του 90% του συνολικού ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.  

Τα αποτελέσµατα τα οποία προέκυψαν, διαφοροποιούν την άσκηση σε σύγκριση µε 

εκείνη που διενεργήθηκε πέρυσι σε δύο βασικά σηµεία: 1. Στο όριο αναφοράς και 2. Στο 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Το όριο αναφοράς διαµορφώθηκε σε 5% για τους σκοπούς 

της φετινής άσκησης, έναντι 6% της περσινής άσκησης και ο ορισµός του δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας που χρησιµοποιήθηκε στη φετινή άσκηση ήταν αυτός των Κύριων 

Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1), έναντι των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1) της 
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περσινής άσκησης. Τα δυσµενή σενάρια ακραίων καταστάσεων διαµορφώθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Tράπεζα και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012) ). Η 

άσκηση διενεργήθηκε µε βάση τα στοιχεία Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2010. Η 

άσκηση δεν λαµβάνει υπόψη ορισµένα γεγονότα που ήδη έχουν συµβεί καθώς και 

µελλοντικές επιχειρηµατικές στρατηγικές και διοικητικές ενέργειες,ενώ δεν αποτελεί 

πρόβλεψη για τα κέρδη καµίας τράπεζας .Μια επιπλέον σηµαντική διαφορά από την περσινή 

άσκηση είναι ότι οι απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που περιέχονται στο 

τραπεζικό χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυµάτων (banking book) αντιµετωπίζονται µε 

µεθοδολογία αντίστοιχη εκείνης των λοιπών δανειακών χαρτοφυλακίων που ενέχουν 

πιστωτικό κίνδυνο (επιχειρηµατικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.  
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα, όπως αυτά προέκυψαν από το stress test στης 

17 Ιουλίου 2011. 

Πίνακας 8:  Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου άσκησης 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ (1) 

∆είκτης Core Tier 1 την 31.12.2012 

(υπό το δυσµενές σενάριο)8 

 

(2) 

∆είκτης Core Tier 1 την 

31.12.2012(υπό το δυσµενές σενάριο, 

συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων 

µέτρων βελτίωσης του ∆είκτη 

Κεφαλαιακής Επάρκειας)9 

Εθνική Τράπεζα 

 

7,7% 

 

9,7% 

 

Alpha Bank 

 

7,4% 

 

8,2% 

 

Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

 

5,5% 

 

7,1% 

 

Τράπεζα Πειραιώς 

 

5,3% 

 

6,3% 

 

Eurobank EFG  

 

4,9% 

 

7,6% 

 

Αγροτική Τράπεζα 

 

-0,8% 

 

6,0% 

 

Συνολικό πλεόνασµα 

κεφαλαίων έναντι του ορίου αναφοράς 

5% 

€2,44 δις ευρώ 

 

€5,05 δις ευρώ 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

 

                                                           
8 Ο ∆είκτης Core Tier 1 υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη µέτρα που έχουν ληφθεί έως 30.4.2011. Τα µέτρα αυτά 

αποτελούνται αποκλειστικά από εγκεκριµένες αυξήσεις κεφαλαίων, κρατικές ενισχύσεις και υποχρεωτικά σχέδια 
αναδιάρθρωσης εγκεκριµένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα αποτελέσµατα που παρατίθενται στη στήλη1 δεν 
λαµβάνονται υπόψη γενικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηµατίσει οι τράπεζες και δράσεις που έλαβαν ή ανακοίνωσαν µετά 
τις 30 Απριλίου 2011.  
9 Ο ∆είκτης Core Tier 1 στην δεύτερη στήλη υπολογίζεται λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη: (α) πρόσθετα µέτρα που ήδη 

υλοποιούνται ή έχουν δροµολογηθεί (π.χ. πωλήσεις ή απορροφήσεις θυγατρικών εταιριών, έκδοση µετατρέψιµων οµολόγων, 
αποεπενδύσεις κ.λ.π.), και (β) τις γενικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηµατιστεί για κάλυψη µελλοντικών ζηµιών.  
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Με βάση τα αποτελέσµατα της άσκησης (στήλη 1 του πίνακα), συνολικά για τους 6 

τραπεζικούς οµίλους στο τέλος του 2012 διαµορφώνεται καθαρό πλεόνασµα κεφαλαίων 

ύψους € 2,44 δις, έναντι του ποσού που αντιστοιχεί στο όριο 5% του δείκτη Core Tier 1.  

Υπό το δυσµενές σενάριο, όταν δεν ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα µέτρα, από τις 6 

ελληνικές τράπεζες, οι τέσσερις (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

και Τράπεζα Πειραιώς) σηµειώνουν θετικά αποτελέσµατα συγκριτικά µε το επίπεδο του 

ορίου αναφοράς 5% , ενώ η µία βρίσκεται οριακά κάτω του ορίου αναφοράς 5% (EFG 

Eurobank) και µία βρίσκεται σηµαντικά κάτω του ορίου 5% (ΑΤΕbank). 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα που καλύπτουν τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως 

σηµείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριµένης άσκησης θα συνεχίσουν να συνεργάζονται 

µε την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να διασφαλίζεται ότι διατηρούνται τα απαραίτητα επίπεδα 

κεφαλαίων, ενώ επιπρόσθετα λαµβάνει συγκεκριµένες ενέργειες για να ενισχύσει τον 

ισολογισµό µε σκοπό την µείωση κινδύνων. 

Στη στήλη 2 δίνεται µια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της κεφαλαιακής θέσης των 

τραπεζών. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αυξάνονται µε αποτέλεσµα ο δείκτης Κύριων 

Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) όλων των ελληνικών τραπεζών να υπερβαίνει 

αισθητά το όριο αναφοράς 5%, ενώ το πλεόνασµα κεφαλαίων, συνολικά για τους έξι οµίλους, 

υπερδιπλασιάζεται σε € 5,05 δις ευρώ.  

Τα stress test περνούν και οι δύο κυπριακές τράπεζες που συµµετείχαν - Κύπρου και 

Μarfin- µε την κεφαλαιακή επάρκεια να διαµορφώνεται σε 8% και 7,1% αντίστοιχα. 

Συνολικά στην Ευρώπη συµµετείχαν 91 τράπεζες από τις οποίες- εκτός της ΑΤΕ 

Βank- κόπηκαν πέντε περιφερειακές ισπανικές τράπεζες και η γερµανική Ηypo RΕ. 

 

2.2.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ STRESS TEST ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 

 
Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσµενούς σεναρίου διαµορφώνει τον 

εκτιµώµενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε σε 7,7% το 2012 έναντι 11,9% στο τέλος του 2010. Το 

αποτέλεσµα αυτό ενσωµατώνει µόνο µέτρα που έχουν ανακοινωθεί και έχουν γίνει πλήρως 

αποδεκτά έως τις 30 Απριλίου 2011 καθώς και τα υποχρεωτικά σχέδια αναδιάρθρωσης τα 

οποία έχουν συµφωνηθεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αποτέλεσµα αυτό δεν λαµβάνει 
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υπόψη τις γενικές προβλέψεις ούτε τις µελλοντικές αντισταθµιστικές ενέργειες που σχεδιάζει 

η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.E . 

Ο ∆είκτης των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Dore Tier 1 της Εθνικής Τράπεζας 

υπερβαίνει σηµαντικά το όριο του 5% ακόµη κι αν δεν υπολογίσουµε την κρατική 

κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους €350εκατ. που έχει λάβει η Τράπεζα από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Η Τράπεζα καλύπτει τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σηµείο αναφοράς για το 

σκοπό της συγκεκριµένης άσκησης. Θα συνεχίζει να διασφαλίζει ότι θα διατηρούνται τα 

απαραίτητα επίπεδα κεφαλαίων, ενώ επιπρόσθετα έχει λάβει τις ακόλουθες επιχειρηµατικές 

αποφάσεις ή προγραµµατίζει τις ακόλουθες ενέργειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των 

κεφαλαίων της κατά €1,4 δις:  

• Χρήση των γενικών προβλέψεων ύψους €304 εκατ. που είχαν συσσωρευτεί στο τέλος 

του 2010. 

• Εξαγορά του 49,90% του µειοψηφικού πακέτου της εταιρείας επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου CPT. 

• ∆ιάθεση του µειοψηφικού πακέτου έως 20% της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας 

στην Τουρκία, Finansbank, η οποία εκτιµάται ότι θα συνεισφέρει στα ίδια κεφάλαιά 

της. 

 

2.2.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ STRESS TEST ΤΗΣ ALPHA BANK ΑΕ 

 

Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσµενούς σεναρίου διαµορφώνει τον 

εκτιµώµενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της ALPHA BANK ΑΕ σε 

7,4% το 2012 έναντι 10,8% στο τέλος του 2010. Το αποτέλεσµα αυτό ενσωµατώνει µόνο 

µέτρα που έχουν ανακοινωθεί και έχουν γίνει πλήρως αποδεκτά έως τις 30 Απριλίου 2011. Το 

αποτέλεσµα αυτό δεν λαµβάνει υπόψη τις ενέργειες που σχεδιάζει η ALPHA BANK ΑΕ για 

τη µείωση των κινδύνων. 

Τα αποτελέσµατα της άσκησης έδειξαν ότι : 

Η ALPHA BANK ΑΕ υπερκαλύπτει τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σηµείο 

αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριµένης ασκήσεως. Το πιστωτικό ίδρυµα θα συνεχίσει να 

διασφαλίζει ότι θα διατηρούνται τα απαραίτητα επίπεδα κεφαλαίων. 
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Η Τράπεζα έχει διευρύνει τις επιλογές της για την διασφάλιση των απαραίτητων 

κεφαλαίων σε περίπτωση που επικρατήσουν συνθήκες που θα προσοµοιάζουν µε τις 

υποθέσεις του ιδιαίτερα δυσµενούς σεναρίου µέσω της δυνατότητας εκδόσεως οµολογιακού 

δανείου µετατρέψιµου, σε νέο - εκδοθησόµενες κοινές µετά ψήφου µετοχές της Τραπέζης 

ανωτάτου ύψους έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβληµένου συνολικού µετοχικού 

κεφαλαίου της Τραπέζης. 

Στην εκτίµηση του δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 σε 8,2% το 

2012, δεν συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω: 

• Η δυνατότητα αντλήσεως κεφαλαίων, µέσω αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της 

Τραπέζης δια καταβολής µετρητών µε την έκδοση κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου αΰλων 

µετοχών. 

• Οι ενέργειες για περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών της Τραπέζης, µέσω 

της ενεργής διαχειρίσεως των στοιχείων του ισολογισµού της. 

• Η ενίσχυση της κερδοφορίας και κατ' επέκταση των κεφαλαίων της Τραπέζης µέσω 

της ήδη επιτυχηµένης εφαρµογής του προγράµµατος περιορισµού του κόστους. Το 

πρόγραµµα περιλαµβάνει τον εξορθολογισµό του ∆ικτύου, τον ανασχεδιασµό των εργασιών, 

τον περιορισµό στις αµοιβές τρίτων και την εσωτερική ανάθεση εργασιών. 

 

2.2.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ STRESS TEST ΤΗΣ ΑΤΕ BANK 

 

 Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσµενούς σεναρίου διαµορφώνει τον 

εκτιµώµενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της τράπεζας Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος σε -0,8% το 2012 έναντι 6,3% στο τέλος του 2010. H άσκηση 

ενσωµατώνει µόνο µέτρα που έχουν ανακοινωθεί και έχουν γίνει πλήρως αποδεκτά µέχρι τις 

30 Απριλίου 2011 καθώς και τα υποχρεωτικά σχέδια αναδιάρθρωσης τα οποία έχουν 

συµφωνηθεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τις 30 Απριλίου 2011.  

Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα από τα µέσα του 2010 βρισκόταν στη διαδικασία 

διαµόρφωσης του σχεδίου αναδιάρθρωσής της το οποίο µεταξύ άλλων περιελάµβανε και τον 

καθορισµό του αναγκαίου ποσού για την αύξηση του κεφαλαίου της.  

Τα αποτελέσµατα της άσκησης έδειξαν ότι : 

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος παρουσιάζει στο δυσµενές σενάριο ακραίων 

καταστάσεων υστέρηση 713εκ. Ευρώ σε σχέση µε τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως 
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σηµείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριµένης άσκησης. Η υστέρηση αυτή οφείλεται 

κυρίως στην έκθεση της τράπεζας σε χρέος Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους €7.850 εκ.. 

Ως εκ τούτου η τράπεζα οδηγήθηκε στη σηµαντική µείωση του δείκτη Κυρίων 

Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1, λόγω του εξαιρετικά δυσµενούς σεναρίου εξέλιξης της 

Ελληνικής Οικονοµίας.  

Όµως ενόψει και της επιδεινούµενης οικονοµικής συγκυρίας η Τράπεζα έχει ήδη 

προβεί στη διενέργεια σηµαντικών προβλέψεων1 ύψους 750εκ. Ευρώ οι οποίες δεν έχουν 

ληφθεί υπόψη στο παρόν stress – test και οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη 

µελλοντικών ζηµιών. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει εγκρίνει την 

έκδοση οµολόγου υποχρεωτικά µετατρέψιµου σε κοινές µετοχές, ύψους €235εκ., που 

προγραµµατίζεται για το τέλος του 2012 σε αντικατάσταση του υφιστάµενου οµολογιακού 

δανείου µειωµένης εξασφάλισης. Με τα µέτρα αυτά ο δείκτης των Κύριων Βασικών 

Κεφαλαίων Core Tier 1 της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος διαµορφώνεται σε 6,0% στο 

δυσµενές σενάριο, παρουσιάζοντας πλεόνασµα 123εκ. Ευρώ. Επισηµαίνεται ότι χωρίς την 

εφαρµογή του σεναρίου ακραίων καταστάσεων, µε βάσει το εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρόγραµµα αναδιάρθρωσης ο αντίστοιχος δείκτης για το 2012 εκτιµάται σε 12,4%.  

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος θα εργαστεί µε την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να 

καθορίσει ένα σχέδιο εφαρµογής µέτρων για τη µείωση των κινδύνων λαµβάνοντας υπόψη 

και τα προβλεπόµενα από Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής πολιτικής 

(MEFP). 

 

2.2.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ STRESS TEST ΤΗΣ TΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.E 

 

Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσµενούς σεναρίου διαµορφώνει τον 

εκτιµώµενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς σε 

5,3% το 2012 έναντι 8,0% στο τέλος του 2010. 

 Το αποτέλεσµα αυτό ενσωµατώνει µόνο µέτρα που έχουν ανακοινωθεί και έχουν 

γίνει πλήρως αποδεκτά µέχρι τις 30 Απριλίου 2011. Το αποτέλεσµα αυτό δεν λαµβάνει 

υπόψη τις µελλοντικές ενέργειες που σχεδιάζει η Τράπεζα Πειραιώς για τη µείωση των 

κινδύνων, ενώ σηµειώνεται ότι το ποσοστό αποµείωσης των ανοιγµάτων έναντι του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου ήταν ιδιαιτέρως αυξηµένο. 
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Τα αποτελέσµατα της άσκησης έδειξαν ότι : 

Η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σηµείο 

αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριµένης άσκησης. Το πιστωτικό ίδρυµα θα συνεχίσει να 

διασφαλίζει ότι θα διατηρούνται τα απαραίτητα επίπεδα κεφαλαίων, ενώ επιπρόσθετα έχει 

λάβει τις ακόλουθες επιχειρηµατικές αποφάσεις ή προγραµµατίζει τις ακόλουθες ενέργειες 

που αποσκοπούν στη µείωση των κινδύνων και την ενίσχυση των κεφαλαίων του όπως είναι: 

• η έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ύψους ως €250 εκατ, 

• συµφωνία για την πώληση της θυγατρικής P.B.Egypt, 

τα οποία ενισχύουν το δείκτη των Κυρίων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Τράπεζα 

Πειραιώς στο ιδιαιτέρως δυσµενές σενάριο το 2012 σε 6,3%. 

Η Τράπεζα Πειραιώς θα εργαστεί µε την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να καθορίσει 

ένα σχέδιο εφαρµογής µέτρων για τη µείωση των κινδύνων λαµβάνοντας υπόψη και τα 

προβλεπόµενα από Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (MEFP). 

Τα µέτρα τα οποία θα ληφθούν από το πιστωτικό ίδρυµα στοχεύουν στην ενίσχυση 

της εµπιστοσύνης όλων των ενδιαφεροµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένων των καταθετών, 

των πελατών, των υπαλλήλων και των επενδυτών. 

 

2.2.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ STRESS TEST ΤOY ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσµενούς σεναρίου διαµορφώνει τον 

εκτιµώµενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 του Ταχυδροµικού 

Ταµιευτηρίου Ελλάδος Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία σε 5,5% το 2012 έναντι 18,5% στο 

τέλος του 2010. 

Τα αποτελέσµατα της άσκησης έδειξαν ότι : 

Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο καλύπτει τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως 

σηµείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριµένης άσκησης. Το πιστωτικό ίδρυµα θα 

συνεχίσει να διασφαλίζει ότι θα διατηρούνται τα απαραίτητα επίπεδα κεφαλαίων, ενώ 

επιπρόσθετα λαµβάνει συγκεκριµένες ενέργειες για να ενισχύσει τον ισολογισµό µε σκοπό 

την µείωση κινδύνων. 
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Θα εργαστεί µε την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να καθορίσει ένα σχέδιο εφαρµογής 

µέτρων για τη µείωση των κινδύνων λαµβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόµενα από 

Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (MEFP). 

Έχει ήδη σχηµατίσει προβλέψεις ύψους €82 εκ. καθώς επίσης έχει προβεί σε 

αποεπένδυση στα χαρτοφυλάκια «Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη 

αξία µέσω των αποτελεσµάτων» και «Συναλλαγών» κατά 80% περίπου.  

 

2.2.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ STRESS TEST ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG 
EUROBANK ERGASIAS A.E. 

 

 Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσµενούς σεναρίου διαµορφώνει τον 

εκτιµώµενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Τράπεζας EFG 

Eurobank Ergasias A.E. σε 4.9% το 2012 (οριακή υστέρηση κεφαλαίων 58 εκατ. ευρώ σε 

σχέση µε τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σηµείο αναφοράς για το σκοπό της 

συγκεκριµένης άσκησης) έναντι 9.0% (που αντιστοιχεί σε 4,296 εκατ. ευρώ κεφάλαια) στο 

τέλος του 2010. 

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. έχει ήδη αποφασίσει, ανακοινώσει και 

υλοποιεί ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων της, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, όπως η απορρόφηση της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ∆ΙΑΣ 

που έχει ήδη ολοκληρωθεί και η στρατηγική συνεργασία µε την Raiffeisen Bank International 

στην Πολωνία..  

Περαιτέρω η τράπεζα έχει αποφασίσει τη χρήση των γενικών προβλέψεων, που έχει 

ήδη σχηµατίσει για κάλυψη µελλοντικών ζηµιών, εφόσον χρειαστεί, την έκδοση 

µετατρέψιµου σε κοινές µετοχές οµολογιακού δανείου καθώς και την διάθεση πλειοψηφικού 

µεριδίου στην θυγατρική της στην Τουρκία.  

Σε κάθε περίπτωση, οι µηχανισµοί στήριξης που έχει δηµιουργήσει η Ελληνική 

∆ηµοκρατία και η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία µε την διεθνή κοινότητα, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική µε την Πανευρωπαϊκή άσκηση ανακοίνωση του 

Υπουργείου Οικονοµίας, και οι οποίοι δύναται να ενεργοποιηθούν σε περιπτώσεις κρίσεων, 

ενισχύουν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.  
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Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα αυτά που έχουν αναγραφεί παραπάνω, είναι σηµαντικό να 

υπογραµµίσουµε πως σηµαντική είναι η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στην µέτρηση κινδύνων 

και στην υιοθέτηση µεθόδων και υποδειγµάτων διαχείρισης κινδύνων. Ωστόσο, συνεχώς 

εισάγονται νέες προκλήσεις που αναγκάζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα να ακολουθούν κανόνες 

για την διασφάλιση της σταθερότητας και της οικονοµικής ευµάρειας. Αναπόσπαστο κοµµάτι 

αποτελεί ο εποπτικός ρόλος της Επιτροπής της Βασιλείας. 

Από το 2013 νέα τροπή θα πάρουν τα πράγµατα µε το Σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ. Τα 

πιστωτικά ιδρύµατα σε µία προσπάθεια να προστατευτούν καλύτερα από τους κλυδωνισµούς 

της αγοράς, αναγκάζονται να τηρούν υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και 

συµπληρωµατικά κεφάλαια που θα λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας σε περιόδους ύφεσης. 

Σαφώς, τα νέα δεδοµένα που θέτει το νέο θεσµικό πλαίσιο είναι αναπόφευκτα και ιδιαιτέρως 

αυστηρά και θέτουν τα πιστωτικά ιδρύµατα σε µία όχι και τόσο εύκολη διαδικασία 

προσαρµογής. Οι αλλαγές αυτές αναµένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τη φιλοσοφία 

διοίκησης των πιστωτικών ιδρυµάτων η δε αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το νέο θεσµικό πλαίσιο θα οδηγήσουν σε αλλαγές στο τραπεζικό τοπίο. 

Σχετικά τα stress tests της 17ης Ιουλίου του 2011, τα αποτελέσµατα των ελέγχων 

έγιναν δεκτά µε ικανοποίηση από την αγορά. ∆όθηκε η δυνατότητα στα ευρωπαϊκά κράτη να 

εντοπίσουν τα πιστωτικά ιδρύµατα που αποτελούν τους αδύναµους κρίκους και να 

ενισχύσουν αυτά που κινδυνεύουν από τις αναταράξεις που προκαλεί η κρίση χρέους. Στην 

χώρα µας αποδείχτηκε πως το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι σε θέση να αντέξει στις 

περιόδους πίεσης . Αυτό που διαφαίνεται, στο εξής, ότι θα πράξουν τα πιστωτικά ιδρύµατα 

είναι να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν κινήσεις όχι εφησυχασµού, αλλά αντιθέτως άµυνας 

που θα περιλαµβάνουν νέες κεφαλαιακές εκδόσεις, συρρίκνωσή της παρουσίας τους στο 

εξωτερικό και συνέχιση της διστακτικής πολιτικής που ακολουθείται σχετικά µε τις 

χορηγήσεις.  

Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις Τραπεζών, το τοπίο δεν είναι ξεκάθαρο. Ίσως µετά την 

ανακοίνωση συγχώνευσης της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. µε την ALPHA 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., οι ∆ιοικήσεις και των υπόλοιπων τραπεζών να προχωρήσουν σε τέτοιες 

ενέργειες.  
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