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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Η  αναζήτηση  υποδειγμάτων  για  την  ποσοτικοποίηση  του  πιστωτικού  κινδύνου  και 
τελικά  τον  προσδιορισμό  του  επιθυμητού  κεφαλαίου  που  πρέπει  να  σχηματίσουν  τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώθησε τις τράπεζες στην ανάλωση πολλών πόρων σε αυτήν 
την προσπάθεια. Η αποτίμηση των στοιχείων του Ισολογισμού μίας τράπεζας σύμφωνα 
με  τις  ακολουθούμενες  λογιστικές  αρχές  παρουσιάζει  υψηλό βαθμό δυσκολίας,  πολύ 
περισσότερο δε κατά την αποτίμηση στοιχείων που βρίσκονται εκτός ισολογισμού. 

Σε  στρατηγικό  επίπεδο,  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  θα  πρέπει,  κατά  την  κατάρτιση  των 
επιχειρησιακών  τους  σχεδίων,  να  συνεκτιμούν  και  να  προϋπολογίζουν  όχι  μόνο  την 
μεγέθυνση των στοιχείων του ισολογισμού τους και τα περιθώρια κέρδους, αλλά και την 
αντίστοιχη  μεταβολή  του  απαιτούμενου  εποπτικού  /οικονομικού  τους  κεφαλαίου,  ως 
αποτέλεσμα της μεταβολής της έκθεσής τους σε κίνδυνο. Η «Βασιλεία ΙΙ» αναμένεται να 
ωθήσει  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  στην  υλοποίηση  προγραμμάτων  μακροπρόθεσμου 
σχεδιασμού  των  κεφαλαιακών  αναγκών  τους,  στην  ενεργότερη  διαχείριση  της 
κεφαλαιακής τους βάσης και στη χρήση της σταθμισμένης, ανάλογα με τον κίνδυνο, 
αποδοτικότητας του εποπτικού /οικονομικού κεφαλαίου ως βασικού εργαλείου λήψης 
στρατηγικών αποφάσεων.   Ως επίσημη ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ  είχε 
αρχικά ορισθεί η 01/01/2007. Μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικής 
Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής μετατέθηκε 
για την 01/01/2008 με αποτέλεσμα να διανύουμε τον πρώτο κρίσιμο χρόνο υλοποίησης 
της, από το τραπεζικό μας σύστημα.

 Σκοπός  της  εργασίας  αυτής  είναι  η  μελέτη  της  εφαρμογής  των  προτάσεων  της 
Επιτροπής  Βασιλείας  ΙΙ  από  τους  τραπεζικούς  οργανισμούς,  όσον  αφορά  τον 
προσδιορισμό  του  αναλαμβανόμενου  από  αυτές  πιστωτικού  κινδύνου.  Η  πρώτη 
εισαγωγική ενότητα συνδέει τη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση με την αναγκαιότητα 
θέσπισης κανόνων από διεθνείς επιτροπές τραπεζικής εποπτείας.  Στην δεύτερη ενότητα 
παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο των προτάσεων της επιτροπής της Βασιλείας  καθώς 
και της αναγκαιότητας για αναθεώρηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου για την 
κεφαλαιακή επάρκεια.  Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στους σκοπούς που εξυπηρετεί η 
υιοθέτηση  των  προτάσεων  της  επιτροπής  Βασιλείας  ΙΙ  περιγράφοντας  διεξοδικά  το 
συμπληρωματικό της ρόλο σε σχέση με τη Βασιλεία Ι. Η τέταρτη ενότητα αφορά την 
υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων από τα τραπεζικά ιδρύματα σχετικά με το πεδίο 
εφαρμογής  των  προτάσεων  της  επιτροπής,  τα  εποπτικά  ίδια  κεφάλαια,  τους  δείκτες 
κεφαλαιακής  επάρκειας  και  την  κατηγοριοποίηση  των  αναλαμβανόμενων  κινδύνων. 
Στην πέμπτη ενότητα αναλύονται οι ακολουθούμενες από τις τράπεζες μέθοδοι μέτρησης 
του αναλαμβανόμενου πιστωτικού  κινδύνου με  κατηγοριοποίηση των συγκεκριμένων 
μεθόδων.  Η  έκτη  και  έβδομη ενότητα  περιγράφει  τις  επιπτώσεις  της  εφαρμογής  της 
Βασιλείας  ΙΙ  για  τις  επιχειρήσεις  και  τους  τραπεζικούς  οργανισμούς  αντίστοιχα, 
εμβαθύνοντας   στις συνέπειες που προκύπτουν από την υιοθέτηση των νέων ρυθμίσεων. 
Στην  όγδοη  ενότητα  γίνεται  μία  σύνοψη  των  συμπερασμάτων  της  εφαρμογής  των 
προτάσεων  της  επιτροπής  Βασιλείας  ΙΙ.  Στην  ένατη  και  τελευταία  ενότητα  γίνεται 
παράθεση  της  βιβλιογραφίας  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  συγγραφή  αυτής  της 
εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή της Βασιλείας ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1973 σε μια περίοδο κατά την 
οποία η κατάργηση του διεθνούς νομισματικού συστήματος σταθερών συναλλαγματικών 
ισοτιμιών  του  Bretton  Woods  το  1973  σηματοδότησε  μια  περίοδο  έντονων 
διακυμάνσεων  και  μεταβλητότητας  των  ισοτιμιών  και  των  επιτοκίων.  Αποτέλεσμα 
αυτού, ήταν οι τράπεζες να καταστούν ιδιαίτερα ευάλωτες στον μέχρι πρότινος άγνωστο 
κίνδυνο των συναλλαγματικών και επιτοκιακών μεταβολών. Γρήγορα είχαμε τα πρώτα 
θύματα  της  νέας  εποχής.  Το  1974  η  γερμανική  τράπεζα  Bankhaus  I.D.  Herstatt 
προκάλεσε  μια  άνευ  προηγουμένου  αναστάτωση  στη  διεθνή  διατραπεζική  αγορά.  Η 
τράπεζα χρεοκόπησε εξαιτίας άστοχων θέσεων σε προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος 
και προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στο σύστημα. Το περιστατικό αυτό, μαζί και με 
άλλα μικρότερης εμβέλειας, κατέδειξαν την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στον τομέα 
της  τραπεζικής  εποπτείας.  Προτεραιότητα  δόθηκε  στη  θεσμοθέτηση  συνεργασίας 
ανάμεσα στις νομισματικές και τραπεζικές εποπτείες με στόχο την πρόληψη συστημικών 
κρίσεων και τη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και 
οδήγησαν στη σύσταση της περίφημης Επιτροπής της Βασιλείας. Από τότε οι «σοφοί» 
της Επιτροπής εξετάζουν και αναλύουν τις εξελίξεις στις οικονομίες και το τραπεζικό 
σύστημα για τη δημιουργία όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερου πλαισίου.

 "Ο πρωταρχικός στόχος του Επιτροπής της Βασιλείας ήταν η ανάπτυξη ενός πλαισίου 
για  την  περαιτέρω  ενδυνάμωση  της  σταθερότητας  και  αξιοπιστίας  του  διεθνούς 
τραπεζικού συστήματος εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η αρχή κεφαλαιακής επάρκειας 
δεν  θα  αποτελέσει  πηγή  ανταγωνιστικής  ανισότητας  μεταξύ  Τραπεζών  με  διεθνή 
παρουσία.  Η  Επιτροπή  πιστεύει  ότι  το  αναθεωρημένο  πλαίσιο  θα  οδηγήσει  στην 
υιοθέτηση αποτελεσματικότερων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων από τον Τραπεζικό 
τομέα, κάτι και το οποίο αποτελεί και το πραγματικό όφελος"

¹ Basel Committee on Banking Supervision, Ιούνιος 2004

"Αποτέλεσμα τόσο της ελευθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και 
της τεχνολογικής καινοτομίας, υπήρξε η παγκοσμιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. 
Ο όγκος των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών ροών έχει αυξηθεί κατακόρυφα λόγω 
της γενικής μείωσης του κόστους και της κατάργησης των περιορισμών στη διακίνηση 
συναλλάγματος  και  κεφαλαίων.  Η  αλληλεξάρτηση,  η  οποία  δημιουργήθηκε  μεταξύ 
τραπεζών και μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών οργανισμών, πάνω σε διασυνοριακή 
βάση  επαυξάνει,  ως  εκ  τούτου,  το  ενδεχόμενο  μετάδοσης  ενός  προβλήματος  ή  μιας 
κρίσης  από  ένα  χρηματοοικονομικό  τομέα  σε  άλλον  ή  από  μία  χώρα  σε  άλλη.  Ο 
τερματισμός της χρηματοοικονομικής εξειδίκευσης και η ενοποίηση των αγορών έχουν 
εξασθενίσει τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 
χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών.

Σήμερα,  οι  διάφορες  κατηγορίες  χρηματοοικονομικών  διαμεσολαβητών  (τράπεζες, 
ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικές/χρηματιστηριακές εταιρείες) ανταγωνίζονται η μία 
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την άλλη και η κάθε κατηγορία υπόκειται σε διαφορετικό εποπτικό/ρυθμιστικό πλαίσιο. 
Ως  επακόλουθο  της  πιο  πάνω  εξέλιξης,  οι  παραδοσιακές  εποπτικές  ρυθμίσεις,  που 
επέβαλαν το γεωγραφικό ή κατά τομέα αγοράς καταμερισμό της εποπτικής  ευθύνης, 
τίθενται  συνεχώς  υπό  αμφισβήτηση  από  τις  νέες  δομές  των  αγορών  και  τα  μεγάλα 
διασυνοριακά συγκροτήματα εταιρειών. Η εξέλιξη και η διεθνοποίηση του τραπεζικού 
συστήματος  δημιούργησε  ένα  περιβάλλον  σύνθετων  κινδύνων.  Ο  εντοπισμός  των 
ενδεχόμενων κινδύνων αλλά ακόμα περισσότερο η εκτίμηση αυτών είναι μία δυσχερής 
εργασία για τις εποπτικές αρχές. Ο βασικός παράγοντας, σύμφωνα με όσα μέχρι τώρα 
αναφέρθηκαν, είναι το γεγονός ότι οι πηγές των κινδύνων έχουν πολλαπλασιαστεί και 
έχουν εξαπλωθεί σε διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον."

² Χρ.Χριστοδούλου , 2006

Πέραν  της  διεθνοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος,  η  εμφάνιση  και  η 
μετέπειτα  ανάπτυξη  των  διάφορων  περίπλοκων  χρηματοοικονομικών  παραγώγων 
αποτελεί  μια  θεμελιώδη  εξέλιξη  που  έχει  κυριολεκτικά  αναμορφώσει  το  διεθνές 
τραπεζικό σύστημα. Με τη σωστή χρήση, τα παράγωγα αυτά μπορούν να καταστούν 
ισχυρά μέσα στα χέρια των τραπεζών για τη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν  και  να  τις  βοηθήσουν  στην  εξοικονόμηση  κεφαλαιακών  πόρων. 
Εντούτοις  είναι  πιθανό  μερικά  από  αυτά  τα  παράγωγα  να  βασίζονται  σε 
χρηματοοικονομικά μοντέλα που δεν έχουν σχεδιαστεί σωστά ή ακόμα σε μοντέλα που 
δεν κατανοούνται  επαρκώς ή πλήρως από τις  τράπεζες ή και  τις  εποπτικές αρχές με 
αναπόφευκτο  επακόλουθο  ορισμένες  τράπεζες  να  υφίστανται  σημαντικές  ζημιές  σε 
περιόδους αυξημένης αστάθειας της αγοράς. Όπως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων η 
Βασιλεία  ΙΙ,  όπως  έχει  ενσωματωθεί  στις  τοπικές  ρυθμίσεις  της  χρηματοπιστωτικής 
αγοράς κάθε χώρας αλλά και στις διαδικασίες των συστημάτων τα οποία υιοθετήθηκαν 
από τις  τράπεζες,  δεν  καλύπτει  απόλυτα  το  ρίσκο  των  αγορών.  Η  συνεργασία  των 
κρατών σε θέματα τραπεζικής εποπτείας σε διεθνές επίπεδο οφείλει να προβεί σε νέες 
ρυθμίσεις  προς  την  κατεύθυνση  αυτή,  με  γνώμονα  να  καλύψει  όσον  το  δυνατόν 
περισσότερο εύρος, προς όφελος και των ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των 
συναλλασσόμενων  επιχειρήσεων  και  των  ίδιων  των  πολιτών.    Οι  πρόσφατες 
τιτλοποιήσεις  στεγαστικών  δανείων  και  η  μεταβίβαση  του  κινδύνου  αδυναμίας 
αποπληρωμής  των  οφειλών  των  δανειοληπτών,  στους  κατόχους  τέτοιων 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων με έκθεση των τελευταίων στη συνεχή απομείωση της 
εμπορικής  αξίας  των  υποθηκευμένων  ακινήτων,  υποδεικνύουν   τη  μετατροπή  του 
πιστωτικού  κινδύνου  σε  κίνδυνο  της  αγοράς.  Θέτοντας  επιπρόσθετα  την  παράμετρο 
ελλιπών  μεθόδων  προσδιορισμού  του  αναλαμβανόμενου  ρίσκου,  ή  ακόμη  χειρότερα 
σκόπιμης  υποβάθμισης  των  μακροπρόθεσμων  συνεπειών  της  ανάπτυξης  σύνθετων 
χρηματοπιστωτικών παραγώγων προς όφελος βραχυπρόθεσμων κερδών θέτουν ζήτημα 
λειτουργικού κινδύνου και μη ύπαρξης κατάλληλων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου 
και εταιρικής διακυβέρνησης.
   
Η βασικότερη και πλέον κρίσιμη μετατροπή που φέρνει η Bασιλεία II  είναι η ριζική 
αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Σε γενικές 
γραμμές με τους νέους κανόνες ωφελούνται οι μεγάλες τράπεζες, οι οποίες μέσω των 
συστημάτων  αξιολόγησης  των  κινδύνων  των  δανείων  τους  μπορούν  να 
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«απελευθερώσουν»  κεφάλαια  λειτουργώντας  με  μικρότερο  δείκτη  κεφαλαιακής 
απαίτησης  και  ταυτόχρονα  με  υψηλότερο  δείκτη  ασφάλειας.  Η  Βασιλεία  ΙΙ,  που  θα 
αποτελέσει το νέο πλαίσιο εποπτείας των τραπεζών, συσχετίζει με οικονομικά ορθότερο 
τρόπο τα κεφάλαια των τραπεζών με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και δημιουργεί 
συνθήκες για ένα σταθερότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI

ΓΕΝΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΩΝ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ  ΙΙ  

Η ενσωμάτωση της Βασιλείας ΙΙ αποτελεί εγχείρημα τιτάνιων διαστάσεων που όμοιό του 
δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα αλλά ούτε και στην περισσότερο προηγμένη 
Ευρώπη.  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  η  σχετική  οδηγία  αποτελείται  από  περίπου  800 
σελίδες και η απλή ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο αποτελεί μια νομική πρόκληση: 
για την υιοθέτηση κάποιων διατάξεων απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, ενώ για άλλες 
απαιτούνται πράξεις του διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος και για άλλες δεν είναι 
ξεκάθαρο  το  απαιτούμενο  νομικό  πλαίσιο.  Προκειμένου  να  αντιληφθούμε  την 
αναγκαιότητα  τροποποίησης  των  προτάσεων  της  επιτροπής  Βασιλείας  Ι,  με  την 
υιοθέτηση   νέας δέσμης προτάσεων από την επιτροπή Βασιλείας ΙΙ, κρίνεται αναγκαία 
μία σύντομη αναφορά στο σύμφωνο Βασιλείας Ι και τις σημαντικότερες τροποποιήσεις 
του.

Σύμφωνο Βασιλείας Ι

Η  πρακτική  της  Διαχείρισης  Κινδύνων  στα  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα  εξελίχθηκε 
ταχύτητα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήμερα. Οι σημαντικοί λόγοι που 
έγινε κάτι τέτοιο ήταν κυρίως η απελευθέρωση των αγορών, η αύξηση της ταχύτητας 
κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοιοικονομικών 
εργαλείων με την εισαγωγή των παραγώγων, καθώς επίσης και τη χρήση της τεχνολογίας 
σε  επίπεδο  συναλλαγών  αλλά  και  σε  επίπεδο  διαχείρισης  κεφαλαίων.  Ο  βασικός 
παράγοντας  για  την  προώθηση  και  την  ανάπτυξη  της  πρακτικής  της  Διαχείρισης 
Κινδύνων  ήταν  οι  ανάγκες  που  δημιουργήθηκαν  από  το  συνεχώς  εξελισσόμενο 
χρηματοοικονομικό περιβάλλον καθώς επίσης και  από τις  πιέσεις  που ασκήθηκαν σε 
εποπτικό  επίπεδο  από  τις  εθνικές  αρχές  λόγω  των  προβλημάτων  και  της  αστάθειας 
εκείνης της εποχής. 
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Η Διαχείριση Κινδύνων στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα ακολούθησε με καθυστέρηση 
αυτές τις  εξελίξεις  παγκοσμίως.  Η αύξηση των πτωχεύσεων στα τραπεζικά ιδρύματα 
κυρίως την  δεκαετία  του 1970 οδήγησε τις  αρχές  να  εισάγουν θεσμούς  και  κανόνες 
σχετικά  με  την  Κεφαλαιακή  Επάρκεια.  Οι  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  έναντι  του 
πιστωτικού  κινδύνου  προήρθαν  κυρίως  από  την  έλλειψη  σωστής  διαχείρισης  του 
δανειακού χαρτοφυλακίου των ιδρυμάτων. 
    
Ο  σημαντικότερος  παράγοντας  για  την  Διαχείριση  Κινδύνων  που  τέθηκε  από  τις 
Εποπτικές Αρχές είναι η Κεφαλαιακή Επάρκεια, που στοχεύει να θέσει ελάχιστο επίπεδο 
ιδίων  κεφαλαίων  που  πρέπει  να  έχει  κάθε  πιστωτικό  ίδρυμα  σε  σχέση  με  τον 
αναλαμβανόμενο  πιστωτικό  κίνδυνο.  Είναι  πρώτη  φορά  που  συνδέεται  το  ύψος  των 
Ιδίων  Κεφαλαίων  με  το  Πιστωτικό  Κίνδυνο  και  καθιερώνεται  ο  συντελεστής 
φερεγγυότητας  για  την  αντιμετώπιση  του  Πιστωτικού  Κινδύνου.  Ο  Συντελεστής 
Φερεγγυότητας ορίζεται ως ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων του Πιστωτικού Ιδρύματος 
προς τα στοιχεία του Ενεργητικού και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με 
τον  κίνδυνο  τους.  Η  ελάχιστη  τιμή  του  Συντελεστή  καθιερώθηκε  στο  8%  και  είναι 
σχεδιασμένος  να  καλύπτει  τον  κίνδυνο  μη  εκπλήρωσης  της  υποχρέωσης  του 
αντισυμβαλλόμενου σε όλες τις μορφές.  
   
 Έτσι  το Σύμφωνο της  Βασιλείας επέβαλλε  ένα ελάχιστο ενιαίο δείκτη κεφαλαιακής 
επάρκειας,  8%,  και  εναρμόνισε  για  πρώτη  φορά  το  διεθνές  εποπτικό  σύστημα.  Ο 
υπολογισμός του προκύπτει με τον ίδιο τρόπο όπως και ο συντελεστής φερεγγυότητας 
μόνο που σε αυτή την αναθεώρηση προστέθηκαν στο Σταθμισμένο Ενεργητικό στοιχεία 
από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, ώστε να αντιπροσωπεύεται και ο κίνδυνος αγοράς 
επιπλέον του  Πιστωτικού  Κινδύνου.  Τα στοιχεία  αυτά  σταθμίζονται  ανάλογα με  τον 
κίνδυνο που προέρχεται από τη μεταβολή τιμών συναλλάγματος, μετοχών, επιτοκίων και 
άλλων παραμέτρων της αγοράς. 
    
Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη μεταβλητότητα στις παραμέτρους της 
αγοράς και του συναλλάγματος και ιδιαίτερα στα επιτόκια, με αποτέλεσμα αρνητικές 
επιπτώσεις  στην  κερδοφορία  των  Πιστωτικών  Ιδρυμάτων.  Με  αφορμή  τη  νέα 
χρηματοοικονομική  κατάσταση οι  Εποπτικές  Αρχές  επέκτειναν  τους  ήδη  υπάρχοντες 
κανόνες  και  θέσπισαν  νέους  δίνοντας  περισσότερο  έμφαση  στην  εφαρμογή  των 
Κεφαλαιακών  Απαιτήσεων  και  στον  Κίνδυνο  Αγοράς  με  την  επιβολή  του  Δείκτη 
Κεφαλαιακής Επάρκειας.  
    
Είναι  σημαντικό  να  επισημάνουμε  ότι  η  εποπτεία  του  Κινδύνου  Αγοράς  είναι  πιο 
περίπλοκη από αυτή του Πιστωτικού Κινδύνου επειδή υπάρχει πιθανότητα σφάλματος με 
τη διπλή μέτρηση κινδύνου, αφού δεν πρόκειται  για αθροιστική.  Είναι  γνωστό ότι  ο 
βασικός τρόπος αντιμετώπισης κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο είναι η διαφοροποίηση του. 
Για παράδειγμα, ο κίνδυνος αγοράς σε ένα χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από 2 μετοχές 
δεν ισούται με το αλγεβρικό άθροισμα των κινδύνων αγοράς 2 χαρτοφυλακίων που το 
καθένα αποτελείται από μία από τις δύο μετοχές. Οι εποπτικές αρχές πρέπει επομένως να 
επιτρέψουν το συμψηφισμό θέσεων σε αξιόγραφα με υψηλή αρνητική συσχέτιση ώστε 
να αναγνωρίζουν τη βασική τεχνική αντιστάθμισης κινδύνου. Σε αυτή την κατεύθυνση 
κινήθηκε  το  Σύμφωνο  της  Επιτροπής  της  Βασιλείας  το  1996  επιτρέποντας  στα 
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Πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν εσωτερικά μοντέλα βασισμένα στη μεθοδολογία 
της Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας. Η μέθοδος αυτή μας δίνει αποτελέσματα που αφορούν 
τον  υπολογισμό  του  Κινδύνου  Αγοράς  ενός  χαρτοφυλακίου  και  των  συνεπαγόμενων 
Κεφαλαιακών Απαιτήσεων. Η συνθήκη αυτή έγινε νόμος στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 
χώρες τον Ιούνιο του 1998, ενώ στην Ελλάδα ψηφίσθηκε αργότερα. 
    
Στη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών ζημιών σε Πιστωτικά 
Ιδρύματα  εξαιτίας  κινδύνων  που  δεν  προέρχονταν  ούτε  από  αθέτηση  εκπλήρωσης 
υποχρέωσης  από  αντισυμβαλλόμενο  ούτε  από  μεγάλη  μεταβλητότητα  παραγόντων 
αγοράς,  αλλά  από  ατέλειες  του  πλαισίου  λειτουργίας.  Με  αφορμή  κάποιες 
χρηματοοικονομικές δυσλειτουργίες και πτωχεύσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα γεννήθηκε η 
ανάγκη  διαχείρισης  ενός  πρωτοεμφανιζόμενου  τύπου  κινδύνου,  του  λεγόμενου 
Λειτουργικού Κινδύνου. 
    
Τα αποτελέσματα από την επιβολή των κανόνων του Συμφώνου ήταν σημαντικά και δεν 
άργησαν  να  φανούν  στο  τραπεζικό  σύστημα  με  την  αύξηση  των  εποπτικών  ιδίων 
κεφαλαίων  καθώς  επίσης  και  με  τη  δημιουργία  εποπτικών  συνθηκών  ισότιμου 
ανταγωνισμού.  Παρ’  όλα  αυτά  όμως,  με  τις  νέες  εξελίξεις  ήταν  απαραίτητη  η 
αναθεώρησή  του.  Σημαντικές  χρηματοοικονομικές  εξελίξεις  περιόρισαν  την 
αποτελεσματικότητα του,  καθώς ουσιαστικά βασιζόταν σε μια όχι και τόσο ευέλικτη 
μεθοδολογία σταθμίσεων πιστωτικού κινδύνου. 
    
Η απουσία σημαντικών διαφοροποιήσεων των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ανάλογα με το 
ύψος του κινδύνου, οδήγησε πολλές τράπεζες στη χρήση του «εποπτικού arbitrage». Σε 
αυτή  την  περίπτωση  επιτυγχάνεται  η  αύξηση  των  περιθωρίων  κέρδους  των 
επιχειρηματικών  δανείων  χαμηλής  διαβάθμισης,  χωρίς  την  ταυτόχρονη  αύξηση  των 
απαιτούμενων κεφαλαίων. Έτσι, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων μιας τράπεζας 
υποβαθμίζεται,  χωρίς  την παράλληλη αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και  των 
προβλέψεων. 
    
Το 1999 η Επιτροπή της Βασιλείας έδωσε στη δημοσιότητα το αναθεωρημένο έγγραφο 
του 1988 προς σχολιασμό σε θέματα πιστωτικού κινδύνου. Το νέο κείμενο οδήγησε σε 
συνεχείς  διαβουλεύσεις  μεταξύ  των  κεντρικών  φορέων.  Η  βασική  μεθοδολογία  του 
πρώτου  αναθεωρημένου  Συμφώνου  της  Βασιλείας  αφορά  άμεσα  τα  εποπτικά  ιδία 
κεφάλαια.  Οι  σταθμίσεις  πιστωτικού  κινδύνου  ορίζονται  ανά  κατηγορία  οφειλέτου, 
δηλαδή μικρότερου πιστωτικού κινδύνου είναι οι Κεντρικές Κυβερνήσεις και Κεντρικές 
Τράπεζες,  και στη συνέχεια ακολουθούν τα Πιστωτικά Ιδρύματα και οι Επιχειρήσεις. 
Επίσης, οι σταθμίσεις πιστωτικού κινδύνου για έκθεση έναντι κεντρικών κυβερνήσεων 
και τραπεζών θα βασίζονται σε διαχωρισμό των κρατών ανάλογα με τα στοιχεία του 
ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη). Αυτό σημαίνει ότι 
τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ θα ανήκουν σε Α’ Ζώνη πιστωτικού κινδύνου, ενώ τα λοιπά 
κράτη  θα  είναι  σε  Β’  Ζώνη  υψηλότερου  κινδύνου.  Επίσης,  οι  βραχυπρόθεσμες 
διατραπεζικές τοποθετήσεις ορίζονται σε 12 μήνες. 

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του Συμφώνου της Βασιλείας I 
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Από την πρώτη του εμφάνιση το 1988, το σύμφωνο  της Βασιλείας Ι  τροποποιήθηκε 
αρκετές  φορές  μέχρι  το  2001,  ώστε  ενσωματώνοντας  τη  διεθνή  εμπειρία  να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στο σκοπό του. 

1. Το 1991 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στα ίδια κεφάλαια, για να 
καθοριστούν  οι  προϋποθέσεις  κάτω  από  τις  οποίες  επιτρέπεται  να 
περιλαμβάνονται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια, οι προβλέψεις των τραπεζών για 
γενικούς, δηλαδή μη συγκεκριμενοποιημένους ανά πελάτη, κινδύνους. 

2. Το  1994  τροποποιήθηκαν  οι  διατάξεις  που  αφορούν  τον  υπολογισμό  των 
κεφαλαιακών  απαιτήσεων  για  κάλυψη  έναντι  του  πιστωτικού  κινδύνου  από 
συναλλαγές σε έξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα. Η τροποποίηση αφορούσε 
στον καθορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν, ώστε κατά τον 
υπολογισμό των εν λόγω κεφαλαιακών απαιτήσεων να λαμβάνονται υπόψη οι 
διμερείς συμφωνίες συμψηφισμού, τις οποίες καταρτίζουν οι τράπεζες με τους 
αντισυμβαλλομένους τους. 

3. Το  1995  υπήρξε  νέα  τροποποίηση  για  το  ίδιο  με  παραπάνω  θέμα.  Στη  νέα 
τροποποίηση  προβλέφθηκε  ότι  κατά  τον  υπολογισμό  των  κεφαλαιακών 
απαιτήσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ανοικτές θέσεις σε παράγωγα 
μέσα επί μετοχών, πολύτιμων μετάλλων και άλλων βασικών εμπορευμάτων.

4. Το  1996  η  Επιτροπή  με  το  κείμενο  «Τροποποίηση  του  Συμφώνου  για  την 
Κεφαλαιακή  Επάρκεια  για  την  ενσωμάτωση  των  κινδύνων  της  αγοράς» 
(Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks) α) συμπλήρωσε 
το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την τραπεζική κεφαλαιακή επάρκεια, με την 
επιβολή στις διεθνείς τράπεζες κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψή τους έναντι 
των κινδύνων αγοράς στους οποίους εκτίθενται, β) καθιέρωσε έναν εναλλακτικό 
ορισμό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, τον οποίο οι τράπεζες δικαιούνται να 
χρησιμοποιούν,  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  εποπτικών  τους  αρχών,  για  την 
εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψή τους αποκλειστικά και 
μόνον έναντι της έκθεσής τους στους κινδύνους αγοράς. 

5. Το  1997  τροποποιήθηκαν  οι  προϋποθέσεις  που  είχε  θέσει  η  προηγούμενη 
τροποποίηση  της  Βασιλείας  Ι  ως  προς  τη  δυνατότητα  των  τραπεζών  να 
υπολογίζουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια έναντι του ειδικού κινδύνου θέσης 
βάσει εσωτερικών τους υποδειγμάτων.

6. Το  1998,  η  τροποποίηση  αφορούσε  τη  μείωση  των  συντελεστών  στάθμισης 
πιστωτικού κινδύνου για απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών οι  οποίες υπόκεινται σε κρατική εποπτεία,  εφόσον πληρούνται  και 
ορισμένες επιπλέον προϋποθέσεις.   

3 Γκόρτσος (2000 & 2001) 

Οι βασικές παράμετροι του θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφώσει η Επιτροπή της 
Βασιλείας αναφορικά με την προληπτική εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας των 
διεθνών τραπεζών παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 1:
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Το ισχύον πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια
Επιτροπή  Βασιλείας Ευρωπαϊκή Ένωση Ελλάδα

Πιστωτικός
Κίνδυνος

Capital accord (1998)

The treatment of the 
credit risk associated 
with certain off-balance 
sheet items (1994)

The treatment of 
potential exposure for 
off-balance sheet items 
(1995)

Οδηγία 89/646/ΕΟΚ
(νυν Οδηγία 2000/12/ΕΚ 
όπως ισχύει, Κεφ.2 
τμήμα 2)

Π.Δ./Τ.Ε.2054/92.
(νυν Π.Δ./Τ.Ε. 
2524/23.7.2003)
Τροποποίηση με νόμο 
3148/5.6.2003
Νόμος 3156/25.6.2003
αρ.16

Κίνδυνοι 
Αγοράς

Amendment to the 
capital accord to 
incorporate market risks 
(1996),
Modifications to the 
market risk amendment 
(1997)

Οδηγία 93/6/ΕΟΚ
Όπως ισχύει

Νόμος 2396/1996
Τροποποίηση με Νόμο 
2937/2001
Π.Δ./Τ.Ε.2397/7.11.96 
Τροποποίηση με 
Π.Δ./Τ.Ε. 
2494/27.5.2000

Εκπλήρωση 
Κεφαλαιακών 
Απαιτήσεων

Capital accord (1998)

Amendment of the 
capital accord in respect 
of the inclusion of 
general provisions/ 
general loan-loss 
reserves in capital (1991)

Οδηγία 89/299/ΕΟΚ

(νυν Οδηγία 2000/12/ΕΚ 
όπως ισχύει, Κεφ.2 
τμήμα 1)
Οδηγία 93/6/ΕΟΚ όπως 
ισχύει,
Παράρτημα V

Π.Δ./Τ.Ε. 2053/18.3.92
Τροποποίηση με 
Π.Δ./Τ.Ε. 
2228/30.6.1993
Νόμος 2396/1996
Π.Δ. 267/1995

Πίνακας 1:  Πηγή: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο

Σύμφωνο Βασιλείας ΙΙ

Η αρχιτεκτονική της «Βασιλείας ΙΙ» που αφορά το καθεστώς λειτουργίας και εποπτείας 
των  τραπεζών,  βασίζεται  σε  τρεις  πυλώνες:  α)  Πυλώνας  Ι:  επιβολή  ελάχιστων 
κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη των αναλαμβανόμενων κινδύνων (πιστωτικού, 
αγοράς  και  λειτουργικού),  β)  Πυλώνας  ΙΙ:  εποπτικές  διαδικασίες  ανασκόπησης  και 
αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και γ) Πυλώνας ΙΙΙ: πειθαρχία 
της  αγοράς  μέσω  της  δημοσιοποίησης  στοιχείων  σχετικά  με  τη  διάρθρωση  των 
αναλαμβανόμενων κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Πρώτος πυλώνας : Ελάχιστες Κεφαλαιακές απαιτήσεις (minimum capital requirements). 
Ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων , οι ελάχιστες απαιτήσεις του 8% των ιδίων κεφαλαίων 
σε σχέση με το σταθμισμένο ενεργητικό και οι διατάξεις αναφορικά με την εποπτική 
μεταχείριση των κινδύνων αγοράς παραμένουν αμετάβλητες.  Η κύρια διαφοροποίηση 
έγκειται στην μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβανομένης και της εποπτικής 
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αντιμετώπισης των μέσων και τεχνικών μείωσης του εν λόγω κινδύνου, καθώς και στην 
καθιέρωση επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο.  Για 
την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου παρέχονται δύο κύριες εναλλακτικές μέθοδοι: α) η 
τυποποιημένη μέθοδος (standardised) , όπου οι συντελεστές στάθμισης προσδιορίζονται 
με βάση τις διαβαθμίσεις οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και β) η 
μέθοδος των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB), όπου τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν με 
βάση  εσωτερικές  εκτιμήσεις  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  των  πιστούχων  να 
εκτιμήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Για κάποιες κατηγορίες ανοιγμάτων παρέχονται δύο 
εναλλακτικές,  η  βασική  προσέγγιση  (Foundation)  και  η  εξελιγμένη  προσέγγιση 
(Advanced).

Σχήμα  1.  Οι  τρεις  πυλώνες  της  νέας  συμφωνίας  της  επιτροπής  Βασιλείας  Πηγή  :  S&P 
documentation, 2004 
Δεύτερος πυλώνας : Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (supervisory review process). 
Το μέρος  αυτό  του πλαισίου εισάγει  γενικές  αρχές  τέτοιες  ώστε  να διασφαλίζεται  η 
κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων πέραν των μηχανισμών του πρώτου 
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πυλώνα. Ο δεύτερος πυλώνας του Συμφώνου της Βασιλείας στοχεύει να ενθαρρύνει την 
τήρηση υψηλών προδιαγραφών στη διαφάνεια και παρουσίαση των αναλαμβανόμενων 
κινδύνων.   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. Η διαφάνεια των στοιχείων είναι υποχρεωτική, και επικεντρώνεται σε 
συγκεκριμένους τομείς. Αυτοί αφορούν κυρίως στοιχεία για την κεφαλαιακή επάρκεια 
και  τη  σύνθεση  των  εποπτικών  ιδίων  κεφαλαίων,  την  αναλυτική  παρουσίαση  των 
εκθέσεων  σε  κίνδυνο  ανά  προϊόν  και  την  διαφάνεια  των  διαδικασιών  διαχείρισης 
κινδύνων. 
 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. Ειδικότερα ο 2ος πυλώνας αφορά τη διαδικασία ελέγχου από 
τις εποπτικές αρχές των μηχανισμών που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη 
• μέτρηση, 
• διαχείριση και 
• άμβλυνση 
των  κινδύνων  που  αναλαμβάνουν  καθώς  και  τα  βασικά  κριτήρια  και  τις  αρχές  που 
διέπουν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που έχουν υιοθετήσει. Το συναφές πλαίσιο 
οριοθετείται από τις τέσσερις ακόλουθες αρχές: 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  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 επιζητούν από τις τράπεζες, όταν συντρέχει λόγος, 
να λειτουργούν με δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας καλύτερους από τα εποπτικά ελάχιστα 
καθορισμένους  και  παράλληλα  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να  απαιτούν  απ’  αυτές  να 
διατηρούν κεφάλαια υψηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα. δ) οι εποπτικές Αρχές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να επεμβαίνουν έγκαιρα, ώστε να αποτρέπουν τη μείωση των 
κεφαλαίων  κάτω  από  τα  ελάχιστα  επίπεδα  που  απαιτούνται,  ανάλογα  με  τις 
ιδιαιτερότητες των κινδύνων που συνδέονται με τις στρατηγικές επιλογές κάθε τράπεζας 
και θα πρέπει να απαιτούν την άμεση λήψη διορθωτικών ενεργειών, οσάκις το ύψος των 
κεφαλαίων δε διατηρείται σταθερό ή δεν επανέρχεται στα επιθυμητά επίπεδα. 
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Σχήμα 2. Οι τρεις πυλώνες της νέας συμφωνίας της επιτροπής Βασιλείας Πηγή : S&P 
documentation, 2004 

Με  τις  αρχές  αυτές  δημιουργούνται  νέες  υποχρεώσεις  και  προκλήσεις  τόσο  για  τα 
πιστωτικά ιδρύματα, όσο και για τις Εποπτικές Αρχές και ταυτόχρονα δίδεται ιδιαίτερη 
έμφαση σε μία νέα νοοτροπία που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν αρκεί μόνο 

13



να εντοπίζεται ο κίνδυνος και να μετρούνται οι ενδεχόμενες συνέπειες, αλλά πρόσθετα 
να  αξιολογούνται  οι  διαδικασίες  που  έχουν  αναπτυχθεί  για  τη  διεκπεραίωση  κάθε 
δραστηριότητας,  σε  ότι  αφορά  την  οργάνωσή  τους,  την  πληρότητα  και 
αποτελεσματικότητά τους και  το βαθμό συμμόρφωσης προς αυτές.  Επομένως δίδεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη συσχέτιση μεταξύ του ύψους κεφαλαίων που απαιτούνται για 
τους  κινδύνους  που  αναλαμβάνουν  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  και  της  επάρκειας 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και  εσωτερικού ελέγχου 
που έχουν υιοθετήσει.
Ως εκ τούτου: 

0• η ανάληψη αυξημένων κινδύνων δεν αντιμετωπίζεται μόνο με την αύξηση των 
κεφαλαίων 
1• πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη βελτίωση των μεθόδων διαχείρισης των 
κινδύνων και την ενίσχυση των ελεγκτικών διαδικασιών 
2• η ύπαρξη επαρκών κεφαλαίων δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρείται ότι 
υποκαθιστά  τυχόν σημαντικές  αδυναμίες  στις  διαδικασίες  που έχει  υιοθετήσει 
κάποια τράπεζα.

Στην  αναθεωρημένη  έκδοση  του  Συμφώνου  Βασιλείας  γίνεται  η  αναφορά  των  2 
πυλώνων γιατί η προσέγγιση της κεφαλαιακής επάρκειας μέσω των απλών σταθμίσεων 
κινδύνων δεν ήταν αρκετή για να ικανοποιήσει τους βασικούς στόχους της Επιτροπής, οι 
οποίοι είναι η προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού 
συστήματος. Μία βασική αδυναμία του πρώτου Συμφώνου της Βασιλείας ήταν ότι οι 
σταθμίσεις  πιστωτικού  κινδύνου  ήταν  απλές,  με  συνέπεια  να  υπάρχει  ευκαιρία  για 
«arbitrage» επί των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων από μέρους τραπεζών. 

Οι  ελάχιστες  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  αποτελούν  την  βασική  μεθοδολογία  όπως 
καταγράφεται  στο  πρώτο  Σύμφωνο,  με  επιπλέον  ένα  σύνολο  προσθηκών  και  νέων 
επιλογών.  Οι  τράπεζες  θα είναι  σε  θέση να  εφαρμόσουν και  να  ακολουθήσουν τους 
νέους  κανόνες  δημιουργώντας  ένα  εσωτερικό  σύστημα  μετρήσεως  του  πιστωτικού 
κινδύνου, το οποίο θα αναγνωριστεί από τις εποπτικές αρχές. Ο ορισμός των εποπτικών 
ιδίων  κεφαλαίων  δεν  υφίσταται  καμία  αλλαγή,  όπως  επίσης  και  οι  σταθμίσεις  του 
πιστωτικού κινδύνου ορίζονται ανά κατηγορία οφειλέτου. Όσον αφορά στις σταθμίσεις 
έναντι  κεντρικών  κυβερνήσεων  και  τραπεζών,  πλέον  βασίζονται  στις  διαβαθμίσεις 
εξωτερικών  εταιρειών  πιστοληπτικής  αξιολογήσεως.  Επίσης,  οι  διαβαθμίσεις  των 
εξωτερικών εταιριών πιστοληπτικής αξιολόγησης μπορούν να εφαρμοστούν με ανάλογο 
τρόπο και στη στάθμιση πιστωτικών κινδύνων που προέρχονται από τον τραπεζικό και 
επιχειρηματικό χώρο. Επιπλέον, εισάγονται νέοι κανόνες που στο προηγούμενο έγγραφο 
δεν υπήρχαν και  αφορούν την κάλυψη σταθμίσεων επί  των τιτλοποιήσεων στοιχείων 
ενεργητικού  καθώς  επίσης  και  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  που  υπόκεινται  σε 
κεφαλαιακή απαίτηση. Ο ορισμός των βραχυπρόθεσμων διατραπεζικών τοποθετήσεων 
είναι πλέον 3 μήνες. 

Πέρα από τις αλλαγές στη βασική μεθοδολογία έγιναν και νέες ρυθμίσεις, που αφορούν 
κυρίως  την  πρόληψη  και  τη  μέτρηση  των  πιστωτικών  κινδύνων.  Μέσα  από  το 
αναθεωρημένο Σύμφωνο δίνεται η δυνατότητα στα τραπεζικά ιδρύματα να αναπτύξουν 
εσωτερικά  συστήματα  αξιολόγησης  του  πιστωτικού  κινδύνου  σε  διάφορα  επίπεδα 
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πολυπλοκότητας, ώστε να επιτευχθεί ακριβέστερη στάθμιση κινδύνου με την έγκριση 
των εποπτικών αρχών. 

Τρίτος πυλώνας : Πειθαρχία της Αγοράς (market discipline). Ο τρίτος πυλώνας εισάγει 
διατάξεις αναφορικά με την παρεχόμενη από τα πιστωτικά ιδρύματα προς το εξωτερικό 
πληροφόρηση για το ύψος των αναλαμβανομένων κινδύνων , τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
έναντι των κινδύνων αυτών και την ακολουθούμενη στρατηγική προκειμένου μέσω της 
διαφάνειας (disclosure) να ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς. 

4
  Π. Πετράκης (2000) elearn.elke.uoa.gr/petrakis/tutorials/Basel-Committee.doc

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον τρίτο πυλώνα και την  υποχρέωση δημοσιοποίησης 
στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα, στα πλαίσια της εφαρμογής κανόνων διαφάνειας, 
παρουσιάζονται αναλυτικά στο  κεφάλαιο IV που ακολουθεί στη συνέχεια.
 

Σχήμα 3. Οι τρεις πυλώνες της νέας συμφωνίας της επιτροπής Βασιλείας Πηγή : S&P 
documentation, 2004 
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Σχήμα 4. Η δομή της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ. Πηγή : ECB

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

Το πρώτο Σύμφωνο της Βασιλείας το 1988,  που οδήγησε σε συνεχείς  διαβουλεύσεις 
μεταξύ των κεντρικών φορέων, είχε ως αποτέλεσμα νέες αναθεωρήσεις και επιβολή νέων 
κανόνων  εποπτείας.  Το  2001,  η  Επιτροπή  εξέδωσε  και  νέο  έγγραφο,  στο  οποίο 
παρουσιάζονται  με  λεπτομερέστερο  τρόπο  οι  αναθεωρημένες  προτάσεις,  με 
προβλεπόμενο χρόνο εφαρμογής το 2004. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της εξέδωσε 
κείμενο προς σχολιασμό, το οποίο ουσιαστικά στήριζε το έγγραφο της Βασιλείας αλλά 
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εστίαζε περισσότερο σε θέματα που αφορούσαν αποκλειστικά τη Νομισματική Ένωση 
και αποτέλεσε βάση για την εναρμόνιση της Βασιλείας στα πλαίσια της Ευρωζώνης. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται να επιδράσει καθοριστικά στη δια μόρφωση του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην εξέλιξη των τραπεζών και στον τρόπο άσκησης 
της εποπτείας τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι:

α)  Λαμβάνει  υπόψη  την  ιδιαιτερότητα  κάθε  πιστωτικού  ιδρύματος  από  άποψη 
μεγέθους,  κλίμακας  εργασιών  και  εύρους  δραστηριοτήτων,  παρέχοντας  σε  αυτά  τη 
δυνατότητα  επιλογής  μεταξύ  εναλλακτικών  μεθόδων  υπολογισμού  των  κεφαλαιακών 
απαιτήσεων,  κλιμακούμενης  πολυπλοκότητας  και  ευαισθησίας  ως  προς  τους 
αναλαμβανόμενους κινδύνους, με αποτέλεσμα οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις να 
γίνονται πιο αναλογικές προς τους κινδύνους αυτούς.

β)   Ενθαρρύνει  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  να  υιοθετήσουν,  προοδευτικά,  τις  πιο 
εξελιγμένες προσεγγίσεις, γεγονός που απηχεί τη μετάβαση σε ένα εποπτικό πλαίσιο που 
δεν διέπεται από ανελαστικούς, διοικητικά προκαθορισμένους εποπτικούς κανόνες αλλά 
βασίζεται  σε  ποιοτικού,  ιδίως,  χαρακτήρα  κριτήρια  και  αξιολογήσεις.  Πάντως,  η 
ολοκλήρωση  της  εξέλιξης  αυτής  θα  εξαρτηθεί  από  το  ρυθμό  προσαρμογής  των 
τραπεζών.

γ)  Υιοθετούνται ο κατευθυντήριες οδηγίες που έχει εκδώσει η Επιτροπή Ευρωπαϊκών 
Αρχών  Τραπεζικής  Εποπτείας  (CEBS),  οι  οποίες  αποσκοπούν  στη  σύγκλιση  των 
εποπτικών  πρακτικών  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  για  λόγους  ανταγωνισμού  και 
αποτελεσματικότερης  εποπτείας,  κυρίως  των  ομίλων  που  δραστηριοποιούνται 
διασυνοριακά, επιτυγχάνοντας παράλληλα και τη μείωση του διοικητικού κόστους της 
εποπτείας.  Εξάλλου,  η  υιοθέτηση  εποπτικών  κριτηρίων  σύμφωνων  με  τις  βέλτιστες 
διεθνείς πρακτικές αποτελεί στόχο προς τον οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος παραμένει 
σταθερά προσανατολισμένη.

5 Τράπεζα της Ελλάδος Ευρωσύστημα, Οικονομικό δελτίο, τεύχος 29, Οκτώβριος 2007,
Αποφάσεις  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  σελ.145  (Έκδοση  δέκα  Πράξεων  Διοικητή  της  Τράπεζας  της 
Ελλάδος  για  την  ενσωμάτωση  διατάξεων  των  Οδηγιών  2006/48/ΕΚ  και  2006/49/ΕΚ  σχετικά  με  την 
επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών 
ανοιγμάτων τους.
   
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. 

Ο  λειτουργικός  κίνδυνος  υφίσταται  σε  όλο  το  εύρος  των  δραστηριοτήτων  των 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων από ίδρυσης και είναι δύσκολος και δυσχερής στον εντοπισμό 
του. Σε αυτό το είδος κινδύνου ανήκουν κοινωνικά γεγονότα και καταστροφές όπως το 
τρομοκρατικό  περιστατικό  της  11ης Σεπτεμβρίου,  το  οποίο  προκάλεσε  μεγάλο  ύψος 
οικονομικών ζημιών. Αν και η προσπάθεια που γίνεται για την ποσοτική του μέτρηση 
σχετικά  με  τις  Κεφαλαιακές  Απαιτήσεις  είναι  σημαντική,  είναι  δύσκολο  να  είμαστε 
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βέβαιοι για την πραγματική έκθεση της τράπεζας στο λειτουργικό κίνδυνο. Και επιπλέον, 
παρόλο που παρουσιάζονται προβληματισμοί και δυσκολίες στην τεχνική ανάλυση των 
στοιχείων, οι Εποπτικές Αρχές θεωρούν ως δεδομένη τη συμμόρφωση των Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων στη συγκεκριμένη πρόταση. 

Οι  προτάσεις  για εποπτικό έλεγχο (Πυλώνας 1)  αποβλέπουν στην ευθυγράμμιση των 
εποπτικών αρχών των κρατών της 5 Ομάδας των 10  με τις εποπτικές πρακτικές οι οποίες 
εφαρμόζονται από την Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α. Έτσι, οι εποπτικές 
αρχές οφείλουν να παρακολουθούν την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου, 
την  ποιότητα  της  εταιρικής  διακυβέρνησης,  την  έκθεση  κινδύνων,  την  κεφαλαιακή 
επάρκεια,  τη  ρευστότητα,  τις  λογιστικές  αρχές  και  την  ποιότητα  κερδοφορίας  μιας 
τράπεζας.  Με  αυτό  τον  τρόπο,  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επιβάλλουν  σε  κάθε 
χρηματοικονομικό ίδρυμα τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις , οι οποίες θα μπορούν 
να είναι και υψηλότερες από το ελάχιστο όριο των 8%, ανάλογα με την εκτιμώμενη 
έκθεση κινδύνου της τράπεζας. 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού ιδρύματος , βάσει και της BASEL II, 
συμπεριλαμβάνει πλέον και ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού 
κινδύνου που αναλαμβάνει ένα πιστωτικό ίδρυμα. Τα σημεία του εποπτικού πλαισίου της 
Βασιλείας Ι  στα οποία  δεν επέρχονται  κάποιες αλλαγές με  την υιοθέτηση του νέου 
Συμφώνου, είναι η βασική σχέση ελαχίστων κεφαλαίων και κινδύνων (ήτοι 8%). Μικρές 
αλλαγές  γίνονται  ως  προς  τον  τρόπο  υπολογισμού  των  εποπτικών  ιδίων  κεφαλαίων, 
καθώς και του κινδύνου της αγοράς (1996 Market Risk Amendment).

Η  συνθήκη  της  Βασιλείας  βελτιώθηκε  το  1996,  για  να  καλύψει  τους  κινδύνους  της 
αγοράς που προέκυψαν από τις ανοιχτές θέσεις των τραπεζών σε ξένο συνάλλαγμα, από 
τους χρεωστικούς εμπορικούς τίτλους, τις εμπορεύσιμες κοινές μετοχές, τα εμπορεύματα 
και  από  τις  προαιρετικές  προθεσμιακές  συναλλαγές.  Με  το  νέο  πλαίσιο  θα  υπάρξει 
σημαντική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου ενώ για πρώτη 
φορά  εισάγεται  ως  παράμετρος  προσδιορισμού  της  κεφαλαιακής  επάρκειας  και  ο 
λειτουργικός κίνδυνος. Με την προσθήκη του λειτουργικού κινδύνου, δεδομένου ότι θα 
αυξηθεί  ο  παρανομαστής  αναμένεται  μεγαλύτερη  ευαισθησία  στην  κάλυψη  της 
ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης 8%. Επομένως δεν μεταβάλλει την αντιμετώπιση των 
κινδύνων αγοράς, οι οποίοι μετρώνται και επηρεάζουν τον Δείκτη Φερεγγυότητας με την 
υφιστάμενη διαδικασία και μέθοδο. 

  
Εποπτικά  ίδια  κεφάλαια  /  πιστωτικός  κίνδυνος  +  κίνδυνος  αγοράς  +  λειτουργικός 

κίνδυνος = δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ≥ 8% Ύψους ιδίων κεφαλαίων

Αναγνωρίζοντας τα μειονεκτήματα των κανόνων που ισχύουν σήμερα, η Επιτροπή της 
Βασιλείας θέλησε να τα θεραπεύσει. Η πρόθεση αυτή είναι έκδηλη στην προταθείσα Νέα 
Συμφωνία για τα ίδια κεφάλαια της οποίας οι απώτεροι σκοποί συνοψίζονται στα εξής: 
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0•  σύνεση  και  ρεαλισμός:  οι  τράπεζες  και  οι  δανειζόμενοι  θα  υπολογίζουν  με 
μεγαλύτερη ακρίβεια και ρεαλισμό το κεφάλαιο που απαιτείται για τους δεδομένους 
κινδύνους που αναλαμβάνουν. 
0
1• Ομοιομορφία κριτηρίων: οι συνδυασμοί κεφαλαίου και κινδύνων θα ελέγχονται και 
θα αξιολογούνται από τις εποπτικές αρχές με ίδια κριτήρια και πρότυπα για όλες τις 
τράπεζες και για όλους τους δανειζόμενους μιας δεδομένης τάξης κινδύνου. 

0• Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα: τόσο οι τράπεζες όσο και οι δανειζόμενοι θα 
έχουν ισχυρότερο κίνητρο αφενός να καταγράφουν και να εμφανίζουν με ειλικρίνεια 
την πραγματικότητα και αφετέρου να διαχειρίζονται πιο ενεργητικά τους κινδύνους που 
αναλαμβάνουν με τις δραστηριότητές τους. 

0• Ίσοι όροι  ανταγωνισμού:  θα υπάρχει  μεγαλύτερη ομοιομορφία,  σε τοπικό και σε 
διεθνές επίπεδο, όσον αφορά τη στάθμιση και τη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να 
διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο 
και μεταξύ δανειζομένων της ίδιας πιστοληπτικής ικανότητας. 

0• Δίκαιη μεταχείριση: το νέο κανονιστικό πλαίσιο θα πριμοδοτεί έμμεσα εκείνες τις 
τράπεζες και εκείνους τους δανειζόμενους, οι οποίοι θα βαθμολογούνται υψηλά στις 
κλίμακες διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. 

0• Συμβατότητα με τις πρακτικές της αγοράς: θα υπάρχει καλύτερη ευθυγράμμιση των 
θεσμικά  απαιτούμενων  κεφαλαίων  με  την  έννοια  και  τις  μεθόδους  της  λεγόμενης 
‘’κατανομής οικονομικού κεφαλαίου’’ που εφαρμόζουν οι σύγχρονες τράπεζες. 

        
Η «Βασιλεία ΙΙ» αναμένεται  να επιφέρει,  υπό προϋποθέσεις,  σημαντικές αλλαγές και 
ωφέλειες  για  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  που  θα  υιοθετήσουν  τις  πιο  εξελιγμένες 
προσεγγίσεις  υπολογισμού  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  και  διαχείρισης  κινδύνων. 
Συνοπτικά, η δημιουργία πρόσθετης αξίας για τον μέτοχο μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
αύξησης της κερδοφορίας ή μείωσης του λειτουργικού κόστους από: α) τον περιορισμό 
των  ζημιών  από  πιστωτικό  κίνδυνο  β)  τη  βελτίωση  της  πολιτικής  και  διαδικασίας 
σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλή δάνεια γ)  την ενσωμάτωση των παραμέτρων 
κινδύνου στην τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών δ) τον περιορισμό των 
ζημιών από λειτουργικό κίνδυνο και του λειτουργικού κόστους.    

Σε μια υγιή οικονομία της αγοράς, πρωταρχικός ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι 
να διοχετεύει, με σωστή τιμολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνονται, τα κεφάλαια 
που του εμπιστεύεται το καταθετικό και επενδυτικό κοινό κατά προτεραιότητα στις πιο 
αποδοτικές και ασφαλείς τοποθετήσεις. Ο ρόλος αυτός θα ενισχυθεί, όταν τεθεί σε ισχύ η 
Βασιλεία ΙΙ. Απώτερος σκοπός της Βασιλείας ΙΙ είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας  όχι  μόνο  των  τραπεζικών  αλλά  και  όλων  των  οικονομικών 
συναλλαγών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ο τρίτος πυλώνας επιχειρεί  την επιβολή κανόνων στη διαφάνεια.  Εκχωρείται δηλαδή 
στις  ίδιες  τις  αγορές  σημαντικό  μέρος  του  εποπτικού  έργου.  Η  Γενική  Αρχή 
Δημοσιοποίησης  αναφέρει  ότι  τα  Πιστωτικά  Ιδρύματα  θα  πρέπει  να  έχουν  επίσημη 
πολιτική  δημοσιοποίησης στοιχείων,  εγκεκριμένη  από τα διοικητικά τους  συμβούλια. 
Επιπλέον  θα  πρέπει  να  έχουν  διαδικασίες  αξιολόγησης  της  καταλληλότητας  των 
δημοσιοποιούμενων  στοιχείων,  της  επαλήθευσής  τους  και  της  συχνότητας 
δημοσιοποίησης αυτών. Με την πράξη 2592/20.8.2007 του διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος  για  τη  δημοσιοποίηση εκ  μέρους  των  πιστωτικών ιδρυμάτων στοιχείων  και 
πληροφοριών  σχετικά  με  την  κεφαλαιακή  τους  επάρκεια  και  τους  κινδύνους  που 
αναλαμβάνουν,  καθώς και  τη διαχείριση αυτών καθορίζονται  τα γενικά κριτήρια και 
υποχρεώσεις  δημοσιοποίησης από τα πιστωτικά ιδρύματα πληροφοριών που αφορούν 
κυρίως: 
α)  τις  επιχειρήσεις  του ομίλου του πιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζεται  για  σκοπούς 
εποπτείας αλλά και για λογιστικούς)
β)  τα ίδια κεφάλαια και τον τρόπο υπολογισμού της κεφαλαιακής του επάρκειας
γ) την έκθεσή του σε κάθε κατηγορία κινδύνου, περιλαμβανομένων των στρατηγικών 
στόχων, των μεθόδων αξιολόγησης και των τεχνικών μείωσης των κινδύνων αυτών.
    
Επίσης  καθορίζονται  η  συχνότητα,  ο  τρόπος   και  τα  μέσα  δημοσιοποίησης  και 
επαλήθευσης των πληροφοριών. Οι σχετικές πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται,  κατά 
κανόνα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στον ιστοχώρο του πιστωτικού ιδρύματος.
Παρακάτω παραθέτουμε ένα παράδειγμα δημοσιοποίησης στοιχείων από ένα πιστωτικό 
ίδρυμα προς  το  αρμόδιο  εποπτικό όργανο που είναι  η  αντίστοιχη κεντρική  τράπεζα, 
καθώς  και  την  εγκύκλιο  της  κεντρικής  τράπεζας  της  Κύπρου  για  την  υποχρέωση 
υποβολής  στοιχείων  προς  αυτήν  από  τις  τράπεζες  που  εποπτεύει,  όσον  αφορά  την 
κεφαλαιακή τους επάρκεια. 

Δημοσιοποίηση στοιχείων /παράδειγμα
 
Πεδίο εφαρμογής:   Mητρική εταιρεία 
                                Μέθοδος ενοποίησης 

Εποπτικά Ίδια :       Διάρθρωση εποπτικού κεφαλαίου 
Κεφάλαια                Όροι έκδοσης στοιχείων κεφαλαίου 

Κεφαλαιακή :          Υπολογισμός κεφαλαιακής επάρκειας ανά κατηγορία κινδύνου 
Επάρκεια                 Εποπτικά αποδεκτό κεφάλαιο και ελάχιστα απαιτούμενο κεφάλαιο 
                                Παράγοντες που επιδρούν στην κεφαλαιακή θέση 

Πιστωτικός :            Σταθμισμένα και αστάθμιστα ανοίγματα πριν και μετά τις μεθόδους 
Κίνδυνος                 μείωσης πιστωτικού κινδύνου
                                Γεωγραφική / κλαδική κατανομή 
                                Ληκτότητα και συγκέντρωση 
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                                Απαιτήσεις σε καθυστέρηση / επισφαλείς απαιτήσεις 
                                Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
                                Πλαίσιο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 
                                Ανάλυση υποδειγμάτων credit scoring 
                                Μέθοδοι μείωσης πιστωτικού κινδύνου ανά συντελεστή στάθμισης 
                                Σημαντικότεροι εγγυητές 

Κίνδυνοι αγοράς :   Κεφαλαιακές απαιτήσεις ανά κατηγορία κινδύνου 
                                Ανάλυση μεθόδου Μέγιστης Δυνητικής Ζημιάς (VaR) 
                                Αποτελέσματα δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου (back testing) 
                                Προσομοίωση καταστάσεων κρίσης (Stress testing) 

Λειτουργικός :         Κεφαλαιακές απαιτήσεις ανά τομέα δραστηριότητας 
Κίνδυνος                 Πλαίσιο διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου 
                                Λειτουργικές ζημιές ανά τομέα δραστηριότητας 

Επιτοκιακός :           Μέγεθος και επίπτωση στα κέρδη μεγάλων και απροσδόκητων 
Κίνδυνος                 μεταβολών στα επιτόκια ανά νόμισμα εσωτερικά όρια 
                                Πλαίσιο διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου

Σχήμα 5. Οι τρεις πυλώνες της νέας συμφωνίας της επιτροπής Βασιλείας Πηγή : S&P 
documentation, 2004 
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Τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί στην Κύπρο καλούνται να παρουσιάζουν το 
δείκτη  κεφαλαιακής  επάρκειας  με  βάση το  Κοινό  Πλαίσιο  Πληροφόρησης  (COREP) 
όπως έχει σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εποπτικών Αρχών (CEBS).

Το  πλαίσιο  αποτελείται  από  τέσσερις  ομάδες  πινάκων  οι  οποίοι  παρουσιάζουν 
πληροφορίες  για  την  κεφαλαιακή  βάση  περιλαμβάνοντας  λεπτομέρειες  για  την 
εκπλήρωση  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  των  ενοποιημένων  και  συνδεδεμένων 
εταιρειών και για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων που απορρέουν από τον 
πιστωτικό  κίνδυνο,  τον  κίνδυνο  αγοράς  και  το  λειτουργικό  κίνδυνο.   Οι  πίνακες 
συνοδεύονται με οδηγίες συμπλήρωσης με τη μορφή  πινάκων αναφοράς στη νέα Οδηγία 
της Κεντρικής Τράπεζας για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των 
Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (η Οδηγία), καθώς και στις Οδηγίες 2006/48/ΕC 
και  2006/49/EC που  έκδωσε  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Το  σύνολο  των  πινάκων  έχει 
καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας και είναι απευθείας  προσβάσιμο 
χρησιμοποιώντας τη σύνδεση “  CBC     COREP     templates  ”   .

Οι πίνακες του κοινού πλαισίου πληροφόρησης πρέπει να συμπληρώνονται με βάση την 
προσέγγιση  που υιοθετεί  η  κάθε  τράπεζα  για  τον  υπολογισμό των  κεφαλαιακών της 
απαιτήσεων.  Για παράδειγμα, οι τράπεζες που εφαρμόζουν την τυποποιημένη μέθοδο 
για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο, 
δεν θα συμπληρώνουν τους πίνακες που αφορούν τη μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων .

Ο κάθε τραπεζικός όμιλος πρέπει να υποβάλλει τις καταστάσεις του κοινού πλαισίου 
πληροφόρησης σε ενοποιημένη βάση και σε ατομική βάση για τη μητρική τράπεζα και 
για  κάθε  θυγατρική  τράπεζα  που  περιλαμβάνεται  στην  ενοποίηση  για  σκοπούς 
κεφαλαιακής  επάρκειας.   Η μητρική τράπεζα δύναται,  αφού λάβει  εκ  των προτέρων 
γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας, να περιλαμβάνει στην ατομική κατάσταση, τις 
θυγατρικές που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 14 της Οδηγίας.

Οι πίνακες του κοινού πλαισίου πληροφόρησης πρέπει να υποβάλλονται στην Κεντρική 
Τράπεζα  ηλεκτρονικά  είτε  με  βάση  το  XBRL Dimension 1.0  ημερομηνίας  18 
Σεπτεμβρίου,  2006,  χρησιμοποιώντας  την  τελευταία  έκδοση  των  ταξινομήσεων  που 
δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εποπτικών Αρχών (CEBS) στις 20 Απριλίου, 2007, 
η  οποία  τώρα  αναφέρεται  ως  η  Έκδοση  1.2.4  και  βρίσκεται  στην  ιστοσελίδα 
6www.corep.info/corepTaxonomy/taxonomy.html είτε με κωδικοποιημένο αρχείο σε μορφή excel το οποίο 
θα προμηθεύσει η Κεντρική Τράπεζα.

Η υποβολή των  καταστάσεων  στην Κεντρική  Τράπεζα  θα  διενεργείται  με  τη  χρήση 
εφαρμογής  ηλεκτρονικής  ανταλλαγής  αρχείων μέσω Διαδικτύου και  θα πιστοποιείται 
μέσω ηλεκτρονικών υπογραφών.  Λεπτομερείς οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή 
των αρχείων έχουν τοποθετηθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού επιχειρείν στην οποία 
έχουν πρόσβαση μόνο καθορισμένοι χρήστες από την κάθε τράπεζα.

Η κάθε υποβολή της κατάστασης Κεφαλαιακής Επάρκειας πρέπει να συνοδεύεται με την 
κατάσταση  ελέγχου  (checklist)  η  οποία  πρέπει  να  είναι  δεόντως  συμπληρωμένη  και 
υπογεγραμμένη.  Ο σκοπός της κατάστασης ελέγχου είναι διπλός.  Η συμπλήρωση της 
κατάστασης  έχει  πρωταρχικό  στόχο  τη  διαβεβαίωση  από  τις  τράπεζες  ότι  έχουν 
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συμπληρωθεί και αποσταλεί όλοι οι σχετικοί πίνακες, με βάση την υιοθετηθείσα μέθοδο 
υπολογισμού, και επίσης, εξυπηρετεί την Κεντρική Τράπεζα ως προς την επιβεβαίωση 
λήψης του συνόλου των πινάκων που αποστάληκαν από την κάθε τράπεζα.  Αντίγραφο 
της  κατάστασης  ελέγχου  μπορεί  να  ανακληθεί  από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα 
ανταλλαγής αρχείων.

Η κατάσταση  Κεφαλαιακής  Επάρκειας  θα  υποβάλλεται  σε  εξαμηνιαία  βάση στις  30 
Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και θα πρέπει να λαμβάνεται από την Κεντρική 
Τράπεζα το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, ήτοι μέχρι τις 31 
Αυγούστου και 28 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

Η ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας εγκυκλίου ορίζεται ως αργότερη ημερομηνία 
μεταξύ της 31ης Δεκεμβρίου, 2006 και της ημερομηνίας εφαρμογής από την τράπεζα της 
Οδηγίας  για  τον  Υπολογισμό  των  Κεφαλαιακών  Απαιτήσεων  και  των  Μεγάλων 
Χρηματοδοτικών  Ανοιγμάτων.   Στις  περιπτώσεις  όπου  θα  υιοθετηθεί  η  μέθοδος 
εσωτερικών διαβαθμίσεων,  θα υποβάλλεται παράλληλα και  η υφιστάμενη κατάσταση 
κεφαλαιακής επάρκειας μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου, 2009, με σκοπό τη διακρίβωση της 
τήρησης των προνοιών της παραγράφου 74(1) της Οδηγίας.

7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Νοέμβριος 2007
  Εγκύκλιος για την Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Πληροφόρησης (COREP)

i. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

    Στις Η.Π.Α η Βασιλεία ΙΙ θα εφαρμοστεί μόνο από τις δέκα μεγαλύτερες τράπεζες ενώ 
στην  Ευρώπη  (καλύτερα  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση)  η  εφαρμογή  θα  είναι  σχεδόν 
καθολική. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το εύρος εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ και 
η μικρότερη εναρμόνιση που αυτή θα φέρει : 

1 : Αυτό αφήνει αναπάντητο το ερώτημα του πως θα αντιμετωπίζει η Ινδία τους κινδύνους που 
προέρχονται από τις διεθνείς τράπεζες 
2 : Η Κίνα έχει τους δικό της κανονιστικό πλαίσιο. Οι ειδικοί όμως αμφιβάλουν έντονα για την 
ικανότητά του να αντιμετωπίσει τους πραγματικούς κινδύνους 
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Πίνακας 2:  Χώρες-Περιοχές εφαρμογής νέας συμφωνίας της επιτροπής Βασιλείας  Πηγή : 
Chorafas D. Economic capital allocation with Basel II, Elsevier finance 2004, England 

Η μετάβαση από το υφιστάμενο πλαίσιο σε ένα σύστημα ιδιαίτερα πολύπλοκο που 
ερείδεται σε μαθηματικούς τύπους (αναφορικά με τα εσωτερικά συστήματα 
αξιολόγησης) του πιστωτικού κινδύνου συνιστά ριζική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η υλοποίηση των εσωτερικών συστημάτων θα έχει 
υψηλό κόστος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μέρος του κόστους θα μεταφερθεί στους 
πελάτες των τραπεζών. Σε άλλες περιπτώσεις, το υψηλό κόστος υλοποίησης των 
εσωτερικών συστημάτων θα αναγκάσει κάποιες τράπεζες να περιορίσουν ή ακόμα και να 
παύσουν τις δραστηριότητες τους σε ορισμένους τομείς, εφόσον δεν θα μπορούν να 
ανταγωνιστούν τις τράπεζες που έχουν υιοθετήσεις τις εσωτερικές μεθόδους. Σύμφωνα 
με μελέτη που έχει εκπονήσει η SAP σε συνεργασία με τη Mercer Oliver Wyman και την 
Accenture, το 75% των ερωτηθεισών τραπεζών στοχεύουν στην υιοθέτηση της IRB-F 
έως το 2007 με στόχο την υιοθέτηση της IRB-A προς το τέλος του 2010. 
Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι το 67% των Τραπεζών μεσαίου μεγέθους 
στοχεύουν στην υιοθέτηση των εξελιγμένων μεθόδων υποκινούμενες από την 
πιθανότητα cherry-picking πελατών και μεριδίου αγοράς από τις μεγάλες Τράπεζες. 
Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα μόνο τρία πιστωτικά ιδρύματα  (Εθνική, Αγροτική και 
Eurobank) εφαρμόζουν εξαρχής τη μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB) από 
1/1/2008.

8  Reality check on Basel II July 2004, The Banker

Παρ’ όλο το υψηλό κόστος συμμόρφωσης, οι Τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το 
νέο κανονιστικό πλαίσιο σαν μια επιχειρηματική ευκαιρία καθώς:

a) Υψηλότερες  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  θα  αντιμετωπίσουν  οι  Τράπεζες  που 
ακολουθούν την τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, σε 
σχέση με αυτές που θα υιοθετήσουν την θεμελιώδη και πολύ περισσότερο την 
προηγμένη μέθοδο.

b) Οι  Τράπεζες  για  τις  οποίες  θα  θεωρηθεί  ότι  έχουν  χαμηλής  ποιότητας 
χαρτοφυλάκιο και ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης κινδύνων θα αντιμετωπίσουν 
υψηλότερα περιθώρια επιτοκίου στον διατραπεζικό δανεισμό και στο εκδιδόμενο 
χρέος.

c) Για τις Τράπεζες μικρού και μεσαίου μεγέθους, στο Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ 
ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  το  κόστος  προσαρμογής  να  υπερβεί  τα  προσδοκώμενα 
οφέλη.

Η  μέθοδος  των  εσωτερικών  συστημάτων  αξιολόγησης  του  πιστωτικού  κινδύνου 
συνεπάγεται  χαμηλότερες  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  και  κατά  συνέπεια  χαμηλότερο 
κόστος  ιδίων  κεφαλαίων.  Συνεπώς  όσα  πιστωτικά  ιδρύματα  εφαρμόσουν  αρχικά  τη 
τυποποιημένη μέθοδο, αναμένεται ότι θα προσανατολιστούν στη πορεία στην εφαρμογή 
της  εξελιγμένης  μεθόδου,  προκειμένου  να  καταστούν  ανταγωνιστικές. Αξίζει  να 
σημειωθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη άσκηση (impact study) η οποία πραγματοποιήθηκε 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η υιοθέτηση της εξελιγμένης μεθόδου αναμένεται να επιφέρει 
μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τάξεως του 8%-15% υπερκαλύπτοντας τις 
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νέες  απαιτήσεις  για  τον  λειτουργικό  κίνδυνο,  με  κερδισμένους  τους  τομείς  της 
στεγαστικής πίστης και των μικρών επιχειρήσεων. Είναι προφανές ότι  με βάση αυτά 
μεταβάλλονται και οι συνθήκες ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά υπέρ των τραπεζών 
που θα εφαρμόσουν εξελιγμένες μεθόδους και θα έχουν λιγότερες υποχρεώσεις σε ότι 
αφορά στα εποπτικά τους κεφάλαια με προφανείς θετικές επιπτώσεις και στο κόστος 
χρήματος γι αυτές.
    
Επειδή  το  υψηλό  κόστους  συμμόρφωσης  με  το  νέο  πλαίσιο,  ενδεχομένως  να 
υπερφαλαγγίσει τα όποια οφέλη προκύψουν από τη χρήση των περισσότερο ευαίσθητων 
στον κίνδυνο μεθόδων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:

• προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων
• συλλογή αναγκαίων δεδομένων
• σχεδιασμός ή αναβάθμιση συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης
• εκπαίδευση στελεχών και
• σύστημα υποβολής στοιχείων

Οι  υποχρεώσεις  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  σύμφωνα  με  τις  νέες  προτάσεις  της 
Επιτροπής  της  Βασιλείας  είναι  ιδιαίτερα  εκτεταμένες.  Οι  Τράπεζες  θα  πρέπει  να 
αναπτύξουν πλήρεις και αξιόπιστες διαδικασίες μέτρησης της κεφαλαιακής επάρκειας 
και  των  αναλαμβανόμενων  κινδύνων.  Παράλληλα  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  υποδομές 
ελέγχου για την εξακρίβωση της πληρότητας των συστημάτων μέτρησης των κινδύνων. 
Αναφορικά με το κόστος συμμόρφωσης μπορούμε να αναγνωρίσουμε ενδεικτικά τα εξής 
δομικά στοιχεία κόστους.

Ανάγκες  σε  εξειδικευμένο  ανθρώπινο  δυναμικό  υπεύθυνο  για  την  δημιουργία  και 
εφαρμογή  διαδικασιών  σχεδιασμού,  τεκμηρίωσης,  διαχείρισης  και  συντήρησης 
εφαρμογών και προγραμμάτων

Τεχνολογική υποδομή (συστήματα HW, SW, DB, OS, networks) για τη συλλογή και 
διαχείριση των στοιχείων που απαιτούνται τόσο για τη μέτρηση και αξιολόγηση των 
κινδύνων όσο και για τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο (reporting & monitoring)

Πλαίσιο ελέγχου της ποιοτικής και ποσοτικής επάρκειας της αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας  των  συστημάτων  πληροφοριών  (χαρακτηριστικό  παράδειγμα,  η  μνεία  για 
επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές όπου και επιβάλλεται η Τράπεζα να εξασφαλίσει 
την ανάκτηση των εφαρμογών με χρήση μέσων εκτός του μηχανογραφικού της κέντρου).

Σύσταση επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τα μέλη της οποίας είναι αρμόδια για 
την αξιολόγηση της επάρκειας των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Price Waterhouse Coopers εκτιμά ότι το κόστος της προσαρμογής στο νέο πλαίσιο θα 
είναι μεταξύ 20-30 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα έτη 
2002-2006 ή 4-6 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Οι μεγάλες τράπεζες υπολογίζουν το κόστος 
μετάβασης στα 80-150 εκατομ. Ευρώ σε μεμονωμένο επίπεδο.
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9 «Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Επιτροπής Βασιλείας για την Κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών», 
Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Τασάκος Κωνσταντίνος σελ.117 

Μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης της απόδοσης 
προσαρμοσμένης με βάση τον κίνδυνο (Risk Adjusted Performance Management) θα 
προσδώσει πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μεσοπρόθεσμα αναμένονται οφέλη 
από  την  τιμολόγηση  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  και  προϊόντων  με  βάση  των 
κίνδυνο  (risk-based  pricing),  την  αναθεώρηση  και  εξυγίανση  του  υφιστάμενου 
χαρτοφυλακίου και την καλύτερη στόχευση της αγοράς (είτε για ενέργειες market share 
είτε για ενέργειες wallet share).

i) ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Το κεφάλαιο είναι απλά το υπόλοιπο των απαιτήσεων πάνω στις  χρηματορροές μιας 
εταιρείας.  Για  τις  τράπεζες  και  για  τους  άλλους  χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς  ο 
ρόλος του κεφαλαίου είναι να απορροφά τις μεταπτώσεις στα κέρδη και να επιτρέπει 
χρηματοδοτήσεις σε ευαίσθητους πιστωτικά πελάτες και δανειστές. 
Το βασικότερο εργαλείο στα χέρια των εποπτικών αρχών προκειμένου να θέσουν όρια 
στον αναλαμβανόμενο από τις τράπεζες κίνδυνο, είναι ο έλεγχος του κεφαλαίου μέσω 
της  υποχρέωσης  παρακράτησής  του.  Το  κεφάλαιο  σε  κάθε  περίπτωση  αποτελεί  τον 
παράγοντα «κλειδί». Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το κεφάλαιο από τις εποπτικές αρχές 
και τις τραπεζικές διοικήσεις, είναι αρκετά διαφορετικός. Οι εποπτικές αρχές εστιάζουν 
στο κεφάλαιο για δύο κυρίως λόγους  : 

• Αφού αποτελεί ένα μέρος των χρηματοδοτήσεων σε κίνδυνο των ιδιοκτητών 
του, δίνει κίνητρο για την καλή διαχείριση 

• Η  απαίτηση  για  πλήρη  κάλυψη  τόσο  των  ανασφάλιστων  όσο  και  των 
δεσμευμένων σε χρηματοδοτήσεις καταθέσεων απαιτεί την ύπαρξη αρκετού 
κεφαλαίου

Ο κανόνας είναι ότι οι εποπτικές αρχές προτιμούν περισσότερο παρά λιγότερο κεφάλαιο, 
από την άλλη μεριά οι τραπεζικές διοικήσεις θεωρούν ότι: 

• Το  κεφάλαιο  αποτελεί  την  εισφορά  των  ιδιοκτητών  στην  τράπεζα  και 
ταυτόχρονα την πηγή των χρηματοδοτήσεων (αν και είναι σίγουρα μια ακριβή 
πηγή) 

• Το  κεφάλαιο  δίνει  την  ασφάλεια  που  απαιτείται  για  να  αντιμετωπιστούν 
αναπάντεχες απώλειες και να καταφέρει η τράπεζα να συνεχίσει τη λειτουργία 
της 

• Το κεφάλαιο είναι  είδος εν ανεπαρκεία.  Όταν μια τράπεζα μεγιστοποιεί  τα 
κέρδη της (ή την αξία των μετοχών της), το επιτυγχάνει πάντα με αντίστοιχο 
περιορισμό της κεφαλαιακής της επάρκειας 

Το κεφάλαιο ενός τραπεζικού οργανισμού χωρίζεται σε δύο κατηγορίες (tiers) : 
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• Κατηγορία 1 (tier 1) ή κεφάλαιο «πυρήνα» (core capital) . Το κεφάλαιο αυτό 
περιλαμβάνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο των κοινών μετοχών καθώς και 
διαφορές από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και τα εμφανή αποθεματικά, 
όπως  προκύπτει  από  τις  μετά  φόρων  επιστροφές  κερδών.  Αποτελεί  το 
καλύτερο  ποιοτικά  κομμάτι  του  κεφαλαίου  και  είναι  παγκόσμια 
αναγνωρίσιμο.

• Κατηγορία 2 (tier 2) ή συμπληρωματικό κεφάλαιο (complimentary capital). 
Αναφέρεται στα αφανή αποθεματικά, τα αποθεματικά από αναπροσαρμογή 
ενεργητικού,  τις  γενικές  προβλέψεις,  τις  προνομιούχες  μετοχές,  τα 
αποθεματικά για κάλυψη γενικών κινδύνων χορηγήσεων, σε διορθώσεις αξίας 
απαιτήσεων έναντι λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών, τα υβριδικά 
κεφάλαια, τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης και τις απαιτήσεις με ληκτότητα 
πάνω από πέντε χρόνια

Η κατάταξη του κεφαλαίου σε διαφορετικές διαβαθμίσεις (Tiers) γίνεται ανάλογα με τα 
καταστατικά ή συμβατικά χαρακτηριστικά που φέρει και τα οποία εξαρτώνται από:

• την  προτεραιότητα  κατά  την  εξόφληση  των  κατόχων  του  κεφαλαίου  σε 
περίπτωση πτώχευσης, ή ρευστοποίησης της εταιρίας,

• την ικανότητα απορρόφησης ζημιών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ή σε 
περίπτωση πτώχευσης, ή ρευστοποίησης της εταιρίας,

• το βαθμό μονιμότητας του κεφαλαίου (ορισμένης ή αόριστης διάρκειας), που 
διασφαλίζει τη διαθεσιμότητά του σε περιόδους κρίσης,

• την ικανότητα αναβολής για επόμενες χρήσεις, ή ακύρωσης του κόστους του 
κεφαλαίου (πληρωμή μερισμάτων ή τοκομεριδίων)

10  Χρ. Γκόρτσος (2000)
Η  έννοια  των  «εσωτερικών  κεφαλαίων»,  η  οποία  είναι  ευρύτερη  εκείνης  των 
«εποπτικών» που υπολογίζονται με τις μεθόδους του Πυλώνα 1, αφορά τα κεφάλαια που 
το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να διαθέτει σε επάρκεια από πλευράς ποσότητας, ποιότητας 
και κατανομής για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που έχει αναλάβει ή 
στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί. Ως τέτοιοι κίνδυνοι θεωρούνται, ενδεικτικά, αυτοί 
που δεν καλύπτονται ή δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στο πλαίσιο του Πυλώνα 1, όπως 
ο κίνδυνος στρατηγικής, ο κίνδυνος φήμης αλλά και εξωγενείς κίνδυνοι που απορρέουν 
από το θεσμικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Βάσει της συμφωνίας και τον βασικό ορισμό των ιδίων κεφαλαίων, αυτά υπολογίζονται 
ως: 

• Το σύνολο των βασικών στοιχείων και συμπληρωματικών στοιχείων
• Εκτός  από  τα  στοιχεία  που  αφαιρούνται  είτε  από  τα  βασικά  είτε  από  το 

άθροισμα βασικών και συμπληρωματικών στοιχείων, 
• Κάτω δε από συγκεκριμένους ποσοτικούς περιορισμούς.

Συνοπτικά παρατίθενται οι τρεις βασικές μορφές κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στην 
κεφαλαιακή βάση ενός τραπεζικού οργανισμού.
i) Λογιστικά ίδια κεφάλαια: Το κεφάλαιο, πού η Τράπεζα όντως διαθέτει
ii) Εποπτικά  κεφάλαια  (  ελάχιστο  απαιτούμενο):  Το  κεφάλαιο,  πού  η  Τράπεζα 

πρέπει να διαθέτει
iii) Οικονομικό  κεφάλαιο:  Το κεφάλαιο,  πού  η  Τράπεζα  θα έπρεπε  να διαθέτει, 

ανάλογα με τους πραγματικούς της κινδύνους.
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Στην πραγματικότητα οι τρεις μορφές κεφαλαίου δεν έχουν το ίδιο ύψος και ένα συνεπές 
πλαίσιο θα πρέπει να ενσωματώνει όλες τις ως άνω μορφές. Από εποπτική σκοπιά το 
εποπτικό κεφάλαιο αποτελεί την τελευταία «γραμμή άμυνας» του πιστωτικού ιδρύματος 
για  την  απορρόφηση των ενδεχόμενων ζημιών,  όταν  τα  διάφορα αποθεματικά  έχουν 
εξαντληθεί και η διαχείριση κινδύνων είναι ανεπαρκής, έτσι ώστε να προστατευτούν τα 
συμφέροντα  των  καταθετών  του.  Οι  τράπεζες  χρησιμοποιούν  διαφορετικούς  κατά 
περίπτωση ορισμούς του κεφαλαίου με κύριες μορφές το Μετοχικό (ή βιβλίου ή μετρητά) 
κεφάλαιο,  κανονιστικό  κεφάλαιο  και  οικονομικό κεφάλαιο.  Θα χρησιμοποιήσουμε ένα 
απλουστευμένο ισολογισμό για να προσπαθήσουμε να ορίσουμε κάθε ένα από αυτά τα 
είδη του κεφαλαίου. Ένας τέτοιος ισολογισμός φαίνεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί : 

Πίνακας 3:  Ορισμοί Κεφαλαίου Πηγή:  Smithson W.C.  Credit  Portfolio Management,  Wiley 
Finance 2003, New Jersey USA 

Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι προαναφερθείσες μορφές κεφαλαίου.
Μετοχικό κεφάλαιο:
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ορισθεί πρακτικά, επειδή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της 
καθαρής  επένδυσης  των  μετόχων  και  των  υπολοίπων  μορφών  του  παθητικού  είναι 
ιδιαίτερα λεπτή.  Για τους σκοπούς μας με τον όρο μετοχικό κεφάλαιο αναφερόμαστε 
απλά στις απαιτήσεις των μετόχων πάνω στις χρηματοροές της τράπεζας περιοριζόμενοι 
στις κοινές μετοχές και στα παρακρατηθέντα κέρδη (πίνακας 2). 
Οικονομικό κεφάλαιο:
Καθορίζεται  με  βάση την  επικινδυνότητα  των στοιχείων  του  ενεργητικού  (τόσο των 
εντός όσο και των εκτός ισολογισμού). Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με τον ισολογισμό 
(πίνακας  2),  δεν  αναφερόμαστε  στο  κεφάλαιο  που  προκύπτει  από  τα  στοιχεία  του 
παθητικού  αλλά  στο  κεφάλαιο  που  αποτελούν  τα  στοιχεία  του  ενεργητικού.  Το 
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οικονομικό  κεφάλαιο  αποτελεί  ένα  στατιστικό  μέτρο  των  διαθέσιμων  πόρων  που 
απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπισθούν απρόσμενες ζημίες σε ένα συγκεκριμένο 
χρονικό  ορίζοντα  (πχ  ένα  έτος),  με  ένα  συγκεκριμένο  επίπεδο  εμπιστοσύνης  (πχ 
α=99,9%). Το μέγεθος ένα μείον το επίπεδο εμπιστοσύνης (1-a)  αντιπροσωπεύει  την 
πιθανότητα  αθέτησης  (Probability  of  Default-PD)  ή  ισοδύναμα  την  πιστωτική 
ταξινόμηση  (credit  rating).  Μια  και  το  οικονομικό  κεφάλαιο  ορίζεται  με  βάση  την 
επικινδυνότητα των στοιχείων του ενεργητικού, είναι πιθανό μια τράπεζα να αναζητά 
περισσότερο κεφάλαιο από όσο διαθέτει, μια κατάσταση απαράδεκτη σε μακροχρόνια 
βάση. 
Κανονιστικό κεφάλαιο: 
Εδώ και πολύ καιρό είναι σε ισχύ μια σειρά από κανόνες με σκοπό τον περιορισμό των 
κινδύνων με απλό τρόπο. Διάφοροι λόγοι (όπως ο λόγος ρευστότητας) υπόκεινται σε 
έλεγχο ως προς την κατώτερη τιμή τους. Παράλληλα ελέγχεται η υπερβολική έκθεση σε 
μεμονωμένους  αντισυμβαλλόμενους.  Ο  θεωρητικός  λόγος  ύπαρξης  της  διακράτησης 
κεφαλαίου είναι  να  προσφέρει  προστασία απέναντι  στους  απροσδόκητους  κινδύνους. 
Χωρίς τη διακράτηση κεφαλαίου οι τράπεζες θα ήταν ευάλωτες σε αθέτηση με το πρώτο 
ευρώ από απώλειες που δεν θα καλυπτόταν από τις προβλέψεις. Είναι εφικτή η σύγκριση 
των αποτυχιών των εποπτικών αρχών με τα ιστορικά στοιχεία των ποσοστών αθέτησης. 
Έτσι γίνονται αντιληπτά τα όρια εξασφάλισης που προσφέρει το κανονιστικό κεφάλαιο. 
Ποσοστά  αθέτησης  πάνω  από  1%  για  τις  επιχειρήσεις  είναι  σπάνια.  Οι  πιστούχοι 
επενδυτικών κεφαλαίων παρουσιάζουν ετήσια ποσοστά αθέτησης μεταξύ 0% και 0,1%. 
Από την άλλη μεριά οι δανειζόμενες μικρές επιχειρήσεις (Small and Medium enterprises 
– SME’s) παρουσιάζουν ποσοστά αθέτησης από 3% έως 11%, ανάλογα με τη θέση στον 
οικονομικό κύκλο. Ο λόγος του 8% για το κεφάλαιο προς το σταθμισμένο ενεργητικό 
φαίνεται πολύ υψηλός αν συγκριθεί με το μέσο ποσοστό αθέτησης κάτω από ομαλές 
οικονομικές  συνθήκες,  αλλά  μπορεί  να  αποδειχτεί  ανεπαρκής  για  χαρτοφυλάκια  με 
υψηλού κινδύνου αντισυμβαλλομένους κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες.  Με 
δεδομένο  το  δανειακό  χαρτοφυλάκιο  ο  λόγος  καλύπτει  αποκλίσεις  από  τις 
προβλεπόμενες απώλειές του, μέχρι 8%. Όπως αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο για την 
κεφαλαιακή επάρκεια από το 8% της συνολικής διακράτησης κεφαλαίου τουλάχιστον το 
50% πρέπει να προέρχεται από  την κατηγορία Τier 1. Είναι απαραίτητο οι προβλέψεις 
να  μη  λειτουργούν  ως  υποκατάστατο  του  κανονιστικού  κεφαλαίου,  αλλά  και  το 
αντίστροφο.  Ο  μόνος  τρόπος  για  να  αποφασίσουμε  για  την  επάρκεια  ή  όχι  του 
παρακρατούμενου  κεφαλαίου,  είναι  να  προσπαθήσουμε  μέσω  υποδειγμάτων  να 
υπολογίσουμε τις πιθανές απώλειες του χαρτοφυλακίου. Τα υποδείγματα για τη μέτρηση 
του  πιστωτικού  κινδύνου  χαρτοφυλακίου,  δίνουν  ένα  συνδυασμό  απωλειών  με  την 
πιθανότητα εμφάνισής τους επιτρέποντάς μας να προσδιορίσουμε πόσο πιθανή είναι η 
εμφάνιση ακραίων απωλειών για κάθε χαρτοφυλάκιο

Τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων αποκαλούνται εποπτικά ίδια κεφάλαια διότι 
είναι διαφοροποιημένα σε σημαντικό βαθμό από τα λογιστικά τους ίδια κεφάλαια. Στα 
κεφάλαια αυτά περιλαμβάνονται πέραν του μετοχικού κεφαλαίου και των αποθεματικών 
(κεφάλαια Tier 1) και κάποιες μορφές ξένων κεφαλαίων όπως τα ομολογιακά δάνεια 
μειωμένης  εξασφάλισης  (  κεφάλαια  Tier  2).  Τα  πιστωτικά  ιδρύματα  έχουν  την 
υποχρέωση διακράτησης επαρκών ιδίων κεφαλαίων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού 
κινδύνου από στοιχεία ενεργητικού και εκτός ισολογισμού. Πιο αναλυτικά:
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(α) Στοιχεία ενεργητικού

 Για τον υπολογισμό της αξίας του χαρτοφυλακίου ενός πιστωτικού ιδρύματος που είναι 
εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο από τα στοιχεία που απεικονίζονται λογιστικά στο 
ενεργητικό  του  ισολογισμού,  κάθε  στοιχείο  σταθμίζεται  με  ένα  συγκεκριμένο 
συντελεστή (0%, 20%, 50% ή 100%) που αντανακλά τον τρόπο και τον τύπο δανεισμού. 
Η ονομαστική αξία κάθε στοιχείου σταθμιζόμενη με τον κατάλληλο συντελεστή αποδίδει 
την  κατά  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  σταθμισμένη  αξία,  έναντι  της  οποίας  υπάρχει  η 
υποχρέωση διακράτησης του καθοριζόμενου ύψους ιδίων κεφαλαίων.

(β) Στοιχεία εκτός ισολογισμού

Για τον υπολογισμό της αξίας του χαρτοφυλακίου που είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό 
κίνδυνο  από  στοιχεία  εκτός  ισολογισμού,  η  διαδικασία  είναι  πιο  σύνθετη  και 
διαφοροποιείται ανάλογα με το αν πρόκειται για ανοικτές θέσεις σε εξωχρηματιστηριακά 
παράγωγα μέσα επί επιτοκίων, χρεωστικών τίτλων και συναλλάγματος, ή πρόκειται για 
θέσεις σε άλλα εκτός ισολογισμού στοιχεία (εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις).
Στην  περίπτωση  των  εκτός  ισολογισμού  στοιχείων,  χρησιμοποιείται  μέθοδος 
υπολογισμού σε δύο στάδια:

• Αρχικά,  τα  στοιχεία  εκτός  ισολογισμού  μετατρέπονται  σε  ποσά  πιστωτικής 
αντιστοιχίας  προς  στοιχεία του ενεργητικού,  με την  εφαρμογή συγκεκριμένων 
συντελεστών πιστωτικής μετατροπής.

• Στη συνέχεια,  τα ποσά πιστωτικής  αντιστοιχίας,  σταθμίζονται  εκ  νέου με  τον 
συντελεστή  στάθμισης  κινδύνου  που  αντιστοιχεί  στον  αντισυμβαλλόμενο  του 
πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες στάθμισης, ώστε να 
προκύψει η κατά τον πιστωτικό κίνδυνο σταθμισμένη αξία.

Μια και τα μακροχρόνια δάνεια έχουν σοβαρή επίπτωση αναφορικά με τις καταθέσεις, 
τα  εποπτικά  ίδια  κεφάλαια  δρουν  ως  ανασχέτης  κινδύνου  για  την  προστασία  των 
καταθετών.  Η ονομαστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού σταθμιζόμενη με τον 
ανάλογο  συντελεστή  δίνει  τη  σταθμισμένη  αξία  κατά  πιστωτικό  κίνδυνο  έναντι  της 
οποίας υπάρχει υποχρέωση για διακράτηση του καθορισμένου ύψους ιδίων κεφαλαίων, 
το  οποίο  ανέρχεται  στο  8%  του  συνόλου  των  σταθμισμένων  στοιχείων.  Το  1991 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν στα ίδια κεφάλαια, για να καθοριστούν οι 
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στα εποπτικά ίδια 
κεφάλαια,  οι  προβλέψεις  των  τραπεζών  για  γενικούς,  δηλαδή  μη 
συγκεκριμενοποιημένους ανά πελάτη,  κινδύνους.  Το σύμφωνο της Βασιλείας για  την 
Κεφαλαιακή Επάρκεια11 του 1988 (Βασιλεία Ι) τέθηκε σε εφαρμογή το 1993. Η Βασιλεία 
Ι  έθεσε  ελάχιστα  επίπεδα  κεφαλαίων,  που  θα έπρεπε  να  διακρατούν  οι  τράπεζες,  οι 
οποίες έχουν διεθνή δραστηριότητα. Ωστόσο, οι εθνικές εποπτικές αρχές ήταν ελεύθερες 
να  υιοθετήσουν  υψηλότερα  κριτήρια.  Το  έργο  της  Επιτροπής  είχε  δύο  θεμελιώδεις 
αντικειμενικούς  στόχους.  Το  νέο  κανονιστικό  πλαίσιο  έπρεπε  να  εξασφαλίσει  την 
ενδυνάμωση,  την  πληρότητα  και  τη  σταθερότητα  του  παγκόσμιου  τραπεζικού 
συστήματος, Επιπλέον, το νέο κανονιστικό πλαίσιο έπρεπε να είναι δίκαιο και αρμονικά 
εφαρμόσιμο  στις  διάφορες  χώρες,  ώστε  να  ελαχιστοποιηθούν  οποιεσδήποτε  πηγές 
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ανταγωνιστικών ανισοτήτων μεταξύ των διεθνών τραπεζών. Το κείμενο της Βασιλείας 
αποτελείται από τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα περιγράφουν το νέο θεσμικό πλαίσιο, με 
το πρώτο ν’ ασχολείται με τις συνιστώσες του κεφαλαίου και το άλλο με το σύστημα 
σταθμίσεων ως προς τον κίνδυνο. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στο δείκτη κεφαλαιακής 
επάρκειας και το τελευταίο στις διευθετήσεις εφαρμογής.

 11 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel Capital Accord, 1988)

Το χρονοδιάγραμμα των υλοποιημένων βημάτων της επιτροπής φαίνεται στον πιο κάτω 
πίνακα 3 : 

Έτος Ενέργεια 
1988 Δημοσίευση της τρέχουσας συμφωνίας (Βασιλεία Ι) 
1996 Συμφωνία για τον κίνδυνο αγοράς που επέτρεψε τη 

δημιουργία εσωτερικών υποδειγμάτων 
1996-1998 Κανόνες για τον κίνδυνο από τα παράγωγα 
1999 Πρώτη συμβουλευτική οδηγία για τη νέα συμφωνία 
Ιανουάριος 
2001 

Δεύτερη συμβουλευτική οδηγία 

Τέλος  Μαΐου 
2001 

Λήξη χρονικής περιόδου για σχολιασμό 

Τέλος 2001 Δημοσίευση της νέας συμφωνίας (Βασιλεία ΙΙ) 
2004 Εφαρμογή της νέας συμφωνίας 

Πίνακας 3.  Έργο επιτροπής Βασιλείας Πηγή :  Bessis J.  Risk Management in Banking,  John 
Wiley & Sons Ltd 2002, West Sussex England 

iii)    ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Οι  κανόνες  της  Επιτροπής  Βασιλείας  για  την  κεφαλαιακή  επάρκεια  των  διεθνών 
τραπεζών, άρχισαν να διαμορφώνονται από τον Ιούλιο του 1988 όταν δημοσιεύτηκε το 
Basle Capital Accord (Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια).
Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο Σύμφωνο αφορούν δύο θέματα:
α) Τη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών για 
κάλυψη της έκθεσής τους από τον πιστωτικό κίνδυνο, από στοιχεία του Ενεργητικού και 
εκτός ισολογισμού και
β)  Τον  καθορισμό  των  στοιχείων  των  εποπτικών  ιδίων  κεφαλαίων  με  τα  οποία  οι 
τράπεζες έχουν δικαίωμα να εκπληρώνουν τις καθοριζόμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Η 
επιβολή από τις εποπτικές αρχές κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας στηρίζεται στη λογική 
οι μέτοχοι πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι πρέπει να διακινδυνεύουν τα κεφάλαιά τους 
κατά την ανάληψη των κινδύνων από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχουν και όχι 
οι  αποταμιευτές.  Οι  τράπεζες  παρ΄  όλο  που  έχουν  μικρό  σχετικά  ποσοστό  ιδίων 
κεφαλαίων σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις,  ωστόσο είναι  επιβεβλημένο το κεφάλαιό 
τους  να  είναι  επαρκές,  ώστε  να καλύψει  ενδεχόμενες  ζημιές.  Η Επιτροπή Βασιλείας 
συμφώνησε ότι πρέπει να απαιτείται ένας ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της 
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τάξης του 8%, ώστε να διασφαλίζεται η φερεγγυότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ο 
δείκτης αυτός άρχισε να εφαρμόζεται σε όλες σχεδόν τις χώρες από τις αρχές του 1993, 
όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου εξειδικεύτηκε και εισήχθη με τις οδηγίες περί 
συντελεστή φερεγγυότητας και ιδίων κεφαλαίων. Παραδοσιακά το κεφάλαιο αποτελεί 
ένα  πολύ  μικρό  ποσοστό  των  συνολικών  διαθεσίμων  των  τραπεζών,  ιδιαίτερα  αν 
συγκριθεί  με  τα  αντίστοιχα  μεγέθη  των  μη  χρηματοοικονομικών  οργανισμών.  Μια 
κεφαλαιακή επάρκεια της τάξεως του 8% των διαθεσίμων είναι ισοδύναμη με ένα λόγο 
μόχλευσης  (χρέος  /  μετοχικό  κεφάλαιο)  :  92/8=11,5.  Ένας  τέτοιος  λόγος  μόχλευσης 
θεωρείται  απαράδεκτος  για  μη  χρηματοοικονομικά  ιδρύματα  μια  και  επιβαρύνει 
ιδιαίτερα τη δυνατότητα αποπληρωμής και ταυτόχρονα ανεβάζει τον κίνδυνο πτώχευσης 
πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Η υψηλή μόχλευση των τραπεζικών ιδρυμάτων στηρίζεται 
σε  μια  σειρά  από  λόγους.  Οικονομικά  η  πειθαρχία  που  επιβάλλεται  από  τους 
αντισυμβαλλομένους  δεν  έχει  επιπτώσεις  στους  καταθέτες  λόγω  των  προγραμμάτων 
ασφάλισης των καταθέσεων που εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες. Η ομαλή λειτουργία 
των τραπεζών επιβάλλει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια με αποτέλεσμα η 
χρηματοδότηση να μην αποτελεί πρόβλημα, όσο ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος από τους 
δανειστές  παραμένει  αποδεκτός.  Επιπρόσθετα  η  βαθμολόγηση  της  πιστοληπτικής 
ικανότητας των τραπεζών από ειδικούς φορείς προσφέρει διαφάνεια και ακρίβεια. 
Η κεφαλαιακή επάρκεια αποτελεί το βασικό εργαλείο των εποπτικών αρχών μέσω του 
οποίου  εστιάζουν σε εκ των προτέρων ενέργειες (ex ante), υποχρεώνοντας τις τράπεζες 
σε  παρακράτηση  κεφαλαίων  αντίστοιχη  με  τους  κινδύνους  που  αντιμετωπίζουν, 
προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο αθέτησης υποχρέωσης. Οι μη υποχρεωτικές 
(χωρίς νομικές δεσμεύσεις) οδηγίες της επιτροπής της Βασιλείας διαφοροποιούνται από 
χώρα σε χώρα ανάλογα με τις απόψεις των τοπικών εποπτικών αρχών. 
Η πρώτη συμφωνία για την κεφαλαιακή επάρκεια εστίασε στον πιστωτικό κίνδυνο με 
την δημιουργία του περίφημου λόγου Cooke. Ο λόγος αυτός προσδιορίζει από το 1998 
το  ελάχιστα  απαιτούμενο  κεφάλαιο  ως  ένα  σταθερό  ποσοστό  των  διαθεσίμων 
σταθμισμένων  ανάλογα  με  τη  φύση  τους. Ο  σκοπός  του  λόγου  Cooke  δεν  είναι  η 
προστασία  των  τραπεζών  από  αναμενόμενες  απώλειες.  Οι  προβλέψεις  και  τα 
αποθεματικά φροντίζουν για την αντιμετώπιση αυτού του είδους των απωλειών. Ο λόγος 
Cooke έρχεται στην πραγματικότητα να αντιμετωπίσει απώλειες πάνω από το μέσο όρο. 
Στη συνέχεια του τρέχοντος κεφαλαίου θα δούμε αναλυτικότερα τη συμφωνία αυτή. Η 
νέα συμφωνία της Βασιλείας, γνωστή ως Βασιλεία ΙΙ αποφασίστηκε τον Ιανουάριο του 
2001  και  αλλάζει  σημαντικά  τους  παλιούς  κανόνες  αντιμετώπισης  του  πιστωτικού 
κινδύνου. Η κεφαλαιακή βάση σε αυτή την περίπτωση δεν περιορίζεται στο μετοχικό 
κεφάλαιο και τα παρακρατηθέντα κέρδη, δεδομένου ότι περιλαμβάνει κάθε οικονομική 
υποχρέωση  της  τράπεζας.  Το  μετοχικό  κεφάλαιο  αποτελεί  το  50%  τουλάχιστον  της 
συνολικής κεφαλαιακής βάσης για τον πιστωτικό κίνδυνο και συνιστά ταυτόχρονα το 
κεφάλαιο πρώτου επιπέδου (tier 1 capital) ή το κεφάλαιο «πυρήνα» (core capital).
Ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται ως ένας λόγος, που αριθμητής 
είναι το κεφάλαιο που διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, το βασικό κεφάλαιο (tier 1) και τα 
λοιπά  ίδια  κεφάλαια  (tier  2),  ενώ  το  βασικό  κεφάλαιο  (tier  1)  απαιτείται  να  είναι 
τουλάχιστον το 50 % του συνόλου. Ο παρονομαστής είναι το άθροισμα των στοιχείων 
του ενεργητικού εντός και εκτός ισολογισμού σταθμισμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο. 
Ο δείκτης αυτός ονομάζεται και συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και δίνεται από τον τύπο:
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S.R = C/Σwi *Ai     όπου S.R: συντελεστής φερεγγυότητας
                                             C: σύνολο ιδίων κεφαλαίων
                                           Wi: συντελεστής στάθμισης πιστωτικού κινδύνου
                                            Ai: στοιχεία ενεργητικού
Η κατάσταση που επικρατούσε έως την επικράτηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 
ήταν λίγο πολύ συγκεχυμένη. Ήδη από τη δεκαετία του 80 αρκετές τράπεζες υιοθέτησαν 
κάποιους  δείκτες  κεφαλαιακής  επάρκειας  οι  οποίοι  προσδιοριζόταν  ως  ένα  ποσοστό 
κεφαλαίου που έπρεπε να διακρατούν σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού τους. 
Τέτοιοι δείκτες πέραν της γενικότητας στερούνταν κάθε είδους στάθμισης ή διάκρισης 
των στοιχείων του ενεργητικού. Σε ορισμένες περιπτώσεις αν και ο δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας αυξανόταν, ο βαθμός επικινδυνότητας της τράπεζας επίσης αυξανόταν. Στην 
περίπτωση όπου μία τράπεζα αύξανε το κεφάλαιό της ενώ παράλληλα αναδιάρθρωνε το 
χαρτοφυλάκιό της (διατηρώντας την αξία του στο ίδιο ύψος)  μετακινούμενη π.χ  από 
ομολογίες του δημοσίου σε περισσότερο αποδοτικές ενδεχομένως τοποθετήσεις, αλλά 
ταυτόχρονα και επικίνδυνες η έκθεσή της στον κίνδυνο αυξάνεται αλλά και ο δείκτης 
κεφαλαιακής  επάρκειας  δε  θα  μπορεί  να  καλύψει  επαρκώς  πιθανές  ζημιές.  Με  την 
ένταξη  και  των  στοιχείων  εκτός  ισολογισμού  για  τον  υπολογισμό  του  δείκτη 
κεφαλαιακής  επάρκειας  οι  εργασίες  αυτές  δεν ξεφεύγουν πλέον από τον έλεγχο των 
εποπτικών  αρχών.  Δίνεται  κατ΄  αυτό  τον  τρόπο  ολοκληρωμένη  εικόνα  των 
αναλαμβανόμενων κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα, σε αντίθεση με την ασάφεια 
που επικρατούσε στον τομέα αυτό παλαιότερα. Η δεύτερη επίσης σημαντική συνεισφορά 
του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας είναι η εισαγωγή της στάθμισης κάθε στοιχείου του 
ενεργητικού με ένα συντελεστή ο οποίος αντιπροσωπεύει  τον πιστωτικό κίνδυνο του 
συγκεκριμένου αντισυμβαλλομένου. Επίσης στα πλεονεκτήματα εντάσσεται το πρακτικό 
αποτέλεσμα  της  αύξησης  των  εποπτικών  ιδίων  κεφαλαίων  καθώς  και  η  δημιουργία 
εποπτικών συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο νέος 
δείκτης που καθορίστηκε από την Επιτροπή της Βασιλείας μετρά όχι γενικά τον κίνδυνο 
που αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά ειδικά τον πιστωτικό κίνδυνο και εν 
μέρει τον κίνδυνο χώρας.

Η επιτροπή της Βασιλείας προσπάθησε να επεκτείνει  την εφαρμογή κανόνων και  σε 
άλλες μορφές  κινδύνων όπως ο κίνδυνος αγοράς (1996).  Για τον κίνδυνο αγοράς  τα 
πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα γιατί οι εποπτικές αρχές απαιτούν μεγαλύτερη 
ακρίβεια στον υπολογισμό του, δεδομένου ότι υπάρχουν ευρέως διαθέσιμες πληροφορίες 
σε σχέση με τις παραμέτρους της αγοράς και τις τιμές τους. Η συμφωνία του 1996 για 
τον  κίνδυνο  αγοράς  (Market  risk  amendment  -  MRA)  άνοιξε  την  πόρτα  στη  χρήση 
εσωτερικών υποδειγμάτων που έχουν την ικανότητα να υπολογίζουν ακριβέστερα την 
κεφαλαιακή  επάρκεια.  Οι  εποπτικές  αρχές  επέτρεψαν  την  χρήση  εσωτερικών 
υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των κινδύνων αγοράς μόνο μετά από την αξιολόγηση 
τους. Τα υποδείγματα μέτρησης των κινδύνων αγοράς χρησιμοποιούν την μεθοδολογία 
εύρεσης της αξίας σε κίνδυνο (VaR) για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας. 
Προκειμένου να υπολογιστούν οι ακραίες μεταβολές των παραμέτρων της αγοράς σε ένα 
δεδομένο χρονικό ορίζοντα και επίπεδο εμπιστοσύνης χρησιμοποιούνται οι μεθοδολογίες 
υπολογισμού της αξίας σε κίνδυνο (Value at Risk) 12 Ο έλεγχος των κινδύνων της αγοράς 
επιτυγχάνεται με δύο κύρια τρόπους : 
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• Μέσω του περιορισμού των μεταβολών στην  αξία  ενός  χαρτοφυλακίου  εντός 
συγκεκριμένων  ορίων  με  ενέργειες  που  καθορίζονται  από  το  επίπεδο  του 
αναλαμβανόμενου κινδύνου, καθώς και 

• Με διαδικασίες αντιστάθμισης των απωλειών στην αξία του χαρτοφυλακίου λόγω 
απροσδόκητων μεταβολών στις παραμέτρους της αγοράς . 

12 Για μια αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας VaR δες : Συριόπουλος Κ. (2000) και Holton G. (2004) 
Value-at-Risk Theory and Practice, ed. Elsevier 

Σύμφωνα με τις σταθμίσεις των Χρηματοδοτήσεων και δεδομένων των εποπτικών ιδίων 
κεφαλαίων  και  των  συντελεστών  αντιλαμβάνεται  κανείς  ότι  το  ύψος  των 
χρηματοδοτήσεων  των  τραπεζών  σε  πολλές  περιπτώσεις  είναι  καθορισμένο  και 
περιορισμένο, υπολογιζόμενο ως εξής : 

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια   ≥  8% 
            Σταθμισμένο Ενεργητικό 
άρα 
            Σταθμισμένο Κεφάλαιο ≤ Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια =(Ε.Ι.Κ)x12,5  
                                                                   0,08

Συνυπολογίζοντας  ότι  τα  εποπτικά  ίδια  κεφάλαια  (Ε.Ι.Κ)  είναι  κάθε  στιγμή 
συγκεκριμένου  ύψους,  το  ύψος  της  χρηματοδότησης  εξαρτάται  από  το  συντελεστή 
στάθμισης πιστωτικού κινδύνου. Για παράδειγμα εάν υποθέσουμε ότι τα εποπτικά ίδια 
κεφάλαια ενός πιστωτικού ιδρύματος είναι 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον τυποποιημένο 
συντελεστή στάθμισης (βλέπε πίνακα 4) που εφαρμόζεται, οι χρηματοδοτήσεις μπορούν 
να ανέλθουν: 

Συντελεστής 
Στάθμισης 

Κατηγορία 
Ανοίγματος 

0% Μετρητά, Χρυσός 
Ανοίγματα με εξασφάλιση 
Αστικών Ακινήτων 

20% Ανοίγματα έναντι Πιστωτικών Ιδρυμάτων χωρών μελών ΟΟΣΑ 
Ανοίγματα έναντι κυβερνητικών Οργανισμών 
Ανοίγματα έναντι Περιφερειακών Διοικήσεων 

50% Ανεξασφάλιστα Στεγαστικά 
100% Λοιπές Απαιτήσεις 

Εταιρικά Ομόλογα, Χώρες μη μέλη ΟΟΣΑ, Τράπεζες χωρών μη μελών 
ΟΟΣΑ, ΛΙΑΝΙΚΗ κτλ. 

 
Πίνακας  4.  Συντελεστές  στάθμισης  πιστωτικού  κινδύνου  ανάλογα  με  την  κατηγορία  του 
ανοίγματος.   Πηγή:  Μ.Χαραλαμπίδης «Οι νέες προτάσεις για την αναθεώρηση του πλαισίου 
κεφαλαιακή επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων παρουσίαση, ανάλυση και κριτική» από το 
βιβλίο  «Το  νέο  ευρωπαϊκό  χρηματοοικονομικό  περιβάλλον  τάσεις  και  προοπτικές» 
Γ.Προβόπουλος, Χρ. Γκόρτσος 

α) Συντελεστής Στάθμισης 100% 
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Ε*(1) ≤ 1.000*12,5 άρα Ε ≤ 12.500 ευρώ 
β) Συντελεστής Στάθμισης 50% 
Ε*(0,50) ≤ 1.000*12,5 άρα Ε ≤ (1.000*12,5)/0,50 = 25.000 ευρώ 
γ) Συντελεστής Στάθμισης 20% 
Ε*(0,20) ≤1.000*12,5 άρα Ε ≤ (1.000*12,5)/0,20 = 62.500 ευρώ 
δ) Συντελεστής Στάθμισης 0% 
Ε*(0) ≤ 1.000*12,5 άρα Ε ≤ (1.000*12,5)/0 = Απεριόριστο ποσό 

Δηλαδή ανάλογα με το συντελεστή στάθμισης 100%,50%,20%,0% οι χρηματοδοτήσεις 
(Ενεργητικό)  μπορεί  να  υπερβαίνουν  έως  12,5  φορές,  25  φορές,  62,5  φορές  και 
απεριόριστα τα εποπτικά ίδια κεφάλαια. 
Από τα  πιο  πάνω προκύπτει  ότι  ο  συντελεστής  στάθμισης  του  πιστωτικού  κινδύνου 
παίζει  το  σημαντικότερο ρόλο στη  διαμόρφωση του συνολικού  ύψους  αλλά και  της 
διάθρωσης του χαρτοφυλακίου των χρηματοδοτήσεων ή τοποθετήσεων των τραπεζών 
αφού η δεύτερη παράμετρος δηλαδή τα εποπτικά ίδια κεφάλαια μεταβάλλονται δύσκολα 
και  με  χρονοβόρες  διαδικασίες  όπως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  Δεδομένου ότι 
κάθε  επένδυση  της  τράπεζας  κατατάσσεται  σε  μία  από  τις  τέσσερις  ομάδες  με 
διαφορετικό συντελεστή στάθμισης κινδύνου, όπως είναι φυσικό οι τράπεζες εκτός από 
τον ουσιαστικό κίνδυνο και την απόδοση της επένδυσής τους θα πρέπει να ελέγχουν και 
την  κεφαλαιακή  επιβάρυνση  που  συνιστά  η  συγκεκριμένη  επένδυση.  Έτσι  για 
παράδειγμα  σε  μία  δεδομένη  στιγμή  που  ο  συντελεστής  φερεγγυότητας  χρειάζεται 
βελτίωση  είναι  δυνατόν  να  επιλεγεί  η  αγορά  κρατικών  ομολόγων  έναντι 
χρηματοδοτήσεως ιδιωτών, διότι, αν και έχουν μικρότερη απόδοση δεν επιβαρύνουν τον 
συντελεστή.  Παρόλα  αυτά  σημαντικές  χρηματοοικονομικές  εξελίξεις  υπέσκαψαν  την 
αποτελεσματικότητα αυτού του προτύπου το οποίο βασίζεται σε μια αρκετά άκαμπτη 
κανονιστική μεθοδολογία σταθμίσεων του πιστωτικού κινδύνου. Η απόκλιση μεταξύ των 
εποπτικών  κεφαλαίων  για  την  απορρόφηση  των  κινδύνων  και  των  οικονομικών 
κεφαλαίων σε κίνδυνο, τα οποία επενδύουν οι μέτοχοι σε μια τράπεζα για την αποκομιδή 
κερδών, επιβαρύνει αναλόγως την τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων και ωθεί τις 
τράπεζες στην ανάληψη αυξημένων κινδύνων. Η απουσία σημαντικών διαφοροποιήσεων 
των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  ανάλογα  με  το  ύψος  του  κινδύνου  οδήγησε  πολλές 
τράπεζες στο «εποπτικό arbitrage» συντελώντας στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους 
των επιχειρηματικών δανείων χαμηλής διαβαθμίσεως, χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση των 
απαιτούμενων κεφαλαίων. Επίσης, η περιορισμένη χρήση εξασφαλίσεων και εγγυήσεων 
περιόρισε  τη  δυνατότητα  μειώσεως  και  μεταβιβάσεως  του  κινδύνου.  Συνήθεις 
εξασφαλίσεις στο Σύμφωνο του 1988 ήταν τα κρατικά ομόλογα κρατών της Ζώνης Α, τα 
μετρητά, οι εγγυήσεις των τραπεζών της Ζώνης Α και οι αστικές υποθήκες. 
13  2004/0155  COD  Αιτιολογική  έκθεση  της  Επιτροπής  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  –  Βρυξέλλες 
14/07/2007      

Είναι  προφανές  ότι  για  την  ομαλή  λειτουργία  των  χρηματοπιστωτικών  οργανισμών, 
πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ελέγχου του κινδύνου και ανάληψής του. Το 
διαθέσιμο κεφάλαιο θέτει ένα όριο στην ανάληψη κινδύνου, περιορίζοντας ταυτόχρονα 
τη  δυνατότητα  επέκτασης  των  πιστοδοτήσεων.  Ευέλικτοι  όροι  προσδιορισμού  της 
κεφαλαιακής  επάρκειας  προσπαθούν  να  αντιμετωπίσουν  το  δύσκολο  θέμα  της 
ισορροπίας  μεταξύ  ανάληψης  κινδύνου  και  ανάπτυξης.  Η  κεφαλαιακή  επάρκεια 
προσδιορίζει την ελάχιστη αξία του κεφαλαίου με δεδομένο τον κύκλο των τραπεζικών 
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εργασιών  και  τον  αναλαμβανόμενο κίνδυνο.  Ο περιορισμός  που  θέτει  η  κεφαλαιακή 
επάρκεια  μπορεί  να  αντιμετωπιστεί  με  έκδοση  νέου  μετοχικού  κεφαλαίου,  με 
ρευστοποίηση  στοιχείων  του  ενεργητικού  ή  τέλος  με  περιορισμό  του  μέσου 
αναλαμβανόμενου κινδύνου. Τόσο μια επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, όσο και 
μια απευθείας χρηματοδότηση μέσω παρακρατηθέντων κερδών απαιτεί την ικανοποίηση 
των προσδοκιών των μετόχων. Ένας λόγος (Return on Equity) της τάξης του 15% μετά 
από φόρους  (ή  25% προ φόρων)  αποτελεί  μια  λογική ανταμοιβή  των  μετόχων  όταν 
χρηματοδοτούν  την  αύξηση  του  κεφαλαίου.  Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  ανάπτυξη  των 
τραπεζικών  εργασιών,  τόσο  αυξάνει  και  η  ανάγκη  για  κεφαλαιακή  ενίσχυση  (με 
δεδομένο το μέσο αναλαμβανόμενο κίνδυνο). Από την άλλη η απαίτηση για κερδοφορία 
περιορίζει  τη  σταθερή ανάπτυξη εάν  δεν χρησιμοποιηθούν εξωτερικές  πηγές  για  την 
κεφαλαιακή  ενίσχυση.  Εάν  δεν  πληρώνονται  μερίσματα  και  δεν  χρησιμοποιούνται 
εξωτερικές  πηγές  χρηματοδότησης,  το  ίδιο  γίνεται  με  το  ποσοστό  της  αύξησης  του 
κεφαλαίου. Συγκεκριμένα ισχύει :  ROE=NI/E , όπου  NI το καθαρό εισόδημα και  E το 
μετοχικό κεφάλαιο με τα παρακρατηθέντα κέρδη. Η ποσοστιαία αύξηση του κεφαλαίου 
εκφράζεται ουσιαστικά μέσω του  ROE  μια και είναι ο λόγος του επιπλέον κεφαλαίου 
προς  το  υπάρχον.  Ταυτόχρονα  εάν  ο  λόγος  μόχλευσης   (L=D/E,  όπου  το  δανειακό 
κεφάλαιο)  παραμένει  σταθερός  οι  συνολικές  υποχρεώσεις  αυξάνονται  και  αυτές  σε 
αναλογία με το κεφάλαιο. Δηλαδή ισχύει : 
Συνολικές υποχρεώσεις=E+D=E+E*L=E*(1+L),  
οπότε αν   L= ct, τότε:
Συνολικές υποχρεώσεις= Ε*Ct.
Κάθε αύξηση του ROE (ή αύξηση του κεφαλαίου) στην πραγματικότητα επιτυγχάνεται 
με αντίστοιχη αύξηση των υποχρεώσεων της τράπεζας. Έτσι περιορίζεται η ανάπτυξη 
των τραπεζικών εργασιών με δεδομένο ότι  βασίζεται  σε παρακρατηθέντα κέρδη (όχι 
πληρωμή μερισμάτων). Πολλές φορές η τραπεζική ανάπτυξη είναι τόσο μεγάλη ώστε 
δημιουργεί αστάθεια με δεδομένη την απαίτηση της κεφαλαιακής επάρκειας.  Η μόνη 
διέξοδος είναι  η ρευστοποίηση διαθεσίμων ή η  μείωση του μέσου αναλαμβανόμενου 
κινδύνου. Μέτρα όπως η τιτλοποίηση (securitization) δανείων ή η πώληση περιουσιακών 
στοιχείων στοχεύουν στην άρση των περιορισμών της  κεφαλαιακής  επάρκειας.  Είναι 
εμφανές ότι στην περίπτωση τήρησης ενός άριστου χαρτοφυλακίου, η διατήρηση του 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε αυστηρά εποπτικά επίπεδα, δηλαδή 8%, παρέχει στις 
τράπεζες   τη  δυνατότητα  περαιτέρω ανάπτυξης  των δραστηριοτήτων τους  μέσω των 
πλεοναζόντων  κεφαλαίων  και,  κατά  συνέπεια,  τη  δυνατότητα  διεύρυνσης  της 
κερδοφορίας  τους.  Αντίθετα,  στην  περίπτωση  διαχείρισης  χαμηλής  ποιότητας 
χαρτοφυλακίου απαιτείται  η  δραστική αύξηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους, 
ούτως ώστε να διατηρηθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στα ελάχιστα επιθυμητά 
επίπεδα (8%).Το γεγονός αυτό14

 , όμως, θα έχει επίπτωση στο ROE ( return on equity) , 
οπότε η τράπεζα θα πρέπει να προβεί σε μία από τις ακόλουθες κινήσεις: είτε να αυξήσει 
το  άνοιγμα  επιτοκίων  για  να  διατηρήσει  σταθερή  την  κερδοφορία  της,  κάτι  που 
ενδεχομένως θα τη θέσει εκτός αγοράς , είτε να αναβαθμίσει τη διαδικασία διαχείρισης 
των κινδύνων της, που είναι και το προτιμότερο.

14
  Π. Πετράκης (2000) elearn.elke.uoa.gr/petrakis/tutorials/Basel-Committee.doc

iv) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
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Το σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια του 1988, όπως τροποποιήθηκε το 1997 για 
να  συμπεριληφθούν  οι  κίνδυνοι  της  αγοράς,  καθόρισε  κανόνες  οι  οποίοι  συνέβαλαν 
σημαντικά  στην  ενιαία  αγορά  και  στην  καθιέρωση  εποπτικών  προτύπων  υψηλού 
επιπέδου. Ωστόσο, όμως διαπιστώνονται διάφορες σημαντικές ελλείψεις όπως: 

01.  Πρόχειρες  εκτιμήσεις  όσον  αφορά  τους  πιστωτικούς  κινδύνους  έχουν  ως 
αποτέλεσμα  την  εξαιρετικά  αδρομερή  μέτρηση  του  κινδύνου  και  μπορούν  να 
δημιουργήσουν κακές εντυπώσεις. 
12.  Περιθώριο  για  κεφαλαιακές  εξισορροπήσεις  :  οι  καινοτομίες  στις  αγορές 
επέτρεψαν  στα  χρηματοδοτικά  ιδρύματα  να  εκμεταλλευθούν  αποτελεσματικά  την 
αναντιστοιχία  που  υφίσταται  μεταξύ  της  κατανομής  των  ιδίων  κεφαλαίων  του 
πιστωτικού ιδρύματος στους επιμέρους κινδύνους και των ελάχιστων κεφαλαιακών 
απαιτήσεων. 
23.  Έλλειψη αναγνώρισης  της πραγματικής  μείωσης του κινδύνου :  οι  ισχύουσες 
οδηγίες  δεν  προβλέπουν  κατάλληλα  επίπεδα  αναγνώρισης  για  τεχνικές  μείωσης 
κινδύνου. 
34.  Μη  πλήρης  κάλυψη  βασικών  κινδύνων  βάσει  των  ισχυουσών  οδηγιών, 
περιλαμβανομένου του λειτουργικού  κινδύνου,  για  τους  οποίους  δεν  προβλέπεται 
κάλυψη με τα ίδια κεφάλαια. 
45.  Έλλειψη  υποχρεωτικής  αξιολόγησης  από  τους  εποπτικούς  φορείς  του 
πραγματικού  προφίλ  κινδύνου  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  προκειμένου  να 
βεβαιωθούν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια σε σχέση με το 
προφίλ κινδύνου το οποίο εμφανίζουν. 
56.  Έλλειψη  υποχρεωτικής  εποπτικής  συνεργασίας  :  σε  μια  αγορά  που  αποκτά 
ολοένα και περισσότερο διασυνοριακό χαρακτήρα οι αρχές πρέπει να συνεργάζονται 
αρμονικά μεταξύ τους προκειμένου να μειώσουν τα κανονιστικά βάρη. 
67.  Έλλειψη  ορθών  δημοσκοπήσεων  στην  αγορά  :  οι  ισχύουσες  οδηγίες  δεν 
διευκολύνουν την αποτελεσματική πειθαρχία στην αγορά όσον αφορά την παροχή 
αξιόπιστων πληροφοριών στους παράγοντες της αγοράς ούτως ώστε να είναι  στη 
θέση να κάνουν εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις. 
78.  Έλλειψη ευελιξίας στο κανονιστικό πλαίσιο :  το ισχύον σύστημα της ΕΕ δεν 
διαθέτει την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να παρακολουθεί την ταχεία εξέλιξη των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και των μεθόδων διαχείρισης κινδύνου, καθώς και τις 
βελτιώσεις στα κανονιστικά και εποπτικά μέσα. 
8

15 2004/0155 COD Αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – Βρυξέλλες 
14/07/2007 

Η Επιτροπή της Βασιλείας αναγνωρίζοντας την ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων 
του συμφώνου προκειμένου να εναρμονιστεί με τις τρέχουσες πρακτικές των τραπεζών 
προχώρησε το 1999 στη δημοσίευση κειμένων διαβούλευσης για την τροποποίηση του 
Συμφώνου του 1988. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται η αναγκαία διαφάνεια στη διάρκεια της 
άσκησης των εξουσιών που παρέχονται από τον Πυλώνα ΙΙ στις εποπτικές αρχές και η 
απαραίτητη θεμελίωση της υποχρέωσης λογοδοσίας των τελευταίων σύμφωνα με όσα 
εκτενώς  αναπτύχθηκαν  για  τον  Πυλώνα  ΙΙ  και  αφορούν  στις  εποπτικές  διαδικασίες 
επισκόπησης και αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η 
Βασιλεία ΙΙ εισήγαγε μια σειρά από περιοχές, στις οποίες οι εποπτικές αρχές αλλά και τα 
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ίδια  τα  πιστωτικά ιδρύματα πρέπει  να  έχουν εστιασμένη  την  προσοχή τους  κατά  τη 
διαδικασία υπολογισμού της  κεφαλαιακής  επάρκειας  λαμβάνοντας  υπ΄όψιν  κινδύνους 
που δεν αντιμετωπίζονται από το υφιστάμενο πλαίσιο και για ζητήματα, που αποτελούν 
προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του Πυλώνα Ι. Με σκοπό τη συνοπτική 
απεικόνισή των κινδύνων αυτών παραθέτουμε τον κάτωθι πίνακα.

Πίνακας 5 

Χαρακτηριστικά Τραπεζών Τύπος Κινδύνου Κατηγορία Κινδύνου 

Ισολογισμός Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 
• Πιστωτικός κίνδυνος 

• Κίνδυνος ρευστότητας 

• Κίνδυνος επιτοκίων 

• Κίνδυνος μόχλευσης 

Υπηρεσίες Κίνδυνοι Διάθεσης 
• Λειτουργικός κίνδυνος 

• Τεχνολογικός κίνδυνος 

• Κίνδυνος νέων προϊόντων 

• Στρατηγικός κίνδυνος 

Περιβάλλον Κίνδυνοι του Περιβάλλοντος 
• Οικονομικός κίνδυνος 

• Κίνδυνος ανταγωνισμού 

• Κίνδυνος θεσμικών αλλαγών 

                            
Με δεδομένο ότι τα τραπεζικά ιδρύματα διαχειρίζονται και συναλλάσσονται τον κίνδυνο, 
μπορούμε να χωρίσουμε τους κινδύνους, σε αυτούς που μπορούν να αποφευχθούν ή να 
εκμηδενιστούν  με  κατάλληλες  τραπεζικές  πρακτικές,  σε  αυτούς  που  μπορούν  να 
μεταφερθούν σε άλλους συμμετέχοντες και σε αυτούς που πρέπει να παρακολουθούνται 
και δεν ελέγχονται σε επίπεδο οργανισμού. 
Τα  τελευταία  χρόνια  η  θεωρία  αλλά  και  η  πρακτική  διαχείρισης  κινδύνων  έχουν 
αναπτυχθεί  σημαντικά.  Αν  και  η  διαχείριση  του  τραπεζικού  κινδύνου  έχει  πολλά 
πρακτικά και  θεωρητικά προβλήματα,  προσφέρει  και  μια  σειρά  από οφέλη για  τους 
τραπεζικούς  οργανισμούς.  Για  κάθε  κίνδυνο,  αφού  ταυτοποιηθεί  και  μετρηθεί,  ο 
τραπεζικός οργανισμός αποφασίζει τον τρόπο που θα τον διαχειριστεί, ελαχιστοποιώντας 
τις  πιθανές  ζημιές  του  και  μεγιστοποιώντας  την  αναμενόμενη  κερδοφορία  του.  Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι καθιερωμένοι αριθμοδείκτες μέτρησης τεσσάρων 
βασικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες καθώς και οι τεχνικές διαχείρισης 
των κινδύνων αυτών.

Πίνακας 6 

Κίνδυνοι 
Τραπεζών 

Μέτρηση Κινδύνου Τεχνικές Διαχείρισης 
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Πιστωτικός 
Κίνδυνος 0• Χορηγήσεις/σύνολο ενεργ. 

0• Καθυστερήσεις/Χορηγήσεις 

0• Προβέψεις/χορηγήσεις 

• Προσεκτική 
Αξιολόγηση πελατών 

• Παρακολούθηση και 
έλεγχος 

• Διαφοροποίηση 

• Swaps 

Κίνδυνος 
Ρευστότητας 0• Χορηγήσεις/καταθέσεις 

0• Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό/καταθέσεις 

• Πρόβλεψη ρευστότητας 

• Σχέδιο ρευστότητας 

Κίνδυνος 
Επιτοκίων 0• Ενεργητικό με κυμαινόμενο επιτόκιο/παθητικό με 

κυμαινόμενο επιτόκιο 

0• Άνοιγμα (Gap) 

0• Άνοιγμα διάρκειας (Duration gap) 

• Διαχείριση Χάσματος 

• Διαχείριση Χάσματος 
Διάρκειας 

• Χρήση Παραγώγων 

Κίνδυνος 
Μόχλευσης 0• Ίδια κεφάλαια/καταθέσεις 

0• Ίδια κεφάλαια/σύνολο ενεργητικού 

• Κεφαλαιακή επάρκεια 

• Διατηρήσιμη ανάπτυξη 

• Μερισματική πολιτική 

                            
Αν και δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανείς όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί 
να  αντιμετωπίσει  ένας  τραπεζικός  οργανισμός  υπάρχουν  οι  γενικά  αποδεκτές 
ταξινομήσεις των κινδύνων σε τρεις κύριες κατηγορίες: 

0
1•  Κίνδυνοι  αγοράς,  που περιλαμβάνουν τον κίνδυνο επιτοκίων,  τον κίνδυνο των 
συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  τον  κίνδυνο  των  χρηματιστηριακών  δεικτών  και 
μετοχών, της ρευστότητας της αγοράς. 
2•  Λειτουργικοί  κίνδυνοι  που  σχετίζονται  με  προβλήματα  στη  λειτουργία  των 
πληροφοριακών συστημάτων ενός οργανισμού. 
3•  Πιστωτικοί  κίνδυνοι,  που  περιλαμβάνουν  τον  κίνδυνο  αφερεγγυότητας,  τον 
κίνδυνο χώρας, τον κίνδυνο των αντισυμβαλλομένων. 
4

Η  Βασιλεία  ΙΙ  αντιμετωπίζει  τον  πιστωτικό  κίνδυνο,  τον  κίνδυνο  αγοράς  και  τον 
λειτουργικό κίνδυνο μέσα από ένα ενιαίο εποπτικό πλαίσιο. Τέλος ο Κίνδυνος αξιόχρεου 
(solvency risk) 16 είναι ο κίνδυνος να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν οι απώλειες που 
δημιουργούνται από όλους τους προηγούμενους κινδύνους με το διαθέσιμο κεφάλαιο της 
τράπεζας.  Είναι  ισοδύναμος  με  τον  κίνδυνο πτώχευσης  και  αποτελεί  μια  συνάρτηση 
όλων των προηγούμενων κινδύνων και του διαθέσιμου κεφαλαίου. 

16 Bessis J., (2002), Risk management in banking, John Wiley and Sons ed., England 
Οι τράπεζες πρέπει να εγγυηθούν την κεφαλαιακή τους επάρκεια για καθένα από τους 
παραπάνω κινδύνους. Μια γενική παρουσίαση του τι καλύπτει και τι όχι η συμφωνία της 
Βασιλείας ΙΙ, φαίνεται στο σχήμα 4 που ακολουθεί : 
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Σχήμα 4. Αντικείμενα εφαρμογής νέας συμφωνίας της επιτροπής Βασιλείας Πηγή: Chorafas D. 
Economic capital allocation with Basel II. Elsevier finance 2004. Jordan Hill. Oxford-England.

a) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Είναι ο κίνδυνος που βασίζεται στην μεταβλητότητα των παραμέτρων της αγοράς και δεν 
εμπεριέχει απώλειες που οφείλονται σε άλλους λόγους εκτός από τις κινήσεις στην αγορά.17 

Ο κίνδυνος αγοράς περιορίζεται στην περίοδο ρευστοποίησης μια και είναι δυνατόν να 
αντισταθμιστούν (hedging) οι απώλειες για μεγαλύτερες περιόδους διακράτησης. 

17 Bessis J., (2002), Risk management in banking, John Wiley and Sons ed., England 

Ειδικά για τα τραπεζικά ιδρύματα ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στο γεγονός ότι αλλαγές 
στις τιμές της αγοράς - όπως αλλαγές στα επιτόκια, στις τιμές χρηματιστηρίου και στις 
συναλλαγματικές  ισοτιμίες  -  θα  επηρεάσουν  τα  καθαρά  εισοδήματα  του  τραπεζικού 
οργανισμού ή τις αξίες στοιχείων του ισολογισμού του. Ο κίνδυνος αγοράς υπάρχει όταν 
ένα  πιστωτικό  ίδρυμα  συμμετέχει  ενεργά  στην  αγοραπωλησία  διαφόρων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων, όπως μετοχές, ομόλογα και παράγωγα. Οι επιπτώσεις 
που μπορούν να  έχουν οι  κίνδυνοι  αγοράς  σε  μεμονωμένες  τράπεζες,  δεν  πρέπει  να 
υποτιμόνται  ιδίως  όταν  αυτές  δεν  διαθέτουν  αποτελεσματικούς  μηχανισμούς  για  τη 
διαχείριση των κινδύνων αυτού του είδους.  Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από 
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μεγάλη μεταβλητότητα στις παραμέτρους της αγοράς χρήματος και συναλλάγματος και 
ιδιαίτερα  στα  επιτόκια  με  αποτέλεσμα  αρνητικές  επιπτώσεις  στις  κερδοφορίες  των 
πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και χρεοκοπία ενός αριθμού στεγαστικών τραπεζών (Saving 
and Loans Institutions) στις ΗΠΑ. Το 1996 η Επιτροπή με το κείμενο «Τροποποίηση του 
Συμφώνου  για  την  Κεφαλαιακή  Επάρκεια  για  την  ενσωμάτωση  των  κινδύνων  της 
αγοράς» (Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks) α) συμπλήρωσε 
το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την τραπεζική κεφαλαιακή επάρκεια, με την επιβολή 
στις διεθνείς τράπεζες κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψή τους έναντι των κινδύνων 
αγοράς στους οποίους εκτίθενται, β) καθιέρωσε έναν εναλλακτικό ορισμό των εποπτικών 
ιδίων κεφαλαίων, τον οποίο οι τράπεζες δικαιούνται να χρησιμοποιούν, με τη σύμφωνη 
γνώμη των εποπτικών τους αρχών, για την εκπλήρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για 
κάλυψή τους αποκλειστικά και μόνον έναντι της έκθεσής τους στους κινδύνους αγοράς. 
18 Γκόρτσος (2000 & 2001) 

Κατά συνέπεια πολλοί όροι που τέθηκαν το 1988 και αναφέρονταν στην κεφαλαιακή 
επάρκεια στην συνέχεια τροποποιήθηκαν ή βελτιώθηκαν, για να φτάσουμε τελικά τον 
Ιανουάριο του 1997, όπου η Επιτροπή εξέδωσε τροποποίηση του πρώτου Συμφώνου, 
επεκτείνοντας  την  εφαρμογή  των  Κεφαλαιακών  Απαιτήσεων.  Με  την  τροποποίηση 
ενσωματώθηκε και ο Κίνδυνος της Αγοράς (Market Risk) με την επιβολή του Δείκτη 
Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Directive Ratio, CAD). Πιο συγκεκριμένα 
συμπεριλήφθηκαν κίνδυνοι που προέρχονταν από τις ανοιχτές θέσεις των τραπεζών σε 
ξένο συνάλλαγμα, μετοχές, εμπορεύματα, δικαιώματα προαίρεσης, διαπραγματεύσιμους 
τίτλους  χρέους.  Το  1998,  η  τροποποίηση  αφορούσε  τη  μείωση  των  συντελεστών 
στάθμισης  πιστωτικού  κινδύνου  για  απαιτήσεις  έναντι  επιχειρήσεων  παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών οι οποίες υπόκεινται σε κρατική εποπτεία, εφόσον πληρούνται 
και ορισμένες επιπλέον προϋποθέσεις. 

Η 31/12/1997 ορίστηκε ως η τελική ημερομηνία εφαρμογής των νέων διατάξεων. Στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση η μέτρηση των κινδύνων αγοράς ρυθμίζεται με την Οδηγία 96/3, στη 
χώρα μας οι νέοι όροι ενσωματώθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο με το ν.2396/1996 και για 
τις  τράπεζες εξειδικεύτηκαν με την  ΠΔΤΕ 2397/1997. Σύμφωνα με τις  διατάξεις  της 
Συμπληρωματικής  Συμφωνίας  (1996)  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  νόμου 
2396/1996 και της Π.Δ./Τ.Ε. 2397/7.11.96, στην έννοια του κινδύνου αγοράς εμπίπτουν 
οι εξής κατηγορίες κινδύνων:

ii. ο κίνδυνος θέσης,
iii. ο συναλλαγματικός κίνδυνος
iv. ο κίνδυνος διακανονισμού
v. ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

vi. ο κίνδυνος υπέρβασης των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων.

Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων που επιβάλλονται στις τράπεζες για 
κάλυψη έναντι των παραπάνω κατηγοριών κινδύνων αγοράς, η Επιτροπή Βασιλείας έχει 
προτείνει τη χρήση τριών εναλλακτικών μεθόδων :

• της  «τυποποιημένης»  μεθόδου,  η  οποία  χρησιμοποιεί  συγκεκριμένους 
συντελεστές στάθμισης κινδύνου, οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλες τις τράπεζες 
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κατά ενιαίο τρόπο  και ο  υπολογισμός του απαιτούμενου κεφαλαίου βασίζεται 
πάνω σε προκαθορισμένα μοντέλα ανά κατηγορία κινδύνου. 

• της  «τεχνικής» μεθόδου που βασίζεται  στα  εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
κινδύνων των τραπεζών ή μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων.

• και της Συνδυασμένης Μεθόδου (που αποτελεί συνδυασμό των δύο 
προηγούμενων μεθόδων). 

Το 1996 η επιτροπή της Βασιλείας συμπλήρωσε την συμφωνία του 1988 με καθορισμό 
των ελαχίστων κεφαλαίων που πρέπει  να παρακρατούνται  για  την  αντιμετώπιση των 
κινδύνων της αγοράς (Market risk amendment – MRA) . Αν και επιτρέπει στις τράπεζες 
να  χρησιμοποιούν  την  τυποποιημένη  (standardized)  μέθοδο  για  τον  υπολογισμό  της 
κεφαλαιακής  επάρκειας,  κάνει  το  μεγάλο βήμα επιτρέποντας  τη  χρήση  «εσωτερικών 
υποδειγμάτων» από τη μεριά των τραπεζών για τη μέτρηση του κινδύνου της αγοράς και 
την παρακράτηση κεφαλαίου (internal model approach). 
Η  συμπληρωματική  συμφωνία  διαχωρίζει  τα  διαθέσιμα  των  τραπεζών  σε  δύο 
κατηγορίες:  Αυτά  που  διακρατούνται  με  σκοπό  τη  σύντομη  επαναπώλησή  τους  και 
τιμολογούνται  σε  τιμές  αγοράς  (trading  book)  και  στα  υπόλοιπα,  κύρια  τα  δάνεια 
(banking book). 
Η συνολική κεφαλαιακή διακράτηση (total risk charge), διαμορφώνεται σε : 
TRC =CRC+MRC, όπου  CRC (credit risk  charge)   η  διακράτηση για τον πιστωτικό 
κίνδυνο (από τον οποίο έχουν εξαιρεθεί δάνεια, ασφάλειες ιδίων κεφαλαίων καθώς και 
θέσεις σε βασικά εμπορεύματα) και  MRC (market risk charge) η διακράτηση για τον 
κίνδυνο  αγοράς  των  διαθεσίμων  της  πρώτης  κατηγορίας  (trading  book),  του 
συναλλαγματικού  κινδύνου  και  του  κινδύνου  από  ανοικτές  θέσεις  σε  εμπορεύματα 
(banking book).
Η συμπληρωματική συμφωνία θεσπίζει και μια νέα κατηγορία κεφαλαίων  (tier 3) που 
αφορά  βραχυχρόνιες  (μέχρι  δύο  χρόνια)  υποχρεώσεις.  Το  κεφάλαιο  αυτής  της 
κατηγορίας περιορίζεται στο 250% των κεφαλαίων κατηγορίας 1 (tier 1). 
Σύμφωνα  με  την  κάθε   μία  από  τις  τρεις  μεθόδους  παρουσιάζεται  το  απαιτούμενο 
κεφάλαιο για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ανά κατηγορά κινδύνου.

1)  Για  τον  υπολογισμό  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  με  βάση  την  «τυποποιημένη 
μεθόδο» που ακολουθεί τις γενικές αρχές του παλαιότερου Συντελεστή Φερεγγυότητας, 
οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να διαχωρίσουν το χαρτοφυλάκιό τους σε «επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο», εκείνο που κατείχαν για εισόδημα ή για επένδυση και στο «εμπορικό 
χαρτοφυλάκιο»,  εκείνο  που  κατείχαν  για  μεταπώληση  ή  για  διαπραγμάτευση  στην 
δευτερογενή αγορά. Προστέθηκαν στον παρανομαστή και στοιχεία από το χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών  (trading  book),  ώστε  να  συμπεριλαμβάνει  κι  ένα  ποσοστό  που  θα 
αντιπροσωπεύει τον Κίνδυνο Αγοράς επιπλέον του Πιστωτικού Κινδύνου. Τα στοιχεία 
σταθμίζονται ανάλογα με τον κίνδυνο που προέρχεται από τη μεταβολή των τιμών του 
συναλλάγματος, μετοχών, επιτοκίων και άλλων παραμέτρων της αγοράς. 
Με την προσθήκη των Κινδύνων Αγοράς ο Δείκτης Φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 
Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ως εξής : =

 Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια + Εύκολα Ρευστοποιήσιμα Διαθέσιμα    ≥ 8%   
       Σταθμισμένο Πιστωτικό Κίνδυνο + Σταθμισμένο Κίνδυνο Αγοράς 
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Η Εποπτεία του Κινδύνου της Αγοράς είναι πιο περίπλοκη από αυτή του πιστωτικού 
κινδύνου και αυτό γιατί ενέχει το λάθος της διπλής μέτρησης του κινδύνου. Ο βασικός 
τρόπος  αντιμετώπισης  του  κινδύνου  σε  ένα  εμπορικό  χαρτοφυλάκιο  είναι  η 
διαφοροποίησή του. Ο Κίνδυνος της Αγοράς ενός χαρτοφυλακίου που αποτελείται από 
δύο  μετοχές  δεν  ισούται  με  το  αλγεβρικό  άθροισμα  των  Κινδύνων  Αγοράς  δύο 
χαρτοφυλακίων που το  καθένα αποτελείται  από τις  δύο  αυτές  μετοχές.  Οι  εποπτικές 
αρχές  πρέπει  να  επιτρέπουν  τον  συμψηφισμό  των  θέσεων  σε  αξιόγραφα  με  υψηλή 
αρνητική  συσχέτιση  ώστε  να  αναγνωρίζουν  τη  βασική  αυτή  τεχνική  αντιστάθμισης 
κινδύνου.  Η  τυποποιημένη  μέθοδος για  τον  κίνδυνο  αγοράς  (1993),  υπολογίζει  το 
παρακρατούμενο κεφάλαιο με βάση τη σχέση  : 

MRCSTD=ΣiMRCi , 

όπου ο όρος ΣiMRC ,  υποδηλώνει το άθροισμα των σταθμισμένων καθαρών θέσεων 
όλων των επιμέρους κινδύνων αγοράς  ,  τους  οποίους θεωρεί  τέλεια συσχετισμένους, 
υιοθετώντας το σενάριο της χειρότερης περίπτωσης (worst case). 
Στους κινδύνους αγοράς περιλαμβάνονται : 

• Ο κίνδυνος επιτοκίων, που σταθμίζεται με βάση τη διάρκεια του περιουσιακού 
στοιχείου από 0,2% (για διάρκεια μέχρι 3 μήνες), έως και με 20% (για διάρκεια 
μεγαλύτερη των 20 ετών) 

• Ο συναλλαγματικός κίνδυνος με στάθμιση 8% 
• Ο κίνδυνος καθαρής θέσης, πάλι με στάθμιση 8% και 
• Ο κίνδυνος βασικών εμπορευμάτων με στάθμιση 15% 

2)  Ιδιαίτερα  χρήσιμη  σε  αυτή  την  κατεύθυνση  ήταν  η  πρόβλεψη  ότι  αντί  των 
τυποποιημένων  μεθόδων  οι  τράπεζες  μπορούσαν  να  επιλέξουν  την  ανάπτυξη  βάση 
αυστηρών  ποσοτικών  και  ποιοτικών  κριτηρίων  και  τη  χρήση  ενός  εσωτερικού 
συστήματος  Αξιών  σε  Κίνδυνο  (Value  at  Risk  VAR19)  για  τον  υπολογισμό  των 
κεφαλαιακών  απαιτήσεων  από  τους  αναλαμβανόμενους  κινδύνους  αγοράς  συνολικά, 
βασισμένα στη μεθοδολογία της Μέγιστης Δυνητικής Ζημίας. Η μέθοδος αυτή μας δίνει 
αποτελέσματα που αφορούν τον υπολογισμό του Κινδύνου Αγοράς ενός χαρτοφυλακίου 
και  των συνεπαγόμενων Κεφαλαιακών Απαιτήσεων.  Η Μέθοδος  Value at  Risk  είναι 
μέθοδος εκτίμησης και μέτρησης με τη χρήση και αξιοποίηση στατιστικών μεθόδων των 
συνολικών  αναλαμβανόμενων  χρηματοοικονομικών  κινδύνων.  Μετράται  σε 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και για συγκεκριμένο διάστημα εμπιστοσύνης κάτω από 
κανονικές συνθήκες στην αγορά η υψηλότερη πιθανή ή αναμενόμενη ζημιά, ή μείωση 
της  αξίας  του  χαρτοφυλακίου,  ή  της  καθαρής  θέσης  ενός  χρηματοοικονομικού 
οργανισμού,  λόγω  των  αναλαμβανόμενων  χρηματοοικονομικών  κινδύνων  (επιτοκίων, 
συναλλάγματος, ρευστότητας, κ.ο.κ)
19

  Για μια αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας VaR δες : Συριόπουλος Κ. (2000) και Holton G. 
(2004) Value-at-Risk Theory and Practice, ed. Elsevier 
 Η συνθήκη αυτή έγινε νόμος στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες τον Ιούνιο του 1998, 
ενώ στην Ελλάδα ψηφίσθηκε αργότερα
Η νέα συμφωνία του Ιανουαρίου του 2001 ανοίγει το δρόμο για τη χρήση εσωτερικών 
υποδειγμάτων  για  την  μέτρηση  και  του  πιστωτικού  κινδύνου.  Εδώ  όμως  υπάρχει  ο 
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περιορισμός  της  σπανιότητας  αξιόπιστων  δεδομένων  που  θα  τροφοδοτήσουν  τα 
υποδείγματα. 

Η  μέθοδος  των  εσωτερικών  υποδειγμάτων των  τραπεζών,  υπολογίζει  το 
παρακρατούμενο κεφάλαιο για  τον  κίνδυνο αγοράς βασιζόμενη στη μεθοδολογία της 
αξίας σε κίνδυνο (VaR). Συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τη σχέση: 

MRCt 
IMA  = max(K*1/60*Σi=1,…60 VaRt-I, VaRt-1 )+SRCt, 

 
όπου MRCt  

IMA  η παρακράτηση κεφαλαίου για τον κίνδυνο αγοράς την κάθε ημέρα t που 
υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο όρων. Ο πρώτος όρος είναι το μέγιστο από την αξία σε 
κίνδυνο της προηγούμενης ημέρας (VaRt-1) και του μέσου όρου της αξίας σε κίνδυνο των 
60 τελευταίων ημερών, πολλαπλασιασμένο με ένα συντελεστή (Κ) που καθορίζεται από 
τις τοπικές εποπτικές αρχές (hysteria factor) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 3. Ο 
δεύτερος  όρος  είναι  ένας  παράγοντας  γνωστός  σαν  συντελεστής  τιμωρίας  (penalty 
factor- SRCt). Ο συντελεστής τιμωρίας επιβάλλεται από τις εποπτικές αρχές, αν ο εκ των 
υστέρων  έλεγχος  (ex  post),  αποδείξει  ότι  το  σε  χρήση  εσωτερικό  υπόδειγμα  της 
τράπεζας, υποεκτιμά τον κίνδυνο.  Είναι ακριβώς αυτή η χρέωση που δίνει το κίνητρο 
στην τράπεζα, να χρησιμοποιεί ακριβές εσωτερικό υπόδειγμα. 
Ο  υπολογισμός  της  αξίας  σε  κίνδυνο  βασίζεται  σε  μετρήσιμες  παραμέτρους. 
Συγκεκριμένα  επιλέγεται  ένα  διάστημα  10  εργασίμων  ημερών,  με  ένα  99%  επίπεδο 
εμπιστοσύνης  και  χρησιμοποιούνται  ιστορικά  στοιχεία  ενός  τουλάχιστον  έτους  που 
ανανεώνονται  τουλάχιστον  μια  φορά  το  τρίμηνο.  Οι  χρησιμοποιούμενες  συσχετίσεις 
γίνονται  τόσο  μεταξύ  τιμών  που  ανήκουν  στην  ίδια  κατηγορία  (π.χ.  σταθερού 
εισοδήματος), όσο και μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών (π.χ. μεταξύ νομισμάτων και 
σταθερού εισοδήματος). Στην πράξη οι τράπεζες αφενός χρησιμοποιούν μια βάση δέκα 
ημερών (πολλαπλασιάζοντας τη  VaR μιας ημέρας με √10) και αφετέρου προτιμούν το 
μέσο όρο των 60 τελευταίων ημερών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας, 
λόγω κύρια του συντελεστή K. 
3)  Όσον αφορά την εφαρμογή της Συνδυασμένης Μεθόδου αυτή αποτελεί όπως έχουμε 
αναφέρει ήδη συνδυασμό των δύο προηγούμενων μεθόδων αξιολόγησης του κινδύνου 
της αγοράς.   

α.   Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος μείωσης των κερδών ή του κεφαλαίου που 
προκύπτει από την αδυναμία της Τράπεζας να ικανοποιήσει τις άμεσες υποχρεώσεις της. 
Ο  κίνδυνος  ρευστότητας (liquidity  risk),  αναφέρεται  στην  δυσκολία  ανεύρεσης 
κεφαλαίων σε λογικό κόστος, στην αδυναμία άντλησης κεφαλαίων από την αγορά για 
επενδύσεις, καθώς και στην δυσκολία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων επίσης σε 
λογικό κόστος. Ο κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να αποτελέσει έναν σοβαρότατο κίνδυνο 
(ιδιαίτερα στην περίπτωση των παράγωγων προϊόντων) και να οδηγήσει  την τράπεζα 
ακόμα και σε χρεοκοπία. Για την αντιμετώπιση του χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία 
(π.χ. η μέθοδος ALM : Asset – Liabilities Management ) αλλά με περιορισμένη επιτυχία. 
Ο  κίνδυνος ότι  ξαφνικές  μεγάλες  αναλήψεις  καταθέσεων  μπορεί  να  οδηγήσουν  μια 
τράπεζα να προβεί σε ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων σε μια περίοδο που οι τιμές 
τους  είναι  χαμηλές.  Η  εκδήλωση  του  προβλήματος  της  ρευστότητας  σε  ορισμένες 
τράπεζες είναι δυνατόν να οδηγήσει ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα σε κρίση, αν οι 
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καταθέτες αρχίζουν να ανησυχούν και κάνουν μαζικές αναλήψεις χρημάτων. Ένα από τα 
κύρια έργα της διοίκησης μιας τράπεζας είναι η σωστή διαχείριση της ρευστότητας. Η 
παροχή υπηρεσιών ρευστότητας από τις τράπεζες τις αφήνει εκτεθειμένες στις μαζικές 
αναλήψεις.20 Ο  λόγος  είναι  ότι  μία  τράπεζα  είναι  ανάγκη  να  λειτουργεί  με  έναν 
ισολογισμό όπου η αξία της ρευστότητας του ενεργητικού της είναι μικρότερη από την 
αξία των ρευστοποιήσιμων καταθέσεων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ρευστότητας. 
Κάτω από συνθήκες πλήρους δημοσιοποίησης των επενδύσεων της κάθε τράπεζας σε 
βραχυπρόθεσμα  περιουσιακά  στοιχεία,  ο  καταθέτες  θα  μπορούσαν  να  καλυφθούν 
πλήρως ενάντια στον κίνδυνο ρευστότητας ο οποίος αντιμετωπίζεται από την τράπεζα 
τους εάν οι τράπεζες μπορούσαν να δανείσουν η μία στην άλλη.21 
Η ύπαρξη ασύμμετρης πληροφόρησης σχετικά με το ενεργητικό των τραπεζών, και ο 
κίνδυνος μεγάλη αναλογία του ενεργητικού τους να αποτελείται από μη ρευστοποιήσιμα 
δάνεια  υπονομεύει  τον  διατραπεζικό  δανεισμό  και  κατά  συνέπεια  την  κάλυψη  των 
καταθετών  από  τον  κίνδυνο  ρευστότητας.  Δύο  από  τους  δείκτες  ρευστότητας  των 
τραπεζών που έχουν καθιερωθεί αποτελούν οι ακόλουθοι:
α)     Ταμείο & Διαθέσιμα + Κρατικά και άλλα Αξιόγραφα /Σύνολο Ενεργητικού και
β)      Ταμείο & Διαθέσιμα + Κρατικά και άλλα Αξιόγραφα /Σύνολο Καταθέσεων 
Η κάλυψη των καταθετών έναντι του κινδύνου ρευστότητας μπορεί να γίνει μέσω μιας 
πληθώρας  προτεινόμενων  λύσεων,  με  ανάλογο  τίμημα  για  τη  φορολογική  βάση.  Η 
εγγύηση της ασφάλειας των καταθέσεων από το κράτος αποτελεί ένα τέτοιο μέτρο, ο 
δανεισμός  έναντι  εγγυήσεων  στα  τραπεζικά  ιδρύματα  που  αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
ρευστότητας, από την κεντρική τράπεζα αποτελεί μία άλλη επιλογή. Σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να διασφαλίζεται η φερεγγυότητα της δανειζόμενης τράπεζας και ότι τα δάνεια 
δεν θα χρησιμοποιηθούν για νέες χρηματοδοτήσεις με την επιβολή ποινής ανάλογα με το 
ύψος  του  δανεισμού.  Η  χρηματοδότηση  των  τραπεζών  με  έκδοση  κοινών  μετοχών 
μειώνει την εξάρτηση τους από την καταθετική τους πελατεία και το κόστος που αυτή 
συνεπάγεται. Η αύξηση του ποσοστού του χαρτοφυλακίου των τραπεζών που επενδύουν 
σε χρεόγραφα χωρίς κίνδυνο όπως βραχυπρόθεσμα κρατικά χρεόγραφα και η έλλειψη 
υπερβολών  στην  αναλογία  των  ρευστοποιούμενων  στοιχείων  του  ενεργητικού 
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των καταθετών που ζητούν απόσυρση των 
κεφαλαίων τους αποτελούν επιπρόσθετες εναλλακτικές προτάσεις.  

 20 Diamond & Dybvig 1983   
 21 Bhattacharya & Gale 1987

β.   Επιτοκιακός
Ο επιτοκιακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος κερδοζημιών ή αυξομείωσης σε αξίες στοιχείων 
ισολογισμού του Ομίλου, που προκύπτει από αλλαγές στην καμπύλη επιτοκίων, και ο 
οποίος  πηγάζει  από  τον  ετεροχρονισμό  στην  αναπροσαρμογή  των  επιτοκίων  των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Ομίλου.  Ο κίνδυνος  επιτοκίων  (interest rate 
risk), εκδηλώνεται με πτώση των κερδών που οφείλονται σε κινήσεις επιτοκίων. 
Τόσο τα δάνεια όσο και οι καταθέσεις υπόκεινται σε επιτοκιακούς κινδύνους (αλλά και 
γενικά όλα τα τραπεζικά προϊόντα). 
Ο επιτοκιακός κίνδυνος τραπεζικού χαρτοφυλακίου ή κίνδυνος εισοδήματος επιτοκίων 
(interest income risk) συνίσταται στη μείωση:
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• των καθαρών επιτοκιακών εσόδων ή/και άλλων ευαίσθητων, ως προς το ύψος 
των επιτοκίων, εσόδων των τραπεζών, η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτη δυσμενή 
μεταβολή του επιπέδου των ονομαστικών επιτοκίων

• της αξίας των στοιχείων εντός και εκτός ισολογισμού λόγω της επίδρασης μιας 
μεταβολής επιτοκίων στην παρούσα αξία μελλοντικών ταμιακών ροών.

Ο κίνδυνος των επιτοκίων οφείλεται στις διαφορές επιτοκίων των ευαίσθητων ως προς 
τα  επιτόκια  στοιχεία  του  ενεργητικού,  του  παθητικού  καθώς  και  στοιχείων  εκτός 
ισολογισμού. Η μεταβολή των επιτοκίων επηρεάζει  την  κερδοφορία και  την  καθαρή 
θέση μιας τράπεζας.  Μία μη αναμενόμενη κίνηση των επιτοκίων επηρεάζει σημαντικά 
την αποδόσή τους, γι΄ αυτό άλλωστε και η διοίκηση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
εστιάζει  ιδιαίτερα  στην  διαχείριση  ενεργητικών  και  παθητικών  στοιχείων  έναντι  του 
επιτοκιακού  κινδύνου.  Οι  τράπεζες  μπορούν  να  χορηγούν  δάνεια  είτε  με  σταθερό 
επιτόκιο είτε με κυμαινόμενο επιτόκιο όπου το κυμαινόμενο επιτόκιο συνδέεται με το 
επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας. Αν μία τράπεζα έχει πολλές πιστοδοτήσεις με σταθερό 
επιτόκιο,  τότε  είναι  ευπρόσβλητη  από  πιθανή  άνοδο  επιτοκίων  ενώ  αν  έχει  πολλές 
καταθέσεις με σταθερό επιτόκιο τότε θα κινδυνεύσουν από πτώση επιτοκίων. Ο κίνδυνος 
των επιτοκίων  μπορεί  να  μετρηθεί  από  τη  μεταβλητότητα  της  διαφοράς  μεταξύ  των 
στοιχείων  της  τράπεζας,  δηλαδή  του  ενεργητικού  και  παθητικού  που  είναι  άμεσα 
συνδεδεμένα  με  το  επιτόκιο. Ο  κίνδυνος  επιτοκίων προέρχεται  ουσιαστικά  από  τη 
διαφορά  ληκτότητας  που  υπάρχει  μεταξύ  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  και  του 
παθητικού.  Όταν το ενεργητικό μιας τράπεζας έχει μεγαλύτερη ληκτότητα από ότι το 
παθητικό της, η τράπεζα διατρέχει τον κίνδυνο να επαναδανειστεί με κόστος μεγαλύτερο 
από  την  απόδοση  των  επενδύσεών  της,  γεγονός  που  ορίζεται  σαν  κίνδυνος 
επαναχρηματοδότησης.  Αντιθέτως  όταν η ληκτότητα του ενεργητικού είναι μικρότερη 
του παθητικού η τράπεζα διατρέχει τον κίνδυνο της επανεπένδυσης, ο οποίος συνίσταται 
στην   επανεπένδυση  των  κεφαλαίων  της  με  απόδοση  μικρότερη  του  κόστους  των 
δανεισθέντων κεφαλαίων. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  την  ετερογένεια  των  υφιστάμενων  μεθόδων  διαχείρισης  του  εν 
λόγω κινδύνου,  η  Βασιλεία ΙΙ  δεν επέβαλε κεφαλαιακές απαιτήσεις  στα πλαίσια του 
Πυλώνα  Ι,  αφού  αναγνωρίζει  τα  εσωτερικά  συστήματα  των  τραπεζών  ως  το  κύριο 
εργαλείο μέτρησης του κινδύνου αυτού. Τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να γνωρίζουν το 
μέγεθος αυτών των κινδύνων και να είναι σε θέση να τους διαχειρίζονται με τις σωστές 
τεχνικές Ωστόσο, ορίζει ότι στην περίπτωση που οι εποπτικές αρχές κρίνουν ότι τα ίδια 
κεφάλαια υπολείπονται της έκθεσης στον κίνδυνο εισοδήματος επιτοκίων, δύνανται ν’ 
απαιτήσουν  είτε,  τη  μείωση  των  αναλαμβανομένων  κινδύνων  είτε,  την  επιβολή 
πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, ή και τα δύο μαζί.

γ.   Συναλλαγματικός
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι  ο  κίνδυνος  κερδοζημιών ή αυξομείωσης σε  αξίες 
στοιχείων ισολογισμού του Ομίλου, που προκύπτει από αλλαγές στις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. Ο κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών (foreign exchange risk) εκδηλώνεται με  
απώλειες  λόγω,  απροσδόκητων  μεταβολών  της  συναλλαγματικής  ισοτιμίας22.  Για  την 
αντιμετώπιση του χρησιμοποιούνται και εδώ τεχνικές ALM σε ξένο νόμισμα. Ο κίνδυνος 
μετατροπής από ένα νόμισμα στο νόμισμα βάσης μπορεί να είναι πολύ σοβαρός αν η 
απώλεια στην ξένη χώρα μεταφραστεί  σε  απώλειες  της τράπεζας σε τοπικό νόμισμα 
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υποβαθμισμένο  ως  προς  το  ξένο  νόμισμα.  Οι  συναλλαγματικές  ισοτιμίες  είναι 
ευμετάβλητες και εκθέτουν σε κίνδυνο τις τράπεζες. Κάθε ανοιχτή μακροπρόθεσμη ή 
βραχυπρόθεσμη  θέση  της  τράπεζας  που  έχει  να  κάνει  με  συνάλλαγμα  υπόκειται  σε 
συναλλαγματικό  κίνδυνο.  Ο συναλλαγματικός  κίνδυνος  είναι  ακόμα πιο  αισθητός  σε 
περιπτώσεις  όπου  οι  τράπεζες  δραστηριοποιούνται  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  αφού  οι 
συναλλαγές  τους  πραγματοποιούνται  σε  πολλές  ισοτιμίες.  Οι  τραπεζικοί  όμιλοι 
διαχειρίζονται  το  συναλλαγματικό  κίνδυνο συνολικά  (χαρτοφυλάκιο  συναλλαγών  και 
τραπεζικό χαρτοφυλάκιο) μέσω των μεθόδων που έχουν εξηγηθεί για το χαρτοφυλάκιο 
συναλλαγών. Η μεθοδολογία VaR αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης 
του  συναλλαγματικού  κινδύνου.  Με  αυτή  τη  μεθοδολογία,  ο  Όμιλος  υπολογίζει  τη 
μέγιστη δυνητική ζημία που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα αλλαγών στις συνθήκες 
αγοράς σε επίπεδο εμπιστοσύνης 99% και για περίοδο μίας ημέρας, χρησιμοποιώντας τα 
ιστορικά στοιχεία για συναλλαγματικές ισοτιμίες του τελευταίου χρόνου
22 Δραγγιώτης, 2001

δ.    Χρηματιστηριακών δεικτών και μετοχών
Ο κίνδυνος τιμών χρηματιστηρίου είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις αλλαγές των 
τιμών  διάφορων  χρηματοοικονομικών  αξιών  (ομόλογα,  παράγωγα,  μετοχές  κλπ)  που 
κατέχει  ο  Όμιλος.  Στους  κινδύνους  αγοράς  συμπεριλαμβάνεται  και  ο  κίνδυνος 
χρηματιστηριακών  δεικτών και  μετοχών που  εκδηλώνεται  με  απώλειες,  λόγω 
απροσδόκητων μεταβολών στις τιμές των μετοχών ή των χρηματιστηριακών δεικτών. 
Μεθοδολογίες εύρεσης της αξίας σε κίνδυνο (VaR)  χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 
και  αυτού  του  κινδύνου.  Ο  κίνδυνος  των  χρηματιστηριακών  δεικτών  και  μετοχών 
υφίσταται όταν οι τράπεζες διαπραγματεύονται χρηματοοικονομικούς τίτλους και όταν 
κατέχουν  μετοχές  στο  χαρτοφυλάκιό  τους.  Ο  κίνδυνος  προέρχεται  κυρίως  από  τη 
μεταβολή στην αποτίμηση της αξίας των τίτλων.

Στα πλαίσια της καλύτερης εποπτείας και ελέγχου των αναλαμβανόμενων κινδύνων από 
πλευράς τραπεζών, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία :  a)  Της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας  (ΥΔΑκΡ)  η οποία είναι επιφορτισμένη με την 
παρακολούθηση  και  διαχείριση  των  κινδύνων  αγοράς  και  ρευστότητας  σε  επίπεδο 
τραπεζικών ομίλων, μέσα στα πλαίσια της πολιτικής και ορίων που έχουν καθοριστεί από 
b)  Την Επιτροπή Διαχείρισης  Στοιχείων  Ενεργητικού και  Παθητικού  (ALCO)  η 
οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και διαχείριση των κινδύνων που προέρχονται από 
τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού έχοντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 

0• Χάραξη επενδυτικών στρατηγικών 
1
0• Παρακολούθηση επενδυτικών στρατηγικών 
1
0• Αναθεώρηση επενδυτικών στρατηγικών 
1
0• Τιμολόγηση και ανάπτυξη προϊόντων 
1
0• Παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά 

Η διαχείριση του κινδύνου τιμών χρηματιστηρίου,  του επιτοκιακού κινδύνου και του 
συναλλαγματικού,  γίνεται  δια  μέσου  πολιτικών  και  διαδικασιών  καθορισμού  και 
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παρακολούθησης  συγκεκριμένων  ορίων.  Η  σύγχρονη  προσέγγιση  των  τραπεζών  στη 
διαχείριση  του  κινδύνου  αγοράς  είναι  ότι  όλοι  οι  κίνδυνοι  που  σχετίζονται  με  τον 
κίνδυνο αγοράς  (επιτοκιακός,  συναλλαγματικός  και  κίνδυνος  τιμών  χρηματιστηρίου), 
συγκεντρώνονται  από  όλες  τις  επιχειρηματικές  δραστηριότητες  της  τράπεζας  στις 
τοπικές  Υπηρεσίες  Διαχείρισης  Διαθεσίμων  (ΥΔΔ)  προς  διαχείριση.  Οι  ΥΔΔ,  μέσω 
πλαισίου  δραστηριοτήτων  και  ορίων  που  εγκρίνονται  από  την  επιτροπή  ALCO, 
διαχειρίζονται  αυτούς  τους  κινδύνους.  Η  Διεύθυνση  Διαχείρισης  Κινδύνων  Ομίλου 
(ΔΔΚΟ), έχει την ευθύνη ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση των 
κινδύνων  και  για  την  καθημερινή  παρακολούθηση  της  εφαρμογής  τους.  Αυτές  οι 
πολιτικές και διαδικασίες επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και εγκρίνονται 
από την ALCO. Επιπρόσθετα, με στόχο την αντιστάθμιση ή/και μείωση των κινδύνων, 
εφαρμόζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί περιορισμοί στις διάφορες κατηγορίες κινδύνων 
ή/και  στις  διάφορες  δραστηριότητες  (ομόλογα,  παράγωγα  κλπ)  ή/και  στα  διάφορα 
χαρτοφυλάκια.  Επιμέρους  μονάδες  της  ΔΔΚΟ  έχουν  την  ευθύνη  της  συνεχούς 
παρακολούθησης της εφαρμογής των ορίων και της διαρκούς αποτελεσματικότητας των 
αντισταθμίσεων  και  μέσων  μείωσης  του  κινδύνου.  Παρακάτω  παρατίθενται 
επιγραμματικά  οι  διαδικασίες  διαχείρισης  των  κινδύνων  ρευστότητας,  επιτοκίου, 
συναλλάγματος και έκθεσης σε χρηματιστηριακούς δείκτες-μετοχές που ακολουθούνται 
από τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας από δημοσιοποιήσεις της 31-12-2007 με βάση 
τον Πυλώνα 3 της Βασιλείας ΙΙ. 
Διαδικασίες  Διαχείρισης  Κινδύνου  Ρευστότητας:  Η  προσέγγιση  του  Ομίλου  στη 
διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η εξασφάλιση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, 
της ύπαρξης ικανοποιητικής ρευστότητας με σκοπό την ικανοποίηση των υποχρεώσεων 
του, όταν προκύψουν, τόσο υπό «κανονικές», όσο και σε καταστάσεις προσομοίωσης 
κρίσης, χωρίς δυσανάλογο επιπρόσθετο κόστος. 
Ο  Όμιλος  δίνει  μεγάλη  σημασία  στις  πελατειακές  καταθέσεις,  που  αποτελούν  μια 
σταθερή και βασική πηγή χρηματοδότησής του, και προσπαθεί μέσω των πολιτικών του 
να διατηρήσει αυτή τη σταθερότητα. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της διατήρησης 
καλών  και  μακροχρόνιων  σχέσεων  εμπιστοσύνης  με  τους  πελάτες  και  μέσω 
ανταγωνιστικών  και  διαφανών  στρατηγικών  τιμολόγησης.  Ο  Όμιλος  αυτή  τη  στιγμή 
δραστηριοποιείται κυρίως στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Η διαχείριση της ρευστότητας 
(συμπεριλαμβανομένης και τήρησης ορίων των εποπτικών αρχών), αναλαμβάνεται από 
τις τοπικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Διαθεσίμων (ΥΔΔ). Σε περίπτωση όμως που κριθεί 
αναγκαίο, υπάρχουν διαδικασίες αλληλοϋποστήριξης και κυρίως από την Κύπρο όπου 
βρίσκεται και η έδρα του Ομίλου. Όλες οι πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν στη 
ρευστότητα εξετάζονται και εγκρίνονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού και 
Παθητικού  (ALCO).  Επίσης,  περιοδικά  υποβάλλονται  προς  την  ALCO  περιληπτικές 
καταστάσεις για την κατάσταση ρευστότητας του Ομίλου, πιθανά μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν, καθώς και εισηγήσεις για βελτίωση της παρακολούθησης. Επίσης αναφέρονται 
παραβιάσεις ορίων και μέτρα διόρθωσης τέτοιων παραβιάσεων. Ο κίνδυνος ρευστότητας 
των τραπεζικών μονάδων παρακολουθείται καθημερινά από την Υπηρεσία Διαχείρισης 
Κινδύνων  Αγοράς  και  Ρευστότητας  Ομίλου.  Στην  Κύπρο,  παρακολουθείται  η 
ρευστότητα τόσο της κυπριακής Λίρας (από 1/1/2008 του ευρώ) όσο και η ρευστότητα 
όλων των ξένων νομισμάτων μαζί. Στην Ελλάδα, παρακολουθείται η ρευστότητα όλων 
των  νομισμάτων  μαζί.  Σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  πραγματοποιούνται  διάφορα 
σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, 
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εκεί και όπου χρειάζονται. Στα πλαίσια διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας κατά το 
2007 και την προ-ευρώ περίοδο, ο Όμιλος υπολόγιζε και παρακολουθούσε μεταξύ άλλων 
ένα εσωτερικό δείκτη καθαρών ρευστών διαθεσίμων προς πελατειακές καταθέσεις για 
την  κυπριακή  Λίρα.  Τα  καθαρά  ρευστά  διαθέσιμα  αποτελούνταν  από  μετρητά, 
διατραπεζικές  καταθέσεις  και  κυβερνητικά  ομόλογα  αφαιρεμένου  του  διατραπεζικού 
δανεισμού.  Με  βάση  οδηγία  της  Κεντρικής  Τράπεζας  της  Κύπρου,  η  Τράπεζα 
υποχρεούται να διατηρεί 70% - 75% των συνολικών καταθέσεων της σε συνάλλαγμα και 
σε  στοιχεία  ενεργητικού  άμεσης  ρευστότητας.  Επίσης  οφείλει  να  παρακολουθεί  το 
δείκτης  στοιχείων  ενεργητικού  άμεσης  ρευστότητας  σε  σχέση  με  τις  συνολικές 
καταθέσεις σε ξένο νόμισμα. Ο κίνδυνος ρευστότητας στην Ελλάδα παρακολουθείται 
καθημερινά  από  την  Υπηρεσία  Διαχείρισης  Κινδύνων  Ελλάδος.  Σε  τακτά  χρονικά 
διαστήματα (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία) αποστέλλονται καταστάσεις με διάφορους 
δείκτες ρευστότητας προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας 
Ομίλου, για σκοπούς παρακολούθησης, συγκέντρωσης στοιχείων, κλπ. Με την εισαγωγή 
του  ευρώ από  την  1η  Ιανουαρίου  2008  και  μετέπειτα,  με  βάση  τη  νέα  Οδηγία  της 
Κεντρικής  Τράπεζας  της  Κύπρου  για  την  Προληπτική  Ρευστότητα  σε  Ευρώ,  θα 
υπολογίζεται και θα παρακολουθείται ο δείκτης ρευστών διαθεσίμων προς υποχρεώσεις 
για  τα  στοιχεία  των  τραπεζικών  μονάδων  του  Ομίλου  σε  ευρώ.  Επιπλέον,  με  την 
εισαγωγή  του  ευρώ,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Ομίλου  έχει  πάρει  απόφαση  για 
παρακολούθηση και διαχείριση της ρευστότητας σε ενοποιημένη βάση. Η διαδικασία 
έχει ξεκινήσει, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί, η διαχείριση της ρευστότητας θα συνεχίσει 
να  αναλαμβάνεται  από  τις  τοπικές  Υπηρεσίες  Διαχείρισης  Διαθεσίμων  (ΥΔΔ). 
Αναφορικά  με  τις  απαιτήσεις  του  Πυλώνα  2  της  Βασιλείας  ΙΙ  για  τον  κίνδυνο 
ρευστότητας, ο Όμιλος έχοντας υπόψη την υπάρχουσα υποδομή παρακολούθησης και 
διαχείρισης  της  ρευστότητας,  δεν  έκρινε  αναγκαία  τη  διακράτηση  κεφαλαίου  για 
σκοπούς κάλυψης κινδύνων ρευστότητας. 
Διαδικασίες Διαχείρισης Επιτοκιακού Κινδύνου:Το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου 
αγοράς στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο είναι ο επιτοκιακός κίνδυνος, ο οποίος πηγάζει από 
τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων στα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού του Ομίλου, που είναι ευαίσθητα σε κινήσεις επιτοκίων. Για τις καταθέσεις 
όψεως,  γίνεται  η  υπόθεση ότι  τα  επιτόκια  τους  έχουν μικρή ευαισθησία  ως  προς  τα 
επιτόκια αγοράς, βασιζόμενοι στη διαχρονική κίνηση των επιτοκίων τους σε σχέση με τις 
κινήσεις των επιτοκίων αγοράς. 
Η μέτρηση του επιτοκιακού κινδύνου πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. 
Πιο κάτω περιγράφονται τρεις βασικές μέθοδοι με τις οποίες ο Όμιλος διαχειρίζεται τον 
επιτοκιακό κίνδυνο στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο: 
(α) Επιτοκιακά Ανοίγματα (IR GAP) 

Ο  Όμιλος  διαχειρίζεται  τον  επιτοκιακό  κίνδυνο,  σε  πρώτη  φάση,  μέσω 
παρακολούθησης  των  επιτοκιακών  ανοιγμάτων  ανά  νόμισμα,  ανά  χρονικά 
διαστήματα και συνολικά. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κατατάσσονται σε 
διάφορες  χρονικές  περιόδους  ανάλογα με  το  πότε  αναπροσαρμόζεται  το  επιτόκιο 
τους. Το επιτοκιακό άνοιγμα ανά χρονικό διάστημα είναι η διαφορά των στοιχείων 
ενεργητικού από τα στοιχεία παθητικού στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

(β) Ανάλυση Ευαισθησίας για την Αλλαγή της Οικονομικής Αξίας (NPV Sensitivity) 
Επιπρόσθετα από την παρακολούθηση των επιτοκιακών ανοιγμάτων, η διαχείριση 
του  επιτοκιακού  κινδύνου  γίνεται  κατά  κύριο  λόγο  με  την  παρακολούθηση  της 
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ευαισθησίας  των  στοιχείων  ενεργητικού  και  παθητικού  του  Ομίλου  σε  διάφορα 
σενάρια αλλαγής των επιτοκίων. Η ALCO έχει καθορίσει (και αναθεωρεί ανάλογα με 
τις  συνθήκες  της  αγοράς)  όρια  όσον  αφορά  την  ευαισθησία  των  στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού του Ομίλου ανά νόμισμα και ανά χώρα δραστηριότητας 
του Ομίλου. Η ALCO έχει επίσης καθορίσει και δείκτες αναφοράς της ευαισθησίας 
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ως προς θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου 
(π.χ.  κεφαλαιακή βάση).  Την ευθύνη παρακολούθησης αυτών των ορίων και  των 
δεικτών αναφοράς έχουν οι επιμέρους μονάδες της ΔΔΚΟ. Στα σενάρια αλλαγής των 
επιτοκίων λαμβάνονται υπόψη τόσο παράλληλες όσο και μη παράλληλες αλλαγές 
στην  καμπύλη  επιτοκίων.  Επίσης  διενεργούνται  και  αναλύσεις  με  βάση  σενάρια 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. 

(γ) Ανάλυση Ευαισθησίας για την Αλλαγή στα Καθαρά Έσοδα από Τόκους (NII Sensitivity)  
Ο Όμιλος επίσης παρακολουθεί τον επιτοκιακό κίνδυνο μέσω της ευαισθησίας των 
καθαρών εσόδων του από τόκους σε διάφορα σενάρια αλλαγής των επιτοκίων. Αυτή 
η ανάλυση διενεργείται για χρονικό ορίζοντα 12 μηνών με σενάρια και παρόμοια 
όρια  και  δείκτες  παρακολούθησης,  όπως και  στην ανάλυση ευαισθησίας  (αλλαγή 
στην οικονομική αξία του Οργανισμού) των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 

Οι εποπτικές αρχές μπορεί πλέον να μην επιβάλλουν ειδική κεφαλαιακή απαίτηση για 
τον  επιτοκιακό  κίνδυνο  του  επενδυτικού  χαρτοφυλακίου  για  τις  τράπεζες  που 
παρουσιάζουν  σημαντικό  κίνδυνο  λόγω  ανοιγμάτων  ρευστότητας  μεταξύ 
παθητικού/ενεργητικού, αλλά παρακολουθούν με προσοχή την οικονομική κατάσταση 
της κάθε τράπεζας. 
Διαδικασίες  Διαχείρισης  Συναλλαγματικού  Κινδύνου:  Η  διαχείριση  του 
συναλλαγματικού κινδύνου, όπως και των υπόλοιπων κινδύνων αγοράς, γίνεται από τις 
τοπικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Διαθεσίμων (ΥΔΔ), μέσα σε ένα πλαίσιο ορίων που έχει 
εγκριθεί από την ALCO. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν ονομαστικά όρια (ανά νόμισμα, 
συνολικά, κατά τη διάρκεια της μέρας, τέλος μέρας κλπ), όρια κερδοζημιών και όρια για 
τη μέγιστη δυνητική ζημιά (Value-at-Risk/VaR). Τα όρια για ανοικτές θέσεις κατά τη 
διάρκεια των εργάσιμων ωρών είναι μεγαλύτερα από τα όρια για ανοικτές θέσεις κατά 
τις  μη  εργάσιμες  ώρες.  Η  διαχείριση  του  συναλλαγματικού  κινδύνου  γίνεται 
συνολικά/ενιαία,  τόσο  για  το  χαρτοφυλάκιο  συναλλαγών  όσο  και  για  το  τραπεζικό 
χαρτοφυλάκιο. 
a) Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς – Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών (Trading Book) 
Με  βάση  την  υφιστάμενη  πολιτική  του  Ομίλου  οποιαδήποτε  νέα  δραστηριότητα  ή 
προϊόν,  υπόκειται  σε  εξέταση  από  την  Διεύθυνση  Διαχείρισης  Κινδύνων  Ομίλου.  Η 
τελική πρόταση υποβάλλεται στην επιτροπή ALCO προς τελική έγκριση. Μέσω αυτής 
της διαδικασίας, η ΔΔΚΟ παραθέτει τις απόψεις της αναφορικά με όλους τους κινδύνους 
που μπορεί να εμπερικλείονται στη νέα δραστηριότητα ή το προϊόν και θέτει ποιοτικούς 
περιορισμούς  και  όρια.  Η ΔΔΚΟ παρακολουθεί  και  ελέγχει  σε  καθημερινή βάση τα 
χαρτοφυλάκια συναλλαγών αναφορικά με την συμμόρφωση τους προς τους ποιοτικούς 
περιορισμούς και τα όρια. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ΔΔΚΟ παρακολουθεί 
τους κινδύνους κάνοντας χρήση και άλλων τεχνικών όπως αναλύσεις σεναρίων ακραίων 
καταστάσεων  και  ανάλυση  ευαισθησίας  για  την  αλλαγή  της  οικονομικής  αξίας  των 
χαρτοφυλακίων που θα επέλθει σε διάφορα σενάρια αλλαγών των επιτοκίων (και για 
παράλληλες και για μη-παράλληλες αλλαγές). 
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b) Ανοίγματα σε μετοχές που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 
Ο Όμιλος έχει διαχωρίσει τις επενδύσεις σε μετοχές, στις ακόλουθες κατηγορίες: 
(α) Στοιχεία αποτιμώμενα στη δίκαιη αξία μέσω του λογαριασμού αποτελεσμάτων, 
τα οποία αποτελούνται από δύο κατηγορίες: 

•  Στοιχεία που κατέχονται για εμπορία: αποτελούνται από αξίες που αγοράστηκαν 
με σκοπό την άμεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των 
τιμών ή περιλαμβάνονται σε χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη 
βραχυπρόθεσμη  κερδοφορία.  Η δίκαιη  αξία  θεωρείται  ως  η  τιμή  αγοράς  στο 
κλείσιμο κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που 
προκύπτει από την αναπροσαρμογή τους αυτή, αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων.

• Στοιχεία  που  ο  Όμιλος  επέλεξε  να  τα  αποτιμήσει  στη  δίκαιη  αξία  μέσω του 
λογαριασμού  αποτελεσμάτων.  Η  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνει 
χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού  που  διαχειρίζονται  ενιαία  με 
χρηματοοικονομικές  υποχρεώσεις  και  η  απόδοση  τους  εκτιμάται  με  βάση  τη 
δίκαιη αξία τους. 

Οι  επενδύσεις  αυτές  αναγνωρίζονται  και  αποτιμώνται  στη  δίκαιη  αξία  τους.  Δεν 
επιτρέπεται η μεταφορά των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας αυτής σε 
άλλη κατηγορία καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής τους. 
(β) Στοιχεία που είναι διαθέσιμα για πώληση 
Στοιχεία τα οποία πρόκειται να κρατηθούν για μια αόριστη χρονική περίοδο και μπορεί 
να  διατεθούν  για  πώληση,  για  να  ικανοποιήσουν  ανάγκες  ρευστότητας,  ή  λόγω 
αυξομείωσης ισοτιμιών συναλλάγματος ή αλλαγές στις τιμές αξιών, κατατάσσονται ως 
διαθέσιμα για πώληση. 

Οι  επενδύσεις  αυτές  αναγνωρίζονται  αρχικά  στη  δίκαιη  αξία  τους, 
συμπεριλαμβανομένων  των  εξόδων  συναλλαγής.  Μετά  την  αρχική  αναγνώριση,  οι 
επενδύσεις αυτές αποτιμώνται στη δίκαιη αξία τους. Για εισηγμένες αξίες, η δίκαιη αξία 
θεωρείται ως η τιμή αγοράς στο κλείσιμο κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Για τις μη 
εισηγμένες αξίες, η δίκαιη αξία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες μεθόδους 
υπολογισμού  της  δίκαιης  αξίας,  αναπροσαρμοσμένες  για  να  αντιπροσωπεύουν  τα 
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  του  συγκεκριμένου  εκδότη.  Στις  περιπτώσεις  όπου  η  τιμή 
κτήσης προσεγγίζει την υπολογιζόμενη δίκαιη αξία τότε ως δίκαιη αξία θεωρείται η τιμή 
κτήσης. Οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει από την αναπροσαρμογή 
στη  δίκαιη  αξία  μεταφέρεται  στα  αποθεματικά  επανεκτίμησης.  Η  κατάταξη  των 
επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται την ημέρα κτήσης τους. Οι επενδύσεις σε 
μετοχές που κατέχονται για εμπορία περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 
Οι υπόλοιπες επενδύσεις σε μετοχές περιλαμβάνονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. 
Ο  Όμιλος  διαχειρίζεται  τον  κίνδυνο  τιμών  χρηματιστηρίου  του  τραπεζικού 
χαρτοφυλακίου  μέσω  πολιτικών  και  διαδικασιών  καθορισμού  και  παρακολούθησης 
ορίων, όπως και για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. 
23  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΟΝ  ΠΥΛΩΝΑ  3  ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007     
            
b. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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Η επιτροπή θεωρεί ότι ο λειτουργικός κίνδυνος συμπεριλαμβάνεται στους σημαντικούς 
κινδύνους  που  αναλαμβάνουν  οι  τράπεζες  και  κατά  συνέπεια  πρέπει  να  λαμβάνεται 
υπόψη  στον  υπολογισμό  των  ελαχίστων  κεφαλαιακών  απαιτήσεων.  Σύμφωνα  με  το 
πλαίσιο  αρχών  της  νέας  Συνθήκης  (Basel  II).  Ως  λειτουργικός  ορίζεται  ο  κίνδυνος 
πιθανής  ζημιάς  που  απορρέει  από  ελλιπείς  ή  ανεπιτυχείς  εσωτερικές  στην  τράπεζα 
διαδικασίες  ελέγχου,  σε  παραβιάσεις  των  εσωτερικών  διαδικασιών  από  ανθρώπινες 
ενέργειες (λάθος ή απάτη), σε ανεπαρκή συστήματα διοίκησης και πληροφορικής και σε 
εξωτερικούς παράγοντες. Για λόγους κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τις προτάσεις 
της  Επιτροπής  Βασιλείας,  ο  νομικός  κίνδυνος,  δηλαδή  ζημιά  η  οποία  οφείλεται  σε 
νομικές  ενέργειες  συμπεριλαμβάνεται  στον  λειτουργικό  κίνδυνο.  Εξαιρείται  ο 
στρατηγικός κίνδυνος και ο κίνδυνος φήμης. Δεδομένων των σημαντικών εξελίξεων στο 
χρηματοοικονομικό  χώρο,  τόσο  στο  θεσμικό  πλαίσιο  όσο  και  στην  ανάπτυξη  και 
εφαρμογή νέας τεχνολογίας, οι οποίες αυξάνουν και το ύψος του λειτουργικού κινδύνου, 
η  Επιτροπή  Βασιλείας  εισηγείται  την  μέτρηση  του  λειτουργικού  κινδύνου  και  την 
ένταξη,  από το έτος 2006,  των μετρήσεων αυτών στον υπολογισμό της κεφαλαιακής 
επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, ταυτόχρονα με την προτεινόμενη, τροποποιημένη 
σε σχέση με την υφιστάμενη μέθοδο μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. Αντίθετα με 
τους παραδοσιακούς κινδύνους ή αγοράς, ο λειτουργικός δεν είναι εύκολα μετρήσιμος 
αφού είναι περισσότερο ποιοτικός παρά ποσοτικός κίνδυνος και  αναφέρεται σε όλα τα 
είδη κινδύνων που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι αγοράς, είτε ως 
πιστωτικοί  κίνδυνοι.  Ως  εκ  τούτου η  μέθοδος  μέτρησης  απαιτεί   κάποιο  βαθμό 
απλούστευσης. Σύμφωνα με το προηγούμενο πλαίσιο του 1988, τα ποσοστά στάθμισης 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων είχαν  καθοριστεί  και  σχετίζονταν  περισσότερο με  τον 
πιστωτικό κίνδυνο και ήταν ακόμα υψηλότερα για να καλύπτουν άλλες μορφές κινδύνου 
εκτός  από  τον  πιστωτικό.  Καθώς  όμως  στο  νέο  εποπτικό  πλαίσιο  προτείνονται 
συγκεκριμένες μεθοδολογίες αποκλειστικά για τον πιστωτικό κίνδυνο, μένουν ακάλυπτοι 
κίνδυνοι  άλλων μορφών.  Έτσι,  η  Επιτροπή αναφέρει  επιπρόσθετους  κανόνες για  τον 
λειτουργικό κίνδυνο, που κυρίως αναφέρονται  στην αυξημένη πολυπλοκότητα και στο 
μεγάλο εύρος των τραπεζικών εργασιών καθώς επίσης και στη χρήση των υπολογιστικών 
συστημάτων.  Το  σημαντικότερο  γεγονός  σχετικά  με  το  νέο  πλαίσιο  υπολογισμού 
κεφαλαιακών απαιτήσεων που προτείνει η Επιτροπή έχει να κάνει με ειδική κεφαλαιακή 
απαίτηση  έναντι  του  λειτουργικού  κινδύνου,  το  οποίο  θέτει  τους  νέους  κανόνες  σε 
συνεργασία  με  τους  εθνικούς  φορείς  και  τις  κεντρικές  τράπεζες.  Μέσα  από  το  νέο 
πλαίσιο  προβλέπονται  ξεχωριστές  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  βάσει  αντίστοιχων 
μεθοδολογιών  μέτρησης.  Με  την  προσθήκη  του  λειτουργικού  Κινδύνου  ο  Δείκτης 
Κεφαλαιακής Επάρκειας  διαμορφώνεται ως εξής : 

 Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια + Εύκολα Ρευστοποιήσιμα Διαθέσιμα                          ≥ 8% 
       Σταθμισμένο Ενεργητικό ως προς Κίνδυνο (Πιστωτικό + Αγοράς+ Λειτουργικό)  

Το  Σταθμισμένο  ως  προς  τον  αναλαμβανόμενο  Κίνδυνο  Ενεργητικό  καθορίζεται 
πολλαπλασιάζοντας  τις  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  για  τον  κίνδυνο  αγοράς  και  το 
λειτουργικό  κίνδυνο  επί  12,5  (που  είναι  το  αντίστροφο  της  ελάχιστης  κεφαλαιακής 
απαίτησης του 8%) και προσθέτοντας το σταθμισμένο ενεργητικό ως προς τον πιστωτικό 
κίνδυνο.
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ΕΙΔΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1. Εσωτερική Απάτη
Εξαπάτηση από το προσωπικό, πράξεις που διαπράττονται με πρόθεση καταδολίευσης, 
όπως σκόπιμα λανθασμένη αναφορά συναλλαγματικών θέσεων, κλοπή από υπαλλήλους.
2. Εξωτερική Απάτη
Εξαπάτηση  από  το  εξωτερικό  περιβάλλον,  πράξεις  που  διαπράττονται  από  τρίτο  με 
πρόθεση καταδολίευσης, υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων ή καταστρατήγηση της 
νομοθεσίας.  Ληστεία,  πλαστογράφηση,  παράνομη  διαπραγμάτευση  επιταγών  και 
πειρατεία στα ηλεκτρονικά συστήματα (computer hacking).
3. Πρακτικές σε θέματα απασχόλησης και ασφάλειας στο χώρο εργασίας
Πράξεις αντίθετες με την εργατική νομοθεσία και τη νομοθεσία και τις συμβάσεις για 
την υγιεινή και ασφάλεια, πληρωμές αποζημιώσεων για σωματική βλάβη ή πρακτικές 
αντίθετες  με  τους  κανόνες  περί  πολιτιστικής  πολυμορφίας/διακριτικής  μεταχείρισης, 
οργανωμένες  δραστηριότητες  των  υπαλλήλων  (π.χ.  απεργία)  αιτήσεις  διακανονισμού 
διακρίσεων, και γενική ευθύνη.
4. Πελάτες, προϊόντα και Επιχειρηματικές Πρακτικές
Ακούσια  ή  εξ’  αμελείας  παράλειψη εκπλήρωσης  επαγγελματικής  υποχρέωσης  έναντι 
πελάτη (περιλαμβανομένων των απαιτήσεων εμπιστοσύνης και εντιμότητας), ή από τη 
φύση ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών  των 
πελατών,  ακατάλληλες  εμπορικές  συναλλαγές  στους  λογαριασμούς  της  Τράπεζας, 
ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, και πωλήσεις μη εγκεκριμένων προϊόντων.
5. Βλάβη σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Απώλεια ή βλάβη ενσώματων περιουσιακών στοιχείων λόγω φυσικών καταστροφών ή 
άλλων γεγονότων, τρομοκρατία, βανδαλισμός, σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα.
6. Διακοπή δραστηριότητας και δυσλειτουργία συστημάτων
 Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστημάτων, αδυναμία 
μηχανημάτων και προγραμμάτων, προβλήματα στις επικοινωνίες.
7. Εκτέλεση, παράδοση και διαχείριση διαδικασιών
α)  Εκτέλεση  Διαδικασίας  –  Ανεπάρκειες  στην  επεξεργασία  των  συναλλαγών  ή  στη 
διαχείριση των διαδικασιών και από τις σχέσεις με τους εμπορικούς αντισυμβαλλομένους 
και  τους  πωλητές.  Λανθασμένη  καταχώρηση  δεδομένων,  αδυναμία  διαχείρισης 
εχεγγύων,  ελλιπή  νομικά  έντυπα  /  έγγραφα,  μη  εξουσιοδοτημένη  πρόσβαση  σε 
λογαριασμούς  πελατών,  μη  συμμόρφωση  συμβαλλομένων  μερών  (μη  πελατών). 
Διαφορές / αμφισβήτηση όρων συμφωνίας με προμηθευτές.
β) Σχεδιασμός Διαδικασίας – Αδυναμίες ή ελλείψεις στο σχεδιασμό των διαδικασιών.
γ) Αδυναμία Συστημάτων Πληροφορικής – Αδυναμίες ή ελλείψεις στο σχεδιασμό των 
συστημάτων πληροφορικής.

Πίνακας   7  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Για να υπάρχει μία αποτελεσματική διαχείριση από μία τράπεζα οποιουδήποτε
μεγέθους, θα πρέπει να υπάρχουν

•  Ξεκάθαρες στρατηγικές και σωστή επίβλεψη από το διοικητικό συμβούλιο και
       τη διεύθυνση
•  Δυνατή κουλτούρα κατανόησης και αντιμετώπισης του λειτουργικού κινδύνου
•  Ξεκάθαρες γραμμές ευθυνών και αρμοδιοτήτων
•  Διαχωρισμός καθηκόντων
•  Αποτελεσματικός τρόπος εσωτερικής αναφοράς
•  Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης εργασιών

Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει να υπάρξει
•  Εκπαίδευση του προσωπικού, σε ατομικές και εταιρικές αξίες, νοοτροπίες,
       ικανότητες και συμπεριφορές οι οποίες καθορίζουν τη δέσμευση της
       Τράπεζας προς τους λειτουργικούς κινδύνους
•  Εφαρμογή σωστών υποδομών, διαδικασιών και ελέγχων
•  Συνεργασία με εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο

Ο κύκλος διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου συνίσταται:  
1. Αναγνώριση / Αξιολόγηση
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Η Τράπεζα πρέπει να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους που υπάρχουν στα 
προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και συστήματα. 
Οι τρόποι αναγνώρισης και αξιολόγησης είναι

•  Μέτρηση- Συστηματικά να εντοπίζονται και να καταγράφονται η συχνότητα,
η  σπουδαιότητα,  και  άλλα  σχετικά  στοιχεία  των  γεγονότων  που  φέρνουν  απώλειες. 
Χρειάζεται να υπολογίσουμε την πιθανότητα να γίνει κάτι που θα φέρει απώλεια (loss), 
καθώς και το πιθανό μέγεθος αυτής της απώλειας.

•  Διαχωρισμός των κινδύνων- Τα τμήματα κατατάσσονται αναλόγως των τύπων
των κινδύνων, ώστε να ανακαλύπτονται και να ιεραρχούνται.

•  Δείκτες κινδύνου- Οικονομικά και στατιστικά στοιχεία όπως πχ η συχνότητα
των λαθών και παραλήψεων, οι βλάβες και διακοπές ηλεκτρονικών υπολογιστών.

• Αξιολόγηση από τον ίδιο οργανισμό
2. Επιτήρηση/ Έλεγχος
Οι  συνεχείς  δραστηριότητες  επιτήρησης  προσφέρουν  το  πλεονέκτημα  της  γρήγορης 
εντόπισης και διόρθωσης ανεπαρκειών και ελλείψεων στις διαδικασίες για την διαχείριση 
των λειτουργικών κινδύνων. Η συχνότητα της επιτήρησης πρέπει να αντανακλά τους 
αναμιγμένους κινδύνους, καθώς επίσης την συχνότητα και το είδος των αλλαγών στο 
επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα κύρια μέσα για τον έλεγχο των κινδύνων είναι η δημι-
ουργία  μιας  σωστής  υποδομής,  η  δημιουργία  καλών  εσωτερικών  διαδικασιών  και 
ελέγχων, και η ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου. Στα κύρια μέσα είναι συλλογή/αξιολόγηση 
συμβάντων,  καταγραφή/αξιολόγηση  Δεικτών  Κινδύνου,  Αξιολόγηση  από  το  ίδιο  το 
Τμήμα/Υπηρεσία/Κατάστημα, δημιουργία Μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης 
κινδύνων και ετοιμασία/υποβολή αναφορών.
3. Μείωση
Υπάρχουν σημαντικοί λειτουργικοί κίνδυνοι που έχουν μικρή πιθανότητα να συμβούν 
αλλά ενδεχομένως να έχουν μεγάλη οικονομική επίδραση σε ένα οργανισμό. Πχ φυσικές 
καταστροφές. Τρόποι μείωσης των λειτουργικών κινδύνων είναι η χρήση ασφαλειών, και 
η επένδυση στην κατάλληλη τεχνολογία, όπως νέα συστήματα ασφάλειας για το τμήμα 
πληροφορικής. Τέλος η γνώση από  το προσωπικό της Τράπεζας  των πιθανών κινδύνων 
που ενδέχεται να υφίστανται στον τομέα της εργασίας του και τα μέτρα που λαμβάνει ο 
κάθε υπάλληλος για την πρόληψη και αποφυγή των κινδύνων αυτών είναι βαρύνουσας 
σημασίας. Εξ αντικειμένου οι εργασίες της τράπεζας εμπεριέχουν κινδύνους, και κάποιοι 
από αυτούς είναι μερικές φορές αναπόφευκτοι. Με σωστή κουλτούρα και πρόληψη είναι 
εφικτή η μείωση και αποτροπή ενδεχόμενων ζημιών, γεγονός που προσφέρει επιπλέον 
αξία στην εταιρεία και τους μετόχους της. 

Οι προτεινόμενες από την Επιτροπή Βασιλείας μέθοδοι υπολογισμού της κεφαλαιακής 
επάρκειας από το λειτουργικό κίνδυνο είναι τρεις, εκ των οποίων κάθε πιστωτικό ίδρυμα 
επιλέγει εκείνη που κρίνει ότι ευνοεί την κεφαλαιακή του επάρκεια χωρίς να επιτρέπεται 
στην συνέχεια την μετακίνηση από μέθοδο σε μέθοδο. Μπορούν όμως να χρησιμοποιούν 
παράλληλα τη μέθοδο του βασικού δείκτη ή την τυποποιημένη μέθοδο για μέρος των 
λειτουργιών  τους  ενώ  για  το  υπόλοιπο  μέρος  την  προηγμένη  μέθοδο.  Οι  διεθνώς 
δραστηριοποιούμενες  τράπεζες  και  οι  τράπεζες  με  ιδιαίτερη  έκθεση στο  λειτουργικό 
κίνδυνο ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη μέθοδο εκείνη που προσιδιάζει στο προφίλ 
κινδύνου που τις χαρακτηρίζει. Ο υπολογισμός και η μέτρηση του λειτουργικού κινδύνου 
όπως έχει αναφερθεί είναι μια δύσκολη εργασία, η οποία ακόμα βρίσκεται σε αρχικό 
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στάδιο  ανάπτυξης  και  για  αυτό  η  Επιτροπή  ενθαρρύνει  τις  αρχές  και  τις  κεντρικές 
τράπεζες να προτείνουν λύσεις. 

Οι αναφερόμενοι στη συνέχεια μέθοδοι απαιτούν την διακράτηση κεφαλαίων για την 
κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου που υπολογίζονται βάσει συγκεκριμένου σταθερού 
ποσοστού επί του κύκλου εργασιών. Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές μεθόδοι αποτίμησης 
του λειτουργικού κινδύνου. 

0α) Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach) 

Σύμφωνα  με  την  προσέγγιση  αυτή  η  κεφαλαιακή  απαίτηση  έναντι  του  λειτουργικού 
κινδύνου  ορίζεται  ως  το  γινόμενο  ενός  βασικού  δείκτη  που  αντιπροσωπεύει  την 
συνολική έκθεση του πιστωτικού ιδρύματος στο λειτουργικό κίνδυνο επί ένα σταθερό 
συντελεστή  A  που  θα  καθοριστεί  από  τις  εποπτικές  αρχές.  Ως  βασικός  δείκτης 
προτείνεται αυτός των μεικτών εσόδων (gross income) 24 ενώ η τιμή του συντελεστή α 
προτείνεται να είναι της τάξης του 15%. ( η Επιτροπή μελετά την τελική τιμή αυτού του 
συντελεστή)

Έτσι  ο  τύπος  υπολογισμού  του  απαιτούμενου  κεφαλαίου  για  την  κάλυψη 
λειτουργικών κινδύνων είναι : 

ΚΒΙΑ = GI * 15% 
Όπου GI ο μέσος όρος του ακαθάριστου εισοδήματος της τράπεζας τα τελευταία τρία 
χρόνια  και  ΚΒΙΑ  οι  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  στην  Basic  Indicator  Approach  για  τον 
λειτουργικό κίνδυνο. 

Οι  τράπεζες  οι  οποίες  θα  χρησιμοποιήσουν  αυτή  την  μέθοδο  «ενθαρρύνονται  να 
συμμορφωθούν με τις οδηγίες της Επιτροπής σύμφωνα με το κείμενο Αρχές Βέλτιστης 
Πρακτικής για τη Διαχείριση και την Εποπτεία του Λειτουργικού Κινδύνου» 25

Δεν   υπάρχουν  κριτήρια  για  την  εφαρμογή  της  μεθόδου,  ωστόσο  όλες  οι  Τράπεζες 
αναμένεται να εφαρμόσουν τις προδιαγραφές για “Sound Practices for the Management 
and  Supervision  of  Operational  Risk” που  εξέδωσε  η  επιτροπή τον  Φεβρουάριο  του 
2003.  Ο  οικονομικός  δείκτης  είναι  αντιπροσωπευτικός  της  δραστηριότητας  του 
τραπεζικού  ιδρύματος  και  συνεπώς  και  της  αντίστοιχης  έκθεσης  στο  λειτουργικό 
κίνδυνο. 

24  Στα μικτά έσοδα περιλαμβάνονται τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα πλέον των καθαρών μη επιτοκιακών 
εσόδων (όπως αυτά ορίζονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές ή και τα εθνικά λογιστικά πρότυπα), πριν 
αφαιρεθούν οι προβλέψεις και τα λειτουργικά έξοδα ενώ εξαιρούνται πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές 
από την πώληση τίτλων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και  δεν περιλαμβάνονται ανόργανα ή έκτακτα 
έσοδα καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες

25  Basel Committee (2003): Sound Practices for management and supervision of Operational Risk, 
February. 
 

0β) Τυποποιημένη προσέγγιση (Standardized Approach) 
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 Η δεύτερη μέθοδος ονομάζεται τυποποιημένη (Standardized Approach)  και σε αυτήν 
προτείνεται  εξειδίκευση  των  συντελεστών  κατά  τραπεζική  δραστηριότητα  και  χρήση 
διαφορετικών οικονομικών δεικτών κατά περίπτωση. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια 
εξελιγμένη  παραλλαγή  της  προηγούμενης  καθώς  αναγνωρίζει  ότι  ο  λειτουργικός 
κίνδυνος διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης

Οι  δραστηριότητες  του  πιστωτικού  ιδρύματος  ορίζονται  κατανέμονται  σε 
συγκεκριμένους  επιχειρηματικούς  τομείς  εποπτικά  καθορισμένους.  Οι  Τράπεζες 
σύμφωνα με αυτή την εναλλακτική λύση, χωρίζουν τις δραστηριότητες τους σε οκτώ 
βασικές κατηγορίες  επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Η κεφαλαιακή απαίτηση έναντι 
του λειτουργικού κινδύνου προσδιορίζεται αναλυτικά για κάθε τομέα επιχειρηματικής 
δραστηριότητας  ως  το  γινόμενο  του  δείκτη  που  αντιπροσωπεύει  την  έκθεση  του 
συγκεκριμένου  τομέα  στο  λειτουργικό  κίνδυνο  (για  λόγους  συγκρισιμότητας  με  την 
προηγούμενη μέθοδο ο δείκτης είναι μικτά έσοδα) επί ένα σταθερό εποπτικό συντελεστή 
β. Οι εν λόγω επιχειρηματικοί τομείς, οι συμπεριλαμβανόμενες δραστηριότητες και οι 
προτεινόμενοι συντελεστές β παρατίθενται στον πίνακα 8 : 

Πίνακας 8 
Χαρτογράφηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Επιχειρηματικός Τομέας β Δραστηριότητες 
Επενδυτική Τραπεζική Χρηματοδότηση 

μεγάλων επιχειρήσεων 
18% Επιχειρηματική τραπεζική 

Χρηματοδότηση κεντρικών , τοπικών 
κυβερνήσεων 
Επενδυτική τραπεζική 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Διαπραγμάτευση και 
πωλήσεις 

18% Πωλήσεις, market making 
Διαχείριση  ιδίων  θέσεων,  διαχείριση 
διαθεσίμων 

Παραδοσιακές 
τραπεζικές εργασίες 

Λιανική Τραπεζική 12% Λιανική τραπεζική 
Διαχείριση περιουσίας ιδιωτών 
Διαχείριση πιστωτικών καρτών 

Εμπορική Τραπεζική 15% Χρηματοδότηση έργων, κτηματομεσιτεία, 
εμπορική χρηματοδότηση, χρηματοδοτική 
μίσθωση, Ε/Ε 

Πληρωμές και 
διακανονισμοί 

18% Υπηρεσίες πελατών 

Υπηρεσίες 
πρακτόρευσης 

15% Θεματοφυλακή 
Εταιρική εκπροσώπηση 
Corporate trust 

Λοιπές εργασίες Διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων 

12% Διαχείριση διακεκριμένων κεφαλαίων 
Διαχείριση κεφαλαίων 

Λιανική 
χρηματομεσιτεία 

12% Λιανική χρηματομεσιτεία 

Πίνακας 8. Χαρτογράφηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Πηγή: Μ.Χαραλαμπίδης «Οι νέες 
προτάσεις για την αναθεώρηση του πλαισίου κεφαλαιακή επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων 
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παρουσίαση,  ανάλυση  και  κριτική»  από  το  βιβλίο  «Το  νέο  ευρωπαϊκό  χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον τάσεις και προοπτικές» Γ.Προβόπουλος, Χρ. Γκόρτσος 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στην Standardized Approach που θα υπολογίζονται με αυτή 
την μέθοδο δίδονται από τον τύπο : 

8 

KSTA= Σ Ki 
I=1 

Όπου Ki = β* GIi  , i=1,……8 και GIi ο λεγόμενος και δείκτης έκθεσης ο μέσος 
όρος του ακαθάριστου εισοδήματος (Gross Income) της τράπεζας, των τελευταίων τριών 
ετών για την συγκεκριμένη κατηγορία-δραστηριότητα. 
Ο συντελεστής β κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας αντανακλά τη σχέση των 
λειτουργικών ζημιών του κλάδου σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του πιστωτικού 
ιδρύματος.  Τα  εποπτικά  κεφάλαια  για  τον  λειτουργικό  κίνδυνο  υπολογίζονται  ως 
ποσοστό του ακαθάριστου εισοδήματος για κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Το  άθροισμα  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  των  επιμέρους  τομέων  δραστηριότητας 
αποτελεί  την  συνολική  κεφαλαιακή  απαίτηση  του  πιστωτικού  ιδρύματος  έναντι  του 
λειτουργικού κινδύνου. Όπως διαπιστώνεται από τη στάθμιση των λειτουργικών ζημιών 
σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα από τον πίνακα 3, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις 
έναντι του λειτουργικού κινδύνου δεν μπορεί να αποτελούν λιγότερο από το 12% των 
συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Για την εφαρμογή της Τυποποιημένης Προσέγγισης απαιτείται η εκπλήρωση ορισμένων 
κριτηρίων.26   Γενικότερα  η  επιτροπή  έθεσε  τον  πήχη  ψηλότερα  σε  ότι  αφορά  την 
τυποποιημένη μέθοδο και οι απαιτήσεις πλησίασαν αυτές τις προηγμένης μεθόδου.
 Η Επιτροπή έχει κάνει πλέον πιο συγκεκριμένες προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες : «Η 
τράπεζα πρέπει να έχει ένα σύστημα διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου με σαφείς 
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αρμοδιότητες ανατεθειμένες ανά τμήμα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου. Το τμήμα 
διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει : 

• Να αναπτύσσει  στρατηγικές  για  την  αναγνώριση,  αποτίμηση,  παρακολούθηση 
και έλεγχο-περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου. 

• Να  σχεδιάζει  και  να  εκτελεί  τη  μεθοδολογία  αποτίμησης  του  λειτουργικού 
κινδύνου του ιδρύματος.

• Να σχεδιάζει και να εκτελεί ένα σύστημα αναφοράς λειτουργικών κινδύνων» 

Επίσης  θα  «πρέπει  να  γίνεται  συστηματική  συλλογή  δεδομένων  ανά  κατηγορία-
δραστηριότητα. Το σύστημα αποτίμησης του λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να είναι 
ενσωματωμένο στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων της τράπεζας και το σύνολο των 
παραγόμενων  πληροφοριών  που  παρέχει,  θα  πρέπει  να  παίζει  εξέχοντα  ρόλο  στην 
αναφορά και ανάλυση κινδύνων». 

Επίσης, οι νέοι κανόνες που υπάρχουν στο 3ο  Συμβουλευτικό Κείμενο, αναφέρουν πως 
θα πρέπει να υπάρχει συχνή ενημέρωση των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και του 
διοικητικού συμβουλίου για την έκθεση της τράπεζας σε λειτουργικό κίνδυνο
Σημειώνεται επίσης ότι τα πιστωτικά ιδρύματα εναλλακτικά μπορούν μετά από έγκριση 
των  εθνικών  εποπτικών  αρχών,  να  χρησιμοποιήσουν  για  τον  υπολογισμό  των 
κεφαλαιακών  απαιτήσεων  έναντι  του  λειτουργικού  κινδύνου  την  Εναλλακτική 
Τυποποιημένη Προσέγγιση27. 

26 Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 620 – 625
27  Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, υποσημείωση 
91, σελ. 122

Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκθεσης των 
εθνικών εποπτικών αρχών,  οι  τράπεζες  θα  μπορούν  να  υπολογίζουν  το  απαιτούμενο 
κεφάλαιο  με  την  ίδια  μεθοδολογία  όπως  και  στην  τυποποιημένη  μέθοδο  για  τις  6 
κατηγορίες – δραστηριότητες εκτός των Retail και Commercial Banking. Η κεφαλαιακή 
απαίτηση για αυτές τις δύο κατηγορίες δραστηριότητες θα υπολογίζονται ως εξής : 
Ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών του συνόλου των απαιτήσεων (‘Loans and 
Advances’) της τράπεζας, πολλαπλασιασμένος με το συντελεστή 0,035, θα αντικαθιστά 
το  ακαθάριστο  εισόδημα  των  συγκεκριμένων  κατηγοριών  –  δραστηριοτήτων  ως  το 
δείκτη  έκθεσης.  Οι  συντελεστές  β  παραμένουν  αμετάβλητοι  για  κάθε  κατηγορία  – 
δραστηριότητα.  Έτσι  οι  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  για  τις  συγκεκριμένες  κατηγορίες-
δραστηριότητες είναι : 

ΚRB=0,035 ×LARB × βRB και ΚCB=0,035 ×LACB × βCB

Όπου  LARB  και  LACB  ο  μέσος  όρος  των  τριών  τελευταίων  ετών  των  συνολικών 
απαιτήσεων στο Retail και Commercial Banking αντίστοιχα. 
Ο  υπολογισμός  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  για  τον  λειτουργικό  κίνδυνο  υπό  τη 
μέθοδο ASA (Alternative Standardized Approach) θα γίνεται ως εξής :

                          
                           ΚASA=Σi=1…8 & i≠3,4Ki + Σi=3,4Ki 
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Οι τράπεζες θα μπορούσαν να ενοποιήσουν αν επιθυμούσαν τις δύο κατηγορίες αλλά θα 
έπρεπε να χρησιμοποιούσαν τον μεγαλύτερο συντελεστή β από αυτές της κατηγορίες – 
δραστηριότητες δηλ. β=15%. 

Ανάλογα αν δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν τις δραστηριότητές τους από τις υπόλοιπες 
6  κατηγορίες,  θα  μπορούσαν  να  τις  ενοποιήσουν  χρησιμοποιώντας  όμως συντελεστή 
β=18%28

 
Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων με τις μεθόδους του βασικού δείκτη 
και  της  τυποποιημένης,  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  από  τις  εποπτικές  αρχές  η 
ενδεχόμενη περιορισμένη αντιπροσωπευτικότητα των ακαθάριστων εισοδημάτων ενός 
πιστωτικού ιδρύματος, ως δείκτης για τον προσδιορισμό των εν λόγω απαιτήσεων .

γ) Εξελιγμένες μέθοδοι μέτρησης (Advanced Measurement Approaches) 

Η τρίτη μέθοδος  είναι  η  εσωτερική  μέτρηση (Advanced Measurement Approach).  Η 
Επιτροπή  Βασιλείας  αναγνωρίζοντας  το  εύρος  των  εσωτερικών  μεθοδολογιών  που 
βρίσκονται σε εξέλιξη και επιθυμώντας να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξή τους, 
αρκείται  στον  προσδιορισμό των ποιοτικών και  ποσοτικών κριτηρίων που  πρέπει  να 
πληρούν ώστε να γίνουν εποπτικά αποδεκτές29. 
28 Προφανώς σε αυτή τη περίπτωση, αν κάποια τράπεζα δεν προσβλέπει στην υιοθέτηση της προηγμένης 
μεθόδου μέτρησης, τότε τη συμφέρει να παραμείνει στη βασική μέθοδο. 
29 Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 620-623, 
626-641 

Η φιλοσοφία της Επιτροπής Βασιλείας είναι ότι  τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
αναπτύσσουν  εσωτερικές  μεθοδολογίες  βασισμένες  σε  ιστορικά  στοιχεία,  οι  οποίες 
εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εποπτικά κριτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
τον  προσδιορισμό  των  συναφών  κεφαλαιακών  απαιτήσεων.  Οι  εξελιγμένες  μέθοδοι 
μέτρησης περιλαμβάνουν μια σειρά μεθοδολογιών που ταξινομούνται στις Εσωτερικές 
Μεθόδους  μέτρησης,  τις  Μεθόδους  Κατανομής  Ζημιών  και  τις  Μεθόδους  Καρτών 
Επιδόσεων. 

Δύο  λόγια  για  την  κάθε  μέθοδο,  στις  εσωτερικές  μεθόδους  μέτρησης  τα  πιστωτικά 
ιδρύματα  υπολογίζουν  τις  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  βασιζόμενα  στην  εκτίμηση  των 
αναμενόμενων λειτουργικών ζημιών, υποθέτοντας ότι έχει σχέση μεταξύ αναμενόμενων 
και μη αναμενόμενων ζημιών σταθερή. Η μέθοδος κατανομής ζημιών διαφέρουν από τις 
προαναφερθείσες στο ότι  στοχεύουν στην απευθείας εκτίμηση των μη αναμενόμενων 
ζημιών και όχι μέσω μιας υπόθεσης για τις σχέσεις τους με τις αναμενόμενες, και τέλος η 
μέθοδος  καρτών  επιδόσεων  προσδιορίζει  την  κεφαλαιακή  απαίτηση  έναντι  του 
λειτουργικού κινδύνου σε συνολικό επίπεδο και κατανέμεται στους διάφορους τομείς 
δραστηριότητας,  η  συνολική  όσο  και  οι  επιμέρους  κεφαλαιακές  απαιτήσεις 
μεταβάλλονται διαχρονικά ανάλογα με τις επιδόσεις που εμφανίζει ο κάθε τομέας και το 
πιστωτικό ίδρυμα. 
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Οι Τράπεζες σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 
με  βάση  την  δική  τους  μεθοδολογία  αποτίμησης  λειτουργικών  κινδύνων.  Για  να 
εφαρμοσθεί η  μεθοδολογία θα πρέπει  να εκπληρώνονται  μια σειρά από ποιοτικά και 
ποσοτικά κριτήρια. Οι Τράπεζες που θα ακολουθήσουν αυτή την εναλλακτική λύση θα 
πρέπει  να  υπολογίζουν  τις  κεφαλαιακές  τους  απαιτήσεις  λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  τον 
τρόπο  κατανομής  των  τραπεζικών  δραστηριοτήτων  σύμφωνα  με  την  προηγούμενη 
μέθοδο, υπολογίζοντας από ιστορικά δεδομένα και για συγκεκριμένες παραμέτρους την 
πιθανότητα να συμβούν ανάλογες  περιπτώσεις  σε κάποιο βάθος χρόνου και  τη μέση 
απώλεια ανά  περίπτωση.  Οι  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  των τραπεζών που  εφαρμόζουν 
αυτή  τη  λύση  δεν  μπορούν  να  είναι  μικρότερες  από  το  75%  των  κεφαλαιακών 
απαιτήσεων  που  θα  υπολογίζονταν  σύμφωνα  με  την  Standardized  μέθοδο,  το  οποίο 
συνεπάγεται ένα επίπεδο κεφαλαίων 9% των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων. 

Κάθε  εσωτερικό  υπόδειγμα περιλαμβάνει  τρία  διαδοχικά  στάδια  πρώτο την  συλλογή 
δεδομένων,  δεύτερο  τη  διαδικασία  καταγραφής  ζημιών  και  τρίτο  το  στατιστικό 
υπόδειγμα  υπολογισμού  ζημιών.  Η  συλλογή  δεδομένων  θα  πρέπει  να  αφορά  κατ΄ 
ελάχιστο περίοδο παρατηρήσεων διάρκειας 5 ετών. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι 
κεφαλαιακές απαιτήσεις θα υπολογίζονται ως το άθροισμα των αναμενόμενων και των 
μη  αναμενόμενων  ζημιών  εκτός  αν  οι  τράπεζες  μπορούν  να  αποδείξουν  ότι  οι 
αναμενόμενες ζημιές «συλλαμβάνονται» από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι τράπεζες για την χρήση των μεθόδων 
είναι οι ακόλουθες30:  

 Α) Τυποποιημένη μέθοδος
• Τα  διευθυντικά  στελέχη  και  τα  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  να 

έχουν ενεργό συμμετοχή στην διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου.
• Η  διαμόρφωση  ενός  αποτελεσματικού  και  εύρυθμου  συστήματος 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου
• Η ανάπτυξη ειδικών διαδικασιών και κριτηρίων για την αντιστοίχηση των 

εσόδων σε κάθε τομέα δραστηριότητας
              Β)   Μέθοδος της προηγμένης μέτρησης
              Στην μέθοδο αυτή προσδιορίζονται ποιοτικές και ποσοτικές προυποθέσεις.
30  Basel Committee (2004), παρ.660,664

Όσο  αφορά  τις  τράπεζες,  αυτές  επιλέγουν  μέθοδο  αξιολόγησης  του  λειτουργικού 
κινδύνου ανάλογα με  τις  εσωτερικές  τους  διαδικασίες  και  τα  τεχνολογικά  μέσα που 
διαθέτουν. Όμως, ενθαρρύνονται να κινηθούν προς την υιοθέτηση των πιο περισσότερο 
εξελιγμένων μεθόδων όσο περισσότερο αναβαθμίζουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες 
και τα συστήματα αποτίμησης λειτουργικού κινδύνου. Η μέθοδος που θα επιλέγεται θα 
πρέπει  να  αντιστοιχεί  στη  συνθετότητα   των  δραστηριοτήτων  τους.  Και  τέλος 
επιτρέπεται  η  χρησιμοποίηση  διαφορετικών  μεθόδων  για  διαφορετικές  μονάδες 
δραστηριότητας. 

Η  Επιτροπή  προτείνει  την  πρώτη  μέθοδο  μόνο  για  τις  τράπεζες  με  μικρό  εύρος 
δραστηριοτήτων και περιορισμένη τοπική παρουσία, ενώ ενθαρρύνει τις υπόλοιπες να 
προχωρήσουν στην τρίτη εναλλακτική μέθοδο. Αυτό γίνεται έμμεσα, αφού στην Τρίτη 
μέθοδο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι σημαντικά μικρότερες από αυτές της πρώτης. 
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Επειδή  όμως  στην  εφαρμογή  της  τρίτης  μεθόδου  απαιτείται  σημαντικό  χρονικό 
διάστημα,  προτείνεται  η  δεύτερη  μέθοδος.  Η  Επιτροπή  τον  Ιανουάριο  του  2001 
εισηγήθηκε οι κεφαλαιακές απαιτήσεις να αποτελούν περίπου το 20% των συνολικών 
κεφαλαιακών  απαιτήσεων,  ωστόσο  μετά  από  αντιρρήσεις  ορισμένων  τραπεζικών 
ιδρυμάτων αναθεώρησε την εισήγησή της και μείωσε κατά ένα σημαντικό ποσοστό τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις.  Σε αυτό το σημείο πρέπει  να επισημάνουμε ότι  η Επιτροπή 
θεωρεί ότι οι παραπάνω μεθοδολογίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και δεν αποκλείεται 
οι τελικές προδιαγραφές να διαφέρουν σημαντικά από τις αρχικές προτάσεις.  

c.  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο  πιστωτικός  κίνδυνος  αναφέρεται  στην  πιθανότητα  μη  είσπραξης  συγκεκριμένων 
χρηματικών  εισροών  σε  καθορισμένο  χρονικό  ορίζοντα.  O κίνδυνος  να  υποστεί  η 
τράπεζα ζημιές εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών ή και 
των αντισυμβαλλόμενων, δημιουργείται κυρίως από τις δανειοδοτήσεις,  τις εμπορικές 
συναλλαγές  και  τη  διαχείριση  διαθεσίμων.  Μπορεί  επίσης  να  δημιουργηθεί  όταν 
υποβαθμίζονται οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των εκδοτών των ομολογιακών δανείων, 
που  έχουν  ως  αποτέλεσμα,  τη  μείωση  της  αξίας  των  στοιχείων  ενεργητικού  του 
τραπεζικού  οργανισμού.   Η  διαχείριση  του  πιστωτικού  κινδύνου  είναι  πρωταρχικής 
σημασίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γιατί σκοπός τους είναι να αναλαμβάνουν, 
να  μεσολαβούν  και  να  συμβουλεύουν  για  χρηματοοικονομικούς  κινδύνους.  Είναι 
απαραίτητο να μπορούν να μετρούν τους κινδύνους με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 
έτσι ώστε να μπορούν να τους αποτιμούν και να τους ελέγχουν. Το νέο κανονιστικό 
πλαίσιο της Bασιλείας II δίνει στις τράπεζες 3 εναλλακτικές δυνατότητες για τον τρόπο 
υπολογισμού  του  πιστωτικού  κινδύνου:  την  Tυποποιημένη,  τη  Θεμελιώδη  και  την 
Eξελιγμένη Προσέγγιση.

31 Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας, δημοσιοποιήσεις με βάσει τον πυλώνα 3 της Βασιλείας ΙΙ, έτος 2007

Ως  πιστωτικός  κίνδυνος  ορίζεται  η  πιθανότητα  ένας  οφειλέτης  να  αδυνατεί  να 
εκπληρώσει  τις  συμβατικές  υποχρεώσεις  του σε  μία τράπεζα,  και  περιλαμβάνεται  σ’ 
αυτόν και ο κίνδυνος χώρας,  δηλαδή όταν η αδυναμία του πελάτη προέλθει εξαιτίας 
αρνητικών απρόβλεπτων  οικονομικών,  κοινωνικών ή  πολιτικών  καταστάσεων  σε  μία 
αλλοδαπή  χώρα.  Για  τον  υπολογισμό  της  αξίας  του  χαρτοφυλακίου  που  είναι 
εκτεθειμένη  στον  πιστωτικό  κίνδυνο  από  στοιχεία  που  είναι  εγγεγραμμένα  στο 
ενεργητικό  του  ισολογισμού,  κάθε  στοιχείο  σταθμίζεται  με  ένα  συγκεκριμένο 
συντελεστή.  Η  ονομαστική  αξία  κάθε  στοιχείου  σταθμιζόμενη  με  τον  ανάλογο 
συντελεστή  αποδίδει  την  σταθμισμένη  αξία  κατά  τον  πιστωτικό  κίνδυνο,  έναντι  της 
οποίας υπάρχει υποχρέωση διακράτησης του καθοριζόμενου ύψους ιδίων κεφαλαίων, το 
οποίο  ανέρχεται  στο  8%  του  συνόλου  των  σταθμισμένων  στοιχείων.  Οι  τεχνικές 
μεταβιβάσεως και οι πρακτικές μετρήσεως των πιστωτικών κινδύνων που προέρχονται 
από  σύνθετα  χρηματοοικονομικά  εργαλεία,  όπως  είναι  τα  credit  derivatives,  swap 
options, καθώς επίσης και από τιτλοποιήσεις ενεργητικού, απεικονίζονται πληρέστερα με 
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μεγαλύτερη προσοχή. Παράλληλα αυξάνεται το φάσμα των εξασφαλίσεων έναντι των 
αναλαμβανόμενων κινδύνων και οι εγγυήσεις έναντι των γεγενημένων απαιτήσεων.
Οι  κανόνες  της  επιτροπής  Βασιλείας  για  την  κεφαλαιακή  επάρκεια  των  διεθνών 
τραπεζών, άρχισαν να διαμορφώνονται από τον Ιούλιο του 1988 όταν δημοσιεύθηκε το 
Basle Capital Accord (Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια). 32 
Με αυτό α) καθιερώθηκε η υποχρέωση των διεθνών τραπεζών να διακρατούν επαρκή 
ίδια κεφάλαια για την απορρόφηση ζημιών από την επέλευση του πιστωτικού κινδύνου 
στον οποίο εκτίθενται από συναλλαγές εντός και εκτός ισολογισμού β) προσδιορίστηκαν 
οι κατηγορίες των στοιχείων που εμπίπτουν στην έννοια των ιδίων κεφαλαίων, με τα 
οποία οι διεθνείς τράπεζες δικαιούνται να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές υποχρεώσεις 
τους.33

Ο πιστωτικός κίνδυνος (Credit risk) είναι ο  σημαντικότερος από όλους τους κινδύνους 
που  αντιμετωπίζει  η  τράπεζα,  επειδή  κυρίως  αποτελεί  τον  τελικό  προορισμό  της 
μετανάστευσης  των  κινδύνων  μέσα  σε  όλο  το  χρηματοπιστωτικό  σύστημα  (risk 
migration). 34   Ταυτόχρονα αν η τράπεζα έχει πραγματοποιήσει μεγάλα χρηματοδοτικά 
ανοίγματα σε μικρό πλήθος σημαντικών πελατών και οι τελευταίοι βρεθούν σε αδυναμία 
πληρωμής των υποχρεώσεων τους, τότε αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας .
 32 Πηγή: Bank for International Settlements/ Basel : http://www.bis.org
33 Γκόρτσος (1997) 
34 Ralph C.K., (2000), “Failures in risk management” New England Economic Review, pp.10-34 

  α.   Κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου

Οι  κύριες κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου συνίστανται στις ακόλουθες:
Κίνδυνος χώρας (sovereign risk): είναι ο κίνδυνος να βρεθεί σε οικονομική κρίση μια 
χώρα. Οι κίνδυνοι που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής κρίσης σε μια 
χώρα είναι πολλών ειδών : 

• Κίνδυνος  αδυναμίας  αποπληρωμής  δημόσιου  χρέους  και 
επαναδιαπραγμάτευση του 

• Κίνδυνος γενικής υποβάθμισης των οικονομικών συνθηκών που οδηγεί σε 
μεγαλύτερη  από  τη  φυσιολογική  υποβάθμιση  της  πιστοληπτικής 
δυνατότητας των τοπικών αντισυμβαλλομένων 

• Κίνδυνος υποτίμησης του τοπικού νομίσματος και ενδεχόμενη αδυναμία 
μετατροπής του 

Κίνδυνος  αφερεγγυότητας ή αθέτησης υποχρέωσης  (default risk): αναφέρεται στην 
πιθανότητα ο αντισυμβαλλόμενος  να αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του.  Η αδυναμία του 
αντισυμβαλλομένου να  αντεπεξέλθει  στις  υποχρεώσεις  του μεταφράζεται  σε  ολική ή 
μερική ζημία για το ποσό που δάνεισε η τράπεζα. Ο κίνδυνος αθέτησης μπορεί να πάρει 
τη μορφή καθυστέρησης της πληρωμής, επαναδιαπραγμάτευσης του πλάνου πληρωμών, 
χρεοκοπίας κλπ. Σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος αθέτησης είναι δύσκολο να μετρηθεί εκ 
των προτέρων γιατί  τόσο η πιθανότητα αθέτησης (Probability  of  Default)  όσο και  η 
δυνατότητα αποπληρωμής αφού έχει έρθει η αθέτηση (Loss Given Default), αλλά και η 
διαφοροποίηση (Diversification) που εμφανίζει το δανειακό χαρτοφυλάκιο είναι δύσκολα 
μετρήσιμες.  Διάφορα  υποδείγματα  μέτρησης  πιστωτικού  κινδύνου  προσπαθούν  να 
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μετρήσουν  αυτές  τις  παραμέτρους.  Ο  κίνδυνος  αθέτησης  υποχρεώσεων 
αντισυμβαλλομένου (counterparty  risk),  εξαρτάται  περισσότερο από τη συγκεκριμένη 
συμφωνία  με  τον  πελάτη  και  όχι  με  την  γενικότερη  πιστοληπτική  του  ικανότητα. 
Αναφέρεται  κύρια  σε  συναλλαγές  που  έχουν  ως  αντικείμενο  εμπορεύματα.  ¨Όταν 
συμβαίνει  μεταφορά  εμπορευμάτων  λίγο  ενδιαφέρει  η  συμπεριφορά  των 
αντισυμβαλλομένων.  Εκείνο που καθορίζει τον κίνδυνο είναι η απρόβλεπτη μεταβολή 
στην αξία του εμπορεύματος. Εμφανίζεται συχνά το παράδοξο η αύξηση στον κίνδυνο 
χώρας  να  μειώνει  τον  κίνδυνο  της  συναλλαγής  γιατί  συνήθως  λειτουργεί  υπέρ  των 
εξαγωγών. 

Κίνδύνος ανοίγματος ή κίνδυνος συγκέντρωσης (exposure risk): αναφέρεται στο ύψος 
του  συνολικού  ποσού  που  είναι  εκτεθειμένο  το  τραπεζικό  ίδρυμα  στον  πιστωτικό 
κίνδυνο.  Η εν λόγω παράμετρος προσδιορίζεται από το είδος της συναλλαγής και στις 
περισσότερες περιπτώσεις μιλώντας πάντα για τα εντός ισολογισμού στοιχεία, αντιστοιχεί 
με  το  ονομαστικό  ποσό  αυτής.  Ακόμα,  για  συγκεκριμένες  μορφές  απαιτήσεων  όπως 
αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια και  δάνεια  με  μορφή αλληλόχρεου λογαριασμού, η έκθεση 
έναντι  του  αντισυμβαλλομένου  συμπεριλαμβάνει  και  μία  εκτίμηση  του  μελλοντικού 
πιστωτικού ανοίγματος πριν τη δυνητική αθέτηση της υποχρέωσής του. Τα πιστωτικά 
ιδρύματα  εντός  εικοσαημέρου  από  την  λήξη  κάθε  ημερολογιακού  εξαμήνου 
γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς ένα 
πελάτη ή ομάδα συνδεδεμένων πελατών που υπερβαίνουν το 10% των ιδίων κεφαλαίων 
του πιστωτικού  ιδρύματος.  Τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα προς  ένα  πελάτη ή 
ομάδα συνδεδεμένων πελατών  δεν επιτρέπεται να υπερβούν μεμονωμένα το 25% των 
ιδίων  κεφαλαίων  του  πιστωτικού  ιδρύματος  και  αθροιστικά  το  800%  των  ιδίων 
κεφαλαίων  του.  Ανοίγματα   παρουσιάζονται  έναντι:  επιχειρήσεων,  πιστωτικών 
ιδρυμάτων  και  κρατών,  λιανικής  τραπεζικής,  συμμετοχών  και  μετοχών  και 
χρηματοδοτήσεων  με  εκχωρούμενες  απαιτήσεις. Ο  υπολογισμός  των  κεφαλαιακών 
υποχρεώσεων έναντι των απαιτήσεων της τελευταίας μορφής πραγματοποιείται χωριστά 
αφενός για τον κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων και αφετέρου για τον κίνδυνο μείωσης 
της αξίας των προς είσπραξη απαιτήσεων (dilution risk).

Κίνδυνος  ανάκτησης  (recovery  risk):  αναφέρεται  στο  ποσοστό  ικανοποίησης  της 
τράπεζας  από  το  συνολικό  ποσό  που  είναι  εκτεθειμένο  σε  κίνδυνο  σε  περίπτωση 
πτώχευσης του πιστούχου. Εφόσον μετά την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων 
της πτωχεύσας επιχείρησης προχωρήσουμε σε διαδικασίες πλειστηριασμού βάσει των 
ενοχικών και των εμπράγματων εξασφαλίσεων που έχουν ληφθεί, τηρείται συγκεκριμένη 
σειρά  ικανοποίησης  των  προνομιούχων  πιστωτών  καθώς  προηγείται  το  Ελληνικό 
δημόσιο,  οι  εργαζόμενοι  στην  επιχείρηση,  οι  εισφορές  σε  ασφαλιστικά  ταμία,  οι 
απαιτήσεις δικηγόρων και έπεται η αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών. 

Κίνδυνος περιθωρίων  (credit spread risk): μπορεί να προκύψει από τη μεταβολή της 
πιστοληπτικής  ικανότητας  του  πιστούχου.  Μια  ενδεχόμενη  υποβάθμιση  συνεπάγεται 
οικονομική ζημία εξ αιτίας της μείωσης της λογιστικής αξίας του χρέους που οφείλεται 
στην  αύξηση  του  περιθωρίου  επιτοκίων.  Ακόμη  και  η  απλή  υποβάθμιση  της 
πιστοληπτικής  δυνατότητας  του  αντισυμβαλλόμενου  ισοδυναμεί  με  αύξηση  της 
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πιθανότητας  αθέτησης  και  οδηγεί  σε  ζημία  αν  δεν  αντισταθμίζεται  με  αύξηση  του 
επιτοκίου δανεισμού 35

35 Bessis J., (2002), Risk management in banking, John Wiley and Sons ed., England 
  

β.   Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου

Η εκτίμηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου με τη χρήση πληροφοριών μη 
οικονομικού  περιεχομένου  καθώς  και  η  ανάλυση  οικονομικών  καταστάσεων  της 
επιχείρησης, αποτελούν πάγια πρακτική των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Γενικά οι 
χρηματοοικονομικοί δείκτες μας παρέχουν μία ένδειξη της οικονομικής κατάστασης της 
επιχείρησης.  Η  περιορισμένη,  όμως  εμβέλεια  της  ανάλυσης  των  αριθμοδεικτών 
οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  η  μεθοδολογία  που  ακολουθείται  είναι  ουσιαστικά 
«μονοσήμαντη», δηλαδή κάθε δείκτης εξετάζεται ξεχωριστά. Για να παρακαμφθούν οι 
ατέλειες  μιας  τέτοιας  ανάλυσης  αριθμοδεικτών,  είναι  απαραίτητο  να  συνδυαστούν 
διάφοροι δείκτες, σ’ ένα αποτελεσματικό υπόδειγμα προβλέψεων.
Τα  υποδείγματα  μέτρησης  του  κινδύνου  πτώχευσης  (Default  Risk  Models)   μιας 
επιχείρησης διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, σε ποιοτικά και ποσοτικά ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά που εξετάζονται σε κάθε περίπτωση. 

•  Ποιοτικά υποδείγματα (Qualitative Models) 
•  Ποσοτικά  υποδείγματα  μέτρησης  πιστοληπτικής  ικανότητας  (Credit  Scoring 

Models) 
- Γραμμικά υποδείγματα πιθανοτήτων (Linear probability) 
- μη γραμμικά υποδείγματα πιθανοτήτων (Logit Model) 
- υποδείγματα διακριτικής ανάλυσης (Linear discriminant Models) 

Ποιοτικά υποδείγματα 
Τα συγκεκριμένα υποδείγματα χρησιμοποιούν διάφορους παράγοντες για να εκτιμήσουν 
τον πιστωτικό κίνδυνο. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. 
Η  πρώτη  κατηγορία  περιλαμβάνει  παράγοντες  που  αναφέρονται  στα  ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του υποψήφιου δανειολήπτη όπως: 

0• η κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης, 
1• η διακύμανση των κερδών, 
2• εγγυήσεις που λαμβάνει η τράπεζα, 
3• η φήμη και προϊστορία της επιχείρησης. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει παράγοντες της αγοράς που επηρεάζουν όλους τους 
δανειολήπτες, όπως: 

0• η φάση του οικονομικού κύκλου, 
1• ο πληθωρισμός, 
2• τα επιτόκια, 
3• ο κλάδος δραστηριότητας. 

Στη  συνέχεια  όλοι  αυτοί  οι  παράγοντες  λαμβάνουν  μια  βαρύτητα  ανάλογα  με  την 
σπουδαιότητά τους για να βοηθήσουν το πιστωτικό ίδρυμα να αξιολογήσει τον υποψήφιο 
δανειολήπτη. 
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Ποσοτικά υποδείγματα 
Στη  βιβλιογραφία  έχουν  αναπτυχθεί  διάφορα  υποδείγματα  πρόβλεψης  πτωχεύσεων 
χρησιμοποιώντας κατά βάση δύο στατιστικές τεχνικές: Την Ανάλυση Παλινδρόμησης 
(Regression Analysis) και τη Διακριτική Ανάλυση (Discriminant Analysis). 
Η Ανάλυση Παλινδρόμησης χρησιμοποιεί δεδομένα του παρελθόντος για να προβλέψει 
τις  μελλοντικές  τιμές  μιας  εξαρτημένης  μεταβλητής,  ενώ  η  Διακριτική  Ανάλυση 
καταλήγει στη δημιουργία ενός δείκτη, που επιτρέπει την ταξινόμηση μιας παρατήρησης 
σε κάποια από τις διάφορες ομάδες, οι οποίες έχουν καθοριστεί από πριν.  Από τα τρία 
ποσοτικά  μοντέλα  μέτρησης  πιστοληπτικής  ικανότητας  (Credit Scoring Models)  που 
έχουμε αναφέρει παραπάνω τα δύο πρώτα αναφέρονται στη γραμμική και μη γραμμική 
Παλινδρόμηση αντίστοιχα. Εμείς θα ασχοληθούμε με το τρίτο υπόδειγμα που είναι η 
τεχνική ανάλυσης ‘Ζ-score’  ή διακριτική ανάλυση ( multiple discrimination analysis ) 
(Altman  1983),  το  οποίο  βασίζεται  στη  χρήση  στοιχείων  για  τα  χρηματοοικονομικά 
μεγέθη της επιχείρησης από τους ισολογισμούς της. Με τη μέθοδο αυτή που είναι και η 
πιο διαδεδομένη από τις υπόλοιπες,  είναι δυνατή η πρόβλεψη της πτώχευσης έως πέντε 
έτη  πριν  την  πραγματοποίησή  της.  Επομένως  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  μία  χρήσιμη 
τεχνική κάλυψης των τραπεζών έναντι του πιστωτικού κινδύνου.  Η παραπάνω τεχνική 
επιτρέπει την ταξινόμηση των επιχειρήσεων του δείγματος σε δύο ομάδες: την ομάδα 
των επιχειρήσεων  υψηλού κινδύνου πτώχευσης και την ομάδα επιχειρήσεων  χαμηλού 
κινδύνου  πτώχευσης με  βάση  ορισμένους  χρηματοοικονομικούς  δείκτες. 
Χρησιμοποιώντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών δεικτών, η μέθοδος 
καταλήγει  στην  επιλογή  των  περισσότερο  στατιστικά  σημαντικών  δεικτών  που  θα 
προσδιορίσουν την πιθανότητα πτώχευσης, και συνεπώς θα συμβάλλουν στην κατάταξη 
των  επιχειρήσεων.  Στο  αρχικό  του  υπόδειγμα  ο  Altman  κατασκεύασε  22 
χρηματοοικονομικούς δείκτες για ένα σύνολο 66 βιομηχανικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, 
από τις  οποίες  33 εν  τέλει  πτώχευσαν.  Τα στοιχεία για  την  κατασκευή των δεικτών 
αντλήθηκαν από τις λογιστικές καταστάσεις των εν λόγω επιχειρήσεων ένα έτος πριν την 
πτώχευσή τους.
Ο Altman κατέταξε τους 22 δείκτες σε πέντε γενικές κατηγορίες : 

0• δείκτες ρευστότητας 
1• δείκτες αποδοτικότητας 
2• δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων ή μόχλευσης 
3• δείκτες φερεγγυότητας 
4• δείκτες δραστηριότητας 

Με τη βοήθεια της διαδικασίας επιλογής ερμηνευτικών μεταβλητών ( variable selection 
model ) βρέθηκε ότι από τους 22 δείκτες, μόνο πέντε δείκτες συνέβαλλαν στατιστικά στο 
υπόδειγμα πρόβλεψης. 
Η  εξίσωση  παλινδρόμησης  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  πρόβλεψη  της  πτώχευσης 
δίδεται από : 
Ζ= 1,2 Χ1 + 1,4 Χ2 + 3,3 Χ3 + 0,6 Χ4 +0,9 Χ5 (1) 
όπου 
Χ1 = κεφάλαια κίνησης / σύνολο ενεργητικού 
Χ2 = παρακρατηθέντα κέρδη / σύνολο ενεργητικού 
Χ3 = κέρδη προ τόκων και φόρων / σύνολο ενεργητικού
Χ4 = αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων / λογιστική αξία του συνόλου των υποχρεώσεων 
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Χ5 = πωλήσεις / αξία ενεργητικού 
Ο αναλυτής χρησιμοποιώντας την εξίσωση (1) μπορεί να υπολογίσει την τιμή του Ζ. 
Ο Altman βρήκε ότι από τις 66 επιχειρήσεις, οι επτά είχαν λάθος ταξινόμηση και όλες 
είχαν τιμή του Ζ μεταξύ του 1,81 και 2,99 ( περιοχή άγνοιας ). 
Οι  επιχειρήσεις  με  τιμή  του  Ζ  μεγαλύτερη από το  2,99 ήταν επιχειρήσεις  που  στην 
πραγματικότητα δεν πτώχευσαν, 
επιχειρήσεις  με  τιμή  του  Ζ  μικρότερη  από  το  1,81 ήταν  επιχειρήσεις  που  εν  τέλει 
πτώχευσαν. 

Μεταγενέστερα  ο  Bathory  (1987)  ανέπτυξε  μια  διαφορετική  τεχνική  πρόβλεψης 
πτωχεύσεων. Επέλεξε τις μεταβλητές που κατά τη γνώμη του αντανακλούν τα βασικά 
λειτουργικά χαρακτηριστικά της εταιρίας. Κατασκεύασε δηλαδή ένα νέο δείκτη Z-score, 
υποθέτοντας ότι κάθε μεταβλητή συνεισφέρει το ίδιο στην πρόβλεψη της πτώχευσης, 
δηλαδή : 

Ζ = 0,2 Χ1 + 0,2 Χ2 + 0,2 Χ3 + 0,2 Χ4 +0,2 Χ5 

Όπου: 
Χ1 = κεφάλαιο κίνησης / σύνολο ενεργητικού. 
Το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως το κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις ( δείκτης ρευστότητας ) 
Χ2 = ίδια κεφάλαια / σύνολο υποχρεώσεων 
Χ3 = κέρδη προ φόρου / απασχολούμενο κεφάλαιο 
Χ4 = καθαρή αξία των υλικών περιουσιακών στοιχείων / σύνολο υποχρεώσεων 
Η  καθαρή  αξία  των  υλικών  περιουσιακών  στοιχείων  ορίζεται  ως  το  σύνολο  του 
ενεργητικού μείον τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία μείον τις υποχρεώσεις 
Χ5  = ακαθάριστες ταμειακές ροές /  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  Οι  ταμειακές ροές 
περιλαμβάνουν τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση του φόρου και τις αποσβέσεις. Οι 
βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  αφορούν  τη  φορολογία,  τα  βραχυπρόθεσμα  τραπεζικά 
δάνεια και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
Μειονεκτήματα 
Τα παραπάνω υποδείγματα έχουν ωστόσο υποστεί σημαντική κριτική. 
Πρώτον,  υπάρχει  σοβαρός κίνδυνος αποτυχίας στην πρόβλεψη σε περίπτωση συχνών 
αλλαγών. Δεν υπάρχει κάποιος φανερός οικονομικός λόγος να περιμένουμε οι τιμές του 
οποιουδήποτε  υποδείγματος  πιστοληπτικής  διαβάθμισης  (credit  scoring  model)  να 
παραμείνουν σταθερές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τις  ανεξάρτητες  μεταβλητές.  Συγκεκριμένα  σε  ένα  συνεχώς 
μεταβαλλόμενο  χρηματοοικονομικό  περιβάλλον,  η  σπουδαιότητα  των  διαφόρων 
χρηματοοικονομικών δεικτών στο να εξηγούν την πιθανότητα του κινδύνου πτώχευσης 
μπορεί να μεταβάλλεται. 
Δεύτερον, υπάρχει η ανησυχία τα υποδείγματα αυτά να μην επιτύχουν υψηλή ακρίβεια 
στις  προβλέψεις  τους,  αφού  επιχειρούν  μέσω  του  γραμμικού  υποδείγματος  να 
ερμηνεύουν  μια  πραγματικότητα  μη  γραμμική.  Επιπλέον  το  γραμμικό  υπόδειγμα 
υποθέτει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν σχετίζονται μεταξύ τους. 
Τρίτον, τα υποδείγματα αυτά είναι  ad hoc  οικονομετρικά μοντέλα που προέκυψαν από 
μια διαδικασία επιλογής μεταβλητών και δεν προκύπτουν από ένα θεωρητικό υπόδειγμα. 
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Τέταρτον, τα υποδείγματα αυτά αγνοούν παράγοντες που δύσκολα ποσοτικοποιούνται 
αλλά  μπορεί  να  παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στην  απόφαση  της  πτώχευσης  ή  μη  μιας 
επιχείρησης.  Για  παράδειγμα  η  μακροχρόνια  σχέση  μεταξύ  μιας  τράπεζας  και  μιας 
επιχείρησης, μπορεί να αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα, αλλά το υπόδειγμα δεν το 
λαμβάνει  υπόψη.  Επίσης,  η  φάση  του  οικονομικού  κύκλου  μπορεί  να  είναι  ένας 
σημαντικός  παράγοντας  αλλά  δεν  λαμβάνεται  υπόψη.  Οι  τραπεζικοί  οργανισμοί 
προκειμένου να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα των πιστούχων τους και να 
τους  κατατάξουν  ως  προς  τον  αναλαμβανόμενο  για  αυτούς  πιστωτικό  κίνδυνο, 
καταρτίζουν οικονομικά ερωτηματολόγια μέσω των οποίων λαμβάνονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες που αποτελούν τις παραμέτρους του μοντέλου. Οι ληφθείσες πληροφορίες 
για  τις  μεταβλητές  αυτές  σταθμίζονται  με  τους  προσδιορισθέντες  από  το  μοντέλο 
συντελεστές  και   εξάγεται  η   τελική βαθμολογία του κάθε  πιστούχου.  Η διαδικασία 
επανακαθορισμού του μοντέλου ανάλογα με τις μεταβολές που παρατηρούνται π.χ. στον 
πληθωρισμό,  τη  φάση  του  οικονομικού  κύκλου  κλπ  καθώς  και  η  τακτική 
παρακολούθηση  και  επανεκτίμηση  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  των  πιστούχων 
αποτελεί  κρίσιμο  παράγοντα  για  την  ορθολογική  διαχείριση  του  αναλαμβανόμενου 
κινδύνου από τις τράπεζες.    

Ενδεικτικά  αναφέρουμε  τα  ακόλουθα  νεότερα  ποσοτικά  υποδείγματα  μέτρησης 
πιστωτικού  κινδύνου  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  για  την  αξιολόγηση  της  σχέσης 
απόδοσης-αναλαμβανόμενου ρίσκου δανείων και χρεογράφων, καθώς και την εκτίμηση 
της πιθανότητας αθέτησης συμφωνίας από την πλευρά των δανειοληπτών. 

•  Μέθοδος της καμπύλης απόδοσης 
•  Υπόδειγμα θνησιμότητας (mortality rate approach) 
•  Υπόδειγμα απόδοσης προσαρμοσμένη στον κίνδυνο (RAROC models) 
•  Υπόδειγμα δικαιωμάτων (option pricing models)
•  CreditMetrics 
•  CreditRisk + 
•  Υποσχόμενη απόδοση δανείου 
•  Αναμενόμενη απόδοση δανείου
 Τα υποδείγματα στα οποία αναφερθήκαμε εξετάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο που 
αναφέρεται ως η αδυναμία μιας επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, 
αντανακλά δηλαδή την πιθανότητα μη εξόφλησης ενός δανείου ή την καθυστέρηση 
αποπληρωμής του. Σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό όμως ο πιστωτικός κίνδυνος 
αντανακλά τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τη μη επαρκή ανταπόκριση του 
ιδρύματος  στην  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεών  του  προς  τους  πιστωτές  του.  Ο 
κίνδυνος πάντα ταυτίζεται με την έννοια της αβεβαιότητας και όχι της απώλειας. 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμα και δύο δεκαετίες πριν (στην Ελλάδα 
μερικώς ισχύει ακόμα) οι τράπεζες αξιολογούσαν τους πελάτες τους υποκειμενικά, 
με βάση την εμπειρία τους και  τα γενικά στοιχεία που μπορούσαν να συλλέξουν 
όπως  οι  εγγυήσεις,  η  πρόθεση  συνέπειας,  το  κεφάλαιο  αλλά  και  τις  εκάστοτε 
οικονομικές συγκυρίες 

          36Ζοπουνίδης Κων/νος «Βασικές Αρχές και Σύγχρονα Θέματα του Χρηματοοικονομικού Μάνατζμεντ», 
εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2003.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΝΑΛΥΣΗ    ΚΑΙ    ΜΕΘΟΔΟΙ    ΜΕΤΡΗΣΗΣ    ΤΟΥ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στο  κεφάλαιο  που  ακολουθεί  θα  ασχοληθούμε   με  την  ανάλυση  και  τις  μεθόδους 
μέτρησης του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου από την πλευρά των τραπεζικών 
οργανισμών. Το Σύμφωνο του 1988 της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή 
επάρκεια  είχε  ως  κύριο  στόχο  τη  σύγκλιση  των  διαφορετικών  διεθνών  εποπτικών 
καθεστώτων διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Η 
Επιτροπή δεν είχε τη μορφή μιας υπερεθνικής εποπτικής αρχής και οι αποφάσεις της δεν 
είχαν δεσμευτική νομική ισχύ. Αντίθετα λειτουργούσε συμβουλευτικά, διαμορφώνοντας 
προτάσεις για τη δημιουργία ανταγωνιστικής ισότητας μεταξύ των διεθνών πιστωτικών 
ιδρυμάτων και  την πρόληψη γενικευμένων κρίσεων,  οι  οποίες υιοθετήθηκαν και  από 
χώρες  μη  μέλη  της  Επιτροπής.  Οι  κανόνες  του  Συμφώνου  (Βασιλεία  Ι)  αντικείμενο 
αναφοράς είχαν την εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών εισάγοντας ένα 
σύστημα  μέτρησης  του  πιστωτικού  κινδύνου  του  σταθμισμένου  ενεργητικού  και 
ορίζοντας ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ίσο με 8%. Σύμφωνα με τη Συνθήκη 
της  Βασιλείας  Ι  του  1988,  για  τον  υπολογισμό  της  αξίας  του  χαρτοφυλακίου  ενός 
πιστωτικού ιδρύματος, η οποία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο από στοιχεία 
που απεικονίζονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, κάθε στοιχείο σταθμίζεται μ’ ένα 
συγκεκριμένο  συντελεστή.  Το  πλαίσιο  των  σταθμίσεων  είναι  απλό  και  χρησιμοποιεί 
κατηγορίες σταθμίσεων, στις οποίες όπως έχουμε ήδη αναφερθεί επιγραμματικά στον 
πίνακα  4,  σελ.35  της  ενότητας  IV.iii για  την  κεφαλαιακή  επάρκεια. Η  κεφαλαιακή 
απαίτηση  για  τον  πιστωτικό  κίνδυνο  προκύπτει  από  την  παρακάτω  σχέση  : 
CapitalCharge=8% * ΣWi*Asseti ,  

Όπου : Wi  η στάθμιση του στοιχείου του ενεργητικού i 

και Asseti η ονομαστική του αξία. 

Οι σταθμίσεις των στοιχείων του ενεργητικού  Wi  προκύπτουν με βάση την κατάταξη 
στις παρακάτω κατηγορίες: 
Α. 0%
α) ρευστά διαθέσιμα
β) απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών εκφρασμένες στο
εθνικό νόμισμα
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γ) άλλες απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών κρατών-
μελών του ΟΟΣΑ 
δ) απαιτήσεις εγγυημένες από κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ
Β. 20%
α) απαιτήσεις έναντι αναπτυξιακών τραπεζών και απαιτήσεις εγγυημένες, ή με πρόσθετη
εμπράγματη εξασφάλιση από χρεόγραφα εκδιδόμενα από τέτοιες τράπεζες
β) απαιτήσεις έναντι τραπεζών με έδρα σε κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ
γ) απαιτήσεις έναντι χωρών εκτός ΟΟΣΑ με υπολειπόμενη διάρκεια λήξης ενός έτους 
και  δάνεια  με  υπολειπόμενη  διάρκεια  λήξης  ένα  έτος  εγγυημένα  από  τράπεζες  που 
ανήκουν σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ
δ) απαιτήσεις έναντι ξένων νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα χωρών του ΟΟΣΑ,
εξαιρουμένων των κεντρικών κυβερνήσεων και  δάνεια  εγγυημένα από τέτοια νομικά 
πρόσωπα
ε) ρευστό προς είσπραξη.
Γ. 50%
δάνεια  πλήρως  εγγυημένα  από  υποθήκη  σε  αστικές  κατοικίες,  που  κατοικούνται,  ή 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη, ή που ενοικιάζονται
Δ.100%
α) απαιτήσεις έναντι του ιδιωτικού τομέα
β)  απαιτήσεις  έναντι  τραπεζών  εκτός  ΟΟΣΑ  με  υπολειπόμενη  διάρκεια  λήξης 
μεγαλύτερη του ενός έτους
γ) απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων χωρών εκτός ΟΟΣΑ
δ) απαιτήσεις έναντι εμπορικών επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα
ε) εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή άλλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού
στ) ιδιοκτησία σε γη και άλλου είδους επενδύσεις (και των μη ενοποιημένων επενδύσεων
σε συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις)
ζ) κεφαλαιακοί τίτλοι εκδιδόμενοι από άλλες τράπεζες (εκτός αν αφαιρούνται από το 
κεφάλαιο)
η) όλα τ’ άλλα στοιχεία του ενεργητικού
Ε. 0%,10%,20%,50% (η επιλογή είναι στην κρίση των εθνικών αρχών)
απαιτήσεις έναντι νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα εξαιρουμένων των κεντρικών
κυβερνήσεων και δάνεια πλήρως εγγυημένα από τέτοια νομικά πρόσωπα.
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Πίνακας 9.  Σταθμίσεις Στοιχείων Ενεργητικού-Βασιλεία Ι  Πηγή  :  Jorion P.  Value at  
Risk, Mc Graw Hill 2002, Singapore

Για τον υπολογισμό της αξίας του χαρτοφυλακίου που είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό 
κίνδυνο  από  στοιχεία  εκτός  ισολογισμού,  η  διαδικασία  είναι  πιο  σύνθετη  και 
διαφοροποιείται  ανάλογα  με  το  αν  πρόκειται  για  ανοικτές  θέσεις  σε  έξω-
χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα επί επιτοκίων, χρεωστικών τίτλων και συναλλάγματος, 
ή  πρόκειται  για  θέσεις  σε  άλλα  εκτός  ισολογισμού  στοιχεία  (εγγυητικές  επιστολές, 
ενέγγυες  πιστώσεις).  Ανάλογοι  συντελεστές  στάθμισης  σύμφωνα  με  τη  Βασιλεία  Ι 
εφαρμόζονται και για τα στοιχεία εκτός ισολογισμού, όπως κατωτέρω:
Α.100%
1.Άμεσα υποκατάστατα χορηγήσεων

•  εγγυήσεις που αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων (guarantees)
•  ανέκκλητες stand by πιστωτικές επιστολές, που χρησιμεύουν σαν εγγυήσεις για
       χορηγήσεις και τίτλους
•  τίτλοι αποδοχής ( acceptances)
•  συναλλαγές με δικαίωμα προσφυγής υπέρ του αγοραστή
•  οπισθογραφήσεις αξιογράφων

2.Πράξεις προσωρινής εκχώρησης με υποχρέωση επαναγοράς
3.Στοιχεία ενεργητικού που έχουν αγοραστεί βάσει συμφωνιών μελλοντικής αγοράς
(forward asset purchases)

•  καταθέσεις προθεσμίας επί προθεσμία
•  μερικώς πληρωθέντες τίτλοι και μετοχές

Β.50%
1.Εγγυήσεις

•  εγγυήσεις και ασφάλειες

Σταθμίσει
ς % 

Είδος Ενεργητικού 

0 Μετρητά- Χρυσός 
Απαιτήσεις  σε  κυβερνήσεις  του  Οργανισμού  Οικονομικής  Συνεργασίας  και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 
Απαιτήσεις σε κεντρικές κυβερνήσεις σε εθνικό νόμισμα 

20 Μετρητά προς είσπραξη 
Απαιτήσεις σε τράπεζες χωρών του ΟΟΣΑ και ασφαλιστικούς οργανισμούς 
Απαιτήσεις σε τράπεζες εκτός χωρών ΟΟΣΑ μικρότερες του ενός έτους 
Απαιτήσεις σε αναπτυξιακές τράπεζες 
Απαιτήσεις σε δημόσιες επιχειρήσεις αλλοδαπών χωρών του ΟΟΣΑ 

50 Απαιτήσεις σε δάνεια καλυμμένα με προσημειώσεις 
100 Απαιτήσεις στον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις, μετοχές κλπ) 

Απαιτήσεις σε τράπεζες χωρών εκτός ΟΟΣΑ μεγαλύτερες του ενός έτους 
Στεγαστική Πίστη 
Δάνεια Παγίων 

0-50 (Με βάση την εθνικότητα) 
Απαιτήσεις σε δημόσιες επιχειρήσεις χωρών εκτός ΟΟΣΑ (π.χ. απαιτήσεις σε 
πρακτορεία Αμερικής 20) 
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•  ανέκκλητες  stand  by  πιστωτικές  επιστολές,  που  αφορούν  συγκεκριμένες 
ενέργειες του αντισυμβαλλομένου της τράπεζας.

2.Ευχέρειες της Ευρωαγοράς
•  ευχέρειες έκδοσης αξιών
•  ανανεούμενες ασφαλιστικές ευχέρειες

3. Μη χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες με αρχική προθεσμία λήξης μεγαλύτερη 
του ενός έτους.
Γ.20%
1. Βραχυχρόνιες συμβάσεις υπό αίρεση σχετιζόμενες με το διεθνές εμπόριο
2. Μη χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες με αρχική προθεσμία λήξης ενός έτους, 
που μπορούν ν’ ακυρωθούν άνευ όρων και χωρίς προειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις προθεσμιακές συμβάσεις που αφορούν επιτόκια και τιμές
συναλλάγματος  ο  υπολογισμός  της  επικινδυνότητάς  τους  επιλέγεται  μεταξύ  δύο 
μεθόδων.  Η  πρώτη,  όπως  εμφαίνεται  κατωτέρω,  υπολογίζει  το  ποσό  της  πιστωτικής 
αντιστοιχίας,  που  προέρχεται  από  τη  χρήση  του  κατάλληλου  συντελεστή,  ο  οποίος 
κλιμακώνεται  ανάλογα με  την  υπολειπόμενη  προθεσμία  λήξης  της  σύμβασης,  ενώ η 
δεύτερη  και  πλέον  απλή,  ανάλογα  με  την  αρχική  προθεσμία  λήξης.  Παρακάτω 
παρατίθενται οι αντίστοιχοι συντελεστές στάθμισης των προθεσμιακών συμβολαίων για 
την κάθε μία από τις δύο μεθόδους, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Επιτροπή  Βασιλείας Ι. 

Σημαντικές  αδυναμίες  του  Συμφώνου  της  Βασιλείας  Ι,  όπως  ο  καθορισμός  των 
συντελεστών  στάθμισης  ανεξάρτητα  από  το  μέγεθος  του  πιστωτικού  ιδρύματος,  ο 
αυθαίρετος  καθορισμός  του  ποσοστού  κεφαλαιακής  επάρκειας,  αλλά  και  η  μη 
αξιολόγηση κινδύνων όπως ο λειτουργικός, συναλλαγματικός, νομικός, κ.ά. οδήγησαν 
στην  αναθεώρησή  του  και  στην  εισαγωγή  ενός  νέου  πλαισίου  για  την  κεφαλαιακή 
επάρκεια, έτσι ώστε να υπάρξει σωστότερη αντιστοιχία ανάμεσα στον κίνδυνο και στη 
διακράτηση κεφαλαίου.

Tο  πρώτο  κείμενο  αναθεώρησης  δημοσιοποιείται  τον  Ιούνιο  του  1999,  ενώ  οι  νέες 
προτάσεις  λαμβάνουν  υπόψη  την  ιδιαιτερότητα  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων  και  την 
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πολυπλοκότητα  της  τραπεζικής  διαχείρισης.  Το  τελικό  κείμενο  του  νέου  Συμφώνου, 
γνωστό  ως  Βασιλεία  ΙΙ,  επιφέρει  σημαντικές  αλλαγές  στο  πλαίσιο  πρόληψης  και 
διαχείρισης κινδύνων. 

Εκφράζεται πλέον η ανάγκη να μοντελοποιηθεί ο κίνδυνος όχι κάθε δανείου χωριστά, 
αλλά  των  χαρτοφυλακίων  των  καταναλωτικών  δανείων,  αλλαγή  η  οποία  οφείλεται 
κυρίως στο γεγονός ότι οι δανειστές δεν θέλουν απλά να προβλέπουν τον κίνδυνο, αλλά 
κυρίως να βελτιστοποιήσουν τις αποφάσεις που σχετίζονται με τους πελάτες τους.

Ωστόσο:
a) H περιορισμένη «ευαισθησία» των συντελεστών στάθμισης  πιστωτικού 

κινδύνου σε σχέση με τον πραγματικά αναλαμβανόμενο κίνδυνο 
b) H ελλιπής  αποδοχή  των  αποτελεσμάτων  των  τεχνικών  μείωσης  του 

πιστωτικού κινδύνου
c) Η ευρεία  εφαρμογής της μεθόδου της τιτλοποίησης απαιτήσεων,

οδήγησαν το 2004 στην σύσταση της Επιτροπής Βασιλείας ΙΙ, οι προτάσεις της οποίας 
αποσκοπούν  στην  ποσοτικοποίηση  του  πιστωτικού  κινδύνου,  όπου  πλέον  των 
καλυμμάτων λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική ευρωστία του αντισυμβαλλομένου η 
οποία καθορίζεται από τις πιστωτικές διαβαθμίσεις είτε εξωτερικών φορέων είτε, για τις 
μεγαλύτερες Τράπεζες που διαθέτουν στατιστικά στοιχεία ασυνέπειας των πελατών τους, 
από εσωτερικά μοντέλα. Έτσι για παράδειγμα για μία εταιρία με διαβάθμιση ΑΑΑ ο 
συντελεστής στάθμισης είναι 20 % ενώ για μία εταιρία με διαβάθμιση ΒΒΒ είναι 100 %. 
Με την  Βασιλεία  Ι  ο  συντελεστής  στάθμισης  και  στις  δύο  περιπτώσεις  ήταν 100 % 
καθώς  καθορίζονταν  αποκλειστικά  από  το  είδος  της  χρηματοδότησης,  που  στην 
περίπτωση μας αφορά την επιχειρηματική πίστη.
 Κατά  τον  έλεγχο  των  διαστάσεων  του  πιστωτικού  κινδύνου  για  τους  τραπεζικούς 
οργανισμούς θα πρέπει να εξετάζονται τα κάτωθι θέματα:

• ο τρόπος διενέργειας των προσομοιώσεων καταστάσεων κρίσης (stress test 
στις μεθόδους εσωτερικής αξιολόγησης) 

• ο ορισμός αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων 
• οι λοιποί κίνδυνοι (νομικός, ρευστότητας, ανεπαρκούς τεκμηρίωσης)
•  ο κίνδυνος συγκέντρωσης, δηλ. τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα 
• και  η τιτλοποίηση

 Με  την  υιοθέτηση  των  προτάσεων  της  Επιτροπής  Βασιλείας  ΙΙ  οι  απαιτήσεις  για 
παρακράτηση κεφαλαίου μειώνονται σημαντικά καθώς:

• Κατηγοριοποιείται  με  ακρίβεια  ο  πιστωτικός  κίνδυνος  (π.χ.  όλες  οι 
δανειοδοτήσεις προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα δεν αντιμετωπίζονται 
με ένα ενιαίο συντελεστή 100%) 

• Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας λαμβάνει υπόψη του διαφοροποιήσεις όσο 
αφορά  τις  διάρκειες  των  δανείων,  τις  πιθανές  εξασφαλίσεις  κλπ.  Έτσι  οι 
τράπεζες  αποκτούν κίνητρο για τη σαφέστερη μέτρηση του κινδύνου 
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• Το  φαινόμενο  της  διαφοροποίησης  (diversification  effect)   λαμβάνεται 
υπόψη. Ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος συνήθως διαχέεται σε πιστούχους που 
ανήκουν σε διαφορετικές οικονομικές μονάδες, περιοχές κλπ, με αποτέλεσμα 
να διαφοροποιείται με βάση τις μεταξύ τους συσχετίσεις 

• Αφαιρείται  η  δυνατότητα  αλλοίωσης  του  λόγου,  μέσω τεχνικών arbitrage, 
όπως τιτλοποίηση και προσφυγή στην αγορά παραγώγων 

Η Επιτροπή της Βασιλείας II επιτρέπει στις τράπεζες να επιλέξουν μεταξύ δύο μεθόδων 
για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου.

Η πρώτη μέθοδος είναι η τυποποιημένη μέθοδος, υποστηριζόμενη από τις πιστοληπτικές 
αξιολογήσεις των οίκων διαβάθμισης.

Η δεύτερη είναι η μέθοδος εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης η οποία έχει δύο 
προσεγγίσεις:

• την θεμελιώδη
• την εξελιγμένη

  
  
 i.         ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ  (Standardized Approach) 

Η τυποποιημένη προσέγγιση37 είναι η απλούστερη από τις τρεις προσεγγίσεις για τον 
υπολογισμό  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  έναντι  του  πιστωτικού  κινδύνου  και 
θεωρείται ότι θα υιοθετηθεί από την πλειονότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αποτελεί 
ουσιαστικά  βελτίωση  της  ισχύουσας  μεθόδου  η  οποία  προϋπήρχε  στη  Βασιλεία  Ι, 
αντανακλώντας με μεγαλύτερη ακρίβεια της μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου.  Τα 
κυριότερα σημεία της τυποποιημένης προσέγγισης συνοψίζονται στα εξής. Η στάθμιση 
των  απαιτήσεων  ενός  πιστωτικού  ιδρύματος  εξαρτάται  από  τη  φύση  του 
αντισυμβαλλόμενου (π.χ κράτος ή εταιρεία), το είδος της απαίτησης (π.χ στεγαστικό ή 
καταναλωτικό  δάνειο),  και  την  αξιολόγηση  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  του 
αντισυμβαλλόμενου από εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης.

 Σε  αντίθεση με  το  ισχύον καθεστώς,  όπου το  βασικό κριτήριο  καθορισμού είναι  η 
διάκριση μεταξύ των χωρών μελών και μη του ΟΟΣΑ, στο προτεινόμενο πλαίσιο οι εν 
λόγω συντελεστές στάθμισης έναντι του πιστωτικού κινδύνου, προσδιορίζονται με τη 
χρήση  εκτιμήσεων  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  των  αντισυμβαλλόμενων,  από 
εξωτερικούς  οίκους  αξιολόγησης.  Οι  εξωτερικές  αξιολογήσεις  θα πρέπει  να πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια που θα δοθούν από τη CEBS (Committee of European Banking 
Supervisors)  και  θα  πρέπει  να  υπόκεινται  σε  έλεγχο  των  εθνικών εποπτικών αρχών. 
Σχετικά με τις απαιτήσεις έναντι τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών οι εθνικές 
εποπτικές αρχές θα αποφασίζουν για την εφαρμογή μιας μεθόδου για όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα της επικράτειάς τους, είτε συνδέοντας αυτή την αξιολόγηση με την αξιολόγηση 
της  χώρας  στην  οποία  εδρεύει  το  πιστωτικό  ίδρυμα,  είτε  χρησιμοποιώντας  ατομικές 
αξιολογήσεις από εξωτερικούς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (External  
Credit  Agencies-ECAIs).  Εάν  υπάρχουν  δύο  αξιολογήσεις,  επιλέγεται  η  χειρότερη 
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αξιολόγηση, δηλαδή αυτή που αντιστοιχεί στον υψηλότερο συντελεστή στάθμισης. Εάν 
υπάρχουν  τρεις  ή  περισσότερες,  επιλέγεται  η  χειρότερη  μεταξύ  των  δύο  καλύτερων 
αξιολογήσεων. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις 
σε  περιπτώσεις  τραπεζών  και  επιχειρήσεων  και  μόνο  για  συγκεκριμένες  εκδόσεις 
ομολογιών τους.  

Όπως  έχουμε  αναφέρει  προηγουμένως,  η  κεφαλαιακή  απαίτηση  για  τον  πιστωτικό 
κίνδυνο προκύπτει από το γινόμενο ενός συντελεστή διακράτησης και της έκθεσης στο 
σταθμισμένο κίνδυνο (risk weighted asset –RWA).

Συγκεκριμένα είναι :  CapitalCharge=8% ∗ ΣiRWAi, 

                                   όπου RWAi= RiskWeighti∗Exposurei

 Σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο, οι σταθμίσεις των στοιχείων του ενεργητικού 
στην παραπάνω σχέση,  προκύπτουν από την αντίστοιχη κατηγορία του ανοίγματος για 
το  πιστωτικό  ίδρυμα.  Ας  σημειώσουμε  ότι  οι  συντελεστές  στάθμισης  επί  των 
απαιτήσεων,  επηρεάζουν  άμεσα  το  κόστος  χρηματοδότησης  και  την  προσφορά  και 
τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων, εφόσον τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 
διακρατούν  κεφάλαια  κατ΄  αναλογία  του  Σταθμισμένου  έναντι  του  κινδύνου 
Ενεργητικού τους. Τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω της χρήσης ευρέως, συγκριτικά με το 
ισχύον καθεστώς, φάσματος τεχνικών μείωσης κινδύνου, είναι σε θέση να περιορίζουν 
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Για τον υπολογισμό 
των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  χρειάζεται  η  κατάταξη  των  χρηματοδοτήσεων  σε 
κατηγορίες,  όπως  είναι  οι  χρηματοδοτήσεις  προς  επιχειρήσεις,  προς  χώρες,  προς 
τράπεζες,  χρηματοδοτήσεις  ιδίων  κεφαλαίων  και  λιανική  τραπεζική.  Γίνονται  στη 
συνέχεια αναπροσαρμογές  έτσι  ώστε  να καθορίζεται  το πραγματικό επίπεδο έκθεσης 
στον κίνδυνο για κάθε είδος άνοιγμα και αντισυμβαλλόμενο38.
 
37 Χαραλαμπίδης (2001) 
38 ΤτΕ, Έγγραφο διαβούλευσης V (2004).“Βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της μεθόδου των 
εσωτερικών διαβαθμίσεων”, εκδ. ΤτΕ, Αθήνα -> http://www.bankofgreece.gr/epopteia/Epopteia-B1.asp 

Α) Απαιτήσεις έναντι Κρατών και Κεντρικών Τραπεζών
Η  στάθμιση  των  απαιτήσεων  πραγματοποιείται  ανάλογα  με  τη  βαθμολόγηση  των 
οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Ωστόσο η Επιτροπή Βασιλείας ΙΙ 
δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές εποπτικές αρχές να αποφασίσουν για την αντιμετώπιση 
μιας σειράς θεμάτων. Μπορούν για παράδειγμα να αποφασίσουν την ευνοϊκότερη κατά 
μια βαθμίδα μεταχείριση για τις απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύματος έναντι της χώρας 
όπου εδρεύει και οι οποίες είναι εκφρασμένες και έχουν χρηματοδοτηθεί στο νόμισμα 
της  χώρας  αυτής39.  Ακόμα,  μηδενικός  συντελεστής  στάθμισης  προβλέπεται  για  τις 
απαιτήσεις  έναντι τριών διεθνών οργανισμών40 και  δώδεκα πολυμερών αναπτυξιακών 
τραπεζών41.  Οι  απαιτήσεις  έναντι  ημεδαπών  Οργανισμών  του  Δημόσιου  Τομέα 
προτείνεται  να  έχουν  την  ίδια  μεταχείριση  με  αυτές  των  ημεδαπών  πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 
39

 Η Ευρωπαϊκή ένωση προτείνει τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος με συντελεστή 0%
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40
 Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

41
 ενδεικτικά : European Bank of Reconstruction and Development, International Finance Corporation, 

Asian Development Bank, Nordic Investment Bank, European Investment Bank

Β) Απαιτήσεις έναντι Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Ε.Π.Ε.Υ.
Η  Βασιλεία  ΙΙ  προβλέπει  δύο  μεθόδους  στάθμισης  ανοιγμάτων.  Με  την  πρώτη,  οι 
συντελεστές στάθμισης θα είναι μια κατηγορία λιγότερο ευνοϊκή από τους αντίστοιχους 
για το χρέος του κράτους που είναι εγκατεστημένα τα πιστωτικά ιδρύματα , ενώ η άλλη 
προβλέπει στάθμιση ανάλογη της εξωτερικής αξιολόγησης του πιστωτικού ιδρύματος με
ευνοϊκότερη στάθμιση, όμως των βραχυχρόνιων ανοιγμάτων.

Στον πίνακα 10 που ακολουθεί δίνονται οι σταθμίσεις όταν οι αντισυμβαλλόμενοι είναι 
κεντρικές κυβερνήσεις (Κ.Κ.) ή τράπεζες (Π.Ι.). Οι σταθμίσεις βασίζονται στην κλίμακα 
ταξινομήσεων  όπως  προκύπτει  από  την  Standard  και  Poor’s  καθώς  και  από  τους 
οργανισμούς  αξιολόγησης  πιστοληπτικής  ικανότητας  των  εξαγωγών  (Export  Credit  
Agencies). Οι τοπικές εποπτικές αρχές είναι υπεύθυνες για την επιλογή της εναλλακτικής 
λύσης 1 ή 2 για τις σταθμίσεις των τραπεζών.

Αξιολόγηση 

Standard και Poor’s
ExportCreditAgencie
s

ΑΑΑ 
σε
ΑΑ-

Α+ σε
Α-

ΒΒΒ+ 
σε 
ΒΒΒ-

ΒΒ+ σε 
Β-

Κάτω 
από Β-

1 2 3 4-6 7

Αταξινόμητοι

Κ.Κ. 0% 20% 50% 100% 150% 100%
Π.Ι. Εναλ. 1 20% 50% 100% 100% 150% 100%

Εναλ. 2 20% 50% 50% 100% 150% 50%
Εναλ. 3 20% 20% 20% 50% 150% 20%

 
Εναλλακτική 1 : Συντελεστής στάθμισης κατά μία κατηγόρια λιγότερο ευνοϊκός από αυτόν που 
χρησιμοποιείται έναντι των Κεντρικών Κυβερνήσεων (Κ.Κ.), με βάση την αξιολόγηση του 
κράτους-έδρας
Εναλλακτική 2 : Συντελεστής στάθμισης της Τράπεζας (Π.Ι.), σε μακροχρόνια έκθεση,
με βάση την ατομική αξιολόγηση 
Εναλλακτική 3 : Βραχυπρόθεσμες διατραπεζικές απαιτήσεις (αρχική διάρκεια μέχρι 3 μήνες) 
σταθμίζονται με συντελεστή ευνοϊκότερο κατά μία βαθμίδα (κάτω όριο 20%), με βάση την 
ατομική αξιολόγηση 
Πίνακας  10.  Τυποποιημένη  μέθοδος-  Συντελεστές  στάθμισης  κεντρικών  κυβερνήσεων  και 
τραπεζών  Πηγή  :  Basel  Committee  on  Banking  Supervision,  April  2003,  Third 
Consultative Paper (QIS3), http://www.bis.org/bcbs/bcbscp3.htm 

Επισημαίνεται  ότι  τα ανοίγματα έναντι  μη αξιολογημένων τραπεζών δεν μπορούν σε 
καμιά περίπτωση να λάβουν συντελεστή στάθμισης κινδύνων χαμηλότερο απ’  εκείνο 
που  αντιστοιχεί  στην  αξιολόγηση  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  του  κράτους 
εγκατάστασης. Ακόμα, στην πρώτη μέθοδο, για τα κράτη που, είτε είναι αξιολογημένα 
από ΒΒ+ έως Β – είτε δεν είναι αξιολογημένα, το ανώτατο όριο θα είναι 100%. 
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Η προσέγγιση της  Βασιλείας ΙΙ  εισάγει  σημαντικές διαφοροποιήσεις  σε  σχέση με τη 
Βασιλεία Ι στον τρόπο αντιμετώπισης τόσο των χωρών όσο και των τραπεζών τους. Ο 
διαχωρισμός  σε  χώρες  εντός  και  εκτός  ΟΟΣΑ  που  επέβαλλε  η  Βασιλεία  Ι  για  την 
αντιμετώπιση των κινδύνων χώρας, έδωσε τη θέση του στις ταξινομήσεις όπως φαίνεται 
ενδεικτικά  στους  πίνακες  11  (κίνδυνος  χώρας)  και  12  (κίνδυνος  τράπεζας)  που 
ακολουθούν: Τέλος παύει να ισχύει για τις απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων  το 
όριο του συντελεστή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου της χώρας προέλευσης και έτσι τα 
πιστωτικά  ιδρύματα  μπορούν  να  λαμβάνουν  χαμηλότερο  συντελεστή  στάθμισης  από 
αυτό της χώρας προέλευσης.

Τρέχουσα στάθμιση 
(Βασιλεία Ι)

Νέα στάθμιση (Βασιλεία ΙΙ)

Ελλάδα με ταξινόμηση Α- 0% 20%
Χιλή με ταξινόμηση Α- 100% 20%

Πίνακας  11.  Τυποποιημένη  μέθοδος-  Συντελεστές  στάθμισης  κεντρικών  κυβερνήσεων. 
Ενδεικτικές  διαφοροποιήσεις  κινδύνου  χώρας  μεταξύ  Βασιλείας  Ι  και  ΙΙ  Πηγή  :  Basel 
Committee  on  Banking  Supervision,  April  2003,  Third  Consultative  Paper  (QIS3),  
http://www.bis.org/bcbs/bcbscp3.htm 

Τρέχουσα 
στάθμιση 
(Βασιλεία 
Ι)

Νέα Στάθμιση (επιλογή 1 -  
Βασιλεία ΙΙ) 

Νέα 
Στάθμισ
η 
(επιλογή 
2 -  
Βασιλεία 
ΙΙ) 

Κουβέιτ-Τράπεζα ταξινόμησης ΒΒ- 100% 100% 100%

Σιγκαπούρη-Τράπεζα  ταξινόμησης 
ΑΑΑ 

100% 20% 20%

Πολωνία-Τράπεζα  ταξινόμησης 
ΒΒΒ+ 

20% 100% 50%

Πίνακας  12.  Τυποποιημένη  μέθοδος-  Συντελεστές  στάθμισης  τραπεζών.  Ενδεικτικές 
διαφοροποιήσεις  κινδύνου τράπεζας  μεταξύ Βασιλείας Ι και ΙΙ  Πηγή  :  Basel Committee on 
Banking  Supervision,  April  2003,  Third  Consultative  Paper  (QIS3),  
http://www.bis.org/bcbs/bcbscp3.htm 

Θα πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Πολωνία είναι χώρες 
του ΟΟΣΑ, ενώ η Χιλή το Κουβέιτ και η Σιγκαπούρη δεν είναι. 
Γ) Απαιτήσεις έναντι Επιχειρήσεων
Παύει  να  ισχύει  για  τις  απαιτήσεις  έναντι  επιχειρήσεων  το  όριο  του  συντελεστή 
στάθμισης πιστωτικού κινδύνου της χώρας προέλευσης και έτσι οι επιχειρήσεις υψηλής 
πιστοληπτικής ικανότητας μπορούν να λαμβάνουν χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης 
από αυτό της χώρας προέλευσης. Επισημαίνεται ωστόσο ότι  τα ανοίγματα έναντι μη 
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αξιολογημένων σε ατομική βάση επιχειρήσεων, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να 
λάβουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου ευνοϊκότερο απ’ εκείνο που αντιστοιχεί στην 
αξιολόγηση  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  του  κράτους  εγκατάστασης και  εφόσον 
δικαιολογείται  από  τις  περιστάσεις,  παρέχεται  η  δυνατότητα  επιβολής  υψηλότερου 
συντελεστή στάθμισης από το 100% που εφαρμόζεται σε πάγια βάση. 

Αξιολόγηση ΑΑΑ έως ΑΑ- Α+ έως Α- ΒΒΒ+ έως 
ΒΒΒ-

Κάτω από ΒΒ- Μη 
Αξιολογημένες

Στάθμιση 20% 50% 100% 150% 100%

Πίνακας  13.  Τυποποιημένη  μέθοδος-  Συντελεστές  στάθμισης  επιχειρήσεων.  Ενδεικτικές 
διαφοροποιήσεις  κινδύνου τράπεζας  μεταξύ Βασιλείας Ι και ΙΙ  Πηγή  :  Basel Committee on 
Banking  Supervision,  April  2003,  Third  Consultative  Paper  (QIS3),  
http://www.bis.org/bcbs/bcbscp3.htm 

Τα  ανοίγματα  έναντι  επενδυτικών  εταιριών  αντιμετωπίζονται  ως  διατραπεζικά 
ανοίγματα, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις υπόκεινται σε καθεστώς 
διακράτησης ιδίων κεφαλαίων για εποπτικούς λόγους, ανάλογο με αυτό των πιστωτικών 
ιδρυμάτων.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  αντιμετωπίζονται  ως  ανοίγματα  έναντι 
επιχειρήσεων και σταθμίζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές. 

Δ)  Δάνεια λιανικής τραπεζικής
Βασικό  σημείο  της  προσέγγισης  αυτής  είναι  ότι  διαφοροποιείται  ο  συντελεστής 
στάθμισης  της  λιανικής  τραπεζικής  με  εκείνον  της  χρηματοδότησης  μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.  Η  Επιτροπή  Βασιλείας  αναγνωρίζοντας  τη  διαφορετική  φύση  των 
εργασιών λιανικής τραπεζικής εκτός των στεγαστικών δανείων επιβάλλει χαμηλότερο 
συντελεστή  στάθμισης  75%  σε  σύγκριση  με  τη  δανειοδότηση  των  επιχειρήσεων.  Ο 
τομέας της λιανικής τραπεζικής χαρακτηρίζεται όπως είναι φυσικό από μεγάλο πλήθος 
δανείων και μικρά υπόλοιπα ανά δάνειο επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τη φυσική 
διαφοροποίηση  του  χαρτοφυλακίου  και  συνεπώς  τη  μείωση  του  αναλαμβανόμενου 
κινδύνου.

Τα κριτήρια συμπερίληψης ενός ανοίγματος στο χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής
συνίστανται :

• στην ιδιότητα του αντισυμβαλλόμενου
• στα χαρακτηριστικά του προϊόντος
• στη διασπορά του χαρτοφυλακίου (granularity) 
• στο ύψος του ανοίγματος

Όσον αφορά την  ιδιότητα  του  αντισυμβαλλομένου αυτός  θα πρέπει  να  είναι  φυσικό 
πρόσωπο ή μικρομεσαία επιχείρηση. Τα τραπεζικά προϊόντα που εμπίπτουν στο εποπτικό 
χαρτοφυλάκιο  λιανικής  περιλαμβάνουν  κάθε  μορφής  προσωπικά  και  καταναλωτικά 
δάνεια, πιστωτικές ευχέρειες σε λογαριασμούς υπεραναλήψεων και σε πιστωτικές κάρτες 
καθώς  και  δάνεια  προς  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις που  αποτελούν  ανανεώσιμες 
πιστώσεις  ή  γραμμές  πιστωτικών ευχερειών. Ακόμα,  προκειμένου να εξασφαλιστεί  η 
ικανοποιητική  διασπορά  του  εν  λόγω  χαρτοφυλακίου,  η  Βασιλεία  ΙΙ  προτείνει  την 
επιβολή  ενός  ορίου,  που  να  εξασφαλίζει  ότι  κανένα  σωρευτικό  άνοιγμα42 σ’  έναν 
αντισυμβαλλόμενο  δεν  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  το  0,2% του  συνολικού   εποπτικού 
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χαρτοφυλακίου  της  λιανικής  τραπεζικής.  Τέλος,  το  ύψος  του  πιστωτικού  ανοίγματος 
προς ένα αντισυμβαλλόμενο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει για κάθε μεμονωμένο άνοιγμα 
το 1 εκατομμύριο €.  Εφόσον,  επομένως, πληρούνται  τα προαναφερθέντα κριτήρια,  ο 
συντελεστής  στάθμισης  προς  τα  ανοίγματα  του  χαρτοφυλακίου  λιανικής  τραπεζικής 
ορίζεται στο 75%. 

Ε) Στεγαστικά δάνεια κατοικίας
Για τα ως άνω δάνεια από φυσικά πρόσωπα ο συντελεστής στάθμισης ανέρχεται στο 
35% ,  εφόσον,  βέβαια,  τα  δάνεια  αυτά  είναι  πλήρως  εξασφαλισμένα  με  υποθήκες 
αστικών ακινήτων. Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής στάθμισης εμφανίζεται μειωμένος 
έναντι  του  συντελεστή  του  υφιστάμενου  πλαισίου  (50%)  και  η  εφαρμογή  του 
προϋποθέτει ότι οι εποπτικές αρχές εξασφαλίζουν την εκπλήρωση αυστηρών κριτηρίων 
προληπτικής  εποπτείας.  Οι  εποπτικές  αρχές  έχουν  την  ευχέρεια  να  αυξήσουν  τον 
συντελεστή όπου κρίνουν ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια.  
42

 νοείται το σύνολο των απαιτήσεων κάθε μορφής, μη λαμβανομένων υπόψη τυχόν εξασφαλίσεων

ΣΤ) Δάνεια επαγγελματικής στέγης/ εμπορικών ακινήτων
Η  Βασιλεία  ΙΙ  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  εκτεταμένες,  κατά  τα  τελευταία  χρόνια, 
επισφάλειες στην εν λόγω δραστηριότητα, θεωρεί ότι ο συντελεστής στάθμισης για τα 
ανοίγματα που είναι  εξασφαλισμένα με  υποθήκες  εμπορικών ακινήτων,  θα πρέπει  ν’ 
ανέρχεται στο 100%. Ωστόσο κάτω από ιδιαίτερες αυστηρές προϋποθέσεις παρέχεται η 
δυνατότητα  στάθμισης  με  συντελεστή  80%  σε  τμήματα  δανείων  τα  οποία  είναι 
εξασφαλισμένα με υποθήκες εμπορικών ακινήτων. Επίσης, προβλέπει ευνοϊκή στάθμιση
50%43 για το τμήμα του ανοίγματος υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν υπερβαίνει  το 
μικρότερο ποσό μεταξύ του 50% της αγοραίας αξίας ή του 60% της αξίας της υποθήκης 
του ακινήτου.

Z) Δάνεια σε καθυστέρηση > 90 ημερών
1) Στην  περίπτωση  των  ληξιπρόθεσμων  ενυπόθηκων  στεγαστικών  δανείων 

κατοικίας ο συντελεστής ορίζεται στο 100% μετά την αφαίρεση των ειδικών 
προβλέψεων.  Αν,  όμως,  έχουν  σχηματιστεί  ειδικές  προβλέψεις,  που 
υπερβαίνουν το 50% του υπολοίπου του δανείου, το εναπομένον τμήμα του 
δανείου μπορεί να σταθμιστεί με συντελεστή 50%. 

2) Για  τα  λοιπά  δάνεια  πλην  των  στεγαστικών,  το  τμήμα  των  μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, για τα οποία δεν έχουν ληφθεί εξασφαλίσεις θα 
σταθμίζεται με τους εξής συντελεστές:

a)  150% εφόσον οι ειδικές προβλέψεις είναι μικρότερες του 20% του 
υπολοίπου του δανείου, 

b) 100% εφόσον οι ειδικές προβλέψεις είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 20% 
του υπολοίπου του δανείου, και 

c)  50% κατά τη διακριτική ευχέρεια των εποπτικών αρχών, εφ’ όσον οι 
ειδικές προβλέψεις είναι ίσες ή μεγαλύτερες του 50% του υπολοίπου 
του δανείου.

Εξάλλου,  σημειώνεται  ότι  για  τα  ληξιπρόθεσμα  δάνεια,  τα  οποία  είναι  πλήρως 
εξασφαλισμένα με μη εποπτικά αποδεκτές μορφές εξασφαλίσεων, δηλαδή με μέσα που 
δεν  αναγνωρίζονται  από  το  πλαίσιο  για  τις  τεχνικές  άμβλυνσης  του  πιστωτικού 
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κινδύνου44,  ο  συντελεστής  ανέρχεται  σε  100% εφόσον  οι  προβλέψεις  είναι  ίσες  ή 
μεγαλύτερες  του  15%  του  υπολοίπου  του  δανείου.  Κατά  συνέπεια,  σύμφωνα  με  τα 
παραπάνω, είναι φανερό ότι ο συντελεστής στάθμισης καθορίζεται, πάντοτε, ανάλογα με 
το ποσοστό κάλυψης στο ληξιπρόθεσμο ποσό του δανείου45.

43 Basel Committee (June 2004), παρ. 74, υποσ. 25 
44

 Κ. Τασάκος (2005)
45

 Μ. Χαραλαμπίδης (2003)

Η) Προϊόντα τιτλοποίησης και απαιτήσεις υψηλού κινδύνου
Είναι  στην  διάθεση  των  εθνικών  εποπτικών  αρχών  να  εφαρμόσουν  συντελεστή 
στάθμισης 150% για τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital)  και  τις 
ιδιωτικές  τοποθετήσεις  (private equity investments)  καθώς  αποτελούν  απαιτήσεις 
υψηλού  κινδύνου  που  δεν  εντάσσονται  σε  καμία  από  τις  προηγούμενες  κατηγορίες 
ανοιγμάτων.
Ο  πίνακας  14  παρουσιάζει  τους  συντελεστές  στάθμισης  των  τιτλοποιούμενων 
απαιτήσεων  ανάλογα  με  τη  διάρκεια  είσπραξης  τους  και  την  αξιολόγηση  της 
πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη.

Πίνακας 14

 

43
 Το καθεστώς της Βασιλείας Ι προβλέπει συντελεστές 0%, 20% και 100% ανάλογα με τον εκδότη 

εγγυητή
44Προϊόντα τιτλοποίησης μη αξιολογημένα ή αξιολογημένα με Β+ ή χαμηλότερα αφαιρούνται από τα 
εποπτικά κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων
45

 ως άνω (43)

Θ) Λοιπά ανοίγματα
Για κάθε λοιπό στοιχείο του ενεργητικού, που εκφεύγει των προηγουμένων κατηγοριών, 
η Βασιλεία ΙΙ προβλέπει συντελεστή 100%. Οι συμμετοχές και οι επενδύσεις σε στοιχεία 
κανονιστικού κεφαλαίου θα σταθμίζονται με συντελεστή 100% εκτός αν αφαιρούνται 
από τα ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, οι απαιτήσεις σε χρυσό σταθμίζονται ως στοιχεία ταμείου 
με  μηδενικό συντελεστή,  ενώ  τα  στοιχεία  ταμείου  σε  διαδικασία  είσπραξης  με 
συντελεστή 20%.

Ι) Στοιχεία εκτός ισολογισμού
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Οι ανοικτές θέσεις σε στοιχεία εκτός ισολογισμού περιλαμβάνουν:
• συμβάσεις υπό αίρεση46 και αναλήψεις υποχρεώσεων47

• ανοικτές θέσεις σε εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα επί 
συναλλάγματος και επιτοκίων, είτε αυτά βασίζονται σε προθεσμιακές 
πράξεις, είτε πρόκειται για συμβάσεις με δικαίωμα προαίρεσης. 48

Για τον υπολογισμό της κατά τον πιστωτικό κίνδυνο σταθμισμένης αξίας των στοιχείων 
εκτός ισολογισμού είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τη Βασιλεία Ι, η μετατροπή των εν λόγω 
στοιχείων σε ποσά πιστωτικής αντιστοιχίας.
46contingencies.  Αυτά  αποτελούν  άμεσα  υποκατάστατα  των  χορηγήσεων,  έχουν  τριμερή  συμβατικό 
χαρακτήρα  και  ο  αντισυμβαλλόμενος  της  τράπεζας  αποβλέπει,  κατά  κύριο  λόγο,  στην  ενίσχυση  της 
πιστοληπτικής του ικανότητας (ενδεικ: εγγυητικές επιστολές, ενέγγυες πιστώσεις)
47commitments.  Αυτά  έχουν  διμερή  συμβατικό  χαρακτήρα  και  ο  αντισυμβαλλόμενος  της  τράπεζας 
αποβλέπει, κατά κύριο λόγο, στην εξασφάλιση μελλοντικής χρηματοδότησης (ενδεικ: ευχέρειες εκδόσεως 
αξιών-NIF’s, ανανεούμενες ευχέρειες αναδοχής-RUF’s )
48 Οι ανοικτές θέσεις σε χρηματιστηριακά παράγωγα μέσα σταθμίζονται με μηδενικό συντελεστή
κινδύνου δεδομένου ότι δεν υπάρχει έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, αφού ο αντισυμβαλλόμενος και των 
δύο μερών είναι το γραφείου συμψηφισμού του χρηματιστηρίου όπου πραγματοποιείται η συναλλαγή, εν 
προκειμένω στην Ελλάδα η ΕΤΕΣΕΠ

Με το νέο σύμφωνο η Βασιλεία ΙΙ τροποποιεί τους υφιστάμενους συντελεστές
πιστωτικής αντιστοιχίας ως εξής:
20% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων αρχικής διάρκειας κάτω του ενός έτους 49 
50% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων αρχικής διάρκειας ενός έτους και άνω50

50% για τις πράξεις προσωρινής εκχώρησης με υποχρέωση επαναγοράς51, εφόσον η
αξία των εκχωρούμενων δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό του εκχωρούντος.
100% για τις δανειοδοσίες/δανειοληψίες τίτλων και τις πράξεις προσωρινής εκχώρησης 
με υποχρέωση επαναγοράς (Repos).
Επισημαίνεται ότι οι συντελεστές πιστωτικής μετατροπής για τις μη χρησιμοποιηθείσες 
πιστωτικές  ευχέρειες,  για  τις  πιστώσεις  έναντι  φορτωτικών  εγγράφων  και  για  τα 
εξωχρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μεταβάλλονται. Εν τούτοις, 
σε ό,τι αφορά τα τελευταία, επέρχεται αλλαγή με την  κατάργηση του ανώτατου ορίου 
50%  για  το  συντελεστή  στάθμισης κινδύνου  για  τις  θέσεις  στα  εν  λόγω 
χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ο πίνακας 13 που ακολουθεί στη συνέχεια μας δίνει συγκεντρωτικά τους συντελεστές 
σταθμίσεις (εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις) για αντισυμβαλλομένους εκτός 
κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών :
Είδος Ανοίγματος ενεργητικού Συντελεστές στάθμισης κινδύνου % 
Λιανική 75 
Δάνεια καλυμμένα με 
εξωεπιχειρηματικά ακίνητα 

35 

Δάνεια προς εμπορικές 
επιχειρήσεις 

100 

Απαιτήσεις σε καθυστέρηση 50-150 
Λοιπά ανοίγματα 100 (εκτός από Hedge Funds και τιτλοποιήσεις με 

ταξινομήσεις μεταξύ BB+ και BB- που σταθμίζονται με 350) 
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Εκτός ισολογισμού (credit  
conversion factors) 

0 : με δυνατότητα ανάκλησης χωρίς συνθήκες 
20 : με λήξη μικρότερη του έτους 
50 : με λήξη μεγαλύτερη του έτους 
100 : συναλλαγές μορφής Repos 

Πίνακας  13.  Τυποποιημένη  μέθοδος  -  Συντελεστές  στάθμισης  εκτός  κεντρικών 
κυβερνήσεων και  τραπεζών  Πηγή  :  Basel  Committee on Banking Supervision,  April 
2003, Third Consultative Paper (QIS3), http://www.bis.org/bcbs/bcbscp3.htm 
49 Βασιλεία Ι : 0%
50 Βασιλεία Ι : 50%
51 Βασιλεία Ι : 100%

i) ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  

Η  υιοθέτηση  της  προσέγγισης  των  Εσωτερικών  Συστημάτων  Διαβάθμισης  του 
πιστωτικού κινδύνου αποτελεί το πιο καινοτόμο τμήμα των νέων προτάσεων για την 
κεφαλαιακή  επάρκεια  των  πιστωτικών  ιδρυμάτων.  Η  μεθοδολογία  αυτή  είναι 
εξελεγκτική  και  κλιμακούμενη,  και  αποτελείται  από  δύο  επιμέρους  προσεγγίσεις  τη 
Θεμελιώδη  (Foundation  Approach)  και  την  Εξελιγμένη  (Advanced  Approach).  Η 
προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης θεμελιώνεται στις εσωτερικές 
πρακτικές αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου που χρησιμοποιούνται από ορισμένα 
πιστωτικά  ιδρύματα  κατά  την  εκτίμηση  του  ύψους  του  απαιτούμενου  οικονομικού 
κεφαλαίου για την κάλυψη έναντι των κινδύνων που αναλαμβάνουν κατά την άσκηση 
των δραστηριοτήτων τους. Σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού βάσει των εσωτερικών 
συστημάτων  διαβάθμισης  του  κινδύνου,52 η  τράπεζα  ταξινομεί  τα  στοιχεία  του 
επενδυτικού  της  χαρτοφυλακίου  σε  κατηγορίες  ανοιγμάτων  και  είτε  υπολογίζει  την 
εκτιμώμενη  πιθανότητα  αθέτησης  της  υποχρέωσης  του  αντισυμβαλλομένου  ενώ  οι 
εποπτικές  αρχές  συμπληρώνουν  τα  υπόλοιπα  στοιχεία  (θεμελιώδης  μέθοδος),  είτε 
(προηγμένη  μέθοδος)  εφόσον  διαθέτει  επαρκώς  αναπτυγμένο  σύστημα  εσωτερικής 
αξιολόγησης  της  παρέχεται  η  δυνατότητα  να  κάνει  υπολογισμούς  χρησιμοποιώντας 
στοιχεία πέραν αυτών της θεμελιώδους μεθόδου. 
Σε αντίθεση με τη  διακριτή συνάρτηση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας 
(Τυποποιημένη  Προσέγγιση)  με  τους  πέντε  συντελεστές  στάθμισης 
(0%,20%,50%,100%,150%), η προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης 
χρησιμοποιεί μια συνεχή συνάρτηση συντελεστών στάθμισης, αντανακλώντας έτσι όλο 
το φάσμα της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλόμενων και της πιθανότητας 
αθέτησης  υποχρέωσής  τους  παρέχοντας  συνεπώς  ακριβέστερη  διαφοροποίηση  του 
πιστωτικού κινδύνου. Κεντρική θέση στην ανάπτυξη της προσέγγισης των Εσωτερικών 
Συστημάτων  Διαβάθμισης  κατέχει  ο  εποπτικός  ορισμός  της  αθέτησης  υποχρέωσης 
αντισυμβαλλόμενου. Αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης αντισυμβαλλόμένου θεωρείται 
ότι  έχει  συμβεί  όταν  συντρέχουν  μία  απ’  τις  δύο  ή  και  οι  δύο  από  τις  παρακάτω 
προϋποθέσεις:
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Α) ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής μεγαλύτερης των 90 ημερών53 για οποιαδήποτε από 
τις ουσιαστικές υποχρεώσεις του οφειλέτη. 
Β) το πιστωτικό ίδρυμα θεωρεί ότι ο οφειλέτης είναι απίθανο να εξοφλήσει πλήρως τις 
υποχρεώσεις του (κεφάλαιο, τόκους, έξοδα) χωρίς να καταφύγει σε ενεργοποίηση τυχόν 
εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων
Ενδείξεις πιθανής αδυναμίας εξόφλησης υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου 
αποτελούν : Ως ενδείξεις πιθανής αδυναμίας εξόφλησης υποχρεώσεων του 
αντισυμβαλλομένου είναι:

• Η κατάταξη της απαίτησης ως μη εκτοκιζόμενης 
• Η διαγραφή οφειλής ή σχηματισμός ειδικής πρόβλεψης έναντι της απαίτησης 

λόγω της επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλόμενου 
• Η  πώληση  της  απαίτησης  με  «ουσιαστική» 54 πιστωτική  ζημιά  για  το 

πιστωτικό ίδρυμα 
•
• Η αναγκαστική αναδιάρθρωση χρέους η οποία πιθανώς να επιφέρει μείωση 

της οφειλής λόγω ουσιαστικής άφεσης ή αναβολής του χρέους (κεφαλαίου, 
τόκων και εξόδων) 

• Η αίτηση ή κήρυξη πτώχευσης ή λήξη παρόμοιων μέτρων προστασίας έναντι 
των  πιστωτών  του  από  τον  οφειλέτη  με  αποτέλεσμα  την  αποφυγή  ή  την 
καθυστέρηση της εξόφλησης 

• Η δικαστική αίτηση του πιστωτικού ιδρύματος για  αναγκαστική πτώχευση 
του οφειλέτη. 

52 Γ. Κούρτης (2001)
53 για τα στεγαστικά δάνεια 180 ημέρες
54 10% ή 5% στην παρούσα αξία του δανείου

Τα βασικά σημεία  στα  οποία  η  μέθοδος  των εσωτερικών διαβαθμίσεων διαφέρει  σε 
σχέση με την τυποποιημένη είναι 55: 

• Δίνει  τη  δυνατότητα  πλήρους  εξατομίκευσης  του  πιστωτικού  κινδύνου  ανά 
αντισυμβαλλόμενο 

• Συνδέει  τις  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  με  την  πιστωτική  ταξινόμηση  του 
αντισυμβαλλόμενου και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου 

• Χρησιμοποιεί συντελεστές στάθμισης που καθορίζονται από την τράπεζα (πλήρως 
στην  προηγμένη μέθοδο  και εν μέρει στην  θεμελιώδης μέθοδο),  ανάλογα με τις 
παραμέτρους του κινδύνου 

• Αναγνωρίζει εξασφαλίσεις πλέον αυτών της τυποποιημένης μεθόδου (εκχωρήσεις 
απαιτήσεων, επιταγές κλπ) με αυστηρές βέβαια προϋποθέσεις 

Εάν μια τράπεζα υιοθετήσει την μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων θα πρέπει να την 
χρησιμοποιήσει για όλο τον τραπεζικό όμιλο. Θα υπάρξει όμως μια μεταβατική περίοδος 
εφαρμογής ανάλογα με τις απαιτήσεις των τοπικών εποπτικών αρχών 56. 
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Η προσέγγιση των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης (ΜΕΔ-IRB), χωρίζεται σε δύο 
επιμέρους μεθοδολογίες, τη Θεμελιώδη (Foundation –IRB ή F-IRB) και την Εξελιγμένη 
(Advanced-IRB  ή  A-IRB),  ενώ  επιτρέπει  στα  πιστωτικά  ιδρύματα  να  χρησιμοποιούν 
εσωτερικές εκτιμήσεις για τον κίνδυνο και αποτελεί το πιο πολύπλοκο μέρος του Νέου 
Συμφώνου.  Τα  συστήματα  Εσωτερικών  Συστημάτων  Διαβάθμισης  μπορούν  να 
χρησιμοποιήσουν  διάφορες  τεχνικές  για  την  κατανομή  των  πιστούχων  σε  βαθμίδες 
κινδύνου.  Οι  τεχνικές  αναφέρονται  στα  εμπειρικά,  ποσοτικά  και  μικτά  συστήματα 
διαβάθμισης και η επιλογή του καταλληλότερου συστήματος εξαρτάται από τα διαθέσιμα 
στοιχεία και την τεχνογνωσία κάθε τράπεζας. 

Η  μεθοδολογία  ανάπτυξης  υποδειγμάτων  για  τα  συστήματα  διαβάθμισης  πρέπει  να 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης επαρκώς τεκμηριωμένα όπως η επιλογή 
των δεδομένων,  ο  προσδιορισμός  του υποδείγματος,  η  εκτίμηση των παραμέτρων,  η 
ποιοτική  και  ποσοτική  επικύρωση  και  η  εξαγωγή  συμπερασμάτων,  έτσι  ώστε  να 
διασφαλίζεται  η  διαφάνεια  του  υποδείγματος.  Άλλωστε  οι  συγκρίσεις  μεταξύ  των 
μεθόδων  δείχνουν  ότι  η  διαφορά  στην  ακρίβεια  της  ταξινόμησης  των  διαφορετικών 
μεθόδων είναι λιγότερο σημαντική από τα λάθη που μπορεί να προκύψουν από μια μη 
σωστή δειγματοληψία. 

55 για τα εντός ισολογισμού στοιχεία
56 αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια, δάνεια με μορφή αλληλόχρεου λογαριασμού

Για τον υπολογισμό των σταθμίσεων των κινδύνων χρειάζεται  η  εκτίμηση τεσσάρων 
παραμέτρων. Η πρώτη παράμετρος σχετίζεται με την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης 
του αντισυμβαλλόμενου (PD - Probability of Default) και απεικονίζει την πιστοληπτική 
του  ικανότητα.  Μετράει  την  πιθανότητα  αδυναμίας  κάλυψης  των  υποχρεώσεων  του 
πελάτη εντός δεδομένης χρονικής περιόδου. Η δεύτερη παράμετρος κινδύνου (LDG - 
Loss Given Default) δίνει μια εκτίμηση της μέσης αναμενόμενης ζημίας, το ποσοστό της 
χρηματοδότησης  το  οποίο  δεν  θα  εισπραχθεί,  σε  περίπτωση  που  ο  πελάτης  δεν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. To μέγεθος της LDG εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
το είδος των εξασφαλίσεων και των εγγυήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Μια τρίτη 
παράμετρος, η έκθεση του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσής 
του (EAD - Exposure At Default) δίνει την εκτίμηση του χρηματοδοτικού ανοίγματος, 
ενώ  το  μέγεθος  της  εναπομένουσας  διάρκειας  μέχρι  τη  λήξη  των  απαιτήσεων  (Μ- 
Maturity) μετράει το χρονικό διάστημα που απομένει ως τη λήξη του ανοίγματος. 

Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραμέτρων πρέπει να γίνει πλήρως τεκμηριωμένα 
και να ανανεώνεται σε τουλάχιστον ετήσια βάση. Παράλληλα απαιτείται η προσαρμογή 
των  αποτελεσμάτων  (calibration),  έτσι  ώστε  οι  εκτιμήσεις  να  αντικατοπτρίζουν  την 
αναμενόμενη συμπεριφορά τους, διαφορετικά οι όποιες διαφορές θα πρέπει να δειχθεί 
ότι  δεν  οφείλονται  σε  συστηματικούς  παράγοντες  αλλά  σε  τυχαίο  θόρυβο.  Στην 
Εξελιγμένη μέθοδο των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης οι εκτιμήσεις των PD, 
LDG,  EAD και  Μ παρέχονται  από την  τράπεζα  βάσει  των εκτιμήσεών της  και  των 
κατάλληλων ιστορικών δεδομένων, ενώ για την εκτίμηση του Μ υπάρχει δυνατότητα 
εξαίρεσης για κάποια χρηματοδοτικά ανοίγματα. Αντίθετα, στη Θεμελιώδη προσέγγιση 
μόνο η τιμή του PD παρέχεται από το υπάρχον χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, καθώς οι 
σταθμίσεις των LDG, EAD και Μ τίθενται από την Επιτροπή.  
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Η μεγάλη καινοτομία της Βασιλείας ΙΙ είναι ότι επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα να 
υπολογίζουν  το  ύψος  των  σταθμισμένων  χρηματοδοτικών  ανοιγμάτων  τους  με  την 
προσέγγιση  των  εσωτερικών  διαβαθμίσεων  57.  Σε  αντίθεση  με  την  αδρή  και  συχνά 
αυθαίρετη κατάτμηση των συντελεστών στάθμισης της τυποποιημένης προσέγγισης, η 
προσέγγιση  των  εσωτερικών  συστημάτων  παρέχει  τη  δυνατότητα  πλήρους 
εξατομίκευσης του πιστωτικού κινδύνου ανά αντισυμβαλλόμενο. Ως πλεονεκτήματα των 
εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου θεωρούνται η ενσωμάτωση στοιχείων, 
που  δεν  είναι  γνωστά  σε  οίκους  αξιολόγησης  πιστωτικού  κινδύνου  58,  η  δυνατότητα 
εφαρμογής τους σε εταιρίες μικρότερης εμβέλειας καθώς και η παροχή κινήτρων στα 
πιστωτικά ιδρύματα να υιοθετήσουν αποτελεσματικότερες διαδικασίες στα συστήματα 
πιστοδοτήσεών  τους.  Σύμφωνα  με  την  προσέγγιση  των  εσωτερικών  συστημάτων 
διαβάθμισης,  οι  τράπεζες  μπορούν  να  υπολογίζουν  το  ύψος  των  κεφαλαιακών  τους 
απαιτήσεων  για  την  κάλυψη  έναντι  του  πιστωτικού  κινδύνου  χρησιμοποιώντας  μία 
μέθοδο, η οποία βασίζεται σε εσωτερικές εκτιμήσεις των παραμέτρων του κινδύνου. Στις 
παραμέτρους αυτές 59 περιλαμβάνεται η πιθανότητα αθέτησης (PD), η ποσοστιαία ζημιά 
σε  περίπτωση  αθέτησης  (LGD)  και  η  ληκτότητα  (M).  Οι  τράπεζες  ταξινομούν  τα 
στοιχεία  του  ενεργητικού,  που  συνθέτουν  τα  χαρτοφυλάκιο  συναλλαγών  σε  πέντε 
βασικές κατηγορίες. 60 , 61Οι παράμετροι του πιστωτικού κινδύνου εκτιμώνται χωριστά και 
εισάγονται  ως  μεταβλητές  στις  αντίστοιχες  συναρτήσεις  για  τον  υπολογισμό  των 
συντελεστών στάθμισης, Για τον υπολογισμό του σταθμισμένου κινδύνου η κεφαλαιακή 
απαίτηση κάθε κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού πολλαπλασιάζεται διαδοχικά επί μία 
τέταρτη παράμετρο, η οποία είναι η έκθεση σε περίπτωση αθέτησης αντισυμβαλλομένου 
(EAD  )  και  επί  12,5  62.  Στην  περίπτωση  της  θεμελιώδους  προσέγγισης  οι  τράπεζες 
προσδιορίζουν μόνο την αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων (PD) και στηρίζονται σε 
εκτιμήσεις,  που παρέχονται  από την Επιτροπή για την κεφαλαιακή επάρκεια,  για  τις 
υπόλοιπες  παραμέτρους  του  κινδύνου.  Αντίθετα,  στην  εξελιγμένη  προσέγγιση  οι 
τράπεζες παρέχουν τις δικές τους εκτιμήσεις για όλες τις παραμέτρους του κινδύνου.
Οι  βασικές  διαφοροποιήσεις  της  τυποποιημένης  από  την  μέθοδο  εσωτερικών 
διαβαθμίσεων  είτε  πρόκειται  για  την  Θεμελιώδη  είτε  για  την  Εξελιγμένη, 
παρουσιάζονται επιγραμματικά στον πίνακα 14. 

Πίνακας   14  

Τυποποιημένη Μέθοδος: Χρήση 
εξωτερικών 
αξιολογήσεων

Πλεονέκτημα 
για 
πιστοδοτήσεις 
με καλή 
βαθμολόγηση 
συγκριτικά με 
τη Βασιλεία Ι

Αναγνώριση 
βασικών 
τεχνικών 
άμβλυνσης 
πιστωτικού 
κινδύνου
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Μέθοδος 
Εσωτερικών 
Διαβαθμίσεων:

Θεμελιώδης: Υιοθέτηση 
εσωτερικών 
πιθανοτήτων 
αθέτησης

Δεδομένα για 
τουλάχιστον 
τρία χρόνια 
ως το 2006 και 
περαιτέρω 
συλλογή τους

Καθορισμένες 
προσαρμογές 
στην αξία των 
εξασφαλίσεων

Εξελιγμένη: Εκτεταμένη 
χρήση 
υποδειγμάτων 
& δεδομένων 
(%ζημιών , 
έκθεση τη 
στιγμή της 
αθέτησης, 
εξασφαλίσεις)

Μεταβλητή 
αναγνώριση 
εμπραγμάτων 
εξασφαλίσεων

Ενσωμάτωση 
εκτιμώμενης 
ληκτότητας

57 Μ. Χαραλαμπίδης (2005). Τα εσωτερικά συστήματα διαβαθμίσεων πιστωτικού κινδύνου, που δεν πρέπει 
να συγχέονται με τα υποδείγματα, αλλά αποτελούνται από τις μεθόδους, τις διαδικασίες, τους ελέγχους και 
τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα, τα οποία υποστηρίζουν τον υπολογισμό του 
πιστωτικού κινδύνου, τον προσδιορισμό των εσωτερικών διαβαθμίσεων του κινδύνου και την 
ποσοτικοποίηση των αθετήσεων και των ζημιών.
58 A.Cornford (2000)
59 Θ’ αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια
60 Θ’ αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια
61απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων, έναντι κρατών και κεντρικών τραπεζών, έναντι πιστωτικών
ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ, λιανική τραπεζική και απαιτήσεις από συμμετοχές και μετοχές
62 είναι το αντίστροφο του ελάχιστου συντελεστή κεφαλαιακής επάρκειας (8%)

Η  κατηγοριοποίηση  των  ανοιγμάτων  στη  μέθοδο  εσωτερικών  διαβαθμίσεων  δεν 
ταυτίζεται με αυτή της τυποποιημένης μεθόδου. Ο σκοπός της κατηγοριοποίησης είναι 
να υποβοηθήσει τις τράπεζες ως προς τον υπολογισμό του σταθμισμένου ενεργητικού, 
όπως  θα  δούμε  στη  συνέχεια.  Δεν  απαιτείται  ομοιόμορφη  κατηγοριοποίηση  των 
ανοιγμάτων μεταξύ των τραπεζών. Το ίδιο άνοιγμα ως προς τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο 
μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια τράπεζα ως απαίτηση από επιχείρηση ενώ είτε από 
άλλη είτε και από την ίδια σε κάποια άλλη χρονική στιγμή μπορεί να αντιμετωπιστεί ως 
απαίτηση λιανικού χαρτοφυλακίου. Οι κατηγορίες στις οποίες πρέπει να ενταχθούν τα 
ανοίγματα είναι οι παρακάτω: 

• Απαιτήσεις από κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες 
• Απαιτήσεις από τράπεζες και ειδικά πιστωτικά ιδρύματα 
• Απαιτήσεις από επιχειρήσεις 
• Απαιτήσεις λιανικής τραπεζικής 
• Απαιτήσεις από συμμετοχές σε μετοχικό κεφάλαιο- μετοχές 
• Τιτλοποιημένες θέσεις 
• Λοιπά στοιχεία ενεργητικού που δεν αφορούν πιστώσεις 
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Πίνακας 15. Μέθοδοι υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων Βασιλεία ΙΙ . Πηγή: ECB

Ο  πίνακας  16  που  ακολουθεί  δίνει  ανά  είδος  ανοίγματος  τη  μέθοδο  εσωτερικής 
διαβάθμισης (προχωρημένη ή θεμελιώδη) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί : 

Κατηγορία ανοίγματος Περιγραφή Μέθοδος  Εσωτερικής 
Διαβάθμισης 

Κυβερνήσεις Κεντρικές Κυβερνήσεις, 
Κεντρικές Τράπεζες, 
Άλλες αποδεκτές 
δημόσιες επιχειρήσεις 

• Θεμελιώδης 
• Προχωρημένη 

Τράπεζες Τράπεζες,  Ασφαλιστικοί 
οργανισμοί 

• Θεμελιώδης 
• Προχωρημένη 
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Επιχειρήσεις
• Ειδικός δανεισμός 
• Χρηματοδότηση 

έργου 
• Χρηματοδότηση 

αντικειμένου 
• Χρηματοδότηση 

Εμπορευμάτων 
• Άλλες 

χρηματοδοτήσεις 

Επιχειρήσεις 

Αποπληρωμή με κύρια 
πηγή τις χρηματοροές 
της επιχείρησης 

Αποπληρωμή με κύρια 
πηγή τις χρηματοροές 
του αντικειμένου 

• Θεμελιώδης 
• Προχωρημένη 
• Προσδιοριζόμενη με 
κριτήρια που θέτουν οι 
εποπτικές αρχές 

Λιανική Τραπεζική Ατομικές επιχειρήσεις 
Επιχειρήσεις με κύκλο 
εργασιών μέχρι 1 
εκατομμύριο ευρώ 

Προσέγγιση Ιδιωτών 

Μετοχές Μετοχικό κεφάλαιο και 
άλλα δικαιώματα 
συμμετοχών 

• ΜΤΜ  (market to market) 
• PD/LGD 

Άλλα Τιτλοποίηση, άλλα 
στοιχεία ενεργητικού 
εκτός πιστώσεων 

• Θεμελιώδης 
• Προχωρημένη 

Πίνακας 16. Δυνατότητες διαχείρισης ανοιγμάτων ανά μέθοδο εσωτερικής διαβάθμισης 
Πηγή Παρουσίαση της IBM σε στελέχη της Εμπορικής Τράπεζας – Ιούνιος 2006 

Η δομή και η λειτουργία της προσέγγισης των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης 
βασίζεται σε τέσσερα στάδια : 

Πρώτο στάδιο  :  Ταξινόμηση των στοιχείων ενεργητικού που συνθέτουν το επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο σε πέντε βασικές κατηγορίες63 : 

63 Basle Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ.183-212 

α) απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων οι οποίες συμπεριλαμβάνουν χορηγήσεις προς 
εταιρείες κάθε νομικής μορφής Η Βασιλεία ΙΙ διακρίνει σ’ αυτή την κατηγορία των 
ανοιγμάτων μία υποκατηγορία που καλείται εξειδικευμένης χρηματοδότησης 
(specialized lending). Βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ανοιγμάτων είναι τα 
ακόλουθα:

• το άνοιγμα είναι έναντι επιχείρησης, που έχει συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό τη 
διαχείριση/ χρηματοδότηση φυσικών περιουσιακών στοιχείων και δεν έχει άλλα 
περιουσιακά/ δραστηριότητες,

• οι  συμβατικοί  όροι  απονέμουν  στην  τράπεζα  εκτεταμένο  έλεγχο  επί  των 
χρηματοδοτούμενων  περιουσιακών στοιχείων  και  του  εξ  αυτού  προερχομένου 
εισοδήματος και

• η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται, κυρίως από το εισόδημα που
      προέρχεται από το χρηματοδοτούμενο έργο.

Η προαναφερθείσα υποκατηγορία εξειδικευμένης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τις
εξής χρηματοδοτήσεις:
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• Χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων  64 (Project Finance) 
• Χρηματοδοτήσεις εμπορευμάτων 65 (Commodities Finance) 
• Χρηματοδοτήσεις φυσικών περιουσιακών στοιχείων 66 (Object Finance) 
• Χρηματοδοτήσεις εμπορικών ακινήτων 67 (Income produsing real estate) 
• Χρηματοδοτήσεις εμπορικών ακινήτων υψηλού κινδύνου 68  (high volatility 

commercial real estate) 
• Χρηματοδοτήσεις με εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων 69  (purchased 

corporate receivables) 70

Ο υπολογισμός  των κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι  των απαιτήσεων της  ως  άνω 
μορφής  πραγματοποιείται  χωριστά  αφενός  για  τον  κίνδυνο  αθέτησης  υποχρεώσεων 
(default risk)  και  αφετέρου  για  τον  κίνδυνο  μείωσης  της  αξίας  των  προς  είσπραξη 
απαιτήσεων  (dilution  risk).  Σε  ό,τι  αφορά  τον  πρώτο  κίνδυνο  χρησιμοποιείται  η 
συνάρτηση υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα ανοίγματα λιανικής, όταν το 
πιστωτικό  ίδρυμα  δεν  είναι  δυνατόν  να  αξιολογήσει  κάθε  αγορασθείσα  απαίτηση 
ξεχωριστά, διαφορετικά χρησιμοποιείται η σχετική συνάρτηση για τις επιχειρήσεις. Στην 
περίπτωση  του  δεύτερου  προαναφερθέντος  κινδύνου  χρησιμοποιείται  και  πάλι  η 
συνάρτηση  για  τις  επιχειρήσεις  με  ειδικές,  ωστόσο,  διατάξεις  να  προσδιορίζουν  τις 
παραμέτρους του κινδύνου71.  Στην περίπτωση του κινδύνου μείωσης της αξίας των προς 
είσπραξη  απαιτήσεων  χρησιμοποιείται  η  συνάρτηση  υπολογισμού  κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τις επιχειρήσεις ενώ ειδικές διατάξεις προσδιορίζουν τις παραμέτρους 
κινδύνου72

  .

β) απαιτήσεις έναντι κρατών περιλαμβάνουν:
•  κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες
•  ν.π.δ.δ./ δημόσιες επιχειρήσεις, που τυγχάνουν όμοιας μεταχείρισης με τα
• προηγούμενα ανοίγματα72 στην τυποποιημένη μέθοδο
•  πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες που πληρούν τα κριτήρια για μηδενικό
• συντελεστή στάθμισης κινδύνου στην τυποποιημένη μέθοδο
•  την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την
• Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

64 π.χ. το φυσικό αέριο
65  π.χ. εταιρείες πετρελαίων
66 π.χ εταιρείες κατοχής πλοίων/ αεροπλάνων
67

 π.χ. μικρά εμπορικά κέντρα
68μεγάλα εμπορικά κέντρα π.χ. στην Ελλάδα το νέο γήπεδο Π.Α.Ο.
69Θ’ αναφερθούμε στο τέλος της ενότητας σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών
απαιτήσεών τους
70δηλαδή σαν κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες
71 περιλαμβάνονται οι εκχωρούμενες απαιτήσεις που αναφέρθηκαν στις επιχειρήσεις και στην λιανική 
τραπεζική
72

 όπου PD ίσον με το ύψος των αναμενόμενων ζημιών (EL), όπου LGD τιμή 100% και όπου M ένα έτος, 
εφόσον η τράπεζα αποδεικνύει την επισταμένως παρακολούθηση του συναφούς κινδύνου

   γ) απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ περιλαμβάνουν:
• τράπεζες και επενδυτικές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζονται ως τράπεζες στην
• τυποποιημένη μέθοδο
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•  ν.π.δ.δ/ δημόσιες επιχειρήσεις, που τυγχάνουν όμοιας μεταχείρισης με τις 
τράπεζες

• στην τυποποιημένη μέθοδο
•  πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, που δεν πληρούν τα κριτήρια για μηδενικό
• συντελεστή στάθμισης κινδύνου στην τυποποιημένη μέθοδο.

δ) Λιανική Τραπεζική στο χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής περιλαμβάνονται:
1. τα στεγαστικά δάνεια
2. τα αποδεκτά ανανεώσιμα πιστωτικά ανοίγματα 73

3. τα λοιπά δάνεια λιανικής τραπεζικής74

4. η αγορά εκχωρούμενων απαιτήσεων λιανεμπορίου75 (purchased retail receivables).

ε) συμμετοχές και μετοχές 
Στα εν λόγω ανοίγματα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου περιλαμβάνονται πάσης
φύσεως μετοχές, που δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια, αλλά πληρούν τα κατωτέρω
κριτήρια:
1. η ρευστοποίησή τους απαιτεί των πώληση του τίτλου ή των δικαιωμάτων, τα οποία
ενσωματώνει
2. ο τίτλος δεν ενσωματώνει κάποια υποχρέωση του εκδότη και συγχρόνως συνιστά
απαίτηση επί των περιουσιακών στοιχείων ή των εσόδων μιας επιχείρησης.
Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε μετοχές υπάρχουν δύο μέθοδοι,
εκ  των  οποίων  η  μεν  πρώτη  είναι  με  την  προσέγγιση  της  αγοράς  (market  based 
approach),  η  δε  άλλη με την  προσέγγιση βάσει  των παραμέτρων PD/LGD (PD/LGD 
approach).  Αναφορικά  με  την  πρώτη  μέθοδο,  αυτή  διακρίνεται  σε  δύο  άλλες 
υπoμεθόδους,  την  απλουστευμένη  (simple  risk  weight  method)  και  εκείνη  των 
εσωτερικών υποδειγμάτων (internal models method). Στην απλουστευμένη τα ανοίγματα 
σε  μετοχές  διαπραγματεύσιμες  σε  αναγνωρισμένα  χρηματιστήρια  σταθμίζονται  με 
συντελεστή  300%, ενώ στις υπόλοιπες μετοχές εφαρμόζεται συντελεστής  400%, ενώ η 
δεύτερη  υπομέθοδος  αναγνωρίζει  τα  εσωτερικά  υποδείγματα  των  τραπεζών  για  των 
υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 76

Τέλος, η μέθοδος της προσέγγισης με βάση τις παραμέτρους PD/LGD 77 χρησιμοποιεί
τη μεθοδολογία της θεμελιώδους προσέγγισης με τις ακόλουθες προσαρμογές:
i. η παράμετρος PD υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
PD για τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων , εφόσον η τράπεζα έχει άλλο πιστωτικό 
άνοιγμα προς την ίδια επιχείρηση. Σε αντίθετη περίπτωση, χρησιμοποιείται συντελεστής 
προσαρμογής ύψους 1,5 επί των συντελεστών κινδύνου:
ii. η παράμετρος LGD με 90% και
iii. η παράμετρος M με 5 έτη

73 π.χ. οι πιστωτικές κάρτες
74 εμπίπτουν κάθε μορφής πιστώσεις και χορηγήσεις προς ιδιώτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (για τις 
μικρομεσαίες δεν υπερβαίνουν το € 1 εκατομ. ), που αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου
χαρτοφυλακίου, το οποίο διαχειρίζεται η τράπεζα σε σωρευτική δράση
75 Θ’ αναφερθούμε στο τέλος της ενότητας σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών
απαιτήσεών τους.
76 Πάντως, και στην υπομέθοδο αυτή τίθενται ελάχιστα όρια συντελεστών κινδύνου (200% και 300% των 
απαιτήσεων που θα προέκυπταν αν χρησιμοποιούνταν η απλουστευμένη μέθοδος για τις συμμετοχές, που 
είναι διαπραγματεύσιμες σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια ή όχι, αντίστοιχα)

91



77 και σ’ αυτή τη μέθοδο προβλέπονται ελάχιστα όρια συντελεστών στάθμισης κινδύνων (200% και 300%), 
που σε ορισμένες περιπτώσεις κατέρχονται στο 100%

Δεύτερο  στάδιο  :  Για  τις  ανωτέρω  απαιτήσεις  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  θα  πρέπει  να 
παράγουν  συγκεκριμένες  παραμέτρους  πιστωτικού  κινδύνου  χρησιμοποιώντας,  είτε 
τυποποιημένους  συντελεστές,  οι  οποίοι  καθορίζονται  από  τις  εποπτικές  αρχές 
(Θεμελιώδης Προσέγγιση), ή δικές τους εκτιμήσεις (Εξελιγμένη Προσέγγιση). 
Οι παράμετροι πιστωτικού κινδύνου είναι οι ακόλουθες : 

• Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου (Probability of 
Default – PD): Ορίζεται ως η μεγαλύτερη τιμή μεταξύ της πιθανότητας αθέτησης 
υποχρέωσης του αντισυμβαλλόμενου με χρονικό ορίζοντα ενός έτους καθώς και 
ενός ελάχιστου ορίου 0,03%. Ωστόσο το όριο 0,03% δεν ισχύει για τις απαιτήσεις 
έναντι κρατών78. Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ανεξάρτητα της προσέγγισης των 
Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης που ακολουθούν θα πρέπει να παρέχουν 
στις  εποπτικές  αρχές  τις  εκτιμήσεις  τους  για  την  πιθανότητα  αθέτησης 
υποχρέωσης  του  αντισυμβαλλόμενου  για  κάθε  βαθμίδα  αξιολόγησης 
δανειζόμενου79 του Εσωτερικού Συστήματος 

•  «Αναμενόμενη» ζημιά σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του 
αντισυμβαλλόμενου80 (Loss Given Default – LGT):Η εν λόγω παράμετρος 
κινδύνου αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση της μέσης αναμενόμενης ζημιάς ανά 
απαίτηση ίση με 45% της αξίας της απαίτησης (ενώ θα ανακτήσει το υπόλοιπο 
55%) στην περίπτωση που ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η LGT εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά μιας 
συναλλαγής καθώς επίσης και από τις τεχνικές μείωσης81 κινδύνου που έχουν 
χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με την Θεμελιώδη Προσέγγιση η LTG καθορίζεται 
από τις εποπτικές αρχές και διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 
συναλλαγής και το τύπο της εξασφάλισης. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της 
συναλλαγής σημειώνεται πως αυτά που διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 
θεωρούνται η οικονομική συγκυρία82, ο τομέας δραστηριότητας του οφειλέτη83και 
ιδιαίτερα αν το χρέος είναι κύριας ή μειωμένης εξασφάλισης. Ως αφετηρία η 
Επιτροπή Βασιλείας προτείνει την υιοθέτηση της τιμής 45% και 75% για την 
LGT των ακάλυπτων απαιτήσεων πλήρους και μειωμένης εξασφάλισης 
αντίστοιχα. Αντίθετα σύμφωνα με την Εξελιγμένη Προσέγγιση, τα πιστωτικά 
ιδρύματα έχουν την ευχέρειες να χρησιμοποιούν τις δικές τους εκτιμήσεις για το 
ύψος της LGT που αναλογεί σε κάθε απαίτηση. 

• Έκθεση  έναντι  του  αντισυμβαλλόμενου84 σε  περίπτωση  αθέτησης  της 
υποχρέωσής του (Exposure At Default – EAD): Αυτή η παράμετρος κινδύνου 
προσδιορίζεται από το είδος της απαίτησης και στις περισσότερες περιπτώσεις83 

ισούται με το ονομαστικό ποσό αυτής. Ωστόσο για συγκεκριμένες μορφές εκτός 
ισολογισμού (δυνητικών) απαιτήσεων85 (π.χ αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια) η 
έκθεση έναντι του αντισυμβαλλόμενου συμπεριλαμβάνει και μια εκτίμηση του 
μελλοντικού  –  δυνητικού  πιστωτικού  ανοίγματος πριν  την  αθέτηση  της 
υποχρέωσης  του.  Επισημαίνεται  ότι,  όπως  και  με  την  LGD  στη  θεμελιώδη 
προσέγγιση, η EAD προσδιορίζεται  σύμφωνα με τους κανόνες των εποπτικών 
αρχών, ενώ στην εξελιγμένη προσδιορίζεται με βάση τις εσωτερικές εκτιμήσεις 
των πιστωτικών ιδρυμάτων.
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• Εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη των απαιτήσεων (Maturity – M) Όσο 
μικρότερη  ή  μεγαλύτερη  είναι  η  εναπομένουσα  διάρκεια  μέχρι  τη  λήξη 
απαίτησης, τόσο μικρότερος ή μεγαλύτερος είναι ο υποκείμενος πιστωτικός της 
κίνδυνος. Η M ορίζεται ως το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ ενός έτους 
και της υπολειπόμενης πραγματικής Μ σε έτη, άρα:

      Μ = Σtt x CFt / ΣtCFt            

         Σύμφωνα με τη Θεμελιώδη Προσέγγιση, όλες οι απαιτήσεις θα αντιμετωπίζονται 
σαν να έχουν την ίδια μέση εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη λήξη, ίση με 2,5 
έτη85 (εξαιρούνται  οι  συμφωνίες  επαναγοράς  για  τις  οποίες  η  εναπομένουσα 
διάρκεια  θα  είναι  μέχρι  έξη  μήνες.  Ωστόσο  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  που  θα 
εφαρμόσουν  την  Εξελιγμένη  προσέγγιση  θα  πρέπει  να  ενσωματώσουν  στις 
επιδράσεις  της  πραγματικής  εναπομένουσας  διάρκειας86 μέχρι  τη  λήξη  των 
απαιτήσεων  στους  συντελεστές  στάθμισης  πιστωτικού  κινδύνου.  Επομένως,  ο 
συντελεστής  στάθμισης  θα  εξαρτάται  από  την  PD,  την  LGD,  καθώς  και  την 
πραγματική»  εναπομένουσα  διάρκεια  της  απαίτησης,  η  οποία  συμβατικά  δε 
μπορεί να υπολείπεται του ενός έτους, ούτε να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Όμως, 
όσα  πιστωτικά  ιδρύματα  ακολουθήσουν  την  εξελιγμένη  προσέγγιση  θα 
υποχρεωθούν  να  ενσωματώσουν  τις  επιδράσεις  της  εναπομένουσας  διάρκειας 
μέχρι  τη  λήξη  των  απαιτήσεων  στους  συντελεστές  στάθμισης  πιστωτικού 
κινδύνου. 

78 στις περιπτώσεις των κρατών είναι κάτω από το 0,03%, ποτέ όμως μηδενικό, ωστόσο πάντοτε
    αμελητέο
79

 borrower grade
80Μ. Χαραλαμπίδης (2005) Ζημία σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του οφειλέτη
81Θ’ αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια
82

 στη διάρκεια υφέσεων οι ανακτήσεις είναι λιγότερες και πιο περιορισμένες
83Carty, Lea & Lieberman (2000) επιχειρήσεις με ενσώματα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν
   καλύτερα ποσοστά ανακτήσεων
84Μ. Χαραλαμπίδης (2005) έκθεση σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης του οφειλέτη
85για τις συμφωνίες επαναγοράς, κατέρχεται στους 6 μήνες
86 Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 288-294. 
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Πίνακας 17. Σύγκριση Basel και Basel II. Πηγή: ECB

Τρίτο στάδιο : 
Η  κεφαλαιακή  απαίτηση  προκύπτει  όπως  και  στην  τυποποιημένη  μέθοδο  από  το 
γινόμενο της έκθεσης στο σταθμισμένο κίνδυνο (risk weighted asset  –RWA) και ενός 
συντελεστή διακράτησης. Συγκεκριμένα είναι : 
CapitalCharge=(ΣiRWAi)*8%, Όπου, 
Για εκθέσεις σε κινδύνους χώρας, τραπεζών και δημοσίων επιχειρήσεων είναι:  

RWA= f (PD, LGD, M)*12.5*EAD   
ενώ για εκθέσεις σε κινδύνους λιανικής τραπεζικής είναι : 

RWA= f (S, PD, LGD)*12.5*EAD     

Στις παραπάνω σχέσεις είναι : PD η πιθανότητα αθέτησης, LGD η ζημία δεδομένης της 
αθέτησης, EAD η έκθεση, M η διάρκεια , S το είδος της έκθεσης. Τέλος f (.) υποδηλώνει 
μια συνάρτηση με παραμέτρους τις μεταβλητές που περιέχει η παρένθεση.

Στη  συνέχεια  οι  προαναφερθείσες  παράμετροι  πιστωτικού  κινδύνου,  εκτιμώνται 
ξεχωριστά και ακολούθως εισάγονται ως μεταβλητές στις αντίστοιχες συναρτήσεις για 
τον  υπολογισμό  των  συντελεστών  στάθμισης  πιστωτικού  κινδύνου  και  συνεπώς  των 
συναφών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Για τον υπολογισμό του σταθμισμένου έναντι του 
πιστωτικού κινδύνου ενεργητικού, η κεφαλαιακή απαίτηση κάθε στοιχείου ενεργητικού 
ή κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού, θα πολλαπλασιάζεται διαδοχικά επί την έκθεση σε 
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περίπτωση  αθέτησης  υποχρέωσης  αντισυμβαλλόμενου  (EAD)  και  επί  12,5  (το 
αντίστροφο του ελάχιστου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8%). 
Τα σταθμισμένα ποσά των ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων, πιστωτικών ιδρυμάτων
και κρατών υπολογίζονται με τους ακόλουθους τύπους κατά την παρακάτω διαδικασία:
Συντελεστής συσχέτισης:

 (R)=0,12 x (1-EXP(-50 x PD))/(1-EXP(-50)) + 0,24 x [1-(1-EXP(-50 x PD))/ (1-EXP(-50))]

Προσαρμογή διαρκείας:
 (b) =(0,11852 – 0,05478 x In (PD))2

Συντελεστής στάθμισης:
 (Κ) = LGD x N[(1-R) -0.5 x G(PD) + (R/(1-R)) 0.5 x G(0,999)] – PD x LGD) x (1-1,5 x b) -1 x(1+(M-2,5) x b

Κατά τον κίνδυνο σταθμισμένο άνοιγμα:

 (RWA) = K x 12,5 x EAD

Ωστόσο, οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικό ευνοϊκότερο συντελεστή
συσχέτισης για τα ανοίγματα έναντι μικρομεσαίων επιχειρήσεων87 με τη χρήση ενός 
ειδικού συντελεστή προσαρμογής στο μέγεθος της επιχείρησης88, οπότε89

Συντελεστής συσχέτισης:

 (R) =0,12 x (1-EXP(-50 x PD))/(1-EXP(-50)) + 0,24 x [1-(1-EXP(-50 x PD))/ (1-EXP(-50))] –0,04 x (1-(S-5)/45

Για  τα  ανοίγματα  εξειδικευμένης  χρηματοδότησης  οι  τράπεζες  μπορούν  να 
χρησιμοποιήσουν, κατά περίπτωση, πάλι είτε τη θεμελιώδη είτε την εξελιγμένη μέθοδο 
των εξωτερικών αξιολογήσεων. Ωστόσο, επιτρέπεται και η χρήση μιας άλλης μεθόδου, 
εκείνης των προκαθορισμένων κατηγοριών (slotting criteria approach). 
Σύμφωνα μ’ αυτή, οι τράπεζες είναι δυνατόν να ταξινομήσουν τ’ ανοίγματα σε πέντε 
προκαθορισμένες  κατηγορίες,  για  τις  οποίες  προβλέπεται  ο  κάτωθι  συντελεστής 
στάθμισης κινδύνου:

Ισχυρή Καλή Ικανοποιητική Αδύναμη Πτώχευση

70% 90% 115% 250% 0%

Επιπλέον,  για  τα  ανοίγματα  των  εμπορικών  ακινήτων  υψηλού  κινδύνου 
χρησιμοποιούνται πάλι οι συναρτήσεις υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για 
τα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, με τη διαφορά ότι ο συντελεστής συσχέτισης είναι 
περισσότερο συντηρητικός. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι τράπεζες μπορούν πάλι 
να  χρησιμοποιήσουν  τη  μέθοδο  των  προκαθορισμένων  κατηγοριών  με 
διαφοροποιημένους κατά τι, όμως, τους ειδικούς συντελεστές στάθμισης του κινδύνου, οι 
οποίοι είναι οι κατωτέρω:
Ισχυρή Καλή Ικανοποιητική Αδύναμη Πτώχευση

95% 120% 140% 250% 0%
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Συντελεστής συσχέτισης:

 (R) =0,12 x (1-EXP(-50 x PD))/(1-EXP(-50)) + 0,30 x [1-(1-EXP(-50x PD))/ (1-EXP(-50))]

Τα σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής υπολογίζονται ως ακολούθως,
με τη χρήση αποκλειστικά της εξελιγμένης μεθόδου, χωρίς δηλ. την εναλλακτική 
περίπτωση της θεμελιώδους μεθόδου:
Συντελεστής συσχέτισης για τα στεγαστικά δάνεια: (R)= 0,15
Συντελεστής συσχέτισης για τα αποδεκτά ανανεώσιμα πιστωτικά ανοίγματα: (R)=0,04
Συντελεστής συσχέτισης για τα λοιπά δάνεια βάσει του τύπου:

(R) =0,03 x (1-EXP(-35 x PD))/(1-EXP(-35)) + 0,16 x [1-(1-EXP(-35 x PD))/ (1-EXP(-35))]

Συντελεστής στάθμισης:

(Κ) = LGD x N[(1-R) -0.5 x G(PD) + (R/(1-R)) 0.5 x G(0,999)] – PD x LGD)
Κατά τον κίνδυνο σταθμισμένο άνοιγμα:

(RWA) = K x 12,5 x EAD

       Πίνακας 18. Μέθοδοι υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Πηγή: ECB

Τέταρτο στάδιο  :  Τα πιστωτικά ιδρύματα για να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση των 
Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει 
κατ΄  ελάχιστον  να  πληρούν  τις  συγκεκριμένες  προϋποθέσεις87.  Οι  εθνικές  εποπτικές 
αρχές  θα  είναι  επιφορτισμένες  με  τον  έλεγχο  της  συμμόρφωσης  των  πιστωτικών 
ιδρυμάτων προς τις εν λόγω προϋποθέσεις. 
87

 
 Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 349-500. 

                 
ii) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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Συγκριτικά  με  το  ισχύον  καθεστώς  οι  νέες  προτάσεις  της  Επιτροπής  Βασιλείας 
αναγνωρίζουν ένα ευρύτερο φάσμα τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου εφόσον 
πληρούνται  γενικές  προϋποθέσεις.88 Με  τη χρήση των τεχνικών αυτών το  πιστωτικό 
ίδρυμα  μπορεί  να  μειώσει  τις  κεφαλαιακές  του  απαιτήσεις  έναντι  του  πιστωτικού 
κινδύνου,  λαμβάνοντας  εξασφαλίσεις  ή  εγγυήσεις,  συνάπτοντας  συμφωνίες 
συμψηφισμού  μεταξύ  εντός  ισολογισμού  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  και 
συναλλάσσοντας πιστωτικά παράγωγα. 

Σύμφωνα  με  τη  Βασιλεία  ΙΙ,  οι  τράπεζες  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  μεθόδους 
άμβλυνσης  του  κινδύνου  για  να  μειώσουν  τις  κεφαλαιακές  επιβαρύνσεις  τους, 
εισάγοντας έτσι ένα πρόσθετο στοιχείο ευαισθησίας έναντι του κινδύνου. Ωστόσο, η, με 
τις τεχνικές αυτές, άμβλυνση των κεφαλαιακών απαιτήσεων προϋποθέτει ότι οι τράπεζες 
θα πρέπει να διασφαλίζουν το δεσμευτικό χαρακτήρα των σχετικών συμβάσεων καθώς 
και τη νομική εκτελεστότητά τους, να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα έναντι των 
προκυπτόντων,  από  τη  χρήση  των  σχετικών  μεθόδων,  κινδύνων  καθώς  και  να 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις του 3ου Πυλώνα.
Οι αναγνωρισμένες τεχνικές άμβλυνσης του πιστωτικού κινδύνου είναι οι κατωτέρω:
i. οι εξασφαλίσεις (collaterals)
ii. οι εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα και
iii. ο συμψηφισμός στοιχείων εντός ισολογισμού

i. Εξασφαλίσεις
Οι εξασφαλίσεις αποτελούν την σημαντικότερη τεχνική μείωσης πιστωτικού κινδύνου 
και για αυτό το λόγο καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες  τεχνικές.  Οι  ελάχιστες  προϋποθέσεις  για  την  εποπτική  αναγνώριση  των 
εξασφαλίσεων ως στοιχείων μείωσης του πιστωτικού κινδύνου συμπεριλαμβάνουν τη 
νομική  κατοχύρωση  της  εξασφάλισης,  τη  χαμηλή  συσχέτιση  της  αξίας  της  με  την 
απαίτηση την οποία καλύπτει και την ύπαρξη αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης 
κινδύνων89

88Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 81-89
89 Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 92-99

Το  πλαίσιο  της  Βασιλείας  ΙΙ  για  την  αναγνώριση  των  θετικών  αποτελεσμάτων  των 
εξασφαλίσεων,  οι  οποίες  αποτελούν  τη  σημαντικότερη  τεχνική  άμβλυνσης,  τυγχάνει 
εφαρμογής τόσο στην τυποποιημένη, όσο και στη θεμελιώδη προσέγγιση και οι μέθοδοι 
που προβλέπονται είναι η απλή (simple) και η εμπεριστατωμένη90

  (comprehensive), ενώ 
ειδική  μεταχείριση  προβλέπεται  για  τις  συναλλαγές  με  συμφωνία  επαναγοράς.  Τα 
πιστωτικά ιδρύματα που θα υιοθετήσουν την τυποποιημένη προσέγγιση θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν είτε  την Απλή είτε  την Εμπεριστατωμένη μέθοδο για  την εποπτική 
μεταχείριση των εξασφαλίσεων. Αντίθετα αυτά που θα χρησιμοποιήσουν τη Θεμελιώδη 
Προσέγγιση  των  Εσωτερικών  Συστημάτων  Διαβάθμισης  θα  πρέπει  να  εφαρμόσουν 
υποχρεωτικά την Αναλυτική Προσέγγιση. Η υιοθέτηση της Θεμελιώδους Προσέγγισης 
παρέχει στα πιστωτικά ιδρύματα το πλεονέκτημα χρησιμοποίησης ευρύτερου φάσματος 
χρηματοοικονομικών  εξασφαλίσεων  σε  σχέση  με  την  Τυποποιημένη  Μέθοδο  καθώς 
επίσης και συγκεκριμένων μορφών εμπράγματων εξασφαλίσεων υπό προϋποθέσεις. 91 Η 
Επιτροπή  Βασιλείας  αναγνωρίζει  ως  αποδέκτες  εξασφαλίσεων  κυρίως  τα 

97



χρηματοοικονομικά  στοιχεία  καθορίζοντας  ταυτόχρονα  τον  τρόπο  υπολογισμού  της 
αξίας ρευστοποίησης τους. 
Οι  ελάχιστες  προϋποθέσεις  για  την  αναγνώριση των επιδράσεων  των εξασφαλίσεων, 
πέραν όσων γενικά προαναφέρθηκαν περί των τεχνικών άμβλυνσης, αποτελούν:

•  η μέριμνα για την ύπαρξη μηχανισμών για την έγκαιρη και αποτελεσματική
       ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων
•  η ύπαρξη χαμηλής συσχέτισης μεταξύ του ανοίγματος και των 

χρησιμοποιούμενων εξασφαλίσεων
• η διασφάλιση της διάκρισης από τον θεματοφύλακα των εξασφαλίσεων από 

τα ίδια περιουσιακά του στοιχεία, εφόσον βεβαίως αυτές τηρούνται σε 
θεματοφυλακή.

90
 Μ. Χαραλαμπίδης (2005) , άλλως αναλυτική μέθοδος

91  Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 469-487

α)  Στην  απλή μέθοδο  τα  τμήματα  των  απαιτήσεων,  τα  οποία  καλύπτονται  από  την 
τρέχουσα αξία των εξασφαλίσεων λαμβάνουν το συντελεστή στάθμισης κινδύνου των 
εκδοτών  των  εν  λόγω  εξασφαλίσεων.  Το  ελάχιστο  δε  όριο  του  συντελεστή  αυτού 
ορίζεται σε ποσοστό 20%, με ορισμένες εξαιρέσεις.  92   Όσον αφορά το υπόλοιπο του 
ανοίγματος,  που  δεν  καλύπτεται  από  εξασφαλίσεις,  ως  συντελεστής  στάθμισης 
λαμβάνεται εκείνος ο οποίος αντιστοιχεί στον αντισυμβαλλόμενο. Ακόμα, σημειώνεται 
ότι για αν υιοθετηθεί η απλή μέθοδος θα πρέπει οι παρακάτω μορφές εξασφαλίσεων που 
είναι εποπτικά αποδεκτές στη μέθοδο αυτή, να ισχύουν τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια 
του σχετικού ανοίγματος, αλλά και ν’ αποτιμώνται σε τρέχουσα αξία τουλάχιστον σε 
εξαμηνιαία βάση:

• καταθέσεις ή άλλοι ισοδύναμοι τίτλοι
•  χρυσός
•  χρεόγραφα αξιολογημένα93 από αναγνωρισμένους εξωτερικούς οίκους
•  χρεόγραφα πλήρους εξασφάλισης διαπραγματεύσιμα σε αναγνωρισμένα
• χρηματιστήρια μη αξιολογημένα από αναγνωρισμένους εξωτερικούς οίκους,
      υπό προϋποθέσεις94

• μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων95
92 Η αναλυτική περιγραφή της Απλής Προσέγγισης και οι εξαιρέσεις στην εφαρμογή του ορίου του 20% 
παρατίθενται στο κείμενο της Basel Committee on Banking Supervision : The New Capital Accord, April 
2003, παρ.153-156. 
93α) τουλάχιστον ΒΒ- έκδοσης κρατών και δημοσίων οργανισμών
   β) τουλάχιστον ΒΒΒ- έκδοσης λοιπών αξιολογημένων εκδοτών
   γ) τουλάχιστον A3/P3 ανεξαρτήτως εκδότη
94α) όλες οι άλλες εκδόσεις πλήρους εξασφάλισης του ίδιου εκδότη να είναι αξιολογημένες από
   αναγνωρισμένο οίκο, τουλάχιστον ΒΒΒ-, ή A3/P3
   β) η εποπτική αρχή να είναι πεπεισμένη για την επαρκή ρευστότητα της αγοράς τους
   γ) το πιστωτικό ίδρυμα που τα διακρατεί να μην έχει πληροφόρηση ότι η συγκεκριμένη έκδοση
   πρέπει ν’ αξιολογηθεί χαμηλότερα από ΒΒΒ- ή A3/P3
95

 εφόσον η τιμή τους δημοσιεύεται καθημερινά και επενδύουν σε στοιχεία που αποτελούν αποδεκτές 
μορφές εξασφαλίσεων, σύμφωνα με την απλή μέθοδο.

β) Κατά την εμπεριστατωμένη μέθοδο ή αναλυτική προσέγγιση επιτυγχάνεται μείωση 
της αξίας που είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο κατά το ποσό της εξασφάλισης. Για το 
σκοπό αυτό υπολογίζονται περικοπές αποτίμησης ή  αλλιώς συντελεστές προσαρμογής 
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(haircuts).  Πρόκειται  για  μέτρο  ελέγχου  κινδύνων,  το  οποίο  εφαρμόζεται  στα 
περιουσιακά  στοιχεία  που  χρησιμοποιούνται  ως  ασφάλεια  σύμφωνα  με  το  οποίο 
υπολογίζεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων με βάση την αντίστοιχη τρέχουσα τιμή 
της αγοράς, μείον ένα ορισμένο ποσοστό (περικοπή) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 
εκάστοτε περιουσιακών στοιχείων, όπως λ.χ. η εναπομένουσα διάρκειά τους. Η τρέχουσα 
αξία της εξασφάλισης θα μειώνεται για να προστατευτεί το πιστωτικό ίδρυμα από τις 
ενδεχόμενες διακυμάνσεις της αξίας της απαίτησης ή της δοθείσας εξασφάλισης, λόγω 
μεταβολής για παράδειγμα της συναλλαγματικής ισοτιμίας των δύο, εφόσον αυτές είναι 
αποτιμημένες σε διαφορετικά νομίσματα. 
Δύο μέθοδοι παρέχονται για τον υπολογισμό των περικοπών αποτίμησης:

1) η τυποποιημένη εποπτική μέθοδος περικοπών αποτίμησης (supervisory haircuts)
2) η μέθοδος εσωτερικού υπολογισμού (own estimates).

1)  Στη  μεν  πρώτη  οι  περικοπές  αποτίμησης  υπολογίζονται  σύμφωνα  με  την 
τυποποιημένη εποπτική μέθοδο βάσει συγκεκριμένων συντελεστών96 «προσαρμογής» το 
ύψος των οποίων εξαρτάται από τη μορφή της χρηματοοικονομικής εξασφάλισης (π.χ 
ομόλογο, μετοχή, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κ.τ.λ), τον τύπο της συναλλαγής (π.χ. 
δάνειο ή repo),  τη συχνότητα της αποτίμησης σε τρέχουσες τιμές και της κατάθεσης 
περιθωρίου ασφαλείας (remargining), καθώς και το χρονικό ορίζοντα του οποίου η αξία 
της εξασφάλισης μπορεί να μεταβληθεί 97

2) Η χρήση της δεύτερης μεθόδου προϋποθέτει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα98  πληρούν 
συγκεκριμένα  ποιοτικά  και  ποσοτικά  κριτήρια καθώς  προβαίνουν  σε  εσωτερικές 
εκτιμήσεις με τη χρήση υποδειγμάτων VAR.
 
96 Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 122-124
97 Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 137-148. 
98 Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 125-136, 
149-152. 

Σε  ό,τι  αφορά  τις  εξασφαλίσεις  που  αναγνωρίζονται  στην  εμπεριστατωμένη  μέθοδο 
πρόκειται για τις αυστηρά καθορισμένες  χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις της απλής 
μεθόδου  πλέον,  αφενός  μεν  μετοχών,  που  ενώ δεν  συμπεριλαμβάνονται  σε  γενικούς 
δείκτες,  διαπραγματεύονται  σε  αναγνωρισμένα  χρηματιστήριο,  αφετέρου  δε  μεριδίων 
αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν σε μετοχές με τα ως άνω χαρακτηριστικά.

Ακόμα  για  τα  πιστωτικά  ιδρύματα,  που  θα  υιοθετήσουν  τη  θεμελιώδη  μέθοδο  των 
εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης, αναγνωρίζονται υπό προϋποθέσεις και οι εξής, 
επιπλέον εξασφαλίσεις:

• εμπράγματες εξασφαλίσεις σε αστικά και εμπορικά ακίνητα, σε μεταφορικά μέσα
• αποθέματα και σε μηχανολογικό εξοπλισμό
•  λογαριασμοί εκχώρησης απαιτήσεων
• χρηματοδοτικές μισθώσεις
• προγράμματα ασφαλειών ζωής.

Επομένως,  σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν περί  του υπολογισμού της επίδρασης των 
εξασφαλίσεων, επαναπροσδιορίζουμε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους σε σχέση 
με τις προσεγγίσεις υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
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 Τυποποιημένη  προσέγγιση  →Χρήση  απλής  ή  εμπεριστατωμένης  μεθόδου  και 
λήψη μόνο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων

 Θεμελιώδης  προσέγγιση  εσωτερικών  συστημάτων  διαβάθμισης→Χρήση  μόνο 
εμπεριστατωμένης μεθόδου με τυποποιημένες εποπτικές «περικοπές» της αξίας 
των εξασφαλίσεων και λήψη χρηματοοικονομικών αλλά και εμπράγματων, υπό 
προϋποθέσεις, εξασφαλίσεων

 Εξελιγμένη προσέγγιση εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης→ Χρήση μεθόδου 
εσωτερικού υπολογισμού και λήψη όλων των μορφών εξασφαλίσεων

Στον  Πίνακα  19  παρατίθενται  τα  περιουσιακά  στοιχεία  τα  οποία  αναγνωρίζονται  ως 
εποπτικά αποδεκτές εξασφαλίσεις  σύμφωνα με την Απλή και Αναλυτική Προσέγγιση 
αντίστοιχα,  καθώς  επίσης  και  για  τη  Θεμελιώδη  προσέγγιση.  Επισημαίνεται  ότι  τα 
πιστωτικά  ιδρύματα  που  υιοθετούν  την  Εξελιγμένη  Προσέγγιση  θα  μπορούσαν  να 
επιλέγουν  οποιαδήποτε  μορφή  εξασφάλισης  εφόσον  πληρούνται  επιπρόσθετες 
προϋποθέσεις.99  Όσο πιο  εξελιγμένη  είναι  η  μέθοδος  υπολογισμού  των  κεφαλαιακών 
απαιτήσεων και  της προσαρμοσμένης μετά την επίδραση της εξασφάλισης αξίας του 
πιστωτικού ανοίγματος τόσο μικρότερο το πιστωτικό απαιτούμενο εποπτικό κεφάλαιο. 
Είναι  σαφές  το  όφελος  που  θα  αποκομίσουν  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  που  θα 
χρησιμοποιήσουν  την  προσέγγιση  των  ΕΣΔ  καθώς  θα  μειώσουν  σημαντικά  το 
απαιτούμενο εποπτικό κεφάλαιο σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα που θα εφαρμόσουν 
την νέα Τυποποιημένη Προσέγγιση.

99 Basle Committee On Banking Supervision: The New Basel Capital Accord, April 2003, παρ. 266-267.
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Πίνακας 19. Εποπικά αποδεκτές μορφές εξασφαλίσεων Πηγή: Μ.Χαραλαμπίδης «Οι νέες 
προτάσεις για την αναθεώρηση του πλαισίου κεφαλαιακή επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων 
παρουσίαση, ανάλυση και κριτική» από το βιβλίο «Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό 
περιβάλλον τάσεις και προοπτικές» Γ.Προβόπουλος, Χρ. Γκόρτσος 

ii ) Εγγυήσεις και πιστωτικά παράγωγα
Για τις εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα η Βασιλεία ΙΙ υποκαθιστά το συντελεστή 
στάθμισης του εγγυητή στον αντίστοιχο συντελεστή του ασφαλισμένου τμήματος του 
ανοίγματος. Κατά συνέπεια, μόνο οι εγγυήσεις με χαμηλότερο συντελεστή κινδύνου θα 
συνεπάγονται  μείωση  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων,  Εξάλλου,  σημειώνεται  ότι  σε 
περίπτωση  ύπαρξης  αναντιστοιχίας  μεταξύ  της  εγγύησης  και  του  υποκειμένου 
ανοίγματος  θα πρέπει  να εφαρμόζεται  περικοπή αποτίμησης.  Αυτονόητο,  ότι  για  την 
αναγνώριση  των  εγγυήσεων  και  των  πιστωτικών  παραγώγων  ως  αποδεκτές  τεχνικές 
μείωσης κινδύνου θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.100

100
 Για μεν τους εγγυητές να είναι κράτη, κεντρικές τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα καθώς και επιχειρήσεις 

αξιολογημένες τουλάχιστον Α-, για δε τα πιστωτικά παράγωγα συμβάσεις μεταφοράς του κινδύνου 
αθέτησης υποχρέωσης του αντισυμβαλλομένου (credit default swap) και συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής 
απόδοσης (total return swap)

iii) Συμψηφισμός στοιχείων εντός ισολογισμού
Οι  συμφωνίες  συμψηφισμού  εντός  ισολογισμού  στοιχείων  περιορίζονται  στον 
συμψηφισμό  δανείων  και  καταθέσεων  με  τον  αντισυμβαλλόμενο,  αποκλείοντας  τον 
συμψηφισμό  υποχρεώσεων  και  απαιτήσεων  σε  διαφορετικά  προϊόντα.  Και  στην 
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περίπτωση αυτή  οι  εν  λόγω συμφωνίες,  για  να  αναγνωριστούν  ως  τεχνικές  μείωσης 
κινδύνου, θα πρέπει πάλι να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.101

Αναφορικά  με  την  μεταχείριση  των  συναλλαγών  με  συμφωνία  επαναγοράς,  αυτή 
διαφοροποιείται  ανάλογα  με  το  αν  οι  συναλλαγές  υπόκεινται  σε  συμφωνία 
συμψηφισμού.  Στην  περίπτωση,  κατά  την  οποία  δεν  υπόκεινται,  τυγχάνουν  όμοιας 
μεταχείρισης  με  τις  υπόλοιπες  συναλλαγές  για  τις  οποίες  υπάρχει  εξασφάλιση, 
διαφορετικά  είναι  δυνατόν  να  ορισθεί  μηδενική  περικοπή  102,  εφόσον  υιοθετηθεί  η 
εμπεριστατωμένη μέθοδος.  Όμως, η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση προϋποθέτει τόσο την 
εκπλήρωση  συγκεκριμένων  κριτηρίων  όσο  και  ότι  η  σχετική  συναλλαγή  πρέπει  να 
πραγματοποιείται μ’ ένα βασικό συμμετέχοντα της αγοράς.103 Από την άλλη πλευρά, όταν 
η  τράπεζα  επιθυμεί  την  αναγνώριση  των  αποτελεσμάτων  συμψηφισμού  τότε 
ακολουθείται διαφορετική μεταχείριση, η οποία συνίσταται στον υπολογισμό του ύψους 
του  ανοίγματος,  μετά  την  επίδραση  της  εξασφάλισης,  ως  άθροισμα  του  τρέχοντος 
καθαρού ποσού και  ενός  πρόσθετου συντελεστή104.  Ο σκοπός  αυτού του συντελεστή 
είναι η «σύλληψη» τυχόν διακυμάνσεων της αξίας των τίτλων ή της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας και μπορεί να υπολογιστεί με την εμπεριστατωμένη μέθοδο105, ή με τη χρήση 
των μοντέλων VaR.

101
 Διασφάλιση  της  εδραίας  νομικής  βάσης  του  συμψηφισμού,  παρακολούθηση  και  έλεγχος  από  την 

τράπεζα των συγκεκριμένων ανοιγμάτων σε καθαρή βάση και προσδιορισμός ανά πάσα στιγμή από την 
τράπεζα  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  και  του  παθητικού,  τα  οποία  υπόκεινται  σε  συμφωνία 
συμψηφισμού.
102

 carve out treatment
103

 core market participant
104

 add one factor
105

 είτε με την τυποποιημένη εποπτική μέθοδο περικοπών αποτίμησης είτε με τη μέθοδο εσωτερικού 
υπολογισμού.

VI. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι  κανόνες  που  ισχύουν  σήμερα  υποχρεώνουν  τις  τράπεζες  να  εφαρμόζουν  ενιαίο 
συντελεστή  στάθμισης  των  κινδύνων,  ένα  συντελεστή  100%  σε  όλες  τις  εταιρικές 
χορηγήσεις. Το ότι οι χορηγήσεις της κατηγορίας αυτής δεν ανήκουν όλες στην ίδια τάξη 
κινδύνου δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Θεωρείται δηλαδή ότι ο κίνδυνος είναι ίδιος 
όταν δανείζεις μια εταιρεία αξιολογημένη με ΑΑΑ όπως και όταν δανείζεις μια τυχαία 
εταιρεία.  Αυτή η κανονιστική ισοπέδωση περιορίζει  τη δυνατότητα των τραπεζών να 
προσφέρουν καλύτερους όρους στους πελάτες που είναι πιο έμπειροι πιο οργανωμένοι, 
πιο δυναμικοί, πιο συνετοί πιο συνεπείς. Εγείρονται έτσι ζητήματα άδικης μεταχείρισης 
και χαμένων ευκαιριών. Επιπλέον, όμως, το σημερινό σύστημα αντιβαίνει στοιχειώδεις 
κανόνες οικονομικής αποτελεσματικότητας. Διότι όχι μόνο οι τράπεζες και οι πελάτες 
τους,  αλλά το  σύνολο  της  οικονομίας  ωφελείται  όταν  προσφέρονται  καλύτεροι  όροι 
δανεισμού σε όσους διαθέτουν: 

0
1• ένα πετυχημένο ιστορικό 
2• σύγχρονη οργάνωση 
3• καλά οικονομικά στοιχεία 
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4• διαφάνεια στις σχέσεις και συναλλαγές 
5• ένα συμπαγές επιχειρηματικό σχέδιο, και 
6• ένα λεπτομερές και ρεαλιστικό πρόγραμμα δράσης 
7

Η Βασιλεία ΙΙ δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να εφαρμόσουν για την στάθμιση του 
αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου, είτε την τυποποιημένη μέθοδο, είτε την μέθοδο 
των  εσωτερικών  διαβαθμίσεων.  Σημασία  για  τις  επιχειρήσεις  έχει  ότι  η  δυνατότητα 
επιλογής  μεταξύ  των  μεθόδων  αυτών  θα  δίνεται  σε  κάθε  τράπεζα  ‘’συνολικά’’. 
Υποχρέωση της τράπεζας θα είναι να εφαρμόζει είτε τη μία είτε την άλλη μέθοδο στο 
σύνολο του χαρτοφυλακίου της και όχι στην περίπτωση του κάθε πελάτη χωριστά. Ο 
πελάτης  έτσι  θα  γνωρίζει  εκ  των  προτέρων  αν  η  τράπεζα  στην  οποία  απευθύνεται 
εφαρμόζει τη μια ή την άλλη μέθοδο και αυτό θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα 
μπορεί  ο  ίδιος να συνεκτιμά προτού επιλέξει  τράπεζα και  το είδος  συνεννόησης και 
συνεργασίας  που  θα  επιδιώξει.  Σε  κάθε  περίπτωση,  όμως,  οι  επιχειρήσεις  θα 
αξιολογούνται  και  θα  βαθμολογούνται  για  την  πιστοληπτικής  τους  ικανότητα.  Η 
βαθμολόγηση θα γίνεται είτε από αναγνωρισμένες εξωτερικές εταιρείες πιστοληπτικής 
αξιολόγησης (αν η τράπεζα εφαρμόζει την τυποποιημένη μέθοδο), είτε από την ίδια την 
τράπεζα  (εάν  εφαρμόζει  τη  μέθοδο  των  εσωτερικών  συστημάτων  αξιολόγησης)  με 
κριτήρια  και  στατιστικά  υποδείγματα  που  θα  ελέγχονται  και  θα  εγκρίνονται  από  τις 
εποπτικές  αρχές.  Γενικά,  ενώ  οι  αξιολογήσεις  πιστοληπτικής  ικανότητας  παρέχουν 
εύκολη και συγκρίσιμη εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου μιας εταιρείας, παρουσιάζουν 
ωστόσο χρονική υστέρηση σε σχέση με τις φάσεις των οικονομικών κύκλων και κατ’ 
επέκταση τις εξελίξεις στην αγορά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι αξιολογικοί οίκοι 
βασίζονται  σε  λογιστικά  στοιχεία  και  αδυνατούν  να  παρακολουθήσουν  όλους  τους 
δανειζόμενους συνεχώς. Είναι φανερό ότι αυτή η χρονική υστέρηση των εκτιμήσεων των 
αξιολογικών οίκων πιθανώς να έχει  ως αποτέλεσμα την ασυγχρόνιστη μεταβολή των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με  τις  φάσεις  του οικονομικού 
κύκλου  .Και  στις  δυο  περιπτώσεις,  τόσο  της  εξωτερικής  όσο  και  της  εσωτερικής 
αξιολόγησης, τα κριτήρια βαθμολόγησης θα είναι κοινά για όλες τις επιχειρήσεις και ο 
συγκεκριμένος βαθμός που θα επιτυγχάνει μια επιχείρηση θα επηρεάζει καθοριστικά το 
κόστος που θα έχει η τράπεζα για να την χρηματοδοτήσει. 

Στην  αρχή,  αλλά  πάντως  όχι  για  απεριόριστο  χρονικό  διάστημα,  οι  επιχειρήσεις  θα 
μπορούν να επιλέξουν να μη βαθμολογούνται από εταιρεία αξιολόγησης. Θα έχουν έτσι 
τον χρόνο να δημιουργήσουν ένα ιστορικό καλών επιδόσεων, έτσι ώστε όταν έρθει η 
ώρα να βαθμολογηθούν, να επιτύχουν υψηλό rating. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι, στο 
διάστημα αυτό, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα συνεργάζονται με τράπεζες οι οποίες 
θα  εφαρμόζουν  την  τυποποιημένη  προσέγγιση.  Διότι,  στην  άλλη  περίπτωση,  οι 
επιχειρήσεις θα βαθμολογούνται αυτόματα, με βάση τα εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης 
που θα εφαρμόζουν οι τράπεζες μετά από έγκριση της εποπτικής αρχής.
 
Στο νέο αυτό ρυθμιστικό περιβάλλον, κάθε επιχείρηση πρέπει να βρει την τράπεζα που 
της ταιριάζει. Ορισμένες τράπεζες είναι πιθανό να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να 
εφαρμόσουν τη μέθοδο της εσωτερικής αξιολόγησης. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει 
ότι με τους νέους κανόνες δημιουργείται ‘’κίνητρο εποπτικών κεφαλαίων’’ σε όλες τις 
τράπεζες για να μεταβούν, έστω σταδιακά, από την ’’τυποποιημένη’’ μέθοδο στη μέθοδο 
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της  ‘’εσωτερικής  αξιολόγησης’’.  Ίσως  λοιπόν  δεν  είναι  πρόωρο να επισημανθεί  από 
τώρα η ακόλουθη ‘’τεχνική’’ λεπτομέρεια και ένα πιθανό ‘’πρακτικό’’ αποτέλεσμά της.
Ενώ και στις δύο μεθόδους ο συντελεστής στάθμισης των κινδύνων για τους ‘’καλούς ‘’ 
πελάτες είναι περίπου ίδιος, στη μέθοδο της εσωτερικής αξιολόγησης ο συντελεστής για 
τους ‘’μη καλούς’’ πελάτες θα κλιμακώνεται και θα μπορεί να φτάσει μέχρι και το 625% 
(αντί για το μέγιστο150% στη τυποποιημένη μέθοδο). Αυτό σημαίνει ότι για τους ‘’πολύ 
κακούς’’ πελάτες σε κάθε € 100 δάνειο η τράπεζα θα πρέπει να τηρεί € 50 εποπτικά 
κεφάλαια.  Δηλαδή στις  περιπτώσεις  αυτές  το  κόστος  εποπτικών κεφαλαίων θα είναι 
υπέρογκο. Υπάρχει έτσι πιθανότητα, για όσες τράπεζες θα εφαρμόζουν τη μέθοδο της 
εσωτερικής  βαθμολόγησης,  να  απομακρυνθούν  βαθμιαία  από  τους  ‘’μη  κατοίκους’’ 
πελάτες,  λόγω  των  υψηλών  εποπτικών  κεφαλαίων  που  στην  περίπτωσή  τους  θα 
συνεπάγεται η εφαρμογή της μεθόδου αυτής. 

Αυτό το νέο σύστημα δεν κυοφορεί εκπλήξεις, κραδασμούς ή ανυπέρβλητες δυσκολίες. 
Για  τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων οι  νέοι  συντελεστές  δεν  θα 
συνεπάγονται συνταρακτικές η απότομες αλλαγές. Και μάλιστα, οι καλές επιχειρήσεις θα 
ωφεληθούν. 
Συγκεκριμένα: 

• Για τις επιχειρήσεις που δεν θα βαθμολογηθούν από εταιρεία αξιολόγησης, όπως 
και  για  εκείνες  που θα αξιολογούνται  με  μεσαία βαθμολογία από (ΒΒ-  μέχρι 
ΒΒΒ+),  η  στάθμιση κινδύνου και  το κόστος  των τραπεζικών συναλλαγών θα 
είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά. 

• Για τις επιχειρήσεις που θα βαθμολογούνται με υψηλό rating (από Α- και πάνω) 
το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών θα είναι χαμηλότερο από σήμερα. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ήδη παρατηρείται, διεθνώς, μια τάση συμπίεσης του κόστους 
συναλλαγών  για  τις  επιχειρήσεις  υψηλής  πιστοληπτικής  ικανότητας,  καθώς  ο 
ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. 

• Εκεί  που  ή  εικόνα  ίσως  θα  αλλάξει,  είναι  για  τις  επιχειρήσεις  που  θα 
βαθμολογούνται  με χαμηλό rating (κάτω από ΒΒ-).  Αυτές θα αντιμετωπίσουν 
υψηλότερο  κόστος  τραπεζικών  συναλλαγών,  διότι  στην  περίπτωσή  τους  ο 
συντελεστής  στάθμισης  των  κινδύνων  θα  είναι  υψηλότερος,  ειδικά  όταν  δεν 
παρέχονται σημαντικές εξασφαλίσεις, με αποτέλεσμα την δέσμευση σημαντικών 
κεφαλαίων  έναντι των συγκεκριμένων πιστοδοτήσεων. 

• Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος δανεισμού 
δεδομένου  ότι  δεν  υπάρχουν  δεδομένα  για  προηγούμενη  επιχειρηματική  τους 
δραστηριότητα  με  αποτέλεσμα  ο  αναλαμβανόμενος  πιστωτικός  κίνδυνος  να 
σταθμίζεται με υψηλούς συντελεστές.

• Η  χρηματοδότηση  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  αποτελεί  παράγοντα 
προβληματισμού λόγω του υψηλού κόστους χρηματοδότησης που συνεπάγεται  η 
Βασιλεία  ΙΙ  ειδικά  όσον  αφορά  την  εφαρμογή  της  τυποποιημένης  μεθόδου, 
δεδομένου ότι απουσιάζει η θετική εξωτερική αξιολόγηση για την πλειοψηφία 
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των  επιχειρήσεων  αυτής  της  κατηγορίας.  Τα  κίνητρα  για  να  προβούν  σε 
αξιολόγηση  δεν  είναι  πάντα  επαρκή,  δεδομένου  ότι  στην  περίπτωση  κακής 
αξιολόγησης  θα  υποχρεωθούν  να  δεχτούν  χειρότερη  διαβάθμιση  από  ότι  εάν 
παρέμειναν εκτός αξιολόγησης. Με βάση αναλύσεις που έχουν γίνει προκύπτει, 
ότι το νέο πλαίσιο θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την εξωτερική χρηματοδότηση 
των ΜΜΕ,  το  δε  κόστος  του  δανεισμού,  θα είναι  συνάρτηση του ύψους  του 
δανείου  και  της  μεθόδου  υπολογισμού  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  που  θα 
χρησιμοποιεί η τράπεζα. 106 

• Αποθαρρύνεται  η εσωτερική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων υπό τη μορφή 
συμμετοχών/μετοχών  εκτός  χαρτοφυλακίου  συναλλαγών  στη  μέθοδο  των 
εσωτερικών αξιολογήσεων, λόγω του υψηλού ρίσκου που συνεπάγονται για τις 
τράπεζες τα ανοίγματα αυτής της μορφής συγκριτικά με τη σύναψη δανειακών 
συμβάσεων της εξωτραπεζικής χρηματοδότησης στο χώρο του venture capital. 

• Ενθαρρύνεται  η  διαφάνεια  και  η  παροχή  οικονομικών  πληροφοριών,  ειδικά 
έπειτα και από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην κατάρτιση 
των ισολογισμών των εταιριών, προκειμένου να αξιολογηθεί η πιστοληπτική τους 
ικανότητα και η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

106 Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 26/1/06 

Επομένως συμπεραίνουμε ότι οι τράπεζες διαχειρίζονται κυρίως τα κεφάλαια που τους 
εμπιστεύονται οι επενδυτές και οι καταθέτες. Τόσο οι καταθέσεις όσο και τα κεφάλαια 
των τραπεζών από λοιπές πηγές σπανίζουν, κοστίζουν και πρέπει να χρησιμοποιούνται 
με υπευθυνότητα και σύνεση. Αυτές ακριβώς τις αρχές και αλήθειες αντανακλά το νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο, στο οποίο καλούμαστε όλοι να προσαρμοστούμε. Για όσες τράπεζες 
και  επιχειρήσεις  θα  προετοιμαστούν  εγκαίρως,  το  κόστος  προσαρμογής  θα  είναι 
ελεγχόμενο  και  θα  επιμεριστεί  σε  αρκετές  περιόδους  χρήσης.  Η  αξιολόγηση  του 
κρατικού χρέους των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών είναι ανώτερη σε σύγκριση με την 
Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι καμία ελληνική επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει καλύτερη 
αξιολόγηση  από  αυτή  που  έχει  το  ελληνικό  κράτος.    Λόγω  του  νέου  ρυθμιστικού 
πλαισίου,  στις  επιχειρήσεις  που  για  δικούς  τους  λόγους  θα  επιλέξουν  να  μη 
βαθμολογούνται από οίκους αξιολόγησης θα ταιριάζουν οι τράπεζες που θα εφαρμόζουν 
την  τυποποιημένη  μέθοδο  λογισμού  των  απαιτούμενων  κεφαλαίων.  Ωστόσο,  όλες  οι 
επιχειρήσεις θα έχουν συμφέρον να βαθμολογούνται υψηλά. Αυτό θα τους εξασφαλίσει 
καλύτερους όρους δανεισμού, ανεξάρτητα από τη μέθοδο λογισμού κεφαλαίων που θα 
εφαρμόζει η τράπεζά τους. Εξάλλου οι τεκμηριωμένα καλές επιδόσεις, τα ειλικρινή και 
υγιή στατιστικά δεδομένα και η επισήμως βεβαιωμένη υψηλή πιστοληπτική ικανότητα 
είναι στοιχεία που ανοίγουν το δρόμο και για μια πρόσθετη σημαντική δυνατότητα, την 
πρόσβαση και άντληση κεφαλαίων από την αγορά ομολόγων και την αγορά μετοχών. 
Πέραν  των  λοιπών  πλεονεκτημάτων,  η  δυνατότητα  πρόσβασης  στην  εξωτραπεζική 
αγορά ως εναλλακτική μορφή άντλησης κεφαλαίων αυξάνει τη διαπραγματευτική θέση 
των επιχειρήσεων και στις διαβουλεύσεις τους με τις τράπεζες. 
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VII. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Τα τελευταία χρόνια σημαντικές  διαρθρωτικές  μεταβολές  συνέβαλαν στη δημιουργία 
ενός  νέου  πλαισίου  χρηματοοικονομικών  κανόνων  και  λειτουργίας  των  πιστωτικών 
ιδρυμάτων. 

Η νομισματική ενοποίηση, η απελευθέρωση των χρηματαγορών, οι διεθνείς τραπεζικοί 
κανονισμοί, οι εποπτικές αλλαγές, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, είναι μερικοί από τους 
παράγοντες  που  δημιούργησαν  τις  προϋποθέσεις  για  τη  διαμόρφωση  μιας  νέας 
ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής λογικής. 

Οι  αλλαγές  που  συντελέστηκαν  και  οι  μεταρρυθμίσεις  που  θα  εξακολουθούν  να 
υφίστανται  στο  άμεσο  μέλλον,  έχουν  επιπτώσεις  που  εκτείνονται  όχι  μόνο  στα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. 

H επιτυχία της ομαλής οικονομικής λειτουργίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τους τραπεζικούς οργανισμούς, ο παραδοσιακός 
ρόλος των οποίων συνίσταται στη μεταφορά κεφαλαίων από τις πλεονασματικές προς τις 
ελλειμματικές οικονομικές μονάδες, στη διαμεσολάβηση δηλαδή ανάμεσα σε πιστωτές 
και πιστούχους και στη διοχέτευση των αποταμιευτικών πόρων της οικονομίας προς τις 
επενδύσεις εκείνες με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη απόδοση. 

Οι  ρυθμιστικές  παρεμβάσεις  των  εποπτικών  αρχών  έχουν  ως  κεντρικό  άξονα  την 
ενίσχυση  της  εμπιστοσύνης  του  κοινού  κυρίως  μέσα  από  την  εξασφάλιση  της 
σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος.  Σημαντικές  αδυναμίες  όπως η ασύμμετρη 
πληροφόρηση και η δυνητική εκμετάλλευση των καταναλωτών, η ανάληψη υπέρμετρων 
κινδύνων  από  τις  τράπεζες,  καθώς  επίσης  η  πολυπλοκότητα  των  συναλλαγών,  η 
αδιαφάνεια και ο ιδιωτικός χαρακτήρας των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων καθιστούν 
αναγκαία την τραπεζική εποπτεία. 

Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι τράπεζες λειτουργούν με σκοπό την 
αριστοποίηση του κέρδους. Οι καταθέσεις των οικονομικών μονάδων, νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων, επενδύονται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό την αύξηση των 
λειτουργικών  εσόδων  και  της  κερδοφορίας  των  τραπεζών  μέσα  από  την  απόκτηση 
υψηλών  αποδόσεων.  Η  επίτευξη  όμως  της  προσδοκώμενης  απόδοσης  δεν 
πραγματοποιείται χωρίς την ανάληψη αντίστοιχων κινδύνων και κατά συνέπεια χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη το κόστος που ενδεχομένως να προκύψει μέσα από μια διατραπεζική 
κρίση. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν κεφάλαια τα οποία 
επαρκούν για τους κινδύνους, τους οποίους έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν μελλοντικά. 
Η  ύπαρξη  ενδεχόμενης  αφερεγγυότητας  σε  συνδυασμό  με  τη  μη  αξιόπιστη  και 
ασύμμετρη  πληροφόρηση  καθιστά  τις  ρυθμιστικές  παρεμβάσεις  επιθυμητές  από  το 
κοινό, πολύ περισσότερο από το αν γνώριζαν οι καταναλωτές ότι ο εποπτικός έλεγχος 
δεν διατίθεται ελεύθερα καθώς οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να μετακυλήσουν το 
κόστος της εποπτείας στις τιμές των προϊόντων τους.
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Σε μια υγιή οικονομία της αγοράς, πρωταρχικός ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι 
να διοχετεύει, με σωστή τιμολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνονται, τα κεφάλαια 
που του εμπιστεύεται το καταθετικό και επενδυτικό κοινό κατά προτεραιότητα στις πιο 
αποδοτικές και ασφαλείς τοποθετήσεις. Ο ρόλος αυτός θα ενισχυθεί, όταν τεθεί σε ισχύ η 
Βασιλεία ΙΙ. Απώτερος σκοπός της Βασιλείας ΙΙ είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας  όχι  μόνο  των  τραπεζικών  αλλά  και  όλων  των  οικονομικών 
συναλλαγών

107Κων/νος Ζοπουνίδης (Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης)-  
Αγγελική Λιαδάκη (Υποψήφια Διδάκτωρ, Μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής 
Διοίκηση). 

Η επιτυχία  του  συμφώνου  της  Βασιλείας  Ι  ήταν  πραγματικά μεγάλη αν  αναλογιστεί 
κανείς ότι κατόρθωσε να αποτελέσει το παγκόσμιο πρότυπο της τραπεζικής εποπτείας σε 
περισσότερο από 100 χώρες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, διαμόρφωσε δε, 
έναν ενιαίο ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας  (8%) και  εναρμόνισε  για  πρώτη 
φορά  το  διεθνές  εποπτικό  περιβάλλον.  Τα  πρακτικά  αποτελέσματα  δεν  άργησαν  να 
φανούν όπως:

• η αύξηση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και 
• η δημιουργία εποπτικών συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού. 

Η  εφαρμογή  του  συμφώνου,  επηρέασε  σαφώς  την  λειτουργία  και  συμπεριφορά  των 
τραπεζών,  οι  οποίες  προχώρησαν  άμεσα  στην  εφαρμογή  συντελεστών  στάθμισης 
κινδύνου, σε διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού τους, με αποτέλεσμα 
να τις οδηγήσει στην διαδικασία να αναζητήσουν : 

• αφενός περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου ή χαμηλότερου κινδύνου 
• και  αφετέρου  μεθόδους  αποφυγής  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  (regulatory 

capital arbitrage) 

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  αυτής  της  συμπεριφοράς  μπορούν  να  αναφερθούν  τα 
εξής: 

• Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος  των  πιστωτικών ιδρυμάτων  για  την  αγορά 
στεγαστικών  δανείων  (η  μοναδική  κατηγορία  εμπορικών  δανείων  με 
συντελεστή στάθμισης πιστωτικού κινδύνου χαμηλότερου του 100%) 

• Η  αναζήτηση  εταιρικού  χρέους  χαμηλής  πιστωτικής  ποιότητας  (όπου  η 
απόδοση είναι υψηλότερη αλλά η κεφαλαιακή απαίτηση είναι ίδια με αυτή 
του χρέους υψηλής πιστωτικής ποιότητας) 

• Η παροχή δανείων προς χαμηλής πιστωτικής ποιότητας πιστωτικά ιδρύματα 
και κράτη του ΟΟΣΑ (π.χ Τουρκία), όπου η απόδοση είναι υψηλότερη αλλά η 
κεφαλαιακή απαίτηση είναι ίδια με αυτή του χρέους των υψηλής πιστωτικής 
ποιότητας των κρατών μελών του ΟΟΣΑ. 

• Η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  αγοράς  των  πιστωτικών  παραγώγων  (credit 
derivatives) τα οποία αποτέλεσαν το βασικό μοχλό αποφυγής κεφαλαιακών 
απαιτήσεων. 
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Αναμφίβολα, η Βασιλεία ΙΙ θα επιδράσει στην επιχειρηματική λειτουργία των τραπεζών 
και ιδιαίτερα στην τιμολόγηση των προϊόντων τους, όπου και αναμένεται εμπέδωση, ή 
επέκταση, κατά  περίπτωση,  της  τιμολόγησης  με  βάση  τον  κίνδυνο.  Η  μείωση  των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων επιδρά στο κόστος της τραπεζικής διαμεσολάβησης και, κατά 
συνέπεια,  στη  μείωση  των  επιτοκίων  χορηγήσεων.  Εκτιμάται,  ότι  το  κέρδος  για  τις 
τράπεζες  από  τη  μείωση  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  θα  είναι  υψηλό. Βέβαια, 
προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα ν’ αδράξουν τα οικονομικά αυτά οφέλη, θα πρέπει 
να μπορέσουν πράγματι να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, κάτι που θεωρείται 
δύσκολο, δεδομένων τόσο των εξουσιών των εποπτικών αρχών που αποκτούν από τον 
Πυλώνα ΙΙ , όσο και του παγίως διακηρυγμένου στόχου της Επιτροπής της Βασιλείας για 
τη διατήρηση του επιπέδου των ιδίων κεφαλαίων στο ποσοστό της Βασιλείας Ι.
Ανάμεσα στις  άμεσες  επιπτώσεις  για  τα  τραπεζικά ιδρύματα από την  εφαρμογή των 
προτάσεων του νέου πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

• Ιδιαίτερα  ευνοημένες  θεωρούνται  οι  τράπεζες  με  κύριο  προσανατολισμό  στη 
λιανική  τραπεζική  καθώς  απολαμβάνουν  τις  μεγαλύτερες  μειώσεις  των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων, λόγω του χαμηλότερου συντελεστή στάθμισης έναντι 
του πιστωτικού κινδύνου, που κυμαίνεται στο 75% . Γεγονός που αιτιολογείται 
από  το  μικρό  ύψος  των  ανοιγμάτων  και  το  υψηλό  επίπεδο  διασποράς  που 
παρατηρείται στις δραστηριότητες της λιανικής τραπεζικής.

• Για την κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου με την τυποποιημένη μέθοδο τα 
πιστωτικά ιδρύματα θα ωφεληθούν από τη μείωση του ύψους των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για χορηγήσεις σε επιχειρήσεις υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, 
αλλά θα αυξηθούν οι ανάγκες τους σε ίδια κεφάλαια για χορηγήσεις με υψηλό 
βαθμό επισφάλειας.

• Με την υιοθέτηση της εξελιγμένης προσέγγισης στον προσδιορισμό της έκθεσης 
στον πιστωτικό κίνδυνο, μειώνονται οι ανάγκες για κεφαλαιακές απαιτήσεις υπό 
την  προϋπόθεση της  διατήρησης στοιχείων ενεργητικού  υψηλής ποιότητας.  Η 
βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου υπαγορεύεται από τους 
υψηλούς συντελεστές στάθμισης που αφορούν ανοίγματα υψηλού κινδύνου. 

• Η  ενδεχόμενη  μείωση  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  έναντι  του  πιστωτικού 
κινδύνου  θα  υποσκελίζονται  από  την  ενσωμάτωση  του  αναλαμβανόμενου 
λειτουργικού κινδύνου στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ειδικά για επενδυτικές 
τράπεζες που έχουν υψηλή έκθεση σε κινδύνους τέτοιου τύπου.

• Η γραμμική σχέση των εσόδων μιας τράπεζας με την κεφαλαιακή επιβάρυνση 
φαίνεται να τιμωρεί τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων, αφού κατ’ επέκταση όσο 
υψηλότερη είναι η κερδοφορία της τράπεζας, τόσο υψηλότερος θα είναι και ο 
λειτουργικός κίνδυνος.

• Αναμφίβολα το νέο σύμφωνο θα επιδράσει στην επιχειρηματική λειτουργία των 
τραπεζών και ιδιαίτερα στην τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων όπου και 
αναμένεται  εμπέδωση  ή  επέκταση  κατά  περίπτωση  της  τιμολόγησης  βάσει 
κινδύνου. Η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων επιδρά χωρίς άλλο κόστος της 
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τραπεζικής διαμεσολάβησης και κατ΄ επέκταση στο ύψος της τιμολόγησης των 
χορηγήσεων (μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων). 

109 Γκόρτσος (1999) - Κωνσταντίνος Γ.Τασάκος «Το νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την 
Κεφαλαιακή Επάρκεια», Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Ένα βασικό στοιχείο που προσδιορίζει το κόστος του τραπεζικού προϊόντος, υπηρεσίας ή 
συναλλαγής  είναι  η  ποσότητα  κεφαλαίου  που  ή τράπεζα  πρέπει  να  διαθέσει  για  τον 
συγκεκριμένο σκοπό.  Με  τους  κανόνες  που  ισχύουν σήμερα,  η  ποσότητα  εποπτικού 
κεφαλαίου αντιστοιχεί στο 8% του δανείου. Δηλαδή για κάθε € 100 δάνειο η τράπεζα 
υποχρεούται  να  έχει  €  8  κεφάλαιο.  Με  τους  νέους  κανόνες  της  Βασιλείας  ΙΙ  η 
απαιτούμενη ποσότητα κεφαλαίου θα είναι  τόσο μικρότερη,  όσο υψηλότερος  είναι  ο 
βαθμός πιστοληπτικής ικανότητας (δηλαδή το rating) μιας επιχείρησης: 

• Αν η τράπεζα έχει επιλέξει να εφαρμόζει την ‘’τυποποιημένη’’ μέθοδο οι νέοι 
συντελεστές  στάθμισης  των  κινδύνων  θα  κυμαίνονται  από  20%  μέχρι  150%, 
ανάλογα με το rating. Δηλαδή για κάθε €100 δάνειο η τράπεζα ανάλογα με την 
πιστοληπτική  ικανότητα  της  επιχείρησης,  θα  υποχρεούται  να  έχει  από  €1,6 
(=100χ0,20χ0,08) έως €12 κεφάλαιο. 

• Αν πάλι δεν υπάρχει rating, δηλαδή η επιχείρηση δεν βαθμολογείται από οίκο 
αξιολόγησης, τότε το απαιτούμενο κεφάλαιο θα είναι όπως και σήμερα, δηλαδή € 
8. 

0
Τα  πιστωτικά  ιδρύματα  είναι  γεγονός  ότι  διακρατούν  υψηλότερα  από  τα  ελάχιστα 
καθοριζόμενα επίπεδα κεφαλαίων καθώς η προσέγγιση ή, στη χειρότερη περίπτωση, η 
παραβίαση του ελάχιστου ορίου κεφαλαιακής επάρκειας (8%) θα επιφέρει σημαντικές 
επιπτώσεις  σε  αυτά.  Οι  επιπτώσεις  αυτές  μπορούν  να  πάρουν  τη  μορφή στενότερης 
εποπτικής  παρακολούθησης  και  εξέτασης,  αποδυνάμωσης  της  φύσης  τους  ή  άμεσης 
αποκατάστασης της κεφαλαιακής τους βάσης, είτε σε προσφυγή στις κεφαλαιαγορές είτε 
με μείωση των στοιχείων του ενεργητικού τους. Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής της 
Βασιλείας εισάγοντας ακριβέστερες και πιο ευαίσθητες στις μεταβολές του πιστωτικού 
κινδύνου  μεθοδολογίες  υπολογισμού  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  θα  αυξήσουν 
πιθανότητα προσέγγισης  ή  παραβίασης του ελαχίστου ορίου κεφαλαιακής  επάρκειας, 
στην  περίπτωση  απρόσμενης  επιδείνωσης  των  αξιολογήσεων  –  εσωτερικών  και 
εξωτερικών  –  πιστοληπτικής  ικανότητας.  Όσο  πιο  ευαίσθητη  στις  μεταβολές  του 
πιστωτικού κινδύνου είναι η επιλεγόμενη μεθοδολογία τόσο μεγαλύτερη και η δυνητική 
μεταβλητότητα των κεφαλαιακών απαιτήσεων, γεγονός που διαπιστώνεται και από τη 
συγκριτική μεταβολή των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου μεταξύ των δύο 
προσεγγίσεων (Τυποποιημένης και Θεμελιώδους). 
Συνεπώς,  ακόμη  και  αν  οι  νέες  προτάσεις  δεν  μεταβάλλουν  το  ελάχιστο  επίπεδο 
κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διακρατούν υψηλότερα, 
σε  σχέση  με  το  ισχύον  καθεστώς,  επίπεδα  κεφαλαίου  για  να  αντιμετωπίσουν  την 
αυξημένη μεταβλητότητα αυτών. Είναι φανερό ότι η διακράτηση υψηλότερου επιπέδου 
κεφαλαίων από την μια πλευρά θα ενισχύσει την ευρωστία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και θα συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος,  ενώ από την 
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άλλη θα επηρεάσει βασικά χρηματοοικονομικά τους μεγέθη (π.χ δείκτες κερδοφορίας, 
κόστος άντλησης κεφαλαίου κ.λ.π) Η είσοδος,  ωστόσο, της Ελλάδας στην ευρωζώνη 
αποτελεί  σημαντικό  προσόν  για  τις  ελληνικές  τράπεζες  και  διασφαλίζει  βελτιωμένη 
αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους επιφάνειας. 

Τα μεγαλύτερα κέρδη από την αλλαγή του εποπτικού πλαισίου θα προσπορίζονται οι 
τράπεζες  που  έχουν  τη  δυνατότητα  να  αναπτύξουν  συστήματα  εσωτερικού  ελέγχου 
υψηλής ποιότητας, ώστε να πετύχουν την έγκριση των εποπτικών αρχών. Συνεπώς οι 
τράπεζες που έχουν επιτύχει μεγάλο μέγεθος μπορούν να αξιοποιήσουν τις οικονομίες 
κλίμακας επιμερίζοντας το μεγάλο κόστος ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων. 

Πολλές  έρευνες  βασισμένες  σε  προσομοιώσεις  και  ειδικές  μελέτες  καταλήγουν  στο 
συμπέρασμα ότι οι τράπεζες που χαρακτηρίζονται μεγάλες και εξελιγμένες θα έχουν μια 
καθαρή  μείωση  της  κεφαλαιακής  απαίτησης  110,  ενώ  αντίθετα  ένας  μεγάλος  αριθμός 
τραπεζών  θα  αντιμετωπίσει  μια  αύξηση  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων.  Αυτή  η 
διαφοροποίηση εξηγείται  από το γεγονός  ότι  οι  μεγάλοι  τραπεζικοί  οργανισμοί  είναι 
έτοιμοι : 

• Να υιοθετήσουν τις εξελιγμένες μεθοδολογίες που προσφέρει η Βασιλεία ΙΙ στην 
ανάλυση, μέτρηση και στάθμιση των κινδύνων 

• Να χρησιμοποιήσουν κάθε εργαλείο για διαχείριση και μείωση των κινδύνων 
• Να  αλλάζουν  το  στρατηγικό  σχεδιασμό  τους  και  να  προβαίνουν  σε 

αναδιάρθρωση  ή  και  αλλαγή  χαρτοφυλακίου  και  προσφορές  τραπεζικών 
προϊόντων βασιζόμενοι σε υποδείξεις αναλυτών προκειμένου να ελαχιστοποιούν 
τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (credit-risk strategies) 111  

Οι μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί πετυχαίνοντας μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων 
θα αποδεσμεύουν κεφάλαια που θα αυξήσουν την εταιρική τους αξία.  Ταυτόχρονα η 
αδυναμία  πολλών  μικρών  τραπεζών  να  αντεπεξέλθουν  στις  απαιτήσεις  του  νέου 
κανονιστικού πλαισίου που θα περιορίσει τη ρευστότητά τους, αυξάνοντας ταυτόχρονα 
και τη δανειακή τους επιβάρυνση, θα τις οδηγήσει στην απορρόφηση από μεγαλύτερους 
τραπεζικούς ομίλους προσφέροντας στους τελευταίους τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
οικονομιών κλίμακας.  

Εναλλακτική  πρόταση  για  τις  μικρές  τράπεζες  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  η 
επικέντρωση  στις  δραστηριότητες   λιανικής  τραπεζικής,  που  απολαμβάνουν  τις 
μεγαλύτερες  μειώσεις  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων.  Πάντως,  στην  βελτίωση  της 
κερδοφορίας  των  τραπεζών  από  τη  μείωση  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων  για  τη 
χρηματοδότηση  ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν παραλείπεται να τονιστεί 
και η ύπαρξη άλλων παραγόντων, οι οποίοι θα διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο, όπως ο 
ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π., που επιδρά στη ζήτηση και στο επίπεδο του υφιστάμενου 
υψηλού ανταγωνισμού.

Σε κάποιες χώρες η ανάμειξη των τραπεζών με τις ασφαλιστικές υπηρεσίες είναι πολύ 
πιο έντονη από ότι σε άλλες. Οι δυνατότητες arbitrage μεταξύ του κανονιστικού πλαισίου 
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των τραπεζών και του αντίστοιχου των ασφαλιστικών οργανισμών μπορεί να δώσει ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις περισσότερο ολοκληρωμένες οικονομίες. Ακόμα και η 
ίδια  η  ύπαρξη  τριών  εναλλακτικών  μεθόδων  για  το  υπολογισμό  της  κεφαλαιακής 
επάρκειας, με δεδομένη τη διαφορά στον βαθμό ευαισθησίας απέναντι στον κίνδυνο που 
παρουσιάζουν  και  τα  ξεχωριστά  χαρακτηριστικά  κάθε  τράπεζας  ως  προς  τη  στάση 
απέναντι στον κίνδυνο χαρτοφυλακίου, δίνει τη δυνατότητα για κανονιστικό arbitrage. 112

110 Westlake M. (2002). “Can Basel II be made to work?”, ed. The Bankers, pp. 61-64 
111 Blount and Daigle (2001). “A new breed of banker: the ‘risk pillar’ strategist”, ABA Banking Journal,  
pp. 42-46 
112 Servigny A. and Renault O. (2004). Measuring and Managing Credit Risk, ed. McGraw-Hill, New York, 
USA 

Εφαρμόζοντας τη ΜΕΔ που είναι πιο ευαίσθητη ως προς τον κίνδυνο, η τράπεζα που δεν 
ενοχλείται  από  τις  διαβαθμίσεις  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  θα  αντιμετωπίσει 
υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από αυτές που θα προέκυπταν αν εφάρμοζε την 
τυποποιημένη  μέθοδο.  Επομένως  οι  τράπεζες  με  στοιχεία  ενεργητικού  χαμηλής 
διαβάθμισης  (υψηλού  κινδύνου),  επιλέγουν  την  τυποποιημένη  έναντι  της  ΜΕΔ.  Το 
αντίστροφο  ισχύει  για  τις  τράπεζες  που  διαθέτουν  στοιχεία  ενεργητικού  υψηλής 
διαβάθμισης. Συμπερασματικά αναμένεται να ασκηθούν ισχυρές πιέσεις από τις τράπεζες 
που θα πραγματοποιήσουν υψηλές επενδύσεις για διαμόρφωση συστημάτων εσωτερικής 
αξιολόγησης.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  η  πέραν  του  κανονιστικού  επιτασσόμενου 
κεφαλαιακή  βάση  θα  συμβάλλει  στην  αύξηση  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  των 
τραπεζών και συνεπώς στην ευχερέστερη χρηματοδότησή τους.

 Η μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα, σ’ ένα σύστημα ιδιαίτερα πολύπλοκο, που 
βασίζεται  ,  αναφορικά  με  τα  εσωτερικά  συστήματα  διαβάθμισης,  σε  μαθηματικούς 
τύπους, συνιστά ριζική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων. 
Η υλοποίηση, όμως, των εσωτερικών αυτών συστημάτων θα έχει υψηλό κόστος, αν και 
κάθε επιχειρηματική πολιτική επιτάσσει  την  μετακύλιση τμήματος του κόστους στον 
πελάτη. Επίσης, το υψηλό κόστος είναι πιθανό ν’ αναγκάσει κάποια πιστωτικά ιδρύματα 
να περιορίσουν, ή ακόμα, και να παύσουν τις δραστηριότητές τους σε ορισμένους τομείς, 
εφόσον δεν καταφέρουν να συναγωνιστούν τους ανταγωνιστές τους, οι οποίοι θα έχουν 
υιοθετήσει  τις  εσωτερικές  μεθόδους.  Δεν  αποκλείεται,  εξάλλου,  το  κόστος 
συμμόρφωσης113  με το νέο πλαίσιο να υπερφαλαγγίσει τα όποια οφέλη προκύψουν από 
τη  χρήση  των  περισσότερο  ευαίσθητων  στον  κίνδυνο  μεθόδων  υπολογισμού  των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων, αφού για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη  η  προσαρμογή  των  πληροφοριακών  συστημάτων,  η  συλλογή  των  αναγκαίων 
δεδομένων,  ο  σχεδιασμός  ή  η  αναβάθμιση  συστήματος  εσωτερικής  αξιολόγησης,  η 
εκπαίδευση των  απαραίτητων στελεχών και  η  εκπόνηση συστήματος  γνωστοποίησης 
στοιχείων.  Από την  άλλη πλευρά,  η  υιοθέτηση εξελιγμένων μεθόδων συμβάλλει  στη 
μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, Ωστόσο, η εν λόγω μείωση εξαρτάται και από 
την  ποιότητα  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  δεδομένου  ότι  με  τη  Βασιλεία  ΙΙ,  οι 
συντελεστές στάθμισης είναι κατά πολύ υψηλότεροι για τ’ ανοίγματα υψηλού κινδύνου. 
Αυτονόητο  θεωρείται  ότι  δάνεια  σε  εταιρείες  με  υψηλή  πιστωτική  διαβάθμιση 
θ’απαιτούν λιγότερα κεφάλαια και μικρότερο κόστος κεφαλαίου, καθώς και το αντίθετο. 
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Επομένως,  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  θα  μπορούν  ν’αξιολογήσουν  εκ  νέου  τις 
δραστηριότητές τους δίδοντας έμφαση σε διαφορετικούς τομείς, ανάλογα με τον τύπο 
του κινδύνου που αναλαμβάνουν. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται η ανάγκη γι’ αυστηρή 
κανονιστική εποπτεία και οι τράπεζες προχωρούν σε μια διαδικασία αυτορύθμισης114.
113   Σύμφωνα με την Price Waterhouse Coopers  (2004),  το κόστος  της προσαρμογής στο νέο πλαίσιο 
εκτιμάται ότι θ’ ανέλθει μεταξύ € 20-30 δις. συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τα έτη 2002-06, ενώ το 
κόστος μετάβασης για κάθε τράπεζα υπολογίζεται σε 30-150 εκατομ. €, ανάλογα με τη δυναμικότητά της.
114

 Πούσκουρη-Reiche (2003)

Από  όλους  όσους  έχουν  ασχοληθεί  με  το  θέμα,  τονίζεται  ότι  λόγω  των  ραγδαίων 
εξελίξεων  στο  χρηματοοικονομικό  περιβάλλον,  ήταν  αναγκαία  η  τροποποίηση  του 
πλαισίου  της  ΒΑΣΙΛΕΙΑ  Ι,  εκτιμάται  θετικά  το  γεγονός  ότι  οι  νέες  προτάσεις 
απομακρύνονται από την ιδέα ότι οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλα τα τραπεζικά 
ιδρύματα και επιβραβεύονται τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν πιο προηγμένα 
συστήματα  εσωτερικού  ελέγχου  με  μικρότερες  κεφαλαιακές  απαιτήσεις  για  τις  ίδιες 
δραστηριότητες.  Επίσης  θετικά  εκτιμάται  η  προτεινόμενη  διαφοροποίηση  των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων ανάλογα με το ύψος του κινδύνου. 

115 Γκόρτσος (1999) 

Το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά, παρέχει κίνητρα (incentive-
based) και επικεντρώνεται στον κίνδυνο (risk-based). Δίνει κίνητρα για να αναπτυχθούν 
συστήματα διαχείρισης των κινδύνων και έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η Βασιλεία ΙΙ 
δεν  πρέπει  να  εκλαμβάνεται  ως  μία  υποχρέωση  προς  την  εποπτική  αρχή  αλλά  μία 
ευκαιρία για βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης των κινδύνων. 

Αν  οι  τράπεζες  εκμεταλλευθούν  αυτή  την  ευκαιρία  θα  καταλήξουν  σε  καλύτερη 
αναγνώριση, ποσοτικοποίηση και εκτίμηση του κινδύνου. Οι διαδικασίες αυτές δεν είναι 
καινούριες αλλά θα γίνουν πιο συστηματοποιημένες και αυστηρές με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η πιθανότητα κακών αποφάσεων αλλά και να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης  το  οποίο  θα  ενεργοποιείται  νωρίς  και  θα  λαμβάνονται  διορθωτικές 
ενέργειες. Ιδιαίτερα ωφελημένες αναμένεται να είναι οι λιγότερο εξελιγμένες τράπεζες 
και οι μεσαίου μεγέθους τράπεζες. Κατ΄ ουσία, τους παρέχεται δωρεάν ένα ολόκληρο 
πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο αν επιχειρούσαν να αναπτύξουν μόνες τους θα 
απαιτούσε  σημαντικούς  επενδυτικούς  πόρους.  Τώρα  το  σύστημα  είναι  έτοιμο  και 
καλούνται να στρέψουν τους πόρους στην υλοποίησή του. Η συμβολή της Βασιλείας ΙΙ 
στη  χρηματοοικονομική  σταθερότητα  και  αποτελεσματικότητα  μέσω  αυτού  του 
παράγοντα είναι αναμφισβήτητη.

VIII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπερασματικά φαίνεται, ότι στον τραπεζικό κλάδο υπάρχει αρχικά επιφυλακτικότητα 
έναντι των προτάσεων που προκύπτουν από την ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ, αφού αυτές θα έχουν σαν 
συνέπεια  την  αύξηση  των  κεφαλαιακών  απαιτήσεων.  Μάλιστα  τίθεται  το  ερώτημα 
μήπως αυτή η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων είχε σκοπό να αντισταθμίσει τη 
μείωση των εποπτικών κεφαλαίων λόγω υιοθέτησης ίδιων υποδειγμάτων αξιολόγησης 
για  τον  πιστωτικό  κίνδυνο.  Επίσης  διαπιστώνεται  ότι  οι  τράπεζες  για  να  καλυφθούν 
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έναντι των λειτουργικών κινδύνων δεν αρκεί να αυξήσουν τα διακρατούμενα κεφάλαια, 
αλλά θα πρέπει να ενισχύσουν την εσωτερική τους εποπτεία, κάτι που οι προτάσεις της 
Επιτροπής τις προτρέπουν . 
Ένα γεγονός επίσης που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο είναι ότι η εφαρμογή των 
νέων προτάσεων της Βασιλείας ΙΙ, έχει προγραμματιστεί λίγο μετά από την εφαρμογή 
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (έχει ήδη αρχίσει η εφαρμογή τους). Αυτό σύμφωνα 
με κάποιους ειδικούς θα προκαλέσει μια σειρά από αλλαγές όπως116: 

• Αύξηση  των  συγχωνεύσεων  και  των  συμμαχιών  μικρών  και  μεσαίων 
επιχειρήσεων για τη δημιουργία μεγαλύτερων μονάδων 

• Οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων με βάση συστήματα στρατηγικού 
και  οικονομικού  προγραμματισμού  και  ελέγχου,  για  την  εξασφάλιση 
διαφάνειας και συγκρισιμότητας 

•  Αναζήτηση νέων μορφών χρηματοδότησης και πηγών άντλησης κεφαλαίων 
•  Συγχωνεύσεις τραπεζών, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις που επιβάλει η Βασιλεία ΙΙ, αλλά και για να αυξήσουν 
τις εργασίες τους και την κερδοφορία τους. 

0Οι αλλαγές  αυτές  εκτός  από κόστος θα προκαλέσουν και  επενδύσεις  σε  ανθρώπινο 
δυναμικό, συστήματα, νέες αγορές, χρόνο. Άρα, η Βασιλεία ΙΙ δεν είναι μόνο ένα σύνολο 
δύσκολων και απαιτητικών κανόνων και υπολογισμών που αφορούν τις τράπεζες, αλλά 
και  ένας  μοχλός  αναγκαίων  αλλαγών  για  τη  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  της 
οικονομίας. Στην προσπάθεια για διερεύνηση των συνεπειών του Νέου Συμφώνου της 
Βασιλείας  στη  συμπεριφορά  των  τραπεζών,  έχουν  καταγραφεί,  πιθανές  θετικές  και 
αρνητικές συνέπειες117. 
1
116 Δελτ ΕΕΤ Δ 2003 
117 Δελτ ΕΕΤ Δ 2003 
118 Α. Χασιώτης (2003)
2

Η Βασιλεία ΙΙ σχεδιάστηκε για ν’ αντιμετωπίσει τα μειονεκτήματα της Βασιλείας Ι ,δηλ. 
του  ισχύοντος  κανονιστικού-ρυθμιστικού  πλαισίου  της  κεφαλαιακής  επάρκειας  των 
τραπεζών.  Τα πλεονεκτήματα του νέου πλαισίου σχετίζονται  με την ακρίβεια και  το 
ρεαλισμό  των  μετρήσεων,  την  ομοιομορφία  των  κριτηρίων,  τη  διαφάνεια  και  την 
αποτελεσματικότητα,  τους  όρους  του  ανταγωνισμού,  τη  δίκαιη  μεταχείριση  και  τη 
συμβατότητα  με  τις  πρακτικές  της  αγοράς  118 .  Οι  τράπεζες  και  οι  δανειζόμενοι 
υπολογίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και ρεαλισμό το κεφάλαιο που απαιτείται για τους 
δεδομένους  κινδύνους,  που  αναλαμβάνουν.  Οι  συνδυασμοί  κεφαλαίων  και  κινδύνων 
ελέγχονται και αξιολογούνται από τις εποπτικές αρχές με ίδια κριτήρια και πρότυπα για 
όλες τις  τράπεζες και  για όλους τους δανειζόμενους μιας δεδομένης τάξης κινδύνου. 
Έτσι, οι τράπεζες και οι δανειζόμενοι έχουν ισχυρότερο κίνητρο να καταγράφουν και να 
εμφανίζουν με ειλικρίνεια την πραγματικότητα και να διαχειρίζονται ενεργητικά τους 
κινδύνους που αναλαμβάνουν με τις δραστηριότητές τους. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται 
μεγάλη ομοιομορφία σε τοπικό και  διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη στάθμιση και  τη 
διαχείριση των κινδύνων, ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, τόσο μεταξύ 
των πιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και μεταξύ των δανειζομένων της ίδιας πιστοληπτικής 
ικανότητας.  Το νέο κανονιστικό πλαίσιο  ανταμείβει  έμμεσα εκείνες  τις  τράπεζες  και 

113



εκείνους  τους  δανειζόμενους,  οι  οποίοι  βαθμολογούνται  υψηλά  στις  κλίμακες 
διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας, ενώ υπάρχει καλύτερη ευθυγράμμιση των 
θεσμικά  απαιτούμενων  κεφαλαίων,  με  την  έννοια  και  τις  μεθόδους  της  κατανομής 
οικονομικού κεφαλαίου, που εφαρμόζουν οι σύγχρονες τράπεζες.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος παραμένει η ροπή του 
να  ενισχύει  τις  οικονομικές  κυκλικές  διακυμάνσεις.  Κεφάλαια  και  προβλέψεις 
συσσωρεύονται κατά την διάρκεια της καθοδικής φάσης. Αυτό έχει  ως συνέπεια την 
έντονη  διακύμανση  κεφαλαίου  και  στοιχείων  του  ενεργητικού  με  σκοπό  την 
σταθεροποίηση  του  δείκτη  κεφαλαιακής  επάρκειας.  Οι  νέες  προτάσεις  τείνουν  να 
μεγεθύνουν την ευαισθησία των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των διακυμάνσεων του 
οικονομικού  κύκλου  και  αυτό  διότι  η  κεφαλαιακή  εποπτεία  τείνει  να  δεσμεύει  τις 
τράπεζες  ιδιαίτερα  στη  διάρκεια  καθοδικής  φάσης  του  κύκλου  και  όταν  ο  δείκτης 
πλησιάζει στο όριο του 8% οι τράπεζες αναγκάζονται να περιορίσουν τις χορηγήσεις και 
να  αυξήσουν  τα  κεφάλαια  με  υψηλό  κόστος.  Η  ενίσχυση  των  διακυμάνσεων  του 
οικονομικού κύκλου είναι φαινόμενο που προκύπτει εξαιτίας της υψηλής ευαισθησίας ως 
προς  τον  κίνδυνο  του  νέου  συμφώνου  και  αφορά  τόσο  την  μέθοδο  εσωτερικών 
αξιολογήσεων όσο και την τυποποιημένη. 

Αναφορικά  με  την  πρώτη,  δεδομένου  ότι  η  πιθανότητα  αδυναμίας  του  οφειλέτη  να 
εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του (PD)  possibility of default,  συναρτάται  κατά  τρόπο 
αντιστρόφως  ανάλογο  με  τον  οικονομικό  κύκλο,  κάθε  μείωση  της  οικονομικής 
δραστηριότητας θα συνεπάγεται αύξηση των PDs. Έτσι οι κεφαλαιακές υποχρεώσεις θα 
αυξάνονται  κατά  την  περίοδο  της  ύφεσης  της  οικονομικής  δραστηριότητας  με 
αποτέλεσμα  τον  περιορισμό  των  χορηγήσεων  σε  μια  απόπειρα  των  τραπεζών  να 
αποσείσουν  κεφαλαιακές  επιβαρύνσεις  συμβάλλοντας  στην  περαιτέρω  ενίσχυση  της 
ύφεσης. Το ζήτημα της ενίσχυσης των διακυμάνσεων του οικονομικού κύκλου έχει και 
μια  ακόμα  διάσταση  συνδεόμενη  με  την  διασφάλιση  της  σταθερότητας  του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος :  οι  τράπεζες θα στερούνται  την ισχυρή κεφαλαιακή 
θωράκιση  τη  χρονική  στιγμή  που  θα  την  έχουν  περισσότερο  ανάγκη.  Πρέπει  να 
επισημανθεί  ότι  η  εν  λόγω συνέπεια  είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένη  με  την  υψηλότερη 
ευαισθησία των νέων μεθόδων στους κινδύνους. 

Οι  νέες  προτάσεις  της  Βασιλείας  ΙΙ  στοχεύουν  στην  εξασφάλιση  της  παγκόσμιας 
χρηματοοικονομικής ισορροπίας μέσα από την ανάπτυξη πιστωτικών υποδειγμάτων για 
τον υπολογισμό προβλέψεων, που θα στηρίζονται στην ανάλυση τόσο ποσοτικών όσο 
και ποιοτικών χαρακτηριστικών των πιστούχων. 

Τα υποδείγματα αυτά  περιορίζουν το  βαθμό αυθαιρεσίας  και  υποκειμενικότητας  των 
δανειστών, κατανέμουν αποτελεσματικότερα το κεφάλαιο, εμπεριέχουν απαιτήσεις για 
διαφορετικούς  τύπους  κινδύνου,  ενώ  προσδιορίζουν  τον  κίνδυνο  που  πιθανόν  να 
εμπεριέχει  η  συναλλαγή  με  τον  αντισυμβαλλόμενο  και  κατά  συνέπεια  το  κόστος 
δανεισμού και το επιτόκιο. 

Η κριτική του νέου Συμφώνου εστιάζεται κυρίως στην πολυπλοκότητα των προτάσεων 
που αφορούν τον πρώτο Πυλώνα, αλλά και σε κάποια εποπτικά κενά που πιθανόν να 
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οδηγήσουν  τις  τράπεζες  σε  αποφυγή  διακράτησης  κεφαλαίου.  Επιπλέον  η  έλλειψη 
διαθέσιμων στοιχείων για τον προσδιορισμό των παραμέτρων, η πλεονεκτική θέση στην 
οποία θα βρεθούν ιδρύματα με καλύτερη τεχνογνωσία, αλλά και η υποκειμενικότητα στις 
εκτιμήσεις  των  οίκων  αξιολόγησης  που  πιθανόν  προκύψει  λόγω ανταγωνισμού  είναι 
σημαντικά  προβλήματα  που  θα  ανακύψουν  κατά  τη  διάρκεια  ανάπτυξης  των 
υποδειγμάτων. 

Όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει γνωστές τις θέσεις της 
στα ζητήματα εποπτείας και κεφαλαιακής επάρκειας με τη δημοσιοποίηση Εγγράφων 
Διαβούλευσης, δίνοντας οδηγίες προς τα πιστωτικά ιδρύματα για κρίσιμα θέματα και 
έννοιες που αφορούν το νέο Κείμενο. Περιλαμβάνουν ορισμούς, οδηγίες και τις βασικές 
προϋποθέσεις που απαιτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος για την υιοθέτηση μιας 
μεθοδολογίας από τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα έγγραφα αυτά προσαρμόζονται βάσει των 
οδηγιών και των αρχών των κειμένων της Βασιλείας και αφορούν την τυποποιημένη 
μέθοδο,  τη  μέθοδο  των  εσωτερικών  διαβαθμίσεων,  τις  τεχνικές  μείωσης  πιστωτικού 
κινδύνου και την τιτλοποίηση των απαιτήσεων. 

Στον ακαδημαϊκό χώρο η μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου και η κεφαλαιακή επάρκεια 
των  τραπεζών  είναι  ίσως  ένα  από  τα  πιο  πολυσυζητημένα  θέματα  της  τελευταίας 
εικοσαετίας. Διεθνείς καταστάσεις όπως ο αυξημένος αριθμός πτωχεύσεων, η ανάγκη 
των τραπεζών για καλύτερης ποιότητας πελάτες και για μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, 
οδήγησαν  στη  δημιουργία  εξειδικευμένων  και  αντικειμενικών  μοντέλων  πιστωτικού 
κινδύνου μέσα από εμπειρικά παραδείγματα, τα οποία εστιάζουν κατά κύριο λόγο στη 
μέτρηση του συνολικού κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου και στην τιμολόγησή του. 

119 Κων/νος Ζοπουνίδης (Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης)-  
Αγγελική Λιαδάκη (Υποψήφια Διδάκτωρ, Μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής 
Διοίκηση). 

Η επιτροπή της Βασιλείας ΙΙ  παρέχει ένα δίκαιο κανονιστικό πλαίσιο που προωθεί την 
πολυμορφία στα συστήματα διαχείρισης κινδύνου.  Ωστόσο υπάρχει  πάντα η διαμάχη 
μεταξύ αυτών που πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο 
ανεξάρτητο  από  την  στρατηγική  που  ακολουθεί  η  κάθε  τράπεζα  και  αυτών  που 
πιστεύουν  ότι  η  φιλοσοφία  του  ενός  συστήματος  για  όλους  μπορεί  να  αποδειχθεί 
επικίνδυνη  μια  και  η  ρυθμιστική  λειτουργία  είναι  περισσότερο  θέμα  ατομικής 
δέσμευσης.  Δεν  θα  υπεισέλθουμε  στο  βάθος  αυτής  της  διένεξης  θα  δώσουμε  όμως 
ορισμένα σημεία. 
Όπως είναι γνωστό οι διοικήσεις των τραπεζών θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τόσο τον 
τεχνικό κίνδυνο (τον κίνδυνο ο πιστωτικός ή ο αγοράς ή ο λειτουργικός να ξεπεράσουν 
τα επίπεδα του παρακρατηθέντος κεφαλαίου) όσο και τον κίνδυνο από τις εργασίες (ο 
κίνδυνος η αξία της τράπεζας να καταρρεύσει).
Η Βασιλεία ΙΙ  ασχολείται τυπικά μόνο με τον τεχνικό κίνδυνο και αγνοεί τον κίνδυνο 
των  εργασιών  που  συνδέονται  με  τη  δημιουργία  υπεραξίας  για  τους  μετόχους  της 
τράπεζας.  Συγκεκριμένα  με  δεδομένο  το  προφίλ  και  τις  απαιτήσεις  των  μετόχων  οι 
τραπεζικές  διοικήσεις  χαράζουν  την  πολιτική  τους  υιοθετώντας  συγκεκριμένο  βαθμό 
επικινδυνότητας (risk aversion). 
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Για παράδειγμα οι μέτοχοι μιας τοπικής συγκεκριμένων σκοπών τράπεζας (local Bank) 
δεν έχουν τις ίδιες προσδοκίες και απαιτήσεις με τους μετόχους μιας παγκόσμιας με όλα 
τα είδη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τράπεζας (Universal Bank). 
Ως συνέπεια οι  διοικήσεις  των δύο τραπεζών θα θέσουν διαφορετικούς στόχους στις 
διάφορες ενέργειές τους και θα δώσουν διαφορετικές οδηγίες σε σχέση με την πολιτική 
χρηματοδοτήσεων τους. Με άλλα λόγια οι μέθοδοι αντιμετώπισης του τεχνικού κινδύνου 
φαίνονται  να συνδέονται  έμμεσα με τις  αρχές που διέπουν τον κίνδυνο εργασιών.  Η 
Βασιλεία ΙΙ απομονώνοντας τον κίνδυνο εργασιών από τον τεχνικό κίνδυνο δίνει  ένα 
όπλο  σε  όσους  πιστεύουν  ότι  δεν  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  μαζικά  η  ρυθμιστική 
λειτουργία των τραπεζών. Συγκεκριμένα οι τελευταίοι υποστηρίζουν ότι η Βασιλεία ΙΙ 
δημιουργεί έναν πρόσθετο κίνδυνο τη στιγμή που αναγκάζει τις τράπεζες σε αγελαία 
αντιμετώπιση των κινδύνων τους. Η εμπειρία της δεκαετίας του 1990 στην περιοχή του 
κινδύνου αγοράς  (market  risk)  που  ανάγκασε τις  τράπεζες  να  καταφύγουν  σε  ενιαία 
εργαλεία  αντιμετώπισης  του  κινδύνου,  έδειξε  ότι  σε  περιόδους  κρίσης  οδηγήθηκε  η 
αγορά σε υπερβολικές αντιδράσεις με αποτέλεσμα την αύξηση του μακροοικονομικού 
κινδύνου. 

Στις σύγχρονες οικονομίες, ο έλεγχος της κεφαλαιακής επάρκειας είναι το βασικό μέτρο 
που  χρησιμοποιούν  οι  εποπτικές  αρχές  για  την  προληπτική  εποπτεία  των  τραπεζών, 
θεωρώντας  πως  έτσι  καθοδηγούν  τις  τράπεζες  να  έχουν  τη  δυνατότητα  να 
αντιμετωπίζουν απρόβλεπτους κινδύνους που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. 
Η φιλοσοφία των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας στηρίζεται στην άποψη ότι όσο πιο 
πολλούς  κινδύνους  αναλαμβάνει  μια  τράπεζα  τόσο  πιο  πολλά  κεφάλαια  πρέπει  να 
διαθέτει. Τόσο το πρώτο Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια όσο και 
το Νέο, στηρίζονται σ’ αυτή τη φιλοσοφία. 
Το Σύμφωνο της Βασιλείας Ι, από 1988 λειτούργησε θετικά και βοήθησε σημαντικά στη 
σύγκλιση  του  περιεχομένου  των  κανόνων  ουσιαστικού  δικαίου  που  αφορούν  στην 
προληπτική  εποπτεία  των  διεθνών  τραπεζών.  Οι  εξελίξεις  όμως,  στο  διεθνές 
χρηματοπιστωτικό σύστημα έκαναν αναγκαία την τροποποίησή του. 
Το  Νέο  Σύμφωνο  της  Βασιλείας  ΙΙ,  δίνει  τη  δυνατότητα  στις  τράπεζες  να 
χρησιμοποιήσουν  πιο  εξελιγμένες  μεθόδους  στάθμισης  των  κινδύνων  που 
αναλαμβάνουν,  να  διαχειριστούν  αυτούς  τους  κινδύνους  καλύτερα  και  άρα  να 
κατανείμουν τα κεφάλαιά τους ορθολογικότερα και πιο προσοδοφόρα για τις ίδιες και 
τους μετόχους τους. 
Η  εφαρμογή  του  Νέου  Συμφώνου  θα  επιφέρει  σημαντικά  οφέλη  στις  τράπεζες,  την 
πελατεία  τους  και  ευρύτερα  στην  οικονομία120.  Η  απελευθέρωση  εποπτικών  ιδίων 
κεφαλαίων  θα  δώσει  τη  δυνατότητα  στις  τράπεζες  για  πιστωτική  επέκταση  σε  νέες 
δραστηριότητες, τονώνοντας με αυτό τον τρόπο την οικονομική ανάπτυξη. 
Οι  Ελληνικές  τράπεζες,  παρά  τις  επιφυλάξεις  που  διατυπώνονται  λόγω  του  μικρού 
μεγέθους κάποιων από αυτές και  άρα του αυξημένου κόστους εφαρμογής,  έχουν μια 
πολύ καλή ευκαιρία, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και προσαρμοζόμενες στις 
νέες απαιτήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές σε ευρύτερο της χώρας επίπεδο. 

120 Γκόρτσος (2006) 
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