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Περίληψη

Στη σύγχρονη εποχή είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος ο ρόλος των 

τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων γενικότερα. Η αύξηση των 

λειτουργιών τους σηματοδότησε νέες εισροές γι’ αυτές, αλλά και νέους 

κινδύνους. Η σωστή διαχείριση των κινδύνων καθίσταται επιτακτική για την 

επιβίωση και ανάπτυξη των τραπεζών στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά.

Η Βασιλεία II με το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας που κατάρτισε 

συνιστά σημαντικό εργαλείο για τη σωστή διαχείριση των τραπεζικών 
κινδύνων, δηλαδή του πιστωτικού, του λειτουργικού και του κινδύνου της 

αγοράς.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το νέο πλαίσιο 

κεφαλαιακής επάρκειας του Συμφώνου της Βασιλείας II σε σχέση με τον 

πιστωτικό κίνδυνο. Αρχικά πραγματοποιείται ανάλυση της έννοιας του 

πιστωτικού κινδύνου, στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά οι μέθοδοι 

μέτρησης πιστωτικού κινδύνου, όπως προβλέπονται από το Σύμφωνο της 

Βασιλείας II και από την ελληνική νομοθεσία όσον αφορά τα ελληνικά 

πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η εργασία ολοκληρώνεται με αναφορά στις πολιτικές 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

Λέξεις κλειδιά : Βασιλεία II, πιστωτικός κίνδυνος, κεφαλαιακή επάρκεια, 

πιστωτικά ιδρύματα.



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη σύγχρονη εποχή είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος ο ρόλος των τραπεζών 

και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων γενικότερα1. Αυτό οφείλεται στην 

αύξηση αφ' ενός της κατανάλωσης από πλευράς των νοικοκυριών και αφ’ 

ετέρου των νέων επενδυτικών ευκαιριών που διαρκώς προκύπτουν για τις 

επιχειρήσεις. Επιπλέον, έχει αυξηθεί σημαντικά το διεθνές εμπόριο γεγονός 

που δημιουργεί νέες εργασίες και τομείς δραστηριοποίησης για τις τράπεζες. 

Όταν ξεκίνησε η λειτουργία των τραπεζών είχαν πολύ περιορισμένα 

αντικείμενα. Ασχολούνταν μόνο με την φύλαξη των χρημάτων των καταθετών 

τους και τα κέρδη τους προέρχονταν από τα ποσά που εισέπραπαν από τους 

πελάτες τους για την εργασία αυτή.

Με την πάροδο των χρόνων όμως οι ορίζοντές τους διευρύνθηκαν και 

έτσι, σήμερα, καλύπτουν σχεδόν κάθε πιθανή ανάγκη των οικονομικών 

μονάδων. Στα πλαίσια αυτά, οι τράπεζες, πέραν του παραδοσιακού τους 

ρόλου ως φύλακες των αποταμιεύσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων, διενεργούν 

διαμεσολαβητικές εργασίες για τις οικονομικές μονάδες - πελάτες τους, 

διευκολύνουν το εξωτερικό εμπόριο με την προσφορά στους πελάτες τους 

συναλλάγματος, χορηγούν δάνεια καθώς και πλήθος άλλων προϊόντων, όπως 

πιστωτικές κάρτες, leasing, ασφάλειες κ.α. Οι πολλαπλοί ρόλοι που κατέχουν 

σήμερα οι τράπεζες και η δράση τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και επωφελής 

για την οικονομία ως σύνολο.Συνοπτικά να αναφέρουμε τους βασικούς 

ρόλους των τραπεζών που είναι η παροχή υπηρεσιών πληρωμής, η 

προσφορά μεγάλης ποικιλίας καταθετικών προϊόντων και πιστωτικών 
προϊόντων και, τέλος, η διαχείριση και η μετατροπή κινδύνων.

Μερικές από τις λειτουργίες των τραπεζών είναι από τη φύση τους 

επιρρεπείς σε ταραχές. Σε κάποιες άλλες λειτουργίες οι τράπεζες έχουν το 

μονοπώλιο ή κυρίαρχο ρόλο και δεν υφίστανται άλλες εναλλακτικές. Η 

σπουδαιότητα αυτή των τραπεζών αλλά και η αλλαγή στη λειτουργία τους 

σηματοδότησε νέες εισροές γι’ αυτές αλλά και κινδύνους οι οποίοι απορρέουν 

από το νέο τους ρόλο. Συνεπώς, προκύπτει πλέον μία επιτακτική ανάγκη από 

πλευράς των τραπεζών να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους έναντι των 

νέων αυξανόμενων κινδύνων που καλούνται να αναλάβουν. Για το σκοπό
1 Bessis Joel, Risk management in Banking.
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αυτό θα πρέπει αρχικά να εντοπιστούν οι πηγές κινδύνου και στη συνέχεια να 

μετρηθεί ο κάθε φορά αναλαμβανόμενος κίνδυνος, να κοστολογηθεί και να 

ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση ή τον περιορισμό του.

Εξαιτίας της αυξητικής τάσης του δανεισμού ιδιωτών, επιχειρήσεων 

ακόμα και κρατών, είναι απαραίτητη2 η θεσμοθέτηση κάποιων κανόνων 

αναφορικά με το ύψους του δανεισμού αλλά και για τα ποσά, ως ποσοστό 

των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι κανονιστικές αυτές διατάξεις δεν είναι εύκολο να θεσπιστούν από κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα ξεχωριστά. Σε μία τέτοια περίπτωση οι ρυθμίσεις δεν θα 

ήταν ενιαίες ούτε απαραβίαστες. Οι κανονισμοί τίθενται σε νομοθετικό πλαίσιο 

κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και της κεντρικής 

τράπεζας κάθε κράτους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή του ελληνικού τραπεζικού 

τομέα, έχει καθιερώσει κανόνες λειτουργίας των τραπεζών με γνώμονα την 

προστασία των καταθετών και τη διατήρηση της σταθερότητας ολόκληρου του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Οι κανόνες καλύπτουν το σύνολο των 

κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και έχουν στόχο να εξασφαλίσουν 

την ευρωστία τους ώστε σε περίπτωση κρίσης να έχουν τη δυνατότητα να 

απορροφήσουν μη αναμενόμενες ζημιές. Από τους σημαντικότερους κανόνες 

λειτουργίας είναι αυτοί που αφορούν τα ελάχιστα κεφάλαια με τα οποία 

επιτρέπεται να λειτουργεί μια τράπεζα. Η σημαντικότητα του απαιτούμενου 

ελάχιστου κεφαλαίου έγκειται στους ακόλουθους λόγους : το κεφάλαιο βοηθά 

να μειωθεί ο κίνδυνος να οδηγηθεί η τράπεζα σε χρεοκοπία λόγω της 

αστάθειας των τραπεζικών εσόδων, προτρέπει τους ιδιοκτήτες των τραπεζών 
να δείχνουν σύνεση μεταξύ τους γιατί το περισσότερο από το ίδιο κεφάλαιό 

τους είναι σε κίνδυνο, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις συμβάλουν στην ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων διαδικασιών μάνατζμεντ και πολιτικών μέσα στην τράπεζα.

Τα κεφάλαια μιας τράπεζας3 μπορούν να υπολογισθούν με πολλούς 

τρόπους. Τα λογιστικά κεφάλαια της τράπεζας υπολογίζονται με βάση τους 

λογιστικούς κανόνες, ενώ τα οικονομικά κεφάλαια με βάση τις μη 

αναμενόμενες ζημίες από τις δραστηριότητες της τράπεζας. Τα εποπτικά 

κεφάλαια υπολογίζονται με βάση τους ρυθμιστικούς κανόνες που έχουν

2 Abel Elizalde, Repullo Rafel, Credit risk and banking regulation, 2007.
3 Basel Committee , 2005.

9



θεσπίσει οι εποπτικές αρχές. Η Βασιλεία II τροποποιεί τη μεθοδολογία 
υπολογισμού των ελάχιστων κεφαλαίων που πρέπει να λειτουργεί μια 

τράπεζα. Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων στις τράπεζες 

στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών, σε 

περίπτωση που επέλθουν μη προβλέψιμοι κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθενται 

οι τράπεζες με τη λειτουργία τους. Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έχουν διαμορφωθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας για την 

Τραπεζική Εποτπεία.

Το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας προβλέπει μία προσέγγιση 

αρτιότερη και περισσότερο προσαρμοσμένη στη φύση των αναλαμβανόμενων 

κινδύνων, προάγοντας την ενισχυμένη διαχείριση του κινδύνου από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πράγμα που θα συμβάλει στη σταθερότητα του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα ενισχύσει την προστασία του καταναλωτή.
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2. ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ II

2.1. Ιστορική αναδρομή
Η Επιτροπή της Βασιλείας4 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 ID 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.

Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία ιδρύθηκε το 1974 

με τη συμμετοχή 13 χωρών (Βέλγιο, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 

Ιαπωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο 
Βασίλειο και ΗΠΑ). Η Επιτροπή δεν έχει τη μορφή υπερεθνικής εποπτικής 
αρχής και τα συμπεράσματά της δεν έχουν, ούτε υπήρχε ποτέ η πρόθεση να 

έχουν, δεσμευτική νομική ισχύ. Δεν είναι διεθνής οργανισμός αλλά μια 

οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα που λειτουργεί με την υποστήριξη 
της γραμματείας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International 

Settlements).

To ισχύον σύστημα κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με 

την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών διαμορφώθηκε σταδιακά

4 Goran Lind, Basel Π The new framework for bank capital, 2005.
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από τον Ιούλιο του 1988, όταν δημοσιεύτηκε το Σύμφωνο της Βασιλείας για 
την Κεφαλαιακή Επάρκεια με τίτλο «Διεθνής Σύγκληση της Κεφαλαιακής 

Μέτρησης και των Κεφαλαιακών Προτύπων» (International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards). To κείμενο αυτό, το οποίο 

αφορούσε τον πιστωτικό κίνδυνο, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε πολλές 

φορές στο παρελθόν με σημαντικότερη τροποποίηση εκείνη του 1996 

προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι κίνδυνοι αγοράς.

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στους λόγους που κατέστησαν 

αναγκαία την αλλαγή και το πέρασμα από τη Βασιλεία I στη Βασιλεία II. Αυτό 

που ισχύει παραδοσιακά σε όλες τις τράπεζες είναι ότι θα πρέπει να 

διατηρούν ένα ελάχιστο ποσό κεφαλαίου, το οποίο θα συνιστά ασπίδα στις 

τυχόν απώλειες ,αλλά θα επιβάλει και την πειθαρχία στους ιδιοκτήτες των 

τραπεζών. Μερικές χώρες, ακόμη, απαιτούν ο λόγος μοχλευμένου κεφαλαίου 

προς το σύνολο του ενεργητικού να έχει τιμή για παράδειγμα 4%, ώστε να 

εξασφαλίζουν ότι το ποσό του κεφαλαίου λειτουργεί σε συνάρτηση με το 

μέγεθος του ισολογισμού και κατά συνέπεια με τους κινδύνους. Ο λόγος του 

κεφαλαίου σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο ορίστηκε να είναι τουλάχιστον 

8% το 1988 με το Σύμφωνο Κεφαλαίου, ενώ οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για 

τον κίνδυνο της αγοράς προστέθηκαν το 1996. Αυτό συνιστά και το σύμφωνο 

της Βασιλείας I.

Στις διάφορες κατηγορίες δανειστών εφαρμόζονται διαφορετικοί 

συντελεστές στάθμισης, προκειμένου να προβλεφθεί η πιθανότητα ο 

δανειστής να μην τηρήσει την υποχρέωση που απορρέει από το δάνειο. Το 

σύμφωνο της Βασιλείας I στηρίζεται σε ένα σχετικά μικρό αριθμό 
συντελεστών στάθμισης. Ο ίδιος συντελεστής στάθμισης εφαρμόζεται σε όλα 
τα δάνεια τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες, με μόνη εξαίρεση τα δάνεια 

σε ιδιώτες τα οποία διασφαλίζονται με την οικία τους. Είναι φανερό, ότι μια 
τέτοια κατηγοριοποίηση δεν αντανακλά τον πραγματικό κίνδυνο που ένας 
συγκεκριμένος δανειστής θέτει σε μια τράπεζα.

Από την υιοθέτηση του συμφώνου της Βασιλείας I, έχουν υπάρξει 

σημαντικές ανακαλύψεις τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη σχετικά με τη 

μέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων. Επιπλέον, νέα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, όπως είναι τα πιστωτικά παράγωγα, έχουν βελτιώσει την ικανότητα 

των τραπεζών να διαχειρίζονται και να μετριάζουν τους κινδύνους. Οι
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παραπάνω λόγοι δημιούργησαν την ανάγκη για ένα νέο πλαίσιο κεφαλαιακής 
επάρκειας. Το νέο πλαίσιο για να συμβαδίζει με τις τρέχουσες εξελίξεις και 

ανακαλύψεις οφείλει να περιλαμβάνει : στενότερη σχέση ανάμεσα στον 

κίνδυνο και το απαιτούμενο κεφάλαιο σε κάθε περίπτωση, διαφορετικούς 

κανόνες για τις διάφορες τράπεζες ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της 

καθεμιάς, ορισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο, ένα 

ευρύτερο πλαίσιο που θα περιλαμβάνει απαιτήσεις από τις τράπεζες τόσο 

ποσοτικές όσο και ποιοτικές.
Συμπερασματικά, η Βασιλεία I είχε πολλές θετικές επιπτώσεις στην 

ευρωστία των τραπεζών, καθώς οδήγησε σε αύξηση των κεφαλαίων τους. 

Ήταν όμως ένα τυποποιημένο σύστημα (one size fit all) που επέτρεπε μικρές 

διαφοροποιήσεις κατά τράπεζα και δεν κάλυπτε τις καινοτομίες που 

παρουσιάσθηκαν στην αγορά (π.χ. τιτλοποίηση, πιστωτικά παράγωγα). Το 

Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια ξεπεράστηκε από τις 

εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και έπαυσε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά 

στους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι τράπεζες. Έτσι, η Επιτροπή της 

Βασιλείας εξέδωσε τον Ιούνιο του 2004 το νέο Σύμφωνο για την Κεφαλαιακή 

επάρκεια, γνωστό ως Βασιλεία II.

2.2. Νέο πλαίσιο - Βασιλεία II
Η έναρξη ισχύος του νέου Συμφώνου είναι από 01/01/2008, ενώ μέχρι 

31/12/2007 ίσχυε το προηγούμενο ως Βασιλεία I. Αναμένεται ότι περισσότερο 

από εκατό (100) χώρες θα υιοθετήσουν το σύμφωνο της Βασιλείας II μέχρι το 
2010.

Στόχος της Βασιλείας II5 είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και σταθερότητας 

του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και των συνθηκών 

ανταγωνισμού. Κεντρικό σημείο στο νέο κανονιστικό πλαίσιο αποτελούν οι 

λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων και η σύνδεση των κινδύνων με τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις. Με το σύμφωνο της Βασιλείας II οριοθετείται 

λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων και τίθεται ένα ελάχιστο ύψος 

κεφαλαίων που η τράπεζα θα πρέπει να παρακρατά υπό μορφή ρευστών

■' Basel Committee, International convergence of capital measurement and capital standards, a revised 
framework, 2005.
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διαθεσίμων ως διασφάλιση. Ωστόσο το επαναστατικό σημείο της Βασιλείας II 
αποτελεί η εισαγωγή της έννοιας του Λειτουργικού Κινδύνου. Ο ορισμός 

φαίνεται εκ πρώτης όψεως απλός: η Επιτροπή Βασιλείας II ορίζει ως 

λειτουργικό τον κίνδυνο πραγματοποίησης ζημιών είτε από ανεπαρκείς ή 

εσφαλμένες εσωτερικές διαδικασίες, συστήματα ή ανθρώπινο παράγοντα, είτε 

από εξωτερικά αίτια. Συμπεριλαμβάνεται ο νομικός κίνδυνος, αλλά 

εξαιρούνται οι κίνδυνοι φήμης και στρατηγικής των τραπεζών. Ωστόσο οι λίγες 

αυτές λέξεις -χωρίς υπερβολή- περιλαμβάνουν τα πάντα! Μια τράπεζα θα 

πρέπει να ενσωματώσει στον υπολογισμό του Λειτουργικού Κινδύνου τις 

ζημίες από ενδεχόμενες ληστείες, διακοπή ρεύματος, βλάβες του 

ηλεκτρονικού συστήματος, κατακλυσμούς, σεισμούς, τρομοκρατικές ενέργειες 

και πολλά άλλα. Με λίγα λόγια περίπου τα πάντα.

2.3. Τρεις πυλώνες της Συμφωνίας της Βασιλείας II
Η αρχιτεκτονική του συμφώνου της Βασιλείας II στηρίζεται σε τρεις άξονες:

Πυλώνας I: επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη 

των αναλαμβανόμενων κινδύνων, δηλαδή πιστωτικού, αγοράς και 

λειτουργικού.

Πυλώνας II: εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών σε μόνιμη βάση.

Πυλώνας III: πειθαρχία της αγοράς μέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων 

σχετικά με τη διάρθρωση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και της 
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει γενικά τα στοιχεία του προηγούμενου 

Συμφώνου και συγκριτικά τα στοιχεία του νέου :
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Δομή νέου συμφώνου και διαφορές με το προηγούμενο

ΠΥΛΩΝΑΣ 1
Υπολογισμός 
κεφαλαιακής επάρκειας

ΠΥΛΩΝΑΣ II
Εποπτεία σε μόνιμη 
βάση

ΠΥΛΩΝΑΣ III
Πειθαρχία της
αγοράς

Απλός υπολογισμός για 
τα σταθμισμένα έναντι 
κινδύνου στοιχεία του 
ενεργητικού και για τις 
ελάχιστες κεφαλαιακές Γ νωστοποίηση

< απαιτήσεις. Προσθήκη στοιχείων
< του κινδύνου αγοράς με λογαριασμών κατά
Μ βάση το σύμφωνο του Απλή διαδικασία την κρίση των
m 1996. ελένχου του επόπτη. Τραπεζών.

Τροποποίηση
πλαισίου
υπολογισμού
ελάχιστων
κεφαλαιακών
υποχρεώσεων έναντι
του πιστωτικού Διαδικασίες για τον

Γνωστοποίηση 
πληροφοριών με 
σκοπό την

< κινδύνου με την έλεγχο σε μόνιμη ενδυνάμωση της
< προσθήκη απαιτήσεων βάση της επάρκειας πειθαρχίας που
W για την κάλυψη και του των ιδίων κεφαλαίων επιβάλλει η αγορά
CO λειτουργικού κινδύνου. των τραπεζών. στις Τράπεζες.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας καθορίζεται νέα 

σύνθετη μεθοδολογία προσδιορισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι 

των συνολικών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών αντιπροσωπεύει την 

αναλογία μεταξύ των Εποπτικών Κεφαλαίων της Τράπεζας και των στοιχείων 

του Ενεργητικού (εντός και εκτός ισολογισμού), τα οποία έχουν σταθμιστεί 
ανάλογα με τον κίνδυνο που τους αντιστοιχεί.

Δηλαδή, ο δείκτης αυτός σύμφωνα με το νέο πλαίσιο υπολογίζεται ως εξής : 

Εποπτικά Κεφάλαια / Κίνδυνος αγοράς + Πιστωτικός + Λειτουργικός

και θα πρέπει να είναι > 8% .
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Το νέο πλαίσιο υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας διαφέρει από το 

προηγούμενο ως προς τα εξής :

1. Υπολογισμός εποπτικών κεφαλαίων : δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές.

2. Υπολογισμός κινδύνου αγοράς : Ισχύουν τα ίδια με μικρές

διαφοροποιήσεις. Υπάρχει η επιλογή της απλής μεθόδου ή της εξελιγμένης.
3. Υπολογισμός λειτουργικού κινδύνου : Δεν υπήρχε με το προηγούμενο 

πλαίσιο. Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές επιλογές, η προσέγγιση του απλού 

δείκτη (Basic Indicator Approach), η τυποποιημένη προσέγγιση (Standardized 

Approach) και η εξελιγμένη προσέγγιση μέτρησης (Advanced Measurement 

Approach).

4. Υπολογισμός πιστωτικού κινδύνου : Υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

από το προηγούμενο πλαίσιο και νέα στοιχεία δηλαδή :

- Λαμβάνεται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα και το επίπεδο κινδύνου 

του αντισυμβαλλόμενου

- Ορισμός της αθέτησης υποχρέωσης του πελάτη μετά την παρέλευση 

περιόδου 90 ημερών μη κανονικής αποπληρωμής της απαίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ίσχυε η παύση εκτοκισμού μετά, καθώς τις 

180 ημέρες καθυστέρηση από την ημερομηνία λήξης της απαίτησης.

Σε κάθε περίπτωση οι τράπεζες έχουν κίνητρο να μετακινηθούν σε πιο 

εξελιγμένο επίπεδο, καθώς τότε το απαιτούμενο κεφάλαιο θα είναι πιο στενά 

συνδεδεμένο με τον πραγματικό τραπεζικό κίνδυνο. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις αυτό συνεπάγεται χαμηλότερη κεφαλαιακή απαίτηση. Ωστόσο, 

όταν μια τράπεζα επιλέγει μια πιο εξελιγμένη προσέγγιση πρέπει να αποδείξει 

ότι διαθέτει ακριβή και σωστά δοκιμασμένα συστήματα μάνατζμεντ, και 
ειδικότερα συστήματα μάνατζμεντ κεφαλαίου και κινδύνου. Γι’ αυτό, η 

χαμηλότερη κεφαλαιακή απαίτηση σε αυτές τις τράπεζες συνδυάζεται με 
μικρότερο κίνδυνο τραπεζικής αποτυχίας. Με άλλα λόγια, αυτός είναι και ο 
βασικός στόχος της Βασιλείας II, ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αντανακλούν 

τους πραγματικούς κινδύνους.
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3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αν και το σύμφωνο της Βασιλείας II6 έχει ευρύτερο σκοπό και γι' αυτό 

περιλαμβάνει τον λειτουργικό κίνδυνο στον Πυλώνα 1 και την δημοσιοποίηση 

πληροφοριών στον Πυλώνα 3, ο πιστωτικός κίνδυνος κατέχει το μεγαλύτερο 

μερίδιο στον υπολογισμό του κεφαλαίου. Αυτό καταδεικνύει τη σημασία του 

πιστωτικού κινδύνου στις διάφορες λειτουργίες των τραπεζών. Το γεγονός 

αυτό βέβαια δεν προκαλεί έκπληξη, αν αναλογιστεί κανείς ότι αρκετές 

τραπεζικές κρίσεις σε αρκετές χώρες προκλήθηκαν από χαλαρή εκτίμηση του 

κινδύνου, αδύναμη διαχείριση κινδύνου χαρτοφυλακίου και την αδυναμία ή 

αποτυχία να εκτιμήσουν την επίδραση του μεταβαλλόμενου οικονομικού 

περιβάλλοντος στην πιστωτική αξιοπιστία των δανειστών των τραπεζών. Η 

πρόσφατη κρίση στην Αμερική συνιστά το πιο πρόσφατο παράδειγμα της 

αδυναμίας επαρκούς αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου.

3.1. Έννοια πιστωτικού κινδύνου
Με τον όρο πιστωτικός κίνδυνος7 παραδοσιακά ορίζεται ο κίνδυνος 

αθέτησης, για παράδειγμα ο κίνδυνος απώλειας από έναν δανειστή ο οποίος 

αδυνατεί να αποπληρώσει το οφειλόμενο ποσό (κεφάλαιο ή τόκος ) στην 

τράπεζα μέσα σε δεδομένο χρονικό διάστημα που είχε συμφωνηθεί. Ένας 

άλλος ορισμός αναφέρεται στον κίνδυνο αξίας , για παράδειγμα ο κίνδυνος 

της απώλειας της αξίας ενός δανειστή, ο οποίος μετακινείται σε χαμηλότερη 

βαθμίδα πιστωτικής κατάταξης χωρίς να υπάρχει αθέτηση. Προκειμένου να 
προστατευτούν οι τράπεζες από τον κίνδυνο αθέτησης ή αξίας, έχουν 
υιοθετήσει πολιτικές, οι οποίες τις επιτρέπουν να ποσοτικοποιούν τέτοιου 

είδους κινδύνους και με αυτόν τον τρόπο να αντλούν το ποσό του κεφαλαίου 
που απαιτείται για τη στήριξη των λειτουργιών τους - αυτό που αποκαλείται 
οικονομικό κεφάλαιο.

Πιστωτικός κίνδυνος® είναι και η χειροτέρευση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του δανειολήπτη. Πιστοληπτική ικανότητα μιας οικονομικής * 8

4 Leelandhar V., Basel Π and credit risk management, BIS Review 108, 2007.
1 Constantinou S. , Mendoza C., Credit risk measurement under Basel Π, 2005.
8 Saunders A., Allen L., Credit risk measurement.
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μονάδας είναι η δυνατότητα που έχει αυτή να αντεπεξέλθει στις οικονομικές 
της υποχρεώσεις. Τα κριτήρια που εξετάζονται κάθε φορά ποικίλουν ανάλογα 

με το είδος της οικονομικής μονάδας αλλά και το λόγο δανειοδότησής της. 

Εάν για παράδειγμα ο δανειζόμενος είναι επιχείρηση, τότε το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στις οικονομικές της καταστάσεις, τις χρηματικές ροές, τον 

όγκο παραγωγής κ.τ.λ. Εάν ο δανειζόμενος είναι ιδιώτης τα πράγματα 

διαφέρουν. Σε αυτήν την περίπτωση εξετάζονται το ετήσιο εισόδημά του, η 

περιουσία του και το επάγγελμά του. Βέβαια, η ανάλυση αυτή μπορεί να 

επηρεαστεί και από υποκειμενικά κριτήρια, όπως είναι κάποια προσωπικά 

στοιχεία του υποψηφίου δανειολήπτη όπως για παράδειγμα η οικογενειακή 

του κατάσταση. Για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου συχνά 

χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ο πιστωτικός κίνδυνος ενδιαφέρει ιδιαίτερα όλα τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς η πιστωτική τους λειτουργία είναι αυτή που αποφέρει το 

μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους. Συνεπώς, προσπαθούν να υπολογίσουν 

όσο το δυνατόν ακριβέστερα το μέγεθος αυτού του κινδύνου που ενέχει κάθε 

συναλλαγή τους.

Το μέγεθος του πιστωτικού κινδύνου καθορίζει εάν το πιστωτικό ίδρυμα 

θα προχωρήσει σε κάποια συνεργασία ή όχι, δηλαδή αν θα δεχτεί ή όχι τη 

δανειοδότηση συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας. Το ύψος του πιστωτικού 

κινδύνου ενός πελάτη μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για πιθανά μελλοντικά 

προβλήματα στη συνεργασία με την τράπεζα. Επιπλέον, το μέγεθος του 

πιστωτικού κινδύνου καθορίζει και την τιμολογιακή πολιτική που θα 

ακολουθήσει η τράπεζα. Εάν ένας δανειζόμενος έχει χαμηλό πιστωτικό 
κίνδυνο θα έχει ευνοϊκότερους όρους συνεργασίας από άλλον με υψηλότερο.

Γενικότερα, η ανάλυση και εξέταση της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε 

υποψήφιου δανειολήπτη βοηθά την τράπεζα στην καλύτερη διαχείριση του 
πιστωτικού κινδύνου
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4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ II

Τα Πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με το Σύμφωνο της Βασιλείας II, έχουν 

στη διάθεσή τους 2 εναλλακτικές προσεγγίσεις μεθόδους, για τον 

υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου, που είναι:

1. Τυποποιημένη προσέγγιση (Standardized Approach).

2. Προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (Internal ratings based, IRB ).

Η προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων παρέχει δύο εναλλακτικές επιλογές :

1. Απλή προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (Foundation)

2. Εξελιγμένη προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (Advanced)

4.1. Τυποποιημένη προσέγγιση
Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της Τυποποιημένης 

Προσέγγισης, όπως αυτή περιγράφεται στο διεθνές σύμφωνο της Βασιλείας II.

Η τυποποιημένη προσέγγιση9 βασίζεται στη χρήση αξιολογήσεων από 

ειδικούς εξωτερικούς αξιολογητικούς οίκους. Η τυποποιημένη προσέγγιση 

αυξάνει την ευαισθησία του κεφαλαιακού κινδύνου. Συνεπώς, αντί να θέτει σε 

όλα τα δάνεια ως συντελεστή στάθμισης το 100%, λαμβάνει υπόψη την 

πιστωτική κατάταξη του δανειολήπτη.

4.1.1. Ανοίγματα

Αναλυτικότερα, για τις απαιτήσεις από διαφορετικούς φορείς ισχύουν τα 
ακόλουθα :

Ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων
Σε περιπτώσεις τέτοιων ανοιγμάτων η πιστωτική κατάταξη θα πρέπει να 

προσδιορίζεται από αναγνωρισμένες εξωτερικές εταιρείες πιστοληπτικής 

διαβάθμισης , οι οποίες πληρούν ορισμένα κριτήρια με βάση το Σύμφωνο.

Για μη ταξινομημένη θέση ο συντελεστής στάθμισης είναι 100%.Για 

ταξινομημένες θέσεις το παρακάτω διάγραμμα συσχετίζει την πιστωτική 

κατάταξη και το συντελεστή στάθμισης :

9 Natter Raymond, The Basel II standardized approach, 2005.
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Πιστωτική κατάταξη
ΑΑΑ έως 

ΑΑ-
Α+ έως 

Α-
ΒΒΒ+ έως 

ΒΒ- Κάτω του ΒΒ- Άνευ κατάταξης
Συντελεστής
στάθμισης 20% 50% 100% 150% 100%

Ανοίγματα λιανικής τραπεζική

Δάνεια σε ιδιώτες και σε μικρές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένου και τις 

πιστωτικές κάρτες, τα φοιτητικά δάνεια και τα δάνεια σε ατομικές επιχειρήσεις 

έχουν ως συντελεστή στάθμισης το 75%, εάν ο υπεύθυνος της τράπεζας 

διαπιστώσει ότι το λιανικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας είναι διαφοροποιημένο. 

Εξασφαλιζόμενα με ακίνητη περιουσία

Τα δάνεια που έχουν υποθήκη ακίνητη περιουσία σταθμίζονται με 

συντελεστή 35%.

Ανοίνυατα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών

Τα ανοίγματα αυτού του είδους σταθμίζονται με βάση την κατάταξη 

κινδύνου που καθορίζεται από αναγνωρισμένο Ε.Ο.Π.Α. Η συσχέτιση μεταξύ 

πιστωτικής κατάταξης και συντελεστών στάθμισης είναι η ακόλουθη :

Πιστωτική κατάταξη
ΑΑΑ ΜΕ 

ΑΑ-
Α+ΜΕ

Α-
ΒΒΒ+ ΜΕ 

ΒΒ-
ΚΑΤΩ ΤΟΥ 

ΒΒ- ΑΝΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Συντελεστής
στάθμισης 0% 20% 50% 150% 100%

Ανοίγματα έναντι τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών

Οι χώρες έχουν δύο επιλογές αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουν την ίδια 

επιλογή σε όλες τις τράπεζες της χώρας. Η πρώτη επιλογή είναι να 

χρησιμοποιείται ως συντελεστής στάθμισης μια κατηγορία συντελεστή 

στάθμισης χαμηλότερη από τον συντελεστή στάθμισης της κεντρικής 

τράπεζας της χώρας. Η δεύτερη επιλογή είναι να σταθμίζονται οι τράπεζες 
και οι ασφαλιστικές εταιρείας με συντελεστές καθορισμένους από 

αναγνωρισμένους εξωτερικούς Ε.Ο.Π.Α., καθώς και με χαμηλότερους 
συντελεστές για βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (για διάρκεια 3 μηνών και 
λιγότερη).

Τυποποιηυένη ποοσέννισπ νια εκτός ισολονισυού στοινεία
Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία εκθέτουν ένα πιστωτικό ίδρυμα σε 

κίνδυνο. Σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο, τα εκτός ισολογισμού 

στοιχεία μετατρέπονται σε στοιχεία ισολογισμού χρησιμοποιώντας τους 

κατάλληλους συντελεστές.

• Υποχρεώσεις
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Οι υποχρεώσεις που έχουν διάρκεια μέχρι ένα χρόνο μετατρέπονται σε 
στοιχείο ισολογισμού χρησιμοποιώντας ως συντελεστή μετατροπής το 20%. 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μετατρέπονται χρησιμοποιώντας ως 

συντελεστή μετατροπής το 50%.

• Ομόλογα

Χρησιμοποιείται ως συντελεστής μετατροπής το 100%.

• Πιστώσεις

Οι βραχυπρόθεσμες πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων 

μετατρέπονται με συντελεστή 20%.

4.1.2. Τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου
Ο αναλαμβανόμενος από τις τράπεζες πιστωτικός κίνδυνος μπορεί να 

μετριαστεί με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ή καλυμμάτων. Τέτοιου είδους 

μέτρα είναι τα ακόλουθα :

• Χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις

Η τράπεζα μπορεί να προσαρμόζει το συντελεστή στάθμισης ενός 

ανοίγματος χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο συντελεστή στάθμισης του 

νομικού εγγράφου της εξασφάλισης. Η εξασφάλιση θα πρέπει να είναι 

εμπορεύσιμη και να επαναπροσδιορίζεται η αξία της κάθε έξι μήνες 

τουλάχιστον. Ένας συντελεστής στάθμισης της τάξης του 20% μπορεί να 

εφαρμοστεί στις εξασφαλίσεις, εκτός αν πρόκειται για μετρητά, κρατικά 

ομόλογα ή πιστοποιητικά ρέπος. Εναλλακτικά, η τράπεζα μπορεί να μειώσει 

την αξία του ανοίγματος κατά ένα ποσοστό της αξίας της εξασφάλισης. Το 

ποσό της μείωσης ποικίλλει ανάλογα με την πιστωτική κατάταξη της 

εξασφάλισης.

• Συμβάσεις

Όπου οι τράπεζες έχουν νόμιμους κανονισμούς συμβάσεων, μπορούν να 
προσδιορίσουν το κεφάλαιο με βάση το καθαρό πιστωτικό άνοιγμα.

• Εγγυήσεις και Πιστωτικά Παράγωγα

Ο πιστωτικός κίνδυνος αυτού που εγγυάται αντικαθιστά τον πιστωτικό 

κίνδυνο του πραγματικού συμβαλλόμενου. Οι εγγυητές και οι πωλητές 

πιστωτικών παραγώγων πρέπει να έχουν πιστωτική κατάταξη τουλάχιστον Α-.
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4.1.3. Ασφαλίσεις
Η τυποποιημένη προσέγγιση επιτρέπει στην τράπεζα να αποκλείσει 

ασφαλισμένα στοιχεία από τον υπολογισμό του κινδύνου, εάν ο πιστωτικός 

κίνδυνος που σχετίζεται με τα στοιχεία έχει μεταφερθεί σε τρίτους, και η 

τράπεζα δεν διατηρεί σημαντικό και άμεσο έλεγχο επί των μεταφερθέντων 

ανοιγμάτων.

4.2. Προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων
Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της Προσέγγισης 

Εσωτερικών Διαβαθμίσεων, όπως αυτή περιγράφεται στο διεθνές σύμφωνο 

της Βασιλείας II.

Η προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων10 επιτρέπει στις τράπεζες να 

ποσοτικοποιήσουν ορισμένα στοιχεία απαραίτητα για τον υπολογισμό των 

κεφαλαιακών τους απαιτήσεων. Συνεπώς, οι συντελεστές στάθμισης 

προσδιορίζονται από έναν συνδυασμό ποσοτικών δεδομένων, τα οποία είτε 

παρέχονται απευθείας από τις τράπεζες ή από τους επόπτες. Για τη χρήση 

αυτής της μεθόδου, απαιτείται η λήψη σχετικής έγκρισης από την τοπική 

εποπτική αρχή και η τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων, οι οποίες γενικά 

αφορούν στην επάρκεια των εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης των 

πιστούχων και στην αξιοποίησή τους για τη λήψη αποφάσεων για τη 

χορήγηση και τιμολόγηση δανείων.

Με βάση τη μέθοδο αυτή, ο υπολογισμός των ελάχιστων κεφαλαιακών 
απαιτήσεων βασίζεται στη διανομή των απωλειών λόγω αθέτησης 

υποχρέωσης των δανείων από τους πιστούχους. Ο χρονικός ορίζοντας για 
την αποτίμηση του κινδύνου αθέτησης είναι ο ένας χρόνος. Η μέθοδος αυτή 

αξιώνει επίπεδο εμπιστοσύνης 99,9% και καλύπτει μόνο μη προσδοκώμενες 
απώλειες. Τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου είναι εφαρμόσιμες και 
σε αυτήν τη μέθοδο.

Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο 

αθέτησης ενός δανείου απαιτούνται τα ακόλουθα έξι στοιχεία :

1. Πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης (Probability of default, PD ):

Η πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης των πιστούχων σε μια δεδομένη 

χρονική περίοδο.
10 Hamerle A., Liebig Τ., Rosch D., The Basel Π IRB approach, 2005.

22



2. Ζημιά σε περίπτωση αθέτησης (Loss given default, LGD ):

Η ζημιά που επέρχεται από την αθέτηση υποχρέωσης των πιστούχων και 

συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό της έκθεσης των οφειλών σε αθέτηση.

3. Έκθεση σε αθέτηση (Exposure at default, EAD ) :

Η προβλεφθείσα έκθεση τη στιγμή της αθέτησης.

4. Λήξη (Maturity ): η λήξη του δανείου.

5. Συσχέτιση με τον συστηματικό κίνδυνο : η εκτίμηση του συνδέσμου 

μεταξύ την από κοινού αθέτηση δύο ξεχωριστών πιστούχων.

6. Διαδικασία στάθμισης : οι συντελεστές στάθμισης σχετίζουν την 

πρόβλεψη ζημιάς με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων 

διακρίνεται στην απλή και στην εξελιγμένη προσέγγιση. Η διαφορά ανάμεσα 

στις δύο μεθόδους είναι στον καθορισμό των εισερχόμενων μεταβλητών. Ενώ 

και οι δύο μέθοδοι χρησιμοποιούν τους υπολογισμούς της τράπεζας για την 

εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης, όσον αφορά τη ζημιά σε 

περίπτωση αθέτησης και την έκθεση σε αθέτηση η απλή μέθοδος 

χρησιμοποιεί προκαθορισμένες τιμές , ενώ η εξελιγμένη μέθοδος 

χρησιμοποιεί και πάλι τους υπολογισμούς της τράπεζας.

Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή μιας από τις δύο μεθόδους θα μπορούσε να 

επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα κατά την εκτίμηση του κίνδυνου του ιδίου 

στοιχείου, καθώς εξαρτάται από τις εισερχόμενες μεταβλητές. Ωστόσο, οι 

εποπτικές αρχές κάθε χώρας έχουν προσπαθήσει να περιορίσουν τυχόν 

τέτοιες μεγάλες διαφορές για ίδια στοιχεία.
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5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τον Αύγουστο του 2007 ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή ο 

Ν.3601/2007 «Για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων». Στη συνέχεια η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην έκδοση 

δέκα ειδικών Πράξεων του Διοικητή της, με τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι 

διαδικασίες για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των διατάξεων των 

κοινοτικών οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, σχετικά με την επάρκεια των 

ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΕΠΕΥ, δηλαδή την 

εφαρμογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας γνωστού ως Βασιλεία II.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται οι δύο προαναφερθείσες 
μέθοδοι υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου, όπως αυτές περιγράφονται 

στις σχετικές Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και στις 

οδηγίες προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

5.1.Τυποποιημένη προσέγγιση 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - Standardized Approach 

(ΠΔΤΕ 2588/07)

Είναι η πιο απλή από τις 3 μεθόδους, τα βασικότερα σημεία της οποίας 

είναι τα ακόλουθα :

• Τα ανοίγματα της Τράπεζας διακρίνονται σε κατηγορίες ενεργητικού.

• Για κάθε κατηγορία ενεργητικού εφαρμόζονται συντελεστές στάθμισης 
ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση των πιστούχων από 
αναγνωρισμένους από την Τράπεζα της Ελλάδος Εξωτερικούς 

Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α.), όπως οι διεθνείς 
οργανισμοί αξιολόγησης.

• Η διασπορά των κινδύνων, καθώς και η μεταβολή του συντελεστή 

στάθμισης των δανείων σε συνάρτηση π.χ. με την ύπαρξη 

εξασφαλίσεων με κατοικίες ή με την καθυστέρηση αποπληρωμής πάνω
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από το όριο των 90 ημερών, είναι μερικές από τις παραμέτρους που 

συνεκτιμώνται στα πλαίσια της νέας μεθόδου.

• Αναγνωρίζονται τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου, όπως ακίνητα, 

χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις, χρηματοπιστωτικά παράγωγα κ.λ.π. 

, αλλά όχι όλες και με προϋποθέσεις.

Παρακάτω επιχειρείται αναλυτικότερη παρουσίαση της τυποποιημένης 

προσέγγισης.

Σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, το σταθμισμένο κατά 

κίνδυνο άνοιγμα υπολογίζεται ως το γινόμενο της αξίας του ανοίγματος 

πολλαπλασιασμένο με τον κατάλληλο συντελεστή στάθμισης. Σε περίπτωση 

που χρησιμοποιούνται τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου ενδέχεται να 

μεταβάλλονται η αξία του ανοίγματος ή/και ο συντελεστής στάθμισης.

5.1.1. Αξία ανοίγματος

Για τα εντός ισολογισμού στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ως 

αξία ανοίγματος νοείται η αξία με την οποία τα στοιχεία αυτά αποτιμώνται στις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Για πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα ανοίγματα αποτιμώνται στην εναπομένουσα, 

μετά την αφαίρεση των ειδικών προβλέψεων απομείωσης, αξία τους.

Για τα εκτός ισολογισμού στοιχεία που παρατίθενται και 

κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον κίνδυνό τους στο Παράρτημα I, η αξία 

ανοίγματος ισούται με:

• Το 100% της λογιστικής αξίας για στοιχείο υψηλού κινδύνου

• Το 50% της λογιστικής αξίας για στοιχείο μεσαίου κινδύνου

• Το 20% της λογιστικής αξίας για στοιχείο μέτριου κινδύνου

• Το 0% της λογιστικής αξίας για στοιχείο χαμηλού κινδύνου.

•

Γ ια τα ομόλογα και δάνεια του χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών μέσων, η αξία ανοίγματος ισούται με το αποσβέσιμο 

κόστος αντί της εύλογης αξίας.
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5.1.2. Κατηγορίες χρηματοδοτικών ανοιγμάτων
Κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα κατατάσσεται από το πιστωτικό ίδρυμα ως 

άνοιγμα έναντι:

α. Κεντρικών κυβερνήσεων η κεντρικών τραπεζών.

β. Αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών 

αρχών.

γ. Διοικητικών φορέων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, 
δ. Ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

ε. Μητρικών εταιρειών, θυγατρικών ή θυγατρικών της μητρικής εταιρείας.

στ. Πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης.

ζ. Διεθνών οργανισμών.

η. Επιχειρήσεων.

ή ως ανοίγματα:

θ. Λιανικής τραπεζικής.

ι. Εξασφαλιζόμενα με ακίνητη περιουσία.

ια. Σε καθυστέρηση.

ιβ. Υπαγόμενα σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου.

ιγ. Μετοχές και συμμετοχές.

ιδ. Καλυμμένα Ομόλογα (covered bonds).

ιε. Θέσεις σε τιτλοποίηση.

ιστ. Με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση έναντι ιδρυμάτων και 

επιχειρήσεων.
ιζ. Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ). 

ιη. Λοιπά ανοίγματα.
5.1.3. Υπολογισμός σταθμισμένων ανοιγμάτων

Για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ανοιγμάτων, η αξία ανοίγματος 

πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή στάθμισης, εκτός εάν το άνοιγμα 

αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια. Ο προσδιορισμός των συντελεστών 
στάθμισης πραγματοποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται 

το άνοιγμα και τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας στην οποία κατατάσσεται. Η 

βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας δύναται να προσδιορίζεται με βάση τις 

πιστοληπτικές αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένους 

Ε.Ο.Π.Α.
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Ειδικά για ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών 

τραπεζών, η βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας δύναται να προσδιορίζεται με 

βάση τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται από 

Οργανισμούς Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Ε.Π.), εφόσον πληρείται μία 

τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η πιστοληπτική αξιολόγηση είναι μία συναινετική βαθμολόγηση κινδύνου 

από Ο.Ε.Π που συμμετέχει στο «Διακανονισμό περί Κατευθυντηρίων 

Γραμμών στον Τομέα Εξαγωγικών Πιστώσεων», οι οποίες τυγχάνουν 

δημόσιας στήριξης του ΟΟΣΑ.

β. Ο Ο.Ε.Π. δημοσιεύει τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις του και εφαρμόζει τη 

μεθοδολογία που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, η δε πιστοληπτική 

αξιολόγηση συνδέεται με ένα από τα οκτώ «Ελάχιστα Ασφάλιστρα 

Εξαγωγικών Πιστώσεων» που προβλέπονται στη μεθοδολογία αυτή.

5.1.4. Χρήση των πιστολητττικών αξιολογήσεων των Ε.Ο.Π.Α./Ο.Ε.Π.

Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τον 

υπολογισμό των σταθμισμένων ανοιγμάτων στο πλαίσιο της Τυποποιημένης 

Προσέγγισης τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις εκείνων των Ε.Ο.Π.Α., τους 

οποίους η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αξιολογήσει και έχει αναγνωρίσει, ότι 

παρέχουν πιστοληπτικές αξιολογήσεις που δύνανται να χρησιμοποιούνται για 

το σκοπό αυτό, εφεξής «αναγνωρισμένους Ε.Ο.Π.Α.».

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογεί έναν Ε.Ο.Π.Α. κατόπιν αίτησης ενός 

τουλάχιστον πιστωτικού ιδρύματος, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις 

αξιολογήσεις του για σκοπούς υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων στο 

πλαίσιο της Τυποποιημένης Προσέγγισης και θα αναγνωρίζει ότι οι 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις που παρέχει ο εν λόγω Ε.Ο.Π.Α. μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό μόνον εφόσον κρίνει ότι η μεθοδολογία 

αξιολόγησης ανταποκρίνεται στα κριτήρια της αντικειμενικότητας, της 
ανεξαρτησίας, της συνεχούς αναθεώρησης και της διαφάνειας και ότι οι 
απορρέουσες πιστοληπτικές αξιολογήσεις ανταποκρίνονται στα κριτήρια της 

αξιοπιστίας και της διαφάνειας όπως αναλυτικά παρατίθενται στο Παράρτημα 

4 της παρούσας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο αναγνώρισης των Ε.Ο.Π.Α. για τη 

χρησιμοποίηση των πιστοληπτικών τους αξιολογήσεων για σκοπούς 

υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων στο πλαίσιο της Τυποποιημένης
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Προσέγγισης, θα καθορίσει, με βάση τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που 
παρατίθενται στο Παράρτημα II, την αντιστοίχιση των πιστοληπτικών τους 

αξιολογήσεων τους σε έξι βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας με βάση τις οποίες 

θα προκύψει ο συντελεστής στάθμισης.

Ένας Ε.Ο.Π.Α. που έχει αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές ενός 

κράτους-μέλους της ΕΕ θα αναγνωρίζεται, κατά περίπτωση, από την Τράπεζα 

της Ελλάδος χωρίς να προβαίνει σε δική της αξιολόγηση. Τα πιστωτικά 

ιδρύματα χρησιμοποιούν τόσο πιστοληπτικές αξιολογήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής όσο και αυτόκλητες πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις.

Ένα πιστωτικό ίδρυμα δύναται να καθορίσει έναν ή περισσότερους 

αναγνωρισμένους Ε.Ο.Π.Α., των οποίων τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις θα 

χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης που 

εφαρμόζονται στις κατηγορίες ανοιγμάτων του. Τις αξιολογήσεις αυτές θα 

πρέπει να τις χρησιμοποιεί κατά τρόπο συνεπή και όχι επιλεκτικά, για όλα τα 

ανοίγματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία ανοιγμάτων, σε συνεχή βάση 

και με διαχρονική συνέπεια. Σε κάθε περίπτωση τα πιστωτικά ιδρύματα 

μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των 

Ε.Ο.Π.Α. που λαμβάνουν υπόψη όλα τα ποσά που τους οφείλονται τόσο σε 

κεφάλαιο όσο και σε τόκους.

Πολλαπλέε αξιολογήσεις

Εάν για ένα άνοιγμα είναι διαθέσιμη μία μόνο πιστοληπτική αξιολόγηση 

από καθορισμένο Ε.Ο.Π.Α., αυτή η πιστοληπτική αξιολόγηση θα 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συντελεστή στάθμισης του εν λόγω 

στοιχείου. Εάν για ένα άνοιγμα είναι διαθέσιμες δύο πιστοληπτικές 
αξιολογήσεις από καθορισμένους Ε.Ο.Π.Α., οι οποίες αντιστοιχούν σε 

διαφορετικούς συντελεστές στάθμισης, θα χρησιμοποιείται η αξιολόγηση που 
οδηγεί στον υψηλότερο συντελεστή στάθμισης.

Εάν για ένα άνοιγμα είναι διαθέσιμες περισσότερες από δύο 

πιστοληπτικές αξιολογήσεις από καθορισμένους Ε.Ο.Π.Α., οι δύο 

αξιολογήσεις που αντιστοιχούν στους δύο χαμηλότερους συντελεστές 

στάθμισης, ήτοι οι δύο «καλύτερες» αξιολογήσεις θα είναι οι αξιολογήσεις 

αναφοράς. Εάν οι αξιολογήσεις αναφοράς είναι διαφορετικές, χρησιμοποιείται 

αυτή που οδηγεί στον υψηλότερο συντελεστή στάθμισης από τις δύο, δηλαδή

28



η «χειρότερη» αξιολόγηση. Εάν οι δύο αξιολογήσεις αναφοράς είναι 
ισοδύναμες, οδηγούν δηλαδή στον ίδιο συντελεστή στάθμισης, θα 

χρησιμοποιείται αυτός ο συντελεστής στάθμισης.

Εάν για άνοιγμα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών 

είναι διαθέσιμες δύο ή περισσότερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις από Ο.Ε.Π. 

ή εάν είναι διαθέσιμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις από καθορισμένους 

Ε.Ο.Π.Α. και Ο.Ε.Π. το πιστωτικό ίδρυμα θα εφαρμόζει την παραπάνω 

διαδικασία για την επιλογή του κατάλληλου συντελεστή στάθμισης. 

Πιστοληπτική αξιολόγηση εκδότη και έκδοσης

Εάν το άνοιγμα εντάσσεται σε πρόγραμμα έκδοσης χρεογράφων ή σε 

πιστωτική διευκόλυνση για τα οποία υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε η 

εν λόγω πιστοληπτική αξιολόγηση θα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

του συντελεστή στάθμισης που εφαρμόζεται στο εν λόγω άνοιγμα.

Εάν δεν υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση που μπορεί να εφαρμοστεί 

άμεσα στο άνοιγμα, αλλά υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση για δεδομένο 

πρόγραμμα ή πιστωτική διευκόλυνση του πιστούχου στην οποία δεν ανήκει το 

εν λόγω άνοιγμα ή υπάρχει γενική πιστοληπτική αξιολόγηση για τον πιστούχο, 

τότε θα χρησιμοποιείται η εν λόγω πιστοληπτική αξιολόγηση εφόσον η χρήση 

αυτής της αξιολόγησης συνεπάγεται υψηλότερο συντελεστή στάθμισης από 

αυτόν που θα εφαρμοζόταν στο εν λόγω άνοιγμα αν δεν είχε καταταχθεί σε 

βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας. Αν η χρήση αυτής της αξιολόγησης 

συνεπάγεται χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης, αυτή μπορεί να

χρησιμοποιηθεί μόνο αν το εν λόγω άνοιγμα έχει, από κάθε άποψη, την ίδια ή 

υψηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα από εκείνη του προγράμματος ή της 

πιστωτικής διευκόλυνσης για την οποία υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση ή, 
εφόσον η αξιολόγηση αφορά τον εκδότη, από την εξοφλητική προτεραιότητα 

όλων των άλλων, μη εξασφαλισμένων, κανονικής εξοφλητικής
προτεραιότητας ανοιγμάτων του ίδιου εκδότη.

Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις εκδοτών που ανήκουν σε όμιλο δεν 

μπορούν να χρησιμοποιούνται ως πιστοληπτικές αξιολογήσεις άλλου εκδότη 

του ιδίου ομίλου.

Μακροπρόθεσμες και βραγυπρόθεσμες πιστοληπτι^ αξιολογήσεις

Οι βραχυπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις μπορούν να 

χρησιμοποιούνται μόνο για βραχυπρόθεσμα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων του
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χρηματοπιστωτικού τομέα και επιχειρήσεων. Κάθε βραχυπρόθεσμη
πιστοληπτική αξιολόγηση θα εφαρμόζεται μόνο στο στοιχείο στο οποίο 
αναφέρεται η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση και δεν θα 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό συντελεστών στάθμισης για άλλα 

ανοίγματα του ιδίου εκδότη.

Κατά παρέκκλιση, εάν σε μία διαβαθμισμένη βραχυπρόθεσμη πιστωτική 

διευκόλυνση εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 150%, θα εφαρμόζεται 

επίσης συντελεστής στάθμισης 150% σε όλα τα μη διαβαθμισμένα ανοίγματα 

χωρίς εξασφάλιση έναντι αυτού του οφειλέτη, είτε είναι βραχυπρόθεσμα είτε 

μακροπρόθεσμα.

Κατά παρέκκλιση, εάν σε μια διαβαθμισμένη βραχυπρόθεσμη πιστωτική 

διευκόλυνση εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 50%, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί συντελεστής χαμηλότερος από 100% σε οποιοδήποτε μη 

διαβαθμισμένο βραχυπρόθεσμο άνοιγμα.

Στοιγεία που εκωοάίονται σε εθνικό και £ένο νόυισυα

Μια πιστοληπτική αξιολόγηση που αναφέρεται σε στοιχείο εκφρασμένο 

στο εθνικό νόμισμα του πιστούχου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό συντελεστή στάθμισης για άλλο άνοιγμα έναντι του ίδιου 

πιστούχου που είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα. Το άνοιγμα αυτό θα 

πρέπει να θεωρηθεί ως αδιαβάθμητο.

Κατά παρέκκλιση, όταν προκύπτει άνοιγμα από τη συμμετοχή πιστωτικού 

ιδρύματος σε δάνειο σε ξένο νόμισμα, που έχει χορηγήσει πολυμερής 

τράπεζα ανάπτυξης της οποίας το προνομιακό πιστωτικό καθεστώς 

αναγνωρίζεται από την αγορά, η Τράπεζα της Ελλάδος επιτρέπει τη 

χρησιμοποίηση της πιστοληπτικής αξιολόγησης ανοίγματος που είναι 
εκφρασμένο στο εθνικό νόμισμα του πιστούχου.

5.1.5. Συντελεστές στάθμισης
Ανοίνυατα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων/κεντοικών τραπεζών

Στα ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών, τα 

οποία κατατάσσονται σε βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας με βάση την 

πιστοληπτική αξιολόγησή τους από καθορισμένο Ε.Ο.Π.Α., εφαρμόζεται 

συντελεστής στάθμισης σύμφωνα με τον Πίνακα 1:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Πιστωτική κατάταξη 1 2 3 4 5 6
Συντελεστής
στάθμισης 0% 20% 50% 100% 100% 150%

Στα ανοίγματα για τα οποία αναγνωρίζεται πιστοληπτική αξιολόγηση 

Ο.Ε.Π., για τους σκοπούς της στάθμισης κινδύνων, εφαρμόζεται συντελεστής 

στάθμισης με βάση τα Ελάχιστα Ασφάλιστρα Εξαγωγικών Πιστώσεων 

(Ε.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τον Πίνακα 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πιστωτική κατάταξη 0 1 2 3 4 5 6 7
Συντελεστής
στάθμισης 0% 0% 20% 50% 100% 100% 150% 150%

Στα ανοίγματα έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εφαρμόζεται 

συντελεστής στάθμισης 0%. Στα ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και 

κεντρικών τραπεζών τα οποία δεν κατατάσσονται σε βαθμίδα πιστωτικής 

ποιότητας, εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 100%. Στα ανοίγματα έναντι 

των κεντρικών κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών 

της ΕΕ, που είναι εκπεφρασμένα στο εθνικό νόμισμα της εν λόγω κεντρικής 

κυβέρνησης και κεντρικής τράπεζας και χρηματοδοτούμενα στο ίδιο νόμισμα, 

εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0%. Μέχρι τις 31.12.2012 εφαρμόζεται 

συντελεστής στάθμισης 0%, στα ανοίγματα έναντι των κεντρικών 

κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών της ΕΕ, που 

είναι εκπεφρασμένα και χρηματοδοτούμενα στο νόμισμα οποιουδήποτε 

κράτους-μέλους.
Ανοίνυατα έναντι Οονανισυών Τοπικήο Αυτοδιοίκησή, περιφερειακών 

κυβερνήσεων και τοπικών αονών
Τα ανοίγματα έναντι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών κατατάσσονται στη βαθμίδα 

πιστωτικής ποιότητας στην οποία κατατάσσονται τα ανοίγματα έναντι της 

κεντρικής κυβέρνησης της χώρας στην επικράτεια της οποίας υπάγονται και 

σταθμίζονται με συντελεστή σύμφωνα με τον Πίνακα 3:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Πιστωτική κατάταξη 1 2 3 4 5 6
Συντελεστής
στάθμισης 20% 50% 100% 100% 100% 150%

Στα ανοίγματα έναντι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών σε χώρες για τις οποίες η 

κεντρική κυβέρνηση δεν κατατάσσεται σε βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, 

εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 100%. Εάν οι αρμόδιες αρχές άλλων 

κρατών-μελών της ΕΕ ή χωρών-μελών της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας 

της Βασιλείας ή άλλων χωρών με ισοδύναμο καθεστώς εποπτείας σταθμίζουν 

τα ανοίγματα έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών ως 

ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης στη δικαιοδοσία της οποίας 

υπάγονται, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να σταθμίζουν με τον 

ίδιο τρόπο τα ανοίγματά τους έναντι αυτών των περιφερειακών κυβερνήσεων 
και τοπικών αρχών.

Ανοίνυατα έναντι διοικητικών (ροοέων και υη κερδοσκοπικών επιγειοήσεων

Τα ανοίγματα έναντι Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών που 

κατατάσσονται ση βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας στην οποία κατατάσσονται 

τα ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης της χώρας στην επικράτεια της 

οποίας εδρεύουν και σταθμίζονται με συντελεστή σύμφωνα με τον Πίνακα 4 :

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Πιστωτική κατάταξη 1 2 3 4 5 6
Συντελεστής
στάθμισης 20% 50% 100% 100% 100% 150%

Στα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα που εδρεύουν σε 

χώρες για τις οποίες η κεντρική κυβέρνηση δεν κατατάσσεται σε βαθμίδα 

πιστωτικής ποιότητας, εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 100%.
Ανοίγματα έναντι ιδουυάτων του γοηυατοπιστωτικού τομέα 

Ανοίγματα με αρχική πραγματική ληκτότητα άνω των τριών (3) μηνών

Στα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα με αρχική 

πραγματική ληκτότητα άνω των τριών (3) μηνών, τα οποία κατατάσσονται σε 

βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας με βάση την πιστοληπτική τους αξιολόγηση 

από καθορισμένο Ε.Ο.Π.Α., εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης σύμφωνα
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με τον Πίνακα 5:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Πιστωτική κατάταξη 1 2 3 4 5 6
Συντελεστής
στάθμισης 20% 50% 50% 100% 100% 150%

Στα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, με αρχική 

πραγματική ληκτότητα άνω των τριών (3) μηνών, τα οποία δεν κατατάσσονται 

σε βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος συντελεστής 

στάθμισης μεταξύ:

(1) Του 50% και

(2) του συντελεστή στάθμισης που εφαρμόζεται στα ανοίγματα έναντι της 

κεντρικής κυβέρνησης της χώρας από τις αρμόδιες αρχές της οποίας έχει 

λάβει άδεια λειτουργίας το εν λόγω ίδρυμα.

Ανοίγματα με αρχική πραγματική ληκτότητα μικρότερη ή ίση των τριών (3) 

μηνών

Στα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα με αρχική 

πραγματική ληκτότητα μικρότερη ή ίση των τριών (3) μηνών για τα οποία είτε 

υπάρχει γενική πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο Ε.Ο.Π.Α. για τον 

εκδότη είτε υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση για πρόγραμμα ή πιστωτική 

διευκόλυνση του εκδότη εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης σύμφωνα με τον 

Πίνακα 6:

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Πιστωτική κατάταξη 1 2 3 4 5 6
Συντελεστής
στάθμισης 20% 20% 20% 50% 50% 150%

Στα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, με 
αρχική πραγματική ληκτότητα μικρότερη ή ίση των τριών (3)μηνών, τα οποία 
δεν κατατάσσονται σε βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, εφαρμόζεται ο 

μεγαλύτερος συντελεστής στάθμισης μεταξύ:

(1) Του 20% και

(2) του συντελεστή στάθμισης που εφαρμόζεται στα ανοίγματα έναντι της 

κεντρικής κυβέρνησης της χώρας από τις αρμόδιες αρχές της οποίας έχει 

λάβει άδεια λειτουργίας το εν λόγω ίδρυμα.
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Ανοίγματα έναντι μητρικών εταιρειών, θυγατρικών ή θυγατρικών τηο μητρικήο 

εταιρείας
Ανοίγματα ενός πιστωτικού ιδρύματος έναντι αντισυμβαλλομένου που 

αποτελεί την μητρική του επιχείρηση, δική του θυγατρική ή θυγατρική της 

μητρικής του επιχείρησης και οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα, σταθμίζονται 

με 0%, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

ϊ) Ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ ή χρηματοδοτική 

εταιρεία χαρτοφυλακίου ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων ή επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών, που 

υπόκειται σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας.

Ν) Ο αντισυμβαλλόμενος ενοποιείται με το πιστωτικό ίδρυμα με τη μέθοδο της 

ολικής ενοποίησης.

ίϋ) Ο αντισυμβαλλόμενος υπόκειται στις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης, 

μέτρησης και ελέγχου κινδύνων με το πιστωτικό ίδρυμα, 

ίν) Δεν υφίσταται κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο ουσιαστικό πρακτικό ή 

νομικό εμπόδιο για την άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση 

υποχρεώσεων από τον αντισυμβαλλόμενο προς το πιστωτικό ίδρυμα.

Στην εν λόγω κατηγορία δεν μπορούν να ενταχθούν ανοίγματα από 

μετοχές ή απαιτήσεις από στοιχεία τα οποία σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο 

εντάσσονται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια (δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, 

καθώς και καινοτόμοι και μη, υβριδικοί τίτλοι).

Ανοίνυατα έναντι πολυυεοών τοαπεδών ανάτττυΕηο

Τα ανοίγματα έναντι πολυμερών τραπεζών αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 

τρόπο όπως τα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων.
Στα ανοίγματα έναντι των παρακάτω πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης 

εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0%:

Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (International Bank for 
Reconstruction and Development).
Διεθνής Εταιρεία Χρηματοδοτήσεων (International Finance Corporation). 

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (Inter-American Development Bank). 

Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (Asian Development Bank).

Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (African Development Bank).

Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe 

Development Bank).
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Σκανδιναβική Τράπεζα Επενδύσεων (Nordic Investment Bank).
Τράπεζα Ανάπτυξης της Καραϊβικής (Caribbean Development Bank). 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for 

Reconstruction and Development).

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank).

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund).

Πολυμερής Οργανισμός για την Εγγύηση των Επενδύσεων (Multilateral 

Investment Guarantee Agency), 

και από 1.10.2007:
Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης (Islamic Development Bank).

Στο τμήμα του εγγεγραμμένου και μη καταβεβλημένου κεφαλαίου του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 20%. 

Ανοίγματα έναντι Διεθνών Οργανισμών

Στα ανοίγματα έναντι των παρακάτω Διεθνών Οργανισμών εφαρμόζεται 

συντελεστής στάθμισης 0%: 

α. Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

β. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

γ. Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών.

Ανοίγματα έναντι επιγειρήσεων

Στα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων τα οποία κατατάσσονται σε βαθμίδα 

πιστωτικής ποιότητας με βάση την πιστοληπτική τους αξιολόγηση από 

καθορισμένο Ε.Ο.Π.Α., εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης σύμφωνα με τον 

Πίνακα 7:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Πιστωτική κατάταξη 1 2 3 4 5 6
Συντελεστής
στάθμισης 20% 50% 100% 100% 150% 150%

Στα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων τα οποία δεν κατατάσσονται σε 

βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας, εφαρμόζεται ο υψηλότερος συντελεστής 

στάθμισης μεταξύ:

Ι.του 100% και

Ιϊ.του συντελεστή στάθμισης της κεντρικής κυβέρνησης.
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Ανοίγυατα λιανικήο τοαπείικήε
Ανοίγματα που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή σταθμίζονται με 

συντελεστή 75%.

Ανοίνυατα που εξασφαλίζονται υε ακίνητη περιουσία

Ανοίγματα που καλύπτονται πλήρως και καθ’ ολοκληρία με εγγεγραμμένο 

βάρος επί ακινήτων, σταθμίζονται με συντελεστή 100%.

Απαιτήσεις σε καθυστέρηση

Στο μη καλυμμένο με εξασφαλίσεις τμήμα των απαιτήσεων εφαρμόζεται 

συντελεστής στάθμισης:

ϊ. 150% εάν οι προβλέψεις απομείωσης, που έχουν σχηματιστεί για την εν 

λόγω απαίτηση αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20% του μη καλυμμένου 

με εξασφαλίσεις τμήματος της απαίτησης προ προβλέψεων, 

ϋ. 100% εάν οι προβλέψεις απομείωσης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 
20% του μη καλυμμένου με εξασφαλίσεις τμήματος της απαίτησης προ 

προβλέψεων.

Ανοίγματα υπαγόμενα σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου

Στα ανοίγματα της κατηγορίας αυτής εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 

150%. Ανοίγματα της κατηγορίας αυτής, εφόσον δεν είναι σε καθυστέρηση, 

υπόκεινται σε στάθμιση:

ΐ. 100%, εφόσον οι προβλέψεις απομείωσης είναι τουλάχιστον 20% της αξίας 
της απαίτησης προ προβλέψεων.

ϋ. 50%, εφόσον οι προβλέψεις απομείωσης είναι τουλάχιστον 50% της αξίας 

της απαίτησης προ προβλέψεων.

Μετοχές και συυυετοχές
Στα χαρτοφυλάκια μετοχών και άλλων συμμετοχών, οι οποίες δεν 

αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια, εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 
100%.

Ανοίνματα με μορφή καλυμμένων ομολόγων

Στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης, που 

βασίζεται στο συντελεστή στάθμισης, που εφαρμόζεται στα μη εξασφαλισμένα 

ανοίγματα έναντι του πιστωτικού ιδρύματος που τα εκδίδει. Εφαρμόζεται η 

ακόλουθη αντιστοιχία μεταξύ συντελεστών στάθμισης: 

α. Εάν ο συντελεστής στάθμισης για τα ανοίγματα έναντι του ιδρύματος είναι 

20%,στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 10% .
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β. Εάν ο συντελεστής στάθμισης για τα ανοίγματα έναντι του ιδρύματος είναι 
50%,στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 20%. 

γ. Εάν ο συντελεστής στάθμισης για τα ανοίγματα έναντι του ιδρύματος είναι 

100%, στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 50%. 

δ. Εάν ο συντελεστής στάθμισης για τα ανοίγματα έναντι του ιδρύματος είναι 

150%, στα καλυμμένα ομόλογα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 100%. 

Ανοίγματα από θέσεις σε τιτλοποίηση

Τα σταθμισμένα ανοίγματα από θέσεις σε τιτλοποίηση υπολογίζονται 

σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2593/20.8.2007 σχετικά με τον Υπολογισμό 

Σταθμισμένων Ανοιγμάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση.

Ανοίνυατα υε βοανυποόθεσυη πιστοληπτική αξιολόνηση έναντι ιδουυάτων και 

επιχειρήσεων

Στα ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, για τα οποία υπάρχει 

ειδική πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο Ε.Ο.Π.Α., εφαρμόζεται 

συντελεστήςστάθμισης σύμφωνα με τον Πίνακα 8:

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Πιστωτική κατάταξη 1 2 3 4 5 6
Συντελεστής
στάθμισης 20% 50% 100% 150% 150% 150%

Ανοίνυατα υπό υοοΦή Μεριδίων Οονανισυών Συλλονικών Επενδύσεων

ίΟΙΕΙ
Στα ανοίγματα υπό μορφή μεριδίων ΟΣΕ εφαρμόζεται συντελεστής 

στάθμισης 100%. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ορίσει ΟΣΕ, οι 

τοποθετήσεις, σε μερίδια των οποίων, θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου 
και θα σταθμίζονται με συντελεστή 150% ή και υψηλότερο.

Στα ανοίγματα με μορφή μεριδίων ΟΣΕ για τα οποία υπάρχει 

πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο Ε.Ο.Π.Α. εφαρμόζεται 

συντελεστής στάθμισης σύμφωνα με τον Πίνακα 9:
ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Πιστωτική κατάταξη 1 2 3 4 5 6
Συντελεστής
στάθμισης 20% 50% 100% 100% 150% 150%
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Άλλα στοιχεία

Στα ενσώματα πάγια στοιχεία εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 

100%.Στα προπληρωθέντα έξοδα και τα μη εισπραχθέντα έσοδα για τα οποία 

το ίδρυμα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τον αντισυμβαλλόμενο, 

εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 100%. Στα μετρητά που βρίσκονται στη 

διαδικασία της είσπραξης εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 20%. Στα 

μετρητά στο ταμείο και στα εξομοιούμενα με αυτά στοιχεία εφαρμόζεται 

συντελεστής στάθμισης 0%. Στα αποθέματα χρυσού σε ίδιο θησαυροφυλάκιο 

ή εφόσον είναι υπό κοινή διαχείριση, μέχρι του ποσού των υποχρεώσεων σε 

χρυσό, εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 0%. Στην περίπτωση των 

συμφωνιών πώλησης και επαναγοράς περιουσιακών στοιχείων και των 

δεσμεύσεων μελλοντικής αγοράς, οι συντελεστές στάθμισης είναι εκείνοι που 

εφαρμόζονται στα στοιχεία ενεργητικού και όχι εκείνοι των

αντισυμβαλλομένων στις συναλλαγές. Στα ανοίγματα που αφορούν σε 

επενδύσεις ακινήτων και για τα οποία η αξία επενδύσεων σε γήπεδα, κτίρια 

και μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών διαχείρισης ακινήτων υπερβαίνει το 30% των 

ιδίων κεφαλαίων, εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 150%.

5.1.6. Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου

Τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την Τυποποιημένη 

Προσέγγιση για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ανοιγμάτων δύνανται να 

αναγνωρίζουν τη μείωση πιστωτικού κινδύνου. Η μέθοδος που

χρησιμοποιείται για την παροχή πιστωτικής προστασίας σε συνδυασμό με τις 

ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνει και τις διαδικασίες και πολιτικές που 
εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα που λαμβάνει την προστασία, πρέπει να 

οδηγούν σε διακανονισμούς πιστωτικής προστασίας αποτελεσματικούς από 

νομική άποψη και εφαρμόσιμους σε όλα τα οικεία νομικά συστήματα. Το εν 
λόγω πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του διακανονισμού πιστωτικής 

προστασίας και την αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων.

Σε περίπτωση χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, προκειμένου 

να είναι αποδεκτά προς αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία αυτή 

βασίζεται, πρέπει να παρέχουν επαρκή ρευστότητα και η αξία τους να 

παραμένει επαρκώς σταθερή μέσα στο χρόνο ούτως ώστε να δημιουργείται η
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προσήκουσα βεβαιότητα ως προς την επιτυγχανόμενη πιστωτική προστασία, 
λαμβάνοντας υπόψη τον επιτρεπόμενο βαθμό αναγνώρισης.

Σε περίπτωση χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, το πιστωτικό 

ίδρυμα που παρέχει την πίστωση πρέπει να δικαιούται, σε περίπτωση 

αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του οφειλέτη ή του θεματοφύλακα 

που αναλαμβάνει τη φύλαξη της εξασφάλισης ή σε περίπτωση άλλου 

πιστωτικού γεγονότος που εμφαίνεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

συναλλαγής να ρευστοποιεί ή αποκτά την κυριότητα των περιουσιακών 

στοιχείων εγκαίρως. Να υπάρχει χαμηλός βαθμός συσχέτισης μεταξύ της 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων, στα οποία βασίζεται η προστασία και της 

πιστωτικής ποιότητας του οφειλέτη.

Σε περίπτωση μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, 

προκειμένου να είναι αποδεκτό προς αναγνώριση, το μέρος που παρέχει την 

εξασφάλιση πρέπει να είναι επαρκώς αξιόπιστο και η συμφωνία προστασίας 

να παράγει νομικά αποτελέσματα και να είναι εφαρμόσιμη στα οικεία νομικά 

συστήματα ούτως ώστε να υπάρχει η προσήκουσα βεβαιότητα ως προς την 

επιτυγχανόμενη πιστωτική προστασία, λαμβάνοντας υπόψη τη μέθοδο που 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ανοιγμάτων και τον 

επιτρεπόμενο βαθμό αναγνώρισης.

Η πιστωτική προστασία διακρίνεται στη χρηματοδοτούμενη και στη μη 

χρηματοδοτούμενη.Η χρηματοδοτούμενη παρέχεται από : 

ί.Χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις.

ϋ.Συμβάσεις-πλαίσια Συμψηφισμού που καλύπτουν συναλλαγές επαναγοράς, 

δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων και/ή άλλες συναλλαγές 
με όρους κεφαλαιαγοράς.
ίίί.Λοιπές μορφές χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας, όπως είναι οι 

καταθέσεις μετρητών ή μέσων εξομοιούμενων με μετρητά που τηρούνται σε 
τρίτο ίδρυμα χωρίς σύμβαση θεματοφυλακής και είναι ενεχυριασμένα στο 
πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει την πιστοδότηση και τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια ζωής ενεχυριασμένα στο πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει την 

πιστοδότηση.

Η μη χρηματοδοτούμενη παρέχεται από : 

ί.Εγγυήσεις, 

ϋ.Πιστωτικά Παράγωγα.
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Ελαγιστες Προϋποθέσεις για την αναγνώριση Πιστωτικής Προστασίαο
Το πιστωτικό ίδρυμα θα τεκμηριώνει ικανοποιητικά ότι διαθέτει 

κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που του επιτρέπουν να ελέγχει 

τους κινδύνους στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Ανεξάρτητα από το 

εάν υπάρχει μείωση του πιστωτικού κινδύνου που αναγνωρίζεται για τον 

υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών, τα πιστωτικά ιδρύματα θα συνεχίζουν 

να αξιολογούν πλήρως τον πιστωτικό κίνδυνο του υποκείμενου ανοίγματος 

και θα είναι σε θέση να τεκμηριώνουν ικανοποιητικά ότι συμμορφώνονται με 

την απαίτηση αυτή. Στην περίπτωση των συναλλαγών επαναγοράς και/ή 

δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, το υποκείμενο άνοιγμα 

ισούται, μόνο για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, με το καθαρό 

ποσό του ανοίγματος.

Απλή Μέθοδος Χρηματοοικονομικών Εξασφαλίσεων 

Αποδεκτές Εξασφαλίσεις

Οι μορφές εξασφάλισης που γίνονται αποδεκτές στο πλαίσιο της Απλής 

Μεθόδου Χρηματοοικονομικών Εξασφαλίσεων είναι οι ακόλουθες: 

ϊ. Καταθέσεις μετρητών ή μέσων εξομοιούμενων με μετρητά που τηρούνται 

στο πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει την πιστοδότηση (π.χ. πιστοποιητικά 

καταθέσεων).

ϋ. Χρεωστικοί τίτλοι που έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση από αναγνωρισμένο 

Ε.Ο.Π.Α. ή από αποδεκτό Ο.Ε.Π., εφόσον έχουν εκδοθεί από:

(1) Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες.

(2) Περιφερειακές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές ή οργανισμούς του δημόσιου 

τομέα που σταθμίζονται με τον συντελεστή της κεντρικής κυβέρνησης της 
χώρας στην οποία εδρεύουν.

(3) Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης ή διεθνείς οργανισμοί τα ανοίγματα έναντι 
των οποίων σταθμίζονται με συντελεστή 0%.

ίϋ. Χρεωστικοί τίτλοι που έχουν πιστοληπτική αξιολόγηση από 

αναγνωρισμένο Ε.Ο.Π.Α. και εφόσον έχουν εκδοθεί από:

(1) Πιστωτικά ιδρύματα και ΕΠΕΥ συμπεριλαμβανομένων των ΑΧΕΠΕΥ.

(2) Περιφερειακές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, ή οργανισμούς του δημόσιου 

τομέα που δεν σταθμίζονται με το συντελεστή της κεντρικής κυβέρνησης της 

χώρας στην οποία εδρεύουν.
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(3) Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης τα ανοίγματα έναντι των οποίων 
σταθμίζονται με συντελεστή άλλον από το 0%.

ίν. Μετοχές ή μετατρέψιμες ομολογίες που περιλαμβάνονται σε κύριο δείκτη 

αναγνωρισμένου χρηματιστηρίου, 

ν. Χρυσός.

Υπολογισμός επίπτωσης των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων στον 

πιστωτικό κίνδυνο

Ως αξία της εξασφάλισης λαμβάνεται η αξία της σε τιμές αγοράς, όπως 

προκύπτει από αποτίμηση που γίνεται τουλάχιστον κάθε έξι (6) μήνες και σε 

κάθε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα έχει βάσιμες ενδείξεις ότι η αξία της 

εξασφάλισης έχει μειωθεί σημαντικά.

Για τον υπολογισμό της επίπτωσης των χρηματοοικονομικών 

εξασφαλίσεων στις κεφαλαιακές απατήσεις χρησιμοποιείται η μέθοδος της 

υποκατάστασης. Ειδικότερα στο τμήμα του ανοίγματος που καλύπτεται από 

την εξασφάλιση εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος συντελεστής μεταξύ:

(1) Του συντελεστής στάθμισης που θα εφαρμοζόταν αν το άνοιγμα 

αφορούσε το μέσο που χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση και

(2) του 20%.

Στο υπόλοιπο τμήμα του ανοίγματος εφαρμόζεται ο συντελεστής 

στάθμισης που θα εφαρμοζόταν σε ένα μη εξασφαλισμένο άνοιγμα έναντι του 

αντισυμβαλλομένου.

Αναλυτική Μέθοδοο Χοηυατοοικονουικών Εξασφαλίσεων.

Αποδεκτές Εξασφαλίσεις

Οι μορφές εξασφάλισης που γίνονται αποδεκτές στο πλαίσιο της 

Αναλυτικής Μεθόδου Χρηματοοικονομικών Εξασφαλίσεων είναι: 
ί. Οι εξασφαλίσεις που γίνονται αποδεκτές στο πλαίσιο της Απλής Μεθόδου 
Χρηματοοικονομικών Εξασφαλίσεων.

ϋ. Μετοχές ή μετατρέψιμες ομολογίες που δεν περιλαμβάνονται σε κύριο 
δείκτη αλλά είναι διαπραγματεύσιμες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο. 

Υπολογισμός επίπτωσης των χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων στον 

πιστωτικό κίνδυνο

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η αξία τόσο της εξασφάλισης όσο και του 

ανοίγματος αναπροσαρμόζονται με βάση τη μεταβλητότητά τους, με την 

εφαρμογή σε αυτές κατάλληλων συντελεστών προσαρμογής..
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Ειδικότερα:

Η προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία της εξασφάλισης, ισούται με:

CVA = C χ (1-HC-HFX), όπου:

CVA: Η προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία της εξασφάλισης 

C: Η αγοραία αξία της εξασφάλισης
HC: Συντελεστής προσαρμογής για μεταβλητότητα για το είδος της 

εξασφάλισης

HFX: Συντελεστής προσαρμογής για μεταβλητότητα αναντιστοιχίας

νομισμάτων

Η προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία ανοίγματος ισούται με:

EVA = Ε χ (1+ΗΕ), όπου:

EVA: Η προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία του ανοίγματος 

Ε: Η αξία του ανοίγματος

HE: Συντελεστής προσαρμογής για μεταβλητότητα για το είδος ανοίγματος

Η προσαρμοσμένη για ανανπστοιχία ληκτότητας αξία της εξασφάλισης ισούται 

με:
CVAM = CVA χ (t-t*)/(T-t*), όπου:

CVAM: Η πλήρως προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα και ανανπστοιχία 

ληκτότητας αξία της εξασφάλισης

CVA: Το ελάχιστο μεταξύ της προσαρμοσμένης για μεταβλητότητα αξίας της

εξασφάλισης και της αξίας του ανοίγματος
Τ: Το ελάχιστο μεταξύ της ληκτότητας του ανοίγματος και 5 ετών
t: Το ελάχιστο μεταξύ της ληκτότητας της εξασφάλισης και του Τ

V: 0,25

Η πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος, εάν ληφθεί υπόψη η 

μεταβλητότητα και η επίπτωση της εξασφάλισης στη μείωση του κινδύνου, 

υπολογίζεται ως εξής:

Ε* = max {0, [EVA - CVAM]} όπου:

Ε*: Η πλήρως προσαρμοσμένη αξία του ανοίγματος

EVA: Η πλήρως προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα αξία του ανοίγματος
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CVAM: Η πλήρως προσαρμοσμένη για μεταβλητότητα και τυχόν

αναντιστοιχία ληκτότητας αξία της εξασφάλισης

Εποπτικοί συντελεστές προσαρμογής για μεταβλητότητα

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι δείκτες όπως αυτοί καθορίζονται από 

τις εποπτικές αρχές, υποθέτοντας καθημερινή αναπροσαρμογή των 

ανοιγμάτων και περίοδο παρακράτησης 10 εργάσιμων ημερών.Οι δείκτες

εκφράζονται σε ποσοστό.

Βαθμίδα
πιστωτικής
ποιότητας

Εναπομένουσα
ληκτότητα

Κυβερνητική 
ς έκδοσης

Άλλοι
εκδότες

ΑΑΑ έως 
ΑΑ- <1 έτους 0,5 1

>1 , <5 ετών 2 4
> 5 ετών 4 8

Α- έως 
ΒΒΒ- <1 έτους 1 2

>1 , <5 ετών 3 6
> 5 ετών 6 12

ΒΒ+ έως 
ΒΒ- <1 έτους 15

>1 , <5 ετών 15
> 5 ετών 15

Περίοδος ρευστοποίησης

Η περίοδος ρευστοποίησης καθορίζεται ανάλογα με το είδος της
συναλλαγής ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πιστώσεις με 
εξασφάλιση 20 εργάσιμες ημέρες

Καθημερινή
αναπροσαρμογή

Συναλλαγές
επαναγοράς 5 εργάσιμες ημέρες

Καθημερινή
αναπροσαρμογή

Λοιπές συναλλαγές με 
όρους κεφαλαιαγοράς 10 εργάσιμες ημέρες

Καθημερινή
αναπροσαρμογή
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Συντελεστές προσαρμογής για μεταβλητότητα προσδιοριζόμενοι από το 
πιστωτικό ίδρυμα με εσωτερικά υποδείγματα

Η χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των 

συντελεστών προσαρμογής της μεταβλητότητας επιτρέπεται και η περίοδος 

ρευστοποίησης που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των συντελεστών είναι 

η ίδια κατά κατηγορία συναλλαγών με την οριζόμενη στον παραπάνω πίνακα.

Αν κατά την εκτίμηση των συντελεστών προσαρμογής έχουν 

χρησιμοποιηθεί διαφορετικές περίοδοι ρευστοποίησης οι συντελεστές 

αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση:

ΗΜ = ΗΝ V ΤΜ/ΤΝ όπου:

ΗΜ: Η προσαρμογή για μεταβλητότητα που αντιστοιχεί την περίοδο 

ρευστοποίησης ΤΜ

ΗΝ: Η προσαρμογή για μεταβλητότητα με βάση την περίοδο ρευστοποίησης 

ΤΝ

ΤΜ : Η προβλεπόμενη στον Πίνακα 5 περίοδος ρευστοποίησης 

ΤΝ : Η χρησιμοποιούμενη περίοδος ρευστοποίησης

Συμβάσεις-πλαίσια συμψηφισμού, οι οποίες καλύπτουν συναλλαγές 

επανανοράο. συναλλαγέο δανειοδοσίαο ή δανειοληψίας τίτλων ή 

ευποοευυάτων και/ή άλλεο συναλλανέο υε ooouc κεωαλαιανοοάο 

Αποδεκτές Συμβάσεις

Οι συμβάσεις-πλαίσια συμψηφισμού, οι οποίες καλύπτουν συναλλαγές 

επαναγοράς, συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή 
εμπορευμάτων και/ή άλλες συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς γίνονται 
δεκτές ως τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου μόνον εφόσον το πιστωτικό 
ίδρυμα χρησιμοποιεί την Αναλυτική Μέθοδο Χρηματοοικονομικών 

εξασφαλίσεων.

Υπολογισμός επίπτωσης συμβάσεων-πλαισίων συμψηφισμού στον πιστωτικό 

κίνδυνο

Κατά τον υπολογισμό της «πλήρως προσαρμοσμένης αξίας ανοίγματος» 

(Ε*) για τα ανοίγματα που υπάγονται σε αποδεκτή σύμβαση-πλαίσιο 

συμψηφισμού, η οποία καλύπτει συναλλαγές επαναγοράς και/ή συναλλαγές

44



δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων και εμπορευμάτων και/ή άλλες 
συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς, οι εφαρμοζόμενες προσαρμογές για 

μεταβλητότητα υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο των εποπτικών συντελεστών 

προσαρμογής για μεταβλητότητα, είτε με τη μέθοδο των εσωτερικών 

εκτιμήσεων προσαρμογής για μεταβλητότητα, με τις ίδιες προϋποθέσεις και 

απαιτήσεις όπως για την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών 

εξασφαλίσεων.

Η πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος Ε* υπολογίζεται με τον ακόλουθο 

τύπο:

E*=max{0, [(Σ(Ε)-Σ(0))+Σ(|καθαρή θέση σε κάθε mAo|xHsec)+(£|Efx| 

xHfx)]} όπου:

Ε: Η αξία ανοίγματος που θα αποδιδόταν σε κάθε χωριστό άνοιγμα στη

σύμβαση-πλαίσιο ελλείψει της πιστωτικής προστασίας

C: Η αξία των τίτλων/εμπορευμάτων που λαμβάνονται με δανεισμό,

αγοράζονται ή παραλαμβάνονται ή τα μετρητά που λαμβάνονται με δανεισμό

ή παραλαμβάνονται για καθένα από τα ανοίγματα αυτά

Σ(Ε): Το άθροισμα όλων των Ε στη σύμβαση-πλαίσιο

1(C): Το άθροισμα όλων των C στη σύμβαση-πλαίσιο

Efx: Η καθαρή θέση (θετική ή αρνητική) σε δεδομένο νόμισμα εκτός του

νομίσματος διακανονισμού

Hsec: Η κατάλληλη για δεδομένο είδος τίτλου προσαρμογή για μεταβλητότητα 

Hfx: Η προσαρμογή για μεταβλητότητα λόγω αναντιστοιχίας νομισμάτων

Η πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος (Ε*), εφόσον χρησιμοποιείται 
εσωτερικό υπόδειγμα, δίνεται από την εξίσωση :

Ε* = max {0, [(ΣΕ - ZC) + (VaR του εσωτερικού υποδείγματος)]} όπου:
Ε: Η αξία ανοίγματος που θα εφαρμοζόταν σε κάθε χωριστό άνοιγμα στη
σύμβαση-πλαίσιο ελλείψει της πιστωτικής προστασίας

C: Η αξία των τίτλων που λαμβάνονται με δανεισμό, αγοράζονται ή

παραλαμβάνονται ή των μετρητών που λαμβάνονται με δανεισμό ή

παραλαμβάνονται για καθένα από τα ανοίγματα αυτά

Σ(Ε): Το άθροισμα όλων των Ε στη σύμβαση-πλαίσιο

Σ((3): Το άθροισμα όλων των C στη σύμβαση-πλαίσιο
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Λοιπές μορφές χρηματοδοτούμενης πιστωτικήο προστασίας 
Αποδεκτές λοιπές μορφές χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας

Καταθέσεις μετρητών ή μέσων εξομοιούμενων με μετρητά που τηρούνται 

σε τρίτο ίδρυμα χωρίς σύμβαση θεματοφυλακής και είναι ενεχυριασμένα στο 

πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει την πιστοδότηση. Ασφαλιστήρια συμβόλαια 

ζωής ενεχυριασμένα στο δανειοδοτούν πιστωτικό ίδρυμα. Μέσα εκδιδόμενα 

από πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ με δυνατότητα επαναγοράς σε πρώτη ζήτηση. 

Επίπτωση λοιπών μορφών χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας στον 

πιστωτικό κίνδυνο

Η πιστωτική προστασία που παρέχουν οι καταθέσεις μετρητών ή μέσων 

εξομοιούμενων με μετρητά που τηρούνται σε τρίτο ίδρυμα χωρίς σύμβαση 

θεματοφυλακής και είναι ενεχυριασμένα στο πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει 

την πιστοδότηση μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εγγύηση από το τρίτο ίδρυμα.

Η πιστωτική προστασία που παρέχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής 

ενεχυριασμένα στο πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει την πιστοδότηση μπορεί 

να αντιμετωπίζεται ως εγγύηση από την επιχείρηση που παρέχει την 

ασφάλιση ζωής.

Η αξία της αναγνωριζόμενης πιστωτικής προστασίας είναι η αξία εξαγοράς 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής.

Η πιστωτική προστασία που παρέχουν τα μέσα τα εκδιδόμενα από 

ίδρυμα με δυνατότητα επαναγοράς σε πρώτη ζήτηση μπορούν να 

αντιμετωπίζονται ως εγγύηση από το ίδρυμα που τα εκδίδει.

Μη γρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία

Για να γίνει δεκτή για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας η μη 
χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία που παρέχεται από εγγυήσεις και 

παράγωγα πρέπει:

ϊ. Ο εγγυητής ή ο αντισυμβαλλόμενος σε περίπτωση πιστωτικού παραγώγου 

να είναι:
(1) Κεντρική κυβέρνηση ή κεντρική τράπεζα ή

(2) περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή ή

(3) πολυμερής τράπεζα ανάπτυξης ή

(4) διεθνής οργανισμός τα ανοίγματα έναντι του οποίου σταθμίζονται με 0% ή
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(5) Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμός οι απαιτήσεις έναντι του οποίου 

αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες αρχές ως ανοίγματα έναντι του δημοσίου ή 

έναντι ιδρυμάτων ή

(6) πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ

(7) εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ή Εταιρεία Πρακτορείας 

Επιχειρηματικών Απαιτήσεων ή Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων ή άλλο 

χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται 

από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκειται σε απαιτήσεις προληπτικής 

εποπτείας ισοδύναμες με εκείνες που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα ή

(8) επιχειρήσεις, περιλαμβανομένης της μητρικής, των θυγατρικών και των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων του πιστωτικού ιδρύματος.

Μ. Το πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει την πιστοδότηση πρέπει να:
(1) Διαθέτει συστήματα για τη διαχείριση ενδεχόμενης συγκέντρωσης 

κινδύνου, η οποία προέρχεται από τη χρήση εγγυήσεων και πιστωτικών 

παραγώγων από το πιστωτικό ίδρυμα.

(2) Είναι σε θέση να καταδεικνύει το τρόπο με τον οποίο η στρατηγική του 

σχετικά με τη χρήση πιστωτικών παραγώγων και εγγυήσεων αλληλεπιδρά με 

τη διαχείριση του συνολικού του κινδύνου.

iii. Η πιστωτική προστασία δεν αναγνωρίζεται εάν:

(1) Είτε υπάρχει αναντιστοιχία ληκτότητας και η αρχική ληκτότητα της 

προστασίας είναι μικρότερη από ένα (1) έτος.

(2) Είτε η εναπομένουσα ληκτότητα της προστασίας είναι μικρότερη τόσο της 

ληκτότητας του ανοίγματος όσο και των τριών (3) μηνών.

Επίπτωση μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας στον πιστωτικό 
κίνδυνο

Η αξία της μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας είναι το ποσό 

που ο πάροχος της προστασίας ανέλαβε να καταβάλει σε περίπτωση 
αθέτησης υποχρέωσης ή μη πληρωμής από τον πιστούχο, ή σε περίπτωση 
άλλου προκαθορισμένου πιστωτικού γεγονότος. Ειδικά για τα πιστωτικά 

παράγωγα που δεν ορίζουν ως πιστωτικό γεγονός την αναδιάρθρωση της 

υποκείμενης πιστωτικής υποχρέωσης με διαγραφή ή αναδιάταξη κεφαλαίου, 

τόκων ή προμηθειών που έχει ως αποτέλεσμα ζημία από πίστωση (π.χ. λόγω 

αναπροσαρμογής αξίας ή άλλης παρόμοιας χρέωσης στο λογαριασμό κερδών 

και ζημιών) η αξία της προστασίας υπολογίζεται ως εξής:
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(1) Εφόσον το ποσό που έχει αναλάβει να πληρώσει ο πάροχος προστασίας 
δεν υπερβαίνει την αξία του ανοίγματος, η αξία της πιστωτικής προστασίας 

που υπολογίζεται σύμφωνα με το σημείο ί μειώνεται κατά 40%.

(2) Εφόσον το ποσό που έχει αναλάβει να πληρώσει ο πάροχος προστασίας 

υπερβαίνει την αξία του ανοίγματος, η αξία της πιστωτικής προστασίας δεν 

υπερβαίνει το 60% της αξίας του ανοίγματος.

Δηλαδή: Η αξία της προστασίας είναι το 60% του ελάχιστου μεταξύ της αξίας 

του ανοίγματος και του ποσού που έχει αναλάβει να πληρώσει ο πάροχος της 

προστασίας.

Εάν η μη χρηματοδοτούμενη πιστωτική προστασία είναι εκφρασμένη σε 

νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του ανοίγματος (αναντιστοιχία 

νομισμάτων), η αξία της πιστωτικής προστασίας μειώνεται με την εφαρμογή 

της προσαρμογής μεταβλητότητας HFX και υπολογίζεται ως εξής:

G* = G χ (1-HFX) όπου.

G: Το ονομαστικό ποσό της πιστωτικής προστασίας

G*: Η τιμή του G προσαρμοσμένη για τον συναλλαγματικό κίνδυνο

Hfx: Ο συντελεστής για προσαρμογή μεταβλητότητας για την αναντιστοιχία

νομισμάτων μεταξύ της πιστωτικής προστασίας και του ανοίγματος

Σε περίπτωση που υπάρχει αναντιστοιχία ληκτότητας του ανοίγματος και της 

προστασίας, η αξία της προστασίας αναπροσαρμόζεται ως εξής:

GA = G* χ (t-t*)/(T-t*), όπου

GA: Η πλήρως προσαρμοσμένη για αναντιστοιχία ληκτότητας και νομίσματος 

αξία της προστασίας
G*: Η προσαρμοσμένη για αναντιστοιχία νομισμάτων αξία της προστασίας 

Τ: Το ελάχιστο μεταξύ της ληκτότητας του ανοίγματος και πέντε (5) ετών 

t: Το ελάχιστο μεταξύ της ληκτότητας της εξασφάλισης και του Τ 
t*: 0,25

Συνδυασμόο τεγνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου

Σε περίπτωση που ένα μεμονωμένο άνοιγμα καλύπτεται με περισσότερα 

μέσα μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (π.χ. εάν μια εξασφάλιση και μια 

εγγύηση καλύπτουν καθεμία εν μέρει το ίδιο άνοιγμα), το εν λόγω άνοιγμα
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διαιρείται σε τμήματα που καλύπτονται καθένα από ένα είδος μέσου μείωσης 
του πιστωτικού κινδύνου και υπολογίζεται χωριστά ένα σταθμισμένο ποσό για 

κάθε τμήμα. Εάν η πιστωτική προστασία που παρέχεται από έναν πάροχο 

προστασίας έχει περισσότερες διαφορετικές ληκτότητες, εφαρμόζεται κατ’ 

αναλογία η ανωτέρω μέθοδος.

5.2. Προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ - Internal Ratings Based 
Approach , Advanced IRB 

(ΠΔΤΕ 2589/07)

Εισάγεται νέα μεθοδολογία υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

σε συνάρτηση με την πιθανότητα αθέτησης της υποχρέωσης των πιστούχων 

(Probability of default - PD) και τη ζημιά σε περίπτωση αθέτησης (Loss given 

default - LGD).Ta πιστωτικά ιδρύματα βασίζονται σε εσωτερικές διαβαθμίσεις 

με βάση εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας για 

την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης (PD) και οι υπόλοιπες 

παράμετροι (LGD, Exposure at default - EAD) είναι προκαθορισμένες.

Η εξελιγμένη προσέγγιση διαφέρει από την απλή προσέγγιση στο ότι 

γίνεται εσωτερική εκτίμηση όλων των παραμέτρων (PD, LGD, EAD ).

Για τη χρήση αυτών των δύο μεθόδων απαιτείται η λήψη σχετικής 

έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος.

5.2.1. Γενικές Απαιτήσεις
Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Προσέγγιση 

Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (Π.Ε.Δ.), για τον υπολογισμό των σταθμισμένων 
κατά κίνδυνο χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, κατόπιν ειδικής άδειας από την 

Τράπεζα της Ελλάδος.Η εν λόγω άδεια παρέχεται μόνον εφόσον η Τράπεζα 

της Ελλάδος πιστοποιήσει ότι τα συστήματα που εφαρμόζει το πιστωτικό 

ίδρυμα για τη διαχείριση και τη διαβάθμιση των ανοιγμάτων, που υπόκεινται 

σε πιστωτικό κίνδυνο, είναι έγκυρα και εφαρμόζονται με ακεραιότητα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της εν λόγω άδειας αποτελεί επίσης
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η δυνατότητα δημοσιοποίησης από μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων των 
προβλεπόμενων στην ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007 σχετικών πληροφοριών.

Όταν ένα μητρικό πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα και οι 

θυγατρικές του ή μία μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών που 

εδρεύει στην Ελλάδα και οι θυγατρικές της, χρησιμοποιούν την Π.Ε.Δ. σε 

ενοποιημένη βάση, η Τράπεζα της Ελλάδος θα επιτρέπει την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων για την εφαρμογή της εν λόγω προσέγγισης, που περιγράφονται 

στην παρούσα Πράξη, από το μητρικό πιστωτικό ίδρυμα ή τη μητρική 

χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών και τις θυγατρικές του/της ως σύνολο.

Το πιστωτικό ίδρυμα που αιτείται της χρησιμοποίησης της Π.Ε.Δ. οφείλει 

να τεκμηριώσει ικανοποιητικά, ότι κατά την έναρξη υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι πιστωτικού κινδύνου, με την προσέγγιση 

αυτή, θα διαθέτει τριετή εμπειρία χρησιμοποίησης, για σκοπούς εσωτερικής 

μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, συστημάτων διαβάθμισης, 

τα οποία πληρούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ελάχιστες απαιτήσεις της 

παρούσας, για τις κατηγορίες ανοιγμάτων, που προτίθεται να την εφαρμόσει. 

Το πιστωτικό ίδρυμα που αιτείται της χρησιμοποίησης εσωτερικών 

εκτιμήσεων για την παράμετρο «ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης» 

(LGD), καθώς και συντελεστών μετατροπής, στο πλαίσιο του υπολογισμού 

της αξίας του ανοίγματος, οφείλει να τεκμηριώσει ικανοποιητικά, ότι κατά την 

έναρξη χρήσης των εκτιμήσεων αυτών, για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων έναντι πιστωτικού κινδύνου, θα διαθέτει τριετή εμπειρία 

εκτίμησης και χρησιμοποίησης, των παραμέτρων αυτών κατά τρόπο εν γένει 

συνεπή προς τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της Π.Ε.Δ.

5.2.2. Κατηγορίες Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων
Κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα κατατάσσεται από το πιστωτικό ίδρυμα ως 

άνοιγμα έναντι:

α. Κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών.
β. Ιδρυμάτων.

γ Επιχειρήσεων.

ή ως ανοίγματα:

δ. Λιανικής τραπεζικής.

ε. Μετοχές και συμμετοχές.

στ. Θέσεις σε τιτλοποίηση.

50



ζ. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού που δεν αφορούν πιστώσεις.

5.2.3. Συστήματα Διαβάθμισης
Ως «Σύστημα Διαβάθμισης» νοείται το σύνολο των μεθοδολογιών, 

διαδικασιών, ελέγχων, συστημάτων πληροφορικής και βάσεων δεδομένων 

που υποστηρίζουν την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και την 

ταξινόμηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε βαθμίδες κινδύνου ή σε 
ομάδες με ομοειδή χαρακτηριστικά κινδύνου, καθώς και την ποσοτικοποίηση 

των παραμέτρων κινδύνου, ήτοι της αθέτησης υποχρέωσης και της ζημίας για 

κάθε κατηγορία χρηματοδοτικού ανοίγματος.

Εάν ένα πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί περισσότερα του ενός 

συστήματα διαβάθμισης, τα κριτήρια υπαγωγής ενός πιστούχου ή μιας 

πιστοδότησης σε ένα από αυτά θα τεκμηριώνονται γραπτώς και θα 

εφαρμόζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι απεικονίζεται επαρκώς το 

επίπεδο του αναλαμβανόμενου κινδύνου.

Τα κριτήρια και οι διαδικασίες ταξινόμησης σε βαθμίδες κινδύνου ή 

ομάδες με ομοειδή χαρακτηριστικά κινδύνου θα επανεξετάζονται περιοδικά 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εξακολουθούν να είναι κατάλληλα για το 

τρέχον χαρτοφυλάκιο της τράπεζας και συμβατά με τις συνθήκες του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Εάν το πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί για τη διαβάθμιση των πιστούχων 

ή/και των πιστοδοτήσεών του άμεσες εκτιμήσεις των παραμέτρων κινδύνου 

(πιθανότητα αθέτησης, ζημία ως ποσοστό του χρηματοδοτικού ανοίγματος), οι 

εκτιμήσεις αυτές μπορούν να θεωρούνται ως το αποτέλεσμα μιας ταξινόμησης 

στις βαθμίδες μιας συνεχούς κλίμακας διαβάθμισης.
Διάρθρωση των Συστημάτων Διαβάθμισης
Χοηυατοδοτικά ανοίνυατα έναντι επιγειοήσεων, ιδουυάτων. κεντρικών 

κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών
Το σύστημα διαβάθμισης των ανοιγμάτων αυτής της κατηγορίας θα 

λαμβάνει υπόψη ξεχωριστά τα χαρακτηριστικά κινδύνου του πιστούχου από 

τα χαρακτηριστικά κινδύνου της πιστοδότησης (δισδιάστατο σύστημα 

διαβάθμισης). Η πρώτη διάσταση αφορά στην κλίμακα διαβάθμισης των 

πιστούχων, σχετίζεται με την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του 

πιστούχου και απεικονίζει αποκλειστικά την πιστοληπτική του ικανότητα. Ως 

«βαθμίδα πιστούχου» νοείται μια κατηγορία κινδύνου στην κλίμακα
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διαβάθμισης ττιστούχων του συστήματος διαβάθμισης, στην οποία οι 
πιστούχοι ταξινομούνται με βάση ένα σύνολο προκαθορισμένων και 

διακριτών κριτηρίων διαβάθμισης, που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 

πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης.

Το πιστωτικό ίδρυμα θα τεκμηριώνει γραπτώς τη σχέση των βαθμιδών 

διαβάθμισης, όσον αφορά τον κίνδυνο αθέτησης που υπονοούν, με τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του επιπέδου του εν 

λόγω κινδύνου. Η κλίμακα διαβάθμισης πιστούχων θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον εννέα (9) βαθμίδες για πιστούχους που δεν έχουν παρουσιάσει 

αθέτηση υποχρέωσης και τουλάχιστον μία (1) για πιστούχους που έχουν 

περιέλθει σε κατάσταση αθέτησης, προκειμένου να αποφεύγονται 

υπερβολικές συγκεντρώσεις αντισυμβαλλομένων σε μία βαθμίδα και να 

υπάρχει καλύτερη διαφοροποίηση του πιστωτικού κινδύνου.

Χρηματοδοτικά ανοίγματα λιανικής τραπεζικήο

Τα συστήματα διαβάθμισης θα απεικονίζουν τόσο τον κίνδυνο του 

πιστούχου όσο και τον κίνδυνο της πιστοδότησης και θα λαμβάνουν υπόψη 

όλα τα χαρακτηριστικά του πιστούχου και της πιστοδότησης που επηρεάζουν 

τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι η 

διαδικασία ταξινόμησης των ανοιγμάτων σε βαθμίδες ή ομάδες με ομοειδή 

χαρακτηριστικά επιτυγχάνει την ουσιαστική διαφοροποίηση των κινδύνων, την 

ομαδοποίηση των ανοιγμάτων με βάση επαρκώς ομοιογενή χαρακτηριστικά 

και επιτρέπει την αξιόπιστη και συνεπή εκτίμηση των παραμέτρων κινδύνου 

ανά βαθμίδα ή ομάδα.
Η ταξινόμηση σε βαθμίδες ή ομάδες με ομοειδή χαρακτηριστικά θα 

επιτυγχάνει βαθμό διαφοροποίησης των κινδύνων με τον οποίο διασφαλίζεται 

ότι ο αριθμός των ανοιγμάτων σε δεδομένη βαθμίδα ή ομάδα με ομοειδή 

χαρακτηριστικά είναι επαρκής για την ουσιαστική ποσοτικοποίηση και 

επικύρωση των παραμέτρων κινδύνου αυτής της βαθμίδας ή ομάδας. Η 

ταξινόμηση των ανοιγμάτων και των πιστούχων σε βαθμίδες ή ομάδες θα 

είναι τέτοια ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική συγκέντρωση σε μία εξ 

αυτών.
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Κατά την ταξινόμηση των ανοιγμάτων τους σε βαθμίδες ή ομάδες, τα 
πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να εξετάζουν τουλάχιστον τους ακόλουθους 

παράγοντες κινδύνου:
α. Τα χαρακτηριστικά κινδύνου του πιστούχου.

β. Τα χαρακτηριστικά κινδύνου της πιστοδότησης περιλαμβανομένου του 

είδους του προϊόντος ή της εξασφάλισης, ή αμφοτέρων. Τα πιστωτικά 

ιδρύματα πρέπει να έχουν υιοθετήσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση 

περιπτώσεων στις οποίες περισσότερα του ενός ανοίγματα καλύπτονται από 

την ίδια εξασφάλιση.

γ. Την καθυστέρηση, εκτός εάν το πιστωτικό ίδρυμα τεκμηριώσει επαρκώς, 

ότι δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για το σχετικό χρηματοδοτικό 

άνοιγμα.

Ταξινόμηση πιστούχων / πιστοδοτήσεων σε βαθμίδες ή ομάδες με 
ομοειδή χαρακτηριστικά

Το πιστωτικό ίδρυμα υιοθετεί ειδικούς για τον σκοπό αυτό ορισμούς, 

διαδικασίες και κριτήρια για την ταξινόμηση των ανοιγμάτων του στις βαθμίδες 

ή ομάδες με ομοειδή χαρακτηριστικά ενός συστήματος διαβάθμισης. Ο 

προσδιορισμός των βαθμιδών ή ομάδων και τα κριτήρια ταξινόμησης σε αυτές 

θα είναι επαρκώς λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν στους υπευθύνους για 

την ταξινόμηση να κατατάσσουν με συνέπεια τους πιστούχους ή τις 

πιστοδοτήσεις με παρόμοιο κίνδυνο στην ίδια βαθμίδα ή ομάδα. Η συνέπεια 

της ταξινόμησης θα ισχύει για όλες τις σχετικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, τις διοικητικές μονάδες και τις γεωγραφικές περιοχές όπου 

δραστηριοποιείται το πιστωτικό ίδρυμα.
Τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια πρέπει επίσης να είναι συνεπή με την 

πιστοδοτική πολιτική του πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης της 

πολιτικής για τη διαχείριση των προβληματικών πιστούχων και 
πιστοδοτήσεων. Το πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει υπόψη όλες τις κατάλληλες 

πληροφορίες για την ταξινόμηση των πιστούχων και των πιστοδοτήσεών του 

σε βαθμίδες ή ομάδες. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι επίκαιρες και να 

επιτρέπουν στο πιστωτικό ίδρυμα να προβλέπει τη μελλοντική συμπεριφορά 

του ανοίγματος. Όσο λιγότερες πληροφορίες διαθέτει το πιστωτικό ίδρυμα, 

τόσο πιο συντηρητική θα είναι η ταξινόμηση των ανοιγμάτων του σε βαθμίδες 

ή ομάδες πιστούχων και πιστοδοτήσεων.
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Χρησιμοποίηση υποδειγμάτων
Εάν το πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί υποδείγματα και άλλες 

αυτοματοποιημένες μεθόδους για να ταξινομεί χρηματοδοτικά ανοίγματα 

πιστούχων ή πιστοδοτήσεις σε βαθμίδες ή ομάδες κινδύνου, θα πρέπει:

Να τεκμηριώνει ικανοποιητικά ότι το υπόδειγμα έχει καλή προβλεπτική 

ικανότητα και ότι η χρήση του δεν οδηγεί σε στρεβλώσεις των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. Οι μεταβλητές που εισάγονται στο υπόδειγμα θα αποτελούν μια 

εύλογη και αποτελεσματική βάση για τις προβλέψεις που προκύπτουν από 

αυτό. Το υπόδειγμα δεν πρέπει να παράγει σημαντικά μεροληπτικές 

εκτιμήσεις. Να διαθέτει διαδικασία για την αξιολόγηση των δεδομένων που 

εισάγονται στο υπόδειγμα, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο της ακρίβειας, 

της πληρότητας και της καταλληλότητας αυτών.

Να τεκμηριώνει ικανοποιητικά ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για 

το σχεδιασμό του υποδείγματος είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου των 

πιστούχων ή των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων του πιστωτικού ιδρύματος. Να 

προβαίνει σε τακτική βάση στην επικύρωση των αποτελεσμάτων του 

υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της καλής 

επίδοσής του, της σταθερότητας των αποτελεσμάτων του, της επανεξέτασης 

και αν κρίνεται σκόπιμο, της αναθεώρησης των προδιαγραφών του και της 

σύγκρισης των προβλέψεών του με τα πραγματικά αποτελέσματα.

Να έχει υιοθετήσει διαδικασίες ώστε το υπόδειγμα να λειτουργεί σε 
συνδυασμό με την κρίση στελεχών με επαρκή εμπειρία και να υπόκειται στην 
εποπτεία τους, ώστε η ταξινόμηση που προκύπτει από αυτό να 

επανεξετάζεται από τα εν λόγω στελέχη και να διασφαλίζεται ότι το υπόδειγμα 
χρησιμοποιείται ορθά. Οι διαδικασίες επανεξέτασης θα επιτρέπουν τον 

εντοπισμό και τον περιορισμό των σφαλμάτων που σχετίζονται με τις 

αδυναμίες του υποδείγματος. Η κρίση των εμπείρων στελεχών θα λαμβάνει 

υπόψη της όλες τις σχετικές πληροφορίες που δε λαμβάνονται υπόψη από το 

υπόδειγμα. Το πιστωτικό ίδρυμα τεκμηριώνει γραπτώς τον τρόπο με τον 

οποίο η εμπειρική κρίση συνδυάζεται με τα αποτελέσματα του υποδείγματος.
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Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την ανάπτυξη και χρήση 
υποδειγμάτων που το πιστωτικό ίδρυμα έχει προμηθευτεί από εξωτερικό 

συνεργάτη (εξωτερικό υπόδειγμα) δεν διαφοροποιούνται από αυτές που 

ισχύουν για τα υποδείγματα που αναπτύσσει το ίδιο. Η χρήση υποδείγματος, 

που το πιστωτικό ίδρυμα έχει προμηθευτεί από εξωτερικό συνεργάτη, ο 

οποίος διεκδικεί το αποκλειστικό δικαίωμα επί της τεχνολογίας του, δε 

δικαιολογεί απαλλαγή του πιστωτικού ιδρύματος από την υποχρέωση 

έγγραφης τεκμηρίωσης ή από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση σχετική με τα 

συστήματα διαβάθμισης. Την ευθύνη της τεκμηρίωσης ότι οι ελάχιστες 

προϋποθέσεις της παρούσας ισχύουν για το εν λόγω υπόδειγμα και τις 

παρεχόμενες διαβαθμίσεις, φέρει το πιστωτικό ίδρυμα.

Το εξωτερικό υπόδειγμα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, και 

συνεπώς το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να τεκμηριώνει ότι υπάρχει 

εσωτερική γνώση και ουσιαστική κατανόηση αναφορικά με την ανάπτυξη και 

την κατάλληλη χρήση του υποδείγματος, η οποία θα πιστοποιείται με την 

καταγραφή της διαδικασίας ανάπτυξης του υποδείγματος, καθώς και των 

βασικών σημείων της επικύρωσης των αποτελεσμάτων του. Ιδιαιτέρως το 

πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να γνωρίζει και να έχει καταγράψει τους 

περιορισμούς και τις αδυναμίες του υποδείγματος.

5.2.4. Ποσοτικοποίηση Πιστωτικού Κινδύνου.

Υπολογισμός των σταθμισμένων ποσών για πιστωτικό κίνδυνο

Για κάθε άνοιγμα το σταθμισμένο ποσό υπολογίζεται με την κατάλληλη 

εξίσωση από αυτές που παρατίθενται στο Παράρτημα III. Τα σταθμισμένα 

ποσά των ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και κεντρικών 
κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών υπολογίζονται με τις εξισώσεις 1 έως 4 
του Παραρτήματος III. Τα σταθμισμένα ποσά των ανοιγμάτων μπορούν να 

προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας την εξίσωση 9 του Παραρτήματος III. 

Υπολογισμός των ποσών αναμενόμενης ζημίας
Για κάθε άνοιγμα το ποσό αναμενόμενης ζημίας υπολογίζεται με τους 

τύπους 11 και 12 του Παραρτήματος III.

5.2.5. Ποσοτικοποίηση Παραμέτρων Πιστωτικού Κινδύνου

Οι τιμές των μεταβλητών που εισάγονται στις εξισώσεις του Παραρτήματος 

IV για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ποσών και των ποσών 

αναμενόμενης ζημίας είναι η πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης (PD), η
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ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης (LGD), η αξία ανοίγματος και κατά 
περίπτωση η ληκτότητα (Μ). Οι παράμετροι αυτές προσδιορίζονται ή 

εκτιμώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω.

Γενικές Προϋποθέσεις για την εκτίμηση των παραμέτρων κινδύνου
Τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι κατά την εσωτερική εκτίμηση 

των παραμέτρων κινδύνου PD, LGD, συντελεστή μετατροπής και EL έχουν 

ληφθεί υπόψη όλα τα σχετικά δεδομένα, πληροφορίες και μέθοδοι.

Οι εκτιμήσεις:

α. Υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα και τις εμπειρικές 

ενδείξεις και δεν στηρίζονται αποκλειστικά σε υποκειμενικές κρίσεις, 

β. Είναι εύλογες και βασίζονται στους κυριότερους παράγοντες που 
προσδιορίζουν τις παραμέτρους κινδύνου.

Όσο λιγότερα δεδομένα διαθέτει το πιστωτικό ίδρυμα τόσο πιο 

συντηρητικές πρέπει να είναι οι εκτιμήσεις του. Το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε 

θέση να αναλύσει τις συνιστώσες της πραγματοποιηθείσας ζημίας σε σχέση 

με τους παράγοντες που θεωρεί καθοριστικούς για την διαμόρφωση των 

παραμέτρων κινδύνου. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποδεικνύουν ότι οι 

εκτιμήσεις τους είναι συνεπείς με τη μακροχρόνια εμπειρία τους. Τα πιστωτικά 

ιδρύματα θα λαμβάνουν υπόψη στις εκτιμήσεις τους τις επιπτώσεις των 

τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και τα νέα δεδομένα και λοιπές πληροφορίες, 

καθώς αυτές καθίστανται διαθέσιμες. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα 

επανεξετάζουν και αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους οποτεδήποτε προκύπτουν 

νέες πληροφορίες και τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Ο πληθυσμός των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που αντιστοιχούν στα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τις εκτιμήσεις, οι πιστοδοτικές πολιτικές 

και οι πρακτικές που ίσχυαν κατά την περίοδο για την οποία συγκεντρώθηκαν 
τα δεδομένα και τα άλλα σχετικά χαρακτηριστικά θα είναι αντιπροσωπευτικά 
των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων και πολιτικών του πιστωτικού ιδρύματος. Το 

πιστωτικό ίδρυμα θα αποδεικνύει επίσης ότι οι οικονομικές συνθήκες ή οι 

συνθήκες της αγοράς που ίσχυαν κατά τη συλλογή των δεδομένων είναι 

συμβατές με τις τρέχουσες αλλά και τις ευλόγως προβλεπόμενες συνθήκες. Ο 

αριθμός των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων του δείγματος, καθώς και η 

περίοδος συλλογής των δεδομένων, με βάση τα οποία έγινε η
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ποσοτικοποίηση των παραμέτρων, θα είναι επαρκή ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η ακρίβεια και η ευρωστία των εκτιμήσεων. Το πιστωτικό 

ίδρυμα κατά την διαμόρφωση των εκτιμήσεων του θα τις αναπροσαρμόζει με 

ένα περιθώριο «συντηρητικότητας» το οποίο θα εξαρτάται από το 

αναμενόμενο εύρος του «σφάλματος» της εκτίμησης.

Πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του πιστούχου (PD)
Ως «Αθέτηση Υποχρέωσης» πιστούχου ορίζεται η επέλευση ενός ή και 

των δύο από τα παρακάτω γεγονότα:

α. Το πιστωτικό ίδρυμα θεωρεί ότι ο πιστούχος είναι ευλόγως πιθανό να μην 

εκπληρώσει στο σύνολό τους τις υποχρεώσεις πληρωμών προς το πιστωτικό 

ίδρυμα ή οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου στον οποίο ανήκει το πιστωτικό 

ίδρυμα.

β. Ο πιστούχος έχει εμφανίσει ουσιαστική καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 

στην αποπληρωμή κάποιας εκ των υποχρεώσεών του προς το πιστωτικό 

ίδρυμα ή οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου στον οποίο ανήκει.

Κατά παρέκκλιση των παραπάνω:

α. Αν ο πιστούχος είναι Δημόσιος Οργανισμός ή Επιχείρηση που βρίσκεται 

στην Ελλάδα οι μέρες καθυστέρησης που προβλέπονται καθορίζονται σε 

180.

β. Για Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άλλες 

χώρες μέλη της ΕΕ, ο αριθμός των ημερών καθυστέρησης που προβλέπεται 

θα είναι αυτός που ορίζεται από τις τοπικές εποπτικές αρχές, 

γ. Για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, τα οποία καλύπτονται με ακίνητα 

που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κατοικίες, έναντι 
πιστούχων που είναι κάτοικοι Ελλάδας οι μέρες καθυστέρησης αυξάνονται σε 
180.

δ. Για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής, τα οποία καλύπτονται με ακίνητα 

έναντι πιστούχων που είναι κάτοικοι άλλων χωρών μελών της ΕΕ, ο αριθμός 

των ημερών καθυστέρησης θα είναι αυτός που ορίζεται από τις τοπικές αρχές, 

ε. Καθυστέρηση μεγαλύτερη από την οριζόμενη θα γίνεται επίσης αποδεκτή 

από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ορισμένες περιπτώσεις πιστώσεων προς 

αντισυμβαλλομένους, κατοίκους χωρών μελών της ΕΕ και μόνον εφόσον η 

διάρκεια αυτή έχει γίνει δεκτή από τις εποπτικές αρχές της χώρας κατοικίας 

του αντισυμβαλλομένου.
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Ο ορισμός της αθέτησης υποχρέωσης εφαρμόζεται στο επίπεδο του 
πιστούχου, φυσικού η νομικού προσώπου. Δεν εφαρμόζεται σε επίπεδο 

ομίλου εκτός εάν το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει σε αξιολόγηση του κινδύνου 

σε ενιαία βάση (ενιαία διαβάθμιση για όλο τον όμιλο). Σε αυτή την περίπτωση 

θεωρείται από το πιστωτικό ίδρυμα ότι ο κίνδυνος αθέτησης των 

επιχειρήσεων είναι απολύτως συσχετισμένος και συνεπώς η αθέτηση 

υποχρέωσης μιας εξ αυτών οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι όλες οι 

συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, είναι απίθανο να εκπληρώσουν τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις πληρωμών.

Εκτίμηση Πιθανότητας Αθέτησηο Υποχρέωσης Κεντρικών Κυβερνήσεων και 

Κεντρικών Τραπεζών. Ιδουυάτων και Επινειοήσεων

Η εκτίμηση του PD ανά βαθμίδα πιστούχου γίνεται με βάση το 
μακροχρόνιο μέσο όρο των ετησίων ποσοστών αθέτησης που 

παρατηρήθηκαν στην εν λόγω βαθμίδα.

Τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τεχνικές εκτίμησης του PD που 

στηρίζονται σε επαρκή ανάλυση και αναγνωρίζουν τη σημασία της 

υποκειμενικής κρίσης στον συνδυασμό των αποτελεσμάτων των διαφόρων 

τεχνικών και στις απαιτούμενες προσαρμογές λόγω των περιορισμών των 

διαφόρων τεχνικών και των διαθέσιμων πληροφοριών.

Εάν το πιστωτικό ίδρυμα χρησιμοποιεί για την εκτίμηση του PD δεδομένα 
από την εσωτερική εμπειρία αθέτησης υποχρεώσεων, θα αποδεικνύει στην 

σχετική ανάλυση ότι οι εκτιμήσεις είναι συνεπείς με την ακολουθούμενη 

πιστοδοτική πολιτική και έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι τυχόν διαφορές μεταξύ 

του συστήματος διαβάθμισης από το οποίο προήλθαν τα δεδομένα και του 

τρέχοντος συστήματος διαβάθμισης που χρησιμοποιεί. Εάν η πιστοδοτική 
πολιτική ή τα συστήματα διαβάθμισης έχουν τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια 

του διαστήματος για το οποίο έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία με βάση τα 
οποία εκτιμώνται τα PD, το πιστωτικό ίδρυμα θα εμφανίζεται πιο συντηρητικό 
στις εκτιμήσεις του.

Για την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης θα χρησιμοποιείται ιστορική 

χρονολογική σειρά η οποία, είτε χρησιμοποιούνται εξωτερικές ή εσωτερικές ή 

κοινές πηγές δεδομένων, ή κάποιος συνδυασμός των τριών, θα καλύπτει 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη για μία τουλάχιστον από τις πηγές αυτές. Εάν 

υπάρχει διαθέσιμη μεγαλύτερη χρονολογική σειρά, για οποιαδήποτε πηγή
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από αυτές που το πιστωτικό ίδρυμα έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει και 
τα αντίστοιχα δεδομένα είναι κατάλληλα, θα χρησιμοποιείται αυτή η 

μεγαλύτερη ιστορική περίοδος. Η εκτίμηση για την πιθανότητα αθέτησης 

υποχρέωσης ιδρύματος ή επιχείρησης δεν μπορεί να λαμβάνεται μικρότερη 

του 0,03%. Η εκτίμηση της «πιθανότητας» αθέτησης υποχρέωσης πιστούχων 

που ήδη βρίσκονται σε αθέτηση είναι 100%.

Εκτίυηση πκ Πιθανότητας Αθέτησης Υπογρέωσηε για Ανοίγματα Λιανικής 

ΤραπεΑκήο

Η εκτίμηση του PD ανά βαθμίδα ή ομάδα πιστούχων με ομοειδή 

χαρακτηριστικά γίνεται με βάση τον μακροχρόνιο μέσο όρο των ετησίων 

ποσοστών αθέτησης που παρατηρήθηκαν στην εν λόγω βαθμίδα ή ομάδα.

Η πρωταρχική πηγή πληροφοριών για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών 

ζημίας θα είναι τα εσωτερικά δεδομένα για την ταξινόμηση των 

χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε βαθμίδες ή ομάδες. Η χρησιμοποίηση 

εξωτερικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από κοινές 

πηγές) ή στατιστικών υποδειγμάτων για τους σκοπούς της ποσοτικοποίησης, 

επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να 

αποδείξουν την ύπαρξη ισχυρής σύνδεσης μεταξύ:

α. Της διαδικασίας που χρησιμοποιεί το πιστωτικό ίδρυμα για την ταξινόμηση 

των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε βαθμίδες ή ομάδες και της διαδικασίας 

που χρησιμοποιεί η εξωτερική πηγή δεδομένων.

β. Των χαρακτηριστικών κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος με τη σύνθεση 

των χαρτοφυλακίων από τα οποία εξάγονται τα εξωτερικά δεδομένα.

Για την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης θα χρησιμοποιείται ιστορική 
χρονολογική σειρά η οποία, είτε χρησιμοποιούνται εξωτερικές, ή εσωτερικές ή 
κοινές πηγές δεδομένων, ή κάποιος συνδυασμός των τριών, θα καλύπτει 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη για μία τουλάχιστον από τις πηγές αυτές. Εάν 

υπάρχει διαθέσιμη μεγαλύτερη χρονολογική σειρά, για οποιαδήποτε πηγή και 
τα αντίστοιχα δεδομένα είναι κατάλληλα, θα χρησιμοποιείται αυτή η 

μεγαλύτερη ιστορική περίοδος. Αν το πιστωτικό ίδρυμα είναι σε θέση να 

τεκμηριώσει ικανοποιητικά ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία αποτελούν καλύτερη 

βάση πρόβλεψης των ποσοστών ζημίας, μπορούν να μην αποδίδουν την ίδια 

βαρύτητα σε όλα τα ιστορικά δεδομένα.

Ποσοστιαία Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης (LGD)

59



Η ποσοστιαία ζημία προκύπτει από το ποσοστό ανάκτησης του αξίας του 
ανοίγματος κατά την στιγμή της αθέτησης. Στο βαθμό που κατά την εκτίμηση 

του LGD λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη εξασφάλισης, η εκτίμηση αυτή δε θα 

βασίζεται αποκλειστικά στην εκτιμώμενη αγοραία αξία της εξασφάλισης αλλά 

θα λαμβάνει υπόψη την επίπτωση από ενδεχόμενη αδυναμία του πιστωτικού 

ιδρύματος να αποκτήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τον έλεγχο της 

εξασφάλισης και να τη ρευστοποιήσει. Ειδικότερα:

α. Στη διαδικασία εκτίμησης του ποσοστού ανάκτησης απαιτήσεων 

υπεισέρχεται η χρονική διάσταση και επομένως οι ταμειακές ροές που θα 

προκύψουν από τη διαδικασία ρευστοποίησης των απαιτήσεων πρέπει να 

προεξοφληθούν, προκειμένου η παρούσα αξία τους να αφαιρεθεί από τη 

συνολική οφειλή τη στιγμή της αθέτησης της υποχρέωσης, 

β. Το επιτόκιο προεξόφλησης μπορεί να επιλέγεται ανάλογα με την αγορά, το 

είδος της πιστοδότησης ή τις διαδικασίες ρευστοποίησης που ακολουθούνται. 

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να έχει καταγεγραμμένες και θεσμοθετημένες 

διαδικασίες προσδιορισμού των παραμέτρων προεξόφλησης (π.χ. επιτοκίου), 

γ. Για την εκτίμηση της ζημίας συνυπολογίζονται όλα τα άμεσα και έμμεσα 

έξοδα που επιβαρύνουν τη διαδικασία είσπραξης μιας απαίτησης σε αθέτηση, 

δ. Τα άμεσα και έμμεσα έξοδα περιλαμβάνουν τα κόστη διαχείρισης και 

είσπραξης απαιτήσεων, κόστος ανάθεσης υπηρεσιών είσπραξης 

(outsourcing) και ένα ποσοστό των λοιπών τρεχόντων εξόδων. Κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να διαθέτει βάση δεδομένων με όλα τα κατάλληλα 

στοιχεία για τον υπολογισμό των άμεσων και έμμεσων εξόδων. Ο επιμερισμός 

των λοιπών εξόδων θα γίνεται με το σύστημα διοικητικής λογιστικής.
Για τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που είναι ήδη σε αθέτηση, το LGD 

προκύπτει ως το άθροισμα:

α. Της αναμενόμενης ζημίας με βάση την καλύτερη εκτίμηση του πιστωτικού 
ιδρύματος, κάτω από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και την κατάσταση 

του χρηματοδοτικού ανοίγματος (ELBE), και

β. της ενδεχόμενης επιπρόσθετης μη «αναμενόμενης ζημίας» κατά τη 

διάρκεια της περιόδου επανείσπραξης/ρευστοποίησης.

Τα πιστωτικά ιδρύματα εκτιμούν το LGD ανά βαθμίδα ή ομάδα 

πιστοδοτήσεων με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των πραγματοποιηθεισών 

ποσοστιαίων ζημιών από τις πιστοδοτήσεις που έχουν ταξινομηθεί στην εν
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λόγω βαθμίδα ή ομάδα ττιστοδοτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ως σταθμίσεις 
όλες τις παρατηρηθείσες αθετήσεις από την κάθε πηγή δεδομένων.

Ποσοστιαία Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησηε έναντι Κεντρικών Κυβερνήσεων 

και Κεντρικών Τραπεζών. Ιδρυμάτων και Επιγειρήσεων

Για ανοίγματα των κατηγοριών αυτών χρησιμοποιούνται οι παρακάτω

τιμές:

α. 45% εφόσον το άνοιγμα είναι κανονικής εξοφλητικής προτεραιότητας και

δεν καλύπτεται συνολικά ή εν μέρει με αποδεκτές εξασφαλίσεις.

β. 75% εφόσον το άνοιγμα είναι ήσσονος εξοφλητικής προτεραιότητας και δεν

καλύπτεται συνολικά ή εν μέρει με αποδεκτές εξασφαλίσεις.

γ. Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αναπροσαρμόζουν το LGD

λαμβάνοντας υπόψη χρηματοδοτούμενη ή/και μη χρηματοδοτούμενη

πιστωτική προστασία.

δ. Στα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων μπορεί να 

εφαρμόζεται LGD = 12,5%.

Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις 

για την ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης για τα ανοίγματα έναντι 

κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

κατόπιν ειδικής κατά πιστωτικό ίδρυμα έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ανοίνυατα λιανικήο τοαπε£ικήο

Για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής τα πιστωτικά ιδρύματα 

χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις για την ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση 
αθέτησης. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, το μέσο σταθμισμένο ύψος του LGD 
για όλα τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που είναι εξασφαλισμένα με 

κατοικίες και δεν καλύπτονται από εγγυήσεις των κεντρικών κυβερνήσεων δεν 
πρέπει να είναι κατώτερο του 10%.

Οι εκτιμήσεις του LGD μπορούν να προέρχονται από τις 

πραγματοποιηθείσες ζημίες και από κατάλληλες εκτιμήσεις των PD. Τα 

πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να απεικονίζουν τις ενδεχόμενες μελλοντικές 

αναλήψεις από τον πιστούχο είτε στους εσωτερικούς συντελεστές μετατροπής 

είτε στις εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD. Οι εκτιμήσεις του LGD βασίζονται σε 

δεδομένα που καλύπτουν ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών.
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Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της προσέγγισης εσωτερικών 
διαβαθμίσεων για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων αρκούν 

δεδομένα που καλύπτουν περίοδο τριών (3) ετών αυξανόμενη σταδιακά κατ’ 

έτος ώστε να φθάσει τα απαιτούμενα πέντε (5) έτη. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

μπορεί, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την 

ικανοποιητική εκτίμηση της ποσοστιαίας ζημίας σε περίπτωση αθέτησης, να 

επιτρέψει σε συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν 

δεδομένα που καλύπτουν χρονολογική σειρά μέχρι δύο (2) ετών. Το 

πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να μην αποδίδει την ίδια βαρύτητα σε όλα τα 

ιστορικά δεδομένα εάν μπορεί να τεκμηριώσει ικανοποιητικά ότι τα πλέον 

πρόσφατα δεδομένα έχουν καλύτερη προβλεπτική ικανότητα των ποσοστών 

ζημίας.

Ληκτότητα (Μ)
Τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις ακόλουθες τιμές του Μ: 

α. 0,5 έτη για ανοίγματα από συναλλαγές επαναγοράς και από συναλλαγές 

δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή εμπορευμάτων, 

β. 2,5 έτη για όλα τα υπόλοιπα ανοίγματα.

Τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν 

εσωτερικές εκτιμήσεις του LGD και των συντελεστών μετατροπής για τα 

ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών, 

ιδρυμάτων και επιχειρήσεων υπολογίζουν το Μ για καθένα από αυτά ως

εξής:
α. Το Μ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη σε καμία περίπτωση, 

β. Για τα χρηματοοικονομικά μέσα με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα 

χρηματορροών, το Μ υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Μ = max{1; min{ZZffftCFCF</* ; 5έτη}} όπου:

CFt: Οι χρηματορροές (κεφάλαιο, πληρωμές τόκων και προμήθειες) που 
καταβάλλει ο οφειλέτης στην περίοδο t βάσει της σύμβασης

Για τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, που υπάγονται σε σύμβαση- 

πλαίσιο συμψηφισμού, το Μ είναι το μικρότερο μεταξύ των: 

ί) Ενός (1) έτους.

ϋ) Της σταθμισμένης μέσης εναπομένουσας ληκτότητας του ανοίγματος. Το 

ονομαστικό ποσό κάθε ανοίγματος που υπάγεται στην σύμβαση πλαίσιο 

χρησιμοποιείται για τη στάθμιση της ληκτότητας του ανοίγματος αυτού.
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Για ανοίγματα πλήρως ή σχεδόν πλήρως καλυπτόμενα από εξασφαλίσεις 
και από συναλλαγές δανεισμού περιθωρίου που υπάγονται σε σύμβαση- 

πλαίσιο συμψηφισμού, πλήρως ή σχεδόν πλήρως καλυπτόμενες από 

εξασφαλίσεις, το Μ είναι το μεγαλύτερο μεταξύ: 

ϊ) των δέκα (10) ημερών και

ϋ) της σταθμισμένης μέσης εναπομένουσας ληκτότητας των συναλλαγών. Το 

ονομαστικό ποσό κάθε συναλλαγής χρησιμοποιείται για τη στάθμιση της 

ληκτότητας.

Για κάθε άλλο μέσο η τιμή του Μ είναι το μικρότερο μεταξύ των: 

ΐ) Ενός (1) έτους.

ϋ) Του ανώτατου χρονικού διαστήματος (σε έτη) που έχει ακόμα στη διάθεσή 

του ο οφειλέτης για να εκπληρώσει πλήρως τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

5.2.6. Επικύρωση των Εσωτερικών Εκτιμήσεων

Με τον όρο «επικύρωση» νοείται, στο πλαίσιο της παρούσας, το σύνολο 

των διαδικασιών και ενεργειών που επιτρέπουν την αξιολόγηση της επάρκειας 

ενός συστήματος διαβάθμισης να διαφοροποιεί τον κίνδυνο και να παράγει 

εκτιμήσεις των παραμέτρων κινδύνου που απεικονίζουν ικανοποιητικά τα 

σχετικά χαρακτηριστικά του κινδύνου. Το πιστωτικό ίδρυμα έχει την κύρια 

ευθύνη επικύρωσης των συστημάτων που χρησιμοποιεί. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος θα αξιολογεί την επάρκεια των διαδικασιών που έχουν υιοθετήσει τα 

πιστωτικά ιδρύματα για την επικύρωση των εσωτερικών τους συστημάτων 

διαβάθμισης, όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

της παρούσας, καθώς και την τήρηση των διαδικασιών αυτών, μπορεί δε να 

χρησιμοποιήσει πρόσθετες μεθοδολογίες για να διασφαλίσει ότι οι 

χρησιμοποιούμενες παράμετροι απεικονίζουν ικανοποιητικά τον 
αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Η διαδικασία της επικύρωσης των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιείται σε συνεχή βάση.

Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν εκείνες τις μεθόδους 
και εργαλεία επικύρωσης, που θεωρούν κατάλληλα για κάθε χαρτοφυλάκιο, 

σύστημα διαβάθμισης και μέθοδο ποσοτικοποίησης ώστε να διασφαλίζονται 

για την καταλληλότητα των συστημάτων που χρησιμοποιούν. Ειδικότερα τα 

πιστωτικά ιδρύματα υιοθετούν συστήματα και μηχανισμούς για την επικύρωση 

της ακρίβειας και της συνέπειας των :

α. Αποτελεσμάτων των συστημάτων και διαδικασιών διαβάθμισης.
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β. Εκτιμήσεων των παραμέτρων κινδύνου.

Το πιστωτικό ίδρυμα θα τεκμηριώνει ικανοποιητικά ότι η εσωτερική 

διαδικασία επικύρωσης που έχει υιοθετήσει επιτρέπει τη συνεπή και 

ουσιαστική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

συστημάτων διαβάθμισης και εκτίμησης του κινδύνου. Η επικύρωση έχει 

βασικό στόχο την αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας των παραμέτρων 

κινδύνου όπως τις έχει εκτιμήσει το πιστωτικό ίδρυμα και της χρήσης των 

διαβαθμίσεων από το πιστωτικό ίδρυμα.

Για να διασφαλιστεί η προβλεπτική ακρίβεια των εκτιμήσεων των 

παραμέτρων κινδύνου και η αποτελεσματική διαφοροποίηση και

βαθμονόμηση του κινδύνου, το πιστωτικό ίδρυμα θα αξιολογήσει, κατ' αρχήν, 

την εν γένει καταλληλότητα κάθε ενός από τα συστήματα διαβάθμισης που 

χρησιμοποιεί. Η αξιολόγηση αυτή θα καλύπτει τουλάχιστον: 

α. Επαλήθευση ότι κάθε σύστημα διαβάθμισης χαρακτηρίζεται από τις 

παρακάτω τέσσερις ιδιότητες:

ί) Αντικειμενικότητα, που απαιτεί την υιοθέτηση πολιτικής η οποία θα 

διασφαλίζει ότι οι διαβαθμίσεις και οι εκτιμήσεις εφαρμόζονται με συνέπεια 

στους πιστούχους και τις πιστοδοτήσεις και οι έχοντες παρόμοιο επίπεδο 

κινδύνου ταξινομούνται στην ίδια βαθμίδα ή ομάδα.

ϋ) Ακρίβεια, που απαιτεί την υιοθέτηση πολιτικής και προτύπων που 

σχετίζονται με την αναμενόμενη επίδοση του συστήματος διαβάθμισης 

(αποτελέσματα σε σχέση με τις προβλέψεις).

ίϋ) Σταθερότητα, που απαιτεί την υιοθέτηση πολιτικής και προτύπων που 

εξασφαλίζουν ότι σε γενικές γραμμές οι διαβαθμίσεις και οι εκτιμήσεις δεν 

μεταβάλλονται όταν δεν μεταβάλλεται και ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος, 
ίν) Συντηρητικότητα, που απαιτεί την υιοθέτηση πολιτικής και προτύπων που 

προσδιορίζουν τα αίτια που δημιουργούν αβεβαιότητα στις διαβαθμίσεις και 
εκτιμήσεις, καθώς και το βαθμό συντηρητικότητας που εφαρμόζει το 

πιστωτικό ίδρυμα ως συνέπεια της αβεβαιότητας.

β. Αξιολόγηση της καταλληλότητας της φιλοσοφίας κάθε συστήματος 

διαβάθμισης και ειδικότερα των παραδοχών και κριτηρίων με βάση τα οποία 

οι πιστούχοι και οι πιστοδοτήσεις ταξινομούνται σε βαθμίδες ή/και ομάδες, 

καθώς και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση 

των παραμέτρων κινδύνου που αντιστοιχούν στην κάθε βαθμίδα ή ομάδα.
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Η διαδικασία της επικύρωσης των αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνει 

τεχνικές και στοιχεία τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά όπως ενδεικτικά 

περιγράφονται παρακάτω.

Ποσοτική Επικύρωση
Οι μέθοδοι και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ποσοτική 

επικύρωση θα είναι συνεπείς διαχρονικά. Κάθε μεταβολή στις μεθόδους 

εκτίμησης και επικύρωσης και στα δεδομένα (τόσο στις πηγές δεδομένων όσο 

και στις περιόδους που καλύπτουν) θα τεκμηριώνεται γραπτώς.

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να προβαίνουν σε τακτική σύγκριση των 

πραγματοποιηθέντων ποσοστών αθέτησης με τις εκτιμήσεις του PD για κάθε 

βαθμίδα και, εάν τα πραγματοποιηθέντα ποσοστά αθέτησης είναι εκτός του 

αναμενόμενου εύρους τιμών για δεδομένη βαθμίδα, να αναλύουν τα αίτια της 

απόκλισης. Τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις 

του LGD ή των συντελεστών μετατροπής θα πραγματοποιούν ανάλογη 

ανάλυση για τις εκτιμήσεις αυτές. Οι συγκρίσεις αυτές βασίζονται σε ιστορικά 

δεδομένα που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο.

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα τεκμηριώνουν γραπτώς τις μεθοδολογίες και 

τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τις συγκρίσεις αυτές. Οι αναλύσεις και 

η σχετική γραπτή τεκμηρίωση θα επικαιροποιούνται τουλάχιστον σε ετήσια 

βάση. Παράλληλα τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των συστημάτων τους με κατάλληλες πηγές εξωτερικών 

δεδομένων. Οι αναλύσεις αυτές θα βασίζονται σε δεδομένα που είναι 

αντιπροσωπευτικά για το σχετικό χαρτοφυλάκιο, θα επικαιροποιούνται τακτικά 
και θα καλύπτουν κατάλληλη περίοδο παρατήρησης. Οι εσωτερικές εκτιμήσεις 

που αφορούν στην καταλληλότητα των συστημάτων διαβάθμισης του 
πιστωτικού ιδρύματος θα βασίζονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο 

παρατήρησης.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής επικύρωσης δηλ. η 

σύγκριση των εκτιμήσεων είτε με παρατηρηθείσες από το πιστωτικό ίδρυμα 

τιμές (backtesting) είτε με εξωτερικά δεδομένα, ήτοι με τιμές που έχουν 

παρατηρηθεί από άλλους φορείς (benchmarking), θα εστιάζεται κατ' 

ελάχιστον στα παρακάτω θέματα:
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α. Τους στόχους και τη λογική των συγκρίσεων που διενεργούνται.
β. Τις παραδοχές και τα κριτήρια διαβάθμισης με βάση τα οποία αναπτύχθηκε

το σύστημα διαβάθμισης.
γ. Τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα 

διαβάθμισης θα λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές φιλοσοφίας των συστημάτων, 

κατά τη σύγκριση των εκτιμήσεων με τα πραγματοποιηθέντα/παρατηρηθέντα 

ποσοστά, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, διαφορές στα κριτήρια και τις 

παραδοχές είναι δυνατόν να εκληφθούν ως ανακριβείς εκτιμήσεις των 

παραμέτρων.

δ. Τη διαδικασία προσδιορισμού των αποδεκτών ορίων διαφοροποίησης και 

τα διορθωτικά μέτρα που έχει υιοθετήσει το πιστωτικό ίδρυμα για την 

αντιμετώπιση περιπτώσεων που τα αποτελέσματα είναι εκτός των ορίων 

αυτών.

ε. Στις περιπτώσεις σύγκρισης των εκτιμήσεων με παρατηρηθείσες από το 

πιστωτικό ίδρυμα τιμές, στον εντοπισμό των ειδικών αιτίων για τις διαφορές 

μεταξύ αυτών (π.χ. χρονική διακύμανση που ενδεχομένως επηρεάζει την 

ανάλυση κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος και κατά συνέπεια τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης).

στ. Στις περιπτώσεις σύγκρισης των εκτιμήσεων με εξωτερικά δεδομένα, τα 

πρόσθετα ποιοτικά στοιχεία της διαδικασίας (π.χ. επιλογή των κατάλληλων 

χαρτοφυλακίων).

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα διαθέτουν αξιόπιστα εσωτερικά πρότυπα 

(standards) για τις περιπτώσεις στις οποίες οι αποκλίσεις των 

πραγματοποιηθέντων PD, LGD, συντελεστών μετατροπής και συνολικών 

ζημιών (όταν χρησιμοποιείται το EL) από τις αναμενόμενες τιμές τους είναι 
τόσο σημαντικές, ώστε να αμφισβητείται η εγκυρότητα των εκτιμήσεων. Τα 

πρότυπα αυτά θα λαμβάνουν υπόψη τον οικονομικό κύκλο και άλλες 
εξωτερικές διαταραχές. Εάν οι πραγματοποιηθείσες τιμές παραμένουν 

υψηλότερες από τις αναμενόμενες, τα πιστωτικά ιδρύματα θα αναθεωρούν 

προς τα πάνω τις εσωτερικές εκτιμήσεις τους, ώστε να απεικονιστούν τα 

πραγματικά τους ποσοστά αθέτησης και ζημίας.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επαρκή ποσοτικά στοιχεία για τη 

σύγκριση των εκτιμήσεων με πραγματοποιηθείσες τιμές είτε με στοιχεία 

άλλων φορέων (εξωτερικά στοιχεία), όπως παραδείγματος χάριν εκτιμήσεις
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παραμέτρων για οικονομικές συνθήκες ύφεσης που παρατηρούνται σπανίως, 
το πιστωτικό ίδρυμα θα δίνει έμφαση σε ποιοτικά στοιχεία όπως στην 

αρχιτεκτονική των συστημάτων, στην ποιότητα των δεδομένων και κυρίως 

στην αξιολόγηση του βαθμού χρησιμοποίησης του συστήματος και των 

εκτιμήσεων που απορρέουν από αυτό.

Ποιοτική Επικύρωση
Προϋπόθεση για έγκριση υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση 

τα εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης, ο βαθμός χρησιμοποίησης των 

συστημάτων διαβάθμισης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική μορφή ποιοτικής 

επικύρωσης της αποτελεσματικότητάς τους, δεδομένου ότι αποδεικνύει την 

εμπιστοσύνη του πιστωτικού ιδρύματος στη σωστή απεικόνιση του 

αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου.

Τα συστήματα διαβάθμισης, οι εσωτερικές διαβαθμίσεις και οι εκτιμήσεις 

αθέτησης υποχρέωσης (PD) και ζημιών (LGD) που χρησιμοποιούνται στον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, θα χρησιμοποιούνται επίσης στη 

λήψη αποφάσεων και ειδικότερα:

α. Στην εγκριτική διαδικασία και, κατά κανόνα, στην τιμολόγηση των

πιστοδοτήσεων.

β. Στον καθορισμό των ορίων.

γ. Στην κατανομή των εσωτερικών κεφαλαίων και στην εκτίμηση των 

απαιτούμενων προβλέψεων, 

δ. Στη διαχείριση του κινδύνου.

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των παραμέτρων υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων και των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τη 
λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, θα είναι 

καταγεγραμμένη και επαρκώς τεκμηριωμένη. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν 

να είναι σε θέση να θεμελιώσουν τον εύλογο χαρακτήρα των παραπάνω 
διαφορών.

Τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν διαδικασίες ελέγχου με βάση τις 

οποίες καλούνται να:

α. Εκτιμήσουν την σπουδαιότητα και το μέγεθος της διαφοράς, 

β. Προσδιορίσουν εάν η διαφορά αυτή οδηγεί σε μικρότερη ή μεγαλύτερη 

κεφαλαιακή απαίτηση.
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Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να έχουν υιοθετήσει καταγεγραμμένες 
διαδικασίες της χρησιμοποίησης των συστημάτων, των εσωτερικών 

διαβαθμίσεων και των σχετικών παραμέτρων κινδύνου. Οι παραπάνω 

διαδικασίες θα υπόκεινται στην αξιολόγηση της Μονάδας Εσωτερικής 

Επιθεώρησης, ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητά τους και θα 

είναι στην διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων βασίζονται σε στοιχεία τα οποία προέρχονται από το Σύστημα 

Διοικητικής Πληροφόρησης (συμπεριλαμβανομένου του λογιστικού 

συστήματος) του πιστωτικού ιδρύματος. Τα στοιχεία αυτά πρέπει κατ’ ουσία 

να είναι τα ίδια είτε χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων είτε στη λήψη αποφάσεων.

Η δομή και ο σχεδιασμός των συστημάτων διαβάθμισης θα ταυτίζονται, 

τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, είτε καλύπτουν τις εσωτερικές ανάγκες του 

πιστωτικού ιδρύματος είτε χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η τιμολόγηση των 

πιστώσεων δεν στηρίζεται στα στοιχεία της Π.Ε.Δ, θα ήταν χρήσιμο το 

πιστωτικό ίδρυμα να τεκμηριώνει διεξοδικά τον υπολογισμό τόσο του 

περιθωρίου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων όσο και αυτού που χρησιμοποιείται στην τιμολόγηση. Επιπλέον, 

τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν διαφορές, 

εφόσον υπάρχουν, στα δεδομένα και στις παραμέτρους που 

χρησιμοποιούνται μεταξύ των συστημάτων υπολογισμού του εσωτερικού και 

του εποπτικού τους κεφαλαίου. Τα στελέχη που εμπλέκονται στις διαδικασίες 
πιστοδότησης, καθώς και το ανώτερο διοικητικό προσωπικό θα πρέπει να 
κατανοούν πλήρως το εσωτερικό σύστημα διαβάθμισης και συνεπώς να 

ενημερώνονται επαρκώς για κάθε σχετική εξέλιξη.

5.2.7. Ειδικές Κατηγορίες Ανοιγμάτων 
Μετοχές

Ο υπολογισμός των σταθμισμένων ποσών των ανοιγμάτων υπό μορφή 

μετοχών μπορεί να γίνει με μία από τις εξής τρεις μεθόδους: 

α. Μέθοδος απλής στάθμισης κινδύνου, 

β. Μέθοδος του εσωτερικού υποδείγματος.
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γ. Μέθοδος στάθμισης με βάση την πιθανότητα αθέτησης και την ποσοστιαία 

ζημία σε περίπτωση αθέτησης (μέθοδος PD/LGD).

Ο υπολογισμός των σταθμισμένων ποσών ανοιγμάτων υπό τη μορφή 

μετοχών/ συμμετοχών που βρίσκονται στην κατοχή του πιστωτικού ιδρύματος 

την 31.12.2007, μπορεί μέχρι τις 31.12.2017 να γίνεται με βάση τα 

προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2588/20.8.2007. Το απαλλασσόμενο άνοιγμα 

αφορά τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται την 31.12.2007 συν 

οποιαδήποτε πρόσθετη μετοχή, η οποία αποτελεί άμεση απόρροια της 

κατοχής των συμμετοχών αυτών, εφόσον δεν αυξάνεται η αναλογία 

συμμετοχής στη σχετική εταιρεία. Εάν μια εξαγορά αυξάνει το ποσοστό 

συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο συγκεκριμένης εταιρείας, το υπερβάλλον 

ποσοστό συμμετοχής δεν καλύπτεται από την απαλλαγή. Η απαλλαγή δεν 

ισχύει επίσης για συμμετοχές που αρχικά υπάγονταν σε αυτήν αλλά στη 

συνέχεια πωλήθηκαν και επαναγοράσθηκαν.

Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να κάνουν παράλληλη χρήση των 

μεθόδων υπό την προϋπόθεση ότι:

α. Χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για την παρακολούθηση και 

διαχείριση του σχετικού κινδύνου εσωτερικά.

β. Το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να τεκμηριώσει ικανοποιητικά ότι η επιλογή 

της μεθόδου γίνεται με συνέπεια και δεν υπαγορεύεται από λόγους επίτευξης 

χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Η Αξία Ανοίγματος σύμφωνα με όλες τις μεθόδους υπολογίζεται ως εξής: 

α. Για τις επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και των οποίων οι 

μεταβολές αξίας λαμβάνονται άμεσα υπόψη στα αποτελέσματα και, στη 
συνέχεια, στα ίδια κεφάλαια, η αξία ανοίγματος είναι η εύλογη αξία που 
καταχωρείται στον ισολογισμό.

β. Γ ια τις επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και των οποίων οι 

μεταβολές αξίας δεν λαμβάνονται άμεσα υπόψη στα αποτελέσματα αλλά σε 
προσαρμοσμένη για φορολογικούς σκοπούς χωριστή συνιστώσα των ιδίων 

κεφαλαίων, η αξία ανοίγματος είναι η εύλογη αξία που καταχωρείται στον 

ισολογισμό.

γ. Γ ια τις επενδύσεις που αποτιμώνται στην τιμή κτήσης ή στη χαμηλότερη 

μεταξύ τιμής κτήσης και αγοραίας τιμής, η αξία ανοίγματος είναι η τιμή κτήσης 

ή η τρέχουσα αξία που καταχωρείται στον ισολογισμό.
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Μέθοδος Απλής Στάθμισα Κινδύνου

Τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται σύμφωνα με τη σχέση:

Σταθμισμένο ποσό ανοίγματος = συντελεστής στάθμισης * αξία ανοίγματος 

Ο συντελεστής στάθμισης για επιμέρους χαρτοφυλάκια ορίζεται ως εξής: 

α. 190% για ανοίγματα υπό μορφή μετοχών μη διαπραγματεύσιμων σε 

χρηματιστήρια σε επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, 

β. 290% για ανοίγματα υπό μορφή μετοχών διαπραγματεύσιμων σε 

χρηματιστήρια.
γ. 370% για όλα τα υπόλοιπα ανοίγματα υπό μορφή μετοχών.

Οι αρνητικές τρέχουσες θέσεις σε μετοχές και οι θέσεις σε παράγωγα 

μέσα επί μετοχών του τραπεζικού χαρτοφυλακίου, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντισταθμίζουν θετικές θέσεις στις αντίστοιχες μετοχές, εάν έχουν 

χαρακτηριστεί ρητά ως αντισταθμίσεις συγκεκριμένων ανοιγμάτων σε μετοχές 

και εάν παρέχουν αντιστάθμιση για τουλάχιστον ένα (1) ακόμα έτος. Οι άλλες 

αρνητικές θέσεις αντιμετωπίζονται σαν να είναι θετικές θέσεις και στην 

απόλυτη αξία κάθε θέσης εφαρμόζεται κατάλληλος συντελεστής στάθμισης. 

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ληκτότητας των θέσεων, εφαρμόζεται η ίδια 

μέθοδος όπως και στα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων.

Η αναμενόμενη ζημία (EL) για επιμέρους χαρτοφυλάκια ορίζεται ως εξής: 

α. 0,8% για ανοίγματα υπό μορφή μετοχών μη διαπραγματεύσιμων σε 

χρηματιστήρια σε επαρκώς διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, 

β. 0,8% για ανοίγματα υπό μορφή μετοχών διαπραγματεύσιμων σε 

χρηματιστήρια.

γ. 2,4% για όλα τα υπόλοιπα ανοίγματα υπό μορφή μετοχών.
Μέθοδος Εσωτερικού Υποδείγματοο

Τα σταθμισμένα ποσά ισούνται με τη μέγιστη δυνητική ζημία (VaR) από 

ανοίγματα της μορφής αυτής πολλαπλασιασμένη με 12,5.
Η μέγιστη δυνητική ζημία υπολογίζεται με κατάλληλα εσωτερικά 

υποδείγματα και με μονοκατάληκτο διάστημα εμπιστοσύνης 99% για τη 

διαφορά μεταξύ τριμηνιαίας απόδοσης του χαρτοφυλακίου και ενός 

καταλλήλου τριμηνιαίου επιτοκίου χωρίς κίνδυνο, υπολογιζόμενο σε 

μακροχρόνια περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση το σταθμισμένο ποσό σε επίπεδο ανοίγματος δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο από το άθροισμα της κεφαλαιακής απαίτησης όπως
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θα υπολογιζόταν με τη μέθοδο PD/LGD παρακάτω, συν το γινόμενο της 
αντίστοιχης αναμενόμενης ζημίας πολλαπλασιασμένη με 12,5.

Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αναγνωρίζουν μη χρηματοδοτούμενη 

πιστωτική προστασία για μια θέση σε μετοχές.

Η αναμενόμενη ζημία σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο ορίζεται ως μηδέν

(0).

Μέθοδοσ στάθμισης με βάση την πιθανότητα αθέτησηο και την ποσοστιαία 

ζημία σε περίπτωση αθέτησηε (μέθοδοε PD/LGD1

Τα σταθμισμένα ποσά υπολογίζονται σύμφωνα με τις εξισώσεις 1-5 του 

Παραρτήματος IV και οι εκτιμήσεις για τις παραμέτρους κινδύνου υπόκεινται 

στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται για την ποσοτικοποίηση των 

παραμέτρων και στις εξής προϋποθέσεις:

α. Η τιμή για την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από:

ϊ) 0,09% για ανοίγματα υπό μορφή μετοχών που είναι διαπραγματεύσιμες σε 

χρηματιστήριο, εφόσον η επένδυση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας 

μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη.

ϋ) 0,09% για ανοίγματα υπό μορφή μετοχών που είναι μη διαπραγματεύσιμες 

σε χρηματιστήριο, εφόσον η απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται με βάση 

τακτικές και περιοδικές χρηματορροές που δεν προέρχονται από υπεραξίες 

κεφαλαίου.

ΐϋ) 0,40% για ανοίγματα υπό μορφή μετοχών που είναι διαπραγματεύσιμες σε 

χρηματιστήριο.

Ιν) 1,25% για όλα τα άλλα ανοίγματα σε μετοχές.
β. Η τιμή για την ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης (LGD) μπορεί να 
λαμβάνεται ίση με 65 % για ανοίγματα υπό μορφή μετοχών που είναι μη 

διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο σε επαρκώς διαφοροποιημένα 

χαρτοφυλάκια. Σε όλα τα άλλα ανοίγματα υπό μορφή μετοχών εφαρμόζεται 
LGD 90%.

γ. Η τιμή για την διάρκεια (Μ) λαμβάνεται ίση με πέντε (5) έτη.

Στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα δεν διαθέτει επαρκείς 

πληροφορίες ώστε να χρησιμοποιήσει τον ορισμό της πιθανότητας αθέτησης 

υποχρέωσης για επιχειρηματικά ανοίγματα στους συντελεστές στάθμισης 

εφαρμόζεται συντελεστής προσαύξησης 1,5. Ενδεικτικά αναφέρεται η
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περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα έχει επενδύσει σε μετοχές εταιρείας στην 
οποία δεν έχει δώσει πιστώσεις, όπου θα εφαρμόζεται ο συντελεστής 

προσαύξησης 1,5, εκτός αν το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να τεκμηριώσει 

ικανοποιητικά ότι έχει επαρκείς πληροφορίες για τη χρησιμοποίηση του 

ορισμού αθέτησης υποχρέωσης για επιχειρηματικά ανοίγματα.
Σε επίπεδο κάθε μεμονωμένου ανοίγματος, το άθροισμα του ποσού της 

αναμενόμενης ζημίας πολλαπλασιασμένο επί 12,5 και του σταθμισμένου 

ποσού δεν υπερβαίνει την αξία ανοίγματος πολλαπλασιασμένη επί 12,5.

Το ποσό της αναμενόμενης ζημίας υπολογίζεται ως εξής:

Ποσό Αναμενόμενης Ζημίας = Αξία Ανοίγματος χ PD χ LGD
Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αναγνωρίζουν μη χρηματοδοτούμενη 

πιστωτική προστασία για ένα άνοιγμα σε μετοχές, εφόσον εφαρμόζεται LGD 

90% στο άνοιγμα έναντι του παρέχοντος την προστασία. Για τα ανοίγματα σε 

μετοχές μη διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήριο σε επαρκώς 

διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, μπορεί να χρησιμοποιείται LGD 65%. 

Ειδικός Δανεισμός
α. Χρηματοδότηση έργων (project financed που αφορά χρηματοδοτήσεις για 

σύνθετα, μεγάλα και μεγάλης αξίας έργα και εγκαταστάσεις όπως π.χ. 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, ορυχεία, υποδομές μεταφορών, 

υποδομές τηλεπικοινωνιών, περιβαλλοντικές υποδομές. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται πιστώσεις προς κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί ειδικά για την 

εκτέλεση κάποιου μεγάλου τεχνικού έργου, όχι όμως πιστώσεις προς τεχνικές 

εταιρείες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία.

β. Χρηματοδότηση νια αγορά περιουσιακού στοιγείου (object finance) που 

αφορά χρηματοδότηση για απόκτηση περιουσιακού στοιχείου όπου η 

αποπληρωμή του δανείου εξαρτάται από τα έσοδα που προέρχονται από το 

συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Ως παραδείγματα αναφέρονται η 
χρηματοδότηση για την αγορά πλοίων, αεροσκαφών, στόλων οχημάτων, 
δορυφόρων, οχημάτων σιδηροδρόμων. Στις πιστοδοτήσεις αυτές δεν 

συμπεριλαμβάνονται:

ί) Πιστοδοτήσεις προς την ακτοπλοΐα, καθώς σε αυτή την περίπτωση η 

αποπληρωμή της πιστοδοτικής διευκόλυνσης στηρίζεται στην ικανότητα 

ολόκληρης της επιχειρηματικής οντότητας, να παράγει έσοδα από την 

εκμετάλλευση του συνόλου των παγίων της.
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ϋ) Χρηματοδότηση κατασκευής πλοίου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η 
κατασκευή, καθώς ακόμα αυτό το πάγιο στοιχείο δεν έχει αρχίσει να παράγει 

έσοδα, στα οποία να μπορεί να στηριχθεί η αποπληρωμή της υποχρέωσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων 

εντάσσονται στην κατηγορία των επιχειρηματικών ανοιγμάτων και ο 

υπολογισμός των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων γίνεται σύμφωνα με τις εξισώσεις που χρησιμοποιούνται και στα 

υπόλοιπα ανοίγματα αυτής της κατηγορίας.

γ. Χρηματοδότηση βασικών εμπορευμάτων (commodities finance) που αφορά 

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση αποθεμάτων ή λοιπών εισπρακτέων 

απαιτήσεων εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια π.χ. 

πετρέλαιο, μεταλλεύματα, αγροτικά προϊόντα όπου η αποπληρωμή του 

δανείου προκύπτει από τα έσοδα της πώλησης του εμπορεύματος και όπου ο 

δανειζόμενος δεν έχει ίδια δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου, 

δ. Χοηυατοδότηση ακινήτων που αποφέοουν εισόδηυα (income producing 

real estate^ που αφορά χρηματοδότηση της κατασκευής ή και της εξαγοράς 

ακινήτων τα οποία αποφέρουν εισόδημα. Τα ακίνητα αυτά μπορεί να είναι 

συγκροτήματα γραφείων, ενοικιαζόμενοι χώροι, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, 

βιομηχανικοί και αποθηκευτικοί χώροι. Και σε αυτή την περίπτωση η 

αποπληρωμή του δανείου εξαρτάται από το παραγόμενο εισόδημα του 

χρηματοδοτούμενου στοιχείου. Έτσιστην κατηγορία αυτή υπάγεται ο 

δανεισμός εταιρείας εκμετάλλευσης ακινήτων που μισθώνει το ακίνητο για τη 

λειτουργία επιχείρησης όχι όμως ο δανεισμός προς ξενοδοχειακή εταιρεία με 

ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο (ξενοδοχείο), η εξυπηρέτηση του οποίου 
εξαρτάται από λειτουργικές πηγές αποπληρωμής της επιχείρησης.

Τα ανοίγματα που υπόκεινται στις ειδικές χρηματοδοτήσεις, έχουν ειδικά 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τον ενεχόμενο πιστωτικό κίνδυνο και 
καθιστούν απαιτητικό τον υπολογισμό των παραμέτρων κινδύνου και ιδίως 

την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης. Για τον λόγο αυτό τα πιστωτικά 

ιδρύματα που προτίθενται να εφαρμόσουν την παρούσα για το επιχειρηματικό 

τους χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν το PD των ειδικών 

χρηματοδοτήσεων, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν, μεσοπρόθεσμα, για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων του υποχαρτοφυλακίου αυτού 

ειδικούς συντελεστές στάθμισης κινδύνου.
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Στην περίπτωση αυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αξιολογούν τις 

ειδικές χρηματοδοτήσεις ώστε να τις ταξινομούν σε μία από πέντε 

βαθμίδες/κατηγορίες κινδύνου. Η αξιολόγηση των ανοιγμάτων βασίζεται στα 

κάτωθι κριτήρια: 

α. Χρηματοοικονομική ανάλυση, 

β. Πολιτικό και νομικό περιβάλλον.

γ. Χαρακτηριστικά των συναλλαγών και/ή των περιουσιακών στοιχείων, 

δ. Οικονομική ευρωστία του χρηματοδότη και του κυρίου του έργου, 

περιλαμβανομένης κάθε ροής εσόδων από συμπράξεις δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα.

ε. Πακέτο εγγυήσεων και εξασφαλίσεων.

Τα κριτήρια οδηγούν στην ταξινόμηση των ειδικών χρηματοδοτήσεων οι 

οποίες δεν έχουν παρουσιάσει αθέτηση υποχρέωσης σε τέσσερις 

βαθμίδες/κατηγορίες. Η πέμπτη βαθμίδα/κατηγορία αντιστοιχεί σε ανοίγματα 

που έχουν παρουσιάσει αθέτηση υποχρέωσης. Η πληρότητα της ανάλυσης 

των κριτηρίων, στην οποία προβαίνουν τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνεται 

υπόψη από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 

αίτησης για την έγκριση εφαρμογής της Π.Ε.Δ.. Τα πιστωτικά ιδρύματα 

οφείλουν να ελέγχουν την ταξινόμηση των ειδικών χρηματοδοτήσεων αλλά και 

τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αυτή διεξάγεται, τουλάχιστον ετησίως.

Οι συντελεστές στάθμισης κινδύνου για κάθε βαθμίδα κινδύνου/κατηγορία 

ανάλογα και με την εναπομένουσα διάρκεια της πιστοδότησης παρατίθενται 

στον παρακάτω πίνακα:

Εναπομένουσα Ληκτότητα 1 2 3 4 5
Μικρότερη των 2,5 ετών 50% 70% 115% 250% 0%

Ίση ή μεγαλύτερη των 2,5 
ετών 70% 90% 115% 250% 0%

Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να εφαρμόζουν την προνομιακή 

στάθμιση 50% σε ανοίγματα της κατηγορίας 1 και 70% σε ανοίγματα της 

κατηγορίας 2 και σε δάνεια εναπομένουσας διάρκειας άνω των 2,5 ετών, μετά 

από έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα παρέχεται μόνον εφόσον 

κρίνει ότι οι όροι παροχής πίστωσης και τα άλλα χαρακτηριστικά του κινδύνου 

της χρηματοδότησης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά.
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Για τα ανοίγματα από ειδικές χρηματοδοτήσεις για τα οποία τα πιστωτικά 
ιδρύματα χρησιμοποιούν τους συντελεστές στάθμισης που αναφέρονται 

παραπάνω, οι τιμές των συντελεστών για τον καθορισμό της αναμενόμενης 

ζημίας καθορίζονται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

Εναπομένουσα Ληκτότητα 1 2 3 4 5
Μικρότερη των 2,5 ετών 0% 0,40% 2,80% 8% 50%

Ίση ή μεγαλύτερη των 2,5 
ετών 0,40% 0,80% 2,80% 8% 50%

Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει τη χρήση 

προνομιακού συντελεστή στάθμισης 50% στα ανοίγματα της κατηγορίας 1 και 

70% στα ανοίγματα της κατηγορίας 2, η τιμή του συντελεστή της 

αναμενόμενης ζημίας είναι 0% για τα ανοίγματα της κατηγορίας 1 και 0,4% για 

τα ανοίγματα της κατηγορίας 2 και για τα δάνεια εναπομένουσας διάρκειας 

ίσης ή μεγαλύτερης των 2,5 ετών.

5.2.8. Μονάδα Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου
Τα πιστωτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν την Π.Ε.Δ. για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων έναντι πιστωτικού κινδύνου 

πρέπει να έχουν συστήσει Μονάδα Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου (ΜΕΠΚ). Σε 

ειδικές περιπτώσεις όπου το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, το είδος των 

ανοιγμάτων και τα χαρακτηριστικά κινδύνου του πιστωτικού ιδρύματος δεν 

δικαιολογούν την ύπαρξη ανεξάρτητης μονάδας, η Τράπεζα της Ελλάδος 

δύναται να εξαιρέσει το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα από την υποχρέωση αυτή. 

Η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος με 
διεθνή παρουσία, εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και διαφοροποιημένο 

χαρτοφυλάκιο δανείων.
Σε κάθε περίπτωση, η διασφάλιση της λειτουργίας του ελέγχου 

πιστωτικού κινδύνου είναι υποχρεωτική. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να 

αναπτύξει διαδικασίες ελέγχου και να αποφασίσει την άριστη οργανωτική 

δομή κάτω από την οποία θα εντάξει την παραπάνω λειτουργία.

Η λειτουργία της ΜΕΠΚ διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 

α. Είναι διοικητικά ανεξάρτητη από τις λειτουργίες που είναι επιφορτισμένες 

με την έγκριση και ανανέωση των πιστοδοτήσεων.
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β. Αναφέρεται, για θέματα της αρμοδιότητας της στη Διοίκηση και στην 
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ή και μέσω αυτής στο Δ.Σ. 

γ. Η ΜΕΠΚ έχει την ευθύνη για το σχεδίασμά ή την επιλογή, την εφαρμογή, 

την εποπτεία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαβάθμισης, 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δ.Σ. Ειδικότερα:
ΐ) Συμμετέχει ενεργά στο σχεδίασμά ή την επιλογή, την εφαρμογή και την 

επικύρωση των υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

διαβάθμισης.

Ν) Διενεργεί δοκιμές και ελέγχους ανά πιστωτική βαθμίδα και ομάδα

προκειμένου να διαμορφωθεί αντικειμενική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη

άποψη για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της Π.Ε.Δ.

ϊϋ) Διενεργεί ετησίως δοκιμές προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress

tests) με σενάρια προσαρμοσμένα στις δραστηριότητες του πιστωτικού

ιδρύματος.
ίν) Εξετάζει τουλάχιστον ετησίως τα κριτήρια διαβάθμισης για να αξιολογήσει 

κατά πόσο διατηρούν ικανότητα πρόβλεψης του κινδύνου. Τυχόν 

τροποποιήσεις της διαδικασίας ή των κριτηρίων διαβάθμισης ή των 

εξατομικευμένων παραμέτρων διαβάθμισης θα καταγράφεται και θα 

αρχειοθετείται.

ν) Συντάσσει τις απαιτούμενες για την επαρκή πληροφόρηση της Διοίκησης 

και του Δ.Σ. αναφορές σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διαβάθμισης 

τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

νί) Εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για να εξακριβωθεί ότι οι 

ορισμοί των βαθμιδών και ομάδων εφαρμόζονται με συνέπεια στις διάφορες 

υπηρεσιακές μονάδες και γεωγραφικές περιοχές.
νϋ) Εποπτεύει τη χρησιμοποίηση των υποδειγμάτων στη διαδικασία 

ταξινόμησης.
νίϋ) Διενεργεί τακτικούς ελέγχους και τροποποιεί αναλόγως τα υποδείγματα 

που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία διαβάθμισης.
5.2.9. Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης
Οι ειδικότερες αρμοδιότητές της στο πλαίσιο της Π.Ε.Δ. έχουν ως εξής:

Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης - ή άλλη κατάλληλη ανεξάρτητη 

μονάδα ελέγχου - οφείλει να εξετάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο το 

σύστημα διαβάθμισης και τη λειτουργία του, περιλαμβανομένων των
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εργασιών πιστοδοτήσεων, καθώς και τις εκτιμήσεις των PD, LGD, EL και των 
συντελεστών μετατροπής. Ελέγχει επίσης τη συμμόρφωση με όλες τις 

εφαρμοστέες ελάχιστες απαιτήσεις. Η ΜΕΠΚ υπόκειται στον έλεγχο της 

Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης ως προς την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου πιστωτικού κινδύνου.

6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στο σημείο αυτό της εργασίας, έχοντας μελετήσει τις μεθόδους 

υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου που προβλέπονται από την ελληνική 

νομοθεσία, θα περιγράφουμε συνοπτικά τον τρόπο διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου από δύο ελληνικές εμπορικές τράπεζες : την τράπεζα 

Eurobank EFG και την ATEBank.

6.1. Eurobank EFG
Η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων11 αποτελεί βασική προτεραιότητα 

της Τράπεζας, καθώς επίσης και ένα ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Η 

Τράπεζα διαθέτει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη των πολιτικών, των 

μεθόδων και των υποδομών της, προκειμένου να διασφαλίζει την αναβάθμισή 

τους σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις οδηγίες της 

Επιτροπής της Βασιλείας. Η Eurobank EFG εφαρμόζει συγκεκριμένες 

διαδικασίες έγκρισης και ανεξάρτητης αναθεώρησης πιστώσεων, 

αποτελεσματικές πολιτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου 

αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις 
θυγατρικές της στις χώρες της Νέας Ευρώπης. Οι πολιτικές διαχείρισης 
κινδύνων που εφαρμόζονται από την Τράπεζα και από τις θυγατρικές της, 

καθώς επίσης από τους τομείς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής 

συμμόρφωσης του Ομίλου αναθεωρούνται σε ετήσια βάση. Η πολιτική 

διαχείρισης των κινδύνων του Ομίλου προσδιορίζεται από την Επιτροπή 

Κινδύνων, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 

το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους 

Τραπεζικής Επιχειρήσεων, Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών και Διαχείρισης

11 Ετήσιος απολογισμός 2007
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Κινδύνων και δύο μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η Επιτροπή Κινδύνων της 
Τράπεζας, η οποία συνεδριάζει σε τριμηνιαία βάση, αναφέρεται απευθείας 

στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι τοπικές Επιτροπές Κινδύνων, οι οποίες 

συνεδριάζουν με την ίδια συχνότητα σε κάθε μία από τις χώρες της Νέας 

Ευρώπης, αναφέρονται στην Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας.

Έγκριση Χορηγήσεων

Η διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης χορηγήσεων είναι 

κεντροποιημένη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Νέας Ευρώπης. Ο 

διαχωρισμός των καθηκόντων συνεπάγεται την ανεξαρτησία μεταξύ του 

στελέχους που έχει τη σχέση με τον πελάτη, της εγκριτικής διαδικασίας, της 

εκταμίευσης και του πιστωτικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της ζωής του 

δανείου.

Από το 2004, η Τράπεζα αναλύει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών 

της Τραπεζικής Επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας το μοντέλο Moody’s Risk 

Advisor (MRA), ενώ από το 2007 για την τελική απόφαση για την αξιολόγηση 

των πιστοδοτήσεων χρησιμοποιείται επιπροσθέτως ένα σύστημα 

βαθμολόγησης (Transactional Rating), το οποίο λαμβάνει υπόψη τόσο τα 

χαρακτηριστικά του οφειλέτη (πιστοληπτική ικανότητα), όσο και τις 

εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις που παρέχονται. Όλες οι πιστοδοτήσεις 

επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Η διαδικασία έγκρισης δανείων προς τις μικρότερου μεγέθους 

επιχειρήσεις (με κύκλο εργασιών έως χ2,5 εκατ.) βασίζεται σε ένα πλαίσιο 

κεντροποιημένων διαδικασιών, σαφών πολιτικών όσον αφορά στις 
εξασφαλίσεις και στην αρχή του διπού ελέγχου. Η αξιολόγηση βασίζεται στην 
ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του πελάτη, της προηγούμενης σχέσης 

του με την Τράπεζα και σε στατιστικά μοντέλα (scorecard).
Στην καταναλωτική πίστη, η διαδικασία έγκρισης χορηγήσεων είναι 

κεντροποιημένη. Η Τράπεζα χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα αξιολόγησης 

αιτήσεων και συμπεριφοράς, καθώς και σαφή κριτήρια πιστοδότησης βάσει 

επισταμένης ανάλυσης δεδομένων. Κάθε τομέας δραστηριοποίησης της 

καταναλωτικής πίστης και κάθε προϊόν έχει αναλυθεί με σκοπό την ανάπτυξη 

εξειδικευμένων μοντέλων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.
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Η διαδικασία έγκρισης στεγαστικών δανείων είναι επίσης κεντροποιημένη 

και βασίζεται στις συνολικές υποχρεώσεις του πελάτη, τα εισοδήματα του, την 

αξία του ακινήτου και στην αρχή του διττού ελέγχου. Η Τράπεζα εφαρμόζει 

ένα εμπεριστατωμένο σύνολο πιστοδοτικών κριτηρίων, καθώς και ένα 

στατιστικό μοντέλο αξιολόγησης των νέων αιτήσεων στεγαστικών δανείων. Η 

εκτίμηση των ακινήτων για όλες τις μονάδες της Τράπεζας πραγματοποιείται 

από την EFG Eurobank Property Services, θυγατρική της Τράπεζας.

Η οργάνωση των τομέων διαχείρισης κινδύνων των θυγατρικών 

τραπεζών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Πολωνία και την 

Ουκρανία ακολουθεί το πρότυπο του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων της 

Τράπεζας. Στην Τουρκία, όπου ο Όμιλος επεξέτεινε τις δράστηριότητές του 

πρόσφατα, η Eurobank Tekfen έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υιοθέτησης 

του ίδιου μοντέλου διαχείρισης κινδύνων. Η διαδικασία έγκρισης 

πιστοδοτήσεων σε όλες τις τράπεζες της Νέας Ευρώπης συμμορφώνεται 

πλήρως με τα ισχύοντα στη μητρική Τράπεζα στην Ελλάδα. Η 

παρακολούθηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου στη μεν Τραπεζική 

Επιχειρήσεων διενεργείται για κάθε πελάτη ξεχωριστά, στη δε Τραπεζική 

Ιδιωτών Πελατών σε επίπεδο συνολικού χαρτοφυλακίου.

Παρακολούθηση και Αναθεώρηση Χορηγήσεων

Μετά την έγκριση, η ποιότητα των χορηγήσεων του Ομίλου στους 

κλάδους Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό παρακολουθείται και αξιολογείται από τον Τομέα 

Πιστωτικού Ελέγχου. Ο Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου αξιολογεί την ποιότητα 
των χαρτοφυλακίων μέσω επιτόπιων ελέγχων (σε επίπεδο πελάτη) για τους 
πελάτες Τραπεζικής Επιχειρήσεων και μέσω στατιστικών αναλύσεων σε 

επίπεδο χαρτοφυλακίου για τους πελάτες Τραπεζικής Ιδιωτών Πελατών.

Ο Τομέας ελέγχει επίσης την πολιτική ανανέωσης πιστοδοτήσεων. Ο 
Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου λειτουργεί ανεξάρτητα από όλες τις 

επιχειρηματικές μονάδες και αναφέρεται στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα 

Σύμβουλο Διαχείρισης Κινδύνων.

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει όρια και συγκεκριμένους ελέγχους όσον αφορά 

στη συγκέντρωση κινδύνων σε συγκεκριμένους πελάτες, ομίλους ή κλάδους. 

Οι εν λόγω κίνδυνοι παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και

79



υπόκεινται σε τριμηνιαία / εξαμηνιαία επανεξέταση και έγκριση από την 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.

Βασιλεία II
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών 

πρακτικών στη διαχείριση των κινδύνων, η Τράπεζα ξεκίνησε από το 2004 

ένα έργο μεγάλης κλίμακας, για την υιοθέτηση της Μεθόδου Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων - ΜΕΔ (Internal Ratings Based Approach - IRB), σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Νέου Συμφώνου για την κεφαλαιακή επάρκεια, γνωστού ως 

«Βασιλεία II». Το πλάνο εφαρμογής έχει καταρτιστεί σε επίπεδο Ομίλου και 

έχει χρονικό ορίζοντα τετραετίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει 

θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το πλάνο προβλέπει την εφαρμογή της IRB 

για την πλειονότητα των χαρτοφυλακίων της Τράπεζας από την 1η 

Ιανουάριου 2008 (Θεμελιώδης ΜΕΔ - Foundation IRB για τα ανοίγματα της 

Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Εξελιγμένη ΜΕΔ - Advanced IRB για την 

Τραπεζική Ιδιωτών Πελατών) και τη σταδιακή μετάβαση και των υπολοίπων 

χαρτοφυλακίων του Ομίλου με σημαντικά υπόλοιπα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, η Τράπεζα προχώρησε 

στην υλοποίηση των ακόλουθων βασικών έργων:

• δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων για τη συγκέντρωση ιστορικών 

στοιχείων,

• ανάπτυξη σειράς εξελιγμένων μοντέλων για την αξιολόγηση και τη μέτρηση 
του κινδύνου (πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης, έκθεση σε κίνδυνο και 
εκτίμηση ζημιών), τα οποία συμπληρώνουν τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα 

αξιολόγησης,
• διαμόρφωση πλαισίου για την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων 

(μακροοικονομικοί και μικροοικονομικοί παράγοντες), και

• υλοποίηση μηχανισμού για την αυτόματη παραγωγή αναφορών προς τις 

εποπτικές αρχές, αναλυτές / επενδυτές και προς τη Διοίκηση της Τράπεζας.

6.2. ATEBank
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Η εφαρμογή του νέου πλαισίου12 στο σύνολό του απαιτεί τη συντονισμένη 
προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών μονάδων, με 

πρωταρχικό ρόλο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και με στόχο την 

ενσωμάτωσή του με τον καλύτερο δυνατό στο περιβάλλον της ATEBank και 

με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Ο τομέας κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας έχει αναλάβει την 

υλοποίηση του νέου πλαισίου αναφορικά με τον υπολογισμό των ιδίων 

εποπτικών κεφαλαίων (ΠΔΤΕ 2587/20.08.2007) και των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό του 

πιστωτικού κινδύνου (ΠΔΤΕ 2588/20.08.2007), τον κίνδυνο αγοράς (ΠΔΤΕ 

2591/20.08.2007) και σύμφωνα με την προσέγγιση του βασικού δείκτη για τον 

λειτουργικό κίνδυνο (ΠΔΤΕ 2590/20.08.2007). Εκτός των υπολογισμών θα 

αναλάβει και τον συντονισμό για την αποστολή των σχετικών αναφορών προς 

την Τράπεζα της Ελλάδος.

Γενικά

Η Τράπεζα έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή της για την εφαρμογή της 

μεθόδου των εσωτερικών διαβαθμίσεων (IRB Advanced) από 01/01/2010. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που έχει κατατεθεί στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, από 01/01/2008 μέχρι 31/12/2009 θα μεταδίδονται τα 

στοιχεία για την κεφαλαιακή επάρκεια έναντι του πιστωτικού κινδύνου με την 

προσέγγιση της τυποποιημένης μεθόδου.

Συγχρόνως έχει τεθεί σε παράλληλη εφαρμογή το σύστημα εσωτερικών 

διαβαθμίσεων που χρησιμοποιείται από τις πιστοδοτικές υπηρεσίες της 

Τράπεζας από το έτος 2002. Για την πιστοποίηση του συστήματος 
εσωτερικών διαβαθμίσεων υποβλήθηκε αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος 

εντός του 2008.

Ορισμόο αθέτησηο υπονοέωσηο
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, σε γενικές γραμμές αθέτηση υποχρέωσης 

(default) σημειώνεται όταν ο πιστούχος έχει εμφανίσει ουσιαστική 

καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην αποπληρωμή κάποιας από τις 

υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα ή οποιαδήποτε εταιρεία του ομίλου της.

12 Διαταγή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, 2008.
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Σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση, που έχει ήδη αρχίσει να 
εφαρμόζεται από 01/01/2008, ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

γίνεται με την εφαρμογή του ανώτερου συντελεστή στάθμισης 150% για όλα 

τα ανοίγματα που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Εξαίρεση 

αποτελούν τα ανοίγματα που καλύπτονται πλήρως με ακίνητα κατοικίες ή 

εμπορικά ακίνητα, για τα οποία εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 100%.

Κατά συνέπεια όλες οι μονάδες της Τράπεζας πρέπει να καταβάλουν 

συντονισμένες προσπάθειες με κύριο στόχο να μη ξεπεραστεί το όριο των 90 

ημερών καθυστέρησης.

Δευτερευόντως, θα πρέπει να καταβάλλονται οι απαιτούμενες 

προσπάθειες με στόχο να επιλέγονται, όταν είναι δυνατόν, ως καλύμματα 

κατοικίες ή εμπορικά ακίνητα.

Διαβάθμιση της πιστοληπτικήο ικανότηταο (rating)

Η διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών είναι ο 

σημαντικότερος παράγοντας για :

• τη λήψη αποφάσεων χορήγησης

• την τιμολόγηση των προϊόντων χορήγησης

• τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας

Η αξιολόγηση και πιστωτική κατάταξη του πελάτη πρέπει να γίνεται με 

ιδιαίτερη προσοχή, αφού έχει μεγάλη σημασία ο αντικειμενικός υπολογισμός 

της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη και ο προσδιορισμός της 

πιθανότητας αθέτησης υποχρέωσης, με δεδομένο ότι το σύστημα εσωτερικών 

διαβαθμίσεων της Τράπεζας πρέπει να πιστοποιηθεί από τον επόπτη δηλαδή 
την Τράπεζα της Ελλάδος.

Γενικά θα πρέπει να αποδεικνύεται κάθε φορά στον επόπτη ότι η 

πιθανότητα μη έγκαιρης αποπληρωμής των οφειλών, που υπολογίζεται με 

βάση την πιστωτική διαβάθμιση (rating) , έχει μικρή απόκλιση από τα 
πραγματικά ποσοστά αθετήσεων υποχρέωσης, που καταγράφονται στα 

μηχανογραφικά συστήματα της Τράπεζας.

Προσεκτική γοοήνηση δανείων σε πελάτες υψηλού κινδύνου
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Οι χορηγήσεις δανείων σε υψηλού κινδύνου δανειολήπτες πρέπει να 
γίνονται με προσοχή, αφού ληφθούν επαρκείς διασφαλίσεις. Επίσης, οι 

πελάτες υψηλού κινδύνου πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή και στενή 

παρακολούθηση για έγκαιρη επέμβαση όπου χρειαστεί.

Αποπληρωμή - τακτοποίηση απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση > 90 

ημερών

Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αποπληρωμή - τακτοποίηση 

των απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση > 90 ημερών (αθέτηση).

Στην περίπτωση που μια απαίτηση ξεπεράσει τις 90 ημέρες καθυστέρηση 

το σύνολο του δανειακού λογαριασμού, υπολογίζεται με το ποσοστό του 

κινδύνου που αντιστοιχεί στην κλίμακα αθέτησης, δηλαδή το 100% (για την 

τυποποιημένη προσέγγιση το ποσοστό είναι 150%).

Ενηυέοωση πελατών νια τα πλεονεκτήυατα του νέου πλαισίου

Θεωρείται αναγκαία η ενημέρωση των πελατών και ιδιαίτερα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αντιστοιχούν σε μεγάλο ποσοστό των 

επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας, για τις νέες συνθήκες 

χρηματοδότησης, ώστε να γίνει κατανοητό ότι η εφαρμογή του νέου πλαισίου 

δεν επηρεάζει δυσμενώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά μακροχρόνια 

έχει θετικά αποτελέσματα.

Η ενημέρωσή τους πρέπει να έχει ως στόχο να κατανοήσουν ότι:

• Η πρόσβαση σε φθηνή τραπεζική χρηματοδότηση είναι άμεση 

συνάρτηση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας τους καθώς και της 

αποδοτικότητάς τους.

• Απαιτείται ανάπτυξη της συνεργασίας, παροχή των απαραίτητων 

πληροφοριών για αντικειμενική αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους 
ικανότητας.

• Η συνέπεια στην αποπληρωμή των οφειλών θα εκτιμάται ιδιαίτερα 

θετικά και θα μειώνει το κόστος της χρηματοδότησης.

Οι δανειολήπτες που παρέχουν επαρκείς εξασφαλίσεις μειώνουν 

δραστικά τον πιστωτικό κίνδυνο άρα και το κόστος δανεισμού τους.
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7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το σύμφωνο της Βασιλείας II υπήρξε, αναμφίβολα, καταλύτης στην 

πορεία για την υιοθέτηση κατάλληλων μοντέλων διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου και των κεφαλαιακών απαιτήσεων13. Οι τράπεζες καλούνται να 

αποφασίσουν τι είδους κίνδυνο επιθυμούν να αναλάβουν, πώς θα 

κατανείμουν τους πόρους τους ευνοϊκότερα και σε ποιές αγορές θέλουν να 

ανταγωνιστούν.

Αυτά τα ερωτήματα είναι καίρια για την μακροπρόθεσμη σταθερότητα και 

επιβίωση κάθε τραπεζικού ιδρύματος. Μια πρόσφατη μελέτη από το 

Ινστιτούτο IBM’s (Institute of Business Value), τη λεγόμενη «Banking 2015», 

αποκάλυψε ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία, θα υπάρξει ραγδαία αλλαγή 

κατεύθυνσης στη δομή των τραπεζών, οι οποίες θα αποκτήσουν πιο 

ολιγαρχική δομή παγκοσμίως.

Εδώ έγκειται και η ευκαιρία της Βασιλείας II. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης, όχι μόνο για τον έλεγχο των κινδύνων αλλά για 

τον συνδυασμό των κατάλληλων στρατηγικών διοίκησης, ώστε να 

μεγιστοποιηθεί η απόδοση κεφαλαίου της τράπεζας (ROE). Η διαχείριση του 

οικονομικού κεφαλαίου και η απόδοση του οικονομικού κεφαλαίου με 

προσαρμοσμένο τον κίνδυνο (RAROC) συνιστούν σημαντικά εργαλεία για τον 

πιστωτικό κίνδυνο, τα οποία καθιστούν τις τράπεζες ικανές να επιλέξουν 

άριστα χαρτοφυλάκια και να κατανέμουν τους πόρους τους σε τοπικό επίπεδο 
σε καταστήματα, σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπάρχουν τρία στάδια στην πιστωτική διαδικασία : το πρώτο είναι ο 

απλός έλεγχος κινδύνου της εταιρείας. Περιλαμβάνει την αποφυγή 

συγκέντρωσης του κινδύνου σε έναν μόνο τομέα, την εκτίμηση της 

πιθανότητας αθέτησης και την αξιολόγηση της ανάκαμψης. Το δεύτερο στάδιο 

είναι η συσχέτιση του οικονομικού κεφαλαίου και της απόδοσης. Οι τράπεζες
13 Lawrence Colin, Credit risk management, 2006.

84



θέτουν ελάχιστα επίπεδα απόδοσης που προσδοκούν να αποκομίσουν μετά 
την όποια συναλλαγή. Η σχέση μεταξύ κεφαλαίου και κινδύνου είναι η 

συνέχεια στην πιστωτική διαδικασία. Το τρίτο στάδιο είναι όταν η διαχείριση 

του κινδύνου χρησιμοποιείται ως στρατηγικό εργαλείο για την συσχέτιση της 

απόδοσης του κεφαλαίου και της απόδοσης του κεφαλαίου με 

προσαρμοσμένο τον κίνδυνο ROE , RAROC). Οι επικεφαλής των τραπεζών 

πρέπει να καταλάβουν τι ακριβώς οδηγεί σε αύξηση της αξίας της μετοχής της 

τράπεζας και, συνεπώς, πρέπει να καταλάβουν τη συσχέτιση μεταξύ 

οικονομικού κεφαλαίου, ιδίων κεφαλαίων και απόδοσης κεφαλαίου. Εάν αυτό 

γίνει αντιληπτό, τότε οι τράπεζες θα είναι σε καλύτερη ανταγωνιστικά θέση, 

ώστε να επιβιώσουν μελλοντικά.

Οι μεγάλες παγκοσμίως τράπεζες έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν 

μοντέλα διαχείρισης του κεφαλαίου εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον και 

συνεχίζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά τα μοντέλα ήταν και η 

έμπνευση για τη δημιουργία του Συμφώνου της Βασιλείας. Όταν τη δεκαετία 

του ’90 υπήρξε οικονομική ύφεση και οι απώλειες κεφαλαίων σχεδόν 

εξαφάνισαν τις διεθνείς Βρετανικές τράπεζες, αυτές κατόρθωσαν να 

δομήσουν ξανά τη διαδικασία διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και να 

ενσωματώσουν πολλές από τις καινοτομίες της τεχνολογίας. Αυτές οι 

περιπτώσεις αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα του Συμφώνου της Βασιλείας II, 

πλέον, σε περιπτώσεις οικονομικών αναταραχών.

Ωστόσο, στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου πολλές εμπορικές τράπεζες 

βρίσκονταν υπό την προστασία και επιτήρηση ξένων ιδιοκτητών, το τοπίο 

τώρα αρχίζει να αλλάζει. Στη Μαλαισία η νέα νομοθεσία θα επιτρέψει την 
ίδρυση τοπικών τραπεζών, ενώ στην Κίνα το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα 
επιτρέψει στις επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες να διεισδύσουν στην 

αγορά.

Η διαδικασία δανειοδότησης προβλέπεται να αλλάξει ριζικά. Μία τράπεζα 
θα ξεκινάει το δάνειο, άλλη τράπεζα θα εκτιμά το κίνδυνό του και μία τρίτη θα 

το εκταμιεύει. Μόνο μια παγκόσμια τράπεζα πιθανόν θα μπορεί να 

διεκπεραιώνει και τις τρεις φάσεις. Η δραματική αύξηση στην ταχύτητα των 

δανείων και στις δραστηριότητες της αγοράς, όπως είναι τα πιστωτικά 

παράγωγα, δείχνει ότι ο παλιός τρόπος λειτουργίας εξασθενεί. Μία τράπεζα 

δεν θα χρειάζεται απαραίτητα να κρατά τις δανειακές απαιτήσεις μέχρι την
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λήξη, αλλά θα μπορεί να πουλάει τους κινδύνους. Αυτό οδηγεί σε 
ικανοποιητική μετατόπιση του κινδύνου και βελτίωση του χαρτοφυλακίου. 

Ωστόσο, για να γίνει αυτό αποτελεσματικά, οι τράπεζες οφείλουν να διαθέτουν 

βαθιά γνώση της διαχείρισης του κινδύνου, να γνωρίζουν πώς να τιμολογούν 

τα δάνειά τους και να είναι σε θέση να μετρούν και να ελέγχουν το οικονομικό 

κεφάλαιο.

Οι τράπεζες θα πρέπει πλέον να κατανοήσουν ότι η πίστωση είναι 

εμπορεύσιμη, οι κίνδυνοι διασφαλίζονται και το οικονομικό κεφάλαιο γίνεται 

άριστο και όλα αυτά με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων. Οι 

τράπεζες που δεν θα καταφέρουν να κατανοήσουν αυτές τις αλλαγές, θα 

αποτελέσουν στόχους προς αγορά από μεγαλύτερες τράπεζες, οι οποίες 

διαθέτουν ικανότερες πολιτικές διοίκησης κινδύνου. Ο μόνος τρόπος να 

επιβιώσουν και να επιτύχουν είναι να ανασχηματίσουν τη στρατηγική 

κινδύνου, που μεγιστοποιεί την αξία των μετόχων. Οι τράπεζες θα πρέπει να 

δουν τη Βασιλεία II σαν μία ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τη διαχείριση 

κινδύνου ως θεμέλιο λίθο της στρατηγικής για τη λήψη αποφάσεων.
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8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διαμόρφωση στρατηγικής για την πορεία ενός Τραπεζικού 

Οργανισμού, αλλά και η καθημερινή του λειτουργία, έχουν καταστεί τα 

τελευταία χρόνια μια περίπλοκη διαδικασία, δεδομένης της 

παγκοσμιοποίησης των χρηματοοικονομικών αγορών. Γενικότερα, η 

διεθνοποίηση των εργασιών και η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων δεν 

συνεπάγονται μόνο οφέλη, αλλά και κινδύνους που απορρέουν από την 

αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των χρηματαγορών, η οποία διευκολύνει την 

επέκταση των τραπεζικών κρίσεων, καθώς και την ενίσχυση των 

διακυμάνσεων των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Οι ελληνικές τράπεζες14 και κυρίως όσες επιδιώκουν τη διεθνοποίηση 

των εργασιών τους, πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες πλήρους 

εναρμόνισής τους με τους κανόνες της Βασιλείας II, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο 

τομέα της διαχείρισης των κινδύνων. Η Βασιλεία II δίνει την ευκαιρία στις 

τράπεζες να προχωρήσουν σε σημαντικές οργανωτικές αλλαγές, ενισχύοντας 

τους τομείς διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικής εποπτείας, τόσο σε 

υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό. Η 

ανάπτυξη συστημάτων και μεθοδολογιών για την αξιολόγηση και 

παρακολούθηση του συνόλου των κινδύνων αναμένεται να έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα σε επίπεδο λήψης αποφάσεων από τις διοικήσεις των τραπεζών. 

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση των διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνων με τα επιχειρηματικά σχέδια των τραπεζών, σύγκλιση 

απόψεων των υπηρεσιών marketing με τις αντίστοιχες της διαχείρισης 

κινδύνων, με σκοπό την κατανόηση του ρόλου της εποπτείας και την 

επίδρασή τους στον στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία 

κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας, με σκοπό τη διαμόρφωση 

ευαισθητοποιημένων και συνειδητοποιημένων στελεχών και υπαλλήλων 

απέναντι στον μεγάλο αριθμό κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες,
14 Hassan Κ.., Hussain Ε., Basel II and bank credit risk, 2006.
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τόσο σε επίπεδο τραπεζικών εργασιών, όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο. Οι 
περισσότερες ελληνικές τράπεζες ενσωματώνουν σταδιακά τις οδηγίες της 

Κεντρικής Τράπεζας, δίνοντας αρχικά μεγαλύτερο βάρος στις διατάξεις που 

αφορούν τον Πυλώνα I, δηλαδή τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας 

που πρέπει να διαθέτουν, ώστε να καλύπτονται επαρκώς έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου που 

αναλαμβάνουν.

Καθίσταται σαφές15 ότι η χρήση ανεπτυγμένων συστημάτων και 

μεθοδολογιών, οι οποίες διαχειρίζονται και τους δύο τύπους πληροφοριών και 

κριτηρίων, ποιοτικούς και ποσοτικούς, αποτελεί πλέον την πιο ενδεδειγμένη 

λύση για την αποτελεσματική αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. Η ανάλυση 

αυτή πρέπει να γίνεται όχι μόνο βάσει ιστορικών δεδομένων (historical & 

static analysis) αλλά και βάσει σχεδιασμών και χρήσης «μελλοντικών» 

σεναρίων που εξομοιώνουν και αναλύουν διαφορετικές συμπεριφορές του 

πιστολήπτη, όπως επίσης και των συνθηκών της αγοράς (dynamic simulation 

analysis). Υιοθετώντας τις προαναφερόμενες στρατηγικές, τα πιστωτικά 

ιδρύματα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αντιλαμβάνονται την τρέχουσα και 

μελλοντική έκθεση (exposure) του κινδύνου, ο οποίος απορρέει επί 

παραδείγματι από την έκθεσή τους στην καταναλωτική πίστη. Ως εκ τούτου, 

είναι δυνατή η αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών όπως 

ακριβώς αυτή υπαγορεύεται από τον πυλώνα I της Βασιλείας II.

Η αντίληψη ότι το αυστηρό πλαίσιο της Βασιλείας II θα αποτελέσει 

τροχοπέδη στις προσπάθειες ανάπτυξης και μεγέθυνσης των τραπεζών και 
θα οδηγήσει τους πελάτες στον ανταγωνισμό, δεν φαίνεται να ευσταθεί. 
Αντίθετα, θα διευκολύνει τη δημιουργία χαρτοφυλακίων υψηλής ποιότητας και 
θα προσελκύσει υγιείς οικονομικά πελάτες, οι οποίοι θα μπορούν να 

τιμολογούνται πλέον, σε ατομική βάση (risk based pricing), ανάλογα με τη 
διαβάθμιση του κινδύνου που μπορεί να υπολογίζει η τράπεζα, με τη χρήση 

εξελιγμένων μοντέλων αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου. Ενώ ζημιωμένοι 

αναμένονται να είναι οι πελάτες υψηλού πιστωτικού κινδύνου και αυτοί που 

δεν διαθέτουν ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία αξιολόγησης. Η διαχείριση του 

δανειακού χαρτοφυλακίου βασίζεται σήμερα στη συστηματική 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών

15 Lowe Phillip, Credit risk measurement, 2000.
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και της αξίας των παρεχόμενων εξασφαλίσεων, στην έγκαιρη αναγνώριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων και στον καθορισμό των παραμέτρων κινδύνου 

για κάθε κατηγορία δανειοληπτών. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τα οφέλη που 

θα αποκομίσουν οι τράπεζες από την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου θα προέλθουν από τη θωράκισή τους έναντι των συστημικών 

κινδύνων, τον περιορισμό των ζημιών από τον πιστωτικό και λειτουργικό 

κίνδυνο, τη δημιουργία καλυμμένων/αντισταθμισμένων θέσεων και τη 

δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνή κεφάλαια και αγορές.

Από την άλλη πλευρά, οι αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις που 

επιβάλλει το σύμφωνο της Βασιλείας II, η πρόσφατη κρίση στις αγορές, η 

αύξηση του κόστους χρήματος και γενικά το κλίμα αβεβαιότητας, ενδέχεται να 

οδηγήσουν τις μικρότερες τράπεζες στην αναζήτηση ισχυρών συμμάχων 

εντός ή εκτός της ελληνικής αγοράς. Δεν αναμένεται άμεσα σημαντική μείωση 

των απαιτούμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων και μάλιστα το Σύμφωνο της 

Βασιλείας II δηλώνει ρητά ότι γενικά οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των 

τραπεζών αναμένονται να παραμείνουν ίδιες. Ο κύριος στόχος της Βασιλείας 

II είναι να διασφαλίσει καλύτερη συσχέτιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων με 

τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, προτρέποντας τις τράπεζες να 

αναδιοργανώσουν το κεφάλαιό τους με βάση τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν και τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται.

Με την εφαρμογή της Βασιλείας II αναμένεται βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποτελεσματικότητας, διαφάνεια των 

συναλλαγών και προστασία της φήμης και της αξιοπιστίας του τραπεζικού 

συστήματος. Η αυξανόμενη αναγνώριση ότι οι προχωρημένες πρακτικές 

διαχείρισης κινδύνων που αναπτύσσονται σταδιακά είναι πλέον κρίσιμος 
παράγοντας για την επιτυχία μιας τράπεζας, επιβεβαιώνεται από τις 

προσπάθειες των διοικήσεων πολλών τραπεζών να προηγηθούν του 
ανταγωνισμού, επενδύοντας σημαντικούς πόρους στον συγκεκριμένο τομέα.
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Υψηλός κίνδυνος:
- Εγγυήσεις που αποτελούν υποκατάστατα πιστώσεων.

- Πιστωτικά παράγωγα.

- Τίτλοι αποδοχής.

- Οπισθογραφήσεις αξιόγραφων που δεν φέρουν την υπογραφή άλλου 

πιστωτικού ιδρύματος.

- Συναλλαγές με δικαίωμα προσφυγής υπέρ του αγοραστή.

- Ανέκκλητες stand-by πιστωτικές επιστολές που αποτελούν υποκατάστατα 

πιστώσεων.

- Στοιχεία ενεργητικού που έχουν αγοραστεί βάσει συμφωνιών μελλοντικής 

αγοράς.

- Καταθέσεις προθεσμίας επί προθεσμία («forward forward deposits»).

- Μη καταβληθέν τμήμα μερικώς πληρωθέντων τίτλων και μετοχών.
- Πράξεις προσωρινής εκχώρησης και εκχώρησης με υποχρέωση 

επαναγοράς.

- Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης υψηλό κίνδυνο.

Μέσος κίνδυνος:
- Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί και βεβαιωθεί 
(βλέπε επίσης«Μέτριο κίνδυνο»),
- Εγγυήσεις και ασφάλειες (περιλαμβανομένων των εγγυήσεων συμμετοχής 

σε διαγωνισμό, των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, των τελωνειακών και 

φορολογικών εγγυήσεων) και εγγυήσεις που δεν αποτελούν υποκατάστατα 

πιστώσεων.
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- Ανέκκλητες stand-by πιστωτικές επιστολές που δεν αποτελούν 
υποκατάστατα πιστώσεων.

- Μη χρησιμοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανεισμού, 

αγοράς τίτλων, παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) με αρχική 

ληκτότητα μεγαλύτερη του ενός έτους.

- Ευχέρειες έκδοσης αξιών («Note issuance facilities NIF») και ανανεούμενες 

ασφαλιστικές ευχέρειες («Revolving underwriting facilities RUF»).

- Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης μέσο κίνδυνο.

Μέτριος κίνδυνος:
- Πιστώσεις έναντι φορτωτικών εγγράφων, στις οποίες τα εμπορεύματα 

χρησιμεύουν ως πρόσθετη εγγύηση και άλλες αυτοεξοφλούμενες συναλλαγές.

- Μη αξιοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανειοδότησης, 

αγοράς τίτλων, παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) με αρχική 

ληκτότητα ενός έτους κατ’ ανώτατο όριο που δεν μπορούν να ακυρωθούν 

άνευ όρων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή δεν προβλέπουν 

αυτόματη ακύρωση εξαιτίας της χειροτέρευσης της φερεγγυότητας του 

δανειολήπτη.

- Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης μέτριο κίνδυνο.

Χαμηλός κίνδυνος:
- Μη αξιοποιηθείσες πιστωτικές ευχέρειες (υποχρεώσεις δανειοδότησης, 

αγοράς τίτλων, παροχής εγγυήσεων και διευκολύνσεις αποδοχής) που 

μπορούν να ακυρωθούν άνευ όρων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή 

που προβλέπουν αυτόματη ακύρωση εξαιτίας της χειροτέρευσης της 
φερεγγυότητας του πιστούχου. Πιστωτικά όρια λιανικής μπορούν να 

θεωρηθούν ως ακυρώσιμα άνευ όρων όταν οι όροι επιτρέπουν στο πιστωτικό 
ίδρυμα να τα ακυρώσει μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό βάσει της 

νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και της συναφούς 

νομοθεσίας.

- Άλλα στοιχεία που ενέχουν επίσης χαμηλό κίνδυνο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Αναγνώριση των Εξωτερικών Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

(Ε.Ο.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ Ιο: Κριτήρια για την αναγνώριση
1. α. Ένας Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α). 

αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου οι πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις του να χρησιμοποιηθούν από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα για 

σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας, μόνον εφόσον πληρούνται τα παρακάτω 

κριτήρια:
ΐ. Στην μεθοδολογία, ήτοι:

(1) Αντικειμενικότητα.

(2) Ανεξαρτησία.

(3) Τακτική εσωτερική επανεξέταση.

(4) Διαφάνεια και δημοσιοποίηση μεθοδολογίας.

ϋ. Στις παρεχόμενες πιστοληπτικές αξιολογήσεις, ήτοι:

(1) Αξιοπιστία και αποδοχή από την αγορά.

(2) Διαφάνεια και δημοσιοποίηση των αξιολογήσεων.

β. Ένας Ε.Ο.Π.Α. που έχει αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές ενός 

κράτους-μέλους της ΕΕ θα αναγνωρίζεται, κατά περίπτωση, από την Τράπεζα 

της Ελλάδος χωρίς να προβαίνει σε δική της αξιολόγηση, 

γ. Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν επιτρέπεται να ζητήσουν την αναγνώριση 
Ε.Ο.Π.Α. ο οποίος αποτελεί θυγατρική τους.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει κατά τις διατάξεις της παρούσας 

Πράξης στην αξιολόγηση ενός Ε.Ο.ΠΑ. κατόπιν αίτησης ενός τουλάχιστον 
πιστωτικού ιδρύματος κατά την έννοια του Ν. 3601/2007, όπως ισχύει, που 

προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις του για 

σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός 

πιστωτικά ιδρύματα προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις ενός Ε.Ο.Π.Α. για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας, μπορούν να 

υποβάλουν κοινή αίτηση είτε απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε μέσω
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της επαγγελματικής τους ένωσης (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ένωση 
Συνεταιριστικών Τραπεζών). Η αίτηση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζει το 

τμήμα ή τα τμήματα της αγοράς για τα οποία προτίθεται το ή τα πιστωτικά 

ιδρύματα να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω αξιολογήσεις ήτοι: 

α. Χρηματοδότηση δημοσίου.

β. Χρηματοδότηση εμπορικών επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων των 

χρηματοοικονομικών εταιρειών.

γ. Δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα συμπεριλαμβανόμενης της 

τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να ορίζουν και μικρότερα τμήματα της 

αγοράς για τα οποία προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω 

αξιολογήσεις.

3. Τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να παρέχουν 

στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του Ε.Ο.Π.Α.Ωστόσό, η 

Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να απαιτήσει κατά περίπτωση επιπρόσθετες 

πληροφορίες, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

4. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις ενός 

αναγνωρισμένου Ε.Ο.Π.Α. εξακολουθούν να είναι κατάλληλες για χρήση από 

τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας, η 

Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογεί σε τακτική βάση κατά πόσον ο εν λόγω 

Ε.Ο.Π.Α. εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια αναγνώρισης και ειδικότερα θα 

αξιολογεί τις επιπτώσεις ουσιαστικών μεταβολών της χρησιμοποιούμενης 

μεθοδολογίας που έχει αναφέρει σε αυτήν ένας επιλέξιμος Ε.Ο.Π.Α. Επίσης, 

θα διενεργεί ανά πενταετία εκτενή επαναξιολόγηση της καταλληλότητας κάθε 
Ε.Ο.Π.Α.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα δημοσιοποιεί τον κατάλογο με τους 

αναγνωρισμένους Ε.Ο.Π.Α. τους οποίους τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να 

χρησιμοποιούν για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας. Στον κατάλογο αυτό θα 

παρατίθεται και η αντιστοίχηση των βαθμιδών πιστολητπικής αξιολόγησης του 

κάθε Ε.Ο.Π.Α. με τις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας με βάση τις οποίες 

υπολογίζονται τα σταθμισμένα ποσά.
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6. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακαλεί την αναγνώριση ενός επιλέξιμου 
Ε.Ο.Π.Α. εφόσον κρίνει ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια αναγνώρισης, αφού 

πρώτα έρθει σε επαφή μαζί του.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογεί προς αναγνώριση Ε.Ο.Π.Α. είτε αυτοί 

εκδίδουν αυτόκλητες είτε κατά παραγγελία πιστοληπτικές αξιολογήσεις. 

Ωστόσο, στην περίπτωση που ένας Ε.Ο.Π.Α. εκδίδει κατά παραγγελία και 

αυτόκλητες πιστοληπτικές αξιολογήσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξετάζει 

ιδίως τη σχέση των αξιολογήσεων των δύο κατηγοριών (περισσότερο ή 

λιγότερο ευνοϊκές για τις αξιολογούμενες οντότητες) ώστε να εξασφαλισθεί η 

αντικειμενικότητά τους, ότι δηλαδή ο Ε.Ο.Π.Α. δεν προχωρεί σε αυτόκλητες 

αξιολογήσεις ως μέσο πίεσης για τη λήψη παραγγελιών.

8. Κριτήρια αναγνώρισης σχετικά με τη μεθοδολογία
8.1. Αντικειμενικότητα
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο Ε.Ο.Π.Α. για τις πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις πρέπει να είναι ενδελεχής και συστηματική, να χρησιμοποιείται 

σε σταθερή βάση και να υπόκειται σε διαδικασία εσωτερικής επικύρωσης με 

βάση τα ιστορικά δεδομένα. Οι ελάχιστες προϋποθέσεις με βάση τις οποίες 

θα κρίνεται η συμμόρφωση με το εν λόγω κριτήριο έχουν ως εξής: 

α. Ποσοτική τεκμηρίωση της διακριτικής ικανότητας της βασικής μεθοδολογίας 

που χρησιμοποιεί, προκειμένου να αποδειχτεί η ευρωστία και η προβλεπτική 

ικανότητα των πιστοληπτικών αξιολογήσεων τόσο διαχρονικά όσο και για 

κάθε κατηγορία ανοιγμάτων ή μέρους της αγοράς. Η ποσοτική τεκμηρίωση θα 

γίνεται μέσω στατιστικών τεχνικών, όπως μελέτες αθέτησης υποχρέωσης, 

έλεγχοι «ακρίβειας» διαβάθμισης, πίνακες μεταβολής διαβαθμίσεων κλπ. 
β. Μηχανισμοί που επιτρέπουν τον εντοπισμό συστηματικών λαθών στη 

διαβάθμιση των αξιολογούμενων φορέων τα οποία, εφόσον εντοπιστούν, 
ενδέχεται να οδηγούν σε προσαρμογές της μεθοδολογίας, 

γ. Επαρκείς διαδικασίες αξιολόγησης των παραγόντων που ενδέχεται να 

σχετίζονται με την πιστοληπτική ικανότητα των αξιολογούμενων οντοτήτων 

και ενσωμάτωσης των παραγόντων αυτών στη χρησιμοποιούμενη 

μεθοδολογία.

δ. Επαρκείς διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι η μεθοδολογία εφαρμόζεται 

με συνέπεια κατά την παραγωγή όλων των πιστοληπτικών αξιολογήσεων της
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εκάστοτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού ή τμήματος 
της αγοράς, ώστε δύο επιχειρήσεις με όμοια χαρακτηριστικά να λαμβάνουν 

την ίδια διαβάθμιση.

8.2. Ανεξαρτησία

α. Η μεθοδολογία δεν θα υπόκειται σε εξωτερικές επιρροές και περιορισμούς 

ούτε σε οικονομικές πιέσεις που μπορούν να επηρεάσουν την πιστοληπτική 

αξιολόγηση.

β. Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της μεθοδολογίας θα αξιολογείται με βάση

ιδίως τους ακόλουθους παράγοντες:
ΐ. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την οργανωτική διάρθρωση.

μ. Τους οικονομικούς πόρους.

iii. Τον αριθμό και την ποιότητα του προσωπικού.

ίν. Την εταιρική διακυβέρνηση.

γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογεί επίσης κατά πόσο ο Ε.Ο.Π.Α. 

εφαρμόζει επαρκείς εσωτερικές διαδικασίες, πολιτική αμοιβών/προμηθειών 

για τη χρήση των υπηρεσιών του, πρακτικές διαχείρισης του προσωπικού, 

κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικό κώδικα δεοντολογίας, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαμόρφωση όλων των πιστοληπτικών 

αξιολογήσεων γίνεται με συνέπεια και αντικειμενικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση 

σε περιπτώσεις που τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων θα μπορούσαν να 

θέσουν υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα των αξιολογήσεων. 

Ειδικότερα, ο Ε.Ο.Π.Α. θα πρέπει να:

ΐ. Έχει υιοθετήσει μία οργανωτική δομή που να διαχωρίζει τη δραστηριότητα 
πιστοληπτικών αξιολογήσεων λειτουργικά, διοικητικά και, κατά προτίμηση, 
νομικά από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν την αντικειμενικότητα των πιστοληπτικών αξιολογήσεων, όπως 
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ίί. Διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και έχει λάβει τα απαιτούμενα 

μέτρα που να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του από σημαντικούς πελάτες 

και να εμποδίζουν την παραγωγή πιστοληπτικών αξιολογήσεων που δεν είναι 

αντικειμενικές.

iii. Διαθέτει προσωπικό με το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας και 

ειδικότερα τουλάχιστον ένα άτομο που εμπλέκεται στη διαδικασία
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πιστολητττικής αξιολόγησης θα πρέπει να διαθέτει το λιγότερο τρία (3) έτη 
εμπειρίας ως αναλυτής αξιολογήσεων ή σε συναφή δραστηριότητα (π.χ. ως 

αναλυτής σε πιστωτικό ίδρυμα).

ίν. Διαθέτει ανεξάρτητη εσωτερική ελεγκτική λειτουργία ή άλλα μέσα για τη 

διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών, 

ν. Γνωστοποιεί προς τις εποπτικές αρχές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ή 
ενδέχεται να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και τους μηχανισμούς 

που διαθέτει για τον εντοπισμό, διαχείριση και εξάλειψή τους.

8.3. Τακτική επανεξέταση
Η μεθοδολογία πιστοληπτικών αξιολογήσεων που εφαρμόζει ο Ε.Ο.Π.Α. για 

τις αξιολογούμενες οντότητες κάθε τμήματος της αγοράς θα πρέπει να έχει 

σχεδιαστεί έτσι ώστε:

α. Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις του Ε.Ο.Π.Α. να υπόκεινται σε τακτική 

εσωτερική επανεξέταση και να λαμβάνουν υπόψη κάθε μεταβολή στις 

χρηματοοικονομικές συνθήκες. Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται μετά από 

κάθε σημαντικό γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

β. Ο Ε.Ο.Π.Α. θα παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος λεπτομερή σύνοψη του 

τρόπου διενέργειας των επανεξετάσεων των πιστοληπτικών αξιολογήσεων, 

συμπεριλαμβανόμενης και της έκτασης των επαφών του με τη Διοίκηση των 

οντοτήτων που αξιολογεί.

γ. Ο Ε.Ο.Π.Α. έχει υιοθετήσει διαδικασίες για τον εκ των υστέρων έλεγχο των 

πιστοληπτικών του αξιολογήσεων για κάθε τμήμα της αγοράς για το οποίο 

αιτείται αναγνώρισης. Κατά την αρχική του αναγνώριση θα πρέπει ο εκ των 

υστέρων έλεγχος να έχει διενεργηθεί με στοιχεία τουλάχιστον ενός (1) έτους, 
δ. Ο Ε.Ο.Π.Α. θα ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος άμεσα για 

οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει την 
αξιολόγηση με βάση την οποία αποδόθηκε η αρχική αναγνώριση, 
συμπεριλαμβανομένων ουσιαστικών αλλαγών της μεθοδολογίας 

πιστοληπτικών αξιολογήσεων.

8.4. Διαφάνεια και δημοσιοποίηση της μεθοδολογίας
Ο Ε.Ο.Π.Α. ενώ δεν είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί τις ίδιες 

πληροφορίες με εκείνες που γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει 

ωστόσο να παρέχει πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες που σχετίζονται με
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τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί, σε όλους τους δυνητικούς χρήστες ώστε 
να δύνανται να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των παραγόμενων 

αξιολογήσεων για τους σκοπούς που πρόκειται να τις χρησιμοποιήσουν. 

Ειδικότερα ο Ε.Ο.Π.Α. θα πρέπει να:

α. Δημοσιοποιεί τις αρχές της μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί, 

παρουσιάζοντας συνοπτική αλλά ολοκληρωμένη περιγραφή της, με τρόπο 

που να γίνεται εύκολα κατανοητή από τους δυνητικούς χρήστες των 

αξιολογήσεων.

β. Γνωστοποιεί εγκαίρως προς όλους τους ενδιαφερομένους τις ουσιαστικές 

μεταβολές της μεθοδολογίας του.
γ. Δηλώνει τη φύση των αξιολογήσεων: π.χ. αυτόκλητες ή κατά παραγγελία 

αξιολογήσεις.

δ. Χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους πληροφόρησης προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι όλοι οι δυνητικοί χρήστες έχουν πρόσβαση στις ως άνω 

πληροφορίες (π.χ. μέσω του διαδικτύου ή δωρεάν διανομής γραπτών 

αναφορών / δημοσιεύσεων).

9. Κριτήρια αναγνώρισης σχετικά με τις πιστολητττικές αξιολογήσεις
9.1. Αξιοπιστία και αποδοχή από την αγορά
α. Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις πρέπει να έχουν επαρκή 

αναγνώριση/αποδοχή από την αγορά ως αξιόπιστες και βάσιμες. Κριτήρια της 

αναγνώρισης/αποδοχής από την αγορά αποτελούν ιδίως: 

ί. Το μερίδιο αγοράς του Ε.Ο.Π.Α.

ϋ. Τα έσοδα του Ε.Ο.Π.Α. από τη χρήση των υπηρεσιών του και γενικότερα 

τους χρηματοοικονομικούς του πόρους.
ίϋ. Αν τουλάχιστον δύο πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τις μεμονωμένες 
πιστοληπτικές αξιολογήσεις του Ε.Ο.Π.Α. για έκδοση ομολόγων και/ή την 

αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων.
ίν. Αν οι πιστοληπτικές αξιολόγησής του χρησιμοποιούνται για τιμολόγηση 

πιστωτικού κινδύνου και εν γένει έχουν επίπτωση επί των τιμών που 

διαμορφώνονται στην αγορά για τον πιστωτικό κίνδυνο.

9.2. Διαφάνεια και δημοσιοποίηση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων
α. Ο Ε.Ο.Π.Α. θα παρέχει έγκαιρη και με ίσους όρους πρόσβαση στις 

πιστοληπτικές αξιολογήσεις τουλάχιστον σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που 

έχουν έννομο συμφέρον, δηλαδή στα πιστωτικά ιδρύματα που προτίθενται να
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χρησιμοποιήσουν τις πιστολητττικές αξιολογήσεις του Ε.Ο.Π.Α για τον 
υπολογισμό των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων.

β Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις είναι διαθέσιμες σε ενδιαφερομένους εκτός 

της χώρας οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον, με τους ίδιους όρους που 

ισχύουν για τους εγχώριους φορείς. Αν και η ύπαρξη εύλογης τιμολογιακής 

διαφοροποίησης ανάμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα -χρήστες δεν θεωρείται ότι 

αποτελεί ένδειξη μη τήρησης του παρόντος κριτηρίου, κάτω από τις ίδιες 

οικονομικές συνθήκες δεν θα πρέπει να γίνεται υπερβολική τιμολογιακή 

διάκριση. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξετάζει με ιδιαίτερη 

προσοχή τη διαφοροποίηση των όρων και τιμών που προσφέρονται στα 

εγχώρια σε σχέση με τα μη εγχώρια ιδρύματα.

γ. Οι Ε.Ο.Π.Α. που δεν χρεώνουν τους χρήστες/συνδρομητές τους για την 

πρόσβαση στις αξιολογήσεις τους, διασφαλίζουν ότι μία πλήρης λίστα αυτών 

είναι διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερομένους (π.χ. στο δημόσιο μέρος της 

ιστοσελίδας του) και ανανεώνεται κάθε φορά που εκδίδεται μία νέα 

αξιολόγηση ή αναθεωρείται μία υπάρχουσα.

δ. Οι Ε.Ο.Π.Α που επιτρέπουν την πρόσβαση στις αξιολογήσεις τους μόνο σε 

συνδρομητές κατόπιν πληρωμής, διασφαλίζουν ότι μία πλήρης λίστα των 

αξιολογήσεών τους είναι διαθέσιμη σε όλα τα ιδρύματα-συνδρομητές και 

ανανεώνεται μόλις εκδοθεί μία νέα αξιολόγηση ή αναθεωρηθεί μία 

υπάρχουσα.

10. Πιστοληπτική Αξιολόγηση Μεριδίων ΟΣΕΚΑ
Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ θα θεωρούνται κατάλληλες 

για τους σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα 

κριτήρια:
α. Θα πρέπει να σχετίζονται κυρίως με την ποιότητα των υποκείμενων 

στοιχείων του ενεργητικού.
β. Όταν άλλοι παράγοντες όπως η αξιολόγηση της ποιότητας του 

χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, της διοίκησης, κλπ. έχουν σημαντική επιρροή 

στην πιστοληπτική αξιολόγηση, η Τράπεζα της Ελλάδος θα λαμβάνει υπόψη 

την έκταση και την φύση της επιρροής αυτής, ώστε να αποφασίσει εάν 

υπάρχει ανάγκη για αναπροσαρμογή της αντιστοίχισης των πιστοληπτικών 

αξιολογήσεων στις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας.
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γ. Μόνο πιστοληπτικές αξιολογήσεις για μερίδια ΟΣΕΚΑ σταθερού 

εισοδήματος θα γίνονται δεκτές.

ΤΜΗΜΑ 2ο:
1. Αντιστοίχιση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ανοιγμάτων στις 
βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας (εξαιρούμενων των τιτλοποιούμενων 
θέσεων)
α. Οι βαθμίδες πιστοληπτικής αξιολόγησης των αναγνωρισμένων Ε.Ο.Π.Α. θα 

αντιστοιχίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε βαθμίδες πιστωτικής 

ποιότητας με βάση το μακροπρόθεσμο ποσοστό αθέτησης, για το σύνολο των 

στοιχείων που έχουν την ίδια πιστοληπτική αξιολόγηση, 

β. Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους-μέλους της ΕΕ έχουν προβεί σε μια 

αντιστοίχιση των βαθμιδών πιστοληπτικής ικανότητας του Ε.Ο.Π.Α. με τις 

βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας με βάση τις οποίες υπολογίζονται τα 

σταθμισμένα ποσά, η Τράπεζα της Ελλάδος θα την αναγνωρίζει κατά 

περίπτωση, χωρίς να προβεί η ίδια σε αντιστοίχιση.

γ. Το μέσο μέτρησης της προβλεπτικής ικανότητας των πιστοληπτικών 

αξιολογήσεων που θα χρησιμοποιείται είναι το τριετές σωρευτικό ποσοστό 

«αθέτησης υποχρέωσης», ήτοι το άθροισμα όλων των περιπτώσεων 

αθέτησης που έλαβαν χώρα σε δεδομένη τριετή περίοδο για όλους τους 

πιστούχους που βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα.

δ. Οι Ε.Ο.Π.Α. θα υποβάλλουν δύο διαφορετικά μέτρα σωρευτικών ποσοστών 

αθέτησης:
ί. Ο κυλιόμενος μέσος όρος του τριετούς σωρευτικού ποσοστού αθέτησης σε 
δεκαετή βάση, κατά την αρχική αίτηση, και

ϋ. τα δύο πιο πρόσφατα τριετή σωρευτικά ποσοστά αθέτησης τόσο κατά την 

αρχική αίτηση όσο και κατόπιν.

ε. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συγκρίνει το ποσοστό αθέτησης που 

καταγράφεται για κάθε βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγηση ενός Ε.Ο.Π.Α., με 

ένα ποσοστό αναφοράς που υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αθέτησης που 

εκτιμούν άλλοι Ε.Ο.Π.Α. σε έναν πληθυσμό εκδοτών που παρουσιάζει, κατά 

την άποψη της, ισοδύναμο επίπεδο πιστωτικού κινδύνου. Ειδικότερα για την 

αντιστοίχηση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων του Ε.Ο.Π.Α. με βαθμίδες
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πιστωτικής ποιότητας με βάση τον κυλιόμενο μέσο όρο του τριετούς 
σωρευτικού ποσοστού αθέτησης σε δεκαετή βάση θα χρησιμοποιούνται από 

την Τράπεζα της Ελλάδος οι παρακάτω ενδεικτικές μέσες τιμές τριετούς 

αθέτησης:

ΒΑΘΜΙΔΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 2 3 4 5 6

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ 
Μ.Ο. ΤΡΙΕΤΟΥΣ 
ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΑΘΕΤΗΣΗΣ 0,10% 0,25% 1,00% 7,50% 20,00% >20,00%

στ. Σε περίπτωση νεοσυσταθέντων Ε.Ο.Π.Α. και Ε.Ο.Π.Α. που διαθέτουν 

περιορισμένο μόνο όγκο δεδομένων για τις περιπτώσεις αθέτησης, η Τράπεζα 

της Ελλάδος θα ζητά να προσδιορίσουν ποιο μακροπρόθεσμο ποσοστό 

αθέτησης θεωρούν ότι αντιστοιχεί σε όλα τα στοιχεία που έχουν την ίδια 

πιστοληπτική αξιολόγηση. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος θα ζητά τα δύο 

πιο πρόσφατα σωρευτικά ποσοστά αθέτησης και την προβολή τους σε 

δεκαετή μέσο όρο των τριετών σωρευτικών ποσοστών αθέτησης, δηλαδή το 

ποσοστό που ο ίδιος ο Ε.Ο.Π.Α. πιστεύει ότι αποτελεί το μακροπρόθεσμο 

ποσοστό αθέτησης που αντιστοιχεί σε όλα τα στοιχεία που έχουν την ίδια 

πιστοληπτική αξιολόγηση.

ζ. Για να διαφοροποιηθούν οι σχετικοί βαθμοί κινδύνου που εκφράζονται με 

κάθε πιστοληπτική αξιολόγηση, η Τράπεζα της Ελλάδος θα λαμβάνει επίσης 

υπόψη ποιοτικούς παράγοντες όπως ο ορισμός της «αθέτησης» που δίνει ο 

Ε.Ο.Π.Α., η ομάδα ομοειδών εκδοτών που καλύπτει ο Ε.Ο.Π.Α., το φάσμα 

των πιστοληπτικών αξιολογήσεων του Ε.Ο.Π.Α. και η σημασία κάθε 
πιστοληπτικής αξιολόγησης. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να 
λαμβάνει υπόψη κατά την αντιστοίχηση πιστοληπτικών αξιολογήσεων σε 

βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας και άλλους ποιοτικούς παράγοντες όπως την 

γεωγραφική κάλυψη των δεδομένων του Ε.Ο.Π.Α. (π.χ. στοιχεία με 

περιπτώσεις αθέτησης από μια συγκεκριμένη περιοχή ή από πολλές χώρες), 

τα χαρακτηριστικά του συστήματος αξιολόγησης του Ε.Ο.Π.Α. (π.χ. στατικό ή 

όχι) κλπ.

η. Ο Ε.Ο.Π.Α. θα πρέπει να ανακοινώνει σε ετήσια βάση στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, τα ποσοστά αθέτησης, προκειμένου η Τράπεζα της Ελλάδος να
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είναι σε θέση να αξιολογήσει αν η αντιστοίχιση των πιστολητττικών 
αξιολογήσεων στις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας χρειάζεται να αλλάξει. 

Ειδικότερα η Τράπεζα της Ελλάδος θα παρακολουθεί για κάθε βαθμίδα 

πιστωτικής ποιότητας τα δύο πιο πρόσφατα τριετή σωρευτικά ποσοστά 

αθέτησης και θα τα συγκρίνει με τα παρακάτω επίπεδα σωρευτικών 

ποσοστών αθέτησης:

ί. Το «επίπεδο παρακολούθησης». 

μ. Το «ανώτατο επίπεδο».

ΒΑΘΜΙΔΑ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 2 3 4 5 6

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 0,80% 1,00% 2,40% 11,00% 28,60% >28,60%

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1,20% 1,30% 3,00% 12,40% 35,00% >35,00%
θ. Στις περιπτώσεις υπέρβασης του «επιπέδου παρακολούθησης», η 

Τράπεζα της Ελλάδος θα διαβουλεύεται με τον Ε.Ο.Π.Α., ώστε να 

διαπιστώσει τον λόγο υπέρβασης. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει 

ότι αυτή οφείλεται σε χαλάρωση των κριτηρίων εκτίμησης του πιστωτικού 

κινδύνου, θα κατατάσσει την πιστοληπτική αξιολόγηση του Ε.Ο.Π.Α. που 

αντιστοιχεί στο ποσοστό αθέτησης για το οποίο παρατηρήθηκε υπέρβαση σε 

βαθμίδα υψηλότερου κινδύνου στην κλίμακα πιστωτικής ποιότητας, 

ι. Υπέρβαση του «ανώτατου επιπέδου» αποτελεί ισχυρή ένδειξη αδυναμίας 

εκτίμησης του πιστωτικού κίνδυνου και η Τράπεζα της Ελλάδος θα κατατάσσει 
την πιστοληπτική αξιολόγηση του Ε.Ο.Π.Α. σε βαθμίδα υψηλότερου κινδύνου 

στην κλίμακα πιστωτικής ποιότητας. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και 

εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει με βάση επαρκή τεκμηρίωση ότι το 
υψηλότερο παρατηρούμενο ποσοστό αθέτησης δεν οφείλεται σε αδυναμία 
εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, μπορεί να διατηρήσει την αρχική 

αξιολόγηση του Ε.Ο.Π.Α. (π.χ. αν προσδιορίσει ότι το υψηλό ποσοστό 

αθέτησης οφείλεται σε προσωρινή κατάσταση λόγω προσωρινού ή εξωγενούς 
γεγονότος).

ια. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αβεβαιότητα για την αντιστοίχιση των 

πιστολητττικών αξιολογήσεων στις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας, η Τράπεζα 

της Ελλάδος θα ακολουθεί την πιο συντηρητική προσέγγιση για την τελική 

αντιστοίχιση.
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ιβ. Στην περίπτωση που το ποσοστό αθέτησης που καταγράφεται για την 
πιστοληπτική αξιολόγηση δεδομένου Ε.Ο.Π.Α. είναι ουσιωδώς και 

συστηματικά υψηλότερο από το ενδεικτικό ποσοστό αναφοράς, η Τράπεζα 

της Ελλάδος θα κατατάσσει την πιστοληπτική αξιολόγηση του Ε.Ο.Π.Α. σε 

υψηλότερη βαθμίδα κινδύνου στην κλίμακα πιστωτικής ποιότητας, 

ιγ. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αυξήσει το συντελεστή στάθμισης που 

αποδίδεται σε συγκεκριμένη πιστοληπτική αξιολόγηση δεδομένου Ε.Ο.Π.Α. 

και εφόσον ο Ε.Ο.Π.Α. αποδείξει ότι τα ποσοστά αθέτησης που 

καταγράφονται για την πιστοληπτική του αξιολόγηση δεν είναι 

πλέονυψηλότερα από το ποσοστό αναφοράς κατά τρόπο ουσιώδη και 

συστηματικό, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να αποφασίσει να κατατάξει εκ 

νέου την πιστοληπτική αξιολόγηση του Ε.Ο.Π.Α. στην αρχική της βαθμίδα 

στην κλίμακα πιστωτικής ποιότητας.

ιδ. Η αντιστοίχιση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων στις βαθμίδες 

πιστωτικής ποιότητας για τα μερίδια ΟΣΕ δεν θα διαφοροποιείται από την 

αντιστοίχιση των θεμελιωδών πιστοληπτικών αξιολογήσεων.

2. Αντιστοίχιση των βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών αξιολογήσεων 
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αντί στοιχίζει τις βραχυπρόθεσμες πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις των Ε.Ο.Π.Α. βασιζόμενη στην αντιστοίχιση των 

μακροπρόθεσμων πιστοληπτικών αξιολογήσεων σύμφωνα με την παρ.13 και 

την εσωτερική αντιστοίχιση των βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών 

αξιολογήσεων με τις μακροπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις που έχουν 

διενεργήσει οι ίδιοι οι Ε.Ο.Π.Α. Στην περίπτωση που προκύψει ασυνέπεια 

μεταξύ των εν λόγω αντιστοιχίσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος θα διενεργεί τις 

κατάλληλες προσαρμογές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Εξισώσεις Υπολογισμού των Σταθμισμένων Ποσών & Ποσών 

Αναμενόμενης Ζημίας για την εφαρμογή της Προσέγγισης Εσωτερικών
Διαβαθμίσεων

Σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών 
κυβερνήσεων και κεντοικών τραπεζών
Εξίσωση 1: Υπολογισμός συντελεστή συσχέτισης για ανοίγματα έναντι 

επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών 

Συσχέτιση (R) = 0.12 * (1-EXP (-50*PD)) / (1-ΕΧΡ(-50)) + 0.24*[1-(1-ΕΧΡ(- 

50*PD))/(1-EXP(-50))]

ΕΧΡ(χ) συμβολίζει το ex .

Εξίσωση 2: Υπολογισμός συντελεστή προσαρμογής ληκτότητας για 

ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και 

κεντρικών τραπεζών

Συντελεστής εξομάλυνσης ληκτότητας (b) = In(PD)* (0.11852-0.05478). 

Εξίσωση 3: Υπολογισμός συντελεστή στάθμισης για ανοίγματα έναντι 

επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών 

Συντελεστής στάθμισης (RW) = (LGD * Ν [ (1 - R)-0.5 * G(PD) + {R /(I - 

R))0.5 * G(0.999)]- PD * LGD)*( 1 -1.5 *b)-1 *(1 +(M - 2.5)* δ)*12.5* 1.06 
όπου

N(x) : η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής 

τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η πιθανότητα να είναι μια κανονική τυχαία 
μεταβλητή με μέσο όρο 0 και διακύμανση 1 μικρότερη ή ίση με χ).

G (ζ): η αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης 

κανονικής τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η τιμή του χ ώστε Ν(χ)= ζ).
Εξίσωση 4: Υπολογισμός σταθμισμένου ποσού για ανοίγματα έναντι 
επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών 

Σταθμισμένο ποσό = RW * αξία ανοίγματος 

Ειδικά στις περιπτώσεις όπου :

• Εάν PD=0, RW λαμβάνεται ίσος με 0.

• Εάν PD=1, τότε :
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Εξίσωση 5: Υπολογισμός συντελεστή συσχέτισης για ανοίγματα έναντι 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ανήκουν στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο 

Συσχέτιση (R) = 0.12 * (1-EXP (-50*PD)) / (1-ΕΧΡ(-50)) + 0.24*[1-(1-ΕΧΡ(- 

50*PD)) / (1-ΕΧΡ(-50))] - 0.04 * (S-5)/45). 

όπου:

S: οι ενοποιημένες ετήσιες πωλήσεις σε εκατ. EUR και 5 <= S <= 50

Αν οι ενοποιημένες ετήσιες πωλήσεις είναι κάτω των € 5 εκατ. τότε το ,:S =. 5

Σταθμισμένα ποσά ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής
Εξίσωση 6: Υπολογισμός συντελεστή συσχέτισης για ανοίγματα λιανικής 

τραπεζικής

Συσχέτιση (R) = 0.03 * (1-EXP(-35*PD)) / (1-ΕΧΡ(-35)) + 0.16 * [1-(1-ΕΧΡ (- 
35*PD)) / (1 -EXP (-35))].

Εξίσωση 7:Υπολογισμός συντελεστή στάθμισης για ανοίγματα λιανικής 

τραπεζικής

Συντελεστής στάθμισης (RW) = (LGD * Ν[(1 - R)-0.5 * G(PD) + (R /(I -

R))0.5 * G(0.999)]- PD * LGD)*12.5*1.06

όπου

N(x): η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης κανονικής 

τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η πιθανότητα να είναι μια κανονική τυχαία 

μεταβλητή με μέσο όρο 0 και διακύμανση 1 μικρότερη ή ίση με χ).

G(z): η αντίστροφη αθροιστική συνάρτηση κατανομής μιας τυποποιημένης 

κανονικής τυχαίας μεταβλητής (δηλαδή η τιμή του χ ώστε Ν(χ)= ζ).
Εξίσωση 8: Υπολογισμός σταθμισμένου ποσού για ανοίγματα λιανικής 
τραπεζικής

Σταθμισμένο ποσό = RW * αξία ανοίγματος

Ποοσαουονή σταθυισυένων ποσών via πεοιπτώσεκ εωαουονήσ «Διπλήο 
Αθέτησης»
Εξίσωση 9: Σταθμισμένο ποσό = RW * αξία ανοίγματος * (0,15 + 
160*PDpp), όπου:

PDpp: πιθανότητα αθέτησης (PD) του παρόχου πιστωτικής προστασίας.

RW: ο συντελεστής στάθμισης που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την 

κατάλληλη εξίσωση για το καλυμμένο με πιστωτική προστασία άνοιγμα, με:
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PD: το PD του οφειλέτη

LGD: η τιμή του LGD για συγκρίσιμο άμεσο άνοιγμα έναντι του παρόχου της 

προστασίας.

b: συντελεστής εξομάλυνσης που υπολογίζεται με την εξίσωση 3 με βάση το 

χαμηλότερο μεταξύ των PD του παρόχου προστασίας και του οφειλέτη. 

Σταθυισυένσ ποσά ανοινυάτων via άλλα στοιχεία ενεονητικού εκτός 
πιστωτικών υπονρεώσεων.
Εξίσωση 10: Υπολογισμός σταθμισμένου ποσού για άλλα στοιχεία

ενεργητικού εκτός των πιστωτικών υποχρεώσεων 

Σταθμισμένο ποσό = 100%* αξία ανοίγματος

Ποσά αναυενόυενηο Cnuidc via ανοίνυατα έναντι επιχειρήσεων, ιδουυάτων. 
κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών και λιανικήο τραπεζικής 
Εξίσωση 11: Υπολογισμός αναμενόμενης ζημίας (ως ποσοστό) για

ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων, 

κεντρικών τραπεζών & λιανικής τραπεζικής 

Αναμενόμενη ζημία (EL) = PD χ LGD

Εξίσωση 12: Υπολογισμός του ποσού αναμενόμενης ζημιάς για ανοίγματα 

έναντι επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών 

τραπεζών και λιανικής τραπεζικής 

Ποσό αναμενόμενης ζημίας = EL χ αξία ανοίγματος.

Η αναμενόμενη ζημία για στοιχεία ενεργητικού εκτός των πιστωτικών 

υποχρεώσεων ισούται με 0.
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