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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται το Νέο Πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας της 

Βασιλείας, έτσι όπως θεσπίστηκε από την Επιτροπή Βασιλείας για την εποπτεία των 

τραπεζών (Basel Committee on Banking Supervision). 

Στο 1
ο
 Κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους κανόνες που αφορούν το Σύμφωνο της 

Βασιλείας Ι (1988), καθώς και εκείνους που αφορούν το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ (2002). 

Επιπλέον, γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο παραπάνω Συμφώνων και παρουσιάζονται οι 

μέθοδοι υπολογισμού του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου. 

Στο 2
ο
 Κεφάλαιο πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση του νομοθετικού 

πλαισίου της Βασιλείας για την εφαρμογή σε διεθνές, κοινοτικό, αλλά και εθνικό επίπεδο. 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι επιπτώσεις του νέου συμφώνου στην κεφαλαιακή θέση και την 

αποτελεσματικότητα των τραπεζών, καθώς και οι στόχοι και οι ωφέλειες των κανόνων της 

Βασιλείας. 

Στο 3
ο
 Κεφάλαιο εξετάζεται αναλυτικά η ελληνική τραπεζική νομοθεσία, καθώς και 

οι επιπτώσεις των εποπτικών κανόνων στην ελληνική πραγματικότητα. 

Στο 4
ο
 Κεφάλαιο υπολογίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια με βάση τον λειτουργικό 

κίνδυνο. Ακόμη, αναλύονται οι τρεις μέθοδοι υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου (Η 

μέθοδος του Βασικού Δείκτη, η Τυποποιημένη μέθοδος και η Εξελιγμένη προσέγγιση). 

Στο 5
ο
 Κεφάλαιο παραθέτουμε την οικονομετρική προσέγγιση που 

πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τις έξι μεγαλύτερες τράπεζες του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος (Εθνική, Alpha, Eurobank, Αγροτική, Εμπορική, Πειραιώς). Σκοπός είναι η 

διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.   

Στο 6
ο
 Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της διπλωματικής 

εργασίας πάνω στην εφαρμογή των εποπτικών κανόνων της Βασιλείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

 

 

 τραπεζική εποπτεία έχει μακρά ιστορία, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, όπου στις αρχές του αιώνα αποτέλεσε σημαντικό τομέα άσκησης 

πολιτικής. Ο μεγάλος αριθμός πτωχεύσεων τραπεζών, ιδιαίτερα στην 

περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, υπήρξε η βασική αιτία για το ενδιαφέρον των οικονομικών 

αρχών στο ζήτημα της επόπτευσης του τραπεζικού συστήματος. Η έμφαση δόθηκε τότε 

στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του αποταμιευτικού κοινού στα τραπεζικά 

ιδρύματα, ενώ δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταρρεύσεις 

τραπεζών και στροφή του κοινού προς τον χρυσό ήταν οι κύριες εμπειρίες της Αυστρίας και 

της Γερμανίας κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης και ως εκ τούτου η σταθερότητα του 

τραπεζικού συστήματος αποτέλεσε κεντρικό οικονομικό στόχο. Μετά τη δεκαετία του ’30, 

το πρόβλημα των πτωχεύσεων των τραπεζών υποχώρησε σε μεγάλο βαθμό. Η ένταση του 

εποπτικού ελέγχου μειώθηκε τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και στην ηπειρωτική 

Ευρώπη. Από τη δεκαετία του ’70 και μετά, οι τραπεζικές κρίσεις γίνονται συχνότερες σε 

ένα διεθνοποιημένο πλέον τραπεζικό περιβάλλον. Συνεπώς, η εποπτεία της διεθνούς 

τραπεζικής αποτελεί ένα πιο πρόσφατο φαινόμενο στην οικονομική ιστορία. Κύριο 

χαρακτηριστικό της ήταν ότι κάθε ρυθμιστική παρέμβαση αποτελούσε αντίδραση σε 

κάποια σημαντική διεθνή τραπεζική κρίση. Εντούτοις, τα τραπεζικά ιδρύματα με διεθνή 

παρουσία παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό κάτω από τον έλεγχο των εποπτικών αρχών της 

χώρας καταγωγής τους, ενώ ο υπερ-εθνικός συντονισμός των πρακτικών τραπεζικής 

εποπτείας εμποδίστηκε από θεσμικές διαφορές, ιδιαίτερες εθνικές συνήθειες και 

ολιγοπωλιακές δομές. 

Μετά την κατάρρευση της γερμανικής τράπεζας Herstatt, το 1974, και της 

αμερικανικής Franklin National, το ενδιαφέρον των οικονομικών αρχών στράφηκε στην 

αλληλεξάρτηση των επιμέρους εθνικών τραπεζικών συστημάτων. Αυτό οδήγησε στη 

δημιουργία της Επιτροπής για την Τραπεζική Εποπτεία υπό την αιγίδα της Τράπεζας 

Διεθνών Διακανονισμών. Αυτή η Επιτροπή υπήρξε πρόδρομος της Επιτροπής της Βασιλείας 

Η 
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για την Τραπεζική Εποπτεία
1
. Έτσι, το 1974 συστάθηκε η Επιτροπή Βασιλείας με μέλη της τις 

κεντρικές τράπεζες και άλλες εποπτικές αρχές από τα κράτη-μέλη του «Group of Ten»
2
. 

Σήμερα τα μέλη της Επιτροπής προέρχονται από την Αυστραλία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, τον 

Καναδά, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ινδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Κορέα, το 

Λουξεμβούργο, το Μεξικό, τις Κάτω Χώρες, τη Ρωσία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο σημερινός πρόεδρος της Επιτροπής 

είναι ο κ. Nout Wellink, ο οποίος διατελεί πρόεδρος της ολλανδικής τράπεζας. Η Επιτροπή 

συνεδριάζει τακτικά τέσσερις φορές ετησίως, ενώ διαθέτει και τέσσερις υποεπιτροπές που 

συνεδριάζουν επίσης σε τακτά διαστήματα. Στην Εικόνα 1.1. φαίνεται το Οργανόγραμμα της 

Επιτροπής. Τα μέλη αντιπροσωπεύονται από την κεντρική τράπεζά τους ή από την αρχή, 

που είναι αρμόδια για την εποπτεία των τραπεζικών επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 (Βλ. αναφορά 20)   
2 Μέλη της ήταν τα κράτη: ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς, Ολλανδία, Ιταλία, 

Ελβετία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία και Βέλγιο. 
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Εικόνα 1.1. Οργανόγραμμα Επιτροπής Βασιλείας 

 

Πηγή: www.bis.org 

 

Δεν είναι διεθνής οργανισμός, αλλά μια «de facto» οργάνωση χωρίς νομική 

προσωπικότητα που λειτουργεί με την υποστήριξη της γραμματείας της Τράπεζας Διεθνών 

Διακανονισμών (Bank of International Settlements)
3
, η οποία εδρεύει στην πόλη Βασιλεία 

της Ελβετίας. Ο κ. Stefan Walter είναι ο τωρινός Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής.
 

Οι 

κανόνες που περιέχονται στις εκθέσεις της δεν έχουν νομική δεσμευτικότητα, αλλά 

αποτελούν «γενικές κατευθυντήριες γραμμές καλής πρακτικής». Οι στόχοι της Επιτροπής 

της Βασιλείας είναι: 

� Η διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

� Η διαμόρφωση ισοδυνάμων όρων ανταγωνισμού, κυρίως σε διεθνές επίπεδο, τόσο 

μεταξύ των διεθνώς δραστηριοποιημένων τραπεζών, όσο και μεταξύ των τραπεζών 

και των επενδυτικών εταιρειών. 

                                                 
3 (Βλ. αναφορά 18)   
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Μολονότι οι κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχουν νομικά 

εξαναγκαστικό χαρακτήρα, η επιρροή του έργου της είναι ιδιαίτερα σημαντική και εκτός 

του κύκλου των νομισματικών και εποπτικών αρχών που συμμετέχουν στη σύνθεσή της. 

Μεγάλο τμήμα του έργου της έχει υιοθετηθεί από τις εποπτικές αρχές πολλών κρατών, που 

δεν συμμετέχουν στη σύνθεσή της. Επιπλέον, το έργο της έχει καθοριστική επίδραση στη 

διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά την προληπτική εποπτεία των 

τραπεζών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και κατ’ εξοχήν στη θεματική της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών. Συγκεκριμένα, τόσο το αρχικό πλαίσιο, όσο και το πλαίσιο που 

καθιερώθηκε με το νέο Σύμφωνο έχει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενσωματωθεί πλήρως στην 

κοινοτική νομοθεσία. Οι δύο βασικές κοινοτικές πράξεις με τις οποίες επήλθε η 

ενσωμάτωση του νέου πλαισίου είναι η Οδηγία 2006/48/EK για την ανάληψη και την 

άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και η Οδηγία 2006/49/ΕΚ για την 

επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών 

ιδρυμάτων.  

Το σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών υπογράφηκε αρχικά το 

1988, τροποποιήθηκε το 1996 (οπότε και συμπεριλήφθηκαν οι κίνδυνοι αγοράς) και τον 

Ιούνιο 2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης του νέου Συμφώνου Κεφαλαιακής 

Επάρκειας (Basel II). 

 

 

1.1. Το Σύμφωνο της Βασιλείας Ι 

 

Βάση του πλαισίου που έχει διαμορφώσει η Επιτροπή της Βασιλείας για την 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αποτελεί το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988 (Basle 

Capital Accord)
4
, οι διατάξεις του οποίου αφορούν δύο συναφή θέματα: 

� τη μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των διεθνών τραπεζών για 

την κάλυψη έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο (και τον κίνδυνο 

χώρας) από στοιχεία ενεργητικού και εκτός ισολογισμού, και 

                                                 
4 (Βλ. αναφορά 6)   
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� τον καθορισμό των στοιχείων των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, με τα οποία οι 

τράπεζες δικαιούνται να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου και των κινδύνων αγοράς. 

Η πρακτική της Διαχείρισης Κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξελίχθηκε 

ταχύτητα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 ως σήμερα. Βασικότερες αιτίες ήταν η 

απελευθέρωση των αγορών, η αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών εργαλείων με την εισαγωγή των 

παραγώγων, καθώς επίσης και η χρήση της τεχνολογίας σε επίπεδο συναλλαγών, αλλά και 

σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού 

κινδύνου προήρθαν, κυρίως, από την έλλειψη σωστής διαχείρισης του δανειακού 

χαρτοφυλακίου των ιδρυμάτων. Είναι η πρώτη φορά που συνδέεται το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων με τον πιστωτικό κίνδυνο και καθιερώνεται ο συντελεστής φερεγγυότητας για 

την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Ως Συντελεστής Φερεγγυότητας ορίζεται ο 

λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος προς τα στοιχεία του Ενεργητικού 

και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σταθμισμένα με τον κίνδυνο τους
5
.  

Το πρώτο Σύμφωνο της Βασιλείας
6
, γνωστό ως Βασιλεία Ι, εστιάζει στην κεφαλαιακή 

επάρκεια των τραπεζών. Ο κίνδυνος κεφαλαιακής επάρκειας, δηλαδή ο κίνδυνος από μια 

απροσδόκητη απώλεια, ταξινομείται σε πέντε κατηγορίες (0%, 10%, 20%, 50%, 100%). 

Συγκεκριμένα, το σύμφωνο αυτό προσδιορίζει τα στοιχεία και την ποιότητα των ιδίων 

κεφαλαίων των τραπεζών και ομαδοποιεί σε βασικές κατηγορίες τα εντός και εκτός 

ισολογισμού στοιχεία τους, ανάλογα με τον τεκμαιρόμενο πιστωτικό κίνδυνο που 

εμπεριέχουν. Έτσι το Σύμφωνο της Βασιλείας επέβαλλε ένα ελάχιστο ενιαίο δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας, 8%, και εναρμόνισε για πρώτη φορά το διεθνές εποπτικό 

σύστημα. Σύμφωνα με το σύμφωνο της Βασιλείας Ι είναι: 

αγοράς Κίνδυνος   κίνδυνοςΠιστωτικός

 κεφάλαιαΕποπτικά

+
 

(με δεδομένους τους συντελεστές στάθμισης κινδύνων). Επιπλέον, πρέπει το παραπάνω 

κλάσμα να είναι μεγαλύτερο από 8%. Η διεθνής αποδοχή του συμφώνου υπήρξε 

εντυπωσιακή και ειδικά στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντίστοιχες 

                                                 
5 (Βλ. αναφορά 19)   
6 Το Σύμφωνο της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards). 
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διατάξεις ενσωματώθηκαν στο κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο της τραπεζικής εποπτείας, με 

αποτέλεσμα την αναμφισβήτητη ενίσχυση της φερεγγυότητας των τραπεζών κατά την 

προηγούμενη και τρέχουσα δεκαετία. Η ύπαρξη υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας 

είναι βεβαίως αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την εξασφάλιση της σταθερότητας 

του τραπεζικού συστήματος. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ποιοτικών χαρακτηριστικών, 

όπως το καλό μάνατζμεντ και η υγιής δομή της τράπεζας, η ύπαρξη επαρκών συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου, η ανάπτυξη διαδικασιών χορήγησης δανείων και η συνετή διαχείριση 

χαρτοφυλακίου, που είναι εξίσου απαραίτητα. 

Όμως, η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίστηκε από μεγάλη μεταβλητότητα στις 

παραμέτρους της αγοράς και του συναλλάγματος και ιδιαίτερα στα επιτόκια, με 

αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Με 

αφορμή τη νέα χρηματοοικονομική κατάσταση οι εποπτικές αρχές επέκτειναν τους ήδη 

υπάρχοντες κανόνες και θέσπισαν νέους δίνοντας περισσότερο έμφαση στην εφαρμογή 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων και στον κίνδυνο αγοράς με την επιβολή του Δείκτη 

Κεφαλαιακής Επάρκειας. Για το λόγο αυτό, το σύμφωνο της Βασιλείας συμπληρώθηκε 

προκειμένου να καλύψει με κεφαλαιακές απαιτήσεις και τον κίνδυνο αγοράς
7
.  

Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1990 εμφανίστηκαν περιπτώσεις καταστροφικών 

ζημιών σε πιστωτικά ιδρύματα εξαιτίας κινδύνων που προέρχονταν από ατέλειες του 

πλαισίου λειτουργίας. Με αφορμή κάποιες χρηματοοικονομικές δυσλειτουργίες και 

πτωχεύσεις σε πιστωτικά ιδρύματα γεννήθηκε η ανάγκη διαχείρισης ενός 

πρωτοεμφανιζόμενου τύπου κινδύνου, του λεγόμενου Λειτουργικού Κινδύνου.  

Το 1999 η Επιτροπή της Βασιλείας έδωσε στη δημοσιότητα το αναθεωρημένο 

έγγραφο του 1988 προς σχολιασμό σε θέματα πιστωτικού κινδύνου. Το νέο κείμενο 

οδήγησε σε συνεχείς διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών φορέων. Η βασική μεθοδολογία 

του πρώτου αναθεωρημένου Συμφώνου της Βασιλείας αφορά άμεσα τα εποπτικά ίδια 

κεφάλαια. Οι σταθμίσεις πιστωτικού κινδύνου ορίζονται ανά κατηγορία οφειλέτου, δηλαδή 

μικρότερου πιστωτικού κινδύνου, και είναι οι κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές 

τράπεζες, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις. 

Επίσης, οι σταθμίσεις πιστωτικού κινδύνου έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και τραπεζών θα 

βασίζονται σε διαχωρισμό των κρατών ανάλογα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Αυτό σημαίνει ότι 

                                                 
7 ΠΔ/ΤΕ 2397/7.11.96 
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τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ θα ανήκουν σε Α’ Ζώνη πιστωτικού κινδύνου, ενώ τα λοιπά κράτη 

θα είναι σε Β’ Ζώνη υψηλότερου κινδύνου. Ακόμη, οι βραχυπρόθεσμες διατραπεζικές 

τοποθετήσεις ορίζονται σε 12 μήνες
8
.  

Παρά τα ανωτέρω επιτεύγματα, ο σχεδιασμός του κανόνα κεφαλαιακής επάρκειας 

του 1988 έλαβε αποκλειστικά υπόψη τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος της 

δεκαετίας του ’80. Γι’ αυτό και κρίνεται ανεπαρκής για τις ανάγκες του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού τομέα του 21ου αιώνα. Πιο συγκεκριμένα, η κριτική εστιάζεται σε 

τέσσερα κυρίως σημεία
9
: 

1. Οι τράπεζες μπορούσαν να προσαρμόσουν σταδιακά τη συμπεριφορά τους, 

ώστε να ικανοποιούν τον κανόνα του Συμφώνου της Βασιλείας, αξιοποιώντας 

νομικά κενά ή ατέλειες, προβαίνοντας σε arbitrage κεφαλαίων και τιτλοποιώντας 

επιχειρηματικά δάνεια. 

2. Η απουσία σοβαρής διαφοροποίησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων στον 

κανόνα του Συμφώνου της Βασιλείας ανάλογα με το ύψος του πιστωτικού 

κινδύνου αποτελούσε κίνητρο για ορισμένες τράπεζες να επιδίδονται σε 

δανεισμό υψηλού κινδύνου. Για παράδειγμα, αν και υπήρχαν σημαντικές 

διαφορές στο ύψος του πιστωτικού κινδύνου μεταξύ των τοποθετήσεων στις 

διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ, το Σύμφωνο της Βασιλείας επέβαλλε ότι η έκθεση σε 

δανεισμό προς τις χώρες αυτές γενικά σταθμίζεται έναντι του κινδύνου με 

ποσοστό 0%. Αυτό οδηγούσε σε μία υποκατάσταση των στοιχείων του 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου, που έχουν μέτρια απόδοση, με στοιχεία που 

ενσωματώνουν υψηλό κίνδυνο. Η υποκατάσταση αυτή είναι φυσικό αποτέλεσμα 

της θετικής συσχέτισης που υφίσταται ανάμεσα στον κίνδυνο και την απόδοση 

κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Εάν η κεφαλαιακή απαίτηση για μία ευρεία 

ομάδα στοιχείων ενεργητικού είναι η ίδια, μία μέση τράπεζα που επιθυμεί να 

μεγιστοποιήσει τα κέρδη της θα επιλέξει οριακά να χορηγήσει πιστώσεις που 

ενσωματώνουν υψηλότερους κινδύνους. 

3. Οι σταθμίσεις που προέβλεπε το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988 για τα 

στοιχεία του ενεργητικού βασίζονταν αποκλειστικά στην έκθεση στον πιστωτικό 

                                                 
8 (Βλ. αναφορά 19)   

9 (Βλ. αναφορά 20)   
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κίνδυνο. Αγνοούσε, επομένως, άλλες μορφές τραπεζικών κινδύνων, όπως ο 

κίνδυνος επιτοκίου, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο νομικός κίνδυνος κ.λπ. 

4. Οι κανόνες της Βασιλείας σχεδιάστηκαν για την εποπτεία των δραστηριοτήτων 

των διεθνών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανικές χώρες. 

Εντούτοις, η λογική των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας έχει υιοθετηθεί από 

πολλές χώρες του κόσμου. Ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 

εφαρμόζεται σε τραπεζικά ιδρύματα και επενδυτικές εταιρείες ανεξάρτητα από 

το μέγεθός τους. Στον βαθμό, ωστόσο, που ο τομέας των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών γίνεται περισσότερο πολύπλοκος, οι γενικευμένοι κανόνες 

κεφαλαιακής επάρκειας καθίστανται αναποτελεσματικοί. Τέλος, οι σταθμίσεις 

στον κανόνα κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας ήταν κατά το μάλλον ή ήταν 

αυθαίρετες. 

 

 

 

1.2. Το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ 

 

Η συνειδητοποίηση των αδυναμιών του συμφώνου της Βασιλείας Ι, αλλά και η πίεση 

της αγοράς οδήγησε στην έναρξη των εργασιών για την αναθεώρησή του από την Επιτροπή 

Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όφειλε να 

αναθεωρήσει τις οδηγίες περί κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίες σε αντίθεση με τις 

συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας είναι υποχρεωτικές. Το 2001, η Επιτροπή Βασιλείας 

εξέδωσε και νέο έγγραφο, στο οποίο παρουσιάζονται με λεπτομερέστερο τρόπο οι 

αναθεωρημένες προτάσεις, με προβλεπόμενο χρόνο εφαρμογής το 2004. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση με τη σειρά της εξέδωσε κείμενο προς σχολιασμό, το οποίο ουσιαστικά στήριζε το 

έγγραφο της Βασιλείας, αλλά εστίαζε περισσότερο σε θέματα που αφορούσαν 

αποκλειστικά τη Νομισματική Ένωση και αποτέλεσε βάση για την εναρμόνιση της Βασιλείας 

στα πλαίσια της Ευρωζώνης.  

Έτσι, στις 26 Ιουνίου 2004 εκδόθηκε το αναθεωρημένο εποπτικό πλαίσιο της 

Κεφαλαιακής Επάρκειας, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙ και πρόκειται να εφαρμοστεί 

πλήρως μέχρι το 2015. Εστιάζει σε τρεις κύριες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 

ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, του εποπτικού ελέγχου και της πειθαρχίας της 
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αγοράς, οι οποίες είναι γνωστές ως τρεις πυλώνες. Σκοπός είναι να ενισχυθούν και να 

εποπτευθούν οι διεθνείς τραπεζικές απαιτήσεις. Οι βασικοί στόχοι
10

 του νέου Συμφώνου 

συνίστανται στα ακόλουθα: 

� Να αποδοθεί έμφαση στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και στη διαφάνεια της 

αγοράς. 

� Η επαρκής κάλυψη του συνόλου των χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων. 

� Η σταδιακή σύγκλιση του ύψους των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς το 

οικονομικό κεφάλαιο των τραπεζών, μέσω της αναγνώρισης από τις εποπτικές αρχές 

της αποτίμησης του κινδύνου που πραγματοποιούν οι ίδιες οι τράπεζες.  

Το νέο σύμφωνο της Βασιλείας απαρτίζεται από τρεις πυλώνες
11

:  

I. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τον καθορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την κάλυψη 

του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου. 

II. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον καθορισμό του σκοπού στον οποίο αποβλέπει η 

διαδικασία της αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών από τις εποπτικές 

αρχές, καθώς και την θέσπιση των γενικών αρχών και κριτηρίων που θα διέπουν την 

διαδικασία αυτή. 

III. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς μέσω της 

δημοσιοποίησης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.  

Οι τρεις αυτοί πυλώνες του νέου Συμφώνου είναι αμοιβαίως αλληλοενισχυόμενοι. 

Αναμφίβολα, η αποτελεσματικότητα των κανόνων του πρώτου πυλώνα εξαρτάται 

καθοριστικά από την ικανότητα των εποπτικών αρχών να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή 

τους μέσω των εξουσιών του 2
ου

 πυλώνα. Επίσης, οι αυξημένες υποχρεώσεις 

γνωστοποίησης στοιχείων του 3
ου

 πυλώνα διαμορφώνουν τα κατάλληλα κίνητρα για τη 

βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που αναπτύσσουν οι τράπεζες. 

Τέλος, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, όπως είπαμε και 

παραπάνω, αντιπροσωπεύει την αναλογία μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας και 

των στοιχείων του ενεργητικού (εντός και εκτός ισολογισμού), τα οποία έχουν 

αντισταθμιστεί ανάλογα με τον κίνδυνο που έχει αποφασιστεί ότι τους αντιστοιχεί. 

Σύμφωνα με το νέο σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ υπολογίζεται ως εξής:  

                                                 
10 (Βλ. αναφορά 6)   
11 (Βλ. αναφορά 3)   
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 κίνδυνοςόςΛειτουργικ  αγοράς Κίνδυνος   κίνδυνοςΠιστωτικός

 κεφάλαιαΕποπτικά

++
. 

 

 

 

1.2.1. Πρώτος πυλώνας - Ελάχιστες Κεφαλαιακές απαιτήσεις (Minimum Capital 

Requirements) 

 

Ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων, οι ελάχιστες απαιτήσεις του 8% των ιδίων 

κεφαλαίων σε σχέση με το σταθμισμένο ενεργητικό και οι διατάξεις αναφορικά με την 

εποπτική μεταχείριση των κινδύνων αγοράς παραμένουν αμετάβλητες. Η κύρια 

διαφοροποίηση έγκειται στην μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβανομένης και της 

εποπτικής αντιμετώπισης των μέσων και τεχνικών μείωσης του εν λόγω κινδύνου, καθώς 

και στην καθιέρωση επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο.  

Αναλυτικότερα, ο πρώτος πυλώνας
12

 του νέου Σύμφωνου επιφέρει τις εξής αλλαγές 

στο ισχύον πλαίσιο:  

(α) Τροποποιεί την ισχύουσα τυποποιημένη μέθοδο (standardized approach) για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η νέα τυποποιημένη μέθοδος διατηρεί τη 

λογική της υφιστάμενης μεθόδου με την απόδοση προκαθορισμένων συντελεστών 

στάθμισης κινδύνου. Εντούτοις επιτυγχάνει μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τον κίνδυνο, 

στο μέτρο που οι συντελεστές κινδύνου προσδιορίζονται ανάλογα με τη διαβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας του αντισυμβαλλομένου.  

(β) Αναγνωρίζει τη μέθοδο υπολογισμού βάσει εσωτερικών συστημάτων 

διαβάθμισης (internal ratings based approach - IRB), μέθοδο η οποία παρέχει στις τράπεζες 

δύο εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού, ανάλογα με το βαθμό εξέλιξης των εσωτερικών 

τους συστημάτων διαβάθμισης κινδύνου:  

� τη θεμελιώδη μέθοδο (foundation approach) και 

� την προηγμένη μέθοδο (advanced approach).  

Για τον υπολογισμό των σταθμίσεων των κινδύνων χρειάζεται η εκτίμηση τεσσάρων 

παραμέτρων
13

: 

                                                 
12 (Βλ. αναφορά 4)   
13 (Βλ. αναφορά 11) 



Βασιλεία ΙΙ & Τραπεζικό σύστημα (Μελέτη Περίπτωσης)   
 

16 

� Η πρώτη παράμετρος σχετίζεται με την πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του 

αντισυμβαλλόμενου (PD - Probability of Default) και απεικονίζει την 

πιστοληπτική του ικανότητα. Μετράει την πιθανότητα αδυναμίας κάλυψης των 

υποχρεώσεων του πελάτη εντός δεδομένης χρονικής περιόδου.  

� Η δεύτερη παράμετρος κινδύνου (LDG - Loss Given Default) δίνει μια εκτίμηση 

της μέσης αναμενόμενης ζημίας, το ποσοστό της χρηματοδότησης το οποίο δεν 

θα εισπραχθεί, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του. Το μέγεθος της LDG εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος των 

εξασφαλίσεων και των εγγυήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί.  

� Η τρίτη παράμετρος, η έκθεση του αντισυμβαλλόμενου σε περίπτωση αθέτησης 

της υποχρέωσής του (EAD - Exposure At Default) δίνει την εκτίμηση του 

χρηματοδοτικού ανοίγματος.  

� Το μέγεθος της εναπομένουσας διάρκειας μέχρι τη λήξη των απαιτήσεων (Μ - 

Maturity) μετράει το χρονικό διάστημα που απομένει ως τη λήξη του 

ανοίγματος.  

Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραμέτρων πρέπει να γίνει πλήρως 

τεκμηριωμένα και να ανανεώνεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Παράλληλα απαιτείται η 

προσαρμογή των αποτελεσμάτων (calibration), έτσι ώστε οι εκτιμήσεις να αντικατοπτρίζουν 

την αναμενόμενη συμπεριφορά τους. Διαφορετικά οι όποιες διαφορές θα πρέπει να 

αποδειχθεί ότι δεν οφείλονται σε συστηματικούς παράγοντες, αλλά σε τυχαίο θόρυβο. Στην 

Εξελιγμένη μέθοδο των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης οι εκτιμήσεις των PD, LDG, 

EAD και Μ παρέχονται από την τράπεζα βάσει των εκτιμήσεών της και των κατάλληλων 

ιστορικών δεδομένων, ενώ για την εκτίμηση του Μ υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης για 

κάποια χρηματοδοτικά ανοίγματα. Αντίθετα, στη Θεμελιώδη προσέγγιση μόνο η τιμή του 

PD παρέχεται από το υπάρχον χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων, καθώς οι σταθμίσεις των LDG, 

EAD και Μ τίθενται από την Επιτροπή
14

. Στον Πίνακα 1.1. βλέπουμε τις παραπάνω 

παραμέτρους. 

                                                 
14 (Βλ. αναφορά 11) 
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Πίνακας 1.1. Παράμετροι μεθόδων εσωτερικών αξιολογήσεων
15

 

 

Πηγή: www.hba.gr 

 

(γ) Διαμορφώνεται αναλυτικό πλαίσιο για την εποπτική μεταχείριση των 

τιτλοποιημένων απαιτήσεων (πλαίσιο που εξέλιπε εντελώς από το αρχικό Σύμφωνο).  

(δ) Οι τράπεζες, που πληρούν προϋποθέσεις, θα μπορούν να χρησιμοποιούν 

μεθόδους άμβλυνσης του κινδύνου για να μειώσουν τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις τους, 

όπως:  

� τις εξασφαλίσεις,  

� τις εγγυήσεις και τα πιστωτικά παράγωγα, και  

� το συμψηφισμό στοιχείων εντός ισολογισμού.  

(ε) Τέλος, εισάγονται για πρώτη φορά κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου. Στην έννοια του εν λόγω κινδύνου εμπίπτουν οι ζημίες που 

οφείλονται:  

� στην ανεπάρκεια/ακαταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών και 

συστημάτων,  

� σε ανθρώπινο παράγοντα, ή  

� σε εξωτερικά αίτια.  

 

 

1.2.2. Δεύτερος πυλώνας - Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (Supervisory Review 

Process) 

 

Ο δεύτερος πυλώνας του Συμφώνου της Βασιλείας στοχεύει να ενθαρρύνει την 

τήρηση υψηλών προδιαγραφών στη διαφάνεια και παρουσίαση των αναλαμβανόμενων 

                                                 
15 (Βλ. αναφορά 7) 
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κινδύνων.  Μέσα από το αναθεωρημένο Σύμφωνο δίνεται η δυνατότητα στα τραπεζικά 

ιδρύματα να αναπτύξουν εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου σε 

διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας, ώστε να επιτευχθεί ακριβέστερη στάθμιση κινδύνου με 

την έγκριση των εποπτικών αρχών
16

.  

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

έχουν ανεπαρκές σύστημα διαχείρισης κινδύνων, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις μέσω 

υψηλότερων περιθωρίων επιτοκίου στο διατραπεζικό δανεισμό και στο εκδιδόμενο χρέος. 

Η διαφάνεια των στοιχείων είναι υποχρεωτική και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους 

τομείς, οι οποίοι αφορούν κυρίως στοιχεία για την κεφαλαιακή επάρκεια και τη σύνθεση 

των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, την αναλυτική παρουσίαση των εκθέσεων σε κίνδυνο ανά 

προϊόν και την διαφάνεια των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων.  

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

κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων πέραν των μηχανισμών του πρώτου 

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

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

που αναλαμβάνουν. Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους κινδύνους, καθώς και τις 

διαδικασίες παρακολούθησης και μέτρησης αυτών και δύνανται να απαιτούν πρόσθετες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του πρώτου πυλώνα ή κάποιοι κίνδυνοι, που δεν αντιμετωπίζονται από τον 

πρώτο πυλώνα, δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς με κεφάλαια από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Συγκεκριμένα, ο δεύτερος πυλώνας αρθρώνεται γύρω από τέσσερις βασικές αρχές
17

:  

� Πρόβλεψη διαδικασιών από τα πιστωτικά ιδρύματα για την εσωτερική αξιολόγηση 

της κεφαλαιακής τους επάρκειας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για τη διατήρηση 

του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων.  

� Καθιέρωση της εξουσίας εποπτικού ελέγχου της αρτιότητας των διαδικασιών 

διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.  

� Δυνατότητα επιβολής από την αρμόδια εποπτική αρχή κεφαλαιακής απαίτησης για 

κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου καθ’ υπέρβαση του ελαχίστου ορίου (8%) 

σε συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα.  

                                                 
16 (Βλ. αναφορά 19) 
17 (Βλ. αναφορά 4) 
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� Καθιέρωση της εξουσίας έγκαιρης παρέμβασης των εποπτικών αρχών σε περίπτωση 

επιδείνωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ενός πιστωτικού ιδρύματος.  

Η διαδικασία της εποπτικής εξέτασης (supervisory review process) του δεύτερου 

πυλώνα αποτελεί μία από τις βασικές καινοτομίες του Νέου Συμφώνου. Αντανακλά τη 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος των εποπτικών αρχών από το επίπεδο της 

μακροπροληπτικής εποπτείας σε εκείνο της μικροπροληπτικής, παρέχοντας τη δυνατότητα 

προσωποποιημένης εποπτείας των ιδρυμάτων, οι δραστηριότητες των οποίων ενέχουν 

μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο.  

 

 

1.2.3. Τρίτος πυλώνας - Πειθαρχία της Αγοράς (Market Discipline) 

 

Ο τρίτος πυλώνας εισάγει διατάξεις αναφορικά με την παρεχόμενη από τα 

πιστωτικά ιδρύματα προς το εξωτερικό πληροφόρηση για το ύψος των αναλαμβανομένων 

κινδύνων, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων αυτών και την ακολουθούμενη 

στρατηγική, προκειμένου μέσω της διαφάνειας (disclosure) να ενισχυθεί η πειθαρχία της 

αγοράς. Αφορά, επομένως, την υποχρέωση των τραπεζών να προβαίνουν σε γνωστοποίηση 

στοιχείων, τόσο ποιοτικού όσο και ποσοτικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση της 

επιβαλλόμενης από την αγορά πειθαρχίας προς τους κανόνες ορθής διαχείρισης των 

κινδύνων. Σκοπός του 3
ου

 πυλώνα είναι να παρέχονται στους συμμετέχοντες στην αγορά οι 

αναγκαίες πληροφορίες για τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά 

ιδρύματα και για τις διαδικασίες διαχείρισής τους. Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης
18

 

αφορούν σε γενικές γραμμές:  

� τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα,  

� τις διαδικασίες διαχείρισής τους, και  

� την ποιότητα των στοιχείων των ιδίων κεφαλαίων, που χρησιμοποιούνται για την 

κάλυψη των κινδύνων.  

Οι τεχνικές μεταβιβάσεως και οι πρακτικές μετρήσεως των πιστωτικών κινδύνων 

που προέρχονται από σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι τα credit 

derivatives, swap options, καθώς επίσης και από τιτλοποιήσεις ενεργητικού, απεικονίζονται 

                                                 
18 (Βλ. αναφορά 4) 
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πληρέστερα με μεγαλύτερη προσοχή. Παράλληλα αυξάνεται το φάσμα των εξασφαλίσεων 

έναντι κινδύνων και οι εγγυήσεις έναντι απαιτήσεων.  

Οι εποπτικές αρχές μπορεί πλέον να μην επιβάλλουν ειδική κεφαλαιακή απαίτηση 

για τον επιτοκιακό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου για τις τράπεζες που 

παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο λόγω ανοιγμάτων ρευστότητας μεταξύ 

παθητικού/ενεργητικού, αλλά παρακολουθούν με προσοχή την οικονομική κατάσταση της 

κάθε τράπεζας. Το σημαντικότερο γεγονός σχετικά με το νέο πλαίσιο υπολογισμού 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, που προτείνει η Επιτροπή, έχει να κάνει με ειδική κεφαλαιακή 

απαίτηση έναντι του λειτουργικού κινδύνου, το οποίο θέτει τους νέους κανόνες σε 

συνεργασία με τους εθνικούς φορείς και τις κεντρικές τράπεζες. Μέσα από το νέο πλαίσιο 

προβλέπονται ξεχωριστές κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει αντίστοιχων μεθοδολογιών 

μέτρησης. Η δυσκολία που παρουσιάζεται σχετικά με τον λειτουργικό κίνδυνο είναι ότι δεν 

είναι εύκολα μετρήσιμος και αναφέρεται σε όλα τα είδη κινδύνων που δεν μπορούν να 

χαρακτηρισθούν είτε ως κίνδυνοι αγοράς, είτε ως πιστωτικοί κίνδυνοι
19

. 

 

 

 

1.3. Σύγκριση των Κανόνων της Βασιλείας Ι και ΙΙ 

 

Το Σύμφωνο της Βασιλείας Ι, στην αρχική του μορφή, κάλυπτε μόνο τον πιστωτικό 

κίνδυνο και ουσιαστικά επέβαλε το εποπτικό κεφάλαιο (regulatory capital) να είναι 

τουλάχιστον 8% του σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets) ή, με άλλα λόγια, ο 

δείκτης φερεγγυότητας να μην υπολείπεται του 8%. Το κεφάλαιο, κατά τους κανόνες της 

Βασιλείας, είναι ευρύτερο του παραδοσιακού ορισμού της «Καθαρής Θέσης» και 

περιλαμβάνει στοιχεία όπως ομολογίες και δάνεια περιορισμένης εξασφαλίσεως 

(subordinated debt). Από την άλλη πλευρά, το σταθμισμένο ενεργητικό προέκυπτε από τη 

στάθμιση των στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με έναν συντελεστή από τους τέσσερις 

συντελεστές (0%, 20%, 50% και 100%), σύμφωνα με την κατηγορία ενεργητικού. Τελικά, το 

εποπτικό κεφάλαιο δεν έπρεπε να υπολείπεται του 8% του σταθμισμένου ενεργητικού του 

πιστωτικού ιδρύματος. 

                                                 
19 (Βλ. αναφορά 19)   
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Το Σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙ, ενώ διατηρεί τις βασικές αρχές της Βασιλείας Ι, όπως 

τον δείκτη φερεγγυότητας σε ποσοστό 8%, προχωρεί σε μια σημαντική τροποποίηση, στη 

δυνατότητα των τραπεζών να χρησιμοποιούν τα δικά τους εσωτερικά συστήματα κινδύνου 

για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, η στάθμιση των 

χορηγήσεων των τραπεζών για τον υπολογισμό του δείκτη φερεγγυότητας μπορεί να κάνει 

χρήση των αξιολογήσεων διεθνών οίκων (credit agencies, όπως Moodys, S&P κ.τ.λ.). Τέλος, 

οι καινούργιοι κανόνες λαμβάνουν υπόψη και τον λειτουργικό κίνδυνο
20

. 

 

 

1.3.1. Υπολογισμός πιστωτικού κινδύνου 

 

Για τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως είπαμε και παραπάνω, καθιερώνονται τρεις 

εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού
21

: 

1. Η Τυποποιημένη Προσέγγιση, αποτελεί φυσική συνέχεια της υφιστάμενης 

μεθοδολογίας, αλλά διαφοροποιείται κυρίως όσον αφορά (i) την αύξηση του αριθμού 

των κατηγοριών κατάταξης για τη στάθμιση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, (ii) το 

ρόλο των διαβαθμίσεων από αναγνωρισμένες εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης για 

την κατάταξη των δανείων και εν γένει των πιστοδοτήσεων σε συγκεκριμένη κατηγορία 

στάθμισης και (iii) τη διεύρυνση των μέσων και τεχνικών, που λειτουργούν ως 

αντιστάθμισμα για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι τράπεζες 

(εγγυήσεις, κ.λπ.). 

2. Η δεύτερη μέθοδος, η αποκαλούμενη Θεμελιώδης Προσέγγιση Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων, αποτελεί καινοτομία σε σχέση με το αναθεωρημένο Σύμφωνο, καθότι 

στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στα συστήματα των ιδίων των τραπεζών για την 

κατάταξη των πελατών τους σε διακριτές κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου, με βάση την 

εκτιμώμενη πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεών τους. Η πιθανότητα αθέτησης (PD) 

πρέπει να υπολογίζεται και με βάση ιστορικά, στατιστικά, στοιχεία των τραπεζών ή 

συγκρίσιμα στοιχεία φορέων, όπως οι εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Πρόσθετες 

ειδικές παράμετροι, όπως η πιθανή ζημία σε περιπτώσεις αθέτησης (LGD), θα 

                                                 
20 (Βλ. αναφορά 15)   
21 (Βλ. αναφορά 3)   
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καθορίζονται από τις διατάξεις του Συμφώνου, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η 

μέθοδος αυτή. 

3. Στην τρίτη μέθοδο, την αποκαλούμενη Προηγμένη Προσέγγιση Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων, που αποτελεί προέκταση της δεύτερης, όλες οι παράμετροι 

καθορίζονται από τις ίδιες τις τράπεζες. Ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης που απαιτείται 

για τη επιτυχή εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου οδηγεί στην εκτίμηση, ότι σε 

πρώτη φάση θα υιοθετηθεί κυρίως από μεγάλες και προηγμένες τράπεζες, με σκοπό την 

ελάφρυνση των απαιτούμενων εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, που αφορούν την κάλυψη 

του πιστωτικού κινδύνου. Αναμένεται, όμως, ότι στη συνέχεια όλο και περισσότερες 

τράπεζες να προχωρήσουν στην υιοθέτηση της προηγμένης μεθόδου για να 

εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.  

Βεβαίως η χρήση της δεύτερης και ιδίως της τρίτης μεθόδου για τον προσδιορισμό 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου θα είναι δυνατή μόνο 

εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις και κριτήρια, προκειμένου τα αποτελέσματα 

από τη χρήση των μεθόδων αυτών να διαθέτουν την απαιτούμενη αξιοπιστία. 

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες ορισμένων κατηγοριών χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, το 

σχέδιο του νέου Συμφώνου προβλέπει διαφοροποίηση των συντελεστών στάθμισης 

ορισμένων ειδικών κατηγοριών, όπως στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, 

τοποθετήσεις σε μετοχικούς τίτλους κ.λπ. Ενώ περιέχει ειδικές διατάξεις για την 

τιτλοποίηση
22

 στοιχείων ενεργητικού.  

 

Πιστοληπτική Ικανότητα Εταιρειών 

Οι κανόνες της Βασιλείας Ι ρύθμιζαν ότι τα δάνεια που χορηγούνται στον ιδιωτικό 

τομέα της οικονομίας σταθμίζονται με συντελεστή 100%, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 

οι σχετικές χορηγήσεις είχαν την εγγύηση χώρας του ΟΟΣΑ, οπότε ο συντελεστής στάθμισης 

μειωνόταν σε 0%. 

                                                 
22 Τιτλοποίηση είναι η διαδικασία συγκέντρωσης ομοειδών στοιχείων ενεργητικού, οι χρηματοροές των 

οποίων θα στηρίξουν την έκδοση τίτλων (asset backed securities). Η εν λόγω διαδικασία συνοδεύεται 

συνήθως με τη μεταφορά του οικονομικού κινδύνου των συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού από τη 

μεταβιβάζουσα εταιρεία στους επενδυτές. Τα στοιχεία ενεργητικού ποικίλλουν από απαιτήσεις από 

συμβάσεις πιστώσεων και απαιτήσεις από ακίνητα έως ολόκληρες επιχειρηματικές μονάδες (Βλ. αναφορά 

10). 
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Σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο της Βασιλείας ΙΙ, ο συντελεστής στάθμισης 

προσδιορίζεται σύμφωνα με την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη, όπως αυτή έχει 

εκτιμηθεί από εξωτερικές εταιρείες αξιολόγησης (credit agencies)
23

. 

 

Εγγυήσεις από τρίτους 

Σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας I, εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις, η σχετική 

χορήγηση μπορεί να έχει χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης, αντίστοιχο με του εγγυητή. 

Συγκεκριμένα, γίνονταν δεκτές εγγυήσεις μόνο από κεντρικές κυβερνήσεις και δημόσιους 

οργανισμούς του ΟΟΣΑ, τράπεζες του ΟΟΣΑ και από τράπεζες εκτός ΟΟΣΑ με διάρκεια 

μέχρι ενός έτους. Στη συνθήκη της Βασιλείας II περιγράφονται οι ακόλουθες εγγυήσεις: 

� Εγγυήσεις από κυβερνητικούς οργανισμούς, δημόσιο τομέα, τράπεζες με 

χαμηλότερο συντελεστή στάθμισης από τον συμβαλλόμενο. 

� Άλλες οντότητες, που είναι αξιολογημένες ως Α- ή καλύτερο. 

Επομένως, το τμήμα της χορήγησης που καλύπτεται από εγγύηση, έχει συντελεστή 

στάθμισης ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του εγγυητή. Ο Πίνακας 1.2. 

παρουσιάζει τους συντελεστές στάθμισης, όταν οι εγγυητές είναι κράτη και ο Πίνακας 1.3., 

όταν οι εγγυητές είναι τράπεζες και κυβερνητικοί οργανισμοί. Αξίζει να σημειώσουμε για 

τον Πίνακα 1.3., ότι οι Κανόνες της Βασιλείας ΙΙ δίνουν το δικαίωμα στον ρυθμιστή να 

επιλέξει τον συντελεστή στάθμισης είτε βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους 

εγκατάστασης της τράπεζας ή του δημόσιου οργανισμού, είτε της πιστοληπτική ικανότητας 

των ιδίων των οντοτήτων
24

. 

 

Πίνακας 1.2. Συντελεστές στάθμισης κρατών 

Πιστοληπτική ικανότητα 
ΑΑΑ 

ως ΑΑ- 

Α+ 

ως Α- 

ΒΒΒ+ 

ως ΒΒΒ- 

ΒΒ+ 

ως Β- 

Χαμηλότερα 

από Β- 

Μη 

αξιολογημένες 

Συντελεστής Στάθμισης 0% 20% 50% 100% 150% 100% 

 

 

                                                 
23 Το παρόν κείμενο, όπως και το σχετικό κείμενο της BIS, χρησιμοποιεί τη διαβάθμιση πιστοληπτικής 

ικανότητας της εταιρείας Standard and Poor's. Η χρήση αυτής της μεθοδολογίας δεν υποδεικνύει -σε καμία 

περίπτωση- προτίμηση της συγκεκριμένης εταιρείας έναντι άλλων αντιστοίχων εταιρειών. 

24 (Βλ. αναφορά 15)   
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Πίνακας 1.3. Συντελεστές στάθμισης τραπεζών / δημόσιων οργανισμών
25

 

Εναλλακτική 1 

Πιστοληπτική 

ικανότητα κράτους 

ΑΑΑ 

ως ΑΑ- 

Α+ 

ως Α- 

ΒΒΒ+ 

ως ΒΒΒ- 

ΒΒ+ 

ως Β- 

Χαμηλότερα 

από Β- 

Μη 

αξιολογημένες 

Συντελεστής Στάθμισης 20% 50% 100% 100% 150% 100% 

Εναλλακτική 2 

Πιστοληπτική 

ικανότητα οντότητας 

ΑΑΑ 

ως ΑΑ- 

Α+ 

ως Α- 

ΒΒΒ+ 

ως ΒΒΒ- 

ΒΒ+ 

ως Β- 

Χαμηλότερα 

από Β- 

Μη 

αξιολογημένες 

Συντελεστής Στάθμισης 20% 50% 50% 100% 150% 50% 

Συντελεστής Στάθμισης – 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις
26 

20% 20% 20% 50% 150% 20% 

 

 

1.3.2. Υπολογισμός λειτουργικού κινδύνου 

 

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η έννοια του λειτουργικού κινδύνου είναι κάτι 

καινούργιο στον χρηματοπιστωτικό χώρο και στο χώρο του επιχειρείν γενικότερα. 

Ενυπάρχει σε κάθε δραστηριότητα από τη γέννησή της και η μοναδική μέθοδος εξάλειψής 

της δεν είναι παρά ο τερματισμός της ίδιας της δραστηριότητας. Η Συνθήκη της Βασιλείας II 

όρισε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε, τον λειτουργικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο 

πρόκλησης ζημιάς που προέρχεται από την ανεπάρκεια ή την αποτυχία των εσωτερικών 

διαδικασιών, ανθρώπων και συστημάτων ή εξωτερικά γεγονότα, περιλαμβανομένου του 

νομικού κινδύνου και εξαιρουμένου του στρατηγικού κινδύνου και του κινδύνου φήμης και 

πελατείας. Πολλές τράπεζες καταλήγουν στην υιοθέτηση εναλλακτικών ορισμών του 

λειτουργικού κινδύνου, ανάλογα με τις εσωτερικές τους δομές και τις ανάγκες και αυτό 

κατευθύνεται σε μεγάλο βαθμό από την ίδια την κουλτούρα τους. Διαπιστώνουμε συνεπώς 

ότι, σε αντίθεση με τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς, ο λειτουργικός κίνδυνος 

δεν έχει ακόμη έναν μοναδικό και συμφωνημένο ορισμό. 

                                                 
25 Στην εναλλακτική 1, όλες οι τράπεζες μιας χώρας έχουν συντελεστή στάθμισης μια βαθμίδα χαμηλότερα 

από αυτό της χώρας εγκατάστασης. Στην εναλλακτική 2, χρησιμοποιείται η πιστοληπτική ικανότητα της 

ίδιας της τράπεζας. Η εποπτική Αρχή καλείται να επιλέξει και να εφαρμόσει τη μία από τις δύο επιλογές. Η 

επιλογή μίας εναλλακτικής για τις τράπεζες δεν δεσμεύει τον ρυθμιστή να επιλέξει την ίδια εναλλακτική 

και για τους δημόσιους οργανισμούς. 
26 Διάρκεια μικρότερη των 3 μηνών. 
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Ένας από τους εναλλακτικούς ορισμούς περιγράφει τον λειτουργικό κίνδυνο και τον 

κίνδυνο γενικότερα ως την πιθανότητα να συμβεί κάτι, το οποίο θα έχει κάποια επίπτωση 

στους αρχικούς στόχους. Και αντίστοιχα η διαχείριση κινδύνου (risk management) ορίζεται 

ως η κουλτούρα, οι διαδικασίες και οι δομές που κατευθύνονται προς την ταυτοποίηση 

πιθανών ευκαιριών κατά τη διαχείριση δυσμενών αποτελεσμάτων (AS/NZ 4360:1999). Κατά 

την παραδοσιακή προσέγγιση οι επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση οι τράπεζες ανέχονται τον 

λειτουργικό κίνδυνο, τον θεωρούν σαν το κόστος του επιχειρείν (cost of doing business). 

Αντίστοιχα, η διαχείριση του κινδύνου γίνεται εκ των ενόντων εστιάζοντας για παράδειγμα 

στην εκ των υστέρων επίλυση προβλημάτων αντί στην εκ των προτέρων ταυτοποίηση 

αδυναμιών των ελέγχων
27

. 

Το νέο πλαίσιο περί κεφαλαιακής επάρκειας, έτσι όπως ορίζεται στον πρώτο 

πυλώνα του σχεδίου της Συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ, εισάγει τρεις προσεγγιστικές μεθόδους 

υπολογισμού αυτών των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι προσεγγίσεις
28 

αυτές αφορούν 

1. τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη (Basic Indicator Approach),  

2. την Τυποποιημένη Μέθοδο (Standardized Approach) ή την Εναλλακτική 

Τυποποιημένη Μέθοδο (ΑSΑ) και  

3. την Εξελιγμένη Μέθοδο Μέτρησης (Advanced Measurement Approach). 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις δύο πρώτες προσεγγίσεις 

βασίζονται σε συγκεκριμένους συντελεστές, οι οποίοι προσδιορίστηκαν από τα 

αποτελέσματα των διερευνητικών ποσοτικών μελετών που διενήργησε η Επιτροπή της 

Βασιλείας. Οι δύο πρώτες μέθοδοι αποτελούν γενικευμένες απεικονίσεις της τραπεζικής 

πραγματικότητας και σε καμία περίπτωση δεν απεικονίζουν τους πραγματικούς 

λειτουργικούς κινδύνους του κάθε μεμονωμένου πιστωτικού ιδρύματος. Ο λόγος, που 

χρησιμοποιούνται από τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα, είναι η έλλειψη επαρκών 

ιστορικών ή τρεχουσών στοιχείων για τις ζημιές που έχει υποστεί η εκάστοτε τράπεζα 

εξαιτίας του λειτουργικού κινδύνου. Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο, τα πιστωτικά 

ιδρύματα πρέπει να διακρατούν το 15% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των 

τελευταίων τριών ετών ως εποπτικά κεφάλαια έναντι του λειτουργικού κινδύνου. 

Αντίστοιχα, η τυποποιημένη μέθοδος προϋποθέτει τον κατ’ αρχήν διαχωρισμό των 

εργασιών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε οκτώ (8) επιχειρησιακές γραμμές. Ο υπολογισμός 

                                                 
27 (Βλ. αναφορά 13) 

28 (Βλ. αναφορά 1) 
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των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου γίνεται με τη στάθμιση 

του κύκλου εργασιών των ανωτέρω επιχειρησιακών γραμμών με ποσοστά που κυμαίνονται 

μεταξύ 12% και 18%. Η εξελιγμένη μέθοδος μέτρησης είναι περισσότερο επικεντρωμένη 

στις ανάγκες και τον χαρακτήρα του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς βασίζεται, εν πολλοίς, 

στη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών βάσεων δεδομένων ιστορικών ζημιών. 

Στον Πίνακα 1.4. βλέπουμε συγκεντρωτικά τις μεθόδους υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

 

Πίνακας 1.4. Μέθοδοι υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων
29

 

 

Πηγή: www.hba.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 (Βλ. αναφορά 7) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

 

 

2.1. Νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας (Νομοθετικό πλαίσιο) 

 

Οι κανόνες για την επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων στις τράπεζες
 
στοχεύουν στη 

διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος μέσω της ενίσχυσης της 

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

στους οποίους εκτίθενται κατά τη λειτουργία τους, εκδηλωθούν.  

 

 

2.1.1. Διεθνές επίπεδο
30

 

 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο κύριος φορέας, που σε διεθνές επίπεδο 

επεξεργάζεται κανόνες για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, είναι η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία. Θεμέλιο του 

πλαισίου, που έχει διαμορφώσει η Επιτροπή της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια 

των τραπεζών, αποτελεί το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988 (Basle Capital Accord). Ενώ, 

αποτέλεσμα διαβουλεύσεων υπήρξε η αναθεώρηση του πλαισίου για την κεφαλαιακή 

επάρκεια των τραπεζών με τη δημοσίευση τον Ιούνιο του 2004 του τελικού κειμένου 

γνωστού και ως «Βασιλεία ΙΙ» (Basel II: International Convergence of Capital Measurement 

and Capital Standards: a Revised Framework).  

Σε συνέχεια της έκδοσης του νέου Συμφώνου, η Επιτροπή της Βασιλείας έχει 

δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό κειμένων αναφορικά με επιμέρους πτυχές της εφαρμογής του 

νέου πλαισίου, όπως ενδεικτικά: 

1. «Αρχές για τη διαχείριση και εποπτεία του κινδύνου εισοδήματος επιτοκίων» (Principles 

for the management and supervision of interest rate risk), Ιούλιος 2004. 

                                                 
30 www.hba.gr 
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2. Έκθεση με τίτλο «Η εφαρμογή του νέου πλαισίου στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και η 

μεταχείριση της διπλής αθέτησης υποχρεώσεων» (The Application of Basel II to Trading 

Activities and the Treatment of Double Default Effects), Ιούλιος 2005. 

3. Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την «Πιστοποίηση μεθοδολογιών εσωτερικών 

διαβαθμίσεων σε χαρτοφυλάκια που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά αθετήσεων» 

(Validation of low-default portfolios in the Basel II Framework), Σεπτέμβριος 2005. 

4. «Κατευθυντήριες γραμμές για τις εποπτικές αρχές αναφορικά με τη χρήση της αρχής της 

αποτίμησης στην εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων από τα πιστωτικά 

ιδρύματα» (Supervisory guidance on the use of the fair value option for financial 

instruments by banks), Ιούνιος 2006. 

5. «Ορθές πρακτικές προσδιορισμού και αποτίμησης  του πιστωτικού κινδύνου στα δάνεια 

και το σχηματισμό προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων» (Sound credit risk 

assessment and valuation for loans), Ιούνιος 2006. 

6. «Αρχές εφαρμογής του κριτηρίου της πραγματικής χρησιμοποίησης της Μεθόδου των 

Εσωτερικών Διαβαθμίσεων» (The IRB Use Test: Background and Implementation), 

Σεπτέμβριος 2006. 

7. «Πρακτικές αναφορικά με τις Εξελιγμένες Μεθόδους υπολογισμού κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο» (Observed range of practice in key elements of 

Advanced Measurement Approaches (AMA)), Οκτώβριος 2006.  

 

 

2.1.2. Κοινοτικό επίπεδο
31

 

 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δύο βασικές κοινοτικές πράξεις με τις οποίες 

επήλθε η ενσωμάτωση του νέου πλαισίου στην ευρωπαϊκή τραπεζική νομοθεσία είναι η 

Οδηγία 2006/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάληψη 

και την άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και η Οδηγία 2006/49/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των 

επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Ιδιαίτερα σημαντικός σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό τραπεζικό 

δίκαιο του νέου Σύμφωνου της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια είναι 

                                                 
31 www.hba.gr 
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ο ρόλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS)
32

. Συγκεκριμένα, 

αποστολή
33

 της Επιτροπής είναι:  

� να συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε ύστερα από αίτημά της είτε με δική 

της πρωτοβουλία, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών μέτρων 

στον τραπεζικό τομέα, 

� να συμβάλλει στην ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινοτικών Οδηγιών και στη 

σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών των κρατών μελών στην Κοινότητα, και  

� να προάγει την εποπτική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών.  

Από το Δεκέμβριο του 2004 μέχρι σήμερα, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών 

Τραπεζικής Εποπτείας έχει δημοσιεύσει τα εξής σχετικά κείμενα: 

1. «Κατευθυντήριες γραμμές εποπτικών προσαρμογών στις συντασσόμενες σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) οικονομικές καταστάσεις των πιστωτικών 

ιδρυμάτων κατά τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας», Δεκέμβριος 2004. 

2. «Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης πληροφοριών 

από τις εποπτικές αρχές» (Guidelines on supervisory disclosure), Νοέμβριος 2005. 

3. «Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την καθιέρωση ομοιόμορφου πλαισίου 

υποβολής αναφορών προς τις εποπτικές αρχές για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας» 

(Guidelines on common reporting), Ιανουάριος 2006. 

4. «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εποπτική αναγνώριση των Οργανισμών 

Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας» (Guidelines on the recognition of external 

credit assessment institutions), Ιανουάριος 2006. 

5. «Κατευθυντήριες γραμμές  σχετικά με την εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα του νέου 

πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια» (Guidelines on the Application of the 

Supervisory Review Process under Pillar 2), Ιανουάριος 2006. 

                                                 
32 Η Επιτροπή αυτή συστάθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2003, με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλη της 

είναι εκπρόσωποι των εθνικών δημόσιων αρχών, που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εθνικών κεντρικών τραπεζών στις οποίες 

έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες λειτουργικές αρμοδιότητες για την εποπτεία μεμονωμένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων, των κεντρικών τραπεζών οι οποίες δεν εμπλέκονται άμεσα στην εποπτεία μεμονωμένων 

πιστωτικών ιδρυμάτων και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Βλ. αναφορά 6). 

33 (Βλ. αναφορά 6) 
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6. «Κατευθυντήριες γραμμές  σχετικά με την εποπτική αναγνώριση της μεθόδου 

εσωτερικών διαβαθμίσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο (IRB) και της εξελιγμένης μεθόδου 

για το λειτουργικό κίνδυνο  (AMA)» (Guidelines on validation), Απρίλιος 2006. 

 

 

2.1.3. Εθνικό επίπεδο
34

 

 

Η  ενσωμάτωση στο ελληνικό τραπεζικό δίκαιο των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ σχετικά με 

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

την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών 

ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουλίου 2007 με την ψήφιση του νόμου για την 

«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων 

κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις».  

Η Γενική Γραμματεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών συμμετείχε ιδιαίτερα ενεργά 

στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και υπέβαλε ιδιαίτερα διεξοδικές παρατηρήσεις επί 

του σχεδίου νόμου τόσο κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, όσο και 

στο στάδιο της διαβούλευσης. Η Γενική Γραμματεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 

υπέβαλε, επίσης, με την πολύτιμη συνδρομή των επιμέρους αρμόδιων Επιτροπών και 

Ομάδων Εργασίας κείμενα παρατηρήσεων επί όλων των σχεδίων Πράξεων του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες ενσωματώνονται οι τεχνικού χαρακτήρα διατάξεις του 

νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας. Ειδικότερα, διαμορφώθηκαν κείμενα 

παρατηρήσεων επί των εξής σχεδίων  ΠΔ/ΤΕ: 

1. Τυποποιημένη προσέγγιση υπολογισμού των σταθμισμένων κατά πιστωτικό κίνδυνο 

ανοιγμάτων. 

Το εν λόγω σχέδιο ΠΔ/TE περιλαμβάνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/EK 

αναφορικά με την εφαρμογή της Τυποποιημένης Προσέγγισης υπολογισμού κεφαλαιακών 

απαιτήσεων (Οδηγία 2006/48/EK, άρθρα 78-83 και Παράρτημα VI). Επιπρόσθετα, στο εν 

λόγω σχέδιο περιλαμβάνονται οι διατάξεις που αφορούν τις Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού 

Κινδύνου, τις οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα που 

υιοθετούν την Τυποποιημένη Προσέγγιση.  

                                                 
34 www.hba.gr 
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2. Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι λειτουργικού κινδύνου. 

Στο εν λόγω σχέδιο ΠΔ/TE ενσωματώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ 

αναφορικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Λειτουργικού 

Κινδύνου (Οδηγία 2006/48/EK, άρθρα 102-105 και Παράρτημα Χ). Στο σχέδιο ΠΔ/ΤΕ 

καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων με τη Μέθοδο του Βασικού 

Δείκτη,  την Τυποποιημένη Μέθοδο και τις Εξελιγμένες Μεθόδους Μέτρησης Λειτουργικού 

Κινδύνου.   

3. Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων για τον υπολογισμό των σταθμισμένων κατά 

πιστωτικό κίνδυνο ανοιγμάτων.  

Το τρίτο σχέδιο ΠΔ/TE αφορά την εφαρμογή της Προσέγγισης Εσωτερικών 

Διαβαθμίσεων για τον υπολογισμό των σταθμισμένων κατά κίνδυνο ανοιγμάτων 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τις Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού 

Κινδύνου, που μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου.  

4. Ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Η  Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε, επίσης, Σχέδιο Πράξεως του Διοικητή  (ΠΔ/ΤΕ) 

αναφορικά με τον ορισμό των ιδίων κεφαλαίων για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Με το εν λόγω σχέδιο ενσωματώνονται οι σχετικές με τα ίδια 

κεφάλαια διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, ενώ επιπλέον 

κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι λοιπές  διατάξεις που άπτονται του πλαισίου 

εκπλήρωσης κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

5. Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών. 

Το πέμπτο σχέδιο ΠΔ/TE περιλαμβάνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/49/EK 

αναφορικά με τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας για τους κινδύνους αγοράς του 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Οι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας των στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών δεν τροποποιήθηκαν ουσιαστικά με αφορμή το νέο πλαίσιο 

κεφαλαιακής επάρκειας της Επιτροπής της Βασιλείας. Οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν 

αφορούν: τον ορισμό του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, τη διαμόρφωση ειδικού πλαισίου 

για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις θέσεις σε Οργανισμούς Συλλογικών 

Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, και την τροποποίηση 

του πλαισίου για τον ειδικό κίνδυνο θέσης προκείμενου να ευθυγραμμιστεί με τις αλλαγές 

που επήλθαν στο πλαίσιο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.  
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6. Υπολογισμός Σταθμισμένων Ανοιγμάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση.  

Στο έκτο σχέδιο ΠΔ/TE ενσωματώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ 

αναφορικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων ανοιγμάτων με τη μορφή 

θέσεων σε τιτλοποίηση. Επισημαίνεται ότι με το εν λόγω σχέδιο ΠΔ/TΕ διαμορφώνεται για 

πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για 

χρηματοδοτικά ανοίγματα, τα οποία οφείλονται τόσο σε τιτλοποίηση στοιχείων 

ενεργητικού, όσο και σε  επένδυση σε τιτλοποιημένα χρηματοδοτικά ανοίγματα. Το σχέδιο 

ΠΔ/TΕ άπτεται τόσο τιτλοποιήσεων παραδοσιακής, όσο και συνθετικής μορφής.  Στο σχέδιο 

αφενός τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση μεταφοράς σημαντικού μέρους 

του πιστωτικού κινδύνου από τιτλοποιήσεις, αφετέρου διαμορφώνεται το πλαίσιο για τον 

υπολογισμό των σταθμισμένων ανοιγμάτων και της αναμενόμενης ζημίας, σύμφωνα με την 

τυποποιημένη προσέγγιση και με την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων. 

7. Δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με 

την κεφαλαιακή επάρκεια, τους  κινδύνους που αναλαμβάνουν, καθώς και τη 

διαχείρισή τους. 

Το έβδομο σχέδιο ΠΔ/TE αφορά τη δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα 

στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που 

αναλαμβάνουν, καθώς και τη διαχείρισή τους.  

8. Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. 

Το όγδοο σχέδιο ΠΔ/TE αφορά τον υπολογισμό ανοιγμάτων έναντι συναλλαγών που 

δημιουργούν πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. Η βασική καινοτομία της εν λόγω 

πράξης συνιστάται στην πρόβλεψη, πέραν της μεθόδου του αρχικού ανοίγματος (Original 

Exposure Method)  και της μεθόδου αποτίμησης με βάση τρέχουσες τιμές αγοράς (Mark to 

Market Method), δύο νέων μεθόδων για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων από 

ανοίγματα που δημιουργούν πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και συγκεκριμένα της 

τυποποιημένης μεθόδου (Standardized Method) και της μεθόδου εσωτερικού 

υποδείγματος (Internal Model Method).   

9. Διαδικασία εποπτικής εξέτασης. 

Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε Σχέδιο ΠΔ/ΤΕ για τη συμπλήρωση της 

ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, όπως ισχύει, α) με τις αρχές, τα κριτήρια και τις  διαδικασίες που τα 

πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν για την εκτίμηση του εσωτερικού κεφαλαίου τους και β) 

με τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της 
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Ελλάδος, καθώς επίσης και σχέδιο Εγκυκλίου Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος περί 

εφαρμογής των Διαδικασιών Εποπτικής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ. 

 

 

 

2.2. Οι επιπτώσεις του Νέου Συμφώνου στην κεφαλαιακή θέση των 

τραπεζών 

 

Οι επιπτώσεις του νέου Συμφώνου
35

 διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες:  

I. Επιπτώσεις σε συστημικό επίπεδο  

Σε συστημικό επίπεδο η συζήτηση για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του νέου 

Συμφώνου επικεντρώνεται στην επίδραση επί της πολιτικής για τη διασφάλιση της 

σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Η διασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος θεωρείται από πολλούς ότι τίθεται εν αμφιβόλω στο νέο 

Σύμφωνο. Η χρήση, διαφορετικής ως προς τον κίνδυνο ευαισθησίας, μεθοδολογιών από 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ίδια τραπεζική αγορά, δημιουργεί ισχυρά κίνητρα 

για τον χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας πιστούχο να προσφύγει για χρηματοδότηση στις 

τράπεζες που εφαρμόζουν την τυποποιημένη μέθοδο. Τούτο θα έχει το παράδοξο 

αποτέλεσμα οι τράπεζες με τις λιγότερο ανεπτυγμένες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων να 

συγκεντρώνουν τις πλέον επικίνδυνες χορηγήσεις. 

II. Επιπτώσεις σε επίπεδο λειτουργίας των τραπεζών  

Οι επιπτώσεις σε ατομικό επίπεδο θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε τρεις 

ενότητες:  

1. Επιπτώσεις στη διάρθρωση της αγοράς  

2. Επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών 

3. Επιπτώσεις στους πελάτες των τραπεζών.  

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στη διάρθρωση της αγοράς, πολλοί είναι αυτοί που 

ισχυρίζονται ότι οι τράπεζες, που θα υιοθετήσουν την εξελιγμένη προσέγγιση τόσο για τον 

πιστωτικό, όσο και για τον λειτουργικό κίνδυνο, θα αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα 

                                                 
35 (Βλ. αναφορά 4) 
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έναντι των λοιπών τραπεζών λόγω μειούμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων (relative capital 

advantage).  

Από την άλλη, σχετικά με τις επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών, βάσει των 

αποτελεσμάτων της τρίτης διερευνητικής των επιπτώσεων άσκησης (QIS 3) της Επιτροπής 

της Βασιλείας εξάγονται τα εξής συμπεράσματα
36

:  

� Οι τράπεζες, που θα υιοθετήσουν τις τυποποιημένες μεθόδους για τον υπολογισμό 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων και έχουν τοποθετήσεις σχετικά υψηλού κινδύνου, 

θα προχωρήσουν, ανάλογα και με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους, σε αύξηση 

των ιδίων κεφαλαίων τους. Αυτό γιατί η προσθήκη κεφαλαιακών απαιτήσεων για 

τον λειτουργικό κίνδυνο δεν αντισταθμίζεται από τις μειώσεις για τις λοιπές 

κατηγορίες κινδύνων και ιδιαίτερα από τον πιστωτικό κίνδυνο για τα δάνεια 

λιανικής τραπεζικής και τα ενυπόθηκα, όπου εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

� Εν αντιθέσει, τράπεζες που θα εφαρμόσουν τις εξελιγμένες μεθόδους των 

εσωτερικών διαβαθμίσεων και έχουν ποιοτικό χαρτοφυλάκιο τοποθετήσεων θα 

τύχουν κεφαλαιακής ελάφρυνσης. Αυτό άλλωστε συνειδητά επεδίωξε η Επιτροπή 

της Βασιλείας, προκειμένου να διαμορφωθούν κίνητρα για τη σταδιακή μετάβαση 

στις εξελιγμένες μεθόδους, και κυρίως για την υιοθέτηση επαρκών συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνων. Επιπλέον, οι τράπεζες αυτές θα πρέπει να δημιουργήσουν 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, που θα ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη λογική, 

με την οποία λειτουργεί το σύστημα αξιολόγησης και να τους βοηθήσουν να 

βελτιώσουν την βαθμολόγησή τους. Διαφορετικά, θα υποχρεωθούν να 

τιμολογήσουν υψηλά τους πελάτες με χαμηλό βαθμό, με τον κίνδυνο να τους 

προωθήσουν σε τράπεζες που εφαρμόζουν τη πρώτη μέθοδο
37

.  

Μετά την εφαρμογή των νέων κανονισμών, το φαινόμενο, όπου μια επιχείρηση με 

μη ικανοποιητικά οικονομικά στοιχεία μπορούσε να δανεισθεί χρήματα με καλή 

τιμολόγηση, λόγω προσφοράς εξασφάλισης (π.χ. μετρητά ή υποθήκη ακινήτου) εκ μέρους 

της εταιρείας ή του βασικού μετόχου, θα περιοριστεί και οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να 

τιμολογήσουν υψηλότερα αυτές τις επιχειρήσεις. Η αιτία είναι, ότι τα νέα μοντέλα 

αξιολόγησης δε λαμβάνουν υπόψη τις εξασφαλίσεις. Για παράδειγμα, για έναν πελάτη με 

                                                 
36 (Βλ. αναφορά 3) 
37 (Βλ. αναφορά 24) 
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χαμηλή αξιολόγηση και πολύ καλή εξασφάλιση η τράπεζα, που χρησιμοποιεί τη μέθοδο των 

εσωτερικών διαβαθμίσεων, θα πρέπει να κρατήσει υψηλά ίδια κεφάλαια
38

. 

Σε γενικές γραμμές οι τράπεζες, που ειδικεύονται στις επενδυτικές υπηρεσίες 

(διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες θεματοφυλακής), θα βρεθούν ζημιωμένες. 

Στο μέτρο που η επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο έχει 

αποτέλεσμα, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πάψουν να θεωρούνται δραστηριότητες χωρίς 

κεφαλαιακό κόστος. Από την άλλη πλευρά, η λιανική τραπεζική θα ευνοηθεί περισσότερο 

από κάθε άλλο τομέα δραστηριότητας. Οι συντελεστές στάθμισης στην τυποποιημένη 

προσέγγιση για τα προσωπικά/καταναλωτικά δάνεια και, υπό προϋποθέσεις για δάνεια 

προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μειώνονται από το 100% στο 75%. Μείωση της τάξης του 

15% (από 50% σε 35%) προβλέπεται και για τα στεγαστικά δάνεια. Η χρηματοδότηση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί, επίσης, έναν από τους τομείς δραστηριότητας που 

θα καταστεί περισσότερο επικερδής για τις τράπεζες, λόγω της μείωσης των σχετικών 

κεφαλαιακών υποχρεώσεων.  

Τέλος, διακριτά αναφέρονται, αν και αποτελούν την άλλη όψη του νομίσματος, οι 

επιπτώσεις στους πελάτες των τραπεζών. Η αυξημένη ευαισθησία των νέων μεθόδων –

ιδιαίτερα, δε, της μεθόδου των εσωτερικών διαβαθμίσεων– θα έχει ως αποτέλεσμα:  

� τη διαφοροποίηση του κόστους του τραπεζικού δανεισμού ανάλογα με τη 

φερεγγυότητα του αντισυμβαλλομένου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

συναλλαγής, καθώς επίσης και  

� το βέλτιστο σχηματισμό προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων.  

Σε γενικές γραμμές μεταξύ των ωφελημένων, από το νέο Σύμφωνο, πελατών των 

τραπεζών περιλαμβάνονται
39

:  

• οι καταναλωτές,  

• οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  

• οι επιχειρήσεις με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα, και  

• οι αντισυμβαλλόμενοι που θα παρέχουν επαρκείς 

εξασφαλίσεις/εγγυήσεις στις τράπεζες.  

Εκτός από τις τράπεζες εκτιμάται ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις και στις 

δανειολήπτριες εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα η κατάταξη των πιστούχων σε κατηγορίες 

                                                 
38 (Βλ. αναφορά 24) 

39 (Βλ. αναφορά 4) 
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πιστωτικού κινδύνου, που θα συνδέονται με την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων 

τους, θα συμβάλει στην ορθολογική αποτίμηση και τιμολόγηση του αναλαμβανόμενου, από 

την τράπεζα, πιστωτικού κινδύνου. Συνεπώς, το μέτρο αυτό αναμένεται να ωθήσει τις 

εταιρίες χαμηλού κινδύνου να λάβουν διαβάθμιση (rating) από κάποια αναγνωρισμένη 

εταιρία πιστοληπτικής αξιολόγησης ή να συνεργαστούν με τράπεζες που έχουν υιοθετήσει 

τις πιο προηγμένες μεθόδους αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου, με απώτερο σκοπό τη 

μείωση του κόστους των δανειακών τους κεφαλαίων. Αυτή η προοπτική απαιτεί και 

αναβάθμιση της οργάνωσης και απεικόνισης των οικονομικών δεδομένων των 

επιχειρήσεων.  

Σταδιακά η Επιτροπή της Βασιλείας προσδοκά, ότι η εφαρμογή του αναθεωρημένου 

Συμφώνου, που θα αποτελεί πλέον το ισχύον πρότυπο για την άσκηση της τραπεζικής 

εποπτείας, αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο σχεδόν των χωρών, υπό την πίεση του 

ανταγωνισμού σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ειδικά για τις τράπεζες των κρατών-

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αντίστοιχες αναθεωρημένες Οδηγίες για την κεφαλαιακή 

επάρκεια έχουν άμεση υποχρεωτική εφαρμογή από το 2007
40

. 

 

 

 

2.2.1. Η επίδραση της Βασιλείας ΙΙ στη χρηματοοικονομική σταθερότητα και 

αποτελεσματικότητα των τραπεζών. 

 

Η έννοια της αποτελεσματικότητας αναφέρεται στο είδος της ισορροπίας που 

προκύπτει, όταν η συνολική ζήτηση και προσφορά αντανακλούν ταυτόχρονα ιδιωτικά και 

κοινωνικά κόστη και οφέλη. Ταυτόσημα, στη χρηματοοικονομική θεωρία ως 

αποτελεσματικότητα νοείται ο επιμερισμός των διαθέσιμων πόρων μέσω του 

χρηματοοικονομικού συστήματος στις πιο αποτελεσματικές επενδυτικές ευκαιρίες με το 

μικρότερο δυνατό κόστος. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

ενός συστήματος είναι: 

                                                 
40 (Βλ. αναφορά 3) 
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1) Η αποτελεσματικότητα επιμερισμού του κινδύνου μεταξύ των συμμετεχόντων στο 

σύστημα, ούτως ώστε ο καθένας να αναλαμβάνει το μέρος του κινδύνου που έχει τη 

δυνατότητα να διαχειριστεί. 

2) Η διάχυση των πληροφοριών, ώστε αυτές να είναι διαθέσιμες και προσιτές σε όλους 

και οι αντιθέσεις μεταξύ των οφειλετών και των δανειστών να επιλύονται μέσω της 

αγοράς. 

3) Η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, η οποία θα επιλύει αποτελεσματικά τα 

προβλήματα εξουσιοδότησης (agency problem) που εμφανίζονται συμβάλλοντας 

στην αποτελεσματικότερη κατανομή των διαθεσίμων πόρων. 

Σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητα, η έννοια της σταθερότητας δεν έχει κοινά 

αποδεκτό ορισμό. Υπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες και ο ορισμός που δίνεται κάθε φορά 

προσπαθεί να καλύψει μια συγκεκριμένη ανάγκη
41

. Σύμφωνα με έναν από αυτούς, ως 

χρηματοοικονομική σταθερότητα ορίζεται η ικανότητα του χρηματοοικονομικού 

συστήματος να αντιστέκεται σε εξωτερικές ή εσωτερικές διαταραχές και να αντιμετωπίζει 

οικονομικές ανισορροπίες που προκαλούνται, η δε δυνατότητα αυτή πρέπει να καλύπτει το 

παρόν, αλλά και να επεκτείνεται στο μέλλον. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

σταθερότητα είναι: 

1) Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης. 

2) Η δυνατότητα του τραπεζικού τομέα να απορροφά διαταραχές. 

3) Ο κίνδυνος μετάδοσης κρίσης, καθώς και τα προληπτικά μέτρα που συμβάλλουν 

στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάδοσης. 

Ενώ η χρηματοοικονομική σταθερότητα και η χρηματοοικονομική 

αποτελεσματικότητα είναι διαφορετικές έννοιες, από την ανάλυση των χαρακτηριστικών 

προκύπτει ότι είναι αλληλένδετες. Προφανώς, ένας υψηλός βαθμός αποτελεσματικότητας 

συμβάλλει στη σταθερότητα. Παράλληλα, η σταθερότητα είναι μια προϋπόθεση για μια 

ομαλή και αποδοτική λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. Εντούτοις, ενώ η 

χρηματοοικονομική σταθερότητα και η αποδοτικότητα είναι σε γενικές γραμμές 

συμπληρωματικές, η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες οι 

προσπάθειες να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα μπορούν να υπονομεύσουν τη 
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χρηματοοικονομική σταθερότητα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Το αντίστροφο μπορεί, 

επίσης, να ισχύει
42

.   

Επομένως, οι παράγοντες
43

 που επηρεάζουν την χρηματοοικονομική σταθερότητα 

και αποτελεσματικότητα είναι: 

A. Επιμερισμός κινδύνου 

Είναι προφανές ότι η ραγδαία αύξηση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της 

αγοράς πρόσθεσε νέες διαστάσεις στη διαδικασία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας 

και αποτελεσματικότητας. Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες είναι η μεταφορά του 

πιστωτικού κινδύνου μέσω τιτλοποίησης απαιτήσεων και χρήσης πιστωτικών παραγώγων. 

Αυτό αναμένεται να βοηθήσει σε ορθότερο επιμερισμό του κινδύνου μέσα στο τραπεζικό 

σύστημα. Η μεταφορά όμως του πιστωτικού κινδύνου έχει δημιουργήσει νέους φορείς 

κινδύνου, που σε πολλές περιπτώσεις είναι έξω από το τραπεζικό σύστημα και πέρα από τα 

όρια εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ
44

. Ο επιμερισμός του κινδύνου σε τομείς, που βρίσκονται 

εκτός εποπτικού πλαισίου και ενδεχομένως σε μη κατάλληλους επενδυτές (naive investors), 

παραμένει ένα σημείο που είναι δυνατό να αποτελέσει πηγή κινδύνων με αρνητικές 

επιπτώσεις στη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος. 

B. Διάχυση πληροφοριών 

Η Βασιλεία ΙΙ δίνει μεγάλη έμφαση στη διαφάνεια και τη διάχυση των πληροφοριών, 

αφού αφιερώνει ολόκληρο τον τρίτο πυλώνα στην πειθαρχία της αγοράς. Η έννοια της 

πειθαρχίας της αγοράς δεν είναι καινούρια και μπορεί να αναχθεί στο αόρατο χέρι (invisible 

hand) του Adam Smith. Στη σύγχρονη χρηματοοικονομική θεωρία παίρνει πιο συγκεκριμένη 

μορφή και νοείται ως το σύνολο των μέτρων που μπορούν να υιοθετήσουν ομαδικά οι 

παράγοντες της αγοράς για να «τιμωρήσουν» μια τράπεζα σε περίπτωση υπερβολικής 

ανάληψης κινδύνων. Η «τιμωρία» εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα τιμής (price effect), όπου οι 

επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση για τα ομόλογα της τράπεζας, ως αποτέλεσμα 

ποσότητας (quantity effect), όπου οι καταθέτες αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την 

τράπεζα ή ως αποτέλεσμα αξίας (valuation effect), όπου οι παράγοντες της αγοράς οδηγούν 

σε μείωση την αξία της μετοχής. 

                                                 
42 (Βλ. αναφορά 28) 
43 (Βλ. αναφορά 12) 

44 π.χ. οι εταιρείες επενδύσεων υψηλής μόχλευσης (hedge funds), οι οποίες έχουν σημαντικές τοποθετήσεις 

σε πιστωτικά παράγωγα χωρίς να υπόκεινται σε ρυθμιστικούς κανόνες. 
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Για την επιβολή πειθαρχίας οι παράγοντες της αγοράς πρέπει να έχουν τα 

κατάλληλα κίνητρα, και το ισχυρότερο κίνητρο είναι η πιθανότητα να υποστούν ζημία και 

να απολέσουν κάποια από τα κεφάλαιά τους. Σε αυτή την περίπτωση, για να επιβάλλουν 

πειθαρχία πρέπει να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και την ικανότητα να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις των τραπεζών. Η Βασιλεία ΙΙ εστιάζει κυρίως στο πρώτο. Θεωρεί 

την πληροφορία ως ομοιογενές αγαθό και επιβάλλει στις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές 

την υποχρέωση δημοσιοποίησης πολλών πληροφοριών. Όμως η πειθαρχία της αγοράς 

εξαρτάται και από την ικανότητα της αγοράς να αξιολογεί την οικονομική θέση των 

τραπεζών, καθώς και τη δυνατότητά της να επιβάλλει διορθωτικές ενέργειες που 

αντανακλούν αυτές τις αξιολογήσεις. Το νέο πλαίσιο αγνοεί τις δύο αυτές παραμέτρους. 

C. Εταιρική διακυβέρνηση 

Ως εταιρική διακυβέρνηση νοείται το σύνολο των συστημάτων και διαδικασιών που 

έχουν θεσμοθετηθεί για τη επίλυση αντιθέσεων εντός των τραπεζών. Η Επιτροπή Βασιλείας 

έχει δημοσιοποιήσει
45

 οκτώ αρχές που οριοθετούν την έννοια της ισχυρής εταιρικής 

διακυβέρνησης στις τράπεζες. Το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ δίνει μεγάλη βαρύτητα στις 

αρχές αυτές και απαιτεί από τις τράπεζες να υιοθετήσουν ένα ισχυρό και αποτελεσματικό 

σύστημα διακυβέρνησης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, το διοικητικό συμβούλιο, η 

διοίκηση, η εσωτερική επιθεώρηση και οι λειτουργίες ελέγχου, καλούνται να αναπτύξουν 

υπευθυνότητες για διαφορετικές πτυχές συστημάτων. Παράλληλα, κάθε τράπεζα πρέπει να 

δημιουργήσει λειτουργίες ελέγχου, που θα εξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την 

αποτελεσματικότητα των συστημάτων. Τέλος, το νέο πλαίσιο απαιτεί την υλοποίηση 

συστήματος αναφορών, ώστε η πληροφόρηση να φθάνει στα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια. 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα σύστημα ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς 

αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι καλά συστήματα με κακή εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να 

δημιουργήσουν πηγές κινδύνου που να επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα. 

D. Δυνατότητα απορρόφησης ζημιών 

Το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ υιοθετεί την αρχή ότι οι προβλέψεις καλύπτουν 

αναμενόμενες ζημιές, ενώ τα κεφάλαια μη αναμενόμενες ζημιές. Οι τράπεζες που θα 

εφαρμόσουν τις εξελιγμένες μεθοδολογίες πρέπει να εκτιμήσουν τις παραμέτρους 

κινδύνου που τις οδηγούν στον υπολογισμό των αναγκαίων προβλέψεων και κεφαλαίων. 

Συνεπώς, δημιουργείται μια ασπίδα προστασίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
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απορρόφηση ζημιών χωρίς να κλονιστεί η ευρωστία της τράπεζας. Το θέμα είναι η επάρκεια 

και η διακύμανση των κεφαλαίων σε σχέση με τις εποπτικές προσδοκίες. Μελέτη κατέληξε 

στο συμπέρασμα
46

 ότι η A-IRB υποεκτιμά τα κεφάλαια, ενώ η F-IRB τα υπερεκτιμά. Όσον 

αφορά στη διακύμανση, η Βασιλεία ΙΙ εισάγει μεγαλύτερη διακύμανση στα κεφάλαια, αλλά 

παράλληλα προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή τη σχέση του κεφαλαίου προς τον 

αναλαμβανόμενο κίνδυνο. 

Περαιτέρω, με βάση τη λογική του νέου πλαισίου τα κεφάλαια προορίζονται να 

καλύψουν μικροοικονομικούς κινδύνους (πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς κ.λπ.), αλλά 

αγνοούν τους μακροοικονομικούς κινδύνους, δηλαδή τους κινδύνους που δημιουργεί το 

μακρο-περιβάλλον. Το θέμα είναι ποια μορφή κινδύνων επηρεάζει περισσότερο τη 

χρηματοοικονομική σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Αν η σταθερότητα του 

συστήματος εξαρτάται από την ευρωστία των μονάδων που το απαρτίζουν και οι 

μικροοικονομικοί κίνδυνοι έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, η επίπτωση της Βασιλείας ΙΙ 

αναμένεται να είναι θετική. Αν η σταθερότητα του συστήματος εξαρτάται από 

μακροοικονομικές μεταβλητές και η επίδραση του μακρο-περιβάλλοντος είναι σημαντική, 

τότε η Βασιλεία ΙΙ έχει μικρή επίπτωση διότι δεν είναι σχεδιασμένη να λαμβάνει υπόψη 

αυτούς τους κινδύνους. 

E. Κίνδυνος μετάδοσης κρίσεων 

Η μετάδοση κρίσεων στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό σύστημα εξαρτάται από το 

βαθμό συσχέτισης μεταξύ των τραπεζών και από τον τρόπο αντίδρασης των εποπτικών 

αρχών σε μια κρίση. Η συσχέτιση μεταξύ των τραπεζών, ως αποτέλεσμα της διατραπεζικής 

αγοράς και των επενδύσεων που υπόκεινται σε κοινούς παράγοντες κινδύνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη από τη Βασιλεία ΙΙ και συνεπώς η συμβολή της αναμένεται μικρή. 

Αντίθετα, η Βασιλεία ΙΙ αναμένεται να βελτιώσει τη δυνατότητα παρέμβασης των εποπτικών 

αρχών μέσω του Πυλώνα ΙΙ, καθώς και την προβλεπόμενη συνεργασία των εποπτών στα 

πλαίσια της εποπτείας διασυνοριακών ομίλων. Η συνεργασία αυτή υφίσταται και τώρα, 

αλλά αναμένεται ότι θα ενδυναμωθεί στις περιπτώσεις συστημικά σημαντικών τραπεζών 

και διασυνοριακής κρίσης, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μετάδοσης της κρίσης.    

 

 

 

                                                 
46 (Βλ. αναφορά 29) 
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2.3. Οι στόχοι της Βασιλείας ΙΙ και οι ωφέλειες από τη χρήση της 

 

H προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, καθώς και η ενίσχυση των συνθηκών ίσου ανταγωνισμού, αποτελούν 

βασικούς στρατηγικούς στόχους του νέου εποπτικού πλαισίου. Επιπλέον, εντός των 

επιδιωκόμενων στόχων περιλαμβάνονται η ενδυνάμωση της λειτουργίας διαχείρισης των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των πιστωτικών 

ιδρυμάτων (enterprise-wide risk management) και η συσχέτιση των κινδύνων αυτών με τις 

εποπτικές (regulatory), καθώς και με τις εσωτερικά εκτιμώμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις 

(economic capital). 

Αν και το νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια επιβάλλει αλλαγές στη 

λειτουργία και στις πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μία ακόμη δαπανηρή και πολύπλοκη «επιβάρυνση» κανονιστικής 

συμμόρφωσης. Δεδομένου ότι η Βασιλεία ΙΙ έχει ενσωματώσει τις βέλτιστες διεθνείς 

τραπεζικές πρακτικές σε αντίστοιχες εποπτικές απαιτήσεις είναι εφικτός, υπό 

προϋποθέσεις, ο μετασχηματισμός της κανονιστικής «επιβάρυνσης» σε πηγή πολύπλευρων 

επιχειρηματικών ωφελειών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους 

μετόχους των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και την ενίσχυση της φήμης και τη βελτίωση 

της αντίληψης της αγοράς. Οι κυριότερες προϋποθέσεις
47

 για τη μεγιστοποίηση των 

παράπλευρων ωφελειών από την υλοποίηση της Βασιλείας ΙΙ είναι: 

� Η υιοθέτηση όσον το δυνατόν πιο εξελιγμένων προσεγγίσεων υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων, γεγονός που θα 

απαιτήσει σημαντική βελτίωση στις τεχνολογικές υποδομές και στα πληροφοριακά 

συστήματα.  

� Η καλλιέργεια κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων σε όλο το εύρος του οργανισμού.  

� Η ενεργότερη συμμετοχή της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας και του διοικητικού 

συμβουλίου. 

Είναι φανερό ότι η Βασιλεία ΙΙ, επιχειρώντας να ενσωματώσει τη λειτουργία της 

διαχείρισης κινδύνων στη διαδικασία της λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων σε όλο 

το εύρος των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος, την προωθεί στην ημερήσια 
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διάταξη των συζητήσεων και των προβληματισμών των διοικητικών συμβουλίων, 

υποδηλώνοντας ότι η άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Η επιτυχής υλοποίηση, ιδιαίτερα 

των πιο εξελιγμένων προσεγγίσεων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

προϋποθέτει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίων, το οποίο 

απαιτεί την ύπαρξη αφενός ενός ισχυρού συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

(συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριακών και λογιστικών συστημάτων), αφετέρου ενός 

σαφούς επιχειρησιακού προτύπου λειτουργίας σε επίπεδο ομίλου (group operating model).  

Οι ποσοτικές και οι ποιοτικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του νέου εποπτικού 

πλαισίου, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία και στις 

στρατηγικές των πιστωτικών ιδρυμάτων, αναπτύσσονται με κλιμακούμενη αυστηρότητα 

στους άξονες
48

:  

� Της οργανωτικής διάρθρωσης και εσωτερικής διακυβέρνησης.  

� Των επιχειρηματικών πολιτικών και διαδικασιών.  

� Των πληροφοριακών συστημάτων, δεδομένων, υποδειγμάτων και μεθοδολογιών.  

� Της εξειδίκευσης των ανθρώπινων πόρων. 

� Της διαφάνειας και της γνωστοποίησης στοιχείων στην αγορά. 

Η Βασιλεία ΙΙ απομακρύνεται από την άποψη της προκατόχου της Βασιλεία Ι, ότι οι 

εποπτικοί κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι για όλους (one size fits all), και αναγνωρίζει ότι όσο 

πιο εξελιγμένο και αποτελεσματικό είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα στην εκτίμηση και στη 

διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων, διαθέτοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας 

στοιχεία ενεργητικού και λειτουργίες, τόσο λιγότερο κεφάλαιο θα πρέπει να διακρατά για 

κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Επιπρόσθετα, δεν περιορίζεται στις εποπτικές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις έναντι των κινδύνων του πυλώνα Ι (πιστωτικού, λειτουργικού και αγοράς), αλλά 

μέσω των απαιτήσεων του πυλώνα ΙΙ αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα να διαθέτουν 

ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής τους επάρκειας, έναντι των 

λοιπών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται (π.χ. ρευστότητας, συγκέντρωσης, στρατηγικής, 

φήμης). Με αυτό τον τρόπο η Βασιλεία ΙΙ ενθαρρύνει τα πιστωτικά ιδρύματα στην 

αξιολόγηση (ποσοτική και ποιοτική) των διαθέσιμων κεφαλαιακών πόρων, δηλαδή της 

ικανότητας ανάληψης κινδύνων (risk bearing capacity), σε συνδυασμό με τη διάθεση 

ανάληψης κινδύνου (risk appetite) και το προφίλ κινδύνου (risk profile) και κατ’ ουσία στην 
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ενεργή διαχείριση του οικονομικού τους κεφαλαίου και στην κατανομή του στις επιμέρους 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, χαρτοφυλάκια ή θυγατρικές. 

Από στρατηγικής άποψης το «κεφάλαιο» καθορίζει με πολλούς τρόπους 

οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενέργεια ενός πιστωτικού ιδρύματος. Για παράδειγμα, 

καθορίζει την ικανότητα «μόχλευσης» του πιστωτικού ιδρύματος, δηλαδή την ικανότητα να 

αυξάνει το ενεργητικό του και συνεπώς την κερδοφορία του (π.χ. παρέχοντας δάνεια, 

επενδύοντας σε εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία), να μεγεθύνεται (π.χ. εξαγορές) και να 

ανταμείβει τους μετόχους του (π.χ. μερίσματα, προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών). 

Αναμφισβήτητα, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων, η οποία συνίσταται από το 

επίπεδο των κερδών και την κεφαλαιακή βάση που απαιτείται για την επίτευξη των κερδών 

αυτών, αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο για τους μετόχους ενός πιστωτικού ιδρύματος. 

Ταυτόχρονα συνιστά το κομβικό σημείο, όπου η Βασιλεία ΙΙ επηρεάζει άμεσα τη διαδικασία 

λήψης στρατηγικών αποφάσεων, καθορίζοντας το ελάχιστο ύψος του απασχολούμενου 

κεφαλαίου και συνεπώς την αποδοτικότητά του. Επομένως, καθώς διαφοροποιείται το 

προφίλ ή η διάθεση ανάληψης κινδύνου μεταβάλλεται –με βάση εποπτικούς/εσωτερικούς 

κανόνες– το ύψος του απασχολούμενου εποπτικού κεφαλαίου, επηρεάζοντας την 

επιχειρησιακή συμπεριφορά του πιστωτικού ιδρύματος μέσω της αποδοτικότητας του 

κεφαλαίου. Η κατανομή του εποπτικού κεφαλαίου αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα 

διαμόρφωσης του επιχειρηματικού «μίγματος» του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς καθιστά 

κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες ελκυστικότερες από κάποιες άλλες. Συνεπώς, η 

Βασιλεία ΙΙ ωθεί τα πιστωτικά ιδρύματα σε ενεργότερη διαχείριση της κεφαλαιακής τους 

βάσης, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων και της 

δημιουργίας πρόσθετης αξίας για τους μετόχους.  

Η Βασιλεία ΙΙ δεν επηρεάζει την αποδοτικότητα του κεφαλαίου μόνο μέσω της 

μεταβολής της κεφαλαιακής βάσης (δηλ. του παρονομαστή του δείκτη), αλλά και της 

διαφοροποίησης του επιπέδου των κερδών (δηλ. του αριθμητή του δείκτη). Αυτό συμβαίνει 

καθώς η μεταβολή του προφίλ ή της διάθεσης ανάληψης κινδύνου επηρεάζει τόσο τις μη 

αναμενόμενες ζημιές, οι οποίες καλύπτονται από το κεφάλαιο, όσο και τις αναμενόμενες 

ζημιές (πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου), οι οποίες συνήθως καλύπτονται με το 

σχηματισμό προβλέψεων και έχουν άμεση επίπτωση στα κέρδη. Επομένως, μέσω της 

κατανομής του εποπτικού κεφαλαίου για την κάλυψη των μη αναμενόμενων ζημιών 

(κίνδυνος ανάληψης τραπεζικών δραστηριοτήτων) και της προσαρμογής των κερδών για 



Βασιλεία ΙΙ & Τραπεζικό σύστημα (Μελέτη Περίπτωσης)   
 

44 

την κάλυψη των αναμενόμενων ζημιών σε σχέση με τις προβλέψεις (κόστος ανάληψης 

τραπεζικών δραστηριοτήτων), καθίσταται ευκολότερη η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χαρτοφυλακίων ή προϊόντων και συνεπακόλουθα η 

ανακατανομή του κεφαλαίου, όπου η σταθμισμένη, ανάλογα με τον κίνδυνο, 

αποδοτικότητα είναι υψηλότερη. 

Συνεπώς, σε στρατηγικό επίπεδο τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει κατά την 

κατάρτιση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, στρατηγικών και προϋπολογισμών να 

συνεκτιμούν και να προϋπολογίζουν όχι μόνο τη μεγέθυνση των στοιχείων του ενεργητικού 

(volume growth) και τα αντίστοιχα περιθώρια κέρδους, αλλά και τη μεταβολή του 

αντίστοιχου εποπτικού κεφαλαίου και των αναμενόμενων ζημιών που απαιτούνται για να 

υποστηρίξουν την αύξηση των στοιχείων ενεργητικού και να «παράγουν» την αντίστοιχη 

κερδοφορία. Η Βασιλεία ΙΙ αναμένεται να ωθήσει τα πιστωτικά ιδρύματα στην υλοποίηση 

προγραμμάτων μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των κεφαλαιακών αναγκών τους και στη 

χρήση της σταθμισμένης, ανάλογα με τον κίνδυνο, αποδοτικότητας του εποπτικού 

κεφαλαίου ως βασικού εργαλείου λήψης στρατηγικών αποφάσεων (π.χ. κατανομή 

κεφαλαίου σε επιχειρηματικές δραστηριότητες/θυγατρικές, εξαγορές, σύστημα 

ανταποδοτικότητας/bonus). 

Σε τακτικό επίπεδο η Βασιλεία ΙΙ αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές και 

ωφέλειες για τα πιστωτικά ιδρύματα, που θα υιοθετήσουν τις πιο εξελιγμένες προσεγγίσεις 

υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων και διαχείρισης κινδύνων. Συνοπτικά, η 

δημιουργία πρόσθετης αξίας για τον μέτοχο μπορεί να επιτευχθεί μέσω αύξησης της 

κερδοφορίας ή μείωσης του λειτουργικού κόστους από
49

: 

1) Τον περιορισμό των ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο μέσω:  

a. Της ενίσχυσης της πειθαρχίας και της αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες και 

πολιτικές πιστοδοτήσεων, ανακτήσεων και διαγραφών επισφαλών απαιτήσεων. 

b. Της δυνατότητας εντοπισμού και διαχωρισμού των δανειοληπτών και μορφών 

δανειοδότησης ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, με βάση τα 

εσωτερικά συστήματα διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου. Απώτερος στόχος 

είναι η προσέλκυση των καλύτερων πελατών (cherry picking) και η κατάλληλη 

δόμηση της μορφής πιστοδότησης, βελτιστοποιώντας την πιθανότητα 
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αποπληρωμής, μέσω της χρήσης τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου (π.χ. 

εξασφαλίσεις, εγγυήσεις, συμφωνίες συμψηφισμού).  

2) Τη βελτίωση της πολιτικής και διαδικασίας σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλή 

δάνεια. Η ορθή πληροφόρηση σχετικά με τα στοιχεία κινδύνου, τόσο σε επίπεδο 

αντισυμβαλλόμενου, όσο και απαίτησης (δανείου) παρέχουν στη διοίκηση του 

πιστωτικού ιδρύματος μια σαφή εικόνα των πιο αποδοτικών δανείων ή 

χαρτοφυλακίων. Οι παράμετροι κινδύνου (πιθανότητα αθέτησης, ζημιά και έκθεση 

σε περίπτωση αθέτησης) στα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, με κατάλληλες προσαρμογές, στο σχηματισμό προβλέψεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).  

3) Τη βελτίωση της τιμολόγησης ενσωματώνοντας τις παραμέτρους κινδύνου (risk 

adjusted pricing). Οι αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού και διαχωρισμού των 

δανειοληπτών και μορφών δανειοδότησης, ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο 

κίνδυνο, μπορούν να υποστηρίξουν μια διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική, 

επιβραβεύοντας τους συνεπείς πελάτες με χαμηλότερο επιτόκιο. Η εν λόγω πολιτική 

παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού ελκυστικών πηγών εσόδων και 

επιτρέπει στις πιστοδοτικές μονάδες να αποδείξουν στον πελάτη και στη διοίκηση 

του πιστωτικού ιδρύματος ότι το παρεχόμενο επιτόκιο του δανείου είναι λογικό 

λαμβάνοντας υπόψη τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. 

4) Τον περιορισμό των λειτουργικών ζημιών ή/και του λειτουργικού κόστους μέσω:  

a. Της δομημένης τακτικής καταγραφής (δημιουργία βάσης δεδομένων 

λειτουργικού κινδύνου) και ανάλυσης των στοιχείων ζημιών. 

b. Της ανάπτυξης ενός πλαισίου διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου δομημένου και 

εστιασμένου στις διαδικασίες με χρήση εξειδικευμένων 

εργαλείων/μεθοδολογιών
50

. Τα εν λόγω εργαλεία θα διαθέτουν ικανότητα 

πρόβλεψης ενδεχόμενων γεγονότων και πιθανών ζημιών και θα αποτελούν ένα 

σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (early warning system) για ανάληψη 

συγκεκριμένων δράσεων. Η πληροφόρηση από ένα πλαίσιο διαχείρισης 

λειτουργικού κινδύνου, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και σύστημα ελέγχου με 

δυνατότητα μετεξέλιξης σε σύστημα διαχείρισης ολικής ποιότητας (total quality 

                                                 
50 π.χ. περιοδικών αυτοαξιολογήσεων κινδύνων και ελέγχων (Risk Control Self Assessment-RCSA), Βασικών 

Δεικτών Κινδύνου (Key Risk Indicators-KRIs). 
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management), θα οδηγήσει στη βελτίωση και στον ανασχεδιασμό των 

υφιστάμενων διαδικασιών και συνεπώς θα συμβάλλει στην ενίσχυση της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.  

Σχετικά με τις προτάσεις δημοσιοποίησης στοιχείων στην αγορά (πυλώνας ΙΙΙ), 

επισημαίνεται ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια αποτελεί αναμφισβήτητα επιθυμία των 

εποπτικών αρχών, των επενδυτών, των αναλυτών και των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η αγορά δεν είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως 

τα πολύπλοκα δημοσιοποιημένα στοιχεία διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής 

επάρκειας, ενδέχεται να επέλθει σύγχυση και μεγαλύτερη μεταβλητότητα στις τιμές των 

μετοχών και των ομολόγων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει 

να αναπτύξουν μια αποτελεσματική πολιτική δημοσιοποίησης στοιχείων στην αγορά, 

καθώς και να «εκπαιδεύσουν» και να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους 

αναλυτές, τους επενδυτές και τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε 

στρατηγικά θέματα διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίων. 

Συνολικά, το νέο εποπτικό πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας οδηγεί σε μια 

πρωτοφανή εποπτική αλλαγή, η οποία αναμένεται να επιφέρει πολλαπλές επιπτώσεις σε 

όλες τις πτυχές της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, τις σχέσεις με τους 

μετόχους και τους πελάτες τους. Ίσως η Βασιλεία ΙΙ να αποτελέσει μια «επανάσταση» στο 

διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, φέρνοντας ωστόσο το μανδύα της κανονιστικής 

συμμόρφωσης
51

. 

 

 

 

2.4. Αξιολόγηση των προτάσεων της Επιτροπής της Βασιλείας 

 

Σε διεθνές επίπεδο η εφαρμογή του αναθεωρημένου Συμφώνου θα αποτελεί στο 

άμεσο μέλλον εμπεδωμένο πρότυπο βέλτιστης πρακτικής για την άσκηση της τραπεζικής 

εποπτείας και αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο σχεδόν των χωρών παγκοσμίως
52

. Το 

προτεινόμενο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια περιλαμβάνει αρκετά θετικά στοιχεία. 

Ο κύριος στόχος του δεν είναι να μειώσει το συνολικό επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων, 

                                                 
51 (Βλ. αναφορά 23) 
52 (Βλ. αναφορά 5) 
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αλλά να εξασφαλίσει την αποτελεσματική κατανομή του κεφαλαίου. Η εξάλειψη του 

αυθαίρετου διαχωρισμού των χωρών (σε εντός και εκτός του ΟΟΣΑ), καθώς και η 

υιοθέτηση κεφαλαιακών απαιτήσεων για άλλους τύπους κινδύνων (όπως ο λειτουργικός 

και ο νομικός κίνδυνος) αποτελούν σημαντικές βελτιώσεις του υφιστάμενου πλαισίου. 

Τέλος, η αναγνώριση των μοντέλων διαχείρισης κινδύνων και της δυνατότητας 

χρησιμοποίησής τους για εσωτερική αξιολόγηση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς 

ένα καθεστώς τραπεζικής εποπτείας συμβατό με τις ανάγκες του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. 

Οι συνέπειες
53

 από την εφαρμογή του νέου πλαισίου της Επιτροπής της Βασιλείας 

θα είναι σημαντικές:  

1) Η αναγνώριση των εξωτερικών αξιολογήσεων από εξειδικευμένες εταιρείες θα 

προσδώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αμερικανικές τράπεζες, αφού οι 

αξιολογήσεις τραπεζών και εταιρειών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι περισσότερο 

διαδεδομένες. 

2) Η εξάλειψη της διακρίσεως μεταξύ χωρών-μελών και μη του ΟΟΣΑ θα ευνοήσει 

τα τραπεζικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε ορισμένες χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ και 

έχουν υψηλή αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, η Σιγκαπούρη και η Ταϊβάν θα μετακινηθούν από 

συντελεστή 100% σε 0%, το Χονγκ-Κονγκ, η Κίνα και η Χιλή από 100% σε 20% και η 

Κολομβία, η Τυνησία και η Ταϊλάνδη από 100% σε 50%. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες 

άλλες χώρες του ΟΟΣΑ θα απολέσουν το πλεονέκτημα του μηδενικού συντελεστή. Αυτή 

είναι η περίπτωση της Ελλάδας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σαουδικής 

Αραβίας και της Νότιας Κορέας, που θα μετακινηθούν από 0% σε 20% η πρώτη και σε 50% 

οι υπόλοιπες. Το Μεξικό και η Τουρκία θα μετακινηθούν από 0% σε 100%. 

3) Οι πιο έμπειρες και προηγμένες τεχνολογικά τράπεζες θα αποκτήσουν ένα 

σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από το γεγονός ότι θα τους επιτραπεί να στηριχτούν 

στις δικές τους αξιολογήσεις, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα διαχείρισης πιστωτικού 

κινδύνου και κινδύνου αγοράς τα οποία έχουν αναπτύξει. 

4) Η προσπάθεια του προτεινόμενου πλαισίου να μεταβάλλει τις σταθμίσεις έναντι 

του κινδύνου για δανεισμό προς επιχειρήσεις ανάλογα με την αξιολόγηση της κάθε 

επιχείρησης βρίσκεται μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχει μάλλον περιορισμένη 
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πρακτική σημασία, αφού παγκοσμίως είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που έχουν λάβει αξιολογήσεις από εξειδικευμένες εταιρείες. 

Η μεγαλύτερη καινοτομία του προτεινόμενου πλαισίου για την κεφαλαιακή 

επάρκεια είναι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η χρήση των αξιολογήσεων των 

εξειδικευμένων εταιρειών (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch IBCA κ.λπ.), ώστε να 

διακρίνουμε μεταξύ εκθέσεων σε κινδύνους διαφορετικής ποιότητας. Φαίνεται να 

υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι κίνδυνοι
54

 από την εισαγωγή αυτής της καινοτομίας: 

1) Οι εταιρείες αξιολόγησης έχουν περιορισμένες βάσεις δεδομένων και αρχεία, 

γεγονός που μειώνει την αξιοπιστία τους.  

2) Η καινοτομία αυτή δημιουργεί κίνητρα στους δανειζόμενους να επιζητούν 

ευνοϊκότερη αξιολόγηση ή νέες εταιρείες αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να 

είναι ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών αξιολόγησης, ώστε να κάνουν 

ευνοϊκότερες αξιολογήσεις. Βέβαια, ενδεχόμενη χαλάρωση της ποιότητας των 

αξιολογήσεων εκ μέρους των εξειδικευμένων εταιρειών θα μπορούσε να αποφευχθεί με 

μία αυστηρή αξιολόγηση των ίδιων των εταιρειών αξιολόγησης από την Επιτροπή της 

Βασιλείας ή κάποιο άλλο διεθνές όργανο. 

3) Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχει παράσχει μέχρι τώρα κάποιο εξωτερικό 

κριτήριο συγκρισιμότητας ανάμεσα στις κλίμακες αξιολόγησης. 

4) Οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν ορισμένες προφανείς λογικές 

ασυνέπειες. Για παράδειγμα, ο σχεδιασμός του προτεινόμενου πλαισίου παρέχει σημαντικά 

κίνητρα για τους δανειζόμενους, που κινδυνεύουν να αξιολογηθούν σε επίπεδα 

χαμηλότερα από Β-, να αποφασίζουν για το εάν θα αξιολογηθούν ή όχι ανάλογα με τις 

προβλέψεις τους σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Βέβαια, σε πολλές 

περιπτώσεις, οι δανειζόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιζητούν ή όχι την αξιολόγηση 

από τη στιγμή που έχουν αναπτύξει μία σχέση με κάποια εταιρεία αξιολόγησης. Μπορεί, 

δηλαδή, να είναι προτιμότερο για έναν δανειζόμενο να μην αξιολογηθεί καθόλου, εάν 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να έχει στάθμιση 150%.  

5) Δεν υπάρχει εκτεταμένη χρήση των αξιολογήσεων έξω από τα σύνορα των ΗΠΑ, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

αμία άλλη διεθνής ρυθμιστική παρέμβαση δεν είχε στο παρελθόν τέτοιας 

έκτασης επίπτωση και ανάγκη προσαρμογών σε θεσμικό και λειτουργικό 

επίπεδο για την άσκηση της εποπτείας ή στην οργάνωση και στη διαχείριση 

κινδύνων από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα, όσο η νέα προσέγγιση στο 

θέμα της κεφαλαιακής επάρκειας σύμφωνα με το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ και της Οδηγίας 

2006/48. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά οι ρυθμίσεις είναι τόσο άμεσα προσανατολισμένες 

στις πρακτικές των ίδιων των τραπεζών. Συνέπεια αυτού του χαρακτηριστικού είναι ότι οι 

εποπτικές αρχές οφείλουν να δημιουργούν ευέλικτα πρότυπα που να αντανακλούν 

εντονότερα το επίπεδο διαφοροποίησης, όχι μόνον ανάλογα με το μέγεθος και την 

πολυπλοκότητα των συναλλαγών, αλλά και της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης 

κινδύνων και μηχανισμών ελέγχου κάθε τράπεζας χωριστά. Μέσω των ενσωματωμένων στο 

νέο πλαίσιο κινήτρων ή αντικινήτρων σε όρους κεφαλαιακών απαιτήσεων, ενθαρρύνονται 

όλες οι τράπεζες στην υιοθέτηση των τεχνικών, πρακτικών, διαδικασιών και οργάνωσης που 

εφαρμόζονται από τις πιο αποτελεσματικές διεθνώς τράπεζες
55

.  

 

 

3.1. Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 

 

Το νέο πλαίσιο κεφαλαιακών απαιτήσεων ενσωματώνεται στην ελληνική τραπεζική 

νομοθεσία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίον θα εφαρμοστεί στις λοιπές χώρες, με 

μοναδική εξαίρεση τα θέματα που άπτονται της διακριτικής ευχέρειας των εποπτικών 

αρχών. Στο νέο πλαίσιο προβλέπονται περίπου 150 διακριτικές ευχέρειες, οι οποίες 

επιτρέπουν στις αρμόδιες εποπτικές αρχές να αποκλίνουν υιοθετώντας διαφορετικές 

ρυθμίσεις, κάτι που συνεπάγεται ανομοιομορφία στην εφαρμογή των διατάξεων της 

σχετικής Οδηγίας στις χώρες της Ε.Ε. Η ανομοιομορφία αυτή σημαίνει, ότι τράπεζες με 

παρουσία σε περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν πρόσθετο διοικητικό κόστος 

                                                 
55 (Βλ. αναφορά 14) 

Κ 



Βασιλεία ΙΙ & Τραπεζικό σύστημα (Μελέτη Περίπτωσης)   
 

50 

συμμόρφωσης, αφού αναγκάζονται να εφαρμόσουν τη νέα Οδηγία με διαφορετικό τρόπο, 

ανάλογα με τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται.  

Οι ελληνικές τράπεζες σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ελληνική 

Ένωση Τραπεζών βρίσκονται σε διαδικασία επίσημης διαβούλευσης από το 2003, με στόχο 

την ομαλή ενσωμάτωση του νέου πλαισίου στην ελληνική τραπεζική αγορά. Τα τελευταία 

χρόνια έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Τράπεζα της Ελλάδος έξι διαφορετικά 

έγγραφα, τα οποία αφορούσαν διαφορετικές πτυχές του νέου πλαισίου κεφαλαιακής 

επάρκειας και επί των οποίων οι τράπεζες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 

υπέβαλλαν, μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τις απόψεις τους. Αυτή η διαδικασία 

έχει βοηθήσει πολύ τις τράπεζες να ενημερωθούν και, συνεπώς, να προετοιμαστούν 

έγκαιρα για όλες τις αναγκαίες οργανωτικές και επιχειρηματικές αλλαγές, που επιφέρει η 

εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ. Επιπλέον, στη συνέχεια, οι αρμόδιες ομάδες εργασίας της 

Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών συνεργαζόμενες με τη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού 

Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τα σχόλιά τους επί 

των σχεδίων Πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες θα 

ενσωματωθούν οι τεχνικού χαρακτήρα διατάξεις του νέου πλαισίου κεφαλαιακής 

επάρκειας
56

.  

Με το νόμο «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, 

επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» ενσωματώνονται στην ελληνική τραπεζική 

νομοθεσία οι διατάξεις των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

2006/48/ΕΚ «για την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων» και 

2006/49/ΕΚ «για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των 

πιστωτικών ιδρυμάτων». Ειδικότερα με το νόμο ενσωματώνεται στην ελληνική τραπεζική 

νομοθεσία το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, το οποίο δημοσίευσε τον 

Ιούνιο του 2004 η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on 

Banking Supervision)
57

.  

Η αρμόδια Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την προσαρμογή του ελληνικού 

δικαίου ως προς την Οδηγία 2006/48, που ορίστηκε από τον υπουργό Οικονομίας και 

Οικονομικών, επέλεξε να προτείνει την υιοθέτηση κατάλληλων εξουσιοδοτήσεων στις 

                                                 
56 (Βλ. αναφορά 5) 
57 (Βλ. αναφορά 8) 



Βασιλεία ΙΙ & Τραπεζικό σύστημα (Μελέτη Περίπτωσης)   
 

51 

αρμόδιες αρχές, για την εφαρμογή των εξαιρετικά λεπτομερών ρυθμίσεων (όπως π.χ. η 

τυποποιημένη και οι εξελιγμένες προσεγγίσεις), οι οποίες θα αντιμετωπισθούν με την 

έκδοση κανονιστικών πράξεων. Για τα περισσότερα από τα θέματα αυτά έχουν ήδη 

διενεργηθεί διαβουλεύσεις με τις τράπεζες. Μία τέτοιας έκτασης προσαρμογή, η οποία έχει 

ενσωματωμένη και τη δυνατότητα της διαρκούς προσαρμογής της στις συνθήκες και 

προηγμένες πρακτικές, θα ήταν ατελής εάν δεν συνοδευόταν και από μία κωδικοποίηση σε 

ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο όλων των εποπτικών ρυθμίσεων, που αφορούν τα πιστωτικά 

ιδρύματα και οι οποίες εξακολουθούν μέχρι σήμερα να ισχύουν παράλληλα με τον Ν. 

2076/92 και μάλιστα πολλές φορές με επικαλύψεις (Ν. 5076/31, Ν. 1665/51 κ.ά.)
 58

. 

Αναμφίβολα το νέο πλαίσιο αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τα εποπτευόμενα 

πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και για τις εποπτικές αρχές. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι 

αρμόδια για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και για την εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο του καταστατικού της ρόλου και ενόψει της εφαρμογής 

του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει ειδική 

εγκύκλιο του Διοικητή της σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διαδικασιών εποπτικής 

αξιολόγησης στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη αναπτύξει 

ειδική «Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης» που υποστηρίζεται από ένα Σύστημα 

Αξιολόγησης Κινδύνων
59

. Η Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης αποβλέπει στον έλεγχο 

όλων των βασικών κινδύνων, αλλά και της ποιότητας των συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνων, στην εξακρίβωση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και της «Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού 

Κεφαλαίου», καθώς και στην επαλήθευση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων της 

τράπεζας.  

Παράλληλα η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία των 

ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, προτίθεται να διαμορφώσει ένα δίκτυο επικοινωνίας 

μεταξύ των εμπλεκομένων εποπτικών αρχών των χωρών υποδοχής ελληνικών τραπεζών, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ροή των αναγκαίων πληροφοριών και ο συντονισμός των 

ενεργειών των Εποπτικών αρχών για την εποπτεία των διασυνοριακά 

δραστηριοποιούμενων ελληνικών τραπεζικών ομίλων. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η 
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πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τη συγκρότηση του Interbalkan Forum of 

Banking Associations. Αξίζει να τονιστεί ότι, η επιτυχής υλοποίηση της Βασιλείας ΙΙ στις 

θυγατρικές των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αφενός θα 

αποτελέσει εχέγγυο για την ασφαλή επέκτασή τους στην περιοχή, μέσω της ενίσχυσης της 

λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και αφετέρου θα εναρμονίσει οργανωτικές δομές, 

πολιτικές, διαδικασίες και πληροφοριακά συστήματα, επηρεάζοντας καταλυτικά το 

επιχειρησιακό πρότυπο λειτουργίας των ελληνικών ομίλων (group operating model). 

 

 

 

3.2. Η σημασία των προτεινόμενων εποπτικών κανόνων για το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα 

 

Το θεσμικό πλαίσιο για την τραπεζική εποπτεία, που διέπει τη λειτουργία του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σε μεγάλο βαθμό έχει εναρμονιστεί με τους κανόνες της 

Επιτροπής της Βασιλείας, καθώς και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή 

των προτεινόμενων εποπτικών κανόνων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την 

ανταγωνιστικότητα των τραπεζικών συστημάτων των διαφόρων χωρών.  

 

 

3.2.1. Οι επιπτώσεις στα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα
60

 

 

Είναι προφανής η σημασία που έχει για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος η συμμετοχή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από τις αρχές του 

2001, που συνοδεύεται με νέα σημαντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας. 

Ήδη πριν από το φθινόπωρο του 1999, οι εταιρείες Μoody’s και Standard and Poor’s είχαν 

ανακοινώσει την αναβάθμιση του δείκτη μακροχρόνιας πιστοληπτικής ικανότητας της 

Ελλάδος στα επίπεδα Α2 και Α- αντίστοιχα, εξέλιξη που συνεπάγεται στάθμιση 20% έναντι 

του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με το νέο πλαίσιο. Στον Πίνακα 3.1. παρουσιάζεται η 

αξιολόγηση της Ελλάδας στο μακροπρόθεσμο εξωτερικό δανεισμό, καθώς και η αντιστοιχία 
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ανάμεσα στις κλίμακες τριών αναγνωρισμένων εταιρειών αξιολογήσεως. Η αναβάθμιση 

αυτή συνδέεται με την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και την 

προσαρμογή της στις απαιτήσεις της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Η αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας θα οδηγήσει σε βελτίωση και των επιμέρους 

αξιολογήσεων για κάθε τραπεζικό ίδρυμα.  

 

Πίνακας 3.1. Συγκριτική παρουσίαση των κλιμακίων αξιολόγησης και αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου 

χρέους της Ελλάδας
61

 

 

 

Η προσαρμογή του τραπεζικού συστήματος συνεπάγεται ένα σημαντικό κόστος 

ειδικότερα για τις τράπεζες εκείνες οι οποίες θα επιλέξουν τις εξελιγμένες μεθόδους, τόσο 

σε συστήματα, διαδικασίες, ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων μέτρησης κινδύνου, όσο και 

σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η υλοποίηση των εσωτερικών συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνων και υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων θα έχει υψηλό κόστος. 

Το κόστος συμμόρφωσης με το νέο πλαίσιο αφορά θέματα όπως: η προσαρμογή 

πληροφοριακών συστημάτων, η συλλογή των αναγκαίων ιστορικών δεδομένων, ο 

σχεδιασμός ή η αναβάθμιση του συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης, η εκπαίδευση των 

στελεχών, και η διαμόρφωση συστήματος υποβολής στοιχείων. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί 

ότι, το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως μια 

πρόσθετη κανονιστική επιβάρυνση, αλλά και ως μια ευκαιρία αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών και των ΕΠΕΥ, αλλά 

και των αντίστοιχων πλαισίων παρακολούθησης και ελέγχου των εποπτικών αρχών. Οι 

περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν αναπτύξει συστήματα διαχείρισης κινδύνων, ώστε 

να είναι σε θέση να υπολογίζουν με ακρίβεια την έκθεση του κάθε πελάτη στον πιστωτικό 

κίνδυνο και έτσι να τηρούν τις απαιτούμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις.  

Οι νέες διατάξεις για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, αφενός αλλάζουν 

ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για 

κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Αφετέρου επιβάλλουν κεφαλαιακές απαιτήσεις 

                                                 
61 (Βλ. αναφορά 20) 



Βασιλεία ΙΙ & Τραπεζικό σύστημα (Μελέτη Περίπτωσης)   
 

54 

και για το λειτουργικό κίνδυνο. Τα σημαντικότερα οφέλη
62

 που απορρέουν από την 

εφαρμογή του νέου πλαισίου για τις τράπεζες αφορούν τα εξής:  

� τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου λόγω της αύξησης της αποτελεσματικότητας 

των πολιτικών πιστοδοτήσεων, ανακτήσεων και διαγραφών επισφαλών 

απαιτήσεων, 

� τη βελτίωση της πολιτικής σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλή δάνεια,  

� τη βελτίωση της τιμολόγησης (risk adjusted pricing) και  

� τον περιορισμό των λειτουργικών ζημιών και του λειτουργικού κόστους. 

Οι κανόνες κεφαλαιακών απαιτήσεων επηρεάζουν άμεσα την τελική τιμολόγηση των 

δανειακών προϊόντων. Η επιτοκιακή επιβάρυνση των δανειακών προϊόντων αποτελεί 

συνάρτηση του αναλαμβανόμενου κίνδυνου και, συνεπώς, το κόστος δανεισμού 

προσδιορίζεται από την πιστοληπτική ικανότητα κάθε πελάτη. Η επίπτωση της εφαρμογής 

του νέου πλαισίου στην τιμολόγηση των τραπεζικών υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα της 

μεγαλύτερης ευαισθησίας των συντελεστών στάθμισης πιστωτικού κινδύνου με την εξής 

έννοια: όσο καλύτερη είναι η πιστοληπτική διαβάθμιση του αντισυμβαλλομένου της 

τράπεζας, τόσο χαμηλότερος είναι ο συντελεστής κινδύνου. Έτσι, ο ανταγωνισμός των 

τραπεζών για τη διεκδίκηση της πελατείας υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας θα οδηγήσει 

σε ευνοϊκότερη τιμολόγηση για τους συνεπείς πελάτες.  

Το τελευταίο καιρό έχουν ληφθεί σειρά μέτρων που αποβλέπουν στον έλεγχο της 

πιστωτικής επέκτασης. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει από τις τράπεζες, κατά την 

αξιολόγηση δανείων προς τα νοικοκυριά, να αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση 

μεταξύ του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων και του εισοδήματος των 

δανειοδοτούμενων. Επίσης, για τα δάνεια με εξασφάλιση ακινήτου αύξησε τις κεφαλαιακές 

απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου για το τμήμα των δανείων που υπερβαίνει το 

75% της εμπορικής αξίας των υπέγγυων ακινήτων. Τέλος, έχει ζητήσει την αύξηση του 

ποσοστού κάλυψης των καθυστερήσεων με προβλέψεις, θέμα το οποίο θα περιλαμβάνεται 

και στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα
63

.  

Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το νέο πλαίσιο απαιτεί και 

ένα ενεργότερο ρόλο από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Η εκτίμηση της 

                                                 
62 (Βλ. αναφορά 5) 
63 Ιδίως τη σχέση των καθαρών καθυστερήσεων, δηλαδή καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών μείον τις 

σχηματισθείσες προβλέψεις, προς τα εποπτικά ίδια κεφάλαια. 
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πιστοληπτικής ικανότητας είναι μια περίπλοκη δυναμική διαδικασία, η οποία απαιτεί τη 

διαρκή συνεργασία των δυο πλευρών, δανειοληπτών και τραπεζών. Συγκεκριμένα τίθεται η 

ανάγκη έγκαιρης, ορθά διαρθρωμένης, έγκυρης και εστιασμένης υποβολής στοιχείων 

οικονομικού χαρακτήρα από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές κατά την υποβολή 

αιτήματος έγκρισης δανείου. Επίσης, η συνέπεια στην αποπληρωμή θα εκτιμάται ιδιαίτερα 

θετικά, δεδομένου ότι ο ορισμός της αδυναμίας αποπληρωμής καθίσταται ιδιαίτερα 

αυστηρός. Τέλος, οι πελάτες που θα παρέχουν στην τράπεζα επαρκείς 

εξασφαλίσεις/εγγυήσεις θα μειώνουν δραστικά τον πιστωτικό κίνδυνο και άρα το κόστος 

δανεισμού τους
64

. 

 

 

3.2.2. Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις
65

 

 

Οι προσαρμογές που θα γίνουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα πλαίσια της 

συμμόρφωσης με τους νέου κανόνες της Βασιλείας ΙΙ, ευνοούν την περαιτέρω ανάπτυξη της 

συνεργασίας με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις συγκροτούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας
66

, 

καθώς και της εξάρτησης τους από την τραπεζική χρηματοδότηση, το πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάθμιση των χορηγήσεων έναντι των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκό τόσο στην τυποποιημένη μέθοδο, 

όσο και στη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και 

το γεγονός, ότι στο νέο πλαίσιο παρέχεται ευρύτερη αναγνώριση των εξασφαλίσεων και 

εγγυήσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άλλωστε τα 

αποτελέσματα της έρευνας των ποσοτικών επιπτώσεων (QIS3) κατέδειξαν ότι οι 

κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών επί των δανείων που χορηγούνται σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και περιλαμβάνονται στο εταιρικό χαρτοφυλάκιο θα παραμείνουν κατά 

κανόνα σταθερές με την εφαρμογή της τυποποιημένης προσέγγισης και θα μειωθούν από 

3% έως και 11% στις τράπεζες, που εφαρμόζουν τις μεθόδους εσωτερικής διαβάθμισης 

(IRB). Ενώ, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα ανοίγματα έναντι μικρομεσαίων 

                                                 
64 (Βλ. αναφορά 5) 

65 (Βλ. αναφορά 8) 

66 Το 99% των επιχειρήσεων, που εδρεύουν στην Ε.Ε., είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
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επιχειρήσεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του χαρτοφυλακίου λιανικής, θα μειωθούν 

κατά μέσο όρο από 12% έως 13% με βάση την τυποποιημένη μέθοδο (STA) και έως 31% 

σύμφωνα με την εξελιγμένη μέθοδο εσωτερικών διαβαθμίσεων (AIRBA).  

Εντούτοις, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι η 

πρόσβαση σε φθηνή τραπεζική χρηματοδότηση συναρτάται άμεσα με τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας τους και την αποδοτικότητα τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

θα πρέπει να συνεργάζονται με τις τράπεζες για την παροχή όλων αυτών των αναγκαίων 

πληροφοριών για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους  ικανότητας. Σε αυτό πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο μέτρο που από το σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 

μόνο το 5,9% είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις 

αναγκαίες για την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων των 

τραπεζών. 

 

 

3.2.3. Οι επιπτώσεις στους καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
67

 

 

Η αυξημένη, ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο, ευαισθησία των νέων μεθόδων -

ιδιαίτερα, δε, της μεθόδου των εσωτερικών διαβαθμίσεων- θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

διαφοροποίηση του κόστους του τραπεζικού δανεισμού ανάλογα με την φερεγγυότητα του 

αντισυμβαλλόμενου, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής, καθώς επίσης και το 

βέλτιστο σχηματισμό προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων των τραπεζών. Το νέο 

πλαίσιο θα επιτρέπει στις τράπεζες να τιμολογούν τα δανειακά προϊόντα τους με 

ορθολογικότερο τρόπο, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση του κόστους τραπεζικού 

δανεισμού για του φερέγγυους πελάτες. Πράγματι, οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί 

το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καταδεικνύουν πως οι 

επιπτώσεις στον πελάτη λιανικής των τραπεζών θα είναι θετικές ως προς τα επιτόκια, 

καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει μείωση από 1 έως και 3 ποσοστιαίες μονάδες 

βάσης. 

 

 

 

                                                 
67 (Βλ. αναφορά 8) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

 

ύμφωνα με τη Συνθήκη της Βασιλείας II, ο λειτουργικός κίνδυνος
68

 

προκύπτει από κάποια ανεπαρκή ή αποτυχημένη εσωτερική διαδικασία, από 

ανθρώπινο λάθος ή δόλο, από δυσλειτουργία συστήματος ή από άλλους 

λειτουργικούς εξωγενείς παράγοντες. Το πρωταρχικό μέλημα για τον 

εντοπισμό του λειτουργικού κινδύνου είναι ο εντοπισμός των ατελών διαδικασιών, εξαιτίας 

των οποίων έχουν επέλθει ή δύναται να επέλθουν απώλειες σε κάποιο τραπεζικό 

οργανισμό. Οι ατέλειες αυτές έγκεινται στην ανεπάρκεια, στην έλλειψη ή στην προσβολή 

(κυρίως από τον ανθρώπινο παράγοντα) των υπαρχόντων πρότυπων διαδικασιών και 

εσωτερικών κανονισμών του τραπεζικού οργανισμού. Ο λειτουργικός κίνδυνος, που 

οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, αναφέρεται σε ζημίες που ενδεχομένως θα 

προκληθούν από νυν ή τέως εργαζόμενους του τραπεζικού οργανισμού. Αυτού του είδους 

οι κίνδυνοι στηρίζονται κατά βάση, έμμεσα ή άμεσα, στις δυσλειτουργίες των ελεγκτικών 

διαδικασιών και συστημάτων του πιστωτικού ιδρύματος. Από την άλλη πλευρά, τα 

πληροφοριακά ή μηχανολογικά συστήματα (informational systems, hardware) δύναται να 

προκαλέσουν χρηματικές απώλειες, λόγω της απρόβλεπτης μερικής ή ολικής κατάρρευσής 

τους ή της παραβίασής τους εκ των έσω. Τα γεγονότα αυτά οφείλονται, συνήθως, στην 

αυξημένη πολυπλοκότητα ή τη δόλια χρήση των συστημάτων αυτών. Τέλος, οι εξωτερικοί 

παράγοντες (externals events) προκαλούν απώλειες, που οφείλονται κυρίως σε φυσικές 

καταστροφές, αλλά και δολιοφθορά από άτομα που δεν εμπλέκονται άμεσα με το 

πιστωτικό ίδρυμα
69

. 

Σύμφωνα με τις νέες προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για την εποπτεία των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, όλοι οι πιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να διαχειρισθούν τους λειτουργικούς κινδύνους. Η 

ικανότητα της ποιοτικής αξιολόγησης και της ποσοτικοποίησης των εν λόγω κινδύνων 

                                                 
68 Στον λειτουργικό κίνδυνο συμπεριλαμβάνονται και ενότητες, όπως το νομικό ρίσκο (legal risk), δηλαδή 

επιπτώσεις από διάφορα penalties που μπορεί να επιβληθούν από την κεντρική τράπεζα για παράδειγμα. 

Από την άλλη πλευρά, δεν περιλαμβάνεται το στρατηγικό ρίσκο (strategic risk) (Βλ. αναφορά 16). 

69 (Βλ. αναφορά 1) 

Σ 
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αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό των κεφαλαίων, που απαιτείται να διακρατηθούν 

από τα πιστωτικά ιδρύματα έναντι του λειτουργικού κινδύνου.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει τρεις εναλλακτικές μεθόδους
70

 για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιακών υποχρεώσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου, όπως 

έχουμε πει και σε προηγούμενο κεφάλαιο:  

1) τη μέθοδο του βασικού δείκτη (basic indicator approach),  

2) την τυποποιημένη μέθοδο (standardized approach), καθώς και εναλλακτική 

τυποποιημένη μέθοδο μόνο για τις δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής και 

χορηγήσεων, και  

3) την εξελιγμένη μέθοδο  μέτρησης (advanced measurement approach).  

Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να υπολογίζουν κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι 

του λειτουργικού κινδύνου χρησιμοποιώντας είτε την Μέθοδο του Βασικού Δείκτη, είτε την 

Τυποποιημένη Μέθοδο από 1η Ιανουαρίου 2007, ενώ η Εξελιγμένη Μέθοδος Μέτρησης 

Λειτουργικού Κινδύνου είναι διαθέσιμη από 1η Ιανουαρίου 2008.  

Για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού 

κινδύνου ακολουθείται μεθοδολογική προσέγγιση παρόμοια με αυτή για τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Δηλαδή και εδώ καθιερώνονται τρεις εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, οι οποίες κλιμακώνονται διαδοχικά από την πλέον απλή μέχρι 

την πλέον προηγμένη. Πιο συγκεκριμένα, η βασική μέθοδος υπολογίζει την κεφαλαιακή 

απαίτηση εφαρμόζοντας ένα συντελεστή στάθμισης επί των συνολικών ακαθάριστων 

εσόδων της κάθε τράπεζας, ενώ η πιο προηγμένη στηρίζεται στα αποτελέσματα 

εσωτερικών συστημάτων και στοιχείων της ίδιας της τράπεζας. Είναι ευνόητο ότι, για να 

επιτραπεί η χρήση της τρίτης αυτής μεθόδου, πρέπει να πληρούνται αυστηρές 

προϋποθέσεις και κριτήρια. 

 

 

4.1. Η μέθοδος του βασικού δείκτη (basic indicator approach) 

 

Στη μέθοδο του βασικού δείκτη (basic indicator approach)
71

 οι τράπεζες πρέπει να 

διακρατούν ένα ποσοστό των κεφαλαίων τους. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 

                                                 
70 (Βλ. αναφορά 4) 
71 (Βλ. αναφορά 9) 
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λειτουργικού κινδύνου υπολογίζονται ως το γινόμενο του Σχετικού Δείκτη επί το 

συντελεστή λειτουργικού κινδύνου. Ο Σχετικός Δείκτης ορίζεται ως ο μέσος όρος των 

Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ενώ ο 

λειτουργικός συντελεστής είναι ίσος με 15% και τον θέτουν οι εποπτικές αρχές της 

Βασιλείας. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες, που εφαρμόζουν αυτή την μέθοδο, θα πρέπει να 

υπολογίζουν εποπτικά κεφάλαια ως ποσοστό του gross income με βάση τον παρακάτω 

τύπο
72

: 

aGIΚΒΙΑ ×=  

όπου KBIA είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, a = 15% και GI
73

 ο μέσος όρος του gross income 

των τριών τελευταίων χρόνων.  

Η παραπάνω μέθοδος είναι σχετικά απλή και χρησιμοποιείται κυρίως από μικρές 

τράπεζες.  

 

 

4.2. Η τυποποιημένη μέθοδος (standardized approach) 

 

Όσον αφορά την τυποποιημένη μέθοδο (standardized approach)
74

, προτείνεται 

εξειδίκευση των συντελεστών κατά τραπεζική δραστηριότητα και χρήση διαφορετικών 

οικονομικών δεικτών κατά περίπτωση. Οι τράπεζες,  σύμφωνα με αυτή την εναλλακτική 

λύση, χωρίζουν τις δραστηριότητες τους σε οκτώ βασικές κατηγορίες (business lines) . Τα 

εποπτικά κεφάλαια για τον λειτουργικό κίνδυνο υπολογίζονται ως ποσοστό του gross 

income για κάθε business line με βάση τον παρακάτω τύπο: 

∑ −− ×= )b(GIKTSA 8181  

όπου ΚTSA  οι κεφαλαιακές απαιτήσεις, b1-8 = το ποσοστό για κάθε business line και GI1-8 = ο 

μέσος όρος του gross income των τριών τελευταίων χρόνων για κάθε business line. 

Αναλυτικότερα, προβλέπονται τα παρακάτω business lines με συντελεστές b1-8 : 

1. Εταιρική χρηματοδότηση-Corporate Finance (18%) 

2. Αγοραπωλησία τίτλων-Trading & Sales (18%) 

                                                 
72 (Βλ. αναφορά 19) 
73 GI = net interest income + net result of fees and commissions + net result of financial operations + other income 

excluding extraordinary or irregular items and profits/losses from sales of securities in banking book. 

74 (Βλ. αναφορά 19) 
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3. Λιανική τραπεζική-Retail Banking (12%) 

4. Εμπορική τραπεζική-Commercial banking (15%) 

5. Πληρωμές και Διακανονισμοί-Payment and Settlement (18%) 

6. Υπηρεσίες αντιπροσώπευσης-Agency Services (15%) 

7. Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων-Asset Management (12%) 

8. Λιανική χρηματομεσιτεία-Retail Brokerage (12%). 

 

 

4.2.1. Απαιτούμενα ποιοτικά κριτήρια για υιοθέτηση της τυποποιημένης μεθόδου 

 

Για την υιοθέτηση της τυποποιημένης μεθόδου, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει 

να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια
75

:  

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη επαρκώς στελεχωμένης 

μονάδας, που να ασχολείται με τη διαχείριση λειτουργικού κινδύνου εντός της 

Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος, ενώ η Μονάδα 

Εσωτερικής Επιθεώρησης δεν θα πρέπει να εμπλέκεται άμεσα στην πολιτική 

διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, αλλά να πραγματοποιεί ανεξάρτητους 

ελέγχους τήρησης των διαδικασιών εκτίμησης και διαχείρισης του λειτουργικού 

κινδύνου.
76

 

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να διαθέτουν ένα τεκμηριωμένο και επαρκές 

σύστημα για την εκτίμηση και τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, με σαφείς 

αρμοδιότητες ανατεθειμένες στη σχετική μονάδα. Στις αρμοδιότητες 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη πολιτικών αναγνώρισης, αξιολόγησης, 

παρακολούθησης, ελέγχου και μείωσης του λειτουργικού κινδύνου, η κωδικοποίηση 

της επιχειρησιακής πολιτικής και των διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση και 

τον έλεγχο του λειτουργικού κινδύνου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της 

μεθοδολογίας διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, καθώς και ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση του συστήματος αναφορών (προς τη Διοίκηση, τη μονάδα Εσωτερικού 

Ελέγχου, τυχόν αρμόδια τμήματα του πιστωτικού ιδρύματος και προς τις Εποπτικές 

Αρχές).  

                                                 
75 (Βλ. αναφορά 22) 

76 ΠΔ/ΤΕ 2438/98 
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3. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει, επίσης, να διαθέτουν διαδικασίες συστηματικής 

παρακολούθησης των δεδομένων, που σχετίζονται με το λειτουργικό κίνδυνο, 

συμπεριλαμβανομένου της καταχώρησης των «ζημιών» που υπέστη το πιστωτικό 

ίδρυμα, σε βάση δεδομένων. Ειδικότερα:  

� Το ελάχιστο ύψος ζημιών, που θα πρέπει να καταγράφεται, είναι €1.000 

γενικά και €500 για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες, που δεν έχουν άδεια 

πανελλήνιας εμβέλειας.  

� Η βάση δεδομένων ζημιών από γεγονότα λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει 

να περιέχει στοιχεία τουλάχιστον ενός έτους, προκειμένου να υιοθετηθεί η 

τυποποιημένη μέθοδος.  

� Δεδομένου ότι η τυποποιημένη μέθοδος αποτελεί τον προθάλαμο των 

αντίστοιχων εξελιγμένων, η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί ότι στην φάση 

αυτή, θα πρέπει να καταγράφονται τουλάχιστον οι πραγματικές ζημιές από 

λειτουργικό κίνδυνο που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Θα πρέπει, επίσης, να 

διευκρινιστεί ποιες θα είναι οι πηγές άντλησης των γεγονότων λειτουργικού 

κινδύνου και των σχετικών ζημιών, ποιος ο χρόνος καταγραφής, ποιοι θα 

είναι οι αρμόδιοι λειτουργοί του πιστωτικού ιδρύματος για την καταχώρηση 

των δεδομένων αυτών, σε τι επίπεδο ιεραρχίας θα ανήκουν, καθώς και σε 

ποιας μορφής πρόγραμμα/φόρμα αναφοράς θα καταχωρούνται τα 

δεδομένα.  

4. Το σύστημα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου πρέπει να υπόκειται σε τακτική 

ανεξάρτητη επανεξέταση. Η επανεξέταση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε 

ετήσια τουλάχιστον βάση και αφορά την αξιολόγηση των τεχνικών μέτρησης του 

λειτουργικού κινδύνου, την διαδικασία αναγνώρισης, παρακολούθησης και 

αναφοράς προς την διοίκηση, την ορθή αναφορά προς τις εποπτικές αρχές. 

Επιπλέον, θα πρέπει να διαπιστώνεται κατά πόσο έχουν αναγνωρισθεί και 

παρακολουθούνται όλες οι πηγές λειτουργικού κινδύνου, που αντιμετωπίζει το 

πιστωτικό ίδρυμα. Το σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης λειτουργικού 

κινδύνου θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στη γενικότερη διαδικασία διαχείρισης 

κινδύνων του πιστωτικού ιδρύματος.  

5. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να υιοθετήσουν ένα σύστημα αναφοράς προς τη 

Διοίκηση, προς τις διευθύνσεις των αρμόδιων επιχειρησιακών μονάδων, καθώς και 
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να υιοθετήσουν διαδικασίες αξιολόγησης των αναφορών και λήψης αποφάσεων για 

διορθωτικές ενέργειες. Θα πρέπει, επίσης, να διαθέτουν διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, σχετικών με την πληροφόρηση από τις αναφορές αυτές, και 

καταγεγραμμένες διαδικασίες σχετικά με την αναγνώριση, εκτίμηση και 

παρακολούθηση του λειτουργικού κινδύνου, με σαφή περιγραφή των θέσεων 

ευθύνης, των διαδικασιών παρακολούθησης της υλοποίησης των διορθωτικών 

ενεργειών, καθώς και διαδικασίες για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης.  

 

 

4.2.2. Προϋποθέσεις Υιοθέτησης Εναλλακτικής Τυποποιημένης Μεθόδου  

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος προτίθεται να κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας για 

εφαρμογή της εναλλακτικής τυποποιημένης μεθόδου (Alternative Standardised Approach), 

για τους επιχειρηματικούς τομείς της λιανικής και εμπορικής τραπεζικής υπό τις παρακάτω 

προϋποθέσεις
77

, που προβλέπονται στην Οδηγία:  

� Το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να δραστηριοποιείται ενεργά σε δραστηριότητες 

λιανικής ή/και εμπορικής τραπεζικής, οι οποίες θα αποτελούν τουλάχιστον το 90% 

του σχετικού δείκτη «Μικτά Έσοδα». 

� Το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει στις εποπτικές αρχές 

πως ένα σημαντικό ποσοστό των δραστηριοτήτων λιανικής ή/και εμπορικής 

τραπεζικής αποτελείται από δάνεια, που σχετίζονται με υψηλή πιθανότητα 

αθέτησης, και πως η εναλλακτική τυποποιημένη μέθοδος παρέχει ένα πιο 

βελτιωμένο τρόπο αξιολόγησης του λειτουργικού κινδύνου.  

Αναφορικά με τη χρήση της εναλλακτικής τυποποιημένης μεθόδου και των 

προϋποθέσεων που προβλέπονται από την Οδηγία, η θέση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι 

η εξής: 

1. Τα κριτήρια για την εναλλακτική τυποποιημένη μέθοδο θα πρέπει να πληρούνται σε 

ενοποιημένη βάση. Πιο συγκεκριμένα, αν κάποιο πιστωτικό ίδρυμα πληρεί τις 

προϋποθέσεις σε ενοποιημένη βάση, θα μπορεί να εφαρμόζει την συγκεκριμένη 

                                                 
77 (Βλ. αναφορά 22) 
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μέθοδο και σε ατομική βάση, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια σε απόλυτο 

βαθμό. Το ίδιο δεν θα επιτραπεί στην αντίθετη περίπτωση.  

2. Σχετικά με το πρώτο κριτήριο, που αφορά το 90% του δείκτη «Μικτά Έσοδα», θα 

υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τελευταίων 3 ετών. Στην περίπτωση που αυτός ο 

μέσος όρος μειωθεί κάτω από το 90% για κάποιο έτος, τότε και για μόνο για αυτό το 

έτος θα επιτραπεί η χρήση της εναλλακτικής τυποποιημένης, με την προϋπόθεση ότι 

η τράπεζα θα πρέπει να παρουσιάσει στοιχεία ότι δεν έχει αλλάξει προσανατολισμό 

ως προς τη σύσταση του χαρτοφυλακίου της και ότι αυτή η πτώση είναι καθαρά 

συγκυριακή.  

3. Όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να 

αποδεικνύουν ότι ένα σημαντικό μέρος των δανείων αυτών των επιχειρηματικών 

τομέων σχετίζονται με υψηλή πιθανότητα αθέτησης. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα 

πρέπει να παρουσιάζουν τις πιθανότητες αθέτησης, που υπολογίζουν για αυτές τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα περιθώρια μικτού κέρδους (spread) που τις 

αφορούν. Ως υψηλή πιθανότητα αθέτησης προτείνεται το 3,5%, ενώ ως σημαντικό 

μέρος των δανείων θεωρείται το 15% του χαρτοφυλακίου. Στην περίπτωση που το 

πιστωτικό ίδρυμα δεν υπολογίζει πιθανότητες αθέτησης, θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αποδεικνύει την υψηλή πιθανότητα αθέτησης των δανείων του με άλλους 

τρόπους. Ο τρόπος που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος είναι να έχει κατατάξει 

άνω του 15% του χαρτοφυλακίου του στις δύο τελευταίες κατηγορίες σε 

πενταβάθμιο ή εξαβάθμιο σύστημα ταξινόμησης ή στις τρεις τελευταίες κατηγορίες 

σε σύστημα ταξινόμησης άνω των έξι βαθμίδων. Αντίστοιχη αντιμετώπιση θα πρέπει 

να υπάρχει και στο χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής με βάση τις κατηγορίες 

δανείων με ομοειδή χαρακτηριστικά (pools), που προκύπτουν από το σύστημα 

βαθμολόγησης (scoring system) που διαθέτουν.  
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4.3. Η εξελιγμένη μέθοδος μέτρησης (advanced measurement approach) 

 

Τέλος, σχετικά με την εξελιγμένη μέθοδο μέτρησης (advanced measurement 

approach)
78

, οι τράπεζες υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις με βάση την δική τους 

μεθοδολογία αποτίμησης λειτουργικών κινδύνων. Για να εφαρμοσθεί η μεθοδολογία θα 

πρέπει να εκπληρώνονται μια σειρά από ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια. Η συγκεκριμένη 

μεθοδολογία αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τις τράπεζες, οι οποίες έχουν διεθνή 

δραστηριοποίηση. Οι τράπεζες, που θα ακολουθήσουν αυτή την εναλλακτική λύση, θα 

πρέπει να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον τρόπο 

κατανομής των τραπεζικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την προηγούμενη μέθοδο. Η 

μέθοδος υπολογίζει, από ιστορικά δεδομένα και για συγκεκριμένες παραμέτρους, την 

πιθανότητα να συμβούν ανάλογες περιπτώσεις σε κάποιο βάθος χρόνου και τη μέση 

απώλεια ανά περίπτωση. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, που εφαρμόζουν αυτή 

τη λύση, δεν μπορούν να είναι μικρότερες από το 75% των κεφαλαιακών απαιτήσεων, που 

θα υπολογίζονταν σύμφωνα με την Standardized μέθοδο.  

 

 

4.3.1. Ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια 

 

Για να υιοθετήσουν, βέβαια, τα πιστωτικά ιδρύματα την εξελιγμένη μέθοδο 

μέτρησης, θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια
79

. 

 

Τα ποιοτικά κριτήρια είναι τα εξής: 

1. Το εσωτερικό σύστημα μέτρησης λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να είναι 

ενσωματωμένο στην καθημερινή διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. 

2. Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη μονάδα διαχείρισης 

λειτουργικού κινδύνου. 

3. Τα ανοίγματα σε λειτουργικό κίνδυνο και οι σχετικές ζημίες θα πρέπει να αποτελούν 

αντικείμενο τακτικών αναφορών. 

                                                 
78 (Βλ. αναφορά 19) 
79 (Βλ. αναφορά 9) 
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4. Το σύστημα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να είναι πλήρως και 

γραπτώς τεκμηριωμένο.  

5. Η διαδικασία διαχείρισης και τα συστήματα μέτρησης λειτουργικού κινδύνου θα 

υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση από εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς ελεγκτές. 

6. Για την πιστοποίηση του συστήματος μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει ότι: 

� οι εσωτερικές διαδικασίες επικύρωσης του πιστωτικού ιδρύματος λειτουργούν 

με ικανοποιητικό τρόπο. 

� η ροή δεδομένων και οι διαδικασίες, που σχετίζονται με το σύστημα μέτρησης 

κινδύνων, είναι διαφανείς και προσβάσιμες από τα αρμόδια στελέχη.  

 

Τα ποσοτικά κριτήρια είναι τα εξής: 

1. Διαδικασίες  

� Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

κατά τρόπο, ώστε να καλύπτονται τόσο η αναμενόμενη, όσο και η μη 

αναμενόμενη ζημία. 

� Η μέτρηση θα «συλλαμβάνει» δυνητικά σοβαρά ακραία γεγονότα, με 99,9% 

διάστημα εμπιστοσύνης σε περίοδο ενός έτους. 

� Το σύστημα μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

o εσωτερικά δεδομένα ζημιών 

o εξωτερικά δεδομένα ζημιών 

o ανάλυση σεναρίων 

o παράγοντες που αντανακλούν το επιχειρηματικό/οικονομικό 

περιβάλλον και τα συστήματα εσωτερικού έλεγχου του πιστωτικού 

ιδρύματος. 

� Το σύστημα μέτρησης λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει 

και να καλύπτει τις κύριες πηγές κινδύνου, που επηρεάζουν το σχήμα της 

κατανομής ζημιών από λειτουργικό κίνδυνο στα απομακρυσμένα σημεία της 

κατανομής. 

� Τα συστήματα μέτρησης λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να διέπονται από 

συνέπεια σε εσωτερικό επίπεδο και να αποφεύγουν τον υπολογισμό των 
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ποιοτικών αξιολογήσεων ή των τεχνικών μείωσης κινδύνων, που 

αναγνωρίζονται σε άλλους τομείς του πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας 

(πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος αγοράς). 

2. Εσωτερικά δεδομένα ζημιών 

� Οι εσωτερικές μετρήσεις του λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να βασίζονται 

σε ιστορικές παρατηρήσεις χρονικής περιόδου τουλάχιστον πέντε ετών. 

� Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να είναι σε θέση να συσχετίζουν τα ιστορικά 

δεδομένα των ζημιών από λειτουργικό κίνδυνο με τους επιμέρους 

επιχειρηματικούς τομείς (business lines) και με τις κατηγορίες γεγονότων 

λειτουργικού κινδύνου. 

� Τα κριτήρια για τον επιμερισμό των ζημιών στους επιχειρηματικούς τομείς 

και στις κατηγορίες γεγονότων λειτουργικού κινδύνου θα πρέπει να είναι 

γραπτώς τεκμηριωμένα και αντικειμενικά. 

� Για κάθε κατηγορία ζημιογόνων γεγονότων θα πρέπει να οριστεί ένα 

κατάλληλο ελάχιστο όριο για τη συλλογή δεδομένων. 

3. Εξωτερικά δεδομένα ζημιών 

� Το σύστημα μέτρησης λειτουργικού κινδύνου οφείλει να περιλαμβάνει και τη 

χρήση εξωτερικών δεδομένων, ιδίως στην περίπτωση που υπάρχουν 

ενδείξεις ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει κίνδυνο να αντιμετωπίσει σοβαρές 

ζημίες με μικρή πιθανότητα εμφάνισης.  

� Οι όροι και οι πρακτικές για τη χρήση εξωτερικών δεδομένων πρέπει να 

αξιολογούνται τακτικά, να τεκμηριώνονται γραπτώς και να υπόκεινται σε 

περιοδική ανεξάρτητη εξέταση. 

4. Ανάλυση σεναρίων, βασιζόμενων σε γνώμες εμπειρογνωμόνων, σε συνδυασμό με 

εξωτερικά δεδομένα.  

5. Παράγοντες επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εξωτερικού ελέγχου. 

� Κάθε παράγοντας που επιλέγεται πρέπει να αποτελεί ουσιαστική πηγή 

κινδύνου και η επιλογή του να βασίζεται στην εμπειρία και τη γνώμη 

εμπειρογνωμόνων των επηρεαζόμενων επιχειρηματικών μονάδων. 

� Η ευαισθησία των εκτιμήσεων του κινδύνου στις μεταβολές αυτών των 

παραγόντων και οι σταθμίσεις τους θα πρέπει να βασίζονται σε 

εμπεριστατωμένη ανάλυση. 
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4.4. Δείκτης «Μικτά Έσοδα» 

 

Η μέθοδος του Βασικού Δείκτη και η αντίστοιχη Τυποποιημένη βασίζονται στον 

υπολογισμό του δείκτη «Μικτά Έσοδα», ο οποίος θα είναι ο μέσος όρος των Μικτών 

Εσόδων (Πίνακας 4.1.) των τριών τελευταίων ετών, με βάση τις κατηγορίες λογαριασμών 

των αποτελεσμάτων χρήσης του Π.Δ. 384/92 περί κλαδικού λογιστικού σχεδίου. Ο 

υπολογισμός του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας εξακολουθεί να πραγματοποιείται σε 

τριμηνιαία βάση. Σύμφωνα με το Σχέδιο της Οδηγίας, εάν για κάποιο έτος τα Μικτά έσοδα 

είναι αρνητικά ή μηδενικά, το μέγεθος αυτό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό 

του μέσου όρου. Επομένως, ο δείκτης «Μικτά Έσοδα» θα υπολογίζεται ως το άθροισμα των 

θετικών μεγεθών διαιρούμενο με τον αριθμό των θετικών μεγεθών
80

. 

 

Πίνακας 4.1. Μικτά Έσοδα
81

 

 

 

 

4.5. Κατηγορίες γεγονότων ζημιών λειτουργικού κινδύνου  

 

Ορισμοί
82

 

1) Με τον όρο εσωτερική απάτη εννοούμε τις ζημίες από πράξεις που 

διαπράττονται με πρόθεση καταδολίευσης, υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων ή 

καταστρατήγησης κανονιστικών ή νομοθετικών διατάξεων ή πολιτικών της επιχείρησης.  

                                                 
80 (Βλ. αναφορά 22) 

81 (Βλ. αναφορά 22) 

82 (Βλ. αναφορά 9) 
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2) Με τον όρο εξωτερική απάτη εννοούμε τις ζημίες, που διαπράττονται από τρίτο, 

με πρόθεση καταδολίευσης, υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων ή καταστρατήγησης της 

νομοθεσίας. 

3) Με τον όρο θέματα ασφάλειας εργατικού δυναμικού και εργασιακών 

πρακτικών εννοούμε τις ζημίες από πράξεις αντίθετες με την εργατική νομοθεσία και τις 

συμβάσεις για την υγιεινή και την ασφάλεια, από πληρωμές αποζημιώσεων για σωματική 

βλάβη ή από πρακτικές αντίθετες με τους κανόνες περί πολιτιστικής πολυμορφίας / 

διακριτικής μεταχείρισης. 

4) Με τον όρο πελάτες, προϊόντα και επιχειρηματικές πρακτικές εννοούμε τις 

ζημίες από ακούσια ή εξ αμελείας παράλειψη εκπλήρωσης επαγγελματικής υποχρέωσης 

έναντι πελάτη (περιλαμβανομένων των απαιτήσεων εμπιστοσύνης και εντιμότητας) ή από 

τη φύση ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

5) Με τον όρο βλάβη σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εννοούμε τις ζημίες από 

απώλεια ή βλάβη ενσώματων περιουσιακών στοιχείων λόγω φυσικών καταστροφών ή 

άλλων γεγονότων. 

6) Με τον όρο διακοπή δραστηριότητας και δυσλειτουργία συστημάτων εννοούμε 

τις ζημίες από διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή τη δυσλειτουργία των 

συστημάτων. 

7) Με τον όρο εκτέλεση, παράδοση και διαχείριση των διαδικασιών εννοούμε τις 

ζημίες από ανεπάρκειες στην επεξεργασία των συναλλαγών ή στη διαχείριση των 

διαδικασιών και από τις σχέσεις με τους εμπορικούς αντισυμβαλλομένους και τους 

πωλητές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

 

κοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων 

εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε 

μακροοικονομικούς όρους θα εξετάσουμε εάν η υπάρχουσα νομισματική και 

πιστωτική πολιτική στην Ελλάδα ακολουθεί τις γενικές αρχές του Νεο-Κεϋνσιανισμού (New 

Keynesianism) και ακόμα πιο συγκεκριμένα της Νεο-Συναινετικής (New Consensus) 

προσέγγισής του. Αν κάτι τέτοιο ισχύει, θα μπορούμε να αποδεχθούμε τη δυνατότητα 

αποτελεσματικής μελλοντικής εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ πάνω στο δανειακό 

χαρτοφυλάκιο (banking book) των τραπεζών. Αν όμως η νομισματική και πιστωτική πολιτική 

στη χώρα μας ακολουθεί τις αρχές ενός Μετα-Κεϋνσιανού (Post Keynesian) νομισματικού 

πλαισίου λειτουργίας, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για την αποτελεσματική 

επιτυχία του εγχειρήματος της Βασιλείας ΙΙ
83

.  

Για να το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να ελέγξουμε τη ροή της αιτιώδους σχέσης 

μεταξύ των τραπεζικών απαιτήσεων (δανείων) και των ιδίων κεφαλαίων τους. Σε θεωρητικό 

επίπεδο τα αναμενόμενα αποτελέσματα μπορεί να είναι τα εξής
84

: 

Περίπτωση 1: Τα τραπεζικά δάνεια αιτιωδώς προκαλούν τη δημιουργία ιδίων κεφαλαίων 

στις τράπεζες [Banking Book (Loans) � Equity]. 

Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το νομισματικό 

περιβάλλον ακολουθεί τις αρχές της Μετα-Κεϋνσιανής (Post Keynesian) σχολής σκέψης. 

Δηλαδή, η παραπάνω αιτιώδης σχέση υποδηλώνει έναν ανεστραμμένο «νέο 

πολλαπλασιαστή χρήματος ή πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων». Με απλά λόγια, οι 

ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της ενεργούς ζήτησης σε δάνεια (loans) 

κυριαρχούν επί των αντιλήψεων της κεντρικής τράπεζας, η οποία ασκεί κυρίως έναν 

«συνεπικουρικό» και όχι έναν εποπτικό/περιοριστικό ρόλο στο όλο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα. 

Περίπτωση 2: Τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών αιτιωδώς προκαλούν τα τραπεζικά δάνεια 

[Equity � Banking Book (Loans)]. 

                                                 
83 (Βλ. αναφορά 16) 

84 (Βλ. αναφορά 16) 

Σ 
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Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το νομισματικό 

περιβάλλον, που εξετάζουμε, υπακούει στις αρχές της Νεο-Κεϋνσιανής (New Keynesian) 

νομισματικής σκέψης, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις οδηγίες της Βασιλείας Ι και ΙΙ. 

Ακόμη, εφόσον η διατραπεζική αγορά ακολουθεί τις όποιες αντιπληθωριστικές οδηγίες της 

κεντρικής τράπεζας, τότε εμπεριέχει και τις αρχές της Νεο-Συναινετικής (New Consensus) 

σχολής. Το αποτέλεσμα της αιτιατότητας θα αναδεικνύει την αποτελεσματική λειτουργία 

του «νέου πολλαπλασιαστή χρήματος ή πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων» στο τραπεζικό 

σύστημα. Συνοπτικά, επιβεβαιώνεται ο εποπτικός και κυρίαρχος ρόλος της κεντρικής 

τράπεζας στο όλο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Περίπτωση 3: Τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών δεν σχετίζονται αιτιωδώς με τα τραπεζικά 

δάνεια [Equity ≠  Banking Book (Loans)]. 

Η περίπτωση αυτή θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αφήνει τα πράγματα 

ανοικτά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι και ερμηνεύσιμα. Πιο συγκεκριμένα, η μη ύπαρξη 

σχέσης μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών σημαίνει ότι ο «νέος πολλαπλασιαστής 

χρήματος ή ιδίων κεφαλαίων» δεν λειτουργεί ούτε με την κανονική ούτε με την 

ανεστραμμένη μορφή του. Βέβαια αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί το εξεταζόμενο 

τραπεζικό σύστημα δεν είναι ακόμη έτοιμο να δεχτεί τη Βασιλεία ΙΙ.   

 

 

 

5.1. Η οικονομετρική προσέγγιση     

 

5.1.1. Τα δεδομένα (Data) 

 

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίζουμε τα δεδομένα
85

, τα οποία χρησιμοποιήσαμε για 

την πραγματοποίηση της συγκριμένης μελέτης. Αναλυτικότερα, οι δύο μεταβλητές, που 

κατασκευάσαμε, είναι οι εξής:  

a) Equity: τα Ίδια Κεφάλαια των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών 

b) Loans: τα Δάνεια των έξι μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών 

                                                 
85 (Βλ. Πίνακας 5.1. - Παράρτημα) 
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Και οι δύο μεταβλητές κατασκευάστηκαν με άθροιση των αντίστοιχων στοιχείων από τους 

ετήσιους δημοσιευμένους ισολογισμούς των έξι μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας μας. Οι 

τράπεζες αυτές είναι: η Εθνική, η Alpha, η Eurobank, η Αγροτική, η Εμπορική και η Πειραιώς 

και εκπροσωπούν στην ουσία περίπου όλο το τραπεζικό μας σύστημα. Επιπλέον, το υπό 

εξέταση χρονικό διάστημα είναι μεταξύ 1997 και 2008 σε ετήσια συχνότητα. Με αυτόν τον 

τρόπο δημιουργείται ένας ικανός αριθμός παρατηρήσεων, ώστε τα παραγόμενα 

οικονομετρικά αποτελέσματα να είναι στατικώς αξιόπιστα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αντικατοπτρίζει ουσιαστικά το διάστημα μέσα στο οποίο 

ενεργοποιείται το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας. Το Διάγραμμα 5.1. 

δείχνει, αθροιστικά για τις έξι μεγαλύτερες τράπεζες, την πορεία των Ιδίων Κεφαλαίων και 

των Δανείων για το διάστημα μεταξύ 1997 και 2008. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα δεδομένα, που επιλέξαμε για την έρευνα, 

αποτελούν στοιχεία πάνελ (panel data). Τα δεδομένα πάνελ αποτελούν ειδική περίπτωση 

των ομαδοποιημένων στοιχείων (pooled data) και αξιοποιούνται εκτενώς στη σύγχρονη 

οικονομετρία. Αποτελούν ένα σύνολο δεδομένων, όπου ένα διαστρωματικό δείγμα 

απεικονίζεται διαχρονικά. Είναι, δηλαδή, συνδυασμός διαστρωματικών δεδομένων (cross-

sectional data)
86

 και χρονολογικών σειρών (time series data)
87

 με τα εξής πλεονεκτήματα
88

: 

� Περιορίζεται η πολυσυγγραμμικότητα μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και 

αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του μεροληπτικού σφάλματος (simultaneity bias). 

� Αυξάνει ο αριθμός των παρατηρήσεων, με συνέπεια η άνοδος των βαθμών 

ελευθερίας να οδηγεί στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εκτιμηθέντων 

συντελεστών. 

� Περιορίζεται η ετεροσκεδαστικότητα. 

Παρακάτω έχουμε την παρουσίαση των οικονομετρικών τεχνικών που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης. Αρχικά γίνεται ο ‘Έλεγχος Μοναδιαίας 

Ρίζας (Unit Root test). Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση της μεθόδου 

Συνολοκλήρωσης (Co-integration) και, τέλος, η παρουσίαση των διμεταβλητών τεστ 

                                                 
86 Τα διαστρωματικά στοιχεία είναι στατιστικά δεδομένα, τα όποια αφορούν μια ή περισσότερες 

μεταβλητές σε κάποια συγκεκριμένη χρονολογική στιγμή. 
87 Μια μεταβλητή αποκαλείται χρονολογική σειρά, όταν λαμβάνει τιμές κατά τη διάρκεια ορισμένης 

χρονικής περιόδου.  
88 (Βλ. αναφορά 2) 
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αιτιατότητας (Causality tests), που συνοδεύεται από τα αποτελέσματα της σχέσης των ιδίων 

κεφαλαίων και δανείων στο τραπεζικό μας σύστημα. 

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της 

μελέτης είναι το EViews 6. 

 

Διάγραμμα 5.1. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων και των Δανείων για τις έξι μεγαλύτερες τράπεζες του 

τραπεζικού μας συστήματος (1997-2008) 
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5.1.2. Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας (Unit Root test) 

 

Ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση των 

χρονολογικών σειρών. Έστω ότι το υπόδειγμά μας έχει τη μορφή
89

: 

p. , 2, 1,i για α νσυντελεστώ αρχικών

  ττωςσυναρτήσει επίσηςείναι  p, , 2, 1,i για ,αότι σημειωθεί  Ας

1)-αα(αβ και       

κ.ο.κ.                Y-YΔY     ,Y-YΔΥ      όπου

uΔΥαΔΥαΔΥαβΥδΔΥ

i

*

i

Ρ21

3-t2-t2-t2-t1-t1-t

t1P-t
*

1-Ρ2-t
*

21-t
*

11-tt

…

…

…

…

=

=

+++=

==

++++++= +

 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, ότι δηλαδή η σειρά είναι στάσιμη, ισοδυναμεί 

με έλεγχο της μηδέν υποθέσεως Η0: β=0 έναντι της εναλλακτικής Η1: β<0.  Ο παραπάνω 

έλεγχος είναι γνωστός ως επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller ή 

ADF test). 

 

Τα οικονομετρικά αποτελέσματα και η οικονομική ερμηνεία τους 

Ο Πίνακας 5.2., που ακολουθεί, μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου 

μοναδιαίας ρίζας για το υπόδειγμά μας, δηλαδή φανερώνει κατά πόσον οι μεταβλητές μας 

είναι στατικές ή μη στατικές. Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι και οι δυο 

μεταβλητές έχουν μοναδιαία ρίζα, εφόσον γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση, και 

επομένως οι μεταβλητές είναι μη-στατικές. Οι οικονομικές χρονολογικές σειρές, συνήθως, 

χαρακτηρίζονται από τάση (trend)
90

 που τις καθιστά ολοκληρωμένες (μη στάσιμες). Αυτό 

σημαίνει ότι αν μια μεταβλητή χαρακτηρίζεται από τάση, ο μέσος και πολύ πιθανόν και η 

διακύμανση μεταβάλλονται με το χρόνο. 

Από τη στιγμή που διαπιστώσαμε ότι οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες, θα 

προχωρήσουμε παρακάτω στον έλεγχο συνολοκλήρωσης. 

 

 

 

 

 

                                                 
89 (Βλ. αναφορά 25) 
90 Με τον όρο τάση εννοούμε τη συνεχή, διαχρονική αύξηση ή μείωση των τιμών μιας χρονολογικής σειράς 

(Βλ. αναφορά 25). 
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Πίνακας 5.2. Ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας (unit root test) 

Panel unit root test: Summary   
Series:  EQUITY   
Date: 06/11/09   Time: 18:51  
Sample: 1997 2008   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 to 1 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
             Cross-  
Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* -1.43231  0.0760  6  64 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.03569  0.4858  6  64 
ADF - Fisher Chi-square  14.5207  0.2687  6  64 
PP - Fisher Chi-square  12.6399  0.3958  6  66 
          ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 
 
 

 

Panel unit root test: Summary   
Series:  LOAN   
Date: 09/02/09   Time: 02:18  
Sample: 1997 2008   
Exogenous variables: Individual effects 
Automatic selection of maximum lags  
Automatic selection of lags based on SIC: 0 
Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 
Balanced observations for each test  
             Cross-  

Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root process)  
Levin, Lin & Chu t* 11.2272 1.0000 6 66 

     
Null: Unit root (assumes individual unit root process)  
Im, Pesaran and Shin W-stat  12.8108 1.0000 6 66 
ADF - Fisher Chi-square 0.00172 1.0000 6 66 
PP - Fisher Chi-square 0.00286 1.0000 6 66 
          ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 
        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality. 

 
 

 

 

5.1.3. Συνολοκλήρωση (Co-integration) 

 

Η έννοια της συνολοκληρώσεως αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις σχέσεις 

που υπάρχουν μεταξύ ολοκληρωμένων μη στάσιμων διαδικασιών και την έννοια της 

μακροχρόνιας ισορροπίας
91

. Εκείνο, επομένως, που θα ερευνήσουμε με τον παρακάτω 

                                                 
91 (Βλ. αναφορά 25) 
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έλεγχο είναι το κατά πόσο, με βάση τις αρχές της μεθοδολογίας Johansen, οι δύο 

μεταβλητές μας αποτελούν ένα συνολοκληρούμενο διάνυσμα.  

 

Τα οικονομετρικά αποτελέσματα και η οικονομική ερμηνεία τους 

Ο Πίνακας 6.3. μας δίνει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθοδολογίας 

Johansen στο σύστημά μας. Σύμφωνα με αυτά
92

, η αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης 

δείχνει πως το διάνυσμα μεταξύ των μεταβλητών (equity – loan), που απαρτίζουν το 

μοντέλο, είναι συνολοκληρωμένο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι στην εξεταζόμενη 

χρονική περίοδο υπάρχει μακροχρόνια αιτιώδης σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και 

των δανείων στο τραπεζικό μας σύστημα. Σε οικονομικούς όρους, το αποτέλεσμα του 

Πίνακα 5.3. δείχνει πως έχουμε ενδείξεις λειτουργίας ενός «κανονικού ή έστω 

ανεστραμμένου πολλαπλασιαστή χρήματος». Αυτό συνεπάγεται μια αρκετά 

αποτελεσματική εφαρμογή της Βασιλείας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για το 

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. 

Εφόσον διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών 

του μοντέλου μας, στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο αιτιατότητας για τις 

μεταβλητές μας. 

 

Πίνακας 5.3. Τα Johansen αποτελέσματα για την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών 

του συστήματος στο τραπεζικό μας σύστημα (1997-2008) 

Johansen Fisher Panel 
Cointegration Test      

Series: EQUITY LOAN     
Date: 06/12/09   Time: 00:36   
Sample: 1997 2008    
Included observations: 72   
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)  
Lags interval (in first differences): 1 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue) 
          

Hypothesized Fisher Stat.*  Fisher Stat.*  
No. of CE(s) (from trace test) Prob. (from max-eigen test) Prob. 

          
None  55.92  0.0000  51.99  0.0000 

At most 1  17.45  0.1335  17.45  0.1335 
          

* Probabilities are 
computed using     

                                                 
92 Βλ. χρωματισμένο τμήμα Πίνακα 5.3. 
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asymptotic Chi-square 
distribution. 

     
Individual cross section results   
          

 Trace Test  Max-Eign Test  
Cross Section Statistics  Prob.**  Statistics Prob.** 

          
Hypothesis of no cointegration   

 1  36.4361  0.0017  29.2764  0.0013 
 2  24.9928  0.0640  21.1915  0.0271 
 3  45.7317  0.0001  28.0314  0.0022 
 4  23.1216  0.1059  19.3638  0.0504 
 5  30.0804  0.0141  23.2908  0.0128 
 6  24.0167  0.0836  17.1821  0.1016 

Hypothesis of at most 1 cointegration relationship  
 1  7.1597  0.3282  7.1597  0.3282 
 2  3.8014  0.7707  3.8014  0.7707 
 3  17.7003  0.0062  17.7003  0.0062 
 4  3.7578  0.7768  3.7578  0.7768 
 5  6.7896  0.3670  6.7896  0.3670 
 6  6.8346  0.3621  6.8346  0.3621 

          
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
  

 
 

 

 

5.1.4. Τεστ Αιτιατότητας (Causality test) 

 

Η διμεταβλητή προσέγγιση αιτιατότητας (bivariable causality test), που θα 

ακολουθήσουμε, βασίζεται πάνω σε μια εξελιγμένη προσέγγιση στο θέμα από τους 

Lutkepohl and Reimers (1992)
93

. Επομένως, οι σχέσεις που αντικατοπτρίζουν τις δύο 

μεταβλητές του συστήματός μας είναι οι εξής
94

: 

t2,1-t2,2
n2

1i
i-t

n1

0t
i-tt

t1,1-t1,1
n2

0i
i-t

n1

1t
i-tt

eΖπ∆Χ∆Ζc∆Ζ

και

eΖπ∆Z∆Χc∆Χ

++++=

++++=

∑∑

∑∑

==

==

 

Για να προχωρήσουμε στην εκτίμηση των μεταβλητών Ζt και Χt, θα πρέπει να 

περιμένουμε τα παρακάτω πιθανά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση 

αιτιατότητας των δύο μεταβλητών: 

                                                 
93 (Βλ. αναφορά 27) 

94 (Βλ. αναφορά 16) 



Βασιλεία ΙΙ & Τραπεζικό σύστημα (Μελέτη Περίπτωσης)   
 

77 

a) Εάν π1≠0 και π2≠0, τότε υπάρχει μια αμφίδρομη (feedback) μακροχρόνια αιτιώδης 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών μας. 

b) Εάν π1=0 και π2≠0, τότε η μεταβλητή Χt προηγείται χρονικά και πιθανώς επεξηγεί τη 

μεταβλητή Ζt. 

c) Εάν π1≠0 και π2=0, τότε η μεταβλητή Ζt προηγείται χρονικά και πιθανώς επεξηγεί τη 

μεταβλητή Χt. 

d) Εάν π1=0 και π2=0, τότε δεν υπάρχει καμία μακροχρόνια σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών Ζt και Χt. 

 

Τα οικονομετρικά αποτελέσματα και η οικονομική ερμηνεία τους 

Στον Πίνακα 5.4., που ακολουθεί, εφαρμόσαμε το Granger causality test για να 

διαπιστώσουμε το είδος της σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών μας. Δηλαδή, αν τα ίδια 

κεφάλαια αποτελούν την αιτία των δανείων ή το αντίστροφο. Από τα αποτελέσματα του 

πίνακα βλέπουμε ότι γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση και επιπλέον ότι τα ίδια 

κεφάλαια αποτελούν την αιτία των δανείων (equity � loan). Σε οικονομικούς όρους, αυτό 

αποτελεί απόδειξη για το προς τα που μακροοικονομικά φαίνεται να οδεύει ο «νέος 

πολλαπλασιαστής χρήματος». Συγκεκριμένα, ο παραπάνω πολλαπλασιαστής θα είναι 

«κανονικός», δηλαδή από τα ίδια κεφάλαια προς τα δάνεια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ακολουθεί τη Νεο-Κεϋνσιανή (New Keynesian) νομισματική 

σκέψη και επομένως υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια αποτελεσματικής εφαρμογής των 

αρχών της Βασιλείας ΙΙ. 

 

Πίνακας 5.4. Ο έλεγχος αιτιατότητας (causality test) 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 06/12/09   Time: 00:41 
Sample: 1997 2008  
Lags: 3   

        
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

        
 EQUITY does not Granger Cause LOAN  54  4.70734 0.0059
 LOAN does not Granger Cause EQUITY  0.35328 0.7870
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5.2. Συμπεράσματα 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν η διερεύνηση των 

δυνατοτήτων αποτελεσματικής εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά το ζήτημα της 

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και δανείων στη χώρα μας, ο «νέος 

πολλαπλασιαστής χρήματος» δείχνει πως έχει αρχίσει να λειτουργεί στη χώρα μας. Με 

απλά λόγια, τα ίδια κεφάλαια προκαλούν τα δάνεια και όχι το αντίστροφο. Επομένως, όλα 

δείχνουν πως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο σε τέτοιο στάδιο, ώστε να 

μπορεί να κάνει δεκτό τον εποπτικό χαρακτήρα των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

υμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι το νέο Σύμφωνο θα επιφέρει 

ουσιαστικές αλλαγές και η εφαρμογή του θα απαιτήσει σημαντική 

προσπάθεια και διάθεση πόρων τόσο από τις τράπεζες, όσο και από τις 

εποπτικές αρχές. Επιπλέον, για τη διασφάλιση ίσων όρων διεθνούς τραπεζικού 

ανταγωνισμού και την επίτευξη των στόχων του νέου Συμφώνου, ιδίως όσον αφορά τις 

διατάξεις για τη διαδικασία αξιολόγησης από τις εποπτικές αρχές, είναι απολύτως αναγκαίο 

να υπάρξει ομοιομορφία κατά την εφαρμογή του, μέσω της μεγαλύτερης δυνατής 

σύγκλισης των εποπτικών τεχνικών και πρακτικών διεθνώς. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή 

της Βασιλείας έχει συστήσει Ομάδα Εφαρμογής του Συμφώνου, ενώ η νέα διάθρωση των 

Επιτροπών, που αποτελούνται από τις εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμάται 

ότι θα συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή
95

. 

Η πρόθεση της Επιτροπής ήταν να γίνει ο τραπεζικός κλάδος ακόμα ασφαλέστερος. 

Αν και οι περισσότερες τράπεζες και εθνικές ενώσεις τραπεζών συμφωνούν, δεν είναι και 

λίγοι αυτοί που εκφράζουν δημοσίως την ανησυχία τους για την πολυπλοκότητα της 

Συμφωνίας και θεωρούν δύσκολη την έγκαιρη εφαρμογή της. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, 

η Βασιλεία ΙΙ θεωρείται υπερβολικά σύνθετη. Στις Η.Π.Α., πολλοί τη θεωρούν ανεφάρμοστη. 

Στη Νότια Αφρική, αντίθετα, οι τράπεζες βλέπουν τη Βασιλεία ΙΙ με θετικό τρόπο όσον 

αφορά τις προοπτικές της οικονομίας της χώρας, προκειμένου αυτή να γίνει πιο ελκυστική 

για επενδύσεις. Η υποχρέωση των τραπεζών για συμμόρφωση με τις επιταγές της Βασιλείας 

ΙΙ εξαρτάται κυρίως από το γεωγραφικό χώρο όπου αυτές δραστηριοποιούνται. Όλοι οι 

διεθνείς όμιλοι, ανεξαρτήτως έδρας, υποχρεούνται να συμμορφωθούν. Επιπροσθέτως, 

στην Αμερική, τη Νότια Αφρική, την Ωκεανία και τη Νοτιοανατολική Ασία οι «μεγάλες» 

τράπεζες συμπεριλαμβάνονται σε αυτές που θα πρέπει να εφαρμόσουν τη Βασιλεία ΙΙ. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος, όλες ανεξαιρέτως οι τράπεζες και κάθε άλλης μορφής πιστωτικά 

ιδρύματα πρέπει να εφαρμόσουν τη Συμφωνία. 

Η ραγδαία και απότομη πιστωτική επέκταση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς 

τις απαραίτητες υποδομές διαχείρισης του κινδύνου, όπως διαπίστωσαν χώρες όπως η 

Νότια Κορέα και χώρες της πρώην ανατολικής Ευρώπης. Αν και σε πολλές από αυτές τις 

                                                 
95 (Βλ. αναφορά 3) 
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χώρες, οι τράπεζες δεν είναι άμεσα υποχρεωμένες να εφαρμόσουν τη Βασιλεία ΙΙ, 

εντούτοις, πολλοί οργανισμοί ήδη βαδίζουν στο μονοπάτι της υλοποίησης. Έλλειψη 

υποδομής στους ίδιους τους οργανισμούς, όσο και στις αγορές που αυτοί 

δραστηριοποιούνται, υψηλό κόστος, ολιγόχρονη εμπειρία σε θέματα της εκάστοτε 

ρυθμιστικής αρχής (κεντρικής τράπεζας) είναι μερικές από τις δυσκολίες
96

. 

Μια σημαντική παράμετρος στην εφαρμογή του πλαισίου είναι να διευκρινισθούν 

περαιτέρω οι επιπτώσεις από την αμοιβαία εγκατάσταση τραπεζών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Η.Π.Α., καθώς οι αρχές των Η.Π.Α. προτίθενται να εφαρμόσουν μόνο τις 

εξελιγμένες μεθοδολογίες για τις τράπεζες, που δραστηριοποιούνται διεθνώς, ενώ για τις 

λοιπές δεν θα εφαρμοσθούν οι λοιπές μέθοδοι. Αντίστοιχα και οι εποπτικές αρχές ήδη 

προσαρμόζουν, όπου αυτό είναι αναγκαίο, την οργάνωση και την εποπτική μεθοδολογία 

τους, ακόμη και στις περιπτώσεις που θα εφαρμοστούν αρχικά οι απλούστερες μέθοδοι 

τόσο για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του δεύτερου και του τρίτου 

πυλώνα του Συμφώνου, όσο και για να προετοιμαστούν για τις πιο εξελιγμένες μεθόδους 

στην υιοθέτηση των οποίων η πίεση του ανταγωνισμού αναμένεται να οδηγήσει.  

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώνει ότι 

υπάρχει αρκετή διαφοροποίηση ως προς το βαθμό προετοιμασίας των διαφόρων 

τραπεζών. Ορισμένες από αυτές έχουν έγκαιρα συνειδητοποιήσει την ανάγκη προσαρμογής 

των εσωτερικών συστημάτων τους και έχουν προχωρήσει, άλλες περισσότερο και άλλες 

λιγότερο, στην υιοθέτηση μεθόδων εσωτερικών διαβαθμίσεων για τον υπολογισμό του 

πιστωτικού κινδύνου και των σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η δημιουργία ενός 

αναγνωρισμένου φορέα αξιολόγησης, ή η περαιτέρω αναβάθμιση υφιστάμενων φορέων 

που θα προχωρούσε στην πιστοληπτική κατάταξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, θα 

συνέδραμε ουσιαστικά τις τράπεζες στην εφαρμογή τόσο της τυποποιημένης, όσο και της 

θεμελιώδους προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων με ευνοϊκές επιπτώσεις και στις 

ελληνικές επιχειρήσεις ως προς το κόστος των δανείων. Από την πλευρά της, η Τράπεζα της 

Ελλάδος αφενός παρακολουθεί και ενθαρρύνει τις προσπάθειες των τραπεζών για 

επιτάχυνση των προσπαθειών αξιολόγησης των στατιστικών στοιχείων, ώστε να 

υιοθετηθούν οι προηγμένες μέθοδοι όχι μόνο για λόγους φήμης, αλλά κυρίως για λόγους 

ανταγωνισμού και ακριβέστερης μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον η ίδια 

προσαρμόζει σταδιακά και τις δικές της μεθόδους για την άσκηση της τραπεζικής 

                                                 
96 (Βλ. αναφορά 21) 
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εποπτείας. Ήδη έχει υιοθετηθεί νέο οργανόγραμμα της αρμόδιας για την εποπτεία 

διεύθυνσης της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις 

σημερινές απαιτήσεις για την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας επί των τραπεζών και 

των λοιπών εποπτευόμενων από αυτή επιχειρήσεων. Επιπλέον, η τράπεζα δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην ενημέρωση και εκπαίδευση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού της, 

που από κοινού με εξειδικευμένους επαγγελματίες, που προσλαμβάνονται από την αγορά, 

θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει η εφαρμογή του καινούργιου πλαισίου και 

γενικότερα η άσκηση εποπτείας με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές
97

.  

Αποτέλεσμα των οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ θα είναι η υλοποίηση προχωρημένων 

τεχνικών διαχείρισης κινδύνου σε όλες τις τράπεζες, που βρίσκονται κάτω από την 

«ομπρέλα» της νέας Συμφωνίας, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βέλτιστη διεθνή πρακτική 

και τον οδηγό και για τις τράπεζες, που δεν υποχρεούνται άμεσα να τις εφαρμόσουν. Οι 

επιταγές της Βασιλείας ΙΙ θα επιφέρουν, επίσης, σύγκλιση των πρακτικών διαχείρισης 

κινδύνου τόσο στο χώρο της λιανικής τραπεζικής, όσο και των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά 

και αυξημένη διαθεσιμότητα πιστώσεων τόσο στις αναπτυγμένες, όσο και στις 

αναδυόμενες αγορές. Τέλος, θα διευκολύνουν ένα νέο κύμα συγχωνεύσεων σε όλα τα 

επίπεδα μεταξύ διεθνών τραπεζικών ομίλων, σε εθνικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ 

εξειδικευμένων τραπεζικών οργανισμών. Ακόμη, τα προσδοκώμενα οφέλη είναι εξίσου 

μεγάλα, όπως αυξημένες αποτιμήσεις και πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια και αγορές. Δεν 

πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι πολλές από τις «μεγάλες» τράπεζες σε αναδυόμενες 

αγορές ανήκουν σε μεγάλους διεθνείς τραπεζικούς ομίλους που έχουν ούτως ή άλλως την 

υποχρέωση της εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙ. Οι όμιλοι αυτοί, ενώ έχουν εκτενή εμπειρία 

στη διαχείριση κινδύνου, έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των 

διαφόρων τραπεζών και δυσκολεύονται να εφαρμόσουν μία στρατηγική για όλα τα μέλη 

τους. Το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται ήδη με διαδικασίες συντονισμού των κεντρικών 

τραπεζών υπό την αιγίδα της Επιτροπής Βασιλείας
98

. 

Στο σημερινό ευμετάβλητο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον η 

διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη 

σημασία ως μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της εθνικής οικονομίας 

από κλυδωνισμούς. Η επιτυχής εφαρμογή του νέου Συμφώνου θα αυξήσει την 

                                                 
97 (Βλ. αναφορά 3) 
98 (Βλ. αναφορά 21) 
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αποτελεσματικότητα της τραπεζικής εποπτείας και έτσι θα συμβάλει ουσιαστικά στη 

διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Τόσο οι τράπεζες, όσο και οι 

εποπτικές αρχές, αλλά και οι επιχειρήσεις θα πρέπει έγκαιρα και συστηματικά να προβούν 

στις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

νέου Συμφώνου και έτσι να ισχυροποιήσουν την ανταγωνιστική θέση του τραπεζικού 

συστήματος και την ανθεκτικότητά του σε περιόδους κρίσεων
99

. Σε γενικές γραμμές οι εν 

λόγω οδηγίες στόχο έχουν να απαλύνουν οποιαδήποτε αποσταθεροποιητική διάσταση 

μπορεί να εισάγει στην αποτίμηση του «δανειακού χαρτοφυλακίου» και του 

«χαρτοφυλακίου αγοραπωλησιών» των τραπεζών μια εγχώρια ή μια διεθνής κρίση. 

Συνήθως κάτι τέτοιο εκφράζεται μέσω μεταβολών των επιτοκίων του χρηματοοικονομικού 

συστήματος. Γι’ αυτό οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙ προβλέπουν μια πιο στενή 

παρακολούθηση, από μέρους των κεντρικών τραπεζών, της πιστωτικής επέκτασης των 

εμπορικών τραπεζών
100

. 

Τελικά, εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η επιτυχία της εφαρμογής των 

κανόνων της Βασιλείας ΙΙ είτε στην Ελλάδα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη οικονομία θα κριθεί 

εκ του αποτελέσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 (Βλ. αναφορά 3) 
100 (Βλ. αναφορά 16) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας 5.1. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων και των Δανείων για τις έξι μεγαλύτερες τράπεζες του 

τραπεζικού μας συστήματος (1997-2008)  

ΒΑΝΚ dateid equity (εκατ. €) id loan (εκατ. €) time 

1997-01-01 115,67 1 423,93 1997 

1998-01-01 249,30 1 762,96 1998 

1999-01-01 1.184,87 1 1.470,37 1999 

2000-01-01 1.095,17 1 4.435,43 2000 

2001-01-01 852,55 1 5.727,60 2001 

2002-01-01 895,90 1 6.928,03 2002 

2003-01-01 1.303,46 1 9.642,96 2003 

2004-01-01 1.299,27 1 11.545,15 2004 

2005-01-01 1.459,00 1 14.587,17 2005 

2006-01-01 1.628,10 1 18.728,74 2006 

2007-01-01 2.944,29 1 26.762,96 2007 

Π
Ε

ΙΡ
Α

ΙΩ
Σ

 

2008-01-01 2.623,83 1 33.482,62 2008 

1997-01-01 580,73 2 3.808,51 1997 

1998-01-01 580,26 2 4.340,39 1998 

1999-01-01 1.735,72 2 5.197,40 1999 

2000-01-01 1.847,53 2 6.600,08 2000 

2001-01-01 2.014,00 2 8.441,03 2001 

2002-01-01 1.255,20 2 9.791,89 2002 

2003-01-01 1.268,57 2 11.705,00 2003 

2004-01-01 1.328,86 2 12.989,60 2004 

2005-01-01 1.038,68 2 14.767,00 2005 

2006-01-01 798,41 2 16.157,61 2006 

2007-01-01 839,95 2 18.343,94 2007 

Ε
Μ

Π
Ο

Ρ
ΙΚ

Η
 

2008-01-01 201,66 2 22.019,37 2008 

1997-01-01 1.117,75 3 6.257,15 1997 

1998-01-01 1.349,50 3 9.926,37 1998 

1999-01-01 2.144,31 3 11.759,69 1999 

2000-01-01 2.581,60 3 14.118,17 2000 

2001-01-01 2.265,74 3 15.604,32 2001 

2002-01-01 2.353,16 3 17.309,50 2002 

2003-01-01 2.544,57 3 19.298,87 2003 

2004-01-01 2.652,16 3 23.212,22 2004 

2005-01-01 2.972,49 3 27.178,72 2005 

2006-01-01 6.118,55 3 32.755,30 2006 

Ε
Θ

Ν
ΙΚ

Η
 

2007-01-01 6.535,92 3 39.568,57 2007 
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2008-01-01 6.433,79 3 55.798,27 2008 

1997-01-01 17,95 4 199,55 1997 

1998-01-01 556,68 4 1.442,48 1998 

1999-01-01 965,51 4 2.251,31 1999 

2000-01-01 1.753,10 4 7.808,75 2000 

2001-01-01 1.900,29 4 10.556,24 2001 

2002-01-01 1.865,90 4 12.531,89 2002 

2003-01-01 1.767,24 4 14.951,33 2003 

2004-01-01 1.928,00 4 19.259,00 2004 

2005-01-01 3.116,00 4 24.214,00 2005 

2006-01-01 3.162,00 4 30.183,00 2006 

2007-01-01 4.687,00 4 37.235,00 2007 

E
U

R
O

B
A

N
K

 

2008-01-01 3.895,00 4 43.570,00 2008 

1997-01-01 693,75 5 3.734,89 1997 

1998-01-01 1.029,81 5 4.914,54 1998 

1999-01-01 1.705,50 5 7.632,39 1999 

2000-01-01 1.957,46 5 11.722,48 2000 

2001-01-01 2.113,04 5 12.936,40 2001 

2002-01-01 1.602,38 5 15.466,93 2002 

2003-01-01 2.274,23 5 17.542,32 2003 

2004-01-01 2.497,07 5 19.502,11 2004 

2005-01-01 1.951,44 5 24.201,14 2005 

2006-01-01 2.435,84 5 28.237,69 2006 

2007-01-01 2.740,22 5 35.267,87 2007 

A
LP

H
A

 

2008-01-01 2.369,35 5 42.189,28 2008 

1997-01-01 624,76 6 6.808,61 1997 

1998-01-01 619,01 6 7.584,22 1998 

1999-01-01 1.407,05 6 8.386,33 1999 

2000-01-01 1.797,32 6 8.932,80 2000 

2001-01-01 1.710,74 6 10.455,29 2001 

2002-01-01 925,79 6 11.106,79 2002 

2003-01-01 1.101,30 6 11.858,93 2003 

2004-01-01 1.049,31 6 13.359,25 2004 

2005-01-01 1.194,34 6 12.788,75 2005 

2006-01-01 1.334,50 6 13.624,53 2006 

2007-01-01 1.449,04 6 16.849,84 2007 

Α
ΓΡ

Ο
Τ

ΙΚ
Η

 

2008-01-01 888,86 6 20.954,94 2008 

  ΣΥΝΟΛΟ 131.297,29   1.111.707,76   
 


