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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξαθάησ δηπισκαηηθή εξγαζία, κε ηίηιν « Κεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηα πιαίζηα ηεο Βαζηιείαο ΗΗ », εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ ηεο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010. Πξφθεηηαη γηα βηβιηνγξαθηθή εξγαζία 

θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά θεθάιαηα, ρσξηζκέλα ζε ελφηεηεο θαη 

ππνελφηεηεο. 

  ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο θαη 

θαζνξίδεηαη ν ξφινο ηεο. Δπηπιένλ, αλαθέξνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη αλαιχεηαη ν θαζέλαο μερσξηζηά. ηε ζπλέρεηα, ην δεχηεξν 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ Βαζηιεία Η. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε ελφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζηε γέλλεζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο Βαζηιείαο Η, ελψ ε 

δεχηεξε ελφηεηα ζηελ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ε Βαζηιεία Η θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζπκθψλνπ. 

 ηε Βαζηιεία ΗΗ αλαθέξεηαη ην ηξίην θεθάιαην, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε έμη 

ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηγξάθεη ηελ πνξεία κέρξη ηε γέλλεζε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, 

ελψ νη επφκελεο ηξεηο ελφηεηεο αλαιχνπλ ηνπο Ππιψλεο Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

αληίζηνηρα. Οη ζπλέπεηεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ είλαη ην ζέκα ηεο πέκπηεο ελφηεηαο, ελψ, 

ηέινο, ε ηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδεη ηελ θξηηηθή πνπ δέρηεθε ε Βαζηιεία ΗΗ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αθνξά ζηελ αλάιπζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ 

έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηα πιαίζηα ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. ηελ αξρή ηνπ 

θεθαιαίνπ ηίζεηαη ζην δήηεκα ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ελψ ζην ππφινηπν θεθάιαην 

αλαιχνληαη νη δχν βαζηθέο κεζνδνινγίεο ηηο νπνίεο πξνηείλεη ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο. Οη δχν απηέο κεζνδνινγίεο 

είλαη ε Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο (Standardised Approach), θαη ε πξνζέγγηζε ηεο 

Δζσηεξηθήο Γηαβάζκηζεο (Internal Ratings Based Approach ή Π.Δ.Γ.), ε νπνία  

ππνδηαηξείηαη ζηε Θεκειηψδε πξνζέγγηζε (Foundation Approach) θαη ηελ Δμειηγκέλε 

πξνζέγγηζε (Advanced). 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη ν θαηάινγνο ησλ αλαθνξψλ (βηβιίσλ, 

άξζξσλ θαη ζρεηηθψλ δηαηαγκάησλ) νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

ΠΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΟΗ ΣΡΑΠΔΕΔ 

 

 

1.1 Ζ Δκθάληζε θαη ν Ρόινο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο  

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο (Basel Committee) πξσηνζπζηάζεθε ην 1974 θαη αξρηθφο 

ηεο ζθνπφο ήηαλ ε ηππνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ δηεζλψο, 

έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη δπζάξεζηα πξνβιήκαηα ζηηο δηεζλείο ηξαπεδηθέο ζρέζεηο. 

Λεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Σξάπεδαο Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (Bank for 

International Settlements – B.I.S.), ε νπνία εδξεχεη ζηε Βαζηιεία ηεο Διβεηίαο. 

Ηδξχζεθε απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ δέθα ρσξψλ, ηνπ 

επνλνκαδφκελνπ G-10 (Βέιγην, Καλαδάο, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηαπσλία, 

Οιιαλδία, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ), θαη ζήκεξα ηα κέιε ηεο είλαη απφ 

ηελ Αξγεληηλή, ηελ Απζηξαιία, ην Βέιγην, ηε Βξαδηιία, ηνλ Καλαδά, ηελ Κίλα, ηε 

Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ην Υνλγθ Κνλγθ, ηελ Ηλδία, ηελ Ηλδνλεζία, ηελ Ηηαιία, ηελ 

Ηαπσλία, ηελ Κνξέα, ην Λνπμεκβνχξγν, ην Μεμηθφ, ηελ Οιιαλδία, ηε Ρσζία, ηε 

ανπδηθή Αξαβία, ηε ηγθαπνχξε, ηε Νφηηα Αθξηθή, ηελ Ηζπαλία, ηε νπεδία, ηελ 

Διβεηία, ηελ Σνπξθία, ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηηο ΖΠΑ. Κεληξηθφο ηεο άμνλαο είλαη 

ε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ρψξεο 

εθπξνζσπνχληαη απφ ηνπο δηνηθεηέο ή ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ 

θαη νη επνπηηθνί θαλφλεο πνπ δηακνξθψλεη ε Δπηηξνπή δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ παξά 

κφλν ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα, ειπίδνληαο ζηε ζχγθιηζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηξαπεδψλ [10]. 

Δηδηθφηεξα νη νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο επηθεληξψλνληαη ζε πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Σνλ θαζνξηζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο, εηδηθά γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ δηαηξαπεδηθψλ δηαθνξψλ. 

 Σε δηαβεβαίσζε θαη ηεθκεξίσζε φηη νη δηεζλείο ηξάπεδεο ή νη ηξάπεδεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζε εηαηξίεο ζπκκεηνρψλ (holding) δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ 

απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο πνπ εδξεχνπλ. 
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 Σελ πξναγσγή νκνηνγελψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν, έηζη 

ψζηε λα εμηζσζνχλ δηεζλψο νη φξνη ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ [2]. 

Ζ δηαρξνληθή ζπλεξγαζία ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ζε ζέκαηα επνπηείαο βνήζεζε 

ζεκαληηθά θαη ζε ζέκαηα φπσο: 

1. Σε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία ζε δηάθνξεο ρψξεο ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζε απηέο μέλσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

2. Σνλ εληνπηζκφ ησλ φπνησλ εκπνδίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο απνξξήηνπ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θαη πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή επνπηεία. 

3. Σε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ παξνρήο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ηξαπεδψλ ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο αλαθνξάο [1]. 

 

1.2 Οη Κίλδπλνη πνπ Αληηκεησπίδνπλ ηα Σξαπεδηθά Ηδξύκαηα  

 

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, 

επηδηψθνπλ  ηελ ειαρηζηνπνίεζε κηαο ζεηξάο απφ δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πξηλ γίλεη αλαθνξά ζηα 

θείκελα ηεο Βαζηιείαο Η θαη ΗΗ  θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ απηνχο 

ηνπο θηλδχλνπο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο. Οη θίλδπλνη απηνί είλαη 

νη εμήο: 

 Ο θίλδπλνο ηεο αγνξάο (market risk) πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο: 

- ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ  

- ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο 

- ηνλ θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 

 Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο (credit risk) πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο: 

- ηνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εληφο Ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ησλ 

ηξαπεδψλ (on-balance sheet items) 

- ηνλ θίλδπλν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εθηφο Ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία ησλ 

ηξαπεδψλ (off-balance sheet items) 

- ηνλ θίλδπλν ρψξαο 

 Σνλ ηερλνινγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν (operational risk). 

 Σνπο ινηπνχο θηλδχλνπο. 
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Σνπο ελ ιφγσ θηλδχλνπο ηαμηλφκεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν αξρηθά ε Βαζηιεία Η θαη 

αξγφηεξα, πην εκπεξηζηαησκέλα θαη αλαιπηηθά, ε Βαζηιεία ΗΗ. Αθνινπζεί κηα 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ θηλδχλσλ [2]. 

 

1.2.1 Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ 

Σα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κηαο ηξάπεδαο δελ έρνπλ πάληνηε ηελ ίδηα 

δηάξθεηα. Ζ έιιεηςε ηαχηηζεο ζηηο δηάξθεηεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ελφο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζπρλά ηηο εθζέηεη ζηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έζησ φηη κία ηξάπεδα έρεη εθδψζεη ηίηινπο (π.ρ. θαηαζέζεηο) δηάξθεηαο 

ελφο έηνπο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη απαηηήζεηο (π.ρ. δάλεηα) κε δηάξθεηα δχν εηψλ. 

Τπνζέηνπκε φηη ην θφζηνο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο είλαη 9% θαη ε απφδνζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο 10% εηεζίσο. ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ε ηξάπεδα ζα θεξδίζεη 

1%. ην δεχηεξν φκσο έηνο ζε πεξίπησζε πνπ ηα επηηφθηα απμεζνχλ ζην 11% ε 

ηξάπεδα ζα αλαγθαζηεί λα δαλεηζηεί κε απηφ ην επηηφθην, γξάθνληαο δεκία 1%. Σν 

ζπκπέξαζκα είλαη φηη, φπνηε κηα ηξάπεδα δηαηεξεί πην καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο, εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν ηνπ θφζηνπο 

επαλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ρξένπο ηεο. 

Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηξάπεδα δηαηεξεί καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο πθίζηαηαη ν θίλδπλνο επαλεπέλδπζεο. Αλ γηα παξάδεηγκα δαλεηζηεί γηα 

δχν ρξφληα κε επηηφθην 9% θαη έρεη δαλείζεη γηα έλα ρξφλν κε επηηφθην 10%, ηνλ 

πξψην ρξφλν ζα πξαγκαηνπνηήζεη θέξδνο 1%. Σα ρξήκαηα απφ ηηο επελδχζεηο ηεο ζα 

επηζηξαθνχλ θαη πξέπεη λα επελδπζνχλ γηα έλα ρξφλν αθφκε. Δάλ ελ ησ κεηαμχ ηα 

επηηφθηα έρνπλ κεησζεί ζην 8%, ε ηξάπεδα ζα γξάςεη δεκία 1% αληηζηαζκίδνληαο ην 

θέξδνο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ. 

Δπηπξφζζεηα ζηνπο θηλδχλνπο επαλαρξεκαηνδφηεζεο θαη επαλεπέλδπζεο, ε 

ηξάπεδα αληηκεησπίδεη θαη ηνλ θίλδπλν αγνξάο, δειαδή ηνλ θίλδπλν πνπ 

δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ ζηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ ηεο.  

 

1.2.2 Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο μεθηλά ηε ζηηγκή πνπ νη θαηαζέηεο κηαο ηξάπεδαο δεηνχλ 

άκεζα λα απνζχξνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο. Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ, ε ηξάπεδα, γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ απμεκέλε δήηεζε θαηαζέζεσλ, είλαη αλαγθαζκέλε λα πξνζθεχγεη 

ζε δαλεηζκφ ή ζηελ πψιεζε ίδησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο. Όηαλ φιεο νη 
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ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο απμεκέλεο δεηήζεηο θαηαζέζεσλ (γηα 

παξάδεηγκα ιφγσ έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ηξάπεδεο εμαηηίαο κηαο νμείαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο), ηφηε αλακέλεηαη ην θφζηνο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ λα απμεζεί 

θαηαθφξπθα θαη ε πξνζθνξά ρξήκαηνο λα κεησζεί. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη 

ηξάπεδεο αλαγθάδνληαη λα πσινχλ ιηγφηεξν ξεπζηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

κάιηζηα κε θίλδπλν νη ηηκέο πψιεζήο ηνπο λα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο ηηκέο 

αγνξάο, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζνβαξή δεκία ή αθφκα θαη ρξενθνπία. 

 

1.2.3 Ο θίλδπλνο ζπλαιιαγκαηηθώλ ηζνηηκηώλ 

Όιν θαη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο πξαγκαηνπνηνχλ απεπζείαο επελδχζεηο ζην 

εμσηεξηθφ θαη δηαηεξνχλ ηίηινπο εμσηεξηθνχ ζην ραξηνθπιάθην ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

επεθηείλνπλ ηα θέξδε ηνπο. Χζηφζν, κε απηφ ηνλ ηξφπν νη ηξάπεδεο εθηίζεληαη ζηνλ 

θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε φηη κηα 

ειιεληθή ηξάπεδα εθηακηεχεη έλα δάλεην γηα ινγαξηαζκφ αγγιηθήο εηαηξίαο ζε ιίξεο 

Αγγιίαο. Αλ ε ζηεξιίλα ππνηηκεζεί ζην κεηαμχ δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ην επξψ (ή 

αλαηηκεζεί ην επξψ ζε ζρέζε κε ην μέλν λφκηζκα), ηφηε νη πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη 

ηφθσλ πνπ ζα γίλνπλ πξνο ηελ ηξάπεδα απφ ηελ αγγιηθή εηαηξία ζα κεηαηξέπνληαη ζε 

ιηγφηεξα επξψ απφ φ,ηη αξρηθά είρε ππνινγηζζεί, πξάγκα πνπ κεηαθξάδεηαη ζε δεκία. 

 

1.2.4 Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο – πνπ είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε ελφηεηα πνπ εμεηάδεη ε 

Βαζηιεία Η θαη ΗΗ – πξνθχπηεη επεηδή νη ππεζρεκέλεο ξνέο ησλ πξσηνγελψλ 

απαηηήζεσλ (π.ρ. δάλεηα), ηηο νπνίεο ε ηξάπεδα «αγφξαζε» κπνξεί λα πιεξσζνχλ απφ 

ην δαλεηζζέληα αιιά κπνξεί θαη φρη. Αλ ν δαλεηδφκελνο ρξενθνπήζεη, ηφζν ην 

θεθάιαην φζν θαη νη ηφθνη ηνπ δαλείνπ είλαη ζε θίλδπλν. ε ζσξεπηηθφ επίπεδν, ε 

αδπλακία απνπιεξσκήο κεγάινπ αξηζκνχ απαηηήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ έλαληη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ή ησλ λνηθνθπξηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ ηξάπεδα ζε ρξενθνπία. 

Γηα ηε κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ νη ηξάπεδεο πξαγκαηνπνηνχλ 

πηζησηηθνχο ειέγρνπο κε ηε βνήζεηα πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ πνξεία 

θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηηο νπνίεο έρνπλ δαλείζεη. Έλαο 

δεχηεξνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ είλαη ε ιεγφκελε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ. Με ηε δηαθνξνπνίεζε απηή 

επηηπγράλεηαη ζηαηηζηηθά ε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ηνπ 

αληηζπκβαιιφκελνπ ζην ζχλνιν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 
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1.2.5 Ο θίλδπλνο ησλ εθηόο Ηζνινγηζκνύ ζηνηρείσλ 

Έλα παξάδεηγκα εθηφο Ηζνινγηζκνχ ζηνηρείνπ είλαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο κε ηηο 

νπνίεο νη ηξάπεδεο εγγπψληαη γηα ηνπο πειάηεο πηζηνχρνπο ηνπο. Αλ νη πειάηεο απηνί 

εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηφηε νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ιήγνπλ 

αρξεζηκνπνίεηεο. Καη’ επέθηαζε ηίπνηα δε ζα εκθαληζηεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 

ηξάπεδαο πέξα απφ ηηο πξνκήζεηεο ηηο νπνίεο είζπξαμε ε ηξάπεδα απφ ηελ έθδνζε ησλ 

εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. Αλ φκσο ε εηαηξία γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ρξενθνπήζεη, ηφηε ε ηξάπεδα ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα λα απνδεκηψζεη ηνλ παξαιήπηε ηεο. 

Άιια παξαδείγκαηα εθηφο Ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ είλαη νη ζέζεηο ζε 

πξναγνξέο ή πξνπσιήζεηο ζπλαιιάγκαηνο, ηα swaps, νη ζπκβάζεηο πξναγνξάο θαη 

άιια παξάγσγα πξντφληα, ηα νπνία νη ηξάπεδεο δηαζέηνπλ ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. 

Παξ’ φιν πνπ θάπνηα απφ απηά ηα πξντφληα έρνπλ σο ζηφρν λα κεηψζνπλ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ, ηνλ θίλδπλν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ θ.ιπ., κηα θαθή δηαρείξηζή ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχ κεγάιεο δεκίεο 

ζηηο ηξάπεδεο. 

 

1.2.6 Ο θίλδπλνο ρώξαο 

 Πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο κε 

δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο. Ζ ηξάπεδα πνπ αληηκεησπίδεη ηελ πεξίπησζε 

ρξενθνπίαο κηαο εγρψξηαο επηρείξεζεο ηελ νπνία έρεη δαλείζεη κπνξεί λα θαηαθχγεη 

ζηα δηθαζηήξηα γηα λα αλαθηήζεη κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο. Ζ πεξίπησζε 

ηεο επηρείξεζεο ζην εμσηεξηθφ φκσο είλαη δηαθνξεηηθή, θαζψο ε επηρείξεζε κπνξεί 

λα επηζπκεί ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζήο ηεο αιιά ε θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο 

κπνξεί λα ην απαγνξεχεη γηα ζπλαιιαγκαηηθνχο ή πνιηηηθνχο ιφγνπο. ην παξειζφλ, 

ρψξεο φπσο ε Αξγεληηλή, ην Πεξνχ θαη ε Βξαδηιία έρνπλ επηβάιεη πεξηνξηζκνχο 

δηαθφξσλ εηδψλ ζηηο απνπιεξσκέο ρξεψλ ζε εμσηεξηθνχο επελδπηέο ζε λνκίζκαηα 

φπσο π.ρ. ην δνιιάξην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθπγή ζε ηνπηθά ή δηεζλή 

δηθαζηήξηα δελ ζα είρε θαλέλα απνηέιεζκα. Ζ κφλε πηζαλφηεηα κηαο δηεζλνχο 

ηξάπεδαο λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ είλαη λα ειέγμεη ηε 

κειινληηθή πξνζθνξά δαλείσλ ζηε ρψξα απηή. Αθφκε θαη απηή ε πηζαλφηεηα φκσο 

γίλεηαη εμαηξεηηθά αζζελήο ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ρείινο ηεο νηθνλνκηθήο ή 

θαη λνκηζκαηηθήο θαηάξξεπζεο. 
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1.2.7 Ο ηερλνινγηθόο θαη ν ιεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 

Ζ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε είλαη θχξην κέιεκα ησλ ηξαπεδψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα Α.Σ.Μ. (Απηφκαηεο Σακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο), ην 

Web Banking, ηα απηφκαηα γξαθεία ζπκςεθηζκνχ θ.ιπ. Ο αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηεο 

ηερλνινγηθήο απηήο επέθηαζεο είλαη ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ε 

αχμεζε ησλ θεξδψλ κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ζθνπνχ. 

Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο βνεζνχλ ζηε κείσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο κε ηελ επέθηαζε 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

νηθνλνκίεο ζθνπνχ ηνλίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα παξάγνπλ ζπλέξγεηεο 

απφ ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο πξντφληνο.  

Ο ηερλνινγηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε επέλδπζε ζε ηερλνινγία δελ 

παξάγεη ηηο αλακελφκελεο νηθνλνκίεο θφζηνπο ή ζθνπνχ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δεκίεο. Αηηία γηα απηφ απνηειεί ζπλήζσο ε γξαθεηνθξαηία, ε νπνία 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηε κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη ελ κέξεη κε ηνλ ηερλνινγηθφ θίλδπλν θαη κπνξεί 

λα γελλεζεί εμαηηίαο δπζιεηηνπξγηψλ ζηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα. 

 

1.2.8 Οη ινηπνί θίλδπλνη 

Δθηφο απφ ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ππάξρνπλ θαη δηάθνξνη 

άιινη, γηα παξάδεηγκα κηα μαθληθή ηξνπνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ πνπ 

επεξεάδεη φιεο ηηο ηξάπεδεο ή θάπνηεο απξνζδφθεηεο αιιαγέο ζηηο ρξεκαηαγνξέο 

εμαηηίαο πνιέκσλ, επαλαζηάζεσλ ή θαηάξξεπζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ. 

Γεληθνί καθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη, φπσο ε αλεξγία θαη ν πιεζσξηζκφο, κπνξνχλ 

επίζεο λα επεξεάζνπλ άκεζα ή έκκεζα ηηο ηξάπεδεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΒΑΗΛΔΗΑ Η 

 

 

21 Ζ Γέλλεζε θαη ην Πεξηερόκελν ηεο Βαζηιείαο Η 

 

Σν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο επνπηείαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ εληνπηδφηαλ 

παξαδνζηαθά ζηε ζρέζε ησλ ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο θάζε ηξάπεδαο ζηελ 

θεληξηθή, ζε φ,ηη αθνξά ηηο θαηαγεγξακκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ πξνο ηνπο 

πειάηεο ηνπο (θαηαζέηεο) θαη επηπξνζζέησο ζηε ζχλδεζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ απηέο 

νη ππνρξεψζεηο (θαηαζέζεηο) κε ηηο δαλεηαθέο απαηηήζεηο ηεο θάζε ηξάπεδαο (assets). 

Όκσο, ε αιιαγή επνπηηθήο πιεχζεο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο FED 

ζηηο Ζ.Π.Α. άιιαμε πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 θαη ζηξάθεθε πξνο ηε ζρέζε 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδψλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο (θεθαιαηαθφο ιφγνο). Ζ 

αηηία γηα απηή ηε ζηξνθή ζηηο επνπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, πνπ μεθίλεζε απφ ηηο 

Ζ.Π.Α., νθείιεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη ν ηξαπεδηθφο θεθαιαηαθφο ιφγνο ζηηο Ζ.Π.Α. 

κεηψλεηαη ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Απηφο είλαη θαη έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ε Βαζηιεία Η θαη ην χκθσλν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο θάλνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ην 1988. 

Ζ γέλλεζε ηεο Βαζηιείαο Η ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε 

ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ πνπ έιαβε ρψξα 

δηεζλψο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80. Σν ίδην ηζρχεη ζε γεληθέο γξακκέο θαη γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο φπνπ ε απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

μεθηλά θαη’ νπζία ην 1987, κε πξψηα βήκαηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ επηηνθίσλ ζηα 

δηαζέζηκα αιιά θαη ζηα επηηφθηα δαλεηζκνχ γηα επηρεηξεκαηηθφ δαλεηζκφ [14]. 

Σαπηφρξνλα, ηελ πεξίνδν εθείλε εθηφο ηνπ πνιχ ρακεινχ θεθαιαηαθνχ ιφγνπ 

πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά ζηηο Ζ.Π.Α. πξνβιήκαηα απφ 

κηα ζεκαληηθή πηζησηηθή επέθηαζε πνπ δε ζπλνδεπφηαλ απφ αληίζηνηρεο αμηνπηζηίαο 

εγγπήζεηο (collateral) κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ απνδφζεψλ ηνπο [8]. 

Οη ηξάπεδεο γηα ιφγνπο επηβίσζεο ζηαδηαθά νδεγήζεθαλ ζηελ έθδνζε δαλείσλ κε 

πςειή πηζαλφηεηα αζέηεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ (credit 

default). Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε κηα πησηηθή δηαβάζκηζε ησλ ηξαπεδψλ, εηδηθά 

ησλ Ζ.Π.Α. αιιά θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1987 νη δχν απηέο 
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ρψξεο, κε ην πην αλεπηπγκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, πξνρψξεζαλ ζε κηα 

ζπκθσλία πνπ ζθνπφ είρε λα επηβάιιεη, ιφγσ ηεο δηακνξθσζείζαο θαηάζηαζεο, 

ειάρηζηα επηηξεπηά θεθαιαηαθά φξηα ζε φιεο ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο. Αλαιπηηθφηεξα, 

πξνθξίζεθε κηα δηαδηθαζία πνπ πξνέβιεπε ηελ επηβνιή δηαθνξεηηθήο ζηάζκηζεο ζε 

δηάθνξα είδε πηζησηηθήο επέθηαζεο θαζψο επίζεο θαη ηελ χπαξμε δείθηε κεηαηξνπήο 

(conversion factor) ησλ δηάθνξσλ εηδψλ εθηφο Ηζνινγηζκνχ ζηνηρείσλ (off-balance 

sheet items), έηζη ψζηε λα πάξνπλ κνξθή κεηξήζηκνπ ζηνηρείνπ ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν αλαδείρζεθε γηα πξψηε θνξά ε ζρέζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πάλσ ζε ζηαζκηζκέλνπ ξίζθνπ απαηηήζεηο ηνπ Δλεξγεηηθνχ ησλ 

ηξαπεδψλ (risk weighted assets). 

ε απηή ηελ πεξίνδν θαη σο ζπλέρεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ειέγρνπ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξαγκάησλ, εκθαλίζηεθε ε επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ην 1988 θαη 

ζην πιαίζην ηεο Σξάπεδαο ησλ Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ γελίθεπζε ελ θαηαθιείδη ηελ 

πξναλαθεξφκελε πξνζπάζεηα ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

δηακνξθψλνληαο ηε Βαζηιεία Η. 

Ο άκεζνο ζθνπφο ηεο Βαζηιείαο Η ήηαλ ε νκνγελνπνίεζε ηεο επνπηείαο πάλσ 

ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ δηεζλψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. πγθεθξηκέλα, κε ην θείκελν ηνπ Γεθεκβξίνπ 1987 νξηζηηθνπνηήζεθε έλα 

ζχζηεκα κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ην νπνίν έγηλε απνδεθηφ απφ ην G-10 

θαη δφζεθε γηα εθαξκνγή ζηηο ηξάπεδεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1988. Ο ηειηθφο ρξφλνο 

εθαξκνγήο νξίζηεθε ε 31.12.1992 θαη ην επηέκβξην ηνπ 1993 αλαθνηλψζεθε φηη 

φιεο νη ηξάπεδεο ηνπ G-10 κε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα θάιππηαλ ηα ειάρηζηα 

απαηηνχκελα ηεο Βαζηιείαο Η (1988) [1]. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ  ειάρηζηε θεθαιαηαθή απαίηεζε, ε Βαζηιεία Η (1988) 

πξνέβιεπε φηη νη ηξάπεδεο ζα έπξεπε λα ηθαλνπνηνχλ ηνλ θάησζη απινπνηεκέλν ιφγν 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο: 

 

 

                    Δπνπηεπφκελα ίδηα θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο 

--------------------------------------------------------------------------     ≥  8%       (1) 

Πηζησηηθψο ζηαζκηζκέλα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ*
1
 

 

(*πεξηιακβάλνληαη εληφο Ηζνινγηζκνχ αιιά θαη εθηφο Ηζνινγηζκνχ κεηαηξέςηκα ζηνηρεία) 

                                                
1 Αμίδεη εδψ λα αλαθέξνπκε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ θηλδχλνπ ηεο αγνξάο (market risk) ζηνλ 

παξνλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο έγηλε ππνρξεσηηθή κεηά ην 1997.  
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Ο ιφγνο απηφο νλνκάζηεθε Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο θαη ζα έπξεπε λα 

είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 8%. εκεηψλεηαη φηη ζηε Βαζηιεία Η δελ έρεη αθφκα 

πξαγκαηνπνηεζεί ν ρσξηζκφο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θαζαξά 

πηζησηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν αληίζηνηρα. 

Σα επνπηεπφκελα ίδηα θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηα 

επνλνκαδφκελα Tier I θαη ηα Tier II ηεο ηξάπεδαο. ε φξνπο ηνπ πκθψλνπ ηνπ 1988, 

ηα Tier I (core capital) απνηεινχληαη απφ ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 Καηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην/θνηλέο κεηνρέο (paid-up capital/common 

stocks). 

 Απνζεκαηηθά (disclosed reserves). 

ε φ,ηη αθνξά ηα Tier II (supplementary capital), απνηεινχληαη απφ ηα θάησζη 

επηκέξνπο ζηνηρεία: 

 Αθαλή απνζεκαηηθά (undisclosed reserves). 

 Απνζεκαηηθά απφ επαλεθηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (asset revaluation 

reserves). 

 Πξνβιέςεηο (general provisions). 

 Τβξηδηθά εξγαιεία θεθαιαίνπ (hybrid capital equipments). 

 Με εγγπεκέλν ρξένο (subordinated debt) [2]. 

 

Ο ηξφπνο ινηπφλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε Βαζηιεία Η πξνζπάζεζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Με ηνλ φξν θεθαιαηαθή επάξθεηα ελλννχκε 

ην χςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ είλαη ππνρξεσκέλα λα δηαθξαηνχλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ. Βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ινηπφλ, ηνπ 

πξψηνπ ζπκθψλνπ απνηειεί ππνρξέσζε ησλ ηξαπεδψλ λα θαιχπηνπλ δηαξθψο κηα 

ειάρηζηε θεθαιαηαθή απαίηεζε 8%. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη εληφο Ηζνινγηζκνχ θαηεγνξίεο ηξαπεδηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη νη ζηαζκίζεηο ηνπο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

χςνπο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ελεξγεηηθνχ, δειαδή ηνπ παξαλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο ηνπ 

δείθηε [15]. 
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Μεδεληθόο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο (0%)  

 

Δλδεηθηηθά, κεδεληθφο ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη ζε ηξαπεδηθέο απαηηήζεηο φπσο: 

κεηξεηά (θαη ρξπζφο), απαηηήζεηο απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη ηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα ηεο εμεηαδφκελεο ρψξαο, απαηηήζεηο απφ ηηο θεληξηθέο θπβεξλήζεηο ή ηηο 

θεληξηθέο ηξάπεδεο ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, απαηηήζεηο θαιππηφκελεο κε εγγπήζε απφ ηηο 

θεληξηθέο θπβεξλήζεηο ή ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. 

 

πληειεζηήο ζηάζκηζεο 20%  

 

Δλδεηθηηθά, ζπληειεζηήο 20% εθαξκφδεηαη ζε ηξαπεδηθέο απαηηήζεηο φπσο: 

απαηηήζεηο απφ ηξάπεδεο ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη απαηηήζεηο κε εγγπήζεηο απφ 

ηξάπεδεο ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, απαηηήζεηο απφ κεηνρέο εηαηξεηψλ ηνπ ΟΟΑ, νη νπνίεο 

έρνπλ πεξάζεη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο Βαζηιείαο Η. Δπίζεο, απαηηήζεηο κε 

εγγχεζε ηέηνηεο κεηνρέο. Απαηηήζεηο απφ πνιπεζληθέο ηξάπεδεο θαη απαηηήζεηο 

εγγπεκέλεο κε κεηνρέο πνπ έρνπλ εθδψζεη ηέηνηεο ηξάπεδεο. ηνηρεία πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ απαηηήζεηο έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ ), 

ζηνηρεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απαηηήζεηο έλαληη πνιπκεξψλ ηξαπεδψλ αλάπηπμεο, 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απαηηήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ξεηή 

εγγχεζε ηεο ΔΣΔ, ζηνηρεία πνπ αληηπξνζσπεχνπλ απαηηήζεηο πνπ θέξνπλ ηε ξεηή 

εγγχεζε ειιεληθψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη πεξηθεξεηαθψλ 

θπβεξλήζεσλ ή ηνπηθψλ αξρψλ, ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία είζπξαμεο, 

θνθ.  

   

πληειεζηήο ζηάζκηζεο 50%  

 

Δλδεηθηηθά, ζπληειεζηήο 50% εθαξκφδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ φπσο: δάλεηα 

πνπ εμαζθαιίδνληαη πιήξσο κε ππνζήθεο ζε θαηνηθίεο ζηηο νπνίεο δηακέλεη ή 

πξφθεηηαη λα δηακείλεη ή ηηο νπνίεο εθκηζζψλεη ή ζα εθκηζζψλεη ν νθεηιέηεο, ηίηινη 

πνπ εμαζθαιίδνληαη κε ππνζήθε, θνθ.  

 

πληειεζηήο ζηάζκηζεο 100%  

 

πληειεζηήο ζηάζκηζεο 100% εθαξκφδεηαη ζρεδφλ ζε φια ηα ινηπά εληφο 

ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία, φπσο είλαη: απαηηήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, απαηηήζεηο απφ 

ηξάπεδεο εθηφο ΟΟΑ κε ππνιεηκκαηηθή αμία κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο, απαηηήζεηο 
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απφ θεληξηθέο θπβεξλήζεηο εθηφο ΟΟΑ, απαηηήζεηο απφ εκπνξηθέο εηαηξίεο πνπ 

αλήθνπλ ζην δεκφζην ηνκέα θιπ.  

 Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε, ζηνηρεία ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο απφ ηξάπεδεο ηεο Οκάδαο ησλ Γέθα θαλεξψλνπλ φηη ε εηζαγσγή ηεο 

ζπκθσλίαο ηεο Βαζηιείαο Η αθνινπζήζεθε απφ κία αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ 

δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, είηε κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ δαλεηζκνχ, είηε κέζσ 

ηεο αχμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (www.bis.org). Ζ κέζε ηηκή ηνπο απμήζεθε απφ ην 

9,3% ην 1988 ζην 11,2% ην 1996. Χζηφζν, είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο αλ 

απηέο νη απμήζεηο αληαλαθινχλ ηηο άκεζεο επηπηψζεηο ηεο Βαζηιείαο Η ή ηελ 

αληίδξαζε ηεο αγνξάο, αθνχ ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ πιαηζίνπ πηζαλφηαηα νδήγεζε ζε 

αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ 

ζπκπέξαζκα πνπ αλέθπςε απφ κειέηεο σο πξνο ηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ είλαη φηη 

καθξνρξφληα ε επίδξαζε ησλ ειάρηζησλ νξίσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ήηαλ ζεηηθή, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα: 

πςειή θεξδνθνξία, ηθαλνπνηεηηθή θεθαιαηαθή αλάπηπμε θαη ηζρπξή θεθαιαηαθή 

ζέζε, ρσξίο ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ πςειήο επηθηλδπλφηεηαο. Απφ ηελ 

άιιε βέβαηα ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο ζηηο Ζ.Π.Α. ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 

πηζαλφλ λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ εηζαγσγή ησλ νξίσλ απηψλ αξλεηηθά.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηνλ ζηφρν ηεο απάιεηςεο θάζε πεγήο δεκηνπξγίαο 

αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξάγνληεο φπσο, δηαθνξέο ζηα 

ινγηζηηθά ζρέδηα δηαθφξσλ ρσξψλ, δηαθνξεηηθά επίπεδα θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, 

θαη ππνρξέσζε ζε θάπνηεο ρψξεο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο λα δηαηεξνχλ νη ηξάπεδεο 

επηπιένλ θεθάιαηα ζε ζρέζε κε απηά πνπ απαηηεί ε Βαζηιεία Η, επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία απηή κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ.  

 

 

2.2 Κξηηηθή ηεο Βαζηιείαο Η θαη Σξνπνπνίεζε ηνπ πκθώλνπ 

 

Ζ ζπκθσλία ηεο Βαζηιείαο Η ήηαλ ην πξψην νξγαλσκέλν βήκα πξνο ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλαπφθεπθηα φκσο είρε θαη 

θάπνηα αδχλαηα/ακθηιεγφκελα ζεκεία γηα ηα νπνία αζθήζεθε θξηηηθή θαη 

δηαπηζηψζεθε έηζη ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκθψλνπ. Καηαξράο, ν 

δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ιάκβαλε ππφςε κφλν ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη φρη 

ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν ηεο αγνξάο, κε απνηέιεζκα νη ηξάπεδεο λα επηιέγνπλ λα 
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πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο Βαζηιείαο Η φζνλ αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

κφλν, απμάλνληαο παξάιιεια ηελ έθζεζή ηνπο ζηα άιια είδε θηλδχλνπ.     

Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη ηξάπεδεο κπνξεί λα πξνζπαζήζνπλ λα 

απνθνκίζνπλ θέξδε εθκεηαιιεπφκελεο ηε δηαθνξά πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη αλάκεζα 

ζην δηθφ ηνπο ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θεθαιαηαθνί δείθηεο κπνξνχλ λα παξαπνηεζνχλ είηε κε 

σξαηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είηε κε εθκεηάιιεπζε ηεο αλεπάξθεηαο 

ησλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ.  

Έηζη, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1996 ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ επνπηεία ησλ 

ηξαπεδψλ πξαγκαηνπνίεζε αλαλέσζε ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο ηεο Βαζηιείαο ηνπ 

1988.Ο ζθνπφο ηεο εηζαγσγήο ηεο Σξνπνπνηεκέλεο πκθσλίαο ηεο Βαζηιείαο Η ( 

Amendment to the Capital Accord ) είλαη ε παξνρή ελφο ζαθψο θαζνξηζκέλνπ 

πιαηζίνπ πξνζηαζίαο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο κκεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ζηνλ νπνίν νη 

ηξάπεδεο εθηίζεληαη. Έηζη, εμέδσζε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ ζπκπεξηιαβαίλνληαο ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο αγνξάο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αλνηθηέο ζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζε:  

 

 Ξέλν λφκηζκα (πλάιιαγκα)  

 Γηαπξαγκαηεπφκελνπο ηίηινπο ρξένπο  

 Μεηνρέο  

 Δκπνξεχκαηα  

 Γηθαηψκαηα Πξναίξεζεο  

Χο ηειηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ θαη ν ζπλππνινγηζκφο ησλ 

θηλδχλσλ αγνξάο ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα νξίζηεθε ε 31-12-1997. Μέρξη ηελ 

εκεξνκελία απηή, νη ηξάπεδεο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα δηαρσξίζνπλ ην ραξηνθπιάθην 

ηνπο ζε εθείλν πνπ θαηείραλ γηα εηζφδεκα ή γηα επέλδπζε, ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε 

«επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην» θαη ζε εθείλν πνπ θαηείραλ γηα κεηαπψιεζε ή γηα 

δηαπξαγκάηεπζε ζηηο δεπηεξνγελείο αγνξέο, ην νπνίν ραξαθηεξίζηεθε «εκπνξηθφ 

ραξηνθπιάθην». Με ηελ πξνζζήθε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο ν δείθηεο θεξεγγπφηεηαο 

δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο:  

            Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα  

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο =-----------------------------------------------------  ≥  8%        (2) 

Πηζησηηθφο Κίλδπλνο + Κίλδπλνη Αγνξάο  

 

ή 
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Δπνπηηθά Ίδηα Κεθάιαηα  

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο =-------------------------------------------------------≥  8%        (3) 

   ηαζκηζκέλν Δλεξγεηηθφ + 12,5*Κίλδπλνη Αγνξάο  

 

Πξνζαξκφδεηαη ινηπφλ ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ 

θίλδπλν ηεο αγνξάο κε έλα ζηαζκηθφ ζπληειεζηή 12,5 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηνλ θίλδπλν ηεο 

αγνξάο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3  

Ζ ΒΑΗΛΔΗΑ ΗΗ 

 

 

3.1 Ζ Γέλλεζε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

 

Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο Βαζηιείαο Η ην εχξνο ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη 

επεθηαζεί θαη ε αλάπηπμε ζχλζεησλ δνκψλ επηρεηξεκαηηθήο ηδηνθηεζίαο έρεη 

επηηαρπλζεί. Χο εθ ηνχηνπ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο 

δεκνζίεπζε ηελ Βαζηιεία ΗΗ (International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards), ε νπνία αλαθέξεηαη ζε έλα αλαζεσξεκέλν πιαίζην ζθνπφο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο πλζήθεο ηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ 1988. 

Σν λέν χκθσλν, ην νπνίν ζα θαηαξγήζεη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ην χκθσλν ηνπ 

1988 («Βαζηιεία Η»), επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζην πιαίζην δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Ζ δηαδηθαζία πξνψζεζεο ηνπ λένπ 

απηνχ ζπκθψλνπ ζηεξίρζεθε ζε επξεία ζπλεξγαζία κε ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ρψξνπ γεληθφηεξα. Οη απφςεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

παξαδφζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή ζην ηέινο Μαΐνπ ηνπ 2001. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή 

εμέδσζε ην επφκελν θείκελν ηεο λέαο ζπλζήθεο. Ζ Δπηηξνπή νξηνζεηεί ηελ έλαξμε 

εθαξκνγήο ηεο Νέαο ζπλζήθεο, ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Οκάδαο ησλ δέθα, 

έσο ην ηέινο ηνπ 2006. Γηα ρψξεο πέξαλ απηψλ ν ρξφλνο έλαξμεο κπνξεί λα ππεξβεί 

ηνλ παξαπάλσ αλαθεξφκελν.  

Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα δηεπθξηληζηεί πξψηα κε ηη δελ αζρνιείηαη ε Βαζηιεία 

ΗΗ. Πξψηα απ’ φια, ε Βαζηιεία ΗΗ δελ πξνηείλεη ηε ξηδηθή αιιαγή ηεο θχζεο ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηξαπεδψλ. Γηα παξάδεηγκα, δελ 

αιιάδεη ηελ κέζνδν κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα. Δπίζεο, 

δελ ζθνπεχεη λα επεξεάζεη ην ειάρηζην επίπεδν ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

ζηαζκηζκέλνπ σο πξνο ηνλ θίλδπλν, πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζην 8%. Σέινο, ε Βαζηιεία 

ΗΗ δελ αιιάδεη ηε κεζνδνινγία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ αγνξάο.  

Σν λέν απηφ πιαίζην γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ ζηνρεχεη 

ζηελ θαιχηεξε ελαξκφληζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ πηζησηηθψλ 
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ηδξπκάησλ κε ηνπο ηξαπεδηθνχο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ, επηβξαβεχνληαο ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα κε πγηή ραξηνθπιάθηα θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. Δπνκέλσο, απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη γηα ηε δηακφξθσζε λέσλ πξαθηηθψλ 

ζηελ αλαγλψξηζε, ηε κέηξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

Άξα, ζηφρνο ηνπ παξακέλεη ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ε πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε ίζνπο 

φξνπο. 

Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ πεξηγξάθεη έλαλ πεξηεθηηθφ ηξφπν κέηξεζεο θαη 

νξίδεη έλα θαηψηαην επίπεδν γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Οη επνπηηθέο αξρέο ηεο θάζε ρψξαο πξνζπαζνχλ λα πινπνηήζνπλ  ην 

πιαίζην απηφ ελεξγνπνηψληαο εγρψξηνπο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο πξνζαξκνγήο. 

ηφρνο ηνπ πιαηζίνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ είλαη λα βειηηψζεη ηνπο ππάξρνληεο 

θαλνληζκνχο επζπγξακκίδνληαο ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

νη ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ. Δπηπιένλ, απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε κηαο πην 

καθξνπξφζεζκεο ζεψξεζεο ηεο επνπηείαο θεθαιαίσλ, έηζη ψζηε νη ηξάπεδεο λα 

αλαγλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα αιιά θαη εθείλνπο πνπ 

ελδερνκέλσο ζα ζπλαληήζνπλ ζην κέιινλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο απηνχο. Δπνκέλσο, είλαη ζθφπηκν ην πιαίζην ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ λα είλαη ειαζηηθφ θαη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ηηο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ [10]. 

Οη πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο λα αλαζεσξήζνπλ ηνπο θαλφλεο 

πνπ ίζρπαλ γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ δηεζλψο ελεξγψλ ηξαπεδψλ θαηέιεμαλ 

ζε έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα, ηελ αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2004 [11]. ηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή εμέδσζε δχν αλαζεσξεκέλεο 

εθδφζεηο ην Ννέκβξην ηνπ 2005 θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006 νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ 

θάπνηεο επηπξφζζεηεο ζεκαληηθέο δεκνζηεχζεηο
2.
 

Ζ Δπηηξνπή ελζαξξχλεη ηηο επαθέο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη 

άιισλ ηξαπεδηθψλ επνπηηθψλ αξρψλ. Γηαλέκεη ζε θνξείο ζε φιν ηνλ θφζκν 

                                                
2  Ζ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ Ννεκβξίνπ 2005 ελζσκαηψλεη ηε δεκνζίεπζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηίηιν 
The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects (July 

2005) θαη ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ Ηνπιίνπ 2006 ελζσκαηψλεη ηα εμήο έγγξαθα: the 1988 

Accord, the 1996 Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks θαη The Application 

of  Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects (July 2005) 

http://www.bis.org/publ/bcbs116.htm
http://www.bis.org/publ/bcbsc111.htm
http://www.bis.org/publ/bcbsc111.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs119.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs116.htm
http://www.bis.org/publ/bcbs116.htm


20 

 

δεκνζηεπκέλα θαη αδεκνζίεπηα θείκελα πνπ παξέρνπλ θαζνδήγεζε ζε δεηήκαηα 

ηξαπεδηθήο επνπηείαο.  

Σν ζχκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, 

θαζηεξψλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ζεκειηψδεηο άμνλεο επνπηείαο («Ππιψλεο») 

παξαθάησ: 

• Ππιώλαο 1: Θεζπίδνληαη λέεο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ πνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά θαλφλα 

αληηκεησπίδνπλ ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη 

θαζηεξψλνληαη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο θαη γηα ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν.  

• Ππιώλαο 2: Καζνξίδνληαη νη αξρέο, ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

θαηαξράο ηα ίδηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη θαη' αθνινπζίαλ ε επνπηηθή αξρή 

(Tξάπεδα ηεο Διιάδνο) αμηνινγνχλ ηελ επάξθεηα ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θάζε πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ρσξηζηά, ζε ζρέζε κε 

ηνπο πάζεο θχζεσο θίλδπλνπο ζηνπο νπνίνπο απηφ εθηίζεηαη ή ελδέρεηαη λα εθηεζεί, 

πέξαλ απφ εθείλνπο πνπ αληηκεησπίδνληαη ζηνλ Ππιψλα 1.  

• Ππιώλαο 3: Καζηεξψλνληαη ππνρξεψζεηο δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο κε ηελ παξνρή ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ηεο δπλαηφηεηαο ζχγθξηζεο ηφζν ηεο πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ, ηεο θεθαιαηαθήο θαη νξγαλσηηθήο επάξθεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

παξέρνληαο έηζη θίλεηξν γηα ηελ βειηίσζή ηνπο, φζν θαη ησλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ εθαξκφδνπλ νη επνπηηθέο αξρέο [6]. 

Με ηνλ πξψην θαη δεχηεξν ππιψλα επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ θαλφλσλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ ηέζεθαλ ζηε ζπλζήθε ηνπ 

1988. Μεηαμχ ησλ λέσλ ζεκαληηθψλ πξνηάζεσλ πνπ εκπεξηέρεη ε πξφηαζε είλαη θαη 

ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ θαη ε ρξήζε απηψλ, κεηά απφ πηζηνπνίεζε απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, αληί 

ησλ ηζρπφλησλ ζήκεξα ηππνπνηεκέλσλ θαλφλσλ. Με ηνλ ηξίην ππιψλα επηδηψθεηαη 

ελζάξξπλζε αλάιεςεο αζθαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηηο ηξάπεδεο. Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ 

«ππιψλαο» είλαη ζπκβνιηθή, ζεκαίλεη φηη απηά ηα ηξία ζηνηρεία, δξψληαο καδί θαη φρη 

κεκνλσκέλα, ζα ζηεξίμνπλ ηελ ηξάπεδα ελάληηα ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάξξεπζε. Όινη καδί ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ελφο πςειφηεξνπ επηπέδνπ 
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αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Βαζηθή επηδίσμε 

ηεο Δπηηξνπήο ινηπφλ είλαη ε παξάιιειε εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ ηξηψλ ππιψλσλ, 

ψζηε ην πιαίζην θεθαιαηαθήο επάξθεηαο λα απνβεί πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ. 

Χζηφζν, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο αλαγλσξίδεη φηη ε ηειηθή επζχλε γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε φηη ην θεθάιαην δηαηεξείηαη ζε έλα 

επίπεδν ζπκβαηφ κε ην πξνθίι θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο παξακέλεη ζηελ δηνίθεζε ηεο 

ηξάπεδαο. Σα αλακελφκελα απφ ηελ εθαξκνγή νθέιε αλακέλνληαη ζε δχν επίπεδα. 

Καηαξράο, βειηηψλνληαη θαη επεθηείλνληαη νη θαλφλεο θαη νη ξπζκίζεηο γηα ηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα, νη νπνίνη πιένλ ζα αλαθέξνληαη φρη κφλν ζηηο ειάρηζηεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, αιιά θαη παξάιιεια ζηελ επνπηεία θαη ζηελ πεηζαξρία ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Παξάιιεια, απμάλεηαη νπζηαζηηθά, ε επαηζζεζία, ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζηνπο αλαιακβαλφκελνπο θηλδχλνπο. Ζ Δπηηξνπή 

ηαπηνρξφλσο επηδηψθεη ηελ αλάδεημε θαη ηε δπλακηθή πξνψζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ησλ ηξαπεδψλ γηα ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε κέηξεζε, 

αληηζηάζκηζε θαη κεηαθνξά ησλ θηλδχλσλ. Ζ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ηε βαζηθή πξνυπφζεζε θαη γηα ηελ πεηζαξρία 

ζηελ αγνξά  [7]. 

 

 

3.2   Ππιώλαο Η 

 
’ απηφλ ηνλ ππιψλα γίλεηαη κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. Δλψ ηα επνπηηθά ίδηα θεθάιαηα, ζηνλ αξηζκεηή ηνπ 

θιάζκαηνο ηνπ δείθηε θεξεγγπφηεηαο, θαη ε ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα ίζε κε 

8%, παξακέλνπλ σο έρνπλ, ηξνπνπνηείηαη ν παξαλνκαζηήο ηνπ θιάζκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ηε κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, 

παξεκβαίλνληαο ζηα ζηαζκηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζηηο ζηαζκίζεηο απηψλ 

θαη θπξίσο ζηηο κεζφδνπο ζηάζκηζεο. Παξάιιεια πξνζζέηεη ζηνλ παξαλνκαζηή ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, δηακνξθψλνληαο ηνλ δείθηε θεξεγγπφηεηαο σο εμήο:  

 

Δπνπηηθά ίδηα θεθάιαηα   

Γείθηεο Φεξεγγπφηεηαο =------------------------------------------------------  ≥ 8%        (4) 

         Πηζησηηθφο Κίλδπλνο + 12,5*Κίλδπλνη Αγνξάο  

+Λεηηνπξγηθφο Κίλδπλνο  
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Ζ λέα πλζήθε δελ κεηαβάιιεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ αγνξάο, παξά κφλν 

ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο άιινπο δχν θηλδχλνπο [3]. 

 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο  

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα κεηξεζεί είηε:  

 Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηππνπνηεκέλε κέζνδν (standardized approach), ε νπνία 

δηαηεξεί ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο κεζφδνπ, βάζεη ηεο πξψηεο 

ζπλζήθεο, κε ηηο δεδνκέλεο, ζηαζεξέο θαη εληαίεο ζηαζκίζεηο ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 Με ηηο κεζφδνπο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο (internal ratings-

based approach, δειαδή IRB). ΄ απηή ηε κέζνδν ε ηξάπεδα είλαη εθείλε πνπ 

ππνινγίδεη ηνλ θίλδπλν ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ πνπ αλαιακβάλεη. Χζηφζν, γηα 

λα απνθεπρζεί ππνεθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο ηξάπεδεο θάπνηεο απ’ ηηο 

ζηαζκίζεηο ησλ θηλδχλσλ παξέρνληαη απ’ ηηο επνπηηθέο αξρέο βαζηζκέλεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα κνληέια.  

 

Κίλδπλνο αγνξάο  

Ο θίλδπλνο αγνξάο κεηξηέηαη φπσο έρεη θαζνξηζηεί ζηε Βαζηιεία Η.  

Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο  

 

Ζ επηηξνπή νξίδεη ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν σο ηνλ θίλδπλν πηζαλήο δεκηάο, 

νθεηιφκελεο ζε ειιεηπείο ή αλεπηηπρείο εζσηεξηθέο ζηελ ηξάπεδα δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ, ζε αλζξψπηλεο ελέξγεηεο (ιάζε ή απάηε), ζε αλεπαξθή ζπζηήκαηα 

δηνίθεζεο θαη πιεξνθνξηθήο θαη ζε εμσηεξηθά γεγνλφηα. Πξνηείλεη ηξεηο 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ αλαθνξηθά κε 

απηφλ ηνλ θίλδπλν, ηηο εμήο [13]: 

  

 Πξνζέγγηζε ηνπ βαζηθνύ δείθηε (Basic Indicator Approach -BAA ). Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηεί έλαλ κφλν δείθηε ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζαλ 

πξνζέγγηζε ηεο ζπλνιηθήο έθζεζεο ζηνλ θίλδπλν ηεο ηξάπεδαο. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ νξηζηεί σο δείθηεο ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ ηξηψλ 
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ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ, θάζε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα δηαηεξεί θεθάιαηα έλαληη 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ίζα κε έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ (15%) ηνπ κέζνπ 

φξνπ ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ  

ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ. ΚΒΗΑ = GI * 15%, φπνπ KBIA είλαη νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζηελ Basic Indicator Approach θαη GI ν κέζνο φξνο 

ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. 

 

 Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο (Standardized Approach). Υξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηξάπεδεο πνπ πιεξνχλ θάπνηεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο. ΄ απηή ηε κέζνδν, 

γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νθηψ ηκήκαηα, γηα 

θαζέλα απφ ηα νπνία ππάξρεη ήδε έλαο πξνυπνινγηζκέλνο ζπληειεζηήο beta 

(Πίλαθαο 1
νο

). Σα απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα θάζε ηκήκα ππνινγίδνληαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ δείθηε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ κε ηνλ ζπληειεζηή 

beta. Σα ζπλνιηθά απαηηνχκελα θεθάιαηα έλαληη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ θεθαιαίσλ πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε ηκήκα.  

 

 

Πίλαθαο 1
νο

 : πληειεζηέο beta γηα ηηο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Business Lines  Beta Factors  

Corporate Finance  18%  

Trading and sales  18%  

Retail Banking  12%  

Commercial Banking  15%  

Payment and Settlement  18%  

Agency services  18%  

Asset management  18%  

Retail brokerage  12%  

Πεγή: www.bis.org 

 

 

 Δλαιιαθηηθή Σππνπνηεκέλε Μέζνδνο (Advanced Measurement Approach –

AMA). Γηα ηηο 6 θαηεγνξίεο ησλ 8 παξαπάλσ, εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 
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ηππνπνηεκέλεο κεζφδνπ. Γηα ηηο ππφινηπεο δχν – Retail Βanking θαη 

Commercial Banking- εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία:  

[(Μέζνο φξνο 3 ηειεπηαίσλ εηψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ Retail)+0,035*β3] + 

[(Μέζνο φξνο 3 ηειεπηαίσλ εηψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ Commercial)*β4]  

 

3.3   Ππιώλαο ΗΗ 

 

Ο ππιψλαο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε θαζηέξσζεο δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Καηαξράο, εζηηάδεη ζηελ αλάγθε παξαθίλεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο γηα εγθαηάζηαζε κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη 

κεζφδσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ελζαξξχλεηαη θαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ηξαπεδψλ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα δηελεξγνχλ εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο θαη 

αμηνινγήζεηο ησλ εξγαιείσλ κεηξήζεηο θηλδχλνπ, θαηά ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλεο νη 

ηξάπεδεο.  

Ζ επηηξνπή έρεη πηνζεηήζεη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο, πξνο ζηηο νπνίεο ζα 

πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη νη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ελδερφκελνπο 

κειινληηθνχο θηλδχλνπο, θαη νη νπνίεο είλαη [15]: 

 

Αξρή Η  

 

Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα έρνπλ κηα δηαδηθαζία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

θεθαιαίνπ ηνπο ζε ζρέζε κε ην πξνθίι θηλδχλνπ θαη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. Μηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: α) αξρέο θαη 

δηαδηθαζίεο, ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη φινη νη νπζηψδεηο θίλδπλνη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο, β) δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ επηπέδνπ ηνπ θεθαιαίνπ κε ηνπο θηλδχλνπο θαη γ) 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειέγρνπο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αθεξαηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. Ζ επζχλε γηα ηελ εδξαίσζε θαη δηαηήξεζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζηε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο.  
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Αξρή II  

 

Οη επνπηηθέο αξρέο πξέπεη λα ειέγρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο 

ππνινγηζκνχο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, σο επίζεο, θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα εγγπψληαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο επνπηηθνχο δείθηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα αλ δελ ηθαλνπνηνχληαη κε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Αξρή ΗΗΗ  

 

Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα απαηηνχλ απφ ηηο ηξάπεδεο λα ιεηηνπξγνχλ κε 

δείθηεο θεθαιαίνπ πάλσ ησλ θαζνξηζκέλσλ.  

Αξρή IV  

 

Οη επνπηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα παξεκβαίλνπλ ζε πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηαη 

θίλδπλνο πηψζεο ησλ επηπέδσλ θεθαιαίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα ηέηνηα 

πηψζε, θάησ απφ ηα επίπεδα πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, νη επνπηηθέο αξρέο 

ζα πξέπεη λα απαηηνχλ άκεζεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζηε λέα πλζήθε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

αλαγθαηφηεηα δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο ελφο «ζηξεο ηεζη» (stress test) ή αιιηψο 

πξνζνκνίσζε θαηαζηάζεσλ θξίζεο, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ππφςε αθξαία ζελάξηα 

ψζηε λα ππνινγίδεη θαη ηελ επίδξαζε ησλ αθξαίσλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο. Μάιηζηα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006, ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ 

Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο, ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ππιψλα, παξνπζίαζε βαζηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο βέιηηζηεο πξαθηηθήο αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία ηεο 

πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο θαζψο επίζεο θαη δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο 

πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο αλά θίλδπλν (πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο 

αγνξάο θαη θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο).  
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3.4  Ππιώλαο ΗΗΗ 

 

θνπφο ηνπ ππιψλα είλαη ζπκπιεξψζεη ηα ζέκαηα θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηνπ 

πξψηνπ ππιψλα θαη ηα ζέκαηα επνπηείαο ηνπ δεχηεξνπ ππιψλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

επηηξνπή κε απηφλ ηνλ ππιψλα, επηδηψθεη λα ελζαξξχλεη ηελ πεηζαξρία κέζσ ηεο 

αγνξάο, νχησο ψζηε λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο αιιά θαη ε πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Οπζηαζηηθά, ε επηηξνπή δελ αξθείηαη δελ έιεγρν ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο 

επνπηηθέο αξρέο. Μέζσ ησλ παξαθάησ δηαηάμεσλ, πνπ θαιχπηνπλ ηέζζεξηο πεξηνρέο, 

ηνπο ππνρξεψλεη λα δεκνζηνπνηνχλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία ζρεηηδφκελα κε 

ηνπο αλαιακβαλφκελνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη ινηπνχο θηλδχλνπο [12].  

 

 Απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα: Θα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη θαη λα εμεγείηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επελδχζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ θαη ζηηο ππνρξεψζεηο θεθαιαίνπ.  

 Γνκή θεθαιαίσλ: Θα πξέπεη λα ππάξρεη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ηεο θχζεο θαη 

ηνπ ζθνπνχ φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα θεθάιαηα.  

 Έθζεζε ζηνλ θίλδπλν: Θα πξέπεη λα ππάξρεη απφιπηε δηαθάλεηα φζνλ αθνξά 

ζηελ έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηνπο θηλδχλνπο αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηελ 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απηνχ απφ ηηο ηξάπεδεο.  

 Κεθαιαηαθή επάξθεηα: Θα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ην επίπεδν θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, ηφζν γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη 

γηα κεκνλσκέλεο πεξηνρέο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εκπεξηέρνπλ ξίζθν.  

 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα ηξάπεδα δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ππαγνξεχεη ν ηξίηνο ππιψλαο, πξέπεη λα 

αλακέλεηαη ε ιήςε κέηξσλ απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο γηα ηε δηφξζσζε απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο. Ζ ηζρχο ησλ κέηξσλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηε θχζε, ηηο επηπηψζεηο θαη 

ηε δηάξθεηα ηεο κε ζπκκφξθσζεο. Δπηπιένλ, ζέκα πνπ αλαθχπηεη κέζα απφ ηνλ ηξίην 

ππιψλα είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ γλσζηνπνηήζεσλ. Οη εηήζηεο γλσζηνπνηήζεηο 

θξίλνληαη αλεπαξθείο ελψ νη γλσζηνπνηήζεηο ζε εμακεληαία ή θαη ηξηκεληαία βάζε 

είλαη θαηαιιειφηεξεο.  
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3.6  πλέπεηεο ηεο Βαζηιεηαο ΗΗ 

 

Οη πξνηάζεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ νη νπνίεο ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή ην 2007 επέθεξαλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ζηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. ην ζχλνιν, επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηε 

θηινζνθία δηνίθεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε δε αδπλακία εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην νδήγεζαλ ζε αιιαγέο ην 

ηξαπεδηθφ ιφγσ ησλ ζπλεπαθφινπζσλ ζπγρσλεχζεσλ ή εμαγνξψλ. 

 Οη λέεο πξνηάζεηο γηα ηε θεθαιαηαθή επάξθεηα ελζσκάησζαλ ζηε δηνίθεζε 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζχγρξνλα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ησλ θηλδχλσλ ηα νπνία 

έρνπλ αλαπηπρζεί ηε ηειεπηαία δεθαεηία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κεγάιεο ηξάπεδεο.  

Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ απαίηεζε κία εληειψο λέα νξγάλσζε 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ φπνπ άξρηζαλ λα ππάξρνπλ ξνέο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

φισλ ησλ επηπέδσλ θαη φπνπ ν θίλδπλνο ππνινγίδεηαη πιένλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα/ 

απφθαζε. ε απηή ηε λέα νξγάλσζε ηα θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ 

απνξξφθεζε φισλ, δπλεηηθά, ησλ δεκηψλ πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ. Ζ θάζε 

κνλάδα ιήςεο απφθαζεο αληηκεησπίδεη έλα φξην πνπ νξίδεηαη φρη ζε φξνπο 

νλνκαζηηθήο ή θαη ηξέρνπζαο αμίαο ησλ ζέζεσλ πνπ αλαιακβάλεη αιιά ζε φξνπο 

νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ δειαδή ηεο κέγηζηεο δεκηάο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηηο 

ζέζεηο πνπ έρεη.  

Ζ εζσηεξηθή ζπλέπεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί φηη ην άζξνηζκα ησλ 

επηκέξνπο νξίσλ πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηηο κνλάδεο ιήςεο απφθαζεο ζα πξέπεη λα 

αζξνίδεηαη ζην χςνο ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο.  

Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ κεζφδσλ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε ζέκαηα φπσο ε 

πνηφηεηα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ δεδνκέλνπ φηη ε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ είλαη πεξηζζφηεξν επδηάθξηηε. Δπίζεο, ν έιεγρνο ησλ 

δηαδηθαζηψλ γίλεηαη επθνιφηεξνο θαζψο επίζεο θαη ε δεκνζηνπνίεζε πιήζνπο 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο επελδπηέο. Οη κηθξνκεζαίεο ηξάπεδεο βέβαηα ππέζηεζαλ 

απμεκέλεο πηέζεηο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο, ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο αληαγσληζηέο λα 

πηνζεηήζνπλ ηε Βαζηιεία ΗΗ ή πην πξνεγκέλεο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ. Σα πςειά θφζηε ζηηο ηξάπεδεο απηέο απνηεινχλ ηε 

ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε θαη αθνινπζνχληαη απφ κηα έιιεηςε ζπλεπψλ θαη 
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ηππνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ, θαηάιιεισλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ θαη πιαηζίσλ 

αλάιπζεο.  

Τπνινγίδεηαη φηη νη κεγάιεο Δπξσπατθέο ηξάπεδεο ζπλνιηθά μφδεςαλ θαηά 

κέζν φξν €115 εθαη., πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ εμ νινθιήξνπ ηηο νδεγίεο ηεο 

επηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο (Βasel II) [5].  Γηα ηηο κηθξφηεξεο ηξάπεδεο ην πνζφ απηφ 

ήηαλ κεγαιχηεξν.  

 

 

3.7  Κξηηηθή γηα ηε Βαζηιεία ΗΗ 

 

Σν χκθσλν ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

πξνηάζεηο κε ζεηηθέο ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ζηε δηνίθεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

(αμηφινγεο κεηξήζεηο ηνπ θηλδχλνπ πνπ νδεγνχλ ζην θαζνξηζκφ ηθαλνπνηεηηθνχ 

χςνπο ηδίσλ θεθαιαίσλ), σζηφζν έρεη δερζεί θξηηηθή.  

Ζ θξηηηθή πνπ έρεη αζθεζεί αθνξά ηφζν ζέκαηα «αθαδεκατθνχ» 

ελδηαθέξνληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ινγηθή ζπλέπεηα ησλ κέηξσλ φζν θαη πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπο, φπσο ε αλάγθε χπαξμεο εμαηξεηηθά εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Μία 

γεληθήο απνδνρήο θξηηηθή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ε παξαθάησ.  

Μία βαζηθή επηδίσμε ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

επηηξνπή ηεο Βαζηιείαο είλαη λα θαζνξίζνπλ θνηλνχο θαλφλεο γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη θαη’ επέθηαζε 

ησλ ζπλζεθψλ ηνπ «δίθαηνπ» αληαγσληζκνχ. Όκσο, παξαηεξνχκε φηη νη πξνηάζεηο 

απνθιίλνπλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απφ απηφ ην ζηφρν. Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ 

εληνπηζζεί δηάθνξεο πεξηπηψζεηο πνπ καο νδεγνχλ ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, φπσο :  

 

 ε κεγάιε επρέξεηα πνπ παξέρεηαη ζηηο επνπηηθέο αξρέο ηεο θάζε ρψξαο ζηνλ 

έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ (δεχηεξνο άμνλαο ησλ 

πξνηάζεσλ),  

 ζηηο εμαηξέζεηο ζηνλ εθάζηνηε γεληθφ θαλφλα πνπ έρεη ζεζπηζζεί, ζπλήζσο 

κεηά απφ πίεζε δηαθφξσλ ελδηαθεξνκέλσλ, π.ρ. ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεηαη 

έηζη ψζηε ζηεγαζηηθά επαγγεικαηηθά δάλεηα «αλεπηπγκέλσλ» αγνξψλ 

αθηλήησλ λα ζηαζκίδνληαη κε ζπληειεζηή 50% αληί γηα 100% πνπ είλαη ν 

θαλφλαο  
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 δελ ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ απφ θξαηηθέο ηξάπεδεο.  

 ή ηξάπεδεο πνπ απνιακβάλνπλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα εθδίδνπλ 

δάλεηα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κε πςειή αμηνιφγεζε απφ ηηο εηαηξίεο 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ ή αληινχλ θεθάιαηα απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο κε 

ρακειφηεξν θφζηνο.  

 

Δπίζεο, εθείλν πνπ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ είλαη φηη νη θίλδπλνη είλαη 

ελδνγελείο γηα ην ζχζηεκα θαη γηα ηηο ηξάπεδεο ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ. Καηά ζπλέπεηα 

ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νχηε αθξηβήο κπνξεί λα είλαη αιιά νχηε πξνζηαηεχεη ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο.  

Σέινο, ηα πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα κέηξεζεο θηλδχλνπ ππνινγίδνπλ ηε κέγηζηε 

δεκηά κε δεδνκέλε πηζαλφηεηα λα θάλνπλ ζθάικα (δειαδή 0,5% λα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ ππνινγηδφκελε). Αιιά εθείλν πνπ επίζεο καο ελδηαθέξεη είλαη θαη ην χςνο 

ηνπ πηζαλνινγνχκελνπ ζθάικαηνο. Γειαδή, πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηελ θαηαλνκή ηεο 

δεκηάο πνπ ππεξβαίλεη ηελ εθηίκεζε.  

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, ην 

ζχκθσλν είλαη αφξηζην ελψ ηαπηνρξφλσο γηα ηε κέηξεζε ηνπ απαηηείηαη άληιεζε 

ζηνηρείσλ απφ βάζεηο δεδνκέλσλ νη νπνίεο απηή ηε ζηηγκή είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο.  

Δπίζεο, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε Βαζηιεία ΗΗ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη έλα 

«πξνθπθιηθφ θαηλφκελν». Δηδηθφηεξα, γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ ζα επηιέμνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πξνεγκέλε κέζνδν, νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο έλαληη ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζα ηείλνπλ λα απμάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαζφδνπ θαη αληίζεηα, λα κκεηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο αλφδνπ. Χο 

απνηέιεζκα, ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ ζα επηδεηλψλεηαη θαηά ηελ 

πεξίνδν ησλ νηθνλνκηθψλ πθέζεσλ πξνθαιψληαο πξνβιήκαηα ζηελ άληιεζε 

θεθαιαίσλ απφ ηελ αγνξά. Καηά ζπλέπεηα, νη ηξάπεδεο ζα βξίζθνληαη ππφ πίεζε λα 

πεξηνξίζνπλ ην δαλεηζκφ ηνπο, ελψ αληίζεηα ζα ηνλ απμάλνπλ ππέξκεηξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο αλφδνπ.  

Αλ ε Βαζηιεία ΗΗ δελ θαηαθέξεη λα εμαιείςεη φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο 

αδπλακίεο ηεο ηφηε ζα ππάξμνπλ απνζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο πνπ ζα βιάςνπλ ην 

παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ζ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 

ΔΝΑΝΣΗ  ΣΟΤ ΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΣΟ 

ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ II 

 

 

4.1 Σν Εήηεκα ηνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε αχμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ αιιά 

θαη ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ιφγσ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο ζηε δεθαεηία ηνπ '90, νδήγεζε ζηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο ηεο Βαζηιείαο 

Η κε έκθαζε ζηελ επαλεμέηαζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα γίλεη ε ππελζχκηζε φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο νξίδεηαη σο ε πηζαλή ή 

αλακελφκελε δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αδπλακία ησλ δαλεηδνκέλσλ λα 

επηζηξέςνπλ ηα θεθάιαηα ή/θαη ηνπο ηφθνπο ησλ θεθαιαίσλ πνπ δαλείζηεθαλ, 

δειαδή απφ αδπλακία λα εθπιεξψζνπλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

Ζ ζσζηή κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ιφγσ ηεο επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ κηα ηξάπεδα αλαιακβάλεη, βνεζά απνηειεζκαηηθά θαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ζσζηψλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο (Wi) ζε θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία 

πηζησηηθήο επέθηαζεο. Χο γεληθφηεξε ζπλέπεηα ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

ε ζσζηή κέηξεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ επηηπγράλεη ηξία πξάγκαηα γηα ηελ θάζε 

ηξάπεδα αιιά θαη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη: 

1.       Πξνθπιάζζεη απφ θαθέο επελδπηηθέο επηινγέο. 

2.    Γίλεη ηελ αθξηβή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ην δαλεηαθφ 

ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο. 

3.      Πξνθπιάζζεη ηνπο θαηαζέηεο απφ ην λα ράζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο απφ κηα 

πηζαλή ηξαπεδηθή ρξενθνπία. 

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ 

απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο 
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πξνηείλεη ζε απηέο λα αθνινπζήζνπλ ελαιιαθηηθά δχν βαζηθέο κεζνδνινγίεο: ηελ 

Σππνπνηεκέλε κέζνδν (Standardised Approach), θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο Δζσηεξηθήο 

Γηαβάζκηζεο (Internal Ratings Based Approach ή Π.Δ.Γ.), ε νπνία πεξαηηέξσ θαη γηα 

θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ ππνδηαηξείηαη ζηε Θεκειηώδε 

πξνζέγγηζε (Foundation Approach) θαη ηελ Δμειηγκέλε πξνζέγγηζε (Advanced). ην 

1
ν
 δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά νη κεζνδνινγίεο απηέο, ελψ ε αλάιπζε 

ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο δίλεηαη ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ [2]. 

 

 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

 

 

Μέζνδνο Δζσηεξηθήο Γηαβάζκηζεο (Η.R.Β.)                         Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

                                                           (Standardised) 

 

 

Θεκειηώδεο πξνζέγγηζε                 Δμειηγκέλε πξνζέγγηζε 

 

Γηάγξακκα 1
ν
 : Μέζνδνη ππνινγηζκνύ ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ κε βάζε ηε Βαζηιεία II 

 

4.2. Ζ Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (Standardised Approach) 

 

Δθηελή αλαθνξά ζηελ Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε γίλεηαη ζηελ Πξάμε Γηνηθεηή 

Αξηζκνχ 2588/20.8.2007 ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Όπσο δηαβάδνπκε 

θαη ζην ζπγθεθξηκέλν δηάηαγκα, ζχκθσλα κε ηελ Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε, ην 

ζηαζκηζκέλν θαηά θίλδπλν άλνηγκα ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο αμίαο ηνπ 

αλνίγκαηνο, πνιιαπιαζηαζκέλν κε ην θαηάιιειν ζπληειεζηή ζηάζκηζεο. ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ ζα βνεζήζνπλ θάπνηεο πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, άλνηγκα είλαη έλα ζηνηρείν εληφο ή εθηφο ηζνινγηζκνχ πνπ δεκηνπξγεί 

ή ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη απαίηεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ελψ σο αμία 

αλνίγκαηνο  λνείηαη ε αμία κε ηελ νπνία ηα δηάθνξα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηηο 
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νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ο παξαπάλσ νξηζκφο ζα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφο 

ζηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο [3]. 

 

4.2.1 Υξήζε ησλ πηζηνιεπηηθώλ αμηνινγήζεσλ ησλ αλεμάξηεησλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ νίθσλ 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο Σππνπνηεκέλεο Πξνζέγγηζεο θαη πξνθεηκέλνπ νη 

ηξάπεδεο λα θαζνξίζνπλ ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

ζηνηρείσλ ηνπ δαλεηαθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

εθηηκήζεηο, ζρεηηθά κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπο, πνπ δίλνληαη 

απφ αλεμάξηεηνπο αλαγλσξηζκέλνπο -απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο- 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νίθνπο. πγθεθξηκέλα, ηα ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ αλνηγκάησλ, 

φπσο ηα νξίζακε παξαπάλσ, ηηο πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο εθείλσλ ησλ νίθσλ, ηνπο 

νπνίνπο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη αμηνινγήζεη θαη έρεη αλαγλσξίζεη φηη παξέρνπλ 

θαηάιιειεο γηα απηφ ην ζθνπφ πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο. Ζ ηξάπεδα ηεο Διιάδνο 

ζα αμηνινγεί έλαλ νίθν θαηφπηλ αίηεζεο ελφο ηνπιάρηζηνλ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ζην πιαίζην ηεο Σππνπνηεκέλεο Πξνζέγγηζεο [3]. 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ νίθσλ απηψλ ζηεξίδεηαη ζε θξηηήξηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα (objectivity), ηελ αλεμαξηεζία (independence), ηε δηεζλή 

πξνζβαζηκφηεηα (international access), ηε δηαθάλεηα (transparency and disclosure), 

ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηηο πεγέο (resources), θαη ηελ αμηνπηζηία (credibility) ηνπο. Πην 

αλαιπηηθά, ηζρχεη γηα ηα παξαθάησ θξηηήξηα : 

 Αληηθεηκεληθφηεηα : Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο νίθνο γηα ηηο πηζηνιεπηηθέο δηαβαζκίζεηο πξέπεη 

λα είλαη ζπζηεκαηηθή, λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζηαζεξή βάζε θαη λα 

ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία επηθχξσζεο κε βάζε ηζηνξηθά δεδνκέλα. 

 Αλεμαξηεζία : Ζ κεζνδνινγία δελ ζα ππφθεηηαη ζε εμσηεξηθέο 

επηξξνέο θαη πεξηνξηζκνχο νχηε ζε νηθνλνκηθέο πηέζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα επεξεάζνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε 

 Γηαθάλεηα : Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο νίθνο ζα παξέρεη έγθαηξε θαη κε 

ίζνπο φξνπο πξφζβαζε ζηηο πηζηνιεπηηθέο αμηνινγήζεηο ζηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ. Δπηπιένλ, ζα 
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παξέρεη πξφζβαζε ζε επαξθείο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 Αμηνπηζηία θαη απνδνρή απφ ηελ αγνξά : Οη πηζηνιεπηηθέο 

αμηνινγήζεηο πξέπεη λα έρνπλ επαξθή αλαγλψξηζε θαη απνδνρή απφ 

ηελ αγνξά σο αμηφπηζηεο θαη βάζηκεο [3]. 

Οη κέρξη ζήκεξα ex ante αμηνινγήζεηο πξνέξρνληαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νίθνπο πνπ είλαη ε Standard & Poor’s , ε Μoody's θαη 

ε Fitch. Οη νίθνη απηνί δηαρσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ζε βξαρπρξφληαο θαη καθξνρξφληαο κνξθήο.    

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά ν ηξφπνο 

δηαβάζκηζεο γηα δχν εθ ησλ ηξηψλ απηψλ νίθσλ αμηνιφγεζεο (ηεο Standard & Poor’s 

θαη ηεο Μoody's) θαζψο επίζεο θαη ε νηθνλνκηθή εξκελεία ηεο θάζε δηαβάζκηζεο ζε 

καθξνρξφληα βάζε. 

Πίλαθαο 2
νο

 : Η καθξνρξόληα δηαβάζκηζε ηεο Standard & Poor’s 

Γηαβάζκηζε  Δπεμήγεζε ηεο δηαβάζκηζεο 

ΑΑΑ Δμαηξεηηθά πςειή δπλαηφηεηα γηα ζπρλή πιεξσκή 

ΑΑ Πνιχ πςειή δπλαηφηεηα γηα ζπρλή πιεξσκή 

Α Τςειή δπλαηφηεηα γηα ζπρλή πιεξσκή αιιά αλάγθε 

ζπγθξάηεζεο γηα πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ δΐηννθδ 

ΒΒΒ Δπαξθήο δπλαηφηεηα γηα ζπρλή πιεξσκή αιιά 

αλάγθε ζπγθξάηεζεο γηα πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ 

δπννθδ. Θεσξείηαη ε ρακειφηεξε απφ ηηο αλσηέξσ 

ηξεηο δηαβαζκίζεηο επελδπηηθνχ ζθνπνχ 

ΒΒ Κεξδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε αιιά φρη ηφζν 

επκεηάβιεηε ζε πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ shocks 

Β Κεξδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε αιιά πην επκεηάβιεηε ζε 

πεξηπηψζεηο αξλεηηθψλ shocks 

CCC Σνπνζέηεζε πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

CC Σνπνζέηεζε ζε πςειή θαηάζηαζε επαηζζεζίαο 

SD, D Σνπνζέηεζε ζε δηαδηθαζία αζέηεζεο (default) 

Πεγή: Deacon (2004). 
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ε φ,ηη αθνξά ηηο καθξνρξφληεο δηαβαζκίζεηο ηεο Standard and Poor’s λα αλαθέξνπκε 

εδψ φηη ζηελ θαηεγνξία ηεο επελδπηηθήο δηαβάζκηζεο θαηαηάζζνληαη νη αμηνινγήζεηο 

απφ ΑΑΑ έσο ΒΒΒ  ελψ ζηελ θαηεγνξία ηεο θεξδνζθνπηθήο δηαβάζκηζεο 

θαηαηάζζνληαη νη αμηνινγήζεηο απφ ΒΒ έσο D. 

 

 Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Moody’s, ζηελ θαηεγνξία ηεο επελδπηηθήο 

δηαβάζκηζεο θαηαηάζζνληαη νη καθξνρξφληεο δηαβαζκίζεηο απφ Αaa έσο Baa ηνπ 3
νπ

 

Πίλαθα. Οη ππφινηπεο δηαβαζκίζεηο (απφ Βa έσο C) θξίλνληαη σο θεξδνζθνπηθήο 

δηαβάζκηζεο.  

 

Πίλαθαο 3
νο

 :  Η καθξνρξόληα δηαβάζκηζε ηεο Μoody’s 

Γηαβάζκηζε Δπεμήγεζε ηεο δηαβάζκηζεο 

Αaa Ζ πςειφηεξε πνηφηεηα. Ζ απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη 

ηφθσλ θξίλνληαη αζθαιή 

Αa Τςειή πνηφηεηα 

Α Κεθάιαην θαη ηφθνη   θξίλνληαη επαξθψο αζθαιή 

Βaa Κεθάιαην θαη ηφθνη θξίλνληαη επαξθψο αζθαιή, αιιά 

ππάξρνπλ εκθαλή θάπνηα θεξδνζθνπηθά ζηνηρεία. Ζ 

ρακειφηεξε απφ ηηο παξαπάλσ ηξεηο δηαβαζκίζεηο 

επελδπηηθνχ ζθνπνχ 

Βa Μέηξηα πξνζηαζία. Κεξδνζθνπηθή δηαβάζκηζε 

Β Μηθξή δηαζθάιηζε 

Caa Πησρή δηαζθάιηζε. Παξφληα ηα ζηνηρεία ηνπ θηλδχλνπ 

Ca Πνιχ θεξδνζθνπηθή ηνπνζέηεζε 

C Δμαηξεηηθά πησρή πεξίπησζε επέλδπζεο 

Πεγή: Deacon (2004). 

 

 

4.2.2  Ο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ζηελ Σππνπνηεκέλε 

πξνζέγγηζε 

ηελ Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε θάζε απαίηεζε ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ κηαο 

ηξάπεδαο πνπ εκπεξηέρεη πηζησηηθφ θίλδπλν ζηαζκίδεηαη κε ζπληειεζηέο θηλδχλνπ νη 

νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε: 
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- Σν είδνο ηνπ πηζηνχρνπ, π.ρ., ην αλ νη πηζηνχρνη είλαη θξάηε, θεληξηθέο 

ηξάπεδεο, αλαπηπμηαθέο ηξάπεδεο, εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ρξεκαηηζηεξηαθέο 

εηαηξείεο, επηρεηξήζεηο ή ηδηψηεο. 

- Σελ φπνηα αμηνιφγεζε έρνπλ δηελεξγήζεη νη εγθεθξηκέλνη ρξεκαην-

νηθνλνκηθνί νίθνη.  

Οη ηειηθέο απαηηήζεηο ππνινγίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνβιέςεσλ. ηνλ 

Πίλαθα 4 παξνπζηάδνπκε ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο γηα θάζε θαηεγνξία απαίηεζεο 

θαη πηζησηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ πξναλαθέξακε [2]. 

 

 

Πίλαθαο 4
νο

 : Σππνπνηεκέλε κέζνδνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο R.W.A 

Σξαπεδηθέο απαηηήζεηο 

Δλεξγεηηθνύ 

Δπεμεγήζεηο Αμηνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο 

 

                                                                                AAA έσο ΑΑ-  Α+ έσο A-  ΒΒΒ+ έσο ΒΒΒ-  ΒΒ+ έσο Β-  Κάησ από Β-   Υ/Α* 

Κξάηε & Κεληξηθέο 

Σξάπεδεο 

 0% 20% 50% 100% 150% 100% 

Πηζησηηθά Ηδξύκαηα, 

Δηαηξείεο Γεκνζίνπ 

πκθέξνληνο & 

Δηαηξείεο Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ 

(Δ.Π.Δ.Τ.) 

(π.ρ. πηζηψζεηο ζε άιιεο 

ηξάπεδεο & 

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα) 

Πεξίπησζε 1 20% 50% 100% 100% 150% 100% 

Πηζησηηθά Ηδξύκαηα, 

Δηαηξείεο Γεκνζίνπ 

πκθέξνληνο θαη 

Δηαηξείεο Παξνρήο 

Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ 

(Δ.Π.Δ.Τ.) 

(π.ρ, πηζηψζεηο ζε άιιεο 

ηξάπεδεο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα) 

Πεξίπησζε 2 

καθξνρξόλησλ 

απαηηήζεσλ 

20% 50% 50% 100% 150% 50% 

 Πεξίπησζε 2 

Έσο 3 κελώλ  

απαηηήζεσλ 

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

Δπηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

 20% 50% 100%  150% 100% 
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νη Αζθαιηζηηθέο 

Δηαηξείεο 

(π.ρ. ρξεκαηνδνηήζεηο 

κεγάισλ έξγσλ, αθηλήησλ, 

working capital θ.ιπ.) 

Ληαληθή Σξαπεδηθή 

(retail portfolios) 

Αλεμάξηεηα από αμηνιόγεζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο 

ηεγαζηηθά δάλεηα γηα 

ρξεκαηνδφηεζε θαηνηθηψλ 

(θαιπκκέλα κε 

εκπξάγκαηεο 

εμαζθαιίζεηο) 

 35% 

ηεγαζηηθά δάλεηα γηα 

απφθηεζε εκπνξηθήο 

ζηέγεο (θαιπκκέλα κε 

εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε) 

 100% 

ηεγαζηηθά δάλεηα ζε 

θαζπζηέξεζε (>90 

εκεξψλ) 

 100% 

- Όηαλ ην ιεμηπξφζεζκν 

έρεη εηδηθέο πξνβιέςεηο 

απσιεηψλ φρη κηθξφηεξεο 

ηνπ 20% ηνπ ζπλφινπ 

 50% 

Λνηπά δάλεηα (ζε άηνκα ή 

ΜΜΔ) 

 75% 

Σν αθάιππην ηκήκα 

Λνηπψλ δαλείσλ ζε 

θαζπζηέξεζε (>90 

εκεξψλ) 

 

- Με ηηο πξνβιέςεηο γηα 

πηζαλή επηζθάιεηα .δ 

ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ 

νθεηιφκελνπ πνζνχ 

 150% 

- Με ηηο πξνβιέςεηο γηα 

πηζαλή επηζθάιεηα λα κελ 

είλαη ιηγφηεξεο απφ ην 

20% ηνπ νθεηιφκελνπ 

πνζνχ 

 100% 

- Με ηηο πξνβιέςεηο γηα 

πηζαλή επηζθάιεηα λα κελ 

είλαη ιηγφηεξεο απφ ην 

50% ηνπ νθεηιφκελνπ 

πνζνχ 

 100% 

- Γάλεηα ζε θαζπζηέξεζε 

(> 90 εκεξψλ) θαιπκκέλα 

απφ κε αλαγλσξηζκέλεο 

εμαζθαιίζεηο 

κε δηελεξγεζείζεο ηηο 

πξνβιέςεηο γηα πηζαλή 

 100% 
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επηζθάιεηα ζην 15% ηνπ 

νθεηιφκελνπ πνζνχ 

Σηηινπνίεζε απαηηήζεσλ 

 

Μαθξνρξόληα 20% 50% 100% 350% Αθαηξνύληαη από 

ηα tiers 

 Βξαρπρξόληα A-1/P-1**      A-2/P-2         A-3/P-3                  Άιιν 

  20%               50%              100%       Αθαηξνύληαη από ηα tiers            

Έθδνζε βξαρπρξόλησλ 

δηεπθνιύλζεσλ 

(π.ρ. Commercial papers) 

   20%               50%              100%                 150% 

Δθηόο Ηζνινγηζκνύ 

πηζησηηθέο 

δηεπθνιύλζεηο (off-

balance sheets items) 

πληειεζηέο Πηζησηηθήο Μεηαηξνπήο 

Αρξεζηκνπνίεηα όξηα 

κέρξη ελόο έηνπο 

20% 

Αρξεζηκνπνίεηα όξηα 

κεγαιύηεξα ηνπ ελόο 

έηνπο 

50% 

Αρξεζηκνπνίεηα όξηα 

αλαθιεηά νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή ή απηόκαηα 

αλαθιεηά κεηά από 

ρεηξνηέξεπζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο 

δπλαηόηεηαο ηνπ πειάηε 

0% 

Γηα δαλεηζκό ηίηισλ 

ηδηνθηεζίαο ηεο 

ηξάπεδαο 

100% 

Γηα βξαρππξόζεζκεο 

απηνξεπζηνπνηνύκελεο 

πηζηώζεηο 

20% 

 

 

 

4.2.3  Ζ αληηζηάζκηζε ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ ζηελ Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Σππνπνηεκέλε Πξνζέγγηζε γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ αλνηγκάησλ είλαη ζχλεζεο λα γλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο 

κείσζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή 

πηζησηηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη θαη 

ηηο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιακβάλεη ηελ πξνζηαζία, 

πξέπεη λα νδεγνχλ ζε απνηειεζκαηηθνχο απφ λνκηθή άπνςε δηαθαλνληζκνχο 
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πηζησηηθήο πξνζηαζίαο. Σν ελ ιφγσ πηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα 

θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δηαθαλνληζκνχ πηζησηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ [3]. 

Οη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο γηα λα κεηψζνπλ ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη. Γηα παξάδεηγκα, έλα δάλεην ζα κπνξνχζε 

λα εμαζθαιίδεηαη κεξηθψο ή εμ νινθιήξνπ κε κεηξεηά ή κεηνρέο, κε εγγχεζε απφ 

θάπνηνλ ηξίην ή κέζσ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ παξαγψγνπ. Δπηπιένλ, νη ηξάπεδεο 

κπνξεί λα απνδερζνχλ ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ δαλείσλ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ κε 

θαηαζέζεηο ηνπ ηδίνπ (είδνο netting agreement) [2]. 

ην πιαίζην ηεο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο ζεκαληηθή είλαη ε έλλνηα ηεο 

ιεθηφηεηαο. Χο ιεθηφηεηα αλνίγκαηνο νξίδεηαη ην κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηαμχ ηεο κέγηζηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο ν νθεηιέηεο πξέπεη λα εθπιεξψζεη 

ηελ ππνρξέσζε ηνπ θαη δελ μεπεξλάεη ηα πέληε έηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ιεθηφηεηα 

πηζησηηθήο πξνζηαζίαο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ πιεζηέζηεξε 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε πξνζηαζία ιήγεη ε ηεξκαηίδεηαη [3]. 

Δλψ νη ηερληθέο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ κεηψλνπλ ή κεηαβηβάδνπλ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν, ηαπηφρξνλα κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ άιινπο θηλδχλνπο. Σέηνηα 

είδε θηλδχλσλ κπνξεί ελδεηθηηθά λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ λνκηθφ θίλδπλν, ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ είλαη αλαγθαίν νη ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχλ αδηακθηζβήηεηεο δηαδηθαζίεο θαη 

κεζφδνπο ειέγρνπ ηνπ είδνπο απηνχ ησλ θηλδχλσλ. Όπνπ απηνί νη θίλδπλνη δελ 

αληηκεησπίδνληαη επαξθψο, ε θεληξηθή ηξάπεδα κπνξεί λα επηβάιεη επηπξφζζεηεο 

θεθαιαηαθέο ρξεψζεηο ή λα ιάβεη άιια κέηξα. 

Γηα λα πεηχρνπλ νη ηξάπεδεο λα κεηψζνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, κε ηε ρξήζε ησλ 

ηερληθψλ αληηζηάζκηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ηα 

αθφινπζα ζεζκηθά, λνκηθά θαη γεληθά θξηηήξηα: 

- Όια ηα έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπλαιιαγέο πξέπεη λα δεζκεχνπλ 

φια ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο θαη λα είλαη λνκηθψο ηζρπξά. Οη 

ηξάπεδεο, βαζηδφκελεο ζε ηζρπξά ζεκειησκέλεο λνκηθέο αξρέο, πξέπεη λα 

δηελεξγνχλ επαξθείο λνκηθέο αλαζεσξήζεηο γηα λα επηβεβαηψλνπλ δηαξθψο ηα 

παξαπάλσ. 

- Ο ζεζκηθφο κεραληζκφο κε βάζε ηνλ νπνίν ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ερέγγπν 

εθρσξείηαη ή κεηαβηβάδεηαη πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη ε ηξάπεδα έρεη ην 
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δηθαίσκα, θαζψο θαη ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο, ψζηε λα κπνξεί λα ην 

εθπνηήζεη ή λα ην πάξεη ζηελ θαηνρή ηεο ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή ζε 

πεξίπησζε αδπλακίαο πιεξσκήο, έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ή ρξενθνπίαο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ. Όηαλ ην ζηνηρείν πνπ ηεξείηαη σο εμαζθάιηζε βξίζθεηαη 

ζε θχιαμε, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη δηαρσξίδεηαη απνηειεζκαηηθά απφ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απηνχ πνπ αλέιαβε ηε θχιαμε ηνπ.  

- Πξνθεηκέλνπ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο 

εμαζθάιηζε, λα ζεσξεζεί φηη παξέρεη θάπνηνπ είδνπο πξνζηαζία, ζα πξέπεη ε 

αμία ηνπ λα κελ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ φπνηα έθθξαζε πηζησηηθήο 

«πνηφηεηαο» ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Π.ρ. ηίηινη εθδηδφκελνη απφ ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ πξνζηαζία θαη ζπλεπψο 

ζεσξνχληαη αθαηάιιεινη γηα λα ιεθζνχλ σο εμαζθάιηζε [2]. 

 

4.2.4 Ζ ζεκαζία ησλ ηερληθώλ κείσζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

Όηαλ νη ηξάπεδεο γηα ηα δάλεηα ηα νπνία έρνπλ ρνξεγήζεη θαηέρνπλ αλαγλσξηζκέλα, 

ζχκθσλα κε ηε Βαζηιεία II, ρξεκαηννηθνλνκηθά ερέγγπα (collateral), ηφηε ηνπο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο 

απαηηήζεσλ, λα κεηψζνπλ ηελ έθζεζε ηνπο απέλαληη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν, έηζη 

ψζηε λα εθκεηαιιεπζνχλ ην επλντθφ (γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν) απνηέιεζκα ηεο 

θαηνρήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ερεγγχνπ. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Πίλαθαο 5) παξαηίζεληαη ηα αλαγλσξηζκέλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ερέγγπα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εμαζθαιίζεηο 

γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηξάπεδαο. 
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Πίλαθαο 5
νο

 : Δίδε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εγγπήζεσλ (collateral) 

•   Μεηξεηά ζε θαηάζεζε ζηελ ηξάπεδα πνπ έρεη ηελ νθεηιή (όπσο θαη C.D.'S) 

•   Υξπζόο 

•   Σίηινη ρξένπο αλαγλσξηζκέλνη από αλεμάξηεην νίθν αμηνιόγεζεο κε δηαβάζκηζε 

(rating): 

1.  ηνπιάρηζηνλ ΒΒ-, φηαλ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο ή δεκφζηα επηρείξεζε ή 

2.   ηνπιάρηζηνλ ΒΒΒ-, φηαλ έρεη εθδνζεί απφ άιιν θνξέα ή 

3.   ηνπιάρηζηνλ Α-3/Ρ-3 γηα πεξηπηψζεηο βξαρπρξφλησλ εθδφζεσλ ηίηισλ. 

•   Σίηινη ρξένπο κε αλαγλσξηζκέλνη από αλεμάξηεην νίθν αμηνιόγεζεο αιιά είλαη: 

1.   εθδνζέληεο απφ ηξάπεδα θαη 

2.   θαηαγεγξακκέλνη ζε έλα αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηήξην θαη 

3.   θαηαρσξεκέλνη σο θχξην ρξένο θαη 

4.   ηεο ίδηαο ζπνπδαηφηεηαο κε αληίζηνηρεο εθδφζεηο ρξένπο ηεο ηξάπεδαο πνπ 

έρνπλ αμηνινγεζεί ηνπιάρηζηνλ σο ΒΒΒ- ή Α-3/Ρ-3 θαη 

5.   ε ηξάπεδα πνπ θαηέρεη ην νκφινγν σο εγγχεζε δελ έρεη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα δηθαηνινγνχζαλ αμηνιφγεζε θάησ απφ ΒΒΒ- ή Α-3/Ρ-3 θαη 

6.   ν επηζεσξεηήο είλαη πεπεηζκέλνο γηα ηε ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο πνπ δηα-

πξαγκαηεχεηαη ην νκφινγν. 

•   Μεηνρέο (θαη Οκόινγα κεηαηξέςηκα ζε κεηνρέο) πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλαλ 

θύξην ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε 

•   Οξγαληζκνί ζπιινγηθώλ επελδύζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο φπνπ: 

1.   ε δηακνξθσζείζα ηηκή ηνπο θαηαγξάθεηαη θαζεκεξηλά, 

2. επελδχνπλ ππνρξεσηηθά ζε ηίηινπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηνλ παξφληα 

πίλαθα. 

Δπηπιένλ ζηελ πεξηεθηηθή κέζνδν, πιελ ησλ αλσηέξσ, ζπκπεξηιακβάλνληαη αθφκε: 

•   Μεηνρέο (θαη Οκόινγα κεηαηξέςηκα ζε κεηνρέο) πνπ δελ εκπεξηέρνληαη ζε θύξην 

ρξεκαηηζηεξηαθό δείθηε αιιά δηαπξαγκαηεύνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν ρξεκαηηζηήξην 

•   πιινγηθέο επελδύζεηο ζε κεηνρέο θαη Ακνηβαία Κεθάιαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

παξαπάλσ κεηνρέο 

Πεγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 
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Δλαιιαθηηθά, νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ δχν κεζνδνινγίεο 

ππνινγηζκνχ ηεο θαζαξήο (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εγγπήζεσλ) πηζησηηθήο έθζεζεο: 

είηε ηελ απιή (simple approach) είηε ηελ πεξηεθηηθή κέζνδν (comprehensive 

approach). 

 

 

4.2.4.1 Ζ Απιή Μέζνδνο 

ηελ απιή κέζνδν, φπσο θαη ζηελ εθαξκνδφκελε απφ ηε Βαζηιεία Η κέζνδν, 

γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπληειεζηή πηζησηηθήο ζηάζκηζεο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ απφ ηνλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο ηνπ ερεγγχνπ γηα ην κέξνο εθείλν 

ηνπ δαλείνπ πνπ εμαζθαιίδεηαη απφ απηφ. Ο ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο γηα ην 

εμαζθαιηζκέλν κέξνο ηνπ δαλείνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 20%. Σν 

ππφινηπν ηεο νθεηιήο πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη ιακβάλεη ζπληειεζηή ζηάζκηζεο φζν ν 

αληίζηνηρνο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. Σν ερέγγπν πξέπεη λα εθρσξείηαη ζηελ ηξάπεδα 

γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ φζν ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη πξέπεη λα απνηηκάηαη θαη' 

ειάρηζηνλ θάζε εμάκελν θαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο αγνξάο. Παξ' φια απηά, 

αλαθέξνληαη θαη εμαηξέζεηο ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 20%, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

πνπ ν αληηζπκβαιιφκελνο είλαη θξάηνο, θεληξηθή ηξάπεδα, δεκφζηα επηρείξεζε, 

εκπνξηθή ηξάπεδα, ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία, αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ακνηβαίν 

θεθάιαην θ.ιπ. θαη ε ζπλαιιαγή είλαη ηχπνπ repos, θαη ηφζν ε απαίηεζε ηεο 

ηξάπεδαο φζν θαη ε εμαζθάιηζε είλαη κεηξεηά ή θξαηηθφο ηίηινο, ακθφηεξα ζην ίδην 

λφκηζκα θαη κε εκεξήζηα απνηίκεζε. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ζπληειεζηήο 

αληηζηάζκηζεο είλαη 0%. Αλ φκσο ν αληηζπκβαιιφκελνο δελ είλαη ηίπνηε απφ ηα 

αλσηέξσ, ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπλαιιαγέο, ηφηε ν κηθξφηεξνο ζπληειεζηήο 

ζηάζκηζεο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη ην 10% [2]. 

Οη βαζηθφηεξεο κνξθέο εμαζθάιηζεο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο ζην πιαίζην ηεο 

Απιήο Μεζφδνπ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμαζθαιίζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Καηαζέζεηο κεηξεηψλ πνπ ηεξνχληαη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ 

παξέρεη ηελ πηζηνδφηεζε. 

 Υξεσζηηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ πηζηνιεπηηθή αμηνιφγεζε απφ 

αλαγλσξηζκέλνπο νίθνπο, φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ. 

 Μεηνρέο ή κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θχξην 

δείθηε αλαγλσξηζκέλνπ ρξεκαηηζηεξίνπ. 
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 Υξπζφο [3]. 

 

 

4.2.4.2  Ζ Πεξηεθηηθή Μέζνδνο 

ηελ πεξηεθηηθή κέζνδν (comprehensive approach), ε ηξάπεδα ρξεηάδεηαη λα 

ππνινγίζεη ηελ πξνζαξκνζκέλε έθζεζε ηεο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ, φηαλ ιακβάλεη ερέγγπα γηα εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

έλαληη απηνχ. πγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε πνζνζηηαίσλ ζπληειεζηψλ δηαθχκαλζεο 

(haircut) απαηηείηαη ηφζν ε πξνζαξκνγή ηεο απαίηεζεο φζν θαη ηεο αμίαο ηνπ 

ζηνηρείνπ (ερεγγχνπ), πνπ ηεξείηαη σο εμαζθάιηζε, έηζη ψζηε λα ελζσκαησζνχλ 

πηζαλέο κειινληηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπο ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο αγνξαίεο ηηκέο ηνπο. 

Δπηπιένλ φηαλ ην ερέγγπν ηεξείηαη ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα απαηηνχληαη πεξαηηέξσ 

πξνζαξκνγέο, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε πηζαλέο κειινληηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθπκάλζεηο. 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ δηαθχκαλζεο (haircut) ζηελ πεξηεθηηθή κέζνδν 

κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: κε ηελ εμσγελή κέζνδν (standard supervisory) θαη 

ηε κέζνδν ίδηαο δηακόξθσζεο ησλ ζπληειεζηώλ (εζσηεξηθή αμηνιφγεζε). ηελ 

πξψηε πεξίπησζε, νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ηίζεληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο, ελψ ππνζέηνπκε ηελ χπαξμε θαζεκεξηλήο απνηίκεζεο ηνπ ζηνηρείνπ 

ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο αγνξάο (mark to market ) θαη ειάρηζηε πεξίνδν δηαθξάηεζεο 10 

εκεξψλ. ηε κέζνδν δηακόξθσζεο ησλ ζπληειεζηώλ από ηελ ίδηα ηελ ηξάπεδα 

(own estimates) απαηηείηαη εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ απνδηδφκελνπ ζπληειεζηή, κε 

ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ standards πνηνηηθνχ θαη πνζνηηθνχ 

ραξαθηήξα [2]. 

 

 

4.2.5. Οη κέζνδνη ππνινγηζκνύ ησλ ζπληειεζηώλ δηαθύκαλζεο (haircuts) 

«Ξεθηλψληαο απφ ηε δεχηεξε θαηεγνξία ηεο δηακόξθσζεο ησλ ζπληειεζηώλ από ηελ 

ίδηα ηελ ηξάπεδα (own estimates), ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο δεηά λα αθνινπζνχληαη 

ζπγθεθξηκέλα ειάρηζηα επίπεδα (standards) πνηνηηθνχ αιιά θαη πνζνηηθνχ 

ραξαθηήξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηώλ δηαθύκαλζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζε 

φ,ηη αθνξά ηα πνζνηηθά θξηηήξηα πξναπαηηείηαη: 
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1.       Να εξγαδφκαζηε ζε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99% ζηε κία πιεπξά ηεο 

θαηαλνκήο. 

2.       Ζ ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο ηεο δηαθξάηεζεο ησλ εγγπήζεσλ, πάλσ 

ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη κεζνδνινγίεο ησλ ζπληειεζηψλ δηαθχκαλζεο, 

θαηεγνξηνπνηείηαη κε βάζε ην είδνο ηνπο (θαη' νπζία ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

εθδφηε ηεο εγγχεζεο) σο εμήο: 

 

Δίδνο ζπλαιιαγήο                                                      Διάρηζηε πεξίνδνο 

    δηαθξάηεζεο εγγπήζεσλ 

 

•   Γηα ζπλαιιαγέο ηχπνπ repos                                      5 εξγάζηκεο εκέξεο  

(π.ρ. θπβεξλεηηθά νκφινγα, 

δαλεηζκφο κεηνρψλ, Forwards) 

•   Γηα άιιεο ζπλαιιαγέο ηεο αγνξάο θεθαιαίνπ 

(π.ρ. Ο.Σ.C. παξάγσγα)                                                  10 εξγάζηκεο εκέξεο 

•   Γηα ζπλαιιαγέο κε δαλεηζκφ κεηνρψλ                      20 εξγάζηκεο εκέξεο 

3.   Οη ηξάπεδεο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηηο ρακειφηεξεο πνηφηεηαο εγγπήζεηο. 

4.       Ζ ρξνληθή πεξίνδνο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ ζπληειεζηψλ δηαθχκαλζεο (haircuts) δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ ελφο 

έηνπο. 

5.       Όια ηα haircuts πξέπεη λα επαλππνινγίδνληαη θάζε 3 κήλεο. 

ε φ,ηη αθνξά ηα πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηελ εζσηεξηθή αμηνιόγεζε (own 

estimates) απφ ηηο ηξάπεδεο ηνπ απνδηδφκελνπ ζπληειεζηή δηαθχκαλζεο (haircut), ε 

Βαζηιεία II πξναπαηηεί θπξίσο: 

1.       Σα εθηηκνχκελα ζηνηρεία δηαθχκαλζεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ησλ 

θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ ηεο ηξάπεδαο ζε φ,ηη αθνξά ην risk management. 

2.    Να ππάξρνπλ αλεμάξηεηνη εζσηεξηθνί κεραληζκνί ειέγρνπ φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ risk management: (π.ρ. αθξίβεηα 

ζηνηρείσλ, πιεξφηεηα ζηνηρείσλ, ζπλέπεηα ππνζέζεσλ θ.ιπ.). 

Δπηπξνζζέησο, αμίδεη εδψ λα επηζεκαλζεί φηη, εάλ ε πεξίνδνο επαλεθηίκεζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ (collateral) είλαη καθξχηεξε απφ 

ηελ ειάρηζηε πξνβιεπφκελε πεξίνδν δηαθξάηεζεο, ηφηε ην επίπεδν ηνπ απνδηδφκελνπ 
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ζπληειεζηή δηαθχκαλζεο (haircut) ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα αλαζεσξεζεί πξνο ηα 

πάλσ κε βάζε ηνλ θάησζη ηχπν: 

 

Ζ = ΖΜ  x  √[(NR + TM – 1) / TM]                                           (5) 

φπνπ: 

Ζ: ν ηειηθά απνδηδφκελνο, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή εγγχεζε, 

ζπληειεζηήο δηαθχκαλζεο 

ΖΜ: ν ζεζκηθά ειάρηζηνο, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εγγχεζε, απνδηδφκελνο ζπληειεζηήο 

δηαθχκαλζεο 

ΝR: ην ππφινηπν ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαζηαθψλ εκεξψλ κέρξη ηελ επαλεθηίκεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εγγχεζεο (σο απαίηεζε) 

ΣΜ: ε ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο, κε βάζε ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο, ππνρξεσηηθήο 

δηαθξάηεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγγχεζεο (σο απαίηεζεο). 
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Πίλαθαο 6
νο

 : πληειεζηέο δηαθύκαλζεο (haircuts) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

εγγπήζεσλ ζηελ εμσγελή κέζνδν 

Δγγπήζεηο 

(Collateral) 

Γηαβάζκηζε 

(rating) 

Τπνιεηπφ

κελε 

δηάξθεηα 

(Maturity) 

 

Γηα εγγπήζεηο 

θξαηηθήο    

πξνέιεπζεο 

(%)                   Γηα άιινπο εθδφηεο 

                                      (%) 

Μεηξεηά ζην ίδην λόκηζκα         - -                   0 

Ακνηβαία θεθάιαηα & 

Οξγαληζκνί ζπιινγηθώλ 

επελδύζεσλ 

        - - Σνλ πςειφηεξν απφ ηνπο ζπληειεζηέο 

δηαθχκαλζεο ησλ κεηνρψλ πνπ ην fund έρεη ζην 

ραξηνθπιάθηφ ηνπ 

Μεηνρέο εηζεγκέλεο θαη 

κεηαηξέςηκα νκόινγα 

        - -                  25 

Υξπζόο θαη κεηνρέο ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθνύο 

δείθηεο 

        - -                  15 

Σίηινη ρξένπο ΑΑΑ έσο ≤ 1 έηνο               0,5                                       1 

 ΑΑ-/Α-1 > 1 έηνο  

≤ 5 έηε 

              2                                       4 

  > 5 έηε                4                                       8 

Σίηινη ρξένπο Α+ έσο ΒΒΒ- ≤ 1 έηνο                1                                       2 

  > 1 έηνο  

<  5 έηε 

               3                                       6 

  ≤ 5 έηε                6                                      12 

Σίηινη ρξένπο Α-2/Α-3/Ρ-3 θαη ≤ 1 έηνο                1                                       2 

 αδηαβάζκηζηα 

νκφινγα 

> 1 έηνο  

≤ 5 έηε 

               3                                       6 

  > 5 έηε                6                                       12 

Σίηινη ρξένπο ΒΒ+ έσο ΒΒ- Όια                15                                        - 

Πεγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 
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Δπηζεκαίλνπκε εδψ φηη, φηαλ κία ηξάπεδα ππνινγίδεη ηε δηαθχκαλζε ζηελ 

ηηκή ηνπ ερεγγχνπ γηα δηάζηεκα δηαθξάηεζεο ΣN  δηαθνξεηηθφ απφ ην νξηδφκελν  

δηάζηεκα ΣΜ, ηφηε ην ΖΜ ζα ππνινγηζζεί κε βάζε ηνλ θάησζη αιγεβξηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ: 

            H = ΖΜ  = ΖN   x  √ ΣN / ΣM   (6)      

  

ε φ,ηη αθνξά ηψξα ηελ πξψηε θαηεγνξία ηεο εμσγελνύο κεζόδνπ (Standard 

Supervisory) ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή δηαθχκαλζεο (haircut), ζηνλ Πίλαθα 4.4 

γίλεηαη κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ (ζε πνζνζηηαία κνξθή)» [2]. 

 

4.2.6 Ζ αιγεβξηθή παξνπζίαζε ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ζηελ πεξηεθηηθή 

Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε (κε εγγπήζεηο) 

«ηελ εμίζσζε πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη αιγεβξηθά ε έθζεζε κηαο Σξάπεδαο ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε κεηά ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ ηεο θηλδχλνπ ιφγσ 

χπαξμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ (collateral): 

 

Δi
f
 =  max {0,[Δi x (1  + Ζi

e
) – CO x (1 - Ζi

C0
 - Ζi

fx
)]}           (7). 

 

φπνπ: 

Δi
f
: ε έθζεζε (σο πνζφ) ηεο ηξάπεδαο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε, C, ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ (ή πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ) κεηά ηελ ηειηθή 

αληηζηάζκηζε κε ηηο ππάξρνπζεο εγγπήζεηο 

Δ: ε έθζεζε (σο πνζφ) ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ πξηλ απφ ηελ 

ηειηθή αληηζηάζκηζε κε ηηο εγγπήζεηο 

Ζ
e
: ν απνδηδφκελνο ζπληειεζηήο (%) δηαθχκαλζεο (haircut) ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

απαίηεζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηεο ηξάπεδαο (εάλ απηφ ππάξρεη) 

CO: ην πνζφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο γηα αληηζηάζκηζε 

Ζ
c0

: ν απνδηδφκελνο ζπληειεζηήο (%) δηαθχκαλζεο (haircut) ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο γηα αληηζηάζκηζε 

Ζ
fx

 : ν απνδηδφκελνο ζπληειεζηήο (%) δηαθχκαλζεο (haircut) ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο κεηά ηελ φπνηα ζπλαιιαγκαηηθή ηεο αλαπξνζαξκνγή. 

Δλ ζπλερεία, αθνχ έρεη ππνινγηζζεί ε έθζεζε Δi
f
  ηεο ηξάπεδαο (σο πνζφ) απφ 

ηε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ, Ci , κεηά ηελ ηειηθή αληηζηάζκηζε κε ηηο 

φπνηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο (collateral), πξνρσξνχκε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
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αληηζηνηρνχζαο θεθαιαηαθήο ρξέσζεο γηα απηφ. πγθεθξηκέλα, πνιιαπιαζηάδνπκε 

ηελ έθζεζε Δi
f 

ηεο ηξάπεδαο, φπσο ππνινγίζηεθε ζηελ εμίζσζε (7), κε ην 

ζηαζκηζκέλν πνζνζηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ, R.W.A.( Ci), 

θαη έρνπκε:   

Δi
f
  (σο πνζφ) x  R.W.A.i  (σο %) = R.W.A.i  (σο πνζφ)  

ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε:  

R.W.A.i   (πνζφ) x  8% = πξνζδνθψκελε δεκηά (E.L.) = θεθαιαηαθή ρξέσζε       (8) 

 

Με απηφ ηνλ ηξφπν θζάλνπκε ηειηθά ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζδνθψκελεο 

δεκηάο (E.L.), ε νπνία θαη πξνζδηνξίδεη ην ειάρηζην πνζφ πνπ ζα δηαθξαηεζεί σο 

θεθαιαηαθή ρξέσζε ζηα Tier I  θαη II απφ ηελ ηξάπεδα» [2].  

 

4.2.7 Άιιεο κνξθέο αληηζηάζκηζεο-εγγύεζεο 

Γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηξάπεδαο, εθηφο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πίλαθα 5 (collateral), ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο 

δηθιείδεο φπσο νη «Δγγπήζεηο» (Guarantees) θαζψο θαη ηα Πηζησηηθά παξάγσγα 

(Credit derivatives). Δηδηθά ηα πηζησηηθά παξάγσγα έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

παξνρήο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηξίηνπο πξνο ηελ ηξάπεδα γηα ηελ θάιπςε 

θάπνηνπ ηκήκαηνο ηεο πηζησηηθήο ηεο έθζεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην 

θαιπκκέλν ηκήκα ηεο ηξαπεδηθήο απαίηεζεο ιακβάλεη ηνλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο ηνπ 

εγγπεηή ή ηνπ πσιεηή ηνπ πηζησηηθνχ παξαγψγνπ ελψ ην ππφινηπν ηκήκα 

ζηαζκίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή ζηάζκηζεο ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ πξνο ηνλ νπνίν 

θαη ε απαίηεζε. Παξάγσγα πξντφληα παξνρήο πηζησηηθήο πξνζηαζίαο 

αλαγλσξίδνληαη ηα Credit default swaps θαη ηα  Total default swaps. Δπηζεκαίλεηαη δε 

φηη κφλν ζε δηεζλείο ηξάπεδεο (π.ρ. Β.Η.S., Η.Μ.F.  θ.ιπ.), ζε θάπνηεο ιίγεο ηδησηηθέο 

ηξάπεδεο, ζε επηρεηξήζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζε εηαηξείεο κε δηαβάζκηζε 

κεγαιχηεξε ηνπ Α- θαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζθέξνπλ, κέζσ ηεο πηζησηηθήο ηνπο πξνζηαζίαο, ζηαζκηζκέλν ξίζθν κηθξφηεξν 

ηεο πηζησηηθήο έθζεζεο ηεο φπνηαο εμεηαδφκελεο ηξάπεδαο, αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο 

ηεο παξνρήο ηέηνησλ εγγπήζεσλ.  

Ηδηαίηεξε, ηέινο, ζεκαζία πξέπεη επίζεο λα δίλεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

αληηζηάζκηζε/εγγχεζε έρεη δηαθνξεηηθφ ρξφλν «σξηκφηεηαο» (maturity mismatch) 

απφ ηελ πηζησηηθή έθζεζε ηεο ηξάπεδαο. Όηαλ δειαδή ν ρξφλνο «σξηκφηεηαο» ηεο 

πηζησηηθήο έθζεζεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν «σξηκφηεηαο» ηεο φπνηαο 
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κνξθήο αληηζηάζκηζεο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αληηζηάζκηζε (π.ρ έλα 

πηζησηηθφ παξάγσγν) έρεη ζπλνιηθφ ρξφλν σξηκφηεηαο κηθξφηεξν ηνπ έηνπο, ε 

Βαζηιεία II μεθαζαξίδεη φηη ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη γηα λα γίλεη απνδεθηή σο 

πηζησηηθή θάιπςε. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθνχ ρξφλνπ «σξηκφηεηαο» 

ηξαπεδηθήο έθζεζεο θαη πηζησηηθήο θάιπςεο, δελ ζα γίλεηαη δεθηή κηα αληη-

ζηάζκηζε/εγγχεζε κε ππνιεηκκαηηθή αμία (residual maturity) κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ 

ελφο ηξηκήλνπ.  

 

 

4.3. Πξνζέγγηζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαβάζκηζεο (Π.Δ.Γ.): Ζ λέα 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δαλεηαθνύ ραξηνθπιαθίνπ ησλ 

ηξαπεδώλ 

 

χκθσλα κε ηε Βαζηιεία II, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε 5 βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη 

νπνίεο ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Οξηζκέλεο κάιηζηα απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη πεξαηηέξσ ζε 

ππνθαηεγνξίεο. Ζ Καηεγνξηνπνίεζε απηή γίλεηαη κε θάπνην χζηεκα Γηαβάζκηζεο. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ πξάμε δηνηθεηή αξηζκνχ 2589/20.8.2007, σο 

χζηεκα Γηαβάζκηζεο λνείηαη ην ζχλνιν ησλ κεζνδνινγηψλ, δηαδηθαζηψλ, ειέγρσλ, 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ (αλνηγκάησλ) ζε βαζκίδεο θηλδχλνπ ή ζε νκάδεο κε νκνεηδή 

ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ [4]. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη νη αθφινπζεο:  

1.       Καηεγνξία (ηξαπεδηθψλ) απαηηήζεσλ έλαληη επηρεηξήζεσλ (corporate risk). 

2.       Καηεγνξία (ηξαπεδηθψλ) απαηηήζεσλ έλαληη θξαηψλ (sovereign risk). 

3.    Καηεγνξία (ηξαπεδηθψλ) απαηηήζεσλ έλαληη εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ (bank 

risk) αιιά θαη εηαηξεηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. 

4.    Καηεγνξία (ηξαπεδηθψλ) απαηηήζεσλ έλαληη ιηαληθήο ηξαπεδηθήο (retail 

risk). 

5.    Καηεγνξία (ηξαπεδηθψλ) απαηηήζεσλ έλαληη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αμηψλ 

(equity risk). 
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4.3.1 Καηεγνξία (ηξαπεδηθώλ) απαηηήζεσλ έλαληη επηρεηξήζεσλ (corporate risk). 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία απαηηήζεσλ (έλαληη επηρεηξήζεσλ- corporate 

risk), ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ππνθαηεγνξίεο, ν 

δηαρσξηζκφο ησλ νπνίσλ γίλεηαη ηφζν κε βάζε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή φζν θαη κε 

βάζε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο νπζία:  

•  Υξεκαηνδνηήζεηο κεγάισλ έξγσλ (Project finance)   

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξαπεδηθή απαίηεζε αλαθέξεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε κεγάισλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, θαηαζθεπή κεγάισλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο (π.ρ. ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο, 

αλζξαθσξπρεία, εξγνζηάζηα ειεθηξνδφηεζεο, ππνδνκέο κεηαθνξψλ θ.ιπ.). πλήζσο 

νη απνπιεξσκέο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηέηνησλ ζρεδίσλ γίλεηαη κέζσ ησλ 

ρξεκαηνξξνψλ (cash flows) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επελδχζεσλ κε ηηο απαηηήζεηο απηψλ 

ησλ εηαηξεηψλ λα παίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ εγγπήζεσλ γηα ηελ ηξάπεδα. 

•  Υξεκαηνδνηήζεηο παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (Object finance) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξαπεδηθή απαίηεζε αλαθέξεηαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο παγίσλ 

ζηνηρείσλ, ε απνπιεξσκή ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο ρξεκαηνξξνέο πνπ 

παξάγνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπο (π.ρ. πινίσλ, αεξνζθαθψλ, δνξπθφξσλ θ.ιπ). 

•  Υξεκαηνδνηήζεηο εκπνξεπκάησλ (Commodities finance) 

ε απηή ηελ πεξίπησζε αλαθεξφκαζηε ζε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε απνζεκαηηθψλ ή 

πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ πνπ ε ρξεκαηηθή ηνπο αμία δελ έρεη αθφκα εηζπξαρζεί. 

Χο ηέηνηα κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηα δηάθνξα ρξεκαηηζηήξηαθψο 

δηαπξαγκαηεχζηκα «πξντφληα» φπσο πεηξέιαην, κέηαιια, θάπνηα γεσξγηθά πξντφληα 

θ.ιπ. Ζ έθζεζε πνπ πξνθαιεί ζηελ ηξάπεδα ε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε 

αλακέλεηαη λα απνπιεξσζεί απφ ηελ πψιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη δελ ππάξρεη 

αλεμάξηεηε δπλαηφηεηα πιεξσκήο ηνπ ρξένπο κε άιιν ηξφπν απφ ηε δαλεηδφκελε 

εηαηξεία. Μηιάκε δειαδή γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ε δαλεηδφκελε εηαηξεία δελ έρεη άιια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα απνπιεξψζεη ηνλ δαλεηζκφ ηεο παξά κφλν ηα ίδηα ηα 

εκπνξεχκαηα ηεο. 

•  Υξεκαηνδνηήζεηο εκπνξηθώλ αθηλήησλ  

ε απηή ηε κνξθή ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ππάγεηαη ν δαλεηζκφο ηνπ real estate. 

Αλαθεξφκαζηε δειαδή ζηνλ δαλεηζκφ γηα ηελ αλέγεξζεεπαγγεικαηηθψλ γξαθείσλ, 

μελνδνρείσλ, επαγγεικαηηθψλ απνζεθψλ θ.ιπ. Ζ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ρξεκαηνξξνέο πνπ δεκηνπξγεί ε επηλνηθίαζε ή ε πψιεζε ησλ 
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ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξηθψλ αθηλήησλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα ελ ιφγσ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο 

γηα ηελ ηξάπεδα. 

•  Υξεκαηνδνηήζεηο εκπνξηθώλ αθηλήησλ πςεινύ θηλδύλνπ  

Ζ κνξθή απηή ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο αλαθέξεηαη ζε επελδχζεηο ζε εκπνξηθά 

αθίλεηα πνπ ε κειινληηθή απφδνζε ησλ ρξεκαηνξξνψλ ηνπο είλαη αξθεηά αβέβαηε. 

Αληηκεησπίδεη δειαδή ε ηξάπεδα κηα πςειή πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηεο ζπκθσλίαο 

απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. Τπάξρεη δειαδή ακθηβνιία αλ ζα πσιεζνχλ ή ζα 

επηλνηθηαζζνχλ ηα αθίλεηα, έηζη ψζηε λα έρνπκε αληαπφδνζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ζηελ ηξάπεδα. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη θαη ε 

απφθηεζε γεο απφ θάπνηα εηαηξεία κε δαλεηζκφ. 

•Υξεκαηνδνηήζεηο-επελδύζεηο αγνξάο «επηρεηξεκαηηθώλ απαηηήζεσλ» εηαηξεηώλ 

Αλαθέξεηαη θπξίσο ζε ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο/επελδχζεηο πάλσ ζε 

«επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο» εηαηξεηψλ. Ο θχξηνο ιφγνο κίαο ηέηνηαο αγνξάο είλαη ε 

ρξήζε ησλ «απαηηήζεσλ» απηψλ γηα ηελ πινπνίεζε κηαο κειινληηθήο ηηηινπνίεζεο  

απφ κέξνπο ηεο ηξάπεδαο. Μπνξεί φκσο θαη λα ιεθζεί θαη απιά σο κηα απιή 

ελαιιαθηηθή επελδπηηθή θίλεζε ηεο ηξάπεδαο. 

 

4.3.2 Καηεγνξία (ηξαπεδηθώλ) απαηηήζεσλ έλαληη θξαηώλ (sovereign risk). 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ηξαπεδηθψλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη απιά: 

•  Υξεκαηνδνηήζεηο θξαηώλ θαη θεληξηθώλ ηξαπεδώλ  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απαηηήζεσλ κε ηνλ φξν «θξάηε» πεξηιακβάλεη θαη 

επηρεηξήζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο αιιά θαη κεγάινπο νξγαληζκνχο φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Η.Μ.F.), ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα (Δ.Κ.Σ.) θ.ιπ. Όιεο απηέο νη πεξηπηψζεηο θαιχπηνληαη απφ απηφ πνπ 

νλνκάδεηαη sovereign risk θαη έρνπλ κεδεληθφ (0%) ξίζθν (ζηελ Σππνπνηεκέλε 

πξνζέγγηζε) γηα ηελ ηξάπεδα πνπ επελδχεη. 

 

4.3.3 Καηεγνξία (ηξαπεδηθώλ) απαηηήζεσλ έλαληη εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ (bank 

risk) αιιά θαη εηαηξεηώλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία ηξαπεδηθψλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη κφλν: 
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•   Υξεκαηνδνηήζεηο άιισλ εκπνξηθώλ ηξαπεδώλ θαη εηαηξεηώλ ηνπ ρξεκα-

ηνπηζησηηθνύ ηνκέα 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ε Βαζηιεία II ζπκπεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο νη νπνίεο δελ θαιχπηνπλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο γηα κεδεληθφ ξίζθν (ζηελ Σππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε), θαζψο επίζεο 

θαη ινηπέο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ρξεκαηνπηζησηηθέο επελδπηηθέο ππεξεζίεο. 

 

4.3.4 Καηεγνξία (ηξαπεδηθώλ) απαηηήζεσλ έλαληη ιηαληθήο ηξαπεδηθήο (retail 

risk). 

Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία ηξαπεδηθψλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη: 

•   Υξεκαηνδνηήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο  

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εκπεξηέρνληαη νη θάησζη ππνθαηεγνξίεο: 

1.   Αηνκηθέο θαη κηθξνχ θφζηνπο ρξεκαηνδνηήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο: 

-   Γηα αηνκηθά δάλεηα (π.ρ. αγνξά απηνθηλήηνπ, ζπνπδαζηηθά, πξνζσπηθήο ελ γέλεη 

ρξεκαηνδφηεζεο θ.ιπ,), αλεμαξηήησο ηνπ κεγέζνπο δαλεηζκνχ. 

-   Γηα αηνκηθά ζηεγαζηηθά δάλεηα φπνπ ν δαλεηδφκελνο είλαη θαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ 

νηθήκαηνο. Ο επηζεσξεηήο θάζε ηέηνηαο θαηεγνξίαο δαλείσλ θαιείηαη λα ζέζεη φξηα 

ζηνλ αξηζκφ ζπηηηψλ ζε πεξίπησζε αηνκηθνχ δαλεηζκνχ. 

-   Γηα επηρεηξήζεηο φπνπ ε έθζεζε ηεο ηξάπεδαο δελ μεπεξλά ην έλα εθαηνκκχξην 

επξψ. 

2.  Τςεινχ θφζηνπο ρξεκαηνδνηήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο  

χκθσλα κε ηε Βαζηιεία II, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζε κηθξέο 

επηρεηξεκαηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο δελ ηηο κεηαρεηξίδνληαη 

αηνκηθά αιιά ζπιινγηθά ζηα πιαίζηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο. Έηζη νη 

ρξεκαηνδνηήζεηο απηέο αληηκεησπίδνληαη ζαλ λα έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά 

ξίζθνπ. Απηφ βέβαηα δελ απνθιείεη ζηηο ηξάπεδεο ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ 

θάζε πεξίπησζε μερσξηζηά. 

Δπηπξνζζέησο ζηα πιαίζηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο- ε Βαζηιεία 

II δηαρσξίδεη ηξεηο θαηεγνξίεο ρξεκαηνδφηεζεο, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα θάιπςε πνπ 

παξέρεηαη απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. πγθεθξηκέλα, ε ιηαληθή ηξαπεδηθή 

θαηεγνξηνπνηείηαη επίζεο κε ην: α) αλ θαη θαηά πφζν ην νίθεκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

ή φπνηα άιιε θαηνηθία κπνξεί λα παίμεη ηνλ ξφιν ηεο εγγχεζεο ηνπ δαλείνπ, β) αλ 

ππάξρνπλ αλαλεψζηκεο πηζησηηθέο απαηηήζεηο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη γ) φιεο ηηο 

ελαπνκείλαζεο πεξηπηψζεηο. 



52 

 

•   Υξεκαηνδνηήζεηο αλαλεώζηκσλ πηζησηηθώλ απαηηήζεσλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο 

(Q.R.R.Δ.) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα ζεσξεζεί είηε εηδηθή αλεμάξηεηε θαηεγνξία 

είηε απιά κηα ππνθαηεγνξία ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. Αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ 

ελφο ππν-ραξηνθπιαθίνπ απφ κέξνπο ηεο ηξάπεδαο κε ρξεκαηνδνηήζεηο ιηαληθήο νη 

νπνίεο αθνινπζνχλ νξηζκέλεο αξρέο. πγθεθξηκέλα: 

-   Ζ αλαλέσζε ησλ δαλείσλ ηνπ ππν-ραξηνθπιαθίνπ ζα βαζίδεηαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλα πηζησηηθά φξηα απνπιεξσκήο θαη επαλαδα-λεηζκνχ πνπ δελ ζα 

παξαβηάδνληαη απφ ηνπο πειάηεο. 

-   Οη ρξεκαηνδνηήζεηο (δάλεηα) ζα είλαη αηνκηθνχ ραξαθηήξα. 

-   Σν κέγηζην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο ελφο πειάηε ηνπ ππν-ραξηνθπιαθίνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηα 100.000 επξψ. 

-   Ζ ηξάπεδα -κέζσ ησλ επηζεσξεηψλ- ζα πξέπεη ζπζηεκαηηθά λα ειέγρεη ηε ρακειή 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαλεηαθψλ ππν-ραξηνθπιαθίσλ ζε ζρέζε κε ηε 

κέζε κεηαβιεηφηεηα ησλ ππνινίπσλ επηκέξνπο δαλείσλ. 

 

4.3.5 Καηεγνξία (ηξαπεδηθώλ) απαηηήζεσλ έλαληη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αμηώλ 

(equity risk). 

Σέινο, ε πέκπηε θαηεγνξία ηξαπεδηθψλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη: 

•   Υξεκαηνδνηήζεηο-επελδύζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμίεο 

ε φ,ηη αθνξά ηνλ φξν ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμίεο αλαθεξφκαζηε θπξίσο ζε έκκεζεο ή 

άκεζεο ζπκκεηνρέο ηεο ηξάπεδαο ζε θάπνηεο εηαηξείεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπνζεηήζεηο έρνπλ ηε κνξθή επελδχζεσλ απφ κέξνπο ηεο ηξάπεδαο θαη ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη ζε κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην πεξηπηψζεηο. Μπνξνχλ φκσο 

θάιιηζηα λα πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπνζεηήζεηο ζε εηζεγκέλεο κεηνρέο ή νκφινγα 

εηαηξεηψλ πνπ δελ έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα άκεζεο αγνξαπσιεζίαο απφ ηελ ηξάπεδα θαη 

έηζη δελ αλάγνληαη, σο αμίεο, ζην ραξηνθπιάθην αγνξαπσιεζηψλ ηεο ηξάπεδαο. Μεηά 

ηελ αλάιπζε ησλ θαηεγνξηψλ, ζηελ επφκελε ελφηεηα πξνρσξνχκε ζηελ παξνπζίαζε 

ησλ ηξφπσλ κέηξεζεο ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηέο κε βάζε 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαβάζκηζεο (Π.Δ.Γ. ή Η.R.Β. approach). Ζ 

παξνπζίαζε απηή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζηαζκίζεηο (R.W.A.) 

πνπ απνδίδνληαη ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ ζηα πιαίζηα ηεο Π.Δ.Γ. 
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4.4. Ζ πξνζέγγηζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαβάζκηζεο (Π.Δ.Γ. ή Η.R.Β. 

approach) 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα ζπδεηήζνπκε ηελ πην εμειηγκέλε κέζνδν ππνινγηζκνχ ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ απαηηήζεσλ ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ θάησ απφ 

πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη πξνζέγγηζε Δζσηεξηθήο Γηαβάζκηζεο 

(Π.Δ.Γ. ή Η.R.Β. approach).  

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Π.Δ.Γ. γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζηαζκηζκέλσλ θαηά θίλδπλν ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ, θαηφπηλ 

εηδηθήο άδεηαο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ζ ελ ιφγσ άδεηα παξέρεηαη κφλνλ 

εθφζνλ ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πηζηνπνηήζεη φηη ηα ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφδεη ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε δηαβάζκηζε ησλ αλνηγκάησλ, πνπ 

ππφθεηληαη ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, είλαη έγθπξα θαη εθαξκφδνληαη κε αθεξαηφηεηα. 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Π.Δ.Γ. ζα 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηελ νπνία αίηεζε ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα ζα αηηείηαη ηελ έγθξηζε ρξήζεο ησλ κεζφδσλ, ζα πεξηγξάθεη θαη ζα 

ηεθκεξηψλεη ηα πξνηεηλφκελα ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο, ζα έρεη έλα πξφγξακκα 

εθαξκνγήο θαη ζα θάλεη ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ. 

Χο πξνο ην πξφγξακκα εθαξκνγήο πνπ ζα ππάξρεη ζηελ αίηεζε, ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηα νπνία πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ Π.Δ.Γ. ζα πξέπεη λα έρνπλ 

έλα πξφγξακκα πινπνίεζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηηθή δηαδνρηθήο 

εθαξκνγήο θαη ηελ πνιηηηθή κφληκσλ παξεθθιίζεσλ. Σν πξφγξακκα εθαξκνγήο είλαη 

έλα δεζκεπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εκεξνκελίεο θαηά ηηο 

νπνίεο ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζθνπεχεη λα εθαξκφζεη φια ηα ζπζηήκαηα δηαβάζκηζεο 

γηα ηα νπνία θάλεη αίηεζε. Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ είλαη απαξαίηεην κέξνο ηεο 

αίηεζεο. 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε, ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζα πξέπεη λα 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αμηνιφγεζε γηα ηελ θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο κε βάζε ηα 

πξφηππα θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη. Πξέπεη λα έρεη αλαπηχμεη 

ζρέδην δξάζεο γηα λα θαιχςεη ηα θελά θαη ηηο αλεπάξθεηεο πνπ ιερεη δηαπηζηψζεη θαη 

έλα πξφγξακκα γηα ηελ επίηεπμε ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο θαλφλεο. Δπίζεο ζα πξέπεη 

λα ππνβιεζνχλ ελδεηθηηθά ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο ηεο 

Π.Δ.Γ. [4]. 
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 Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί 

ζε δχν επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο: ηε Θεκειηώδε  θαη ηελ Δμειηγκέλε πξνζέγγηζε. Οη 

δχν απηέο επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο δηαθνξνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ζηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηεο ζηαζκηζκέλεο απφδνζεο ηνπ ξίζθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε 

ηξαπεδηθή απαίηεζε θαη θαη' επέθηαζε ζηελ θεθαιαηαθή ρξέσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εάλ αθνινπζήζνπκε ηε Θεκειηψδε πξνζέγγηζε, ηφηε ε ηξάπεδα κπνξεί κελ λα ρξεζη-

κνπνηήζεη ηηο δηθέο ηεο εθηηκήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ (Probability of Default – P.D..), αιιά βαζίδεηαη ζε 

ππνινγηζκνχο ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (δειαδή ησλ Δ.Α.D. 

(ηελ έθζεζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ    

θαη L.G.D. (αλακελφκελε δεκηά ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ππνρξέσζεο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ)). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πεξίπησζε ηεο Δμειηγκέλεο 

πξνζέγγηζεο, ε ηξάπεδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηθέο ηεο εθηηκήζεηο γηα φια ηα 

πξναλαθεξφκελα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζηαζκηζκέλνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο απαίηεζεο αιιά θαη ηεο θεθαιαηαθήο 

ρξέσζεο (δειαδή Ρ.D., L.G.D. θαη E.A.D.). 

Πξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ εθηίκεζεο 

ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζην πιαίζην ηεο κεζφδνπ Π.Δ.Γ., ζα δψζνπκε ζπλνπηηθά 

ηνπο νξηζκνχο πνπ ε Βαζηιεία II παξαζέηεη γηα ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ κέηξεζεο ηνπ πηζησηηθνχ ξίζθνπ.  

 

4.4.1. Οξηζκνί ησλ παξακέηξσλ πηζησηηθνύ ξίζθνπ 

 

 Γεληθέο Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ θηλδύλνπ 

 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα δηαζθαιίδνπλ φηη θαηά ηελ εζσηεξηθή εθηίκεζε ησλ 

παξακέηξσλ θηλδχλνπ PD, LGD, ζπληειεζηή κεηαηξνπήο θαη EL, ηα νπνία ζα 

αλαιπζνχλ παξαθάησ, έρνπλ ιεθζεί ππφςηλ φια ηα ζρεηηθά δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο 

θαη κέζνδνη. Οη εθηηκήζεηο ππνινγίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηζηνξηθά 

δεδνκιελα θαη ηηο εκπεηξηθέο ελδείμεηο θαη δελ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

ππνθεηκεληθέο θξίζεηο, θαζψο θαη είλαη εχινγεο θαη βαζίδνληαη ζηνπο θπξηφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο παξακέηξνπο θηλδχλνπ. Όζα ιηγφηεξα δεδνκέλα 
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δηαζέηεη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ηφζν πην ζπληεξεηηθέο πξέπεη λα είλαη νη εθηηκήζεηο 

ηνπ [4]. 

 

•  Ζ πηζαλόηεηα αζέηεζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ (Probability of Default P.D.) 

 

Χο «Αζέηεζε Τπνρξέσζεο» ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ νξίδεηαη ε επέιεπζε ελφο ή θαη 

ησλ δχν απφ ηα παξαθάησ γεγνλφηα: 

 Σν πηζησηηθφ ίδξπκα ζεσξεί φηη ν αληηζπκβαιιφκελνο είλαη επιφγσο πηζαλφ 

λα κελ εθπιεξψζεη ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο πιεξσκψλ πξνο ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα ή νπνηαδήπνηε εηαηξία ηνπ νκίινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα. 

 Ο αληηζπκβαιιφκελνο έρεη εκθαλίζεη νπζηαζηηθή θαζπζηέξεζε άλσ ησλ 90 

εκεξψλ ζηελ απνπιεξσκή θάπνηαο εθ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ην 

πηζησηηθφ ίδξπκα ή νπνηαδήπνηε εηαηξία ηνπ νκίινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη [4]. 

Όπσο καο αλαθέξνπλ νη Stefanou θαη Mendoza (2005), ε πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ παξάγεηαη είηε αθνινπζψληαο εκπεηξηθά κνληέια (π.ρ. Ε-score 

πξνζέγγηζε ή Logit/Probit πξνζέγγηζε) είηε κε κία πξνζέγγηζε αγνξάο [16]. 

Ζ πξψηε πεξίπησζε πνπ έγηλε γλσζηή απφ ηνλ Altman (1968) είλαη κηα δηαθξηηή 

αλάιπζε ηεο ρξενθνπίαο θαη βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ επεμεγεκαηηθνχο φξνπο. Με 

αληίζηνηρε θηινζνθία θηλείηαη θαη ε Logit/Probit πξνζέγγηζε, κε ηε δηαθνξά φηη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κε εμαξηψκελε κεηαβιεηή ηε 

ινγαξηζκηζκέλε ζρέζε ρξενθνπίαο πξνο ηε κε-ρξενθνπία [π.ρ. Ln(P.D./(1-P.D.)] θαη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κηα ζεηξά απφ επεμεγεκαηηθνχο φξνπο. ηελ αιγεβξηθή ηεο 

δηαηχπσζε έρνπκε έλα κνληέιν ηεο θάησζη κνξθήο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο P.D.: 

 

Li = Ln [(P.D.i /(1-P.D.i)] = β1Υ1 + ... + βnXn  (9) 

  

φπνπ Υ, απνηεινχλ ηνπο επεμεγεκαηηθνχο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο ρξενθνπίαο, Ρ.D., κηαο εηαηξείαο (π.ρ. κηαο 

ηξάπεδαο). [11] 

Ο Πίλαθαο 7 πνπ αθνινπζεί καο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηνπο πξν-

αλαθεξφκελνπο επεμεγεκαηηθνχο φξνπο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
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αλαδήηεζε ηνπ Ρ.D. ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηηο εηαηξείεο αιιά θαη φζνλ αθνξά ηα 

λνηθνθπξηά. 

 

Πίλαθαο 7
νο

 : Οη επεμεγεκαηηθνί όξνη ζηελ αλαδήηεζε ηεο Ρ.D.  ζηηο εκπεηξηθέο 

πξνζεγγίζεηο 

Δίδνο 

αληηζπκβαιιφκελνπ 

Καηεγνξία πιεξνθνξίαο 

γηα ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν 

Δπεμεγεκαηηθνί φξνη 

(Μεηαβιεηέο) 

Δηαηξεία Δίδνο εηαηξείαο Βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα, 

Ζιηθία ηεο εηαηξείαο, 

πλνιηθέο απαηηήζεηο, 

πλνιηθέο πσιήζεηο,  

πλνιηθά ίδηα θεθάιαηα. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί 

δείθηεο 

Ίδηα/Απαηηήζεηο, 

Τπνρξεψζεηο/Ίδηα, 

Πσιήζεηο/Απαηηήζεηο. 

 Κεξδνθνξία Ηζηνξηθή θεξδνθνξία,  

Ρπζκφο κεγέζπλοήο ηεο, 

Κέξδε/Απαηηήζεηο, 

Κέξδε/Κφζηνο. 

 Market data Γηαθχκαλζε ρξεκαηηζηεξηαθήο 

ηηκήο ηεο εηαηξείαο,  

Πηζησηηθή δηαβάζκηζε 

εηαηξείαο. 

Ννηθνθπξηφ  

(Άηνκα) 

Αηνκηθέο πιεξνθνξίεο Δηζφδεκα, Ζιηθία, Αμία 

ζπηηηνχ, Γνπιεία. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο 

Αξηζκφο δαλείσλ, Αξηζκφο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, Τπφινηπν 

ζηηο πηζησηηθέο θάξηεο, 

Πξνεγνχκελεο πησρεχζεηο. 

Πεγή: Marisson (2002). 
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Ζ ρξήζε ησλ Logit κνληέισλ ζηελ αλεχξεζε ηεο Ρ.D. ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε απφ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νίθνπο ζηε δηαβάζκηζε ηξαπεδψλ (σο 

εηαηξεηψλ) αλά ηνλ θφζκν. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε -ηεο πξνζέγγηζεο ηεο αγνξάο- ε αιγεβξηθή 

δηαηχπσζε γηα ηελ αλεχξεζε ηεο Ρ.D., πνπ βαζίδεηαη ζηε κεζνδνινγία ηνπ Μerton 

(1974), έρεη ηελ θάησζη κνξθή: 

 

D.D. = (A – D) / ζε                                             (10) 

 

 φπνπ: 

Α:     ε αμία ηνπ Δλεξγεηηθνχ (ή ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ζηελ πεξίπησζε καο)· 

D:    ε πξνζδνθψκελε κειινληηθή αμία ησλ Τπνρξεψζεσλ  

ζε:     ε δηαθχκαλζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

D.D.: ε απφζηαζε κέρξη ηελ αζέηεζε ζπκθσλίαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ   

 

ηελ παξαπάλσ εμίζσζε φηαλ D > Α νδεγνχκαζηε ζε πηζαλφηεηα αζέηεζεο 

ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ (Ρ.D.). 

Βέβαηα, ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ν ηξφπνο πνπ απνηηκάηαη ε αμία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε απνηίκεζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

θαη θαη' επέθηαζε ε εθηίκεζε ηεο Ρ.D. κηαο εηαηξείαο (εθηφο ησλ ηξαπεδψλ) γίλεηαη 

κε βάζε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θεθαιαηνπνίεζε ή κε βάζε ηε ρξήζε πκβνιαίσλ 

αληαιιαγήο πηζησηηθνύ θηλδύλνπ (credit default swaps). Όκσο, ιφγσ ηεο επαηζζεζίαο 

ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ, Α, κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν, πξνηηκάηαη 

ε πξνεγεζείζα εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηεο Ρ.D. 

 

• Ζ αλακελόκελε δεκηά ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ππνρξέσζεο ηνπ αληη-

ζπκβαιινκέλνπ (Loss Given Default – L.G.D.) 

 

Χο δεκία νξίδεηαη ε νηθνλνκηθή δεκία πνπ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο κεησηηθέο 

επηδξάζεηο θαη ζεκαληηθέο άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

είζπξαμε πνζψλ ζην πιαίζην ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Ζ πνζνζηηαία δεκία 

πξνθχπηεη απφ ην πνζνζηφ αλάθηεζεο ηεο αμίαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ 

θαηά ηε ζηηγκή ηεο αζέηεζεο [4]. 



58 

 

Ζ αλακελφκελε δεκηά, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ππνρξέσζεο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ, εθθξάδεηαη ζπλήζσο σο πνζνζηφ (%) θαη έρεη ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο [15]. Ο πξψηνο ηξφπνο έρεη ηελ θάησζη 

αιγεβξηθή δηαηχπσζε: 

 

L.G.D. = (E.A.D. – A.A. + θ.δ.) / E.A.D.                                              (11) 

φπνπ: 

Δ.Α.D.: ε έθζεζε έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπ 

Α,Α.: ε Αλαθάκπηνπζα Αμία γηα ηελ ηξάπεδα κεηά απφ ηελ αζέηεζε ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ  

θ.δ.: ηα θφζηε δηαρείξηζεο γηα ηελ απνθνκηδή ηεο Αλαθάκπηνπζαο Αμίαο απφ ηελ 

ηξάπεδα. 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ L.G.D. έρεη ηελ θάησζη αιγεβξηθή 

δηαηχπσζε 

Αμία πξηλ (default) - Αμία κεηά (default) 

L.G.D. =--------------------------------------------------------                     (12) 

Αμία πξηλ (default) 

 

Σέινο, ν ηξίηνο ηξφπνο αιγεβξηθνχ ππνινγηζκνχ ηεο L.G.D. γίλεηαη απφ ηηο 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο θαη πηζησηηθψλ παξαγψγσλ πνπ 

παξάγνληαη απφ έλα Asset Pricing κνληέιν απνηίκεζεο. 

 

Ζ L.G.D. ζηε Θεκειηώδε πξνζέγγηζε 

 

«Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ ελφηεηα 4.4, ζηε Θεκειηψδε πξνζέγγηζε ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο L.G.D. γηα θάζε ηξαπεδηθή απαίηεζε είλαη εμσγελήο. Παξ' φια 

απηά, ζηνλ εμσγελή απηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ πνπ ζα απνδνζεί ζηελ L.G.D.. 

ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε χπαξμε θαη ην είδνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εγγπήζεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εμεηαδφκελε απαίηεζε. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

αμηνιφγεζε κηαο δεκηάο παξαγφκελεο απφ εηαηξηθφ ή ηξαπεδηθφ ξίζθν πνπ δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο ζα αλαγλσξίδεηαη -

ζχκθσλα κε ηε Βαζηιεία II- πνζνζηφ δεκηάο ηεο ηάμεο ηνπ 45% ηεο έθζεζεο ηεο 

ηξάπεδαο ζηελ απαίηεζε. Με απιά ιφγηα, ε ηξάπεδα ζα θαηαγξάθεη ηε δπλαηφηεηα λα 
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πάξεη πίζσ ην 55% ηεο επέλδπζεο ηεο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ηεο ζπκθσλίαο εθ 

κέξνπο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο ηξαπεδηθέο απαηηήζεηο ρσξίο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο 

(αλαγλσξηζκέλεο ή κε) σο θάιπςε ζε φ,ηη αθνξά αλακελφκελεο δεκηέο απφ εηαηξηθφ 

ή ηξαπεδηθφ ή θίλδπλν ρψξαο, ε ηξάπεδα ζα αλαγλσξίδεη δεκηέο ηεο ηάμεο ηνπ 75% 

ηεο έθζεζεο ηεο. 

Αλ ηψξα ζειήζνπκε λα ππνινγίζνπκε, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ηελ αλακελφκελε 

δεκηά ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ απφ κηα 

εηαηξηθνύ ξίζθνπ έθζεζε ηεο ηξάπεδαο (π.ρ. έλα δάλεην) θαη εθφζνλ ππάξρνπλ 

εγγπήζεηο, ηφηε ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν πην πνιχπινθα. ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

ηξαπεδηθφ δάλεην (Δ) ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: ην ηκήκα απηφ πνπ είλαη θαιπκκέλν 

κε εγγχεζε (Δ
c
) θαη απηφ πνπ δελ είλαη (Δ

π
). Δπηπξνζζέησο, έρεη ζεκαζία εάλ νη ελ 

ιφγσ εγγπήζεηο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή φρη. Έηζη έρνπκε: 

 

Πεξίπησζε 1: Αλ νη εγγπήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνύ δαλείνπ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο (θαη 

κάιηζηα αλαγλσξηζκέλεο). 

ε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο «απνηειεζκαηηθήο» L.G.D. 

(L.G.D.
c
) -θαη επαγσγηθά νιφθιεξεο ηεο L.G.D. - ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε θάησζη 

αιγεβξηθή εμίζσζε: 

          L.G.D.
c
 = L.G.D.

u
   x  (E

c
/E)                                                (13) 

(κε L.G.D.  = L.G.D.
u
 + L.G.D.

c
) 

φπνπ: 

L.G.D.
c 

: ε αλακελφκελε πνζνζηηαία δεκηά ηεο ηξάπεδαο, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο 

ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, γηα ην κέξνο εθείλν ηνπ δαλείνπ πνπ 

θαιχπηεηαη απφ εγγπήζεηο· 

L.G.D.
u
 : ε αλακελφκελε πνζνζηηαία δεκηά ηεο ηξάπεδαο, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο 

ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, γηα ην κέξνοεθείλν ηνπ δαλείνπ πνπ δελ 

θαιχπηεηαη απφ εγγπήζεηο (φπσο έρεη ήδε νξηζηεί ην πνζνζηφ απηφ είλαη 45%)  

E:   ε έθζεζε (π.ρ. δάλεην) ηεο ηξάπεδαο απφ ηελ απαίηεζε πξηλ ηελ αληηζηάζκηζε ηεο 

κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο 

E
c  

: ην κέξνο εθείλν ηεο έθζεζεο (π.ρ. ηνπ δαλείνπ) ηεο ηξάπεδαο πνπ είλαη 

θαιπκκέλν κε γξεκαηννηθνλνκηθή εγγχεζε (νπζηαζηηθά ε Δ.Α.D.). 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ηηκή ηεο Δ
c
 (δειαδή ηεο Δ.Α.D.) ζηελ εμίζσζε 13, ε 

Βαζηιεία II αλαθέξεη φηη, εάλ εθαξκφδεηαη ε Θεκειηώδεο Π.Δ.Γ.  πξνζέγγηζε απφ ηηο 
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ηξάπεδεο, ηφηε ν ππνινγηζκφο ηεο Δ
c
 ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο 

7, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε ζηελ Σππνπνηεκέλε (πεξηεθηηθή) πξνζέγγηζε. Σα 

ππφινηπα ζηνηρεία ε.λαη ήδε δεδνκέλα γηα ηνλ ηειηθφ ππνινγηζκφ ηεο 

«απνηειεζκαηηθήο» L.G.D. δειαδή ηεο L.G.D.
c
). 

 

Πεξίπησζε 2: Αλ νη εγγπήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνύ δαλείνπ ππάξρνπλ αιιά δελ είλαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αιιά άιιεο κνξθήο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο «απνηειεζκαηηθήο» L.G.D. θαη 

επαγσγηθά νιφθιεξεο ηεο L.G.D. - ζα αθνινπζείηαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. 

Καηαξρήλ λα αλαθέξνπκε φηη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε Βαζηιεία II κάο παξέρεη 

βνεζεηηθά ηνλ Πίλαθα 8 πνπ αθνινπζεί. 

Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πίλαθα αλαθέξεηαη ζε απνδεθηέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

εγγπήζεηο (π.ρ. κεηξεηά), νπφηε πξνζνκνηάδεη κε ηελ Πεξίπησζε 1. Σν δεηνχκελν 

είλαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηεο L.G.D. ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο παξερνκέλσλ 

εγγπήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 8
νο

 : Διάρηζην επίπεδν (Μin %) γηα Collateralised L.G.D. ζηε Θεκειηώδε 

πξνζέγγηζε 

Μνξθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

εγγχεζεο 

 

Μin L.G.D. Απαηηνχκελν  

Minimun 

Collateralisation 

level 

 

Minimun over- 

Collateralisation 

level 

 

Απνδεθηή  

ρξεκαηννηθνλνκηθή 

εγγχεζε 

0% 0% -  

Receivables 35% 0% 125% 

Δκπνξηθά/ηεγαζηηθά 

Real estates 

35% 30% 140% 

Άιιν είδνο εγγπήζεσλ 40% 30% 140% 

Πεγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

-:    Με δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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Γηα λα γίλνπκε ιίγν πην θαηαλνεηνί ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο 

ηεο L.G.D. θαη ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ζα δψζνπκε έλα 

παξάδεηγκα. 

Τπνζέηνπκε ηελ χπαξμε ελφο δαλείνπ 200€ πξνο κηα εηαηξεία πνπ 

«θαιχπηεηαη» απφ πξνζεκεησκέλν ζηεγαζηηθφ αθίλεην χςνπο 120€. ηελ πεξίπησζε 

απηή ε ηξάπεδα γλσξίδεη φηη είλαη «θαιπκκέλε κε εγγπήζεηο» ζε επίπεδν 60% 

(=120€/200€). Σν πνζνζηφ απηφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην επηηξεπφκελν Minimun 

collateralisation level ηνπ Πίλαθα 8 (ηξίηε ζηήιε) γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

ζηεγαζηηθψλ αθίλεησλ (30%). Δάλ ε «θάιπςε» ηνπ δαλείνπ ηεο ηξάπεδαο ήηαλ θάησ 

απφ ην πνζνζηφ απηφ, ηφηε ε εγγχεζε ζα θξηλφηαλ αλεπαξθήο θαη σο ηηκή ηεο L.G.D. 

ζα ινγίδνληαλ ε  ex ante αληηζηνηρνχζα ζε κηα κε αληηζηαζκηζκέλε δαλεηαθή 

πεξίπησζε. Με άιια ιφγηα, ζα είρακε: L.G.D. = 75% γηα ηελ ελ ιφγσ ηξαπεδηθή 

έθζεζε. Δλ ζπλερεία ε ηξάπεδα πξέπεη λα δηαηξέζεη ην χςνο ηεο εγγχεζεο (120 €) κε 

ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή πνπ ν Πίλαθαο 8 δίλεη γηα ππεξθάιπςε ηεο έθζεζεο ηεο 

ηξάπεδαο απφ ηελ ππάξρνπζα εγγχεζε (βιέπε ηεηάξηε ζηήιε. Έρνπκε δειαδή 87,51 

€ = 120€/1,40. Απηφ ζεσξείηαη πιένλ σο ην θχξην κέξνο ηνπ δαλείνπ ηεο ηξάπεδαο 

πνπ είλαη θαιπκκέλν κε αλαγλσξηζκέλε εγγχεζε. ε πνζνζηηαία έθθξαζε, σο Δ
c
 

ζεσξείηαη ην 42,85% ηνπ δαλείνπ (= 85,71 € 200 €). Δλ ζπλερεία, ε ηξάπεδα κπνξεί 

εχθνια πιένλ λα ππνινγίζεη ηελ ηηκή ηεο L.G.D.
c
 πνπ -ζχκθσλα κε ηε Βαζηιεία II- 

ζα είλαη ην γηλφκελν ηεο Μin L.G.D. (απφ ηε δεχηεξε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 8) κε ην 

παξαπάλσ πνζνζηφ ηεο Δ
c
 (δειαδή L.G.D.

c
 = 42,85% x 35% = 15%). Αληίζηνηρα, ν 

ππνινγηζκφο ηεο L.G.D.
π
 ζα είλαη απιά ην γηλφκελν γηα ηελ πνζνζηηαία αθάιππηε 

πιεπξά ηνπ δαλείνπ (Δ
π
) επί ην πνζνζηφ πνπ ε Βαζηιεία II νξίδεη γηα αθάιππηα απφ 

εγγπήζεηο κέξε δαλείσλ (δειαδή 45%). Έηζη ζην παξάδεηγκα καο ζα έρνπκε: L.G.D
π
 

= 57,15% x 45% = 25,71% (φπνπ 57,15% = 1 - 42,85%). Αζξνίδνληαο ηψξα ηα δχν 

κέξε έρνπκε ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο L.G.D. = 25,71% + 15% = 40,71%. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ κε θχθιν 

εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 5 εθαηνκκπξίσλ επξψ, ε Βαζηιεία II παξνπζηάδεη έλαλ 

έηνηκν πίλαθα γηα ηελ ηηκή ηεο L.G.D. αλά θαηεγνξία δαλείνπ, πνπ είλαη ν πίλαθαο 9 

πνπ αθνινπζεί» [2]. 
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Πίλαθαο 9
νο

 : πληειεζηέο L.G.D. ζηηο απαηηήζεηο έλαληη ησλ Μ.Μ.Δ. (< 5 εθαη. €) 

θαηά θαηεγνξία όηαλ δελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο 

Καηεγνξία 

απαίηεζεο 

Δηαηξηθή ηεγαζηηθή Ληαληθή Πνηνηηθά 

αλαλεψζηκσλ 

Q.R.R.E. 

Πνζνζηφ 45% 25% 85% 85% 

Πεγή: Basel Committee on Banking Supervision (2006). 

 

 Η L.G.D. ζηελ Δμειηγκέλε πξνζέγγηζε 

ηελ πεξίπησζε απηή παξέρεηαη απφ ηε Βαζηιεία II ζηηο ηξάπεδεο ε δπλαηφηεηα λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ εζσηεξηθή εθηίκεζε ηεο L.G.D. ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηελ έθζεζε ζε 

επηρεηξεκαηηθφ, ηξαπεδηθφ ή θίλδπλν ρψξαο. ηελ νπζία αλαθεξφκαζηε ζηε δπλα-

ηφηεηα πνπ έρνπλ νη ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο εμηζψζεηο 11 ή 12 εζσηεξηθά 

γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ L.G.D. ηνπο. Σέινο, ε αλακελφκελε δεκηά (L.G.D.), ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο ππνρξέσζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθεηαη σο πνζνζηφ (%) ηεο έθζεζεο έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ (Exposure at default – E.A.D.). 

 

• Ζ έθζεζε έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ηεο 

ππνρξέσζεο ηνπ (Exposure at default – E.A.D.) 

 

«Ζ έθζεζε ζε πεξίπησζε αζέηεζεο (Δ.Α.D.) είλαη ην αξλεηηθφ ρξεκαηηθφ 

απνηέιεζκα ην νπνίν ζα πξνθιεζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα κηαο ηξάπεδαο, εάλ ε απαίηεζε 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ηεο δηαγξαθεί (πεξίπησζε write off) 

ζπκςεθίδνληαο θαη ηηο φπνηεο θαηαγεγξακκέλεο πξνβιέςεηο γηα απηήλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε αξρή επηβάιιεηαη απφ ηε Βαζηιεία II ηφζν ζηα εθηφο φζν θαη ζηα εληφο 

Ηζνινγηζκνχ ζηνηρεία (on- θαη off- balance sheet items) ηεο ηξάπεδαο. 

Μπνξνχκε κάιηζηα εδψ λα παξαζέζνπκε φηη ε γεληθή αιγεβξηθή δηαηχπσζε 

ηεο θαηαγξαθήο ηεο έθζεζεο (κηαο ηξάπεδαο) έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, ζε 

πεξίπησζε αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ, δίδεηαη απφ ηνπο  Stefanou θαη Mendoza 

(2005). πγθεθξηκέλα: 

Δ.Α.D. = Ei
f
 = Σξέρνπζα έθζεζε ηεο ηξάπεδαο ιφγσ ηεο «ηνπνζέηεζεο» ηεο + 

πληειεζηήο πηζησηηθήο ηζνδπλακίαο x Δγθεθξηκέλν κε ρξεζηκνπνηεζέλ ηκήκα 
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πίζησζεο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν πνπ φκσο επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ ηε 

ρξενθνπία ηνπ.                                               (14) 

  ε φ,ηη αθνξά ηηο εληφο Ηζνινγηζκνχ απαηηήζεηο, ε Βαζηιεία II αλαθέξεη. φηη 

ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε κεζνδνινγία ηεο Σππνπνηεκέλεο Πξνζέγγηζεο ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο έθζεζεο, Ei
f
, ηεο ηξάπεδαο (εηδηθά ζηηο ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνχ 

ηχπνπ repos). ηηο εθηφο Ηζνινγηζκνχ πηζησηηθέο απαηηήζεηο, γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε 

έθζεζε ηεο ηξάπεδαο, απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο δείθηε πηζησηηθήο κεηαηξνπήο 

(C.C.F.). Έηζη ζε αιγεβξηθνχο φξνπο ζα είρακε ηελ θάησζη κεηαηξνπή: 

 

Δ
on-balance sheet 

= C.C.F.   x  E
off-balance sheet                                   

                      (15) 

 

Δπηπξνζζέησο φκσο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο L.G.D, ε 

Βαζηιεία II πξνηείλεη δχν ηξφπνπο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξναλαθεξζείζαο 

παξακέηξνπ (Ei
f
) είηε γηα ηηο εληφο είηε γηα ηηο εθηφο Ηζνινγηζκνχ απαηηήζεηο: α) ηε 

Θεκειηώδε πξνζέγγηζε θαη β) ηελ Δμειηγκέλε πξνζέγγηζε» [2]. 

 

 

Η Δ.Α.D. ζηε Θεκειηώδε πξνζέγγηζε 

 

Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ε Δ.Α.D. ζηηο εληφο Ηζνινγηζκνχ απαηηήζεηο 

αθνινπζεί ηε κεζνδνινγία ηεο Σππνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο. Έηζη ην κφλν ζεκείν πνπ 

κέλεη λα παξνπζηάζνπκε εδψ, ζην πιαίζην ηεο ζεκειηψδνπο Π.Δ.Γ., είλαη ε Δ.Α.D. 

ζηηο εθηφο Ηζνινγηζκνχ απαηηήζεηο. Γηα ηελ αθξίβεηα ε κεηαηξνπή ησλ εθηφο 

Ηζνινγηζκνχ απαηηήζεσλ (ή εθζέζεσλ) ζε εληόο (εμίζσζε 15). 

ηνλ Πίλαθα 10 πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα είδε 

εθηφο Ηζνινγηζκνχ δηεπθνιχλζεσλ (απαηηήζεηο ηνπ Ηζνινγηζκνχ), πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, θαζψο επίζεο θαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο πηζησηηθήο 

κεηαηξνπήο ηνπο (C.C.F) φπσο παξαηίζεληαη απφ ηελ Βαζηιεία II. Οη δείθηεο απηνί 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εμίζσζε (15) γηα ηελ ηειηθή «κεηαηξνπή» πνπ 

πξναλαθέξακε. Έηζη νινθιεξψλεηαη θαη ε εηθφλα ηεο ηξάπεδαο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλνιηθή έθζεζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο. 
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Πίλαθαο 10
νο

 : Γείθηεο πηζησηηθήο κεηαηξνπήο (C.C.F.) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

Δ.Α.D. ζηηο εθηόο Ιζνινγηζκνύ απαηηήζεηο 

Δίδνο ζηνηρείνπ εθηφο Ηζνινγηζκνχ Πνζνζηφ (%) 

Credit commitments απφ κέξνπο ηεο ηξάπεδαο πξνο 

ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο 

75 

Un-committed δηεπθνιχλζεηο ηεο ηξάπεδαο πξνο ηνπο 

αληηζπκβαιινκέλνπο  

0 

Βξαρπρξφληα trade letters of credit γηα θίλεζε αγαζψλ 20 

Γαλεηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ ή ηνπνζέηεζε 

κεηνρψλ σο collateral  

100 

Πεγή: Βasel Committee on Banking Supervision (2006). 

 

Η Δ.Α.D. ζηελ Δμειηγκέλε πξνζέγγηζε 

Οη ηξάπεδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο κεζφδνπο εθηίκεζεο ηεο έθζεζεο 

έλαληη ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπο 

(Δ.Α.D.) έρνπλ επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίδνπλ εζσηεξηθά θαη ηνπο δείθηεο 

πηζησηηθήο κεηαηξνπήο (C.C.F.) ζηηο εθηφο Ηζνινγηζκνχ απαηηήζεηο ηνπο. 

Οπζηαζηηθά δειαδή θαινχληαη λα εθκαηεχζνπλ επαγσγηθά ηα αληίζηνηρα πνζνζηά 

ηνπ Πίλαθα 10 κε βάζε ηελ θαηαγεγξακκέλε ηζηνξηθή ηνπο εκπεηξία. Μνλαδηθφο 

πεξηνξηζκφο πνπ ηίζεηαη απφ ηνλ λνκνζέηε είλαη ην εθηφο Ηζνινγηζκνχ ζηνηρείν λα 

κελ έρεη δείθηε πηζησηηθήο κεηαηξνπήο (C.C.F.), ζηε Θεκειηψδε πξνζέγγηζε, ίζν κε 

100%. 

 

•  Τπνιεηπόκελε αμία κέρξη ηε ιήμε ηεο απαίηεζεο (Effective Maturity-Μ) 

Ζ ζεκαζία ηεο χπαξμεο ηεο ππνιεηπφκελεο αμίαο κέρξη ηε ιήμε ηεο ηξαπεδηθήο 

απαίηεζεο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη φζν κεγαιχηεξε/κηθξφηεξε είλαη απηή, 

ηφζν κεγαιχηεξνο/κηθξφηεξνο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ εζσθιείεη. 

Αλ αθνινπζήζνπκε ηε Θεκειηώδε Π.Δ.Γ. ζηελ θαηαγξαθή ηεο ππν-

ιεηπφκελεο αμίαο ηεο απαίηεζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο ηφηε -ζχκθσλα κε ηε Βαζηιεία II- 

απηή ζα ππνινγίδεηαη εμσγελψο ζηα 2,5 έηε εηδηθά γηα ηηο εηαηξηθέο εθζέζεηο ηεο 

ηξάπεδαο. Δμαίξεζε ζα απνηεινχλ νη ζπλαιιαγέο ηχπνπ repos πνπ ζα ππνινγίδνληαη 

ζηνπο 6 κήλεο. 
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ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ε Δμειηγκέλε Π.Δ.Γ. γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ππνιεηπφκελεο αμίαο κηαο απαίηεζεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα 

πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηά ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή 

ηεο ππνιεηπφκελεο αμίαο ζα ππνινγίδεηαη απφ ηνλ θάησζη αιγεβξηθφ ηχπν: 

 

Μ = ∑ t  x CFt/∑CFt                            (16) 

νπνχ: 

CFt : νη ρξεκαηνξξνέο πνπ πιεξψλνληαη απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν (π.ρ. ηελ 

εηαηξεία) ζε ρξφλν t. 

 

Παξ' φια απηά παξέρεηαη απφ ηε Βαζηιεία II ε δπλαηφηεηα λα κελ 

εναξκφδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε νκίινπο πνπ νη 

θαηαγεγξακκέλεο πσιήζεηο ηνπο δελ μεπεξλνχλ ηα 500 εθαηνκκχξηα επξψ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα είλαη εγρψξηεο γηα λα εθαξκνζηεί ε εμαίξεζε. 

Απηφ βέβαηα ζα ζπλεπάγεηαη ηελ επηζηξνθή ζε ζηαζεξή ππνιεηπφκελε αμία ησλ 2,5 

εηψλ φπσο θαη ζηε Θεκειηψδε πξνζέγγηζε. Σέινο, αλεμαξηήησο ησλ φπνησλ 

εμαηξέζεσλ ε ππνιεηπφκελε αμία (Μ) κηαο απαίηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε 

ηνπ ελφο έηνπο θαη κηθξφηεξε ησλ 5 εηψλ. 

 

4.4.2. Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ Π.Δ.Γ. 

 

Σν θξηζηκφηεξν ζεκείν ηεο Π.Δ.Γ. είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζε θάζε 

ηξάπεδα λα «παξάγεη» ηηο δηθέο ηεο εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο 

ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ (P.D.) ηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνινπζεί ηε Θεκειηψδε 

φζν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ αθνινπζεί ηελ Δμειηγκέλε κέζνδν. ε πεξίπησζε φκσο 

πνπ ε ηξάπεδα απνηχρεη λα απνδείμεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ 

εθηίκεζεο ηεο Ρ.D. νη αξκφδηνη ειεγθηέο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ -ζχκθσλα θαη κε 

ηηο αξρέο ηνπ Ππιψλα II- θαη ζηελ επηβνιή επηπξφζζεηεο ρξέσζεο θεθαιαίσλ ζηα 

ίδηα θεθάιαηα ηεο. Αλ απηή ε «απνηπρία» είλαη πξνζσξηλή, ε ηξάπεδα ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα πείζεη ηνπο επηζεσξεηέο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο γηα απηφ, έηζη ψζηε 

λα ηεο επηηξαπεί λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν αμηνιφγεζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

 Όπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ επηζπκεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ Π.Δ.Γ ππνβάιιεη κηα επίζεκε αίηεζε ζηελ Σξάπεδα ηεο 
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Διιάδνο. Πέξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, ζεκαληηθή είλαη ε 

πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο. 

πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη έλαο θαηάινγνο ησλ ζπζηεκάησλ δηαβάζκηζεο, 

ζπλνδεπφκελνο απφ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαζψο θαη ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ ζχληνκε πεξηγξαθή 

πεξηιακβάλεη γηα θάζε ζχζηεκα ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηνπο 

νξηζκνχο, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηηο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θαζψο 

θαη θάπνηεο πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αμηνινγήζεηο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κπνξεί λα 

δεηήζεη πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, είηε θαηά ηελ αξρηθή αίηεζε είηε ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ψζηε λα επηηχρεη θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο αίηεζεο [4]. 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο δηαβάζκηζεο ζηελ Π.Δ.Γ. 

 

Ζ Βαζηιεία II θξίλεη σο πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε δηαβάζκηζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ θαηά θαηεγνξία. Γειαδή έλα αμηφπηζην ζχζηεκα 

δηαβάζκηζεο, ζην πιαίζην θπξίσο ηεο Δμειηγκέλεο Π.Δ.Γ.  πξνζέγγηζεο, ζα πξέπεη λα 

είλαη ηθαλφ λα αληρλεχεη ηφζν ηνλ θίλδπλν αζέηεζεο ηνπ δαλεηδνκέλνπ (νπζηαζηηθά 

ηελ Ρ.D.), φζν θαη ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπλαιιαγή. 

πγθεθξηκέλα, ηε ζρέζε κεηαμχ ηξάπεδαο θαη δαλεηδνκέλνπ, ην είδνο ηεο απαίηεζεο, 

ηηο ππάξρνπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο, ηελ θπξηφηεηα ηεο ζπλαιιαγήο θ.ιπ. 

(νπζηαζηηθά δειαδή φ,ηη επεξεάδεη ηελ L.G.D.). Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ν ηξφπνο 

αμηνιφγεζήο ηνπο είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ ζσζηφ ππνινγηζκφ ησλ πξνζδνθψκελσλ 

δεκηψλ (Δ.L.) ηεο ηξάπεδαο. Έηζη νδεγνχκαζηε ζηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο ζπλεπνχο 

ηξφπνπ αμηνιφγεζεο ηνπ ξίζθνπ, απφ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ, κε ζθνπφ ηε ζσζηή 

εθηίκεζε ησλ πξνζδνθψκελσλ δεκηψλ (Δ.L.) πνπ ζα δηαθξαηεζνχλ ζηα ίδηα 

θεθάιαηά ηνπο. 

Γηα ηα standards ηνπ ζπζηήκαηνο δηαβάζκηζεο, ζην πιαίζην ηεο Δμειηγκέλεο 

Π.Δ.Γ. γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ ηεο Ρ.D. θαη ηεο L.G.D., ε Βαζηιεία II 

ππνζηεξίδεη/πξνηείλεη ηελ χπαξμε κηαο ηεηξαβάζκηαο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο θαη κίαο 

θιίκαθαο γηα αζέηεζε ζπκθσλίαο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.  

Έηζη, σο γεληθφ παξάδεηγκα, ζε φ,ηη αθνξά ηηο ππν-θαηεγνξίεο εηαηξηθήο 

έθζεζεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ (π.ρ. γηα ρξεκαηνδνηήζεηο κεγάισλ έξγσλ, 

εκπνξεπκάησλ, real estate θ.ιπ.), ζπληζηάηαη ε χπαξμε θαη' ειάρηζηνλ κίαο 

ηεηξαβάζκηαο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο θαη κίαο θιίκαθαο γηα αζέηεζε. Δηδηθφηεξα, ζην  



67 

 

Annex 5 ηεο Βαζηιείαο II (2006), ππάξρνπλ νη εμήο ηέζζεξηο βαζκίδεο αμηνιφγεζεο: 

Strong, Good, Satisfactory, Weak. Γηα ηελ θαηάηαμε ζηελ θαζεκία απφ απηέο 

εμεηάδνληαη νη θάησζη ηδηφηεηεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ: Financial strength, Political 

and legal environment, Transaction characteristics, Asset characteristics, Strength of 

sponsor, Security package. Ζ πηνζέηεζε απηψλ ησλ γεληθψλ γξακκψλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο, ζηελ εθαξκνγή ηεο Δμειηγκέλεο Π.Δ.Γ. γηα ηηο δηαβαζκίζεηο ηνπ ξίζθνπ, ηηο 

θέξλεη θαηά θάπνην ηξφπν πην θνληά κε ηηο Δμσηεξηθέο κνξθέο δηαβάζκηζεο. 

Σέινο, γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθά εζσηεξηθά κνληέια 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ Ρ.D., L.G.D. θαη Δ.Α.D., ζε φ,ηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο ησλ 

δαλεηαθψλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο, ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα πξέπεη λα 

ηαμηλνκνχληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο δηαβαζκίζεηο. Δλ ζπλερεία ν λνκνζέηεο απαηηεί 

ηε ζπλερή θαη ζπλεπή αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πηζησηηθψλ κνληέισλ, έηζη ψζηε λα 

κελ νδεγνχλ ζε ιάζνο απνηειέζκαηα θαη θαη' επέθηαζε ιάζνο δηάξζξσζε ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο ηξάπεδαο. 

 

Πξναπαηηνύκελα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο Ρ.D. 

 

Ζ Βαζηιεία II αλαθέξεη φηη γηα ηνλ ζσζηφ ππνινγηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο αζέηεζεο ηνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ (Ρ.D.) πξνζθέξνληαη ζε κία ηξάπεδα ηξεηο ελαιιαθηηθέο 

κέζνδνη: κε βάζε ηελ εζσηεξηθή γλψζε θαη εκπεηξία πεξί default, κε βάζε έλα 

ζρεδηαζκφ θαη νξγαλσηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηέινο κε 

βάζε ζηαηηζηηθά κνληέια αζέηεζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη 

φηη αλεμάξηεηα απφ ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο Ρ.D. ε ρξνληθή πεξίνδνο ησλ 

δεδνκέλσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ. Σέινο, ε ππνινγηζζείζα δηάξθεηα ηεο Ρ.D. 

(κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο) λα κελ ππεξβαίλεη ην έλα έηνο. 

Δπίζεο, ζε φ,ηη αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ε Βαζηιεία II παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο καθξνρξφληεο κέζεο εθηηκήζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ L.G.D. σο κέζνδν γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Ρ.D. (αιιά θαη ην 

αληίζηξνθν). 

 

Πξναπαηηνύκελα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο L.G.D. 

 

Γηα ηνλ ζσζηφ ππνινγηζκφ ηεο L.G.D. νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ 

πξνζεθηηθά ηελ φπνηα ππάξρνπζα ζρέζε κεηαμχ ηνπ θηλδχλνπ πνπ ν 
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αληηζπκβαιιφκελνο (ή δαλεηδφκελνο) θέξεη θαη ησλ ππαξρνπζψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεψλ ηνπ. Δπίζεο, ε Βαζηιεία II πξνηξέπεη ηηο ηξάπεδεο 

γηα ην θάζε εμεηαδφκελν ζηνηρείν έθζεζεο ηνπο λα κελ παξνπζηάδνπλ ππνινγηζκνχο 

ηεο L.G.D. κηθξφηεξνπο απφ ηνπο κέζνπο καθξνρξφληνπο, θαζψο επίζεο λα είλαη 

πξνζεθηηθέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηξξνή ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ πάλσ ζηε] 

δηακφξθσζε ηεο L.G.D. Παξεκπηπηφλησο, ζηα πξναπαηηνχκελα γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο L.G.D. ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν έιεγρνο νπνηαζδήπνηε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ 

αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο θαη ησλ παξερφκελσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ ηνπ πειάηε. Αλ θάηη ηέηνην ηζρχεη, ν ππνινγηζκφο 

ηεο L.G.D. ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν ζπληεξεηηθφ. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

δπζαξκνλία σξηκφηεηαο κεηαμχ ηεο απαίηεζεο ηεο ηξάπεδαο θαη ηεο φπνηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο ηνπ πειάηε. εκαληηθή επίζεο, γηα ηνλ αθξηβή 

πξνζδηνξηζκφ ηεο L.G.D. θξίλεηαη θαη ε αλαθάκπηνπζα αμία  κεηά απφ ηελ αζέηεζε 

ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα ν ξφινο ηεο είλαη ζεκαληηθφηεξνο 

θαη απφ ην ίδην ην κέγεζνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ, κηαο θαη ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν ε ξεπζηνπνίεζε θαη απνιαβή ησλ εγγπήζεσλ είλαη δπζρεξήο θαη 

ρξνλνβφξα.  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ κάιηζηα ε Βαζηιεία II πξνηείλεη, ζηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, ηελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ απνηειεζκαηηθνχ management 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ ησλ πειαηψλ, ψζηε λα απνθεχγεηαη ην ζπρλφ 

γεγνλφο νη πξαγκαηνπνηεζείζεο (κε βάζε ηελ L.G.D.) δεκηέο σο πνζφ λα μεπεξλνχλ 

ηηο εθηηκψκελεο (φπσο απηέο εθθξάδνληαη ζηα επνλνκαδφκελα απνζεκαηηθά ησλ Tier 

 II). 

Σέινο, πξναπαηηνχκελν γηα ηνλ ζσζηφ θαη απνδεθηφ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο 

L.G.D., εηδηθά γηα ζέκαηα εηαηξηθνχ, ηξαπεδηθνχ θαη θηλδχλνπ ρψξαο, είλαη ηα 

ζηνηρεία ηεο εμεηαδφκελεο έθζεζεο λα κελ είλαη ιηγφηεξα ησλ 7 εηψλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ζε φ,ηη αθνξά δεηήκαηα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, απαηηείηαη ε χπαξμε 

δεδνκέλσλ 5 εηψλ ηνπιάρηζηνλ. 

 

Πξναπαηηνύκελα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο Δ.A.D. 

 

ε φηη αθνξά ηνλ ζσζηφ ππνινγηζκφ ηεο αζέηεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ (E.A.D.) 

ππάξρνπλ ηα πξναπαηηνχκελα γηα ηηο εληφο αιιά θαη ηηο εθηφο Ηζνινγηζκνχ 
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απαηηήζεηο. Γηα ηηο εληφο Ηζνινγηζκνχ απαηηήζεηο, ν ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ ζα 

πξέπεη λα απνξξέεη απφ απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο Δ.Α.D. θαη 

εηδηθά ζηε Θεκειηψδε αλάιπζε. Σν επαίζζεην θνκκάηη ζε απηή ηελ ελφηεηα είλαη ηα 

πξναπαηηνχκελα ζηελ πεξίπησζε ησλ εθηφο Ηζνινγηζκνχ απαηηήζεσλ ζηελ Δμε-

ιηγκέλε πξνζέγγηζε. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ ζσζηφ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο Δ.Α.D., νη 

ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη ηα επηπιένλ ρξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

εθηακηεπζνχλ απφ ηνλ δαλεηδφκελν πειάηε ηνπο αθφκα θαη κεηά απφ ηελ θήξπμε ηνπ 

ζε ρξενθνπία. 

Έηζη, γηα ηνλ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξν ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο αζέηεζεο 

ηεο ππνρξέσζεο Δ.Α.D., εηδηθά ζηελ Δμειηγκέλε πξνζέγγηζε, πξνηείλεηαη απφ ηε 

Βαζηιεία II ε ρξήζε κηαο καθξνρξφληαο κέζεο Δ.Α.D. πνπ ζα αλαθέξεηαη ζε 

νκνηνγελή νκάδα πειαηψλ. Μάιηζηα ζε πεξίπησζε πνπ ε ηξάπεδα αλαγλσξίζεη ηελ 

χπαξμε θάπνηαο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ρξενθνπηψλ θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηεο Δ.Α.D. ηφηε ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί κία πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε 

ζηηο εθηηκήζεηο ηεο. Δπίζεο, ζπληζηάηαη ζηηο ηξάπεδεο λα είλαη ζε ζέζε φζν κπνξνχλ 

λα απνζπλζέηνπλ ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο Δ.Α.D. Γηα 

παξάδεηγκα, λα έρνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ππνινγίδνπλ επαίζζεηα ζηνηρεία φπσο ηνλ ιφγν ηεο ηξέρνπζαο ππνρξέσζεο ελφο 

πειάηε σο πξνο ηηο αλνηθηέο πηζησηηθέο γξακκέο πξνο απηφλ θ.ιπ. 

ε φ,ηη αθνξά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

Δ.Α.D., ε Βαζηιεία II δεηά λα αθνινπζεζεί ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ εθηίκεζε ηεο 

L.G.D. Γειαδή, ζηελ πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ηεο ηξάπεδαο ζε εηαηξηθφ, ηξαπεδηθφ ή 

ζε θίλδπλν ρψξαο, απαηηείηαη ε χπαξμε ζηνηρείσλ επηά εηψλ ηνπιάρηζηνλ, ελψ γηα ηα 

δεηήκαηα ιηαληθήο ηξαπεδηθήο απαηηείηαη ε χπαξμε δεδνκέλσλ πέληε εηψλ 

ηνπιάρηζηνλ. 

Πξνρσξνχκε ηψξα -ζην πιαίζην ηεο Π.Δ.Γ.- ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ζηαζκηζκέλεο έθζεζεο ηεο ηξάπεδαο, θαηά θαηεγνξία ηξαπεδηθήο απαίηεζεο. θαζψο 

επίζεο θαη ηεο απνξξένπζαο θεθαιαηαθήο ηεο ρξέσζεο.  

 

 

4.4.3.  Ο ππνινγηζκόο ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ζηελ Π.Δ.Γ. (θαηά 

θαηεγνξία) 
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•  Η πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ζε εηαηξηθό, ηξαπεδηθό θαη θίλδπλν ρώξαο 

 

ηελ εμειηγκέλε Π.Δ.Γ.  

«ηελ ελφηεηα απηή, κε ηε βνήζεηα ησλ εζσηεξηθά ππνινγηζζεηζψλ παξακέηξσλ 

(Ρ.D., L.G.D., Δ.Α.D.), πξνρσξνχκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

Βαζηιεία II ππνινγίδεη ην ζηαζκηζκέλν ξίζθν (R.W.Α.) θαη ηελ απνξξένπζα 

θεθαιαηαθή ρξέσζε (ζηα Tier Η θαη II), γηα επελδχζεηο-εθζέζεηο κηαο ηξάπεδαο ζε 

δάλεηα εηαηξεηψλ, ζε άιιεο ηξάπεδεο ή θαη ζε νκφινγα δηαθφξσλ ρσξψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, κέζα ζε έλα καζεκαηηθφ ζχζηεκα εμηζψζεσλ, ζα έρνπκε: 

    1 – e
-50 x P.D   

1 – e
-50 x P.D 

 

Correlation (R) = 0,12 x ---------------------  + 0,24 x (1-   ----------------  )      (17.Η) 

1 – e
-50    

1 – e
-50  

Maturity adjustment (b)  =  (Pa – Pb x Ln (P.D.)
2                                       

(17.II) 

 

Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο (Κ) (σο %) = 

          G(P.D.)      R             1 + (M- 2,5) x b 

(L.G.D. x N (----------- + (--------)
0,5

  x G (0,999)) – P.D. x L.G.D.)x ----------------------

           (1-R)
0,5  

  (1-R)       1 – 1,5 x b 

 

      (17.III) 

 

ηνηρεία ζηαζκηζκέλνπ ξίζθνπ (σο πνζό) = Κ x 12,5 x Δ.Α.D. 

(R.W.A.: Risk Weighted Assets)                                                                    (17.IV) 

 

Κεθαιαηαθή ρξέσζε = 8% x R.W.A. (σο πνζό))                                            (17.\/) 

 

φπνπ: 

Ν(ρ):  ε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο κηαο ηππνπνηεκέλεο θαλνληθήο ηπραίαο 

κεηαβιεηήο. Ζ πηζαλφηεηα δειαδή λα είλαη κηα θαλνληθή ηπραία κεηαβιεηή, κε κέζν 

0 θαη δηαθχκαλζε 1, κηθξφηεξε ή ίζε κε x θαη  

G(Ε):  ε αληίζηξνθε αζξνηζηηθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο κηαο ηππνπνηεκέλεο 

θαλνληθήο ηπραίαο κεηαβιεηήο, δειαδή ε ηηκή ηνπ x, ψζηε Ν(x) = z. 
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Ζ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, Ρ.D., ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ή ηνπ ηξαπεδηθνχ ξίζθνπ, ιακβάλεη πάληνηε ηελ πςειφηεξε 

ελαιιαθηηθή ηηκή (σο %) πνπ παξάγεηαη κεηαμχ ηεο κεγαιχηεξεο ηηκήο πνπ κπνξεί λα 

έρεη έλαο αληηζπκβαιιφκελνο κηαο ηξάπεδαο -κε βάζε ην εζσηεξηθό ζχζηεκα 

αμηνιφγεζήο ηεο- γηα ηελ πηζαλφηεηα αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο θαη ελφο ειαρίζηνπ πνζνζηνχ ηεο ηάμεο ηνπ 3% (ή 

0,03). Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θξαηψλ, κε βάζε ην πξναλαθεξφκελν εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, απνδίδεηαη ρσξίο θάπνην πεξηνξηζκφ ζηνλ ππφρξεν ε 

κεγαιχηεξε δπλαηή πνζνζηηαία ηηκή γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο. 

Δπίζεο, αμίδεη εδψ λα αλαθέξνπκε φηη νη «θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο» πνπ 

εθηηκνχληαη ζηελ εμίζσζε (17.ΗΗΗ) εθθξάδνληαη σο πνζνζηφ (%), ελψ ε «θεθαιαηαθή 

ρξέσζε» ηεο εμίζσζεο (17.V) σο πνζφ. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε 

εδψ φηη ε παξαγφκελε, απφ ην παξαπάλσ ζχζηεκα εμηζψζεσλ, θεθαιαηαθή ρξέσζε 

ησλ Σier Η θαη II αλαθέξεηαη ζε κε πξνζδνθψκελεο δεκηέο. 

 

ηε Θεκειηώδε Π.Δ.Γ. 

Δάλ νη ηξάπεδεο πνπ δαλείδνπλ ζε άιιεο ηξάπεδεο, ζε εηαηξείεο ή ζε θξάηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε Θεκειηώδε Π.Δ.Γ. γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο 

ρξέσζεο, απηφ ζα ζεκαίλεη φηη είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζνπλ ηελ ΡD ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έθζεζήο ηνπο. Αλ βέβαηα ηα ζπλνδεπηηθά ερέγγπα ηεο ελ ιφγσ 

έθζεζεο δελ είλαη αλαγλσξηζκέλα, νη ηξάπεδεο απηέο είλαη ππνρξεσκέλεο ζην 

καζεκαηηθφ ζχζηεκα εμηζψζεσλ 17.I—17.\/ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ L.G.D. = 45%. Αλ 

φκσο ηα ζπλνδεπηηθά ερέγγπα είλαη αλαγλσξηζκέλα, ηφηε ε L.G.D. ππνινγίδεηαη φπσο 

ηελ παξνπζηάζακε ζηελ ελφηεηα 4.4.1» [2]. 

 

Η ππν-πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ζε εηδηθό εηαηξηθό θίλδπλν 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ε πεξίπησζε πνπ νη ηξάπεδεο αλ θαη δαλείδνπλ ζε επηρεηξήζεηο 

δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εζσηεξηθνχ ππνινγηζκνχ ηεο Ρ.D.  ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε 

δελ εθαξκφδεηαη νχηε ε Θεκειηώδεο νχηε ε Δμειηγκέλε Π.Δ.Γ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο II κάο πξνκεζεχεη ηνλ θάησζη πίλαθα ζηαζκηζκέλνπ ξίζθνπ 

ν νπνίνο θαη εθαξκφδεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 
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Πίλαθαο 11
νο

 : ηαζκηζκέλν ξίζθν (R.W.A.) γηα ππνινγηζκό κε πξνζδνθώκελσλ 

δεκηώλ ζε εηδηθό εηαηξηθό ξίζθν 

Καηεγνξία Strong Good Satisfactory Weak Default 

ηαζκηζκέλν ξίζθν 

(αμηνιόγεζε) 

ΒΒΒ- 

ή 

θαιχηεξα 

ΒΒ+ 

έσο 

ΒΒ 

ΒΒ-έσο Β+ Β έσο 

C- 

Με 

δηαζέζηκα 

ηαζκηζκέλν ξίζθν 

(%) 

70% 90% 115% 250% 0% 

Πεγή: Βasel Committee on Banking Supervision (2006). 

 

Με ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ εηδηθήο εηαηξηθήο 

έθζεζεο κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε απεπζείαο ππνινγηζκφ ηεο αληηζηνηρνχζαο 

θεθαιαηαθήο ρξέσζεο γηα ηελ ηξάπεδα. Γηα παξάδεηγκα, εάλ βαζκνινγήζνπκε έλαλ 

δαλεηζκφ ζε κηα εηαηξεία σο Good, ηφηε ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 11, ζα ηνπ 

απνδψζνπκε R.W. = 90%. Δλ ζπλερεία γηα λα θζάζνπκε ζηελ θεθαιαηαθή ρξέσζε 

πνπ παξάγεηαη πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην πνζνζηφ απηφ (90%) κε ην πνζφ ηεο 

έθζεζεο ηεο ηξάπεδαο θαη ην παξαγφκελν απνηέιεζκα κε ηνλ ζπληειεζηή θε-

θαιαηαθήο επάξθεηαο (8%). Σν ηειηθφ πνζφ είλαη απηφ πνπ ζα δηαθξαηείηαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο σο Tier  Η ή/θαη II. ε απιή αιγεβξηθή κνξθή ζα έρνπκε: 

(90%) x (8%) x ππνινγηζκέλν πνζφ ηεο έθζεζεο = θεθαιαηαθή ρξέσζε ηεο ηξάπεδαο. 

 

Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ρξενθνπία ζηελ εμεηαδφκελε επέλδπζε ηεο 

ηξάπεδαο, ηφηε έρνπκε R.W.Α. = 0% θαη δελ κηιάκε πιένλ γηα απξνζδφθεηεο δεκίεο  

αιιά γηα πξαγκαηνπνηεζείζεο θαη άξα ε ηξάπεδα πξέπεη λα έρεη φιν ην πνζφ ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο. 

 

Η ππν-πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ζε πςειήο δηαθύκαλζεο εκπνξηθά real estate 

 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ηεο ηξάπεδαο φπνπ ε ηξάπεδα δελ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο Ρ.D., ε Βαζηιεία II πξνηείλεη ηνλ θάησζη πίλαθα 

εμσγελνχο ζηαζκηζκέλνπ ξίζθνπ  γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ πνπ ζα επηηξέςεη 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κε πξνζδνθψκελσλ δεκηψλ . 
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Πίλαθαο 12
νο

 : ηαζκηζκέλν ξίζθν (RWA) γηα ππνινγηζκό κε πξνζδνθώκελσλ 

δεκηώλ ζε ξίζθν εκπνξηθνύ real estate 

Καηεγνξία Strong Good Satisfactory Weak Default 

ηαζκηζκέλν ξίζθν 

(%) 

95% 120% 140% 250% 0% 

Πεγή: Βasel Committee on Banking Supervision (2006). 

 

Ζ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηφζν ηνπ RWA σο πνζνχ, φζν θαη ηεο θεθαιαηαθήο 

ρξέσζεο πνπ ζα δηαθξαηείηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο, είλαη ε ίδηα πνπ 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Μάιηζηα ξεηψο επηζεκαίλεηαη απφ ηε Βαζηιεία II φηη νη 

ηξάπεδεο εθείλεο νη νπνίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζνπλ εζσηεξηθά ηηο 

παξακέηξνπο Δ.Α.D. θαη L.G.D. νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο εμσγελψο 

παξερφκελνπο ηξφπνπο  ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. 

 

• Η πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ζε ιηαληθή ηξαπεδηθή 

ηελ πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ζε ιηαληθή ηξαπεδηθή δελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

δηαρσξηζκνχ ζε Θεκειηώδε θαη Δμειηγκέλε Π.Δ.Γ. Δθαξκφδεηαη απιψο (κε βάζε ηελ 

εμεηαδφκελε ππν-θαηεγνξία) θάπνηα ηξνπνπνηεκέλε έθθξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

εμηζψζεσλ 17.Η-17.V 

Δπηπξνζζέησο, φπσο αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα 4.3, ε θαηεγνξία έθζεζεο ηεο 

ηξάπεδαο έλαληη ιηαληθήο ηξαπεδηθήο πεξηιακβάλεη ηελ ππνθαηεγνξηνπνίεζε ζε 

κηθξνχ θαη κεγάινπ θφζηνπο ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηελ 

εηδηθή αλεμάξηεηε θαηεγνξία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλαλεψζηκσλ πηζησηηθψλ 

απαηηήζεσλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο. Παξ' φια απηά ζηελ Π.Δ.Γ. ππάξρεη κηα κηθξή 

απφθιηζε απφ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη νη 

ππνθαηεγνξίεο ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ησλ πνηνηηθά αλαλεψζηκσλ πηζησηηθψλ 

απαηηήζεσλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη, ηέινο, ησλ ινηπψλ πξντφλησλ ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο. Αμηνζεκείσην είλαη λα αλαθέξνπκε εδψ φηη ζε φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ Δμειηγκέλε Π.Δ.Γ. δελ ππάξρεη εμίζσζε γηα ηελ 

πξνζαξκνγή σξηκφηεηαο (Maturity adjustment) (17.ΗΗ). 
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Η ππν-πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ηεο ηξάπεδαο ζε ζηεγαζηηθά δάλεηα 

ε πεξίπησζε έθζεζεο ηεο ηξάπεδαο ζε ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε 

ρξενθνπία, νη εμηζψζεηο (17.I) θαη (17.III), ηεο «ζπζρέηηζεο» θαη ησλ «θεθαιαηαθώλ 

απαηηήζεσλ» ηνπ αξρηθνχ καζεκαηηθνχ κνληέινπ εκθαλίδνπλ θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

Correlation (R) = 0,15                                (17.Ηβ) 

θαη  

 

          G(P.D.)      R              

(L.G.D. x N (----------- + (--------)
0,5

  x G (0,999)) – P.D. x L.G.D.          

         (1-R)
0,5  

  (1-R)        

          (17.ΗΗΗβ). 

Οη ππφινηπεο εμηζψζεηο παξακέλνπλ σο έρνπλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο 

ρξέσζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία. 

 

 

• Η πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμίεο  

ηελ ελφηεηα απηή αλαδεηνχκε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο ρξέσζεο ηεο 

ηξάπεδαο ιφγσ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμίεο. Όπσο αλαθέξακε 

θαη ζηελ παξάγξαθν 4.3, κηα ηέηνηα ηνπνζέηεζε θαιχπηεη ζπκκεηνρέο ηεο ηξάπεδαο 

ζε θάπνηεο κε εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο αιιά θαη ηνπνζεηήζεηο ηεο 

ηξάπεδαο ζε εηζεγκέλεο κεηνρέο ή νκφινγα εηαηξεηψλ πνπ φκσο δελ έρνπλ ηνλ ρα-

ξαθηήξα άκεζεο αγνξαπσιεζίαο απφ ηελ ηξάπεδα θαη έηζη σο αμίεο δελ αλάγνληαη ζε 

απηφ ην ραξηνθπιάθην ηεο. 

Σν δεηνχκελν ζε απηή ηελ θαηεγνξία απαηηήζεσλ είλαη ν ππνινγηζκφο ηφζν 

ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ηνπο ξίζθνπ φζν θαη ηεο αληηζηνηρνχζαο θεθαιαηαθήο ρξέσζεο. 

χκθσλα κε ηε Βαζηιεία II, ππάξρνπλ δχν κέζνδνη κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζζεί ην ζηαζκηζκέλν ξίζθν ηεο ηξάπεδαο ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

απαηηήζεσλ: ε market based θαη ε Ρ.D./L.G.D. κέζνδνο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε (market based) έρνπκε δχν επηκέξνπο ηξφπνπο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ξίζθνπ: ηελ απιή θαη ηελ κέζνδν ησλ εζσηεξηθώλ 

κνληέισλ. 
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Ζ market based κέζνδνο 

 

«Ζ απιή πξνζέγγηζε είλαη θάηη αληίζηνηρν κε απηφ πνπ πεξηγξάςακε ζηηο 

πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο σο Θεκειηώδε Π.Δ.Γ. Αλαιπηηθφηεξα, γηα κελ ηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο ηνπο απνδίδεηαη έλα ex ante πνζνζηφ ζηαζκηζκέλνπ ξίζθνπ 

ηεο ηάμεο ηνπ 300%, γηα δε ηηο φπνηεο ππφινηπεο (κε εηζεγκέλεο) αμίεο ην πνζνζηφ 

απηφ γίλεηαη 400%. Σν πνζνζηφ απηφ πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ ζπληειεζηή 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (π.ρ. C.R.= 0,08 ή 8%) καο δίλεη κηα πνζνζηηαία έθθξαζε 

(%) ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαθξαηνχληαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο (αληίζηνηρν απηνχ πνπ ζηελ εμίζσζε (17.III) νλνκάδεηαη 

«θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (Κ)»). Δλ ζπλερεία ηνλ ζπληειεζηή απηφ ζα πξέπεη λα ηνλ 

πνιιαπιαζηάδνπκε κε ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ηνπνζεηήζακε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

επέλδπζε (δειαδή ηελ Δ.Α.D.). 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε επελδπηηθήο ηνπνζέηεζεο ηεο ηξάπεδαο ζε 

κία ρξεκαηηζηεξηαθή κεηνρή, ε πνζνζηηαία έθθξαζε ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ 

απφ κέξνπο ηεο ηξάπεδαο ζα είλαη: 300% x 8% = 24% (ή 0,24) = Κ. Απφ ην ζεκείν 

απηφ θαη κεηά κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο εμηζψζεηο (17.ΗV) θαη (17.V), αθνχ 

έρνπκε φιεο ηηο αλαγθαίεο παξάκεηξνπο, γεγνλφο πνπ ζα καο επηηξέςεη λα θζάζνπκε 

ζην ηειηθφ πνζφ θεθαιαηαθήο ρξέσζεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαθξαηείηαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ ελ ιφγσ κεηνρή. ε πην πξαθηηθφ επίπεδν, 

γλσξίδνληαο φηη νη «θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο (Κ)» απφ κέξνπο ηεο ηξάπεδαο (=24%), 

ηηο πνιιαπιαζηάδνπκε κε ην πνζφ ηεο επέλδπζεο (π.ρ. 30.000€ ζε απηή ηε κεηνρή) 

θαη βξίζθνπκε ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θεθαιαηαθή ρξέσζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ ηεο ηξάπεδαο (24% (0,24) ρ 30.000€ = 7.200€, θεθαιαηαθή ρξέσζε). 

Ζ δεχηεξε κέζνδνο -ησλ εζσηεξηθώλ κνληέισλ- έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε 

ηεο Value at risk (VaR) κεζνδνινγίαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο  ρξέσζεο ησλ ηδίσλ απφ 

κία ηνπνζέηεζε ηεο ηξάπεδαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμίεο. Πην 

αλαιπηηθά, κέζσ ηεο VaR πξνζέγγηζεο ε ηξάπεδα ππνινγίδεη ηε δπλεηηθή δεκηά πνπ 

ζα πξνθχςεη απφ ηελ έθζεζε ηεο ζε θάπνηα αμία, κεηξψληαο ζε πνζνζηφ 99% (one 

tailed), επί ηεο δηαθνξάο ησλ απνδφζεσλ ηεο απαίηεζεο απηήο απφ ηελ  risk free 

απφδνζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξίδεη ηελ Δ.Α.D. ηεο ηξάπεδαο (θαη κέζσ ηεο 

εμίζσζεο (11) θαη ηελ L.G.D.) ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ελ ζπλερεία ζηελ 

εμίζσζε (17.ΗV), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζηαζκηζκέλεο ηεο έθζεζεο σο πνζφ. Σέινο, 

κε ηε ρξήζε ηεο εμίζσζεο (17.V) νδεγνχκαζηε θαη ζηελ αληηζηνηρνχζα θεθαιαηαθή 
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ρξέσζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε (ζηελ πεξίπησζε απηή ηα equities ηεο 

ηξάπεδαο).  

Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη, ζχκθσλα κε ηε Βαζηιεία II, ζηε κέζνδν ησλ 

εζσηεξηθψλ κνληέισλ ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο (πιαθφλ) φηη ν πξνθχπησλ ζπληειεζηήο 

ησλ «θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ (Κ)» ηεο εμίζσζεο (17.III), πνπ ππνινγίδεηαη κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ ησλ εζσηεξηθώλ κνληέισλ (VaR) δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ απιή κέζνδν, εάλ 

ρξεζηκνπνηνχζακε έλα ex ante πνζνζηφ ζηαζκηζκέλνπ ξίζθνπ ηεο ηάμεο ηνπ 200% 

γηα ηηο εηζεγκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο θαη 300% γηα ηηο ππφινηπεο αμίεο» [2]. 

 

Ζ Ρ.D./L.G.D. κέζνδνο 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ έθζεζε ηεο ηξάπεδαο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμίεο, είλαη αληίζηνηρε κε ηελ πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ζε 

εηαηξηθό ξίζθν ζηα πιαίζηα κηαο Π.Δ.Γ. Όκσο, εθφζνλ ε ηξάπεδα δελ έρεη δαλείζεη 

ηελ εμεηαδφκελε εηαηξεία αιιά απιψο έρεη αγνξάζεη κεηνρέο ηεο (π.ρ. ζπκκεηνρή ζηα 

ίδηα ηεο), ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηάζεη ην πνζφ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ξίζθνπ πνπ ζα 

πξνέθππηε απφ ηελ εμίζσζε (17.ΗV), αλ εθαξκφδακε ηε καζεκαηηθή θφξκνπια ηεο 

πεξίπησζεο ησλ εηαηξηθψλ δαλείσλ κε 1,5. 

 Δπίζεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο (17.Η-17.V) γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο θεθαιαηαθήο ρξέσζεο απφ ηελ ηξάπεδα ππάξρνπλ θαη θάπνηνη 

επηπιένλ πεξηνξηζκνί. πγθεθξηκέλα ζηελ εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο (17.III) ε 

παξάκεηξνο L.G.D, ζε φ,ηη αθνξά ηελ έθζεζε ηεο ηξάπεδαο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αμίεο, ζα παίξλεη ηελ ex ante ηηκή ηνπ 90%. Δπηπιένλ, ε Βαζηιεία II ζεσξεί φηη 

ππάξρεη θαη έλα Μaturity adjustment (b) πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ζα 

θηάλεη ex ante ηα 5 έηε. 

Δπηπξνζζέησο, ε ππνινγηζζείζα, κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν, θεθαιαηαθή 

ρξέσζε δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ ζα παίξλακε εάλ νη 

εμεηαδφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμίεο είραλ έλα ex ante ζηαζκηζκέλν ξίζθν ίζν κε 

100%. εκεησηένλ φηη ειάρηζην ζηαζκηζκέλν ξίζθν 100% νξίδεηαη ξεηψο γηα: 

1.       Δηζεγκέλεο κεηνρέο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη εκπηζηνζχλε θαη ζηηο νπνίεο δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε θεθαιαηαθψλ θεξδψλ -κε ηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο 

ππεξηίκεζεο- ζην άκεζν κέιινλ, αιιά θαη καθξνρξφληα ηα φπνηα θεθαιαηαθά θέξδε 

δελ μεθεχγνπλ απφ ηε γεληθή ηάζε. 
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2.       Με-εηζεγκέλεο ηδησηηθέο κεηνρέο, ε αμία ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ 

θαζνξηζκέλεο πεξηνδηθφηεηαο ρξεκαηνξξνέο, αλεμάξηεηα απφ θεθαιαηαθά θέξδε, 

θαη καθξνρξφληα ηα θέξδε απηά δελ μεθεχγνπλ απφ ηε γεληθή ηάζε. 

Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αμίεο (π.ρ. ζέζεηο ζε παξάγσγα) ε 

«θεθαιαηαθή ηνπο ρξέσζε», ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν Ρ.D./L.G.D., δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξε ηεο «ρξέσζεο» πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ απιή κέζνδν, εάλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ζηαζκηζκέλν πνζνζηφ ξίζθνπ ηεο ηάμεο ηνπ 200%, γηα 

εηζεγκέλεο αμίεο, θαη έλα πνζνζηφ 300% γηα ηηο ππφινηπεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αμίεο. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν, δελ επηηξέπεηαη λα πξνθχςεη 

επαγσγηθά (δειαδή απφ ην γηλφκελν ησλ «θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ (Κ)» επί 12,5) 

γηα θάπνηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αμία έλα ζηαζκηζκέλν ξίζθν πνπ λα θζάζεη ή λα 

ππεξβεί ην 1.250%. Μηα ηέηνηα ηηκή ζα ηζνδπλακνχζε νπζηαζηηθά κε νιηθή αθαίξεζε 

ηνπ πνζνχ ηεο απαίηεζεο -ζαλ λα επξφθεηην γηα write off ή αιιηψο γηα πξνζδν-

θψκελεο δεκίεο - απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ηξάπεδαο. Μάιηζηα ε αθαίξεζε απηή ζα 

γηλφηαλ 50% απφ ηα Σier Η θαη 50% απφ ηα Tier  II. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία, ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ απηή. 

Απφ ην πξψην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, πνπ είλαη νπζηαζηηθά ηα ηξία πξψηα 

θεθάιαηα, δηαπηζηψλνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ζπκθσληψλ ηεο Βαζηιείαο Η θαη ΗΗ. 

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα επηδηψθνπλ  ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλνπλ 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. Απηφ ην ζθνπφ εληζρχνπλ ε Βαζηιεία Η θαη ΗΗ. Δίδακε 

φηη ν άκεζνο ζθνπφο ηεο Βαζηιείαο Η ήηαλ ε νκνγελνπνίεζε ηεο επνπηείαο πάλσ ζηνλ 

ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ δηεζλψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Αλαπφθεπθηα ε Βαζηιεία Η είρε θαη θάπνηα αδχλαηα ζεκεία, γηα ηα νπνία αζθήζεθε 

θξηηηθή θαη δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκθψλνπ. Έηζη 

πξνέθπςε ε Βαζηιεία ΗΗ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη έλαο πεξηεθηηθφο 

ηξφπνο κέηξεζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Πέξα απφ ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ, ππήξραλ θαη ζεκαληηθέο αδπλακίεο, 

νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζή ηνπ θαη ζηελ εηζαγσγή ελφο λένπ πιαηζίνπ γηα 

ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα.  

 ηε ζπλέρεηα, ζην ηέηαξην θεθάιαην, αλαιχνληαο ηηο δχν βαζηθέο 

κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο, νη νπνίεο είλαη ε Σππνπνηεκέλε κέζνδνο 

θαη ε πξνζέγγηζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαβάζκηζεο, θαηαιήγνπκε ζε θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα. Οη δχν κέζνδνη παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία αιιά θαη 

αξθεηέο δηαθνξέο, κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο Δζσηεξηθήο Γηαβάζκηζεο λα ζεσξείηαη πην 

εμειηγκέλε απφ ηελ Σππνπνηεκέλε κέζνδν. Απηφ βέβαηα ζπλεπάγεηαη θαη κεγαιχηεξε 

πνιππινθφηεηα ζηνπο απαηηνχκελνπο ππνινγηζκνχο ηεο πξνζέγγηζεο Δζσηεξηθήο 

Γηαβάζκηζεο. Κάζε κία απφ ηηο δχν κεζφδνπο έρεη πιενλεθηήκαηα θαηά ηε ρξήζε ηεο 

αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. Ζ επηινγή κεζφδνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα πιεξνί ην εθάζηνηε ηξαπεδηθφ ίδξπκα γηα ην νπνίν 

γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. 
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