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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η καταγραφή και µελέτη των 

ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων ως προς τα εργαλεία, τις µεθόδους και τα µέτρα 

διαχείρισης κινδύνου που αυτές εφαρµόζουν. Σε θεωρητικό επίπεδο γίνεται αναφορά 

στην ιστορική εξέλιξη της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Τ∆∆) και στη 

συνέχεια στην Επιτροπή της Βασιλείας η οποία εδρεύει σε αυτή. Πραγµατεύεται το 

πλαίσιο που διέπει τα Σύµφωνα της Βασιλείας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και την εφαρµογή του 

Συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας για την εποπτεία των τραπεζών στην 

Ελληνική πραγµατικότητα. Στόχος είναι να ερευνηθούν οι πρακτικές που ακολουθούν 

τα Πιστωτικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο, µε έµφαση 

στην Εθνική, στην Alpha Bank, στη Eurobank, στην Τράπεζα Πειραιώς και στο 

Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου, και να διαπιστωθεί κατά πόσο οι πρακτικές αυτές 

συνάδουν µε τις διατάξεις του Συµφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας. Τα 

ερευνητικά δεδοµένα συλλέχθηκαν από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 

2011 των πέντε Τραπεζικών Οµίλων. Μέσα από τις οικονοµικές καταστάσεις 

επιδιώχθηκε να εξεταστεί η κεφαλαιακή επάρκεια, ο πιστωτικός κίνδυνος, 

λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος της αγοράς. Οι ερευνητικές αναλύσεις, που 

αφορούν τους κινδύνους αλλά και την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών 

ιδρυµάτων µπορούν να επιβεβαιωθούν πλήρως, καθώς ακολουθούν πιστά τους 

κανόνες που έχει ορίσει η Συµφωνία της Βασιλείας. Επιβεβαιώνεται, ουσιαστικά το 

ότι η κεφαλαιακή επάρκεια για όλους τους Οµίλους είναι µεγαλύτερη από το 

ελάχιστο ποσοστό του 8%, αφού σχεδόν όλες θα στηριχθούν κεφαλαιακά από το 

Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Στήριξης.  Από την ανάλυση προέκυψε ότι εµφανίζουν 

παρόµοια στοιχεία στις ανακοινώσεις τους για τους υπόλοιπους κινδύνους. 

Συµπερασµατικά, µελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν να δώσουν περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους και την κεφαλαιακή επάρκεια. 
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Abstract 

 

The purpose of this dissertation is the recording and study of the Greek Banking 

establishments as far as the tools, methods and risk management measures that these 

banks apply. On a theoretical level, reference is made on the historical development of 

the Bank for International Settlements (BIS) as well as the Basel Committee which 

has its seat in it. The dissertation deals with the context that rules the Basel I, II,III and 

also deals with the application of the Settlement of the Basel Committee on Banking 

Supervision within the Greek reality. The goal is to research the practices followed by 

credit institutions which are activated in Greece , with emphasis on National bank of 

Greece, Alpha bank, Eurobank, Bank of Piraeus and the Bank of Cyprus and to find 

out to which extent these practices comply with the conditions of the Royal 

Committee Settlement. The research data were collected by the annual financial 

reports of 2011 of the five banking institutions. The aim of these financial reports was 

to test the capital adequacy, the credit risk, the functional risk and the risk of the five 

banking groups. Through the statements pursued to examine the capital adequacy, 

credit risk, operational risk and market risk. The research analyses concerning the 

risks but also the capital adequacy of the credit institutions can be totally verified, as 

they follow exactly the rules set by the Basel. It is confirmed that capital adequacy for 

all the banking institutions is bigger than the minimum rate of 8 %( per cent), since all 

of them will be based on capitals provided by the Financial Stability Fund. As it 

turned out from the analysis, there are similar data in the announcements about other 

risks. In conclusion, future research could provide more information regarding risks 

and capital adequacy. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές, που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια, 

συνέβαλαν στη δηµιουργία ενός νέου πλαισίου χρηµατοοικονοµικών κανόνων και 

λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων. Παράγοντες όπως, η νοµισµατική 

ενοποίηση, η απελευθέρωση των χρηµαταγορών, οι διεθνείς τραπεζικοί κανονισµοί, 

οι εποπτικές αλλαγές, η τεχνολογική εξέλιξη, δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη 

διαµόρφωση µιας νέας ευρωπαϊκής χρηµατοοικονοµικής λογικής και πρακτικής. Οι 

µεταβολές που συντελέστηκαν και οι µεταρρυθµίσεις που θα εξακολουθούν να 

υφίστανται στο άµεσο µέλλον, έχουν επιπτώσεις που εκτείνονται όχι µόνο στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, αλλά και στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας. 

 Η Εποπτεία των Τραπεζών έχει µακραίωνη ιστορία και αποσκοπεί στην 

πρόληψη ή αντιµετώπιση των οικονοµικών κρίσεων µε τον πλέον ανώδυνο τρόπο. Η 

χρηµατοοικονοµική κρίση που ξέσπασε µε ένταση στην Αµερική το φθινόπωρο του 

2008, µετατράπηκε σε οικονοµική κρίση που επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη. Και 

αυτό γιατί η κατάρρευση της επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers προκάλεσε 

ισχυρούς κλυδωνισµούς στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, καθώς χάθηκε η 

εµπιστοσύνη στο ίδιο το σύστηµα. Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι, τα τελευταία 

χρόνια οι αγορές αναζητούν ηρεµία. Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει ο Β. Ράπανος  

«Το φάρµακο για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης αναζητήθηκε στην ενίσχυση της 

εποπτείας (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη ριζική µεταρρύθµιση του 

ευρωπαϊκού συστήµατος χρηµατοπιστωτικής εποπτείας) και στην ενίσχυση της 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, θέτοντας φραγµούς στην ανεξέλεγκτη 

µόχλευση». 

 Οι περισσότερες κυβερνήσεις για να την αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά 

πήραν πρωτοφανή µέτρα µε µαζικές παρεµβάσεις, τόσο για την παροχή ρευστότητας 

όσο και για να διασώσουν τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες που κατέρρεαν. 

Ωστόσο, τα µεγάλα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και η σηµαντική αύξηση του 

δηµόσιου χρέους δηµιουργούν νέες πιέσεις στις διεθνείς χρηµαταγορές. Επίκεντρο 

της δηµοσιονοµικής κρίσης αναδείχτηκε, δυστυχώς, η χώρα µας, η οποία µε το 
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µεγάλο δηµόσιο χρέος της και το πρωτοφανές δηµοσιονοµικό έλλειµµα το 2009, 

προκάλεσε τις άνευ προηγουµένου υποβαθµίσεις των οίκων αξιολόγησης και 

επιπλέον χρησιµοποιήθηκε ως πεδίο δοκιµασίας για την ίδια την Ευρωζώνη. 

Μετά τη συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η οικονοµία µας έχει µπει σε µια 

πορεία επώδυνης αλλά αναγκαίας προσαρµογής. Μέσα σε αυτή τη δίνη, οι ελληνικές 

τράπεζες δέχτηκαν τις συνέπειες της κρίσης. Το τραπεζικό σύστηµα επηρεάστηκε 

από την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση και δοκιµάζεται λόγω της 

δηµοσιονοµικής κρίσης και των συνεχών υποβαθµίσεων που υφίσταται από τους 

οίκους αξιολόγησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ Τ∆∆ 

 

 

2.1. Η Ίδρυση της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών 

 

Η τράπεζα των τραπεζών ή διαφορετικά η Τράπεζα των ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών 

µε έδρα την Βασιλεία, λειτουργεί ουσιαστικά σαν την κεντρική τράπεζα όλων  

των τραπεζών. Η πόλη αυτή της Ελβετίας είναι γνωστή από τους κανόνες που 

θεσπίζονται για το διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε την ονοµασία  

Βασιλεία 1. Η κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών είναι ένας διεθνής 

οργανισµός ο οποίος διαχειρίζεται ένα µέρος των διεθνών συναλλαγµατικών 

αποθεµάτων.  

Η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών ιδρύθηκε το 1930 από τις κεντρικές 

τράπεζες του Βελγίου ,της Γερµανίας της Γαλλίας ,της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας, 

καθώς επίσης και από δύο οµίλους ιδιωτικών τραπεζών των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. 

Είναι το παλαιότερο διεθνές χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα στον κόσµο και παραµένει το 

κύριο κέντρο για τη διεθνή συνεργασία των κεντρικών τραπεζών. 

 Η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών ιδρύθηκε το 1930 για τη διαχείριση 

(«διακανονισµό»), τις πληρωµές αποζηµιώσεων που επιβλήθηκαν στη Γερµανία µε 

τη Συνθήκη των Βερσαλλιών µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο.  Ήδη, όµως, από 

το 1931, που σταµάτησε η πληρωµή των αποζηµιώσεων από την πλευρά της 

Γερµανίας λόγω της τότε οικονοµικής κρίσης, έπαψε να υφίσταται ο λόγος για τον 

οποίο ιδρύθηκε η τράπεζα . Εν τούτοις, συνέχισε τη λειτουργία της αφού 

µετατράπηκε σε κεντρική τράπεζα των κεντρικών τραπεζών µε κύριο ρόλο να 

συντονίζει όλες τις κεντρικές τράπεζες και να επιτυγχάνει τη συνεργασία µεταξύ 

τους. 

Η επιλογή της Ελβετίας για την έδρα της Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών 

ήταν ένας συµβιβασµός από τις χώρες που καθιέρωσαν την Τράπεζα ∆ιεθνών 

∆ιακανονισµών: Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ιαπωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο 

και τις Ηνωµένες Πολιτείες.  Όταν συναίνεση δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τον 

εντοπισµό της Τράπεζας στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες ή το Άµστερνταµ, η 

επιλέχθηκε η Ελβετία.  Ως ανεξάρτητη, ουδέτερη χώρα, η Ελβετία προσφέρει στη 



15 
 

Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών µικρότερη έκθεση σε αθέµιτη επιρροή από 

οποιαδήποτε από τις µεγάλες δυνάµεις.  

Εντός της Ελβετίας, η Βασιλεία επιλέχθηκε, επιπλέον και κυρίως, λόγω της 

θέσης της, µε εξαιρετικές σιδηροδροµικές συνδέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, 

παράµετρος ιδιαίτερα σηµαντική, σε µια εποχή που τα περισσότερα διεθνή ταξίδια 

ήταν µε τρένο.  

 

2.2. Περίοδος του 1930 

 

Παρά την κατάρρευση του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος που προκαλείται από 

τη Μεγάλη Ύφεση και τις αυξανόµενες πολιτικές εντάσεις στη δεκαετία του 1930, 

διοικητές των κεντρικών τραπεζών συνέχισαν να συναντώνται στη Βασιλεία κάθε 

µήνα µέχρι την έναρξη του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου.  Λαµβάνοντας υπόψη 

ότι το πεδίο εφαρµογής για την αποτελεσµατική διεθνή συνεργασία περιορίστηκε 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών προσέφερε 

ένα περιβάλλον στο οποίο οι κεντρικοί τραπεζίτες θα µπορούσαν να διατηρήσουν 

ενεργή επαφή και ανταλλαγή απόψεων.  

Η Τράπεζα συνέχισε να προσφέρει ένα φάσµα χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών σε κεντρικές τράπεζες και γρήγορα απέκτησε φήµη για την οικονοµική 

έρευνα και ανάλυση. Η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, επίσης, δηµιουργήθηκε 

για να ενεργεί ως διαχειριστής για τα Νέα ∆άνεια (διεθνή δάνεια που εκδίδονται για 

τη χρηµατοδότηση των αποζηµιώσεων) και για την προώθηση της συνεργασίας των 

κεντρικών τραπεζών σε γενικές γραµµές. Το θέµα αποζηµιώσεων γρήγορα έσβησε, 

εστιάζοντας τις δραστηριότητες της Τράπεζας εξ ολοκλήρου στη συνεργασία µεταξύ 

των κεντρικών τραπεζών, καθώς επίσης και σε άλλους οργανισµούς κατά την άσκηση 

της νοµισµατικής και χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας.  

 

2.3. Ο ∆εύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος  

 

Με το ξέσπασµα του πολέµου το 1939, δεν ήταν πλέον δυνατό για τους εκπροσώπους 

των εµπόλεµων χωρών να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις στην Τράπεζα ∆ιεθνών 

∆ιακανονισµών, ακόµα και στην ουδέτερη Ελβετία.  Κάποια µέλη, όµως, του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου ήταν πεπεισµένα ότι η Τ∆∆ έπρεπε να διατηρηθεί στη ζωή 

για να βοηθήσει στην οικονοµική και νοµισµατική ανοικοδόµηση µετά τον πόλεµο.  

  Για την επιβίωση της Τράπεζας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να 

αναστείλει όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου κατά τη διάρκεια του 

πολέµου.  Το Συµβούλιο ενέκρινε, επίσης, µια δήλωση ουδετερότητας χωρίς 

τραπεζικές πράξεις. Η Τ∆∆ διατήρησε τις υπηρεσίες της για να βοηθήσει τις 

κεντρικές τράπεζες και τις δικές τις υποχρεώσεις, καθώς, ήταν σύµφωνη µε την 

ουδετερότητα.  

 Οι συνθήκες πολέµου και οι περιορισµοί λόγω της δήλωσης ουδετερότητας 

είχαν ως αποτέλεσµα την ταχεία µείωση των τραπεζικών εργασιών της Τ∆∆. Ο 

µηνιαίος κύκλος εργασιών έπεσε σε ένα µικρό κλάσµα της δραστηριότητας 

προπολεµικά. Κατά τη διάρκεια του πολέµου, η Τ∆∆ συνέχισε να συλλέγει τις 

πληρωµές τόκων που οφείλονταν από τη Γερµανία.  Έρευνες µετά τον πόλεµο 

αποκάλυψαν ότι η γερµανική Reichsbank είχε χρησιµοποιήσει µεγάλες ποσότητες 

χρυσού που είχαν κλαπεί από τις κεντρικές τράπεζες στα κατεχόµενα εδάφη για να 

κάνει τις πληρωµές εν καιρώ πολέµου σε µια σειρά θεσµικών οργάνων, 

συµπεριλαµβανοµένης της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας και της Τ∆∆.  Κατά τη 

διάρκεια του πολέµου, η Τ∆∆ έλαβε, µέσω της γερµανικής, τόκους 3,7 τόνων χρυσού 

που, αργότερα, όπως προέκυψε, είχαν ληφθεί από τις κεντρικές τράπεζες του Βελγίου 

και της Ολλανδίας. Η Τ∆∆ συνεργάστηκε πλήρως µε τις µεταπολεµικές έρευνες και 

επέστρεψε όλο αυτό το χρυσό µέχρι το 1948. 

 

2.4. Η Μεταπολεµική Περίοδος και η Εποχή του Bretton Woods  

 

i.Η Μεταπολεµική Περίοδος 

Η Συµφωνία του Bretton Woods του 1944, ζήτησε την κατάργηση της Τ∆∆.  Υπήρξε 

εκτεταµένη καχυποψία σχετικά µε τις πολεµικές δραστηριότητες της Τ∆∆ και 

ορισµένοι εκτιµούν ότι υπήρχαν ελάχιστα περιθώρια για την Τ∆∆ να διαδραµατίσει 

χρήσιµο ρόλο στο πλαίσιο του Bretton Woods, παράλληλα µε το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) και την Παγκόσµια Τράπεζα.  

 Σε αντίδραση, οι κεντρικές τράπεζες, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, στήριξαν  

έντονα τη διατήρηση της Τ∆∆, που ήταν ένα όργανο στα χέρια των κυβερνήσεων.  Η 

αξιοπιστία της Τ∆∆ είχε περαιτέρω αποκατασταθεί όταν συνεργάστηκε στην έρευνα 
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σχετικά µε την έκδοση του χρυσού που λεηλατήθηκε και την πλήρη αποκατάσταση 

όλων των ποσοτήτων χρυσού που βρέθηκαν στην κατοχή του. 

Οι προσπάθειες του τότε υπουργού οικονοµικών των ΗΠΑ για κλείσιµο της 

τράπεζας λόγω του ναζιστικού της παρελθόντος δεν απέδωσαν. Ταυτόχρονα, ο 

γνωστός οικονοµολόγος Κέινς στάθηκε στο πλευρό της τράπεζας λέγοντας ότι η 

Βασιλεία θα βοηθούσε στην ανόρθωση της οικονοµίας. Έτσι, η τράπεζα άρχισε να 

λειτουργεί κανονικά το 1945 αφού άλλαξε το καταστατικό της έχοντας µέλη της όλες 

τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες. 

Έγινε σαφές αµέσως µετά τον πόλεµο ότι η Τ∆∆ είχε ένα σηµαντικό ρόλο 

στην οικονοµική ανασυγκρότηση της Ευρώπης.  Παρόλο που οι σχέσεις Ανατολής-

∆ύσης επιδεινώθηκαν στον ψυχρό πόλεµο, η Τ∆∆ αποτέλεσε ένα βασικό σηµείο 

επαφής µεταξύ των κεντρικών τραπεζών.  

 

ii. Η Εποχή του Bretton Woods  

Η συνεργασία των Κεντρικών τραπεζών µεταξύ του τέλους του ∆ευτέρου 

Παγκοσµίου Πολέµου και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 επικεντρώθηκε στην 

εφαρµογή και την υπεράσπιση του Bretton Woods ως ένα διεθνές νοµισµατικό 

σύστηµα, το οποίο βασίστηκε στην ελεύθερη µετατροπή νοµισµάτων σε µια σταθερή 

αλλά προσαρµόσιµη συναλλαγµατική ισοτιµία.  

 Στη δεκαετία του 1950, ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληρωµών 

(ΕΕΠ), η Τ∆∆ έπαιξε σηµαντικό ρόλο βοηθώντας τις ευρωπαϊκές χώρες να 

µετατρέπουν τα νοµίσµατά τους.  Μετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι έλεγχοι 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών  ήταν στα χέρια όλων των ευρωπαϊκών χωρών.  Οι 

έλεγχοι αυτοί ήταν ένα σοβαρό εµπόδιο στο ελεύθερο εµπόριο.  Η ΕΕΠ ήταν ένας 

µηχανισµός που αποσκοπούσε να εξαλείψει σταδιακά αυτούς τους περιορισµούς 

συναλλάγµατος και να καταστήσει τα Ευρωπαϊκά νοµίσµατα ελεύθερα και 

µετατρέψιµα στις διεθνείς αγορές.  Ήταν τόσο µεγάλη η επιτυχία, που στο τέλος του 

1958 η  πλήρη µετατρεψιµότητά του αποκαταστάθηκε σε όλη την Ευρώπη και η ΕΕΠ 

διαλύθηκε.  

  Μετά το 1958, το σύστηµα του Bretton Woods που ελεύθερα µετέτρεπε τα 

νοµίσµατα σε σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες ήταν πλήρως λειτουργικό.  

Σύντοµα, όµως, σύντοµα έγινε προφανές ότι απαιτείται µια καλή συµφωνία της 

διεθνούς συνεργασίας για να λειτουργεί οµαλά.  Η Τ∆∆ άρχισε να διαδραµατίζει 
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σηµαντικό ρόλο στο συντονισµό της διαχείρισης κρίσεων µεταξύ των κεντρικών 

τραπεζών, όταν η τιµή του χρυσού, η θέση των αποθεµατικών των νοµισµάτων ή 

άλλων νοµισµατικών ανισορροπιών απείλησε να υπονοµεύσει το διεθνές νοµισµατικό 

σύστηµα. Οι προσπάθειες αυτές συντονίστηκαν στην Τ∆∆ στο πλαίσιο της πρόσφατα 

ιδρυθείσας Οµάδας των ∆έκα (G10) και βοήθησαν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής 

του συστήµατος του Bretton Woods κατά τη διάρκεια µιας περιόδου πρωτοφανούς 

οικονοµικής ανάπτυξης, δηλαδή της "χρυσής δεκαετίας του εξήντα". 

Από τις αρχές του 1970 η αξία του δολαρίου καθορίστηκε από τις αγορές, 

σηµατοδοτώντας τη λήξη του συστήµατος του Bretton Woods. ∆ιάφορες προσπάθειες 

να επαναφέρουν το σύστηµα των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

αποδείχθηκαν προσωρινές και από το 1973 η εποχή των κυµαινόµενων 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών είχε αρχίσει.  

 

2.5 Η Πορεία προς την Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση 

 

 Για περισσότερα από 30 χρόνια η Τ∆∆ ήταν στενά συνδεδεµένη µε τη διαδικασία 

της ευρωπαϊκής νοµισµατικής ενοποίησης, όχι µόνο για να παρέχει ένα χώρο για 

συζητήσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών, αλλά επίσης και για να 

συµβάλει στην τεχνική υποδοµή για τις ευρωπαϊκές ρυθµίσεις των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών.  

  Το 1964, η Επιτροπή των ∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών- 

µελών της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας άρχισε να συναντάται τακτικά στην 

Τ∆∆ για να συζητήσει το συντονισµό και την ολοκλήρωση της νοµισµατικής 

πολιτικής σε επίπεδο ΕΟΚ.  Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν το σύστηµα του 

Bretton Woods είχε καταρρεύσει, η Επιτροπή των ∆ιοικητών συµφώνησε να θέσει 

όρια στις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µεταξύ των ευρωπαϊκών 

νοµισµάτων ως ένα πρώτο βήµα προς την ένταξη. Ένα Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Νοµισµατικής Συνεργασίας συστάθηκε το 1973 για την υποστήριξη της λειτουργίας 

αυτού του µηχανισµού και η Τ∆∆ ορίστηκε εκπρόσωπος για αυτό.  

  Με την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Συστήµατος το 1979, αυτές 

οι ευθύνες επεκτάθηκαν σηµαντικά και η Τ∆∆ συνέχισε για να τις εκπληρώνει, κατά 

καιρούς και σε περιόδους αναταραχής, µέχρι την ίδρυση της ευρωπαϊκής 

νοµισµατικής ένωσης.  
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 Με την πάροδο του χρόνου, η Επιτροπή των ∆ιοικητών της ΕΟΚ, 

υποστηρίζεται από µια γραµµατεία της Τ∆∆, που αναπτύχθηκε σε ένα συνεκτικό 

σώµα για την ανταλλαγή και το συντονισµό της πολιτικής.  Το 1988/89 ορισµένα από 

τα µέλη του, ήρθαν σε προσωπική επαφή µε την Επιτροπή Delors, η οποία εξέδωσε 

µια έκθεση το 1989, περί καθορισµού ενός µοντέλου για µια ανεξάρτητη κεντρική 

τράπεζα για να δεσµευτεί για τη σταθερότητα των τιµών. Οι προτάσεις τους 

επηρέασαν καθοριστικά την πορεία προς την ευρωπαϊκή οικονοµική και νοµισµατική 

ένωση και ορίζονται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992.  

  Η Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση, πρόδροµος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, βρισκόταν στην Τ∆∆ µέχρι την εµφάνισή της στη Φρανκφούρτη το 1994.  

 

2.6.  Η Τ∆∆ και η Επιδίωξη της Παγκόσµιας Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας  

 

 Η ανάπτυξη και η παγκοσµιοποίηση των χρηµατοπιστωτικών αγορών κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, διαµόρφωσαν το χαρακτήρα της κεντρικής 

τραπεζικής συνεργασίας στην Τ∆∆. Η Τ∆∆ έχει στηρίξει - και εξακολουθεί να 

στηρίζει - την άσκηση της παγκόσµιας νοµισµατικής και χρηµατοοικονοµικής 

σταθερότητας µε δύο βασικούς τρόπους:  

• µε την παροχή έκτακτης οικονοµικής βοήθειας προς τις κεντρικές τράπεζες σε 

περίπτωση ανάγκης και 

•  µε την υποστήριξη εµπειρογνωµόνων προς τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και 

τις εποπτικές αρχές, προτείνοντας µέτρα ώστε να αναπτύξουν πρότυπα που 

στοχεύουν στην ενίσχυση της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής αρχιτεκτονικής, 

και ιδίως της διεθνούς τραπεζικής εποπτείας.  

 

2.7. Κεντρική Στήριξη προς τις Τράπεζες 

 

Η Τ∆∆ ενήργησε ως αντιπρόσωπος για την κοινότητα των κεντρικών τραπεζών µε 

την παροχή βραχυπρόθεσµης στήριξης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 

συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην αντιµετώπιση των οικονοµικών κρίσεων που 

απειλούν την σταθερότητα του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στο σύνολό 

του.  
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 Να σηµειωθεί ότι και κατά τη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής κρίσης του 

1931-33, οι οργανωµένες πιστώσεις της Τ∆∆ για την υποστήριξη, µεταξύ άλλων, 

ήταν και προς τις αυστριακές και γερµανικές κεντρικές τράπεζες.  Πιο πρόσφατα, η 

Τ∆∆ έχει παράσχει χρηµατοδότηση έκτακτης ανάγκης προς το ∆ΝΤ µε προγράµµατα 

σταθεροποίησης, π.χ. για το Μεξικό το 1982 και στη Βραζιλία το 1998.  

Η Τ∆∆ είναι σε θέση να κάνει αυτές τις µεγάλες πιστώσεις που διατίθενται 

πολύ γρήγορα, χάρη στις σηµαντικές καταθέσεις σε ξένο συνάλλαγµα, καθώς µε τις 

τραπεζικές υπηρεσίες της προσελκύει από την κεντρική τράπεζα πελάτες 

παγκοσµίως.  Σε µια ενδεχόµενη οικονοµική κρίση, η Τ∆∆ λειτουργεί για 

λογαριασµό µιας οµάδας όπου συµµετέχουν οι κεντρικές τράπεζες, οι οποίες 

παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη και την απόλυτη εγγύηση της επιστροφής.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.bis.org/about/history.htm 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

 

3.1. Η Επιτροπή της Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας 

 

 Οι διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές και οι διασυνοριακές ροές χρήµατος που 

αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του 1970 υπογράµµισαν την έλλειψη 

αποτελεσµατικής εποπτείας των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο.  Οι εθνικές εποπτικές 

αρχές ρύθµιζαν τις  βασικές εγχώριες τράπεζες και τις εσωτερικές δραστηριότητες 

των διεθνών τραπεζών, ενώ οι διεθνείς δραστηριότητες των τραπεζών αυτών δεν 

εποπτεύονταν πάντα.   

Η κατάρρευση το 1974 της Bankhaus Herstatt στη Γερµανία και της Franklin 

Εθνικής Τράπεζας στις ΗΠΑ ώθησε την Οµάδα των 10 διοικητών των κεντρικών 

τραπεζών στη σύσταση της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας. Πιο 

συγκεκριµένα, η Επιτροπή της Βασιλείας (Basel Committee) ιδρύθηκε µετά από 

πρωτοβουλία των ∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Οµάδας των ∆έκα 

( Group of Ten, G-10), µε σκοπό τη διαµόρφωση οµοιόµορφων κανόνων ελέγχου και 

εποπτικών πρακτικών για το τραπεζικό σύστηµα. 

Αρχικό όνοµα της Επιτροπής ήταν Committee on Banking Regulation and 

Supervisory Practices. Συνεδρίασε για πρώτη φορά το Σεπτέµβριο του 1975. Τα µέλη 

της προέρχονται από το Βέλγιο, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το 

Λουξεµβούργο, την Ολλανδία, την Ισπανία (συµµετέχει από το 2001), τη Σουηδία, 

την Ελβετία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. Οι χώρες αυτές 

αντιπροσωπεύονται από τις Κεντρικές Τράπεζες ή από άλλη αρχή που έχει 

επιφορτιστεί µε την προληπτική εποπτεία του τραπεζικού συστήµατος της χώρας. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας δεν αποτελεί µια υπερεθνική εποπτική αρχή αλλά 

ένα forum χωρίς νοµική εξουσία, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Τράπεζας των 

∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank of International Settlements-B.I.S.). Τα 

συµπεράσµατά της δεν έχουν νοµική ισχύ αλλά αποσκοπούν στη διαµόρφωση 

γενικών εποπτικών κατευθύνσεων και βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή της 
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Βασιλείας συνεδριάζει τακτικά 4 φορές το χρόνο και περιλαµβάνει 30 περίπου 

τεχνικές οµάδες εργασίας δηµοσιεύοντας πολλά συµβουλευτικά κείµενα. Εφόσον δεν 

διαθέτει νοµική ισχύ, δεν αποτελεί η ίδια κανονιστική ή εποπτική εξουσία. Στηρίζεται 

ουσιαστικά στην παραδοχή ότι οι συµµετέχουσες αρχές λαµβάνουν κάθε φορά τα 

απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εφαρµόζονται στην πράξη οι αποφάσεις της. Η 

Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας υποβάλλει κάθε φορά τα πορίσµατά 

της στους ∆ιοικητές “της οµάδας των 10” και επιδιώκει την έγκριση και τη δέσµευση 

όλων των οργανισµών που συµµετέχουν σε αυτή (Αγγελόπουλος,2010) 

Κύριος στόχος της Επιτροπής της Βασιλείας είναι η βελτίωση της ποιότητας 

και της αποτελεσµατικότητας της τραπεζικής εποπτείας σε παγκόσµιο επίπεδο. Για να 

επιτύχει αυτό το στόχο, τα µέλη της ανταλλάσσουν πληροφορίες σε θέµατα σχετικά 

µε την εποπτεία σε εθνικό επίπεδο, βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα των 

κανόνων και των τεχνικών εποπτείας του διεθνούς τραπεζικού συστήµατος και 

καθορίζουν µε αυτό τον τρόπο τους ελάχιστους κανόνες εποπτείας οι οποίοι 

προσδιορίζουν τις καλύτερες πρακτικές για τις τράπεζες και τους φορείς εποπτείας. 

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή της Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας ενθαρρύνει 

τη συνεργασία και µε χώρες που δεν ανήκουν στην Οµάδα των 10 µε σκοπό να 

µεταδοθούν οι κανόνες και οι αρχές της σε παγκόσµιο επίπεδο. Ένα από τα κύρια 

εργαλεία που χρησιµοποιεί για να επιτύχει αυτό το σκοπό είναι η οµάδα της 

∆ιάσωσης των Βασικών Αρχών, η οποία στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας 

σε τεχνικό επίπεδο µεταξύ της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας και 

των αρχών τραπεζικής εποπτείας των αναδυόµενων οικονοµιών, καθώς επίσης και µε 

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τη ∆ιεθνή Τράπεζα. Επίσης, η Επιτροπή 

Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας προσπαθεί να αυξήσει τις επαφές της µε τις 

εποπτικές αρχές από άλλες χώρες µέσω της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης των Φορέων 

Τραπεζικής Εποπτείας, η οποία συνεδριάζει κάθε δύο έτη. 2 

 

 

 

 

                                                 
2 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µηνιαίο ∆ελτίο, “∆ιεθνής Συνεργασία στον τοµέα της εποπτείας”, 

Μάιος 2002 
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3.2 Το Πρώτο Σύµφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel I) για 

την Κεφαλαιακή Επάρκεια των Τραπεζών 

 

Τα τελευταία χρόνια, η Κεφαλαιακή Επάρκεια (Capital Adequacy) των Τραπεζών 

απασχόλησε, ιδιαίτερα, την Επιτροπή. Η Επιτροπή διαπίστωσε από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 ότι, ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών 

κινδύνων, ιδίως την εποχή του πιστωτικού κινδύνου, άρχισε να επιδεινώνεται η 

κεφαλαιακή επάρκεια πολλών µεγάλων διεθνών τραπεζών. Έτσι, η Επιτροπή, 

αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλίες, µε τη στήριξη των κυβερνήσεων των χωρών 

της Οµάδας των ∆έκα, ώστε να διακοπεί η επιδείνωση των µεγεθών της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών, τουλάχιστον στις χώρες της οµάδας και να υπάρξει 

µεγαλύτερη σύγκλιση στη µέτρησή της. Ο πιστωτικός κίνδυνος ήταν ο κίνδυνος που 

τότε αναπτυσσόταν. Εποµένως έπρεπε να µετρηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος αφού 

πρώτα προσδιοριζόταν οι συντελεστές στάθµισης, ανάλογα µε τον αναλαµβανόµενο 

σε κάθε τοποθέτηση ή χρηµατοδότηση κίνδυνο, τόσο για τα εντός όσο και για τα 

εκτός ισολογισµού στοιχεία των τραπεζών. 

Τα µέλη της Επιτροπής θεώρησαν αναγκαίο να υιοθετήσουν ένα ∆ιεθνές 

Σύµφωνο (Συνθήκη), µε σκοπό την ενδυνάµωση της σταθερότητας του τραπεζικού 

συστήµατος διεθνώς και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κεφάλαια των 

διεθνών τραπεζών είχαν µειωθεί σηµαντικά λόγω του έντονου ανταγωνισµού και της 

διεθνοποίησης των αγορών. ∆ηµιουργήθηκε και δηµοσιοποιήθηκε, το ∆εκέµβριο του 

1987, ένα συµβουλευτικό έγγραφο µε σχετικές προτάσεις. Τα ενδιαφερόµενα µέρη 

πραγµατοποίησαν µια σειρά παρατηρήσεις, και διαµόρφωσαν τελικά ένα σύστηµα 

µέτρησης κινδύνου, γνωστό σαν Σύµφωνο (Συνθήκη) της Βασιλείας για την 

Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel Capital Accord ή Basel I), το οποίο, αφού εγκρίθηκε 

από τις αρχές των χωρών της Οµάδας των ∆έκα, δόθηκε για εφαρµογή στις τράπεζες 

τον Ιούλιο του 1988. Τελικός χρόνος εφαρµογής του συστήµατος ορίστηκε η 31-12-

1992. 

Το έγγραφο του 1988, για την Κεφαλαιακή Επάρκεια υιοθετήθηκε σταδιακά 

όχι µόνο από τις χώρες-µέλη της οµάδας των ∆έκα, αλλά και από πολλές άλλες 

χώρες, ιδιαίτερα από χώρες µε τράπεζες µε διεθνείς δραστηριότητες. Το Σεπτέµβριο 

του 1993 ανακοινώθηκε ότι όλες οι τράπεζες των χωρών-µελών της Οµάδας των 

∆έκα µε διεθνείς δραστηριότητες κάλυπταν την ελάχιστη απαιτούµενη από το 
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Σύµφωνο Κεφαλαιακή Επάρκεια. Εισάγεται µια µέθοδος µέτρησης του πιστωτικού 

κινδύνου η οποία αποτελεί τη Βάση του συστήµατος του Πρώτου Συµφώνου και η 

οποία θεωρεί απαραίτητη την υποχρέωση των τραπεζών να καλύπτουν διαρκώς µια 

ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 8%. Ο συντελεστής αυτός έγινε γνωστός ως ∆είκτης 

Φερεγγυότητας (Solvency Ratio) και στοχεύει στην προστασία των πιστωτικών 

ιδρυµάτων από τον αναλαµβανόµενο πιστωτικό κίνδυνο(Αγγελόπουλος, 2010). 

Τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας προς τα σταθµισµένα µε τον 

πιστωτικό κίνδυνο στοιχεία του ενεργητικού (εντός και εκτός ισολογισµού) 

διαµόρφωσαν τον συντελεστή αυτό. ∆ηλαδή η πρώτη µέτρηση του ∆είκτη 

Φερεγγυότητας σχετιζόταν αποκλειστικά µε τον πιστωτικό κίνδυνο. Τα ίδια κεφάλαια 

των πιστωτικών ιδρυµάτων για λόγους κεφαλαιακής επάρκειας, ορίστηκαν από την 

επιτροπή, διαφοροποιηµένα σε σηµαντικό βαθµό από τα λογιστικά ίδια κεφάλαια. Για 

το λόγο αυτό έγιναν γνωστά ως εποπτικά ίδια κεφάλαια. Στα κεφάλαια 

συµπεριλαµβάνονται, πέραν του µετοχικού κεφαλαίου και των αποθεµατικών 

(κεφάλαια Tier 1), και κάποιες µορφές ξένων κεφαλαίων, όπως τα οµολογιακά δάνεια 

µειωµένης εξασφάλισης (κεφάλαια Tier 2). Η εφαρµογή του Συµφώνου στη χώρα µας 

όσον αφορά στα εποπτικά ίδια κεφάλαια, νοµοθετήθηκε µε την  

Π∆ΤΕ 2053/92, τα θέµατα της στάθµισης του ενεργητικού νοµοθετήθηκαν µε την 

Π∆ΤΕ 2054/18.3.92 και οι δύο πράξεις κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείµενο µε την 

Π∆ΤΕ 2524/23.7.2003. 

Οι τυποποιηµένοι συντελεστές στάθµισης έναντι του πιστωτικού κινδύνου 

στην Π∆ΤΕ 2054/18.3.92 ήταν τέσσερις (0%, 20%, 50%, 100%) και εφαρµόστηκαν 

σε συγκεκριµένες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπήρχε 

για τον υπολογισµό των συντελεστών στάθµισης των εκτός ισολογισµού στοιχείων 

του ενεργητικού(Αγγελόπουλος, 2010). 

 

3.2.Το Νέο Σύµφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την 
Κεφαλαιακή Επάρκεια (Basel II)  
 
 
Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις ραγδαίως µεταβαλλόµενες συνθήκες στο 

χρηµατοοικονοµικό χώρο καθώς επίσης και το ότι ο κανόνας της κεφαλαιακής 

επάρκειας του 1988 λάµβανε υπόψη τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήµατος 

της δεκαετίας του ’80, τον Ιούνιο του 1999, διατύπωσε και εξέδωσε µια νέα πρόταση. 

Έκρινε εποµένως ανεπαρκή για τις ανάγκες του διεθνούς χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
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του 21ου αιώνα την Συνθήκη της Κεφαλαιακής Επάρκειας του 1988. Αυτή η νέα 

πρόταση που διατύπωσε και εξέδωσε αναφέρεται σε ένα ανανεωµένο πλαίσιο 

κεφαλαιακής επάρκειας, γνωστό ως Basel II και σκοπός της είναι η αντικατάσταση 

της ήδη υπάρχουσας. Μετά τη θετική ανταπόκριση στην αρχική πρόταση ένα νέο 

αναλυτικό πακέτο για το θέµα δόθηκε στη δηµοσιότητα το 2001. 

Ο βασικός στόχος του έργου της επιτροπής ήταν να αναπτύξει ένα πλαίσιο 

που θα ενισχύσει περαιτέρω την ορθότητα και τη σταθερότητα του διεθνούς 

τραπεζικού συστήµατος, διατηρώντας µε επαρκή συνέπεια, ότι το κεφάλαιο θα είναι 

επαρκές και δεν θα αποτελέσει σηµαντική πηγή ανταγωνιστικής ανισότητας µεταξύ 

των διεθνώς δραστηριοποιούµενων τραπεζών. Η Επιτροπή πιστεύει ότι το 

αναθεωρηµένο πλαίσιο θα προωθήσει την υιοθέτηση ισχυρότερων πρακτικών 

διαχείρισης κινδύνων στον τραπεζικό κλάδο, και θεωρεί ότι αυτό είναι από τα 

σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά της.3 

Το προτεινόµενο από την Επιτροπή νέο πλαίσιο Κεφαλαιακής Επάρκειας 

περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρείς πυλώνες: 

1. Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (Εναλλακτικές Μέθοδοι Υπολογισµού) 

2. ∆ιαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης 

3. Αποτελεσµατική ενηµέρωση του κοινού και πειθαρχία µέσω της αγοράς. 

Ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας επιδιώκουν την ανάπτυξη και επέκταση 

των τυποποιηµένων κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας που τέθηκαν µε τη Συνθήκη 

του 1988. Η δυνατότητα ανάπτυξης εσωτερικών συστηµάτων αξιολόγησης του 

πιστωτικού κινδύνου και η χρήση αυτών, ήταν µεταξύ των νέων σηµαντικών 

προτάσεων για τη µετά από πιστοποίηση από τις εποπτικές αρχές, αντί των ισχυόντων 

έως τότε τυποποιηµένων κανόνων. Ο τρίτος πυλώνας επιδιώκει την ενθάρρυνση 

ανάληψης ασφαλών πρακτικών από τις τράπεζες. Κύρια επιδίωξη της Επιτροπής είναι 

η παράλληλη εφαρµογή και τήρηση των τριών πυλώνων, ώστε το πλαίσιο 

κεφαλαιακής επάρκειας να αποβεί περισσότερο αποτελεσµατικό. 

Σκοπός του νέου Συµφώνου Κεφαλαιακής Επάρκειας ήταν η βελτίωση του 

τρόπου µε τον οποίο οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ανταποκρίνονταν στους κινδύνους 

και στις χρηµατοοικονοµικές καινοτοµίες των τελευταίων ετών, όπως για παράδειγµα 

στη τιτλοποίηση των απαιτήσεων. Η προώθηση του νέου Συµφώνου στηρίχθηκε σε 

ευρεία συνεργασία µε τράπεζες και επιχειρήσεις του χρηµατοοικονοµικού χώρου. Οι 
                                                 

3 Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, Ιούνιος 2004 
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απόψεις των ενδιαφερόµενων µερών κατατέθηκαν στην επιτροπή στο τέλος Μαΐου 

του 2001. Εκδόθηκε στη συνέχεια από την Επιτροπή το επόµενο κείµενο της νέας 

συνθήκης. Η Επιτροπή οριοθέτησε την έναρξη της εφαρµογής της νέας Συνθήκης, 

τουλάχιστον για τις χώρες της Οµάδας των ∆έκα, έως το τέλος του 2006. Για χώρες 

πέραν αυτών ο χρόνος έναρξης ήταν δυνατό να υπερβεί τον παραπάνω αναφερόµενο. 

Οι κανόνες της Νέας Συνθήκης (Basel II) είναι διαµορφωµένοι έτσι ώστε να 

εφαρµόζονται σε όλες τις χώρες που ενδεχοµένως το επιθυµούν. Παρά το γεγονός ότι 

η χώρα µας δεν συµπεριλαµβάνεται στην οµάδα των ∆έκα, οι κανόνες εφαρµόστηκαν 

σχεδόν ταυτόχρονα µε όλες τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωµάτωσε τη νέα Συνθήκη µε δύο 

οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η πρώτη είναι η οδηγία 

2006/48/ΕΚ, της14ης Ιουνίου 2006, σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση 

δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων . Η δεύτερη είναι η οδηγία 2006/49/ΕΚ, της 

14ης Ιουνίου 2006, σχετικά µε την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων 

και των πιστωτικών ιδρυµάτων.  Οι γενικές διατάξεις και αρχές των οδηγιών αυτών 

ενσωµατώθηκαν στην ελληνική τραπεζική νοµοθεσία µε το νόµο 3601/1.8.2007 που 

αναφέρεται στην ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, 

επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων 

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε το νόµο αυτό οφείλουν να διαθέτουν ίδια 

κεφάλαια τα οποία σε διαρκή βάση πρέπει να υπερβαίνουν ή να ισούνται µε το 

άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι: 

 του πιστωτικού κινδύνου, περιλαµβανοµένου και του κινδύνου αποµείωσης 

εισπρακτέων απαιτήσεων, για το σύνολο των επιχειρηµατικών τους 

δραστηριοτήτων, µε εξαίρεση τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών και τα αφαιρούµενα από τα ίδια κεφάλαια στοιχεία ενεργητικού. Το 

8% του συνόλου των σταθµισµένων κατά κίνδυνο χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων 

θα πρέπει να είναι ίσο µε τις κεφαλαιακές αυτές απαιτήσεις 

 των κινδύνων συναλλάγµατος, βασικών εµπορευµάτων και του λειτουργικού 

κινδύνου για το σύνολο των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων και 

 των κινδύνων θέσης, διακανονισµού και αντισυµβαλλοµένου και των 

υπερβάσεων των ορίων των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, που 

απορρέουν από τις δραστηριότητες του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. 
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Για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων τους, τα πιστωτικά 

ιδρύµατα έχουν δύο επιλογές: 

i. τις µεθοδολογίες, οι οποίες βασίζονται σε προκαθορισµένους συντελεστές, που 

έχουν καθοριστεί ανά κατηγορία κινδύνου και  

ii.  τις πιο εξελιγµένες µεθοδολογίες, οι οποίες βασίζονται σε εσωτερικά υποδείγµατα 

των πιστωτικών ιδρυµάτων, µετά από σχετική έγκριση της Τράπεζας της 

Ελλάδας. 

Αυτό το θεσµικό πλαίσιο ολοκλήρωσε τη θεσµοθέτηση νέων κανόνων που 

είναι γνωστοί ως Βασιλεία II (Basel II). Οι κανόνες της νέας συνθήκης της Βασιλείας 

για την Κεφαλαιακή Επάρκεια στηρίζονται στο σχέδιο 3 της Επιτροπής (Third 

consultative paper – CP3), στις ανωτέρω αναφερόµενες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στις Π∆/ΤΕ . 

Αξίζει να αναφερθούν οι κυριότερες διαφορές της Βασιλείας ΙΙ σε σχέση µε τη 

Βασιλεία Ι: 

1. Η Βασιλεία ΙΙ χρησιµοποιεί ένα πολυπλοκότερο πλαίσιο µέτρησης για την 

επάρκεια των τραπεζών 

2. Στόχος της δεν είναι µόνο η επάρκεια αλλά και η βελτίωση της διαχείρισης 

κινδύνων στο τραπεζικό κλάδο παρέχοντας τα σωστά κίνητρα για την καλύτερη 

συνεργασία και ενθάρρυνση της διαφάνειας. 

4. Προσδίδει µεγαλύτερη σηµασία σε αντίθεση µε τη Βασιλεία I στο λειτουργικό 

κίνδυνο και όχι στον κίνδυνο αγοράς ή τον πιστωτικό κίνδυνο 

5. Το πλαίσιο επάρκειας είναι πιο εύκαµπτο στη Βασιλεία II , αφού απεικονίζει µε 

καλύτερο τρόπο τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες και τους ενθαρρύνει 

ώστε να κάνουν τις απαραίτητες βελτιώσεις στην αξιολόγηση του κινδύνου. 

7. Η Βασιλεία ΙΙ είναι πιο ευαίσθητη στον κίνδυνο σε σχέση µε τη Βασιλεία Ι. 

8. Σε χώρες όπου τα επίπεδα κινδύνου είναι υψηλότερα θα πρέπει να εξετάζεται η 

πιθανότητα για να καθοριστεί µεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκειας από αυτό που 

ορίζει το σύµφωνο. Συµπληρωµατικά µέτρα επάρκειας είναι δυνατόν να 

εφαρµοστούν από τις εθνικές αρχές. 

9. Το σύµφωνο της Βασιλείας ΙΙ σχεδιάστηκε για να εφαρµοστεί στις διεθνώς ενεργές 

τράπεζες (τράπεζες µε τα υποκαταστήµατα σε άλλες χώρες). 

10. Η ευρύτερη χρήση των εσωτερικών µοντέλων για την αξιολόγηση του κινδύνου 

είναι µια σηµαντική καινοτοµία της Βασιλείας ΙΙ. Η συµφωνία  αυτή παρέχει µια 
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σειρά των προαιρετικών δυνατοτήτων για τον πιστωτικό κίνδυνο και το λειτουργικό 

κίνδυνο. 

 

Basel II ανά πυλώνα 

 

3.3.1. Πρώτος Πυλώνας (Pillar I: Ελάχιστες Κεφαλαιακές 

Απαιτήσεις) 

 

Οι εποπτικές αρχές µε αυτό Πυλώνα οφείλουν να παρατηρούν και να 

ελέγχουν την ελάχιστη απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια, την ποιότητα εταιρικής 

διακυβέρνησης, τη ρευστότητα, την κερδοφορία µιας τράπεζας, τις λογιστικές αρχές 

και την επάρκεια των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνου. Ο ∆είκτης Φερεγγυότητας 

υπολογίζεται ως ακολούθως:  

∆είκτης Φερεγγυότητας = Εποπτικά ίδια κεφάλαια / Πιστωτικός Κίνδυνος + 
(12,5*Κίνδυνος Αγοράς )     +    Λειτουργικός Κίνδυνος  
  

Σ’ αυτό τον Πυλώνα ενώ τα εποπτικά ίδια κεφάλαια παραµένουν σταθερά, 

όπως και η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια στο 8%, ωστόσο η µέτρηση του 

πιστωτικού κινδύνου διαφοροποιείται περιλαµβανοµένης και της εποπτικής 

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

των επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο.    

Για την µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου παρέχονται δύο κύριες 

εναλλακτικές µέθοδοι:  

• η τυποποιηµένη µέθοδος (standardised), όπου οι συντελεστές στάθµισης 

προσδιορίζονται µε βάση τις διαβαθµίσεις που ορίζουν οι οργανισµοί 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

• η µέθοδος των εσωτερικών διαβαθµίσεων (Internal ratings-based), όπου τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να εκτιµήσουν τον εσωτερικό κίνδυνο µε 

βάση εσωτερικές εκτιµήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων. 

 

Η τυποποιηµένη µέθοδος (standardised approach) 

Μια στάθµιση κινδύνου προσδιορίζεται από το χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα για κάθε 

περιουσιακό του στοιχείο και παράγεται ένα σύνολο από αξίες για τα σταθµισµένα 

περιουσιακά στοιχεία. Εάν υπάρξει µια στάθµιση κινδύνου 100%, αυτό σηµαίνει ότι 
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µια έκθεση στον κίνδυνο θα συµπεριλάβει την αξία των περιουσιακών στοιχείων που 

σταθµίζονται µε βάση αυτό τον κίνδυνο και το οποίο σηµαίνει έναν δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας ίσο µε το 8% αυτής της αξίας. Όµοια, µια στάθµιση κινδύνου 

της τάξης του 20% έχει σαν αποτέλεσµα έναν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ίσο µε  

1.6% . Με τη νέα Συµφωνία, οι σταθµίσεις κινδύνου τελειοποιούνται µε µια 

διαβάθµιση που παρέχεται από ένα εξωτερικό πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο τηρεί 

αυστηρούς κανόνες.  Για παράδειγµα, όσον αφορά τον επιχειρησιακό δανεισµό, η 

Αρχική Συµφωνία παρείχε µόνο µια κατηγορία στάθµισης κινδύνου της τάξης 100% 

ενώ η νέα Συµφωνία παρέχει τέσσερις κατηγορίες (20%, 50%, 100% και 150%). 

 

H µέθοδος των εσωτερικών διαβαθµίσεων (Internal ratings-based) 

Με τη µέθοδο των εσωτερικών διαβαθµίσεων (IRB) τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

χρησιµοποιούν τις εσωτερικές τους εκτιµήσεις για τη φερεγγυότητα του δανειολήπτη 

µε σκοπό να αξιολογήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου τους, µε 

αυστηρά µεθοδολογικά και γνωστοποιηµένα πρότυπα. Το πλαίσιο επιτρέπει τόσο µια 

βασική µέθοδο όσο και περισσότερο προχωρηµένες µεθοδολογίες. Με τη χρήση της 

βασικής µεθόδου και όσο και των προχωρηµένων µεθόδων εσωτερικών 

διαβαθµίσεων, το εύρος των σταθµίσεων κινδύνου είναι πολύ πιο ποικίλο από αυτό 

της  τυποποιηµένης µεθόδου, µε αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη ευαισθησία στον 

κίνδυνο.  

Η µέθοδος των εσωτερικών διαβαθµίσεων βασίζεται στην εσωτερική 

αξιολόγηση των οµολόγων και των εκθέσεων των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

Βασίζεται σε τρία βασικά στοιχεία:  

1. Τις παραµέτρους του πιστωτικού κινδύνου 

2. Τη λειτουργία της στάθµισης κινδύνου 

3. Τις ελάχιστες απαιτήσεις 

Για τη µέτρηση του Κινδύνου της Αγοράς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα 

χρησιµοποιούν εποπτικές µεθόδους για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. Πιστωτικά ιδρύµατα που κατέχουν θέση σε πολλά προϊόντα και 

παράγωγα αλλά και αυτά που διαθέτουν ένα σηµαντικό ύψος χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών χρησιµοποιούν για την εκτίµηση του κινδύνου της αγοράς κάποιες 

εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης όπως VAR models. 

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος άµεσης απώλειας ως αποτέλεσµα 

των ανεπαρκών ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών, των ανθρώπων, των 
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συστηµάτων ή των εξωτερικών γεγονότων. Αν και περιλαµβάνει τον νοµικό κίνδυνο, 

ωστόσο αποκλείει, τουλάχιστον στο επίπεδο του Πυλώνα 1, τον κίνδυνο στρατηγικής 

(strategic risk) και φήµης (reputation risk) καθώς και τις έµµεσες απώλειες, διότι είναι 

πολύ δύσκολο να αξιολογηθούν και να ποσοτικοποιηθούν σε µια ενιαία βάση. Παρά 

το ότι ο λειτουργικός κίνδυνος δεν προκύπτει στο µεγαλύτερό του βαθµό από την 

διάθεση της τράπεζας να αναλάβει επιπλέον ρίσκο προκειµένου να αποκοµίσει κέρδη, 

εντούτοις η Επιτροπή της Βασιλείας τον συµπεριέλαβε στον Πυλώνα Ι (µαζί µε τον 

κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο) και όχι στον Πυλώνα ΙΙ της νέας 

συνθήκης. 

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που παρουσιάζουν µεγάλο όγκο 

συναλλαγών, πολυπλοκότητα και µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές επηρεάζονται από 

τον λειτουργικό κίνδυνο.  Η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου είναι αναγκαία για 

τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα καθώς ο λειτουργικός κίνδυνος είναι συνυφασµένος 

µε όλο το φάσµα των καθηκόντων ενός χρηµατοοικονοµικού οµίλου. 

Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη µέτρησή του είναι οι εξής: 

α) η τυποποιηµένη µέθοδος (standardised approach),  

β) η εξελιγµένη µέθοδος (Advanced measurement approach)  

γ) η µέθοδος βασικού δείκτη (Basic Indicator approach).    

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα πρέπει: 

• να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν το ύψος του λειτουργικού κινδύνου που 

εµπεριέχεται σε όλο το εύρος των προϊόντων, δραστηριοτήτων, διαδικασιών και 

συστηµάτων τους 

• να διαθέτουν πολιτικές και διαδικασίες για τον έλεγχο και το µετριασµό των 

σηµαντικότερων µορφών λειτουργικού κινδύνου ανάλογα µε τη διάθεσή τους να 

αναλάβουν επιπλέον κίνδυνο.  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και συνέχισης 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προκειµένου να διασφαλίσουν τη συνέχιση των 

λειτουργιών τους και να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανές ζηµιές σε ενδεχόµενη αλλαγή 

των συνθηκών. Η Επιτροπή της Βασιλείας στην προσπάθειά της να εξάγει 

µεγαλύτερη ευαισθησία πιστωτικού κινδύνου, εργάστηκε για να αναπτύξει έναν 

κατάλληλο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τον λειτουργικό κίνδυνο. Πολλά 

µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προσδιορίζουν 20% και περισσότερο του 

εσωτερικού τους κεφαλαίου στον λειτουργικό κίνδυνο. Ανάλογα µε τις εσωτερικές 



31 
 

διαδικασίες και τα τεχνολογικά µέσα που διαθέτουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 

επιλέγουν τη αντίστοιχη µέθοδο αξιολόγησης του λειτουργικού κινδύνου. Συνήθως 

υιοθετούν τις πιο εξελιγµένες µεθόδους όσο περισσότερο αναβαθµίζουν τις 

εσωτερικές τους διαδικασίες και τα συστήµατα αποτίµησης λειτουργικού κινδύνου. 

 

3.3.2. ∆εύτερος Πυλώνας (Pillar II: ∆ιαδικασία Εποπτικής 

Αξιολόγησης) 

 

Ο δεύτερος Πυλώνας της νέας Συνθήκης στηρίζεται στον υπολογισµό της 

κεφαλαιακής επάρκειας µε συµµετοχή της µέτρησης  όλων των αναλαµβανοµένων 

κινδύνων. Επιπρόσθετα οι εποπτικές αρχές έχουν την υποχρέωση να προσαρµόζονται 

στις µετρήσεις αυτές και να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα. Εισάγει εποµένως τις 

γενικές αρχές ώστε να διασφαλίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων πέραν αυτών του πρώτου πυλώνα. Τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να διαθέτουν ένα σύστηµα εκτίµησης της 

κεφαλαιακής επάρκειας και να καθορίζουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την 

κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνουν. Η αποτελεσµατική διοίκηση των 

τραπεζών και την αποτελεσµατική εποπτεία αυτών στηρίζεται σε αυτή τη 

προσέγγιση. 

Οι εποπτικές αρχές αξιολογούν τους κινδύνους, τις διαδικασίες 

παρακολούθησης και µέτρησης αυτών και κάποιες φορές απαιτούν πρόσθετες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πλήρης συµµόρφωση µε 

τις διατάξεις του πρώτου Πυλώνα ή  όταν κάποιοι κίνδυνοι δεν αντιµετωπίζονται από 

τον πρώτο πυλώνα, διότι δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς µε κεφάλαια από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα αναπτύσσουν µια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης κεφαλαίου και θέτουν 

στόχους για το κεφάλαιο οι οποίοι είναι ανάλογοι µε το προφίλ κινδύνου κάθε 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος.  

Στα πλαίσια της αποτελεσµατικής εποπτείας, η αναγνώριση των κίνδυνων και 

το ύψος της κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει να βασίζεται σε περισσότερες από µια 

αξιολογήσεις. Παράλληλα, πρέπει να επαναξιολογείται και να αναθεωρείται συνεχώς 

η εποπτική διαδικασία κάτι που προσθέτει οφέλη, µέσω της έµφασης που δίνεται 

στην ανάγκη για αυστηρή αξιολόγηση της δυνατότητας των τραπεζών και των 
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εποπτικών αρχών να υπολογίζουν τους κινδύνους. Στα σηµαντικά θέµατα της νέας 

Συνθήκης συµπεριλαµβάνεται και η αναγκαιότητα διαµόρφωσης και εφαρµογής ενός 

stress test, το οποίο θα λαµβάνει υπόψη ακραία σενάρια, ώστε να υπολογίζει και την 

επίδραση ακραίων οικονοµικών εξελίξεων στη λειτουργία της τράπεζας. Επίσης 

σηµαντικός είναι και ο επανέλεγχος της αντιµετώπισης θεµάτων όπως η πυκνότητα 

των κινδύνων και η αντιµετώπιση αυτών που συνεχίζουν να υπάρχουν µετά την 

αξιοποίηση των εξασφαλίσεων. 

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τον Πυλώνα 2 ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό 

τραπεζικό δίκαιο µε την Π∆/ΤΕ 2595/20.8.2007. Με την πράξη αυτή καθορίστηκαν 

τα κριτήρια που πρέπει να διέπουν τη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας 

Εσωτερικού Κεφαλαίου (∆ΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυµάτων και της ∆ιαδικασίας 

Εποπτικής Αξιολόγησης (∆ΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ουσιαστικά η πράξη 

αυτή θεσπίζει: 

• Ποιοτικού χαρακτήρα κριτήρια για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας 

κάθε πιστωτικού ιδρύµατος 

• Την έννοια των «εσωτερικών κεφαλαίων» η οποία είναι ευρύτερη εκείνης των 

«εποπτικών» που υπολογίζονται µε τις µεθόδους του Πυλώνα 1. Τα κεφάλαια 

αυτά είναι εκείνα που το πιστωτικό ίδρυµα πρέπει να διαθέτει σε επάρκεια από 

πλευράς ποσότητας, ποιότητας και κατανοµής για την αντιµετώπιση των πάσης 

φύσεως κινδύνων που έχει αναλάβει ή στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί. Στον 

πιστωτικό κίνδυνο η µετρηµένη αναµενόµενη ζηµιά από τον κίνδυνο αυτό 

αντισταθµίζεται µε τη λήψη εξασφαλίσεων risk premium. 

• Τη διαδικασία από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος για συµµόρφωση του 

πιστωτικού ιδρύµατος προς τις εποπτικές του υποχρεώσεις, µετά από διάλογο µε 

το πιστωτικό ίδρυµα. Η αµοιβαία κατανόηση των εφαρµοζόµενων µεθόδων και 

διαδικασιών και η έγκαιρη αντιµετώπιση των αδυναµιών τους αποτελεί βασικό 

στόχο του διαλόγου αυτού.  

Οι γενικές αρχές που διέπουν αυτή τη νέα Συµφωνία είναι:  

1. οι εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τις εσωτερικές εκτιµήσεις των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια και την 

στρατηγική τους καθώς επίσης και να παρακολουθούν και να συµµορφώνονται µε 

τις διατάξεις που αφορούν τον δείκτη κεφαλαιακής τους επάρκειας καθώς επίσης 
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και να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα εφόσον δεν είναι ικανοποιηµένες µε το 

αποτέλεσµα της σχετικής διαδικασίας  

2.  Το κεφάλαιο των χρηµατοπιστωτικών  ιδρυµάτων θα πρέπει να βρίσκεται πάνω 

από ένα ελάχιστο επιτρεπτό όριο. Επόπτες θα πρέπει να καλούν τις τράπεζες να 

λειτουργούν πάνω από ένα ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα πρέπει 

να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τις τράπεζες να διατηρούν κεφάλαια 

πέραν του ελάχιστου. 

3. Να παρέχεται η δυνατότητα παρέµβασης των εποπτικών αρχών (δηλαδή άµεση 

διορθωτική ενέργεια) όπου απαιτείται. Θα πρέπει εποµένως να παρεµβαίνουν σε 

πρώιµο στάδιο για να αποτρέπουν την µείωση του κεφαλαίου κάτω από ένα 

ελάχιστο επίπεδο και θα πρέπει να απαιτούν ταχεία διορθωτική δράση εάν το 

κεφάλαιο δεν διατηρηθεί.4    

Ο δεύτερος Πυλώνας στοχεύει στη τήρηση υψηλών προδιαγραφών, στη 

διαφάνεια και παρουσίαση των αναλαµβανόµενων κινδύνων.  Η διαφάνεια των 

στοιχείων είναι υποχρεωτική, και επικεντρώνεται:  

1) στην κεφαλαιακή επάρκεια και τη σύνθεση των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων,  

2) στην αναλυτική παρουσίαση των εκθέσεων σε κίνδυνο ανά προϊόν και  

3) τη διαφάνεια των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων.  

 

3.3.3 Τρίτος Πυλώνας (Pillar III: Πειθαρχία της Αγοράς) 

 

Ο τρίτος πυλώνας συµπληρώνει θέµατα κεφαλαιακής επάρκειας του πρώτου 

Πυλώνα και θέµατα εποπτείας του δεύτερου Πυλώνα. Οι συµµετέχοντες στην αγορά 

έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση για τους κινδύνους που έχει αναλάβει η τράπεζα 

καθώς επίσης και για το µέγεθος της κεφαλαιοποίησης και της κεφαλαιακής τους 

επάρκειας, µέσω της οποίας η Επιτροπή επιδιώκει να ενθαρρύνει την πειθαρχία µέσω 

της αγοράς.  Ο τρίτος πυλώνας εισάγει διατάξεις αναφορικά µε την παρεχόµενη από 

τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα προς το εξωτερικό πληροφόρηση για το ύψος των 

αναλαµβανοµένων κινδύνων, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων αυτών 

και την ακολουθούµενη στρατηγική προκειµένου µέσω της διαφάνειας (disclosure) 

έτσι ώστε να ενισχυθεί η πειθαρχία της αγοράς.  

                                                 
4 BASEL II AND ITS IMPLICATIONS, November 2004, Hubert Edwards 
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Σύνθετα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, όπως είναι τα credit derivatives, swap 

options ορίζουν τις τεχνικές µεταβιβάσεως και τις πρακτικές µέτρησης των 

πιστωτικών κινδύνων.  Παράλληλα αυξάνεται το φάσµα των εξασφαλίσεων έναντι 

κινδύνων και οι εγγυήσεις έναντι απαιτήσεων. Το σηµαντικότερο γεγονός σχετικά µε 

το νέο πλαίσιο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων που προτείνει η Επιτροπή της 

Βασιλείας έχει να κάνει µε ειδική κεφαλαιακή απαίτηση έναντι του λειτουργικού 

κινδύνου, το οποίο θέτει νέους κανόνες σε συνεργασία µε τους εθνικούς φορείς και 

τις κεντρικές τράπεζες.  

Ο στόχος του Πυλώνα 3 είναι να ενδυναµώσει την πειθαρχία της αγοράς µέσω 

της βελτιωµένης γνωστοποίησης από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η 

αποτελεσµατική γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσει ότι οι 

συµµέτοχοι της αγοράς µπορούν να καταλάβουν καλύτερα τα προφίλ κινδύνου των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και τις θέσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Το νέο 

πλαίσιο θέτει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και τις συστάσεις σε µερικούς τοµείς, 

περιλαµβάνοντας τον τρόπο µε τον οποίο ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα υπολογίζει 

την κεφαλαιακή του επάρκεια και τις µεθόδους αξιολόγησης κινδύνου του.  

Συνοπτικότερα σκοπός του Πυλώνα III είναι: 

• Να συµπληρώσει τον Πυλώνα I & II. 

• Να ενθαρρύνει την πειθαρχία της αγοράς µε την ανάπτυξη µιας σειράς 

δηµοσιοποιήσεων οι οποίες θα επιτρέπουν στους συµµετέχοντες στην 

αγορά να εκτιµούν βασικές πληροφορίες σχετικά µε: 

� Έκθεση του κεφαλαίου στον κίνδυνο 

� ∆ιαδικασία εκτίµησης των κινδύνων 

� Κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας5 

Ρυθµίζεται εποµένως η υποχρέωση των τραπεζών να δηµοσιοποιούν ποσοτικά 

και ποιότητα στοιχεία σχετιζόµενα µε τους αναλαµβανόµενους χρηµατοοικονοµικούς 

και λοιπούς κινδύνους, µε τη µέθοδο παρακολούθησης των κινδύνων και παράλληλα 

µε τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζουν, ώστε να δώσουν τη 

δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν σωστά τις τοποθετήσεις τους στον 

τραπεζικό κλάδο. 

 

 

                                                 
5  BASEL II AND ITS IMPLICATIONS, November 2004, Hubert Edwards 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ III (Basel III) 

 

 

4.1.Εισαγωγή 

 

Στις 16 ∆εκεµβρίου 2010, µετά από πολύµηνες διαπραγµατεύσεις στην Ελβετία, 

εκδόθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία δύο 

εκθέσεις που συνθέτουν το νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που είναι γνωστό ως 

«Βασιλεία ΙΙΙ». Πρόκειται για τη σηµαντικότερη, ίσως, πρωτοβουλία της Επιτροπής 

µετά την πρόσφατη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση, µέσω της οποίας ο τραπεζικός 

κλάδος θα καταστεί λιγότερο ευάλωτος σε πιθανές χρηµατοοικονοµικές κρίσεις. 

Επιδιώκεται εποµένως η ενίσχυση της µικρο-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης 

στη λειτουργία των τραπεζών, για την αντιµετώπιση του συστηµικού κινδύνου που 

µπορεί να εκδηλωθεί στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  

Σκοπός της είναι να χτίσει ισχυρότερους θύλακες προστασίας εντός του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Οι προτάσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, καλύπτουν τα 

κεφάλαια, τη ρευστότητα και τις προβλέψεις και αναµένεται να αυξήσουν τις άµυνες 

και να περιορίσουν την προ-κυκλική µόχλευση εντός του συστήµατος.  

Οι βασικές της προβλέψεις αφορούν: 

• Στην εισαγωγή συνεπώς ενός ποσοστού µόχλευσης, αλλά και µηχανισµών 

παρακολούθησης για όλες τις διεθνώς ενεργές τράπεζες. 

• Στην ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 

που προκύπτει από τα παράγωγα, τα repos και τις χρηµατιστηριακές δραστηριότητες. 

• Στην αύξηση της ποιότητας, της συνέπειας και της διαφάνειας των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων. Με τους νέους κανόνες τα κεφάλαια Tier I θα περιέχουν έναν 

αυστηρότερο ορισµό των κοινών µετοχών και κάποια από τα υπάρχοντα Tier I 

κεφάλαια θα θεωρηθούν ακατάλληλα. 

• Στην εισαγωγή ενός παγκόσµιου ελάχιστου κοινού επιπέδου ρευστότητας για τις 

τράπεζες µε διεθνή δραστηριότητα, το οποίο θα περιέχει απαιτήσεις για κεφαλαιακή 

κάλυψη 30 ηµερών, η οποία µε τη σειρά της θα στηρίζεται σε περισσότερο 

µακροπρόθεσµη ρευστότητα.  
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• Την εισαγωγή µέτρων που θα ενθαρρύνουν το χτίσιµο κεφαλαιακών πυλώνων 

ασφαλείας στις καλές περιόδους, επί των οποίων θα µπορεί το σύστηµα να στηριχτεί 

σε περιόδους έντασης. Επιπρόσθετα, την προώθηση περισσότερων προβλέψεων που 

θα στηρίζονται στις προσδοκώµενες ζηµίες, που αποδίδουν τις πραγµατικές ζηµίες µε 

µεγαλύτερη διαφάνεια και εµφανίζονται λιγότερο προ-κυκλικές σε σχέση µε το 

µοντέλο κατασκευής προβλέψεων που ισχύει σήµερα.(Γκόρτσος) 

Οι διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» µπορούν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες: 

α) Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις µέσω των οποίων 

επέρχονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου που 

διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών (δηλαδή της «Βασιλείας ΙΙ»), 

καθώς και προσθήκες σε αυτό. 

β) Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι διατάξεις µε τις οποίες 

καθιερώνονται «καινοτόµα στοιχεία», οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω: 

• σε εκείνες µέσω των οποίων καθιερώνονται νέοι κανόνες µικρο-προληπτικής, 

κυρίως, ρυθµιστικής παρέµβασης στη λειτουργία των τραπεζών και  

• σε εκείνες µε τις οποίες καθιερώνονται κανόνες µακρο-προληπτικής ρυθµιστικής 

παρέµβασης 

Όλες οι διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου προβλέπεται ότι θα αρχίσουν 

να εφαρµόζονται σταδιακά, από την 1η Ιανουαρίου 2013 µέχρι την 1η Ιανουαρίου 

2019 (καταληκτική ηµεροµηνία πλήρους εφαρµογής) 

 

4.2.Τροποποιήσεις και προσθήκες στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 

που διέπει την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών 

 

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης διαπιστώθηκε ότι ορισµένες τράπεζες 

υπέστησαν σηµαντικές ζηµίες από ανοίγµατα για τα οποία δεν είχαν καθιερωθεί 

κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας. Η ενίσχυση της κάλυψης των τραπεζών έναντι της 

έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο από στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους (εντός 

και εκτός ισολογισµού) επιδιώκεται µε το νέο κανονιστικό πλαίσιο 

Ο ορισµός των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους είναι η σηµαντικότερη 

τροποποίηση που επέρχεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της 

Βασιλείας αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. 
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Επιπλέον, καθιερώθηκαν  κάποιες επιπρόσθετες διατάξεις αναφορικά µε τα 

ακόλουθα: 

α) Σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση, για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου οι τράπεζες οφείλουν να 

αξιολογούν τον πιστωτικό κίνδυνο των ανοιγµάτων τους, ανεξάρτητα από το αν 

υπάρχει ή όχι πιστοληπτική αξιολόγηση από Οίκους Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας (“credit rating agencies”). Επιπρόσθετα επιφορτίζονται και µε τον έλεγχο 

της εφαρµογής των συντελεστών στάθµισης εάν για τα εν λόγω ανοίγµατα είναι 

κατάλληλοι ή όχι. 

β) Οι εθνικές εποπτικές αρχές προκειµένου να αναγνωρίζουν ως «επιλέξιµο» έναν 

Οίκο Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, οφείλουν να ελέγχουν σε διαρκή 

βάση αν αυτός πληροί τα κατάλληλα κριτήρια, λαµβάνοντας ως σηµείο αναφοράς τον 

αναθεωρηµένο Κώδικα της IOSCO, του 2008, για τους Οίκους Αξιολόγησης 

Πιστοληπτικής Ικανότητας (Γκόρτσος). 

 

4.3.1. Οι διατάξεις για τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια των τραπεζών 

 

Ο ορισµός των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους είναι η σηµαντικότερη 

τροποποίηση που επέρχεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της 

Βασιλείας αναφορικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Με την εν λόγω 

τροποποίηση επιδιώκεται η ενίσχυση της ποιότητας των ιδίων κεφαλαίων τους, µετά 

από την αξιολόγηση των (αρνητικών) εµπειριών που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης ως προς τη δυνατότητα των 

τραπεζών να απορροφήσουν, µέσω των ιδίων κεφαλαίων τους, τις ζηµίες από τους 

κινδύνους στους οποίους εκτέθηκαν. 

Οι ακόλουθες επισηµάνσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές: 

α) Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών κατά τον υπολογισµό των 

κεφαλαιακών τους απαιτήσεων, τα οποία καλούνται «ελάχιστα» (“minimum capital”) 

δεδοµένου ότι καθιερώνονται και τα δύο προαναφερθέντα κεφαλαιακά αποθέµατα, 

θα συνεχίσουν να αποτελούνται από το άθροισµα: 

• των βασικών ιδίων κεφαλαίων τους (“Tier 1 Capital”), τα οποία, όµως, πλέον 

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες και 

• των συµπληρωµατικών ιδίων κεφαλαίων τους (“Tier 2 Capital”). 
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Αντίθετα, ο εναλλακτικός ορισµός των ιδίων κεφαλαίων (“Tier 3 Capital”), µε τον 

οποίον οι τράπεζες έχουν, σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τη δυνατότητα 

να εκπληρώνουν τις κεφαλαιακές τους απαιτήσεις για κάλυψη έναντι των κινδύνων 

αγοράς, καταργείται. 

(β) Οι καθιερούµενες τροποποιήσεις αφορούν τη σύνθεση της κάθε κατηγορίας ιδίων 

κεφαλαίων, καθώς και τα κριτήρια επιλεξιµότητας των στοιχείων των ιδίων 

κεφαλαίων για την ένταξή τους σε κάθε µία από αυτές. 

 

4.3.2.Οι διατάξεις για τα βασικά ίδια κεφάλαια 

 

Σύµφωνα µε τη «Βασιλεία ΙΙΙ», τα βασικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών θα 

αποτελούνται από δύο κατηγορίες στοιχείων: 

• τα κύρια στοιχεία (“common equity Tier 1 capital”) και 

• τα πρόσθετα στοιχεία (“additional Tier 1 capital”). 

 

4.4. Τα Καινοτόµα Στοιχεία 

 

4.4.1.Κανόνες µακρο-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης 

 

Εισάγονται  διατάξεις µε τις οποίες καθιερώνονται για πρώτη φορά σε διεθνές 

επίπεδο οι κανόνες µακρο-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης. 

Για τους κανόνες αυτούς πρέπει να οριοθετηθούν τα εξής: 

α) Η αντιµετώπιση της χρονικής διάστασης του συστηµικού κινδύνου, δηλαδή ο 

περιορισµός της προκυκλικότητας είναι οι ειδικές διατάξεις του νέου κανονιστικού 

πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες καλούνται: 

i) για λόγους συντήρησης να δηµιουργούν, σε οµαλές περιόδους, «κεφαλαιακό 

απόθεµα» 

ii) να δηµιουργούν, σε περιόδους υπερβολικής πιστωτικής επέκτασης, «αντικυκλικό 

(κεφαλαιακό) απόθεµα» 

iii) να σχηµατίζουν δυναµικές προβλέψεις βάσει των αναµενόµενων ζηµιών από 

στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους, και 

iv) να καλύπτονται έναντι της υπερβολικής κυκλικότητας των ελάχιστων 

κεφαλαιακών τους απαιτήσεων. 
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β) Ενώ αντίθετα, δεν καθιερώνονται ειδικές διατάξεις για την αντιµετώπιση της 

διακλαδικής διάστασης του συστηµικού κινδύνου. Κατά την κρίση, όµως, της 

Επιτροπής της Βασιλείας ορισµένοι από τους κανόνες που καθιερώνονται για την 

κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στον πιστωτικό κίνδυνο από 

συγκεκριµένα στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους, συµβάλλουν θετικά στην 

αντιµετώπιση αυτής της διάστασης του συστηµικού κινδύνου. 

 

4.4.2.Νέοι κανόνες µικρο-προληπτικής ρυθµιστικής παρέµβασης 

 

Η υπερβολική µόχλευση των τραπεζών ήταν από τα βασικά αίτια της πρόσφατης 

διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης υπήρξε. Με διατάξεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» 

καθιερώνεται ένας απλός συντελεστής µόχλευσης, ο οποίος δεν βασίζεται στον 

κίνδυνο (δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού και εκτός ισολογισµού των τραπεζών 

δεν σταθµίζονται µε συντελεστές κινδύνου), και θα εφαρµόζεται συµπληρωµατικά 

προς τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας (ως “backstop measure”) µε κύριο στόχο 

την αποφυγή της εµφάνισης αυτού του φαινοµένου στο µέλλον (κυρίως λόγω των 

σηµαντικών αρνητικών συνεπειών που συνεπάγονται για τον πραγµατικό τοµέα της 

οικονοµίας οι διαδικασίες αποµόχλευσης (“deleveraging”) των τραπεζών σε 

περιόδους έντασης). Ο συντελεστής µόχλευσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 3%, 

έχει σχεδιαστεί αρχικά ώστε να έχει: 

• ως αριθµητή τα βασικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών και 

• ως παρονοµαστή τα ανοίγµατά τους, εντός και εκτός ισολογισµού, βάσει της 

λογιστικής τους αξίας, χωρίς στάθµιση κατά τον κίνδυνο και χωρίς δικαίωµα 

συµψηφισµού απαιτήσεων και υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τις λεπτοµερείς 

διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου. 

Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο καθιερώνονται για πρώτη φορά σε διεθνές 

επίπεδο δύο συντελεστές ρευστότητας των τραπεζών (“liquidity ratios”): 

• ένας βραχυχρόνιος, ο «συντελεστής κάλυψης ρευστότητας» και 

• ένας µακροχρόνιος, ο «συντελεστής καθαρής σταθερής χρηµατοδότησης»  
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4.5.Αξιολόγηση 
 
4.5.1 Ωφέλειες και κόστος από τη καθιέρωση των νέων κανόνων 
 
Κατά την επισκόπηση των διατάξεων της «Βασιλείας ΙΙΙ», η εφαρµογή τους 

προτείνεται από την Επιτροπή να γίνει σταδιακά από το 2013 και σε βάθος εξαετίας, 

ενώ ορισµένες από αυτές θα αποτελέσουν αντικείµενο τροποποίησης κατά πάσα 

πιθανότητα, κατά τη διάρκεια των µεταβατικών περιόδων εποπτικής 

παρακολούθησης . Αυτό οδηγεί σε δύο συµπεράσµατα, ένα θετικό και ένα αρνητικό: 

α) Σηµαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών, λόγω του συνεπαγόµενου 

κόστους εφαρµογής θα έχει το γεγονός ότι οι νέοι κανόνες δεν εφαρµόζονται αµέσως. 

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις τους θα αυξηθούν σηµαντικά (ιδίως σε περιόδους 

οικονοµικής ανάπτυξης), ενώ η εφαρµογή των διατάξεων για τους συντελεστές 

ρευστότητας θα οδηγήσει κάποιες φορές σε επαναπροσδιορισµό του επιχειρηµατικού 

τους µοντέλου. Η ύπαρξη επαρκούς χρόνου προσαρµογής ήταν, συνεπώς, αναγκαία. 

β) Αντίθετα, η τροποποίηση ορισµένων διατάξεων της «Βασιλείας ΙΙΙ» δηµιουργεί 

ένα περιβάλλον ασάφειας, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην 

υιοθέτηση των κανόνων, πόσο µάλλον αφού η υιοθέτηση θα γίνει κατά τη διακριτική 

ευχέρεια των εθνικών αρχών.  

 

4.5.2.Κίνδυνοι από την εφαρµογή των νέων κανόνων 

 

Τα περιθώρια κερδοφορίας των τραπεζών στο νέο περιβάλλον θα περιοριστούν 

αισθητά, όπως και οι αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων τους. Η παρατήρηση αυτή 

ισχύει κατά µείζονα λόγο, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η «Βασιλεία ΙΙΙ» δεν είναι 

παρά µόνον µία από τις «δέσµες» µέτρων ρυθµιστικής παρέµβασης στη λειτουργία 

των τραπεζών που τελούν στην τρέχουσα συγκυρία υπό διαµόρφωση . Ακόµα και αν 

είναι ορθός ο ισχυρισµός ότι το νέο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τάσεις 

υπερβολικής ρυθµιστικής παρέµβασης (“overregulation”), οι εµπειρίες από την 

πρόσφατη κρίση καθιστούν απαραίτητη τη λήψη αυστηρότερων µέτρων (Γκόρτσος). 

Στο πλαίσιο αυτό, όµως, ελλοχεύουν τρεις (τουλάχιστον) κίνδυνοι, η σηµασία των 

οποίων δεν πρέπει να υποτιµηθεί: 

α) Μπορεί να οδηγηθούµε σε περιορισµό της προσφοράς δανειακών κεφαλαίων από 

τις τράπεζες µε αρνητικές επιπτώσεις στον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας και την 
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ανάπτυξη, εάν εφαρµοστούν οι νέοι κανόνες. Κατά συνέπεια, είναι κρίσιµο να 

υπάρξουν ακριβείς και αξιόπιστες εκτιµήσεις αναφορικά µε την αναµενόµενη 

επίδραση των προαναφερθέντων παραγόντων στη δανειοδοτική δραστηριότητα των 

τραπεζών, τόσο σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης όσο και σε περιόδους ύφεσης.6 

β) Επιπρόσθετα το σύνολο του τραπεζικού συστήµατος θα κληθεί να αντλήσει από 

τις αγορές τεράστια ποσά ιδίων κεφαλαίων, κυρίως µε την έκδοση κοινών µετοχών, 

µε αποτέλεσµα η αναµενόµενη µείωση των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων των 

τραπεζών να τις οδηγήσει σε ανταγωνιστικά µειονεκτική θέση προς τις επιχειρήσεις 

άλλων κλάδων της οικονοµίας. Αξίζει να επισηµανθεί ότι στις συστηµικά σηµαντικές 

τράπεζες ενδέχεται να επιβληθεί και µία επιπλέον κεφαλαιακή απαίτηση, ύψους 2% 

των σταθµισµένων στοιχείων του ενεργητικού τους και των εκτός ισολογισµού 

στοιχείων τους, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί επίσης µε κύρια στοιχεία των 

βασικών ιδίων κεφαλαίων τους. Αυτό συνεπάγεται ότι το µετοχικό κεφάλαιο των 

µεγάλων διεθνών τραπεζών ενδέχεται να πρέπει, να οκταπλασιαστεί κατά τη διάρκεια 

των αµέσως εποµένων ετών. 

Κατά συνέπεια, όσες τράπεζες δεν θα µπορέσουν να προβούν στην αναγκαία 

άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, θα αναγκαστούν, να συµµορφωθούν προς τις 

απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου, και να προβούν: 

• σε αποµόχλευση, συρρικνώνοντας στην περίπτωση αυτή και τη δανειοδοτική 

τους δραστηριότητα, ή/και 

• σε αναδιαρθρώσεις που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της συγκέντρωσης του 

τραπεζικού κλάδου, χωρίς να είναι προφανείς οι θετικές συνέργειες από αυτό. 

γ) Τέλος, η ανάγκη περιορισµού του κόστους το οποίο συνεπάγεται για τις τράπεζες η 

εφαρµογή του νέου κανονιστικού πλαισίου µπορεί να οδηγήσει: 

• σε ένα νέο κύκλο «ρυθµιστικού αρµπιτράζ», λόγω της µετατόπισης των 

δραστηριοτήτων σε τµήµατα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, τα οποία 

θα συνεχίσουν να µην τελούν υπό ρυθµιστική παρέµβαση και εποπτεία (το 

καλούµενο “shadow banking system”, το οποίο, όπως προαναφέρθηκε, 

συνέβαλε καθοριστικά στην εκδήλωση της κρίσης), ή σε κράτη µε χαλαρό 

ρυθµιστικό και εποπτικό πλαίσιο, και 

•  σε χρηµατοπιστωτικές καινοτοµίες που ενδέχεται να εκθέσουν τις τράπεζες 

σε κινδύνους που δεν είναι σήµερα γνωστοί. 

                                                 
6 “Results of the comprehensive quantitative impact study”, December, http://www.bis.org/publ/bcbs186.htm. 
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Αυτό καθιστά ακόµα µεγαλύτερη την ανάγκη αναβάθµισης του ρόλου των εποπτικών 

αρχών , ώστε να είναι δυνατή η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων που θα 

λαµβάνει χώρα, και η έγκαιρη υποβολή προτάσεων για κατάλληλη προσαρµογή του 

ρυθµιστικού πλαισίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

5.1.Προληπτική Εποπτεία στις Ελληνικές Τράπεζες 

 

Σε πολλές χώρες και ειδικά στην Ευρώπη θεσµοθετήθηκαν κρατικές παρεµβάσεις 

υπέρ της ενίσχυσης της φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων που 

αντιµετωπίζουν ελλείψεις ρευστότητας και άλλους κινδύνους. Η ενίσχυση των 

ελληνικών τραπεζών εντάσσεται στα πλαίσια της εποπτείας τους. Ειδικότερα ο ν. 

2548/1997, το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος και ο ν. 2609/1998 ορίζουν 

σαν αρµόδια εποπτική αρχή επί των τραπεζών την Τράπεζα της Ελλάδος . Έτσι η 

εποπτεία ορίζεται σαν η νοµοθετικά προβλεπόµενη αρµοδιότητα της διοικητικής 

αρχής να αποφασίζει για τη σύσταση, επίβλεψη και για το βίο των πιστωτικών 

ιδρυµάτων. Ως ειδικότερος στόχος της εποπτείας είναι η σταθερότητα και η 

αποτελεσµατικότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα .  

Οι εποπτικές λειτουργίες της Τράπεζας της Ελλάδος συνεπάγονται µια σειρά 

καθηκόντων, τα οποία µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: (i) 

δραστηριότητες για την προστασία των επενδυτών, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως 

στην έκδοση και επιβολή κανόνων επαγγελµατικής δεοντολογίας, καθώς και στη 

δηµοσιοποίηση πληροφοριών, (ii) µικροπροληπτική εποπτεία, στην οποία περιέχεται 

το σύνολο των δραστηριοτήτων εποπτείας, επιτόπιας και µη, της ασφάλειας και της 

ευρωστίας των επιµέρους ιδρυµάτων, µε σκοπό κυρίως την προστασία των 

καταθετών και άλλων πιστωτών µικρής κλίµακας, και (iii) προληπτική ανάλυση σε 

µακροοικονοµικό επίπεδο, η οποία περικλείει όλες τις δραστηριότητες που 

αποβλέπουν στην παρακολούθηση της έκθεσης σε συστηµικό κίνδυνο, καθώς και 

στον εντοπισµό ενδεχόµενων κινδύνων διατάραξης της σταθερότητας που απορρέουν 

από µακροοικονοµικές εξελίξεις ή εξελίξεις στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, καθώς 

και από την υποδοµή των αγορών. Η ΤτΕ ασκεί καθήκοντα που εντάσσονται στην 

τρίτη κατηγορία. Όσον αφορά τους αυτοτελείς εποπτικούς φορείς, συνήθως ισχύει το 

αντίθετο, δηλαδή η ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία των επενδυτών συνοδεύεται 

συνήθως από έναν ήσσονα ρόλο στην παρακολούθηση του συστηµικού κινδύνου. Το 

σηµαντικό θέµα που προκύπτει όταν εξετάζεται το πλέον αποτελεσµατικό θεσµικό 

πλαίσιο, είναι η άσκηση µικροπροληπτικής εποπτείας, η οποία αντιµετωπίζεται ως 
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στενά συνδεδεµένη µε ανησυχίες συστηµικής φύσεως, ενώ κάποιοι τείνουν να 

ερµηνεύουν ότι επικεντρώνεται στην προστασία των καταθετών και των επενδυτών. 

Παρόλο που τη δηµοσιονοµική κρίση µαστίζει τελευταία τη χώρα µας το 

ελληνικό τραπεζικό σύστηµα κατάφερε και παρέµεινε όρθιο έως τώρα. Η 

αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα του µπορεί να αποδοθεί σε µια σειρά από παράγοντες, 

οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι ότι: 

• οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν εκτεθεί στους κινδύνους που αποτέλεσαν τις αιτίες 

της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 

• προχώρησαν έγκαιρα στην αύξηση των προβλέψεών τους έναντι επισφαλών 

απαιτήσεων, 

• ακολούθησαν πολιτική συνετούς διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους 

εκτίθενται στην τρέχουσα συγκυρία, 

• υπήρξε αποτελεσµατική προληπτική εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος που 

συνέβαλε αποτελεσµατικά στη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος. 

Αξίζει να επισηµανθεί ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, το 

ελληνικό τραπεζικό σύστηµα υπέστη σταδιακά και µε αποτελεσµατικό τρόπο ένα 

ριζικό θετικό µετασχηµατισµό. Ο µετασχηµατισµός αυτός, ως συνδυαστικό 

αποτέλεσµα της προσαρµογής του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος στις συνθήκες 

λειτουργίας του ενιαίου χρηµατοπιστωτικού χώρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της 

έγκαιρης δηµιουργίας ισχυρών τραπεζικών οµίλων, µε εκτεταµένη διεθνή παρουσία 

αποτελεί ένα περαιτέρω εχέγγυο για τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος. 

∆εν πρέπει να αγνοείται εξάλλου ότι οι ελληνικές τράπεζες, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο 

ρυθµιστικής παρέµβασης, από τα αυστηρότερα που ισχύουν για επιχειρήσεις στις 

οικονοµίες της αγοράς, το οποίο διαµορφώθηκε και συνεχίζει να διαµορφώνεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού δικαίου και των 

βέλτιστων ρυθµιστικών και εποπτικών πρακτικών που ισχύουν διεθνώς. Μέσα σε 

αυτό το ρυθµιστικό πλαίσιο, οι τραπεζικοί όµιλοι της χώρας µας επιδιώκουν τόσο τη 

µεγιστοποίηση των αποδόσεων για τους µετόχους τους - υπό τους όρους που θέτει το 

πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, οι απαιτήσεις για εταιρική 

κοινωνική ευθύνη και η ανάγκη διασφάλισης οµαλών εργασιακών σχέσεων- όσο και 
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την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και των χωρών στις οποίες 

δραστηριοποιούνται. 

Οι τράπεζες που ασκούν δραστηριότητα στη χώρα µας είναι έτοιµες να 

αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, χωρίς να περιοριστεί η στρατηγικής σηµασίας 

παρουσία των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, η οποία αποτελεί βασικό 

συστατικό στοιχείο της διεθνούς οικονοµικής παρουσίας της χώρας µας. 

 

5.2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

Η Ελλάδα ήταν ένα από τα φτωχότερα κράτη µέλη της ΕΕ, όταν προσχώρησε σε 

αυτή και σε σύγκριση µε τα αρχικά 15 κράτη µέλη, ακόµη εξακολουθεί να πάσχει 

από µια συγκριτικά χαµηλή παραγωγικότητα και κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δίνοντάς της το 

δικαίωµα σε σηµαντικές περιφερειακές µεταφορές κεφαλαίων ανάπτυξης. Η 

προσαρµογή της στις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς επιτάχυνε τον 

εκσυγχρονισµό του ρυθµιστικού πλαισίου και εξασφάλισε την ελεύθερη κυκλοφορία 

αγαθών, υπηρεσιών και συντελεστών παραγωγής. Ωστόσο, αν και οι κανόνες της 

εταιρικής διακυβέρνησης (Corporate Governance) δεν αποτελούν µέρος του 

κοινοτικού κεκτηµένου, η εταιρική διακυβέρνηση εισήχθηκε από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και το Υπουργείο Οικονοµίας στο τέλος του 20ου αιώνα. Οι 

συστάσεις του ΟΟΣΑ ήταν το πρώτο έγγραφο αναφοράς(Tsipouri, Spanos, 2009). 

Το Χρηµατιστήριο αναπτύχθηκε παράλληλα µε τη χώρα και µε ανάλογες 

αναταράξεις. Η χώρα µας δεν είχε αναβαθµιστεί σε µια ώριµη αγορά κεφαλαίων 

µέχρι και το τέλος του 2000, όταν, µετά από µια θεαµατική απόδοση µεταξύ των ετών 

1995 και 2000, η ελληνική οικονοµία πληρούσε τα κριτήρια του Μάαστριχτ και 

εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) ως το 12ο µέλος της . Κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου το Χρηµατιστήριο µεγάλωσε πολύ γρήγορα, ο 

αριθµός των εισηγµένων εταιρειών πολλαπλασιάστηκε και µια προσπάθεια για τον 

εκσυγχρονισµό του ελέγχου και εποπτείας της υιοθετήθηκε. Αλλά µετά από το τρίτο 

τρίµηνο του 1999, παράλληλα µε την παγκόσµια ύφεση το Χρηµατιστήριο υπέστη 

ζηµίες που κατά µέσο όρο αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της µέγιστης τιµής του. 

Αυτό οδήγησε σε µια προσπάθεια τόσο από την πλευρά του Χρηµατιστηρίου όσο και 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη της αγοράς. Η καλή 
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εταιρική διακυβέρνηση θεωρήθηκε ως ένα σηµαντικό εργαλείο σε αυτό το πλαίσιο. 

Αυτό πυροδότησε µια σειρά συζητήσεων και προσαρµογών των ρυθµιστικών 

πλαισίων. Όλοι οι δείκτες έδειχναν µεγάλη αστάθεια και αφορούσαν τόσο την 

παγκόσµια κίνηση των αποθεµάτων όσο και των εθνικών πολιτικών τάσεων. Η 

τρέχουσα οικονοµική κρίση έχει επίσης επηρεάσει σηµαντικά τις εισηγµένες 

εταιρείες. Όµως, σε πραγµατικούς όρους η κρίση έχει πλήξει τις ελληνικές τράπεζες 

λιγότερο αυστηρά σε σχέση µε το τραπεζικό σύστηµα άλλων χωρών. Αυτό οφείλεται 

στην πολυνοµία η οποία θεωρείται εµπόδιο για τον ανταγωνισµό και την οικονοµική 

ανάπτυξη(Tsipouri, Spanos, 2009). 

Η συζήτηση σχετικά µε εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα επικεντρώθηκε 

κυρίως στην προστασία των ατοµικών συµφερόντων και αυτών των µετόχων 

µειοψηφίας που ήταν σχεδόν αποκοµµένοι από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων µιας 

επιχείρησης. Αφού η ασύµµετρη πληροφόρηση στον τραπεζικό τοµέα είναι µεγάλη 

και δύσκολη να αντιµετωπιστεί σε σχέση µε το µη χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τα 

προβλήµατα µεταξύ των µεγαλοµετόχων και των µετόχων µειοψηφίας είναι πιο 

σοβαρά στον τραπεζικό κλάδο.  

Οι κερδοσκοπικές εκδηλώσεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά κατά τη διάρκεια 

του 1999, οδήγησαν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) και το κράτος να αναλάβει 

ενεργό ρόλο, για τη θέσπιση κανόνων, κανονισµών και κωδικών δεοντολογίας. Το 

πρώτο σηµαντικό βήµα προς τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για 

εταιρική διακυβέρνηση ήταν η δηµοσίευση ενός εθελοντικού κώδικα δεοντολογίας, ο 

οποίος διαµορφώθηκε στενά στις Αρχές του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση. 

Αυτό το πρώτο βήµα έγινε µε πρωτοβουλία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε 

συνεννόηση µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (επιχειρήσεις και ενώσεις 

χρηµατιστηριακών εταιρειών, η Ένωση των ελληνικών τραπεζών και ακαδηµαϊκοί). 

Μετά από αυτό, το 2002, η κυβέρνηση τροποποίησε το εταιρικό δίκαιο και δεν 

ενσωµάτωσε θεµελιώδεις υποχρεώσεις για την εταιρική διακυβέρνηση. Οι τράπεζες 

αναµένεται να ακολουθήσουν και οι γενικοί κανόνες ισχύουν για όλες τις εισηγµένες 

εταιρείες.  

Αν και βελτιώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση έχουν συµβεί στην Ελλάδα, η 

εφαρµογή των καλών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης παραµένει περισσότερο 

ως αποτέλεσµα της υποχρεωτικής συµµόρφωσης, παρά ως µια εθελοντική 

προσπάθεια. Πολλές ελληνικές εισηγµένες εταιρείες εξακολουθούν να πέφτουν κάτω 

από τα επίπεδα των καλύτερων διεπόµενων στην Ευρώπη, ενώ οι καλές πρακτικές 
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εταιρικής διακυβέρνησης περιορίζονται κυρίως σε ένα µικρό αριθµό των µεγάλων 

εισηγµένων εταιρειών που είναι περισσότερο σε αρµονία µε τη διεθνή εταιρική 

σκηνή (Tsipouri, Spanos, 2009). 

Η εταιρική διακυβέρνηση στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και 

ιδίως στον τραπεζικό τοµέα δεν έχει υποβληθεί είτε σε ειδικούς κανόνες είτε σε 

ακαδηµαϊκή έρευνα, παρ 'όλο που τα προβλήµατα της εταιρικής διακυβέρνησης 

φαίνεται να είναι πιο σοβαρά σε σχέση µε τον µη χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Τα 

µοναδικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού τοµέα απαιτούν ιδιαίτερη έµφαση στη 

δοµή και την ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία εξέδωσε ένα σύνολο 

αρχών για την εταιρική διακυβέρνηση το 1999, σε µια προσπάθεια να βοηθήσει τις 

εποπτικές αρχές και τα τραπεζικά ιδρύµατα σε όλο τον κόσµο για την προώθηση 

ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. Μια αναθεωρηµένη έκδοση του 

εγγράφου της Επιτροπής του 1999 δηµοσιεύθηκε το 2006 (Τ∆∆, 2006). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι πρόσφατα εθνικές αρχές και κυβερνήσεις ασχολούνται ιδιαίτερα µε τις 

πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τοµέα.  

Η βιοµηχανία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδα για τους κανόνες, 

τους κινδύνους, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την κυβερνητική τους δοµή. 

Επιπλέον, οι τράπεζες αναµένεται να ακολουθήσουν τις γενικές συστάσεις για τις 

εισηγµένες εταιρείες. Εκτός από τη συµµόρφωση µε το κανονιστικό πλαίσιο, την 

τελευταία δεκαετία, οι τράπεζες είναι όλο και περισσότερο ευαισθητοποιηµένες σε 

θέµατα που σχετίζονται µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). 

Οι πρώτες µη δεσµευτικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το νόµο 3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

έχουν επικριθεί έντονα στη βιβλιογραφία ως σφιχτές, δύσκαµπτες και αόριστες, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συµµετέχοντες στην αγορά ανησυχούν ότι η εταιρική 

διακυβέρνηση δεν είναι τίποτα αλλά µια θεωρητική-ακαδηµαϊκή συσκευή χωρίς απτά 

αποτελέσµατα για την ποιότητα της εταιρικής διαχείρισης και την προστασία των 

επενδύσεών τους, ενώ οι εποπτικές αρχές δεν φαίνεται να µπορούν να εποπτεύουν 

αποτελεσµατικά και να επιβάλλουν τη συµµόρφωση µε τους µηχανισµούς εταιρικής 

διακυβέρνησης. ∆ύο βασικά προβλήµατα εντάσσονται στο πλαίσιο, ο ένας να είναι 

κυρίαρχος ρόλος η κεφαλαιαγορά και όχι το εταιρικό δίκαιο και το δεύτερο ότι ο 

νόµος ισχύει για όλους τους εκδότες, µε έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον 

οι κινητές αξίες τους  είναι εισηγµένες σε οργανωµένες αγορές κινητών αξιών. Το 
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πλαίσιο κατηγορείται ότι είναι πάρα πολύ αόριστο και για την υποστήριξη τόσο των 

µετόχων όσο των ενδιαφεροµένων τα συµφέροντα, τα οποία θεωρείται ότι είναι η 

επιδίωξη των δύο, ενίοτε αντικρούονται µε τους στόχους. Ο Σταϊκούρας προτείνει να 

συµπληρωθούν οι τρέχοντες στόχοι µε µια γενικότερη υποχρέωση σύµφωνα µε την 

οποία διευθυντές οφείλουν να εξετάζουν τα συµφέροντα των ενδιαφεροµένων µερών 

ξεχωριστά και να σταθµίζουν τα συµφέροντα αυτών των µετόχων κατά τη λήψη 

αποφάσεων. Επιπλέον, ο ίδιος συγγραφέας επικρίνει τις διατάξεις της, για την 

εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών -για τη συµπερίληψη των µη-εκτελεστικών, 

ανεξάρτητων διευθυντών που στοχεύουν στη διασφάλιση της ύπαρξης µιας 

αµερόληπτης φωνής στο πλαίσιο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αµερόληπτη φωνή 

των ανεξάρτητων διευθυντών στοχεύει στην προώθηση του εταιρικού συµφέροντος, 

χωρίς να πάσχει από τον τύπο της ψυχολογικής, επιχειρηµατικής, οικογενειακής ή 

οικονοµικής πίεσης. Παρά την καλοπροαίρετη πρόθεση, η σχετική διατύπωση της 

εταιρικής διακυβέρνησης στερείται συνοχής και ακρίβειας, η οποία µε τη σειρά της 

υπονοµεύει την αποτελεσµατικότητά της. Απευθύνεται µε παρόµοια επιχειρήµατα για 

την έλλειψη της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου και της διαφάνειας από Επιτροπές 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καταλήγει για την ανάγκη να αναγνωρίσουν τη 

σηµασία της δηµοσιοποίησης των πληροφοριών, ως εναλλακτικό ρυθµιστικό 

εργαλείο.  

Σε γενικές γραµµές υπάρχει η αντίληψη ότι τα πρότυπα προστασίας είναι 

αντιφατικά και ανεπαρκή, αλλά η θεσµική αποτελεσµατικότητας υπονοµεύει την 

αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών επιβολής.  

Όσον αφορά στον τραπεζικό τοµέα το γενικό συµπέρασµα είναι ότι η 

κερδοφορία των τραπεζών σχετίζεται αρνητικά µε το µέγεθος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ενώ ο αντίκτυπος της σύνθεσης ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αν και θετικός 

σε όλα τα µοντέλα, είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ασήµαντος. Προτείνεται να 

δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στο µέγεθος παρά στη σύνθεση του διοικητικού 

συµβουλίου των ελληνικών τραπεζών. Τα αποτελέσµατα είναι ισχυρά µετά τον 

έλεγχο της εταιρείας για συγκεκριµένες µεταβλητές. ∆ύο από τις µεγαλύτερες 

ελληνικές τράπεζες είχαν συµπεριληφθεί στο δείγµα που χρησιµοποιήθηκε για την 

έρευνα αυτή.7 

 

                                                 
7 www.ssrn.com 
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5.3. Η Σηµασία των Αξιολογήσεων για το Ελληνικό Τραπεζικό 

Σύστηµα 

 

Η συµµετοχή της Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ το 2001, συνοδεύτηκε από την 

αντίστοιχη αξιολόγηση της από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, Μoody’ s και 

Standard and Poor’ s οι οποίοι την κατέταξαν στη θέση Α2 και Α-. Κάποια χρόνια 

αργότερα οι οίκοι αυτοί θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη τόσο της 

Παγκόσµιας όσο και της Ελληνικής Οικονοµίας.  

Εξωτερικές αξιολογήσεις κινδύνου, όπως η αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας από την Moody’s, θα παίξει πιθανώς ένα υποστηρικτικό ρόλο στα 

εσωτερικά συστήµατα αξιολόγησης των τραπεζών και θα αποτελέσει το εργαλείο για 

τη συγκριτική αξιολόγηση και επικύρωση αυτών των συστηµάτων. Ωστόσο, η 

διαδεδοµένη χρήση των αξιολογήσεων στη ρύθµιση απειλεί να υπονοµεύσει την 

ποιότητα της όταν µειώνει τη βαθµολογία της ανεξαρτησίας του οργανισµού και τα 

κίνητρα για καινοτοµία και βελτίωση της ποιότητας των αξιολογήσεων.  

Οι αξιολογήσεις για παράδειγµα της Moody’s παρέχουν στους συµµετέχοντες 

στην παγκόσµια κεφαλαιαγορά ένα ενιαίο πλαίσιο «πιστωτικής ποιότητας». Η 

πιστωτική ποιότητα της ασφάλειας του χρέους καθορίζεται κυρίως από την 

αναµενόµενη ζηµία της. Η αναµενόµενη ζηµία, µε τη σειρά της, εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από την προθυµία και την ικανότητα του εκδότη να πληρώσει έγκαιρα τόκους 

και κεφαλαίο. Ωστόσο, η πιστωτική ποιότητα είναι µια πολυδιάστατη έννοια, που 

αποτελείται από πρόβλεψη της πιθανότητας αθέτησης, δριµύτητα απώλειας, 

οικονοµική ισχύ και τον κίνδυνο της µετάβασης. Ως εκ τούτου, οµόλογα µε την ίδια 

πιστωτική διαβάθµιση µπορεί να συγκριθούν µε τη συνολική πιστωτική ποιότητα, 

αλλά µπορεί να διαφέρουν σε σχέση µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά πιστωτικής 

ποιότητας. 

Σε απάντηση στις επίµονες ανατροφοδοτήσεις της αγοράς, η Moody’ s 

διαχειρίζεται αξιολογήσεις µε κύριο σκοπό την ελαχιστοποίηση των απότοµων 

µεταβολών στα επίπεδα διαβάθµισης. Ενώ τα θεµελιώδη οικονοµικά µεγέθη µιας 

αξιολογούµενης οντότητας συνήθως κυµαίνονται σε κυκλικές οικονοµικές συνθήκες, 

οι επενδυτές αναµένουν ότι οι αξιολογήσεις θα έχουν ενσωµατωθεί και θα 

παραµένουν σταθερές διαχρονικά. Οι αναλυτές της Moody’s προσπαθούν να 

ισορροπήσουν την ανάγκη της αγοράς για έγκαιρη ενηµέρωση σχετικά µε το προφίλ 
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κινδύνου του εκδότη µε αντικρουόµενες  προσδοκίες του για σταθερή βαθµολογία. 

Εν µέρει, αυτό επιτυγχάνεται µε τη σχετική φύση των συστήµατος διαβάθµισης. 

Επίσης, επιτυγχάνεται µε την προσαρµογή αξιολόγησης για τους εκδότες οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν πάνω ή κάτω από το µέσο όρο τον κίνδυνο µετάβασης σε άλλη 

βαθµολογία εξαιτίας του οικονοµικού κύκλου ή ως αποτέλεσµα οικονοµικών 

θεµελιωδών µεγεθών ενός συγκεκριµένου εκδότη. Για την υποστήριξη αυτής της 

άποψης λαµβάνεται µόνο όταν αυτό είναι απίθανο να αντιστραφεί µέσα σε σχετικά 

σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά αθέτησης εκδότη έχουν υψηλή 

συσχέτιση µε τη βαθµολογία της Moody’ s. Από έτος σε έτος η τυπική απόκλιση σε 

ποσοστά αθέτησης ήταν υψηλότερη για τους εκδότες µε τη χαµηλότερη βαθµολογία. 

Ως αποτέλεσµα, για τη κατανοµή των ζηµιών σε µια οµάδα χαµηλότερων 

ονοµαστικών τίτλων θα πρέπει, ενώ όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι ίσοι, να έχουν 

υψηλότερο µέσο ποσοστό απώλειας και υψηλότερη τυπική απόκλιση των απωλειών 

γύρω από αυτό το µέσο. Έτσι, οι αξιολογήσεις περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε το 

µέγεθος των αναµενόµενων ζηµιών, ιδίως σε χαρτοφυλάκια µε τη χαµηλότερη 

βαθµολογία ποιότητας. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο αυτών των εξωτερικών αξιολογήσεων 

έχει ζητήσει από τις τράπεζες, κατά την αξιολόγηση δανείων προς τα νοικοκυριά, να 

αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση µεταξύ του κόστους εξυπηρέτησης των 

δανείων και του εισοδήµατος των δανειοδοτούµενων. Επίσης, για τα δάνεια µε 

εξασφάλιση ακινήτου οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου  

αυξήθηκαν για το τµήµα των δανείων που υπερβαίνει το 75% της εµπορικής αξίας 

των υπέγγυων ακινήτων. Τέλος, έχει ζητηθεί η αύξηση του ποσοστού κάλυψης των 

καθυστερήσεων µε προβλέψεις, θέµα το οποίο θα περιλαµβάνεται και στο πλαίσιο 

του δεύτερου πυλώνα. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 
 
 

1.1. Κεφαλαιακή Επάρκεια στα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύµατα 

 

Κεντρικός άξονας των ρυθµιστικών παρεµβάσεων των εποπτικών αρχών που 

πραγµατοποιούνται τα τελευταία χρόνια, είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών. Για να πετύχουν αυτό το στόχο τους οι τράπεζες θα έπρεπε 

να τηρούν ένα συγκεκριµένο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Αυτός ο δείκτης 

αποτυπώνει τη σχέση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας προς τα σταθµισµένα 

στοιχεία του ενεργητικού(τα εντός και εκτός Ισολογισµού µετατρέψιµα στοιχεία). 

Συγκεκριµένα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι ο λόγος του κεφαλαίου 

µιας επιχείρησης προς τα δάνεια τα οποία έχει χορηγήσει. Η συµπεριφορά όµως των 

καταθετών επηρεάζεται σε περίπτωση που υπάρξει τραπεζικός πανικός. Τα 

προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα σε αυτή την περίπτωση συνοψίζονται σε δύο 

κατηγορίες: Ρευστότητα και εµπιστοσύνη. Η ρευστότητα είναι ο κύριος στόχος της 

κεφαλαιακής επάρκειας. Η ρευστότητα που διαθέτουν οι τράπεζες κατά κανόνα δεν 

προέρχεται από τα κεφάλαιά της, τα οποία δεν είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα, αλλά 

από τις καταθέσεις που έχει στην κατοχή της. Επιπλέον µια αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου προσφέρει ρευστότητα σε µια τράπεζα, ενώ τα δάνεια που έχουν 

χορηγηθεί αποτελούν χρήµα που έχει ήδη δηµιουργηθεί. 

Οι εµπορικές τράπεζες αυξάνουν συνεχώς τα κεφάλαιά τους ανάλογα µε την 

ποσότητα δανείων που έχουν χορηγήσει για να πετύχουν το στόχο της κεφαλαιακής 

επάρκειας. Τα κεφάλαια θα πρέπει να αυξάνονται ταυτόχρονα µε νέο δανεισµό και 

επειδή δεν τίθεται περιορισµός στο πως θα επενδυθούν, δεν διασφαλίζεται η επί 

πλέον ρευστότητα που θα ήταν επιθυµητή σε περίπτωση τραπεζικού πανικού. Αυτός 

ο δείκτης επιβάλλεται για να αναγκάσει τις τράπεζες να προβούν σε αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου σε περιόδους που η χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών τους 

είναι χαµηλή, έτσι ώστε να αλλάξει δραστικά η µετοχική τους σύνθεση. 
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Αναλυτικότερα η τιµή του  δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας θα πρέπει να είναι 

ίση ή µεγαλύτερη του 8% και υπολογίζεται ως εξής: 

• Ο αριθµητής περιλαµβάνει τόσο τα επονοµαζόµενα κύρια κεφάλαια 

Tier I  (καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο/κοινές µετοχές, 

αποθεµατικά), όσο και τα συµπληρωµατικά κεφάλαια Tier II   (αφανή 

αποθεµατικά, αποθεµατικά από επανεκτίµηση στοιχείων ενεργητικού, 

προβλέψεις, υβριδικά εργαλεία κεφαλαίου, µη εγγυηµένο χρέος)µιας 

τράπεζας. 

• Ο παρονοµαστής είναι το άθροισµα του σταθµισµένου ενεργητικού για 

τον πιστωτικό κίνδυνο, του σταθµισµένου ενεργητικού για τον 

λειτουργικό κίνδυνο και του σταθµισµένου ονοµαστικού ενεργητικού 

για τον κίνδυνο της αγοράς. 

Αναλυτικότερα ακολούθως θα εξετάσουµε τους δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς 

για τις 5 σηµαντικότερες ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριµένα οι δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας έχουν παραµείνει εν γένει σχετικά σταθεροί, αλλά ποικίλλουν σηµαντικά 

µεταξύ των επιµέρους τραπεζών. Η συνεχιζόµενη επιδείνωση της ποιότητας των 

δανείων επηρεάζει αρνητικά το κεφάλαιο των τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες 

καλούνται να διατηρήσουν επαρκή κεφαλαιακά αποθέµατα λόγω των αυξανόµενων 

κινδύνων του ισολογισµού και αυτό µεταγενέστερα θα µπορούσε επίσης να 

διευκολύνει την πρόσβασή τους στις αγορές χρηµατοδότησης. 

1.2. Ανάλυση του ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εθνικής  

 

Ο Όµιλος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. εξασφαλίζει τη 

µεγιστοποίηση των αποδόσεων των µετόχων των εταιρειών του δια µέσω της 

µεγιστοποίησης της σχέσης δανειακών προς ίδια κεφάλαια, αφού ελέγχει διαρκώς την 

κεφαλαιακή του βάση. Στόχος του είναι να διατηρήσει την κεφαλαιακή επάρκεια σε 

υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε τα ελάχιστα εποπτικά, αλλά και να µειώσει το 

µεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίων, χρησιµοποιώντας σύγχρονες µεθόδους άντλησης 

κεφαλαίων. 
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Ωστόσο η Ελληνική οικονοµική κρίση, σε συνδυασµό µε τη συµµέτοχή του 

Οµίλου στο πρόγραµµα ανταλλαγής ελληνικών οµολόγων, για την ολοκλήρωση του 

PSI κάτι το οποίο δηµιούργησε ζηµιές αποµείωσης επηρέασαν αρνητικά τα εποπτικά 

ίδια κεφάλαια. Στη συνέχεια ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

διαµορφώθηκε στο -2.6%. Ωστόσο όµως αυτοί οι δείκτης αυτός δεν έλαβε υπόψη την 

ΠΤ∆Ε 2630/2010. 

Προκειµένου να ενισχυθεί κεφαλαιακά προχώρησε στις εξής δραστηριότητες:  

- Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 1δισ.€ µέσω της έκδοσης εξαγοράσιµων 

προνοµιούχων µετοχών του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

- Επαναγορά καλυµµένων οµολογιών και υβριδικών τίτλων η οποία πρόσθεσε €302 

εκατ. βασικά ίδια κεφάλαια  

Επιπρόσθετα επιστολή του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας µετά 

από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος γνωστοποίησε την εγγυηµένη κεφαλαιακή 

ενίσχυση ύψους €6,9 δισ. στο πλαίσιο του προγράµµατος ανακεφαλαιοποίησης των 

Ελληνικών Τραπεζών. Αποτέλεσµα αυτής της ενέργειας ήταν η διαµόρφωση του 

συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 8,3%.Αντίστοιχα, ο δείκτης των 

κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) διαµορφώνεται στο 6,3%. 

 

∆ιάγραµµα 1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 
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Όπως παρατηρούµε ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, µετά από τη 

παρέµβαση και το πακέτο των €6,9 δις. του ΤΧΣ, τόσο για τον Όµιλο όσο και για την 

τράπεζα ενισχύθηκε σηµαντικά. Συγκεκριµένα από το -2,6% οδηγήθηκε στο 8,3% και 
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από το -1,1% στο 12,7%. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να πληρείται  η πρώτη και βασική 

προϋπόθεση της Βασιλείας ως προς την κεφαλαιακή επάρκεια για το ελάχιστο 

ποσοστό του 8%. Επίσης το γεγονός ότι ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων 

διαµορφώνονται στα 7,2% και 11% πολύ πιο πάνω από το ελάχιστο όριο του 4% που 

απαιτείται. Επιπρόσθετα αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το σύνολο των  

Tier II κεφαλαίων δεν υπερβαίνει το 100% του συνόλου των  Tier I κεφαλαίων. Η 

άλλη προϋπόθεση που πληρείται είναι το γεγονός ότι το Tier I είναι τουλάχιστον το 

50% του συνόλου. Αυτό διαπιστώνεται καθώς στα αναµορφωµένα κεφάλαια το Tier I 

είναι στο 7,2% έναντι του συνολικού 8,3% και στην Τράπεζα το Tier I είναι  στο 

12,7% έναντι του συνολικού 11%. 

 

∆ιάγραµµα 2 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΕ
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Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Συνολικος Δείκτης κεφαλαιακής Επάρκειας

 

Επιπλέον η πιστοληπτική διαβάθµιση της Τράπεζας από τους 3 ∆ιεθνείς 

Οίκους αξιολόγησης έχουν ως εξής : 

1. Η Moody’s αξιολογεί την προοπτικής της ως αρνητική. 

2. Η Standard & Poor’s αξιολογεί την προοπτικής της ως αρνητική. 

3. Η Fitch αξιολογεί την προοπτικής της ως σταθερή. 

Όλες αυτές οι πιστοληπτικές διαβαθµίσεις έχουν επιβεβαιωθεί καθώς είχαν 

ανακοινωθεί µετά τη συµµετοχή στο PSI και πριν τη παρέµβαση του ΤΧΣ. 

 

1.3. Ανάλυση του ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank  

Ο Όµιλος της Alpha Bank στοχεύει στην εξασφάλιση της απαιτούµενης 

χρηµατοδότησης των εργασιών της, στην επάρκεια των εποπτικών της κεφαλαίων, 

στην ανάπτυξη του Οµίλου µέσω µιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και στην 

διασφάλιση της εµπιστοσύνης.  
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Η επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση που αναζητείται, οφείλεται στα 

αυξηµένα εποπτικά όρια που επέβαλλε η Βασιλεία II στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο 

του 2008 για το σύνολο των ελληνικών Τραπεζών. Ο Όµιλος προκειµένου να πετύχει 

το σκοπό αυτό κατάρτισε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, που περιελάµβανε την οργανική 

αναδιάρθρωση, τη διαχείριση του Παθητικού καθώς επίσης και στοχευµένες 

ενέργειες των Μετόχων που τον στηρίζουν. Η δυναµική του δικτύου, οι 

συνεχιζόµενες προσπάθειες για µείωση του λειτουργικού κόστους καθώς επίσης και η 

διατήρηση και ανάπτυξη των υγιών δραστηριοτήτων δηµιουργούν µια σταθερή βάση 

στην οποία στηρίζει τις προσπάθειές του για έξοδο από την κρίση και για επάνοδό σε 

πορεία ανάπτυξης µόλις εξελίξεις στην οικονοµία το επιτρέψουν.  

Το 2011 η Alpha Bank συµµετείχε στη προσπάθεια διασφάλισης 

µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του Ελληνικού δηµόσιου χρέους µέσω του 

προγράµµατος ανταλλαγής Ελληνικών οµολόγων (“PSI”). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 

ο ∆είκτης κεφαλαιακής επάρκειας τόσο του Οµίλου, να διαµορφωθεί στο 5,5%, όσο 

και της Τράπεζας στο 4,6%, δηλαδή κάτω από το επιτρεπτό όριο του 8%. Μετά τη 

λήψη της βεβαίωσης από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για τη 

συµµετοχή του σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης ή και στην κάλυψη 

µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ποσού έως €1,9 δισ. ο ∆είκτης Κεφαλαιακής 

Επάρκειας του Οµίλου διαµορφώθηκε στο 9,8% και της Τράπεζας στο 9,5%. 

Αντίστοιχα ο ∆είκτης Βασικών Κεφαλαίων (Tier I) για τον Όµιλο διαµορφώνεται από 

4,2% στο 8,5% και για την Τράπεζα από 3,3% στο 8,2%. 

∆ιάγραµµα 3 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
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Αυτό που παρατηρούµε από το άνω διάγραµµα είναι ότι ο ∆είκτης 

Κεφαλαιακής Επάρκειας τόσο για την Τράπεζα όσο και για τον Όµιλο ξεπερνούν 

οριακά το ελάχιστο ποσοστό του 8% και εποµένως πληρείται η ελάχιστη κεφαλαιακή 

απαίτηση µε βάση τη Βασιλεία.  

Η Alpha Bank εναρµονίζεται µε το νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας της 

Βασιλείας ΙΙΙ καθώς ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων επιβαρύνεται 

ελάχιστα. Αυτό οφείλεται στα ελάχιστα ποσά δικαιωµάτων µειοψηφίας και υπεραξίας 

και άυλων στοιχείων, που περιλαµβάνονται στην κεφαλαιακή βάση. Θα µπορούσε να 

σηµειωθεί ότι η Alpha Bank δεν δηµοσιεύει αναλυτικά τα πλήρη στοιχεία από τα 

οποία αποτελείται ο Tier I, αλλά µόνο το ποσοστό του. Το ίδιο εφαρµόζει και στην 

περίπτωση του Tier II, δηλαδή δεν αναφέρει τα στοιχεία από τα οποία προέρχεται.  

 

∆ιάγραµµα 4 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ALPHA BANK
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Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

 

Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων διαµορφώνονται στα 8,5% και 8,2% 

πολύ πιο πάνω από το ελάχιστο όριο του 4% που απαιτείται. Η διαφορά του 

Συνολικού και του Βασικού ∆είκτη Κεφαλαιακής επάρκειας επιβεβαιώνει την Αρχή 

της Βασιλείας για το ότι το σύνολο των  Tier II κεφαλαίων δεν υπερβαίνει το σύνολο 

των  Tier I κεφαλαίων. Επιπλέον το Tier I είναι τουλάχιστον το 50% του συνόλου 

καθώς τόσο στον Όµιλο διαµορφώνεται στο 8,5% έναντι του συνολικού 9,8% αλλά 

και στην Τράπεζα καθώς διαµορφώνεται στο 8,2% έναντι του συνολικού 9,5%. 

 

1.4. Ανάλυση του ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Πειραιώς 

 

Κύριες πολιτικές του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, τη χρονιά που πέρασε, ήταν η 

διατήρηση της ρευστότητας, η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τη θωράκιση 
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του ισολογισµού του, η διασφάλιση της κεφαλαιακής της επάρκειας και η 

συγκράτηση του κόστους λειτουργίας, µε στόχο τον περιορισµό του κατά περίπου 

10%. Κύριος στόχος ήταν η συνεχής υποστήριξη των πελατών του Οµίλου, 

επιχειρήσεων και νοικοκυριών, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ενεργούς στήριξης της πελατείας του 

Οµίλου, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη χρηµατοδότηση επιλεγµένων κλάδων της 

οικονοµίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. 

Η συµµετοχή των ελληνικών τραπεζών στο PSI είχε σηµαντική αρνητική 

επίπτωση στα ίδια κεφάλαιά τους και στην κεφαλαιακή τους επάρκεια. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου να 

διαµορφωθεί σε αρνητικό επίπεδο, κυρίως λόγω της ζηµίας από τη συµµετοχή του 

στο PSI. Το ΕΤΧΣ έχει ήδη δεσµευθεί για τη συµµετοχή του στην επικείµενη ΑΜΚ 

της Τράπεζας αφού πρώτα υπέβαλλε βιώσιµα σχέδια αύξησης κεφαλαίου  µέχρι του 

ποσού των €5,0 δισ, µε αποτέλεσµα την αποκατάσταση του συνολικού δείκτη 

κεφαλαιακής επάρκειας {(9,7% προβλεπόµενος(pro-forma)} . Ειδικότερα θα µπορεί 

να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια από το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής 

Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) µέσω κοινών µετοχών και µετατρέψιµων υπό αίρεση 

οµολογιών.  

∆ιάγραµµα 5 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ 
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Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 

αρνητικό επίπεδο -5% λόγω της ζηµίας από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα 

ανταλλαγής οµολόγων (PSI). Ωστόσο όµως στα αποτελέσµατα δεν αναφέρεται ο 

συνολικός τελικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας για τον Όµιλο µετά τη στήριξη 
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από το ΤΧΣ, παρά µόνο ένα γενικό σχόλιο ότι οι ελληνικοί τραπεζικοί όµιλοι θα 

διαθέτουν δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) 9%, αλλά 

αναφέρεται στις ανακοινώσεις του Πυλώνα ΙΙΙ ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 

αποκαθίσταται pro forma µετά την προκαταβολή του ΤΧΣ στο 8,4%. Ο δείκτης 

κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας στις ανακοινώσεις του Πυλώνα ΙΙΙ µετά το 

πακέτο του ΤΧΣ µετατρέπεται σε 9, 7% από το -5, 7%. Η ελάχιστη τιµή του εν λόγω 

δείκτη που καθορίζεται από το νέο νοµοθετικό και εποπτικό πλαίσιο, σηµαίνει ότι 

πληρείται η γενική αρχή της Βασιλείας από την Τράπεζα και από τον Όµιλο. 

 

∆ιάγραµµα 6 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑ 
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Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

 

Επιπρόσθετα στο άνω διάγραµµα απεικονίζονται ο συνολικός και βασικός 

δείκτης του Οµίλου και της Τράπεζας πριν τη στήριξη του ΤΧΣ χωρίς τον 

υπολογισµό του ποσού των 5 δις. που δόθηκε. ∆εν δηµοσίευσε στις καταστάσεις ο 

Όµιλος το νέο Tier Ι αλλά το παλαιό µετά τις ζηµιές λόγω PSI. Εποµένως δεν 

ανταποκρίνονται αυτοί οι δείκτες στις Αρχές της Βασιλείας.  

Μετά την ολοκλήρωση του PSI η Fitch αποφάσισε την άρση του Rating 

Watch Negative από την µακροπρόθεσµη και βραχυπρόθεσµη πιστοληπτική 

αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς και την επιβεβαίωση των Ratings της σε B- και Β 

αντίστοιχα, µε απόδοση Σταθερών προοπτικών. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

ο Όµιλος ανταποκρίνεται στις Βασικές αρχές της Βασιλείας για γνωστοποίηση της 

πραγµατικής του κατάστασης στα αποτελέσµατά του. 

 

 



59 
 

1.5. Ανάλυση του ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της EFG 

Eurobank Ergasias S.A. 

 

Η Eurobank EFG δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον γεµάτο προκλήσεις και οι 

δραστηριότητές της προσαρµόζονται συνεχώς στις νέες προκλήσεις για να 

αντιµετωπίσει τους κινδύνους που σχετίζονται µε την πιστωτική δραστηριότητα, τη 

ρευστότητα και τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη. Στόχος του Οµίλου είναι να ενισχύει 

σηµαντικά τα κεφάλαια και τη ρευστότητα αναλαµβάνοντας σηµαντικές 

πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. 

Μια από αυτές τις στρατηγικές που ακολούθησε ο Όµιλος έτσι ώστε να 

πετύχει την ενίσχυση της κεφαλαιακής του θέσης, ήταν η δηµιουργία και διατήρηση 

κερδών, η µείωση του κινδύνου των δανειακών χαρτοφυλακίων µέσω αυστηρότερων 

πιστοδοτικών πολιτικών, οι χορηγήσεις ασφαλέστερων δανείων καθώς επίσης και η 

στρατηγική συνεργασία στην Πολωνία, η συγχώνευση µε τη ∆ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. και η 

πώληση δραστηριοτήτων του στην Τουρκία τελευταία. 

∆ιάγραµµα 7 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ EUROBANK ΧΩΡΙΣ 
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Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

 

Όπως παρατηρούµε από το σχήµα ο δείκτης Κεφαλαιακή Επάρκειας του 

οµίλου, αλλά και της Τράπεζας διαµορφώνονται στο 12% και στο 13,4% αντίστοιχα. 

Αυτό σηµαίνει ότι πληρείται η πρώτη και βασική προϋπόθεση της Βασιλείας για το 

άνω του 8% για το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Επίσης το γεγονός ότι ο 

δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων διαµορφώνονται στα 9,8% και 10,4% πολύ πιο 

πάνω από το ελάχιστο όριο του 4% που απαιτείται. Ωστόσο στα αποτελέσµατα αυτά 

αναφέρεται ο ∆είκτης Κεφαλαιακής επάρκειας πριν PSI. Η δεύτερη προϋπόθεση 

ανταποκρίνεται στις αρχές της Βασιλείας καθώς το Tier II δεν υπερβαίνει το Tier I 

για τον Όµιλο και για την Τράπεζα αντίστοιχα. 
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1.6. Ανάλυση του ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του 

Συγκροτήµατος Τράπεζας Κύπρου 

 

Ο κύριος στόχος της Τράπεζας είναι διαχείριση κεφαλαίου για την τήρηση των 

εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων που επιβάλλονται, καθώς επίσης και η 

διατήρηση ισχυρών δεικτών πιστοληπτικής διαβάθµισης και υγιών δεικτών 

κεφαλαιακής επάρκειας έτσι ώστε να µεγιστοποιεί την αξία προς τους µετόχους της. 

Η Τράπεζα συµµετείχε σε Κεφαλαιακή Άσκηση η οποία διενεργήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), σε συνεργασία µε την Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί κεφαλαιακό έλλειµµα που ανήλθε στο 1.560 

εκατ. Η Εταιρία ωστόσο υλοποίησε τα πιο κάτω µέτρα για την κάλυψη του 

κεφαλαιακού ελλείµµατος της ΕΑΤ: 

i) έκδοση µετοχικού κεφαλαίου ύψους €160 εκατ. τον Μάρτιο του 2012,  

ii) πώληση της Bank of Cyprus Australia Ltd µε θετική συνεισφορά ύψους €80 εκατ., 

iii) κερδοφορία του τέταρτου τριµήνου 2011, και 

iv) διαχείριση των σταθµισµένων περιουσιακών στοιχείων. 

Από τα αποτελέσµατα που ανακοινώθηκαν δεν τηρούνται οι ελάχιστοι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας στις καταστάσεις του 2011 που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα 

της Κύπρου αφού ο Βασικός ∆είκτης Ιδίων Κεφαλαίων θα έπρεπε να είναι 

τουλάχιστον στο 9,5% και Συνολικός ∆είκτης Ιδίων Κεφαλαίων τουλάχιστον στο 

11,5%. 

∆ιάγραµµα 8 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Σύµφωνα µε το άνω σχήµα ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του 

Οµίλου αλλά και της Τράπεζας διαµορφώνονται στο 7,8% και στο 6,6% µικρότερα 

του ελάχιστου ποσοστού 8% που απαιτεί η Συµφωνία της Βασιλείας και εποµένως 

δεν εφαρµόζεται όσον αφορά το συγκεκριµένο. Όµως πληρούν τη συµφωνία για το 

βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε την Επιτροπή της Βασιλείας 

αφού είναι υψηλότερα του 4%. Επιπρόσθετα το σύνολο των  Tier II κεφαλαίων δεν 

υπερβαίνει το 100% του συνόλου των  Tier I κεφαλαίων εφόσον για τον Όµιλο 

διαµορφώνεται στο 1% έναντι του 7,5% και για την Τράπεζα -0,8% έναντι του 8,2% 

αντίστοιχα. Αλλά και το Tier I είναι τουλάχιστον το 50% του συνόλου, δηλαδή 7,5% 

έναντι του 7,8% στον Όµιλο. Όµως στην Τράπεζα ο βασικός δείκτης είναι 8,2% και ο 

συνολικός 6,6% δηλαδή τον ξεπερνάει σε µεγάλο ποσοστό, πράγµα σπάνιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

 

2.1. Πιστωτικός Κίνδυνος στα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύµατα 

 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η αναµενόµενη ή πιθανή ζηµιά που προέρχεται από την 

αδυναµία των δανειζοµένων να επιστρέψουν τα κεφάλαια ή και τους τόκους των 

κεφαλαίων που δανείστηκαν, δηλαδή από την αδυναµία να εκπληρώσουν τις 

συµβατικές τους υποχρεώσεις. Ο προσδιορισµός των ορίων του Πιστωτικού 

Κινδύνου (Π.Κ.) αποτελεί έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες για την 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου κάθε τράπεζας και υποχρέωσή της.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνουν οι τράπεζες προτείνει να 

ακολουθήσουν όπως έχω ήδη αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο δυο βασικές 

µεθοδολογίες: 

1. Την Τυποποιηµένη µέθοδο (Standardized Approach) 

2. Την µέθοδο Εσωτερικής ∆ιαβάθµισης(Internal Ratings Based Approach) 

a. Θεµελιώδης προσέγγιση 

b. Εξελιγµένη προσέγγιση 

Αφετηρία για τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί η αξιολόγηση 

και κατάταξη των πιστούχων σε κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου. Οι Τράπεζες 

κατατάσσουν τα ανοίγµατα τους(χρηµατοδοτήσεις, τοποθετήσεις σε µετοχές, 

οµόλογα, παράγωγα κ.α.) σε βαθµίδες πιστωτικού κινδύνου. Οι βασικές µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται για την κατάταξη αυτή είναι οι εξής: 

a) Η µέθοδος credit scoring 

Αφορά χρηµατοδοτήσεις ιδιωτών επαγγελµατιών και µικρών επιχειρήσεων. Η 

διαδικασία απαιτεί τη διαµόρφωση προγράµµατος αξιολόγησης, που λειτουργεί σε 

ηλεκτρονική εφαρµογή, το οποίο µετά την εισαγωγή στοιχείων κατατάσσει το 

δανειζόµενο σε κατηγορία πιστωτικού κινδύνου. Η συγκεκριµένη µέθοδος 

χαρακτηρίζεται από αντικειµενικότητα και ταχύτητα, ωστόσο όµως ο πιστωτικός 

κίνδυνος δεν µετριέται ακριβώς. 
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b) Η µέθοδος credit rating 

Αφορά χρηµατοδοτήσεις µεγάλων επιχειρήσεων ή τοποθετήσεις σε τίτλους 

επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση των δανειοληπτών διεξάγεται από εξειδικευµένα 

στελέχη τα οποία διαθέτουν γνώση, εµπειρία, παρακολουθούν συνεχώς το 

δανειολήπτη και εποµένως χαρακτηρίζεται υποκειµενική η συγκεκριµένη µέθοδος. 

 Οι δυο αυτές µέθοδοι χρησιµοποιούνται για να αξιολογήσουν τον πιστωτικό 

κίνδυνο και καταλήγει σε κατάταξη των πιστούχων σε κατηγορίες (βαθµίδες), σε µια 

γνωστή εκ των προτέρων κλίµακα διαβαθµίσεων. Η διαµόρφωση αυτής της κλίµακας 

διαβαθµίσεων έχει καθοριστεί εκ των προτέρων από διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης 

όπως, η Moody’s, η Standard and Poor’s, η Fitch, η ICAP. Σε περίπτωση που οι 

τράπεζες επιλέξουν εσωτερικά συστήµατα διαβάθµισης θα πρέπει να επιλέξουν 

τουλάχιστον 9 βαθµίδες πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον πρέπει να προσδιοριστούν 

και τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν σε αυτή την κατάταξη και  βαθµός 

συµµετοχής του κάθε κριτηρίου. Αυτά τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειµενικά, να 

µην επιδέχονται αµφισβήτηση γιατί αποτελούν το σηµαντικότερο εργαλείο έγκρισης 

ή απόρριψης µιας χρηµατοδότησης. Τα κριτήρια αυτά διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

• Ποσοτικά ( στοιχεία από βιβλία, εκκαθαριστικά, Ε3κ.α.) 

• Ποιοτικά (εµπειρία στελεχών, δίκτυο διανοµής, τεχνολογία, οργάνωση 

&διοίκηση κ.α.) και 

• Συναλλακτικής συµπεριφοράς(συνέπεια του δανειολήπτη στις υποχρεώσεις) 

Οι Τράπεζες για να µειώσουν τον πιστωτικό κίνδυνο λαµβάνουν εξασφαλίσεις 

και εγγυήσεις. Ως εξασφαλίσεις νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία και κάθε είδους 

δικαιώµατα που κατέχει ο δανειολήπτης, και εκχωρεί το δικαίωµα στο πιστωτικό 

ίδρυµα να το ρευστοποιήσει, να το µεταβιβάσει, να το κατασχέσει ή να το 

παρακρατήσει σε περίπτωση που αθετήσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη αρχική 

σύµβαση που έχει συµφωνήσει. Ως εγγυήσεις θεωρούνται οι δεσµεύσεις που 

αναλαµβάνει τρίτος σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του πρώτου οφειλέτη.   

 

2.2. Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου της Εθνικής 

 

Ο σηµαντικότερος κίνδυνος που αντιµετωπίζει ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας είναι 

ο πιστωτικός και απορρέει από την αδυναµία των πιστούχων να εκπληρώσουν τις 
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υποχρεώσεις τους. Χρησιµοποιεί συστήµατα αξιολόγησης και µέτρησης του 

πιστωτικού κινδύνου τα οποία διαφοροποιούνται σε Υποδείγµατα Αξιολόγησης είτε 

για επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο είτε για χαρτοφυλάκια λιανικής τραπεζικής. Στόχος 

αυτών των αξιολογήσεων είναι η αξιόπιστη κατάταξη των πιστούχων σε βαθµίδες 

πιστοληπτικής ικανότητας, η εκτίµηση παραµέτρων της αναµενόµενης και µη 

αναµενόµενης ζηµιάς και η προστασία της κερδοφορίας και της κεφαλαιακής βάσης 

του Οµίλου. 

Ειδικότερα η χρήση των υποδειγµάτων µέτρησης του πιστωτικού κινδύνου 

έχει ως απώτερο στόχο τη στατιστική εκτίµηση της Αναµενόµενης Ζηµίας (Expected 

Loss), της Πιθανότητας Αθέτησης(Probability of Default), της Ζηµιάς σε περίπτωση 

Αθέτησης (Loss Given Default) και της Έκθεσης σε Κίνδυνο σε περίπτωση Αθέτησης 

(Exposure at Default). Ας σηµειωθεί ακόµη ότι η Τράπεζα από το 2008 εφαρµόζει 

την Προσέγγιση των Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων για τον υπολογισµό των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου, γεγονός που µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι ακολουθεί µια από τις βασικές αρχές της Επιτροπής της 

Βασιλείας. 

Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η συµµετοχή του Οµίλου σε παράγωγα 

προϊόντα και σε συµβάσεις πώλησης και επαναγοράς χρεογράφων η οποία 

συνεπάγεται ανάληψη πιστωτικού κινδύνου του αντισυµβαλλοµένου. Οι 

πιστοληπτικές διαβαθµίσεις των οίκων αξιολόγησης Moody’s και Standard & Poor’s 

καθορίζουν τα όρια για τον κίνδυνο του αντισυµβαλλοµένου και σε περίπτωση που 

διαφοροποιούνται οι αξιολογήσεις λαµβάνεται υπόψη η χαµηλότερη. Ο Όµιλος για να 

περιορίσει αυτό τον κίνδυνο έχει συνάψει συµβάσεις κάλυψης πιστωτικού κινδύνου., 

στις οποίες τίθενται οι όροι ώστε να εξασφαλίζονται µετρητά ή χρεωστικοί τίτλοι σε 

ηµερήσια βάση σύµφωνα µε την τρέχουσα αξία του κάθε προϊόντος. Παράλληλα ο 

Όµιλος αποφεύγει παράγωγα προϊόντα τα οποία έχουν υψηλή συσχέτιση µε την 

πιστοληπτική ποιότητα του αντισυµβαλλόµενου. 

Η συµφωνία της Βασιλείας ΙΙΙ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις απαιτήσεις ιδίων 

κεφαλαίων που σχετίζονται µε τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα και τις συναλλαγές 

χρηµατοδότησης τίτλων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων 

επενδύσεων και δηµιουργεί σηµαντικά κίνητρα ώστε τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων να χρησιµοποιούν κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου αποτελεί µια βασική καινοτοµία που 

συνιστάται στην πρόβλεψη, πέραν της µεθόδου του αρχικού ανοίγµατος (Original 
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Exposure Method) και της µεθόδου αποτίµησης µε βάση τρέχουσες τιµές αγοράς 

(Mark to Market Method). Εποµένως ο Όµιλος ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει 

υιοθετήσει η Επιτροπή της Βασιλείας για τον Κίνδυνο του Αντισυµβαλλοµένου. 

Ας σηµειωθεί ακόµη ότι ο Όµιλος έχει λάβει εξασφαλίσεις προκειµένου να 

µειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο, όπως προσηµειώσεις υποθήκης κατοικιών, 

ενεχυριάσεις περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, εξασφαλίσεις µετρητών, 

κρατικές, τραπεζικές ή προσωπικές εγγυήσεις και ενεχυριάσεις χρηµατοοικονοµικών 

µέσων όπως χρεωστικούς και µετοχικούς τίτλους. Συγχρόνως αυτές οι εξασφαλίσεις 

συµβαδίζουν µε µια από τις βασικές αρχές της Επιτροπής για µείωση του κινδύνου µε 

αυτό τον τρόπο. 

 

2.3. Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου της Alpha Bank  

 

Κύριο µέληµα της ∆ιοίκησης αποτελεί η συστηµατική παρακολούθηση και 

διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου η οποία εκτιµάται ως η πιο σηµαντική πηγή 

κινδύνου για τον Όµιλο. Μπορεί να προέλθει από πιθανή αδυναµία των πιστούχων να 

εκπληρώσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις (αθέτηση πληρωµής είτε 

καθυστέρηση αποπληρωµής άνω των 90 ηµερών) και είναι δυνατό να επιφέρει 

χρηµατοοικονοµική ζηµιά για τον Όµιλο.  

Απαιτήσεις που υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης αφορούν δάνεια που 

παρουσίασαν καθυστερηµένες οφειλές άνω των 90 ηµερών. Ωστόσο όµως ο έλεγχος 

αποµείωσης είναι δυνατόν να προκληθεί από ρύθµιση οφειλών µετά από απαίτηση 

του οφειλέτη, δυσµενείς αλλαγές της οικονοµικής κατάστασης του δανειολήπτη ή της 

αγοράς όπου δραστηριοποιείται, έλευση απρόβλεπτων ή ακραίων γεγονότων και 

αδυναµία του δανειολήπτη να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του προς τρίτους. 

Ο Όµιλος έχει δηµιουργήσει ένα πλαίσιο µεθοδολογιών και συστηµάτων για 

τη µέτρηση του πιστωτικού κινδύνου µε βασικό σκοπό την αποτελεσµατική 

διαχείριση αυτού, έτσι ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες στα 

αποτελέσµατα του Οµίλου. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιεί την Προσέγγιση των 

Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων στα χαρτοφυλάκια των επιχειρηµατικών δανείων, των 

χρηµατοδοτικών µισθώσεων και του συνόλου των επιχειρηµατικών απαιτήσεων. 

Επιπρόσθετα ο Όµιλος χρησιµοποιεί συµπληρωµατικά διαβαθµίσεις που προτείνουν 

οι ∆ιεθνείς Οίκοι Πιστοληπτικής Αξιολόγησης όπως Moody’s, Standard and Poor’s 
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και Fitch και εφαρµόζει εποµένως τη µέθοδο της τυποποιηµένης προσέγγισης για το 

σύνολο των χαρτοφυλακίων του Οµίλου. Συνεπώς η χρήση αυτών των δυο 

µεθοδολογιών επιβεβαιώνει το γεγονός ότι  ο Όµιλος ακολουθεί αυτό που προτείνει η 

Επιτροπή της Βασιλείας. 

Για τον Πιστωτικό Κίνδυνο εφαρµόζονται τεχνικές µειώσεως αυτού οι οποίες 

επιδρούν αφαιρετικά στην αναµενόµενη ζηµία. Προκειµένου να αντισταθµίσει τον 

Πιστωτικό Κίνδυνο η Τράπεζα προχωρά στη λήψη εξασφαλίσεων, τις ενοχικές και τις 

εµπράγµατες. Οι εµπράγµατες αφορούν προσηµειώσεις υποθηκών, δεσµεύσεις 

µετρητών ή µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων και Τίτλοι ∆ηµοσίου(οµόλογα, repos) 

και οι ενοχικές αφορούν την εγγύηση που λαµβάνεται για να καταβληθεί η οφειλή σε 

περίπτωση αδυναµίας του κύριου οφειλέτη. Οι µειώσεις αυτές που εφαρµόζει ο 

Όµιλος και δηµοσιεύονται συµφωνούν µε αυτά που ισχυρίζεται η Επιτροπή της 

Βασιλείας. 

Οι τιτλοποιήσεις των δανείων που πραγµατοποιήθηκαν σταδιακά τα 

προηγούµενα χρόνια είχαν ως αποτέλεσµα το 2011 να χρησιµοποιηθούν ως ενέχυρο 

για πράξεις ρευστότητας. Σε αυτές τις συναλλαγές τιτλοποιήσεων του Οµίλου, η 

Τράπεζα κατέχει τα οµόλογα που εκδόθηκαν. Ωστόσο το πλαίσιο αναφορικά µε την 

επάρκεια των γνωστοποιήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων όσον αφορά τις 

τιτλοποιήσεις παραµένει σε εκκρεµότητα από την Επιτροπή της Βασιλείας. 

 

2.4. Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου της Πειραιώς  

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται µε την τραπεζική δραστηριότητα και την 

κερδοφορία του Οµίλου. Αποτελεί κατά γενική παραδοχή την πιο σηµαντική πηγή 

κινδύνου για τον Όµιλο και προέρχεται από τα πιστωτικά όρια που έχουν εγκριθεί, 

από πιστοδοτήσεις της Επιχειρηµατικής και Ιδιωτικής Πίστης, από επενδυτικές και 

συναλλακτικές δραστηριότητες του Οµίλου, από τοποθετήσεις σε χρεόγραφα και από 

πράξεις διαπραγµάτευσης σε αγορά παραγώγων.  

Εφαρµόζεται µια ενιαία πολιτική όσον αφορά τις µεθόδους αξιολόγησης, τις 

εγκρίσεις, ανανεώσεις και παρακολουθήσεις πιστοδοτικών ορίων, ενώ τα αρµόδια 

εγκριτικά κλιµάκια ορίζονται µε βάση το ύψος και την κατηγορία του συνολικού 

πιστωτικού κινδύνου που αναλαµβάνει ο Όµιλος. Λειτουργεί µια ξεχωριστή 

διεύθυνση στον Όµιλο, αυτή της ∆ιαχείρισης του Πιστωτικού Κινδύνου µε κύριο 
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αντικείµενο την αξιόπιστη µέτρηση του Πιστωτικού Κινδύνου. Η µέτρηση του 

κινδύνου αφορά είτε τον Πιστωτικός Κίνδυνος που ενέχεται σε δάνεια και απαιτήσεις 

είτε τον Πιστωτικό Κίνδυνος των Χρεογράφων. 

Ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο που αφορά τα δάνεια και τις απαιτήσεις 

χρησιµοποιούνται τρεις συνιστώσες µέτρησης: 

• Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη και η 

εκτίµηση της αθέτησης των υποχρεώσεών του 

• Η παρακολούθηση του ύψους έκθεσης του πιστωτικού κινδύνου 

• Εκτίµηση του ποσοστού που ενδέχεται να εισπράξει από τα 

καλύµµατα και τις εξασφαλίσεις σε περίπτωση αθέτησης 

Για την πρώτη κατηγορία ο Όµιλος χρησιµοποιεί υποδείγµατα πιστοληπτικών 

διαβαθµίσεων (ratings), τα οποία συνδυάζουν την στατιστική ανάλυση µε την κρίση 

των στελεχών. Ειδικότερα ο Όµιλος χρησιµοποιεί για τις µεγάλες και τις µεσαίες 

επιχειρήσεις το σύστηµα διαβάθµισης της Moody’s, ενώ για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις συστήµατα scoring. Επίσης η Τράπεζα έχει εφαρµόσει στα πλαίσια της 

Βασιλείας ΙΙ το υπόδειγµα specialised lending για απαιτήσεις που αφορούν την 

ναυτιλία. Οι πιστούχοι της Επιχειρηµατικής Πίστης κατηγοριοποιούνται σε 

πιστοληπτικές διαβαθµίσεις(credit rating grades). Από την άλλη για τις πιστοδοτήσεις 

ιδιωτών ο Όµιλος χρησιµοποιεί υποδείγµατα scoring, όπως behavior scoring, 

application scoring. Η χρήση εποµένως τόσο των υποδειγµάτων scoring όσο και 

rating, αλλά και των διαβαθµίσεων της Moody’s µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 

Όµιλος συµφωνεί και εφαρµόζει κάποιες βασικές αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας.  

Συγκεκριµένα ο Όµιλος στα πλαίσια εφαρµογής του εποπτικού πλαισίου 

κεφαλαιακής επάρκειας «Βασιλεία ΙΙ» χρησιµοποιεί σύµφωνα µε την τυποποιηµένη 

προσέγγιση διαβαθµίσεις από γνωστούς Οίκους Αξιολόγησης, των Moody’s, 

Standard and Poor’s, η Fitch και ICAP. 

Κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων ο Όµιλος διενεργεί έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας των δανείων σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η 

αποτίµηση των καλυµµάτων ή των εξασφαλίσεων πραγµατοποιείται τη στιγµή της 

έγκρισης µε βάση την τρέχουσα ή την εύλογη αξία τους. Ο Κανονισµός της 

Επιτροπής προωθεί την ανάγκη εναρµόνισης µε τα διεθνή πρότυπα, ωστόσο στο ∆ΛΠ 

39 εξαιρεί την επιλογή αποτίµησης σε εύλογη αξία (full fair value). Συνεπώς ο 
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Όµιλος απέχει από αυτό που προτείνει η Επιτροπή της Βασιλείας για τις µεθόδους 

που πρέπει να χρησιµοποιεί στις περιπτώσεις αποµειώσεων. 

 

2.5. Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου της EFG Eurobank Ergasias 

S.A. 

 

Βασική προτεραιότητα του Οµίλου είναι να διαχειριστεί τον πιστωτικό κίνδυνο, ο 

οποίος είναι εφικτό να προκαλέσει ζηµιά και προκύπτει από την αδυναµία του 

αντισυµβαλλόµενου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής κατά την 

ηµεροµηνία λήξης του. Τα επίπεδα πιστωτικού κινδύνου ανά προϊόν, τοµέα 

δραστηριότητας και χώρα και επανεξετάζονται κάθε τρίµηνο από την Επιτροπή 

Κινδύνων της Τράπεζας. Ο πιστωτικός κίνδυνος περιλαµβάνει, επίσης, τον κίνδυνο 

της χώρας και τον κίνδυνο διακανονισµού. Ο κίνδυνος της χώρας είναι ο κίνδυνος 

των απωλειών που προκύπτουν από οικονοµικές δυσκολίες ή την πολιτική αναταραχή 

µιας χώρας, συµπεριλαµβανοµένου του κινδύνου των ζηµιών µετά την εθνικοποίηση, 

απαλλοτρίωση και αναδιάρθρωση του χρέους. Ο κίνδυνος διακανονισµού είναι ο 

κίνδυνος που προκύπτει και αφορά για παράδειγµα, συναλλαγές σε 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων και των 

νοµισµατικών συναλλαγών. 

Από το 2004, η Τράπεζα αναλύει την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη 

χρησιµοποιώντας, για τη µεγάλη πλειοψηφία του χαρτοφυλακίου, το µοντέλο της 

Moody’s (MRA), που κατηγοριοποιεί τους πελάτες, σύµφωνα µε µια κλίµακα 

διαβάθµισης δανειολήπτη 11 βαθµών. Από το 2007, η συνολική αξιολόγηση των 

πελατών που δανείζονται, βασίζεται σε ένα σύστηµα αξιολόγησης 14 βαθµών, που 

λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά τόσο του οφειλέτη (δανειολήπτη) όσο και των 

εξασφαλίσεων ή των εγγυήσεων που παρέχονται. 

Οι κύριες δραστηριότητες του Τοµέα Πιστωτικού Ελέγχου περιλαµβάνουν 

ενδεικτικά τα εξής: την εποπτεία, υποστηρίζοντας και συντηρώντας το µοντέλο της 

Moody’s (MRA), το οποίο χρησιµοποιείται για την ανάλυση των διαβάθµιση των 

πιστούχων, την ευθύνη για την εφαρµογή της προσέγγισης των εσωτερικών 

διαβαθµίσεων της Βασιλείας ΙΙ στον Όµιλο, καθώς και την εφαρµογή, 

παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τα χαρτοφυλάκια Εσωτερικών 

∆ιαβαθµίσεων. 
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Ο Όµιλος εφαρµόζει και την Τυποποιηµένη προσέγγιση για όλα τα ανοίγµατα 

των θυγατρικών και για ένα µέρος των δανείων λιανικής της Τράπεζας. Επιπλέον, η 

τυποποιηµένη προσέγγιση εφαρµόζεται και για ανοίγµατα σε πιστωτικό κίνδυνο τόσο 

στους αντισυµβαλλοµένους, όσο και στους εκδότες οµολόγων. Οι αξιολογήσεις της 

πιστοληπτικής ικανότητας ανακτώνται από Εξωτερικούς Οργανισµούς 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, όπως της Moody’s ή της Standard & Poors ή της Fitch. 

Η χρήση αυτών των δυο µεθόδων έχουν ως αποτέλεσµα να πληρείται µια από τις από 

τις βασικές προϋποθέσεις της Επιτροπής της Βασιλείας. 

Η Τράπεζα περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο από δάνεια και χορηγήσεις σε 

πελάτες, µέσω της σύναψης συµφωνιών ενεχυρίασης. Τα είδη που λαµβάνει η 

Τράπεζα είναι καταθέσεις σε µετρητά και ταµειακά ισοδύναµα, ακίνητη περιουσία, 

αξιόγραφα, πλοία και τραπεζικές εγγυήσεις.  

Η Τράπεζα τηρεί όρια ελέγχου σε παράγωγα, δηλαδή της διαφοράς µεταξύ 

συµβολαίων αγοράς και πώλησης. Ο πιστωτικός έλεγχος περιορίζεται στην τρέχουσα 

εύλογη αξία των µέσων των µέσων που είναι ευνοϊκά για την Τράπεζα.  Ο 

Κανονισµός της Επιτροπής αν και προωθεί την ανάγκη εναρµόνισης µε τα διεθνή 

πρότυπα, ωστόσο στο ∆ΛΠ 39 εξαιρείται η επιλογή αποτίµησης σε εύλογη αξία (full 

fair value). Εποµένως  δεν ανταποκρίνεται σε µια από τις αρχές της Βασιλείας. 

 Ο Όµιλος διενεργεί συνεχή έλεγχο αποµείωσης της αξίας των 

χρηµατοδοτήσεων, σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΛΠ 39, είτε σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου είτε σε ατοµική βάση, προκειµένου να  αντιµετωπίσει την ζηµιά που 

οφείλεται από την ολική µη αποπληρωµή των υποχρεώσεων ενός πελάτη. Η 

κατηγοριοποίηση των δανείων σε αυτά που υπόκεινται σε είτε σε µεµονωµένη είτε σε  

Συλλογική αξιολόγηση βασίζεται στην κατηγοριοποίηση που έχει πραγµατοποιηθεί 

στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Σύµφωνα µε την Βασιλεία ΙΙ, όλα τα στοιχεία 

Ενεργητικού (δάνεια) που ανήκουν σε κατηγορίες άλλες από την κατηγορία λιανικής, 

υπόκεινται σε µεµονωµένη αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, στοιχεία Ενεργητικού στην 

κατηγορία λιανικής, δύνανται να οµαδοποιηθούν µε βάση τα χαρακτηριστικά 

κινδύνου δανειολήπτη, τα χαρακτηριστικά συναλλαγής και την προβληµατικότητα 

εκθέσεως. 

 

 



70 
 

2.6. Ανάλυση του Πιστωτικού Κινδύνου του Συγκροτήµατος 

Τράπεζας Κύπρου  

 

Το Συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος 

υπόκειται σε παρακολούθηση από διάφορους µηχανισµούς. Σκοπός αυτού είναι να 

αποφεύγεται να συσσωρεύονται υπέρµετροι κίνδυνοι και να γίνεται σωστή 

τιµολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Τράπεζας. 

Μια ξεχωριστή υπηρεσία συστάθηκε µέσα στον Όµιλο, η Υπηρεσία 

Πιστωτικού Κινδύνου, η οποία καθορίζει τις αρχές χρηµατοδότησης, µέσω της 

εφαρµογής της πιστωτικής πολιτικής σε κάθε κατηγορία πελατών, δηλαδή ιδιωτών, 

µικροµεσαίων αλλά και µεγάλων επιχειρήσεων. Παράλληλα παρακολουθεί την 

εξέλιξη του χαρτοφυλακίου του Συγκροτήµατος, εντοπίζοντας έτσι τους πιθανούς 

προβληµατικούς πελάτες. 

Τα κριτήρια δανεισµού του Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου, 

συνδυάζονται µε 2 σύγχρονες µεθόδους αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας: 

credit rating και credit scoring. Με αυτές τις µεθόδους αναλύεται το χαρτοφυλάκιο µε 

βάση τους υπολογισµούς και τις εκτιµήσεις για τη φερεγγυότητα των πελατών, τον 

τοµέα της οικονοµίας και τη χώρα δραστηριότητας τους και επιπλέον επιθεωρείται 

από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του Συγκροτήµατος. Η κατάταξη σε αυτές 

τις δυο µεθόδους µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η Επιτροπή της Βασιλείας 

εφαρµόζει µια από τις αρχές της. 

Θα πρέπει εδώ να επισηµάνουµε ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι 

διεσπαρµένος τόσο γεωγραφικά όσο και στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, το Συγκρότηµα αξιολογεί εάν υφίστανται 

αντικειµενικές ενδείξεις ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί αποµείωση αξίας. 

Σηµαντικές επίσης είναι και οι εξασφαλίσεις που λαµβάνει το Συγκρότηµα 

της Τράπεζας Κύπρου. Οι κύριες κατηγορίες ενδεικτικά είναι οι υποθήκες ακινήτων, 

οι τραπεζικές εγγυήσεις, οι εξασφαλίσεις µετρητών, οι  ενεχυριάσεις µετοχών και 

χρεογράφων δηµοσίων εταιριών, οι κυβερνητικές, προσωπικές και εταιρικές 

εγγυήσεις, τα οµόλογα επιβάρυνσης επί εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτού 

του είδους οι εξασφαλίσεις επίσης συµφωνούν µε την Επιτροπή της Βασιλείας. 
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Επιπρόσθετα οι επενδύσεις σε οµόλογα αναλύονται σύµφωνα µε την 

πιστοληπτική διαβάθµιση της Moody’ s. Οι καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες και οι 

τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες αναλύονται σύµφωνα µε την πιστοληπτική 

διαβάθµιση των Moody’ s. Η χρήση αυτής της κλίµακας διαβαθµίσεων από τον 

συγκεκριµένο διεθνή Οίκο Αξιολόγησης ανταποκρίνεται σε µια από τις προτάσεις της 

Επιτροπής της Βασιλείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

 

3.1. Λειτουργικός Κίνδυνος στα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύµατα 

 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα αντιµετωπίζουν κινδύνους οι οποίοι δεν ποσοτικοποιούνται 

εύκολα και κατατάσσονται σε κάποια κατηγορία κινδύνων µε σχετική δυσκολία. 

Θεωρείται ότι ένας από τους κυριότερους κινδύνους που αντιµετωπίζουν είναι ο 

Λειτουργικός Κίνδυνος (operational risk), αφού έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότερες 

από τις περιπτώσεις εµφάνισης µεγάλων ζηµιών οφείλονται σε κάποια πηγή 

λειτουργικού κινδύνου η οποία δεν έχει τύχει σωστής διαχείρισης. Ενδεικτικά 

µπορούν αναφερθούν ο κίνδυνος της λειτουργίας  των συστηµάτων ή από 

ελαττωµατικά  προιόντα ή από διακοπές ρεύµατος. Πηγές λειτουργικού κινδύνου 

αποτελούν λειτουργίες όπως ο ανεπαρκής διαχωρισµός καθηκόντων, οι απάτες, τα 

φορολογικά λάθη, τα νοµικά θέµατα, ο λανθασµένος υπολογισµός των υποχρεώσεων 

στις εποπτικές αρχές, τα ανεπαρκή συστήµατα κ.α. 

Η Επιτροπή της Βασιλείας ορίζει τον λειτουργικό κίνδυνο ως τον κίνδυνο 

πιθανής ζηµιάς οφειλόµενης σε ελλιπείς ή ανεπιτυχείς εσωτερικές στην τράπεζα 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, σε ανθρώπινες ενέργειες ( λάθος ή απάτη), σε 

ανεπαρκή συστήµατα διοίκησης και πληροφορικής και σε εξωτερικά γεγονότα.  

Όπως είχα αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο υπάρχουν τρείς µέθοδοι 

προσέγγισης του λειτουργικού κινδύνου: 

α) η προσέγγιση του βασικού δείκτη (Basic Indicator approach),   

β) η τυποποιηµένη προσέγγιση (standardised approach),  

γ) οι εξελιγµένες µέθοδοι µέτρησης (Advanced measurement approaches). 

Οι µέθοδοι αυτοί έχουν την έγκριση της Βασιλείας ΙΙ και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής χρέωσης για την 

αντιµετώπιση της τράπεζας στον λειτουργικό κίνδυνο. Η Βασιλεία ΙΙ επιτρέπει σε µια 

τράπεζα – υπό τον όρο να εκπληρούνται κάποια ελάχιστα κριτήρια- να χρησιµοποιεί 

την προσέγγιση του Βασικού ∆είκτη για κάποιες δραστηριότητες και τις άλλες δυο 

προσεγγίσεις για πιο εξελιγµένες δραστηριότητες. 



73 
 

 

α) η προσέγγιση του βασικού δείκτη  

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου ανέρχονται στο 15% 

του Σχετικού ∆είκτη Εισοδήµατος του πιστωτικού ιδρύµατος. Αυτός ο δείκτης 

ορίζεται ως ο µέσος όρος των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων του πιστωτικού 

ιδρύµατος στο τέλος κάθε µιας από τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Εάν σε κάποια 

χρήση τα Ακαθάριστα Λειτουργικά Έσοδα είναι αρνητικά ή µηδενικά, το µέγεθος 

αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό του µέσο όρου. Συνήθως 

χρησιµοποιείται από µικρές τράπεζες, ενώ οι πιο µεγάλες συνήθως χρησιµοποιούν πιο 

περίπλοκες µεθόδους µέτρησης του συγκεκριµένου κινδύνου. 

β) η τυποποιηµένη προσέγγιση 

Η τράπεζα υποδιαιρεί  τις δραστηριότητές της σε 8 επιµέρους κατηγορίες. Η 

κεφαλαιακή απαίτηση προκύπτει από το γινόµενο του Σχετικού ∆είκτη Εισοδήµατος 

της κάθε κατηγορίας επί τον αντίστοιχο συντελεστή (18%, 18%, 12%, 15%, 18%, 

15%, 12%, 12%). Ο Σχετικός ∆είκτης Εισοδήµατος της κάθε κατηγορίας ορίζεται ως 

ο µέσος όρος των Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων αυτής στο τέλος κάθε µιας 

από τις 3 τελευταίες χρήσεις. 

γ) οι εξελιγµένες µέθοδοι µέτρησης 

Η Βασιλεία ΙΙ, αναγνωρίζοντας τις εξελιγµένες εσωτερικές διαδικασίες ορισµένων 

τραπεζών επιτρέπει κάτω από προϋποθέσεις την εσωτερική εκτίµηση του 

λειτουργικού ρίσκου από αυτές. Αυτό το δικαίωµα παραχωρείται στις εµπορικές 

τράπεζες, όταν οι επιθεωρητές της κεντρικής τράπεζας της κάθε χώρας κρίνουν ότι  

αυτές είναι σε θέση να το εφαρµόσουν. Συνήθως χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να 

υπολογίσουµε την κεφαλαιακή επάρκεια τραπεζών µε διεθνή δραστηριοποίηση. 

 

3.2. Ανάλυση του Λειτουργικού Κινδύνου της Εθνικής 

 

Ο Όµιλος θεωρεί πολύ σηµαντικό τον λειτουργικό κίνδυνο και γι’ αυτό έχει θέσει ως 

βασική προϋπόθεση τη θέσπιση και τήρηση ενός πλαισίου διαχείρισης υψηλής 

ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές του. Αργότερα µε στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας εφαρµογής του πλαισίου προχώρησε στην ανάπτυξη και 

εφαρµογή ενός νέου συστήµατος του OpVar της εταιρείας Algorithmics.  
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Για τον υπολογισµό του εποπτικού κεφαλαίου έναντι του λειτουργικού 

κινδύνου έχει υιοθετήσει την Τυποποιηµένη Προσέγγιση (Standardized Approach). 

Παράλληλα η Τράπεζα αναπτύσσει εσωτερικό µοντέλο µέτρησης του λειτουργικού 

κινδύνου, µε στόχο την µελλοντική υιοθέτηση της Εξελιγµένης Προσέγγισης 

Μέτρησης για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του 

λειτουργικού κινδύνου τόσο σε ατοµική όσο και σε ενοποιηµένη βάση. Ωστόσο δεν 

κάνει χρήση της προσέγγισης του Βασικού ∆είκτη αλλά µόνο της τυποποιηµένης 

Προσέγγισης όπως ανέφερα προηγουµένως, η οποία εντάσσεται στις προτάσεις της 

Βασιλείας ΙΙ. 

Ο Όµιλος ενδυνάµωσε το πλαίσιο διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου 

µέσω της υλοποίησης ενός συστήµατος OpVar. Κατά την υλοποίηση αυτού του 

πλαισίου πραγµατοποιήθηκαν διαδικασίες για τον καθορισµό και την 

παρακολούθηση βασικών δεικτών κινδύνου, τη συλλογή δεδοµένων ζηµιογόνων 

περιστατικών, τον εντοπισµό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των 

λειτουργικών κινδύνων. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις για την Ανάλυση 

Σεναρίων, µε κύριο στόχο τον εντοπισµό πιθανών ακραίων γεγονότων λειτουργικού 

κινδύνου στην Τράπεζα. 

Σύµφωνα µε το κανονιστικό πλαίσιο η ∆ιεύθυνση Ελέγχου και ∆οµής 

Κινδύνων και η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Χρηµατοοικονοµικών και Λειτουργικών 

κινδύνων της Τράπεζας και του Οµίλου είναι υπεύθυνες για την προστασία του 

Οµίλου έναντι απρόβλεπτων ζηµιών και για την ορθή πληροφόρηση της Επιτροπής 

∆ιαχείρισης Κινδύνων µε ακριβή στοιχεία και αναλύσεις που αφορούν όλους τους 

κινδύνους. Συνολικά ο Όµιλος της ΕΤΕ παρέχει ελάχιστες πληροφορίες όσον αφορά 

τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το λειτουργικό κίνδυνο στα 

αποτελέσµατά του. 

 

3.3. Ανάλυση του Λειτουργικού Κινδύνου της Alpha Bank  

 

Για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας από την 1η Ιανουαρίου 2008 

εφαρµόζεται το νέο εποπτικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ, το οποίο εισήγαγε τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Λειτουργικό Κίνδυνο. Ο Όµιλος αναγνωρίζει την 

ανάγκη διαχειρίσεως του λειτουργικού κινδύνου που αφορά τις λειτουργίες και τις 

δραστηριότητές του, καθώς επίσης και την ανάγκη διακρατήσεως επαρκών 
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κεφαλαίων, προκειµένου να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει το εν λόγω είδος 

κινδύνου.  

Ο λειτουργικός κίνδυνος υπολογίζεται µε βάση την Τυποποιηµένη 

Προσέγγιση, ενώ συγχρόνως ο Όµιλος ανταποκρίνεται στο σύνολο των ποιοτικών 

κριτηρίων που απαιτούνται για την εφαρµογή της προσέγγισης αυτής. Η χρήση 

εποµένως αυτής της µεθόδου ανταποκρίνεται σε µια από τις προτάσεις της Βασιλείας 

ΙΙ. 

Η διαχείριση των λειτουργικών τους κινδύνων  αποτελεί κύρια προτεραιότητα 

για όλες τις Μονάδες της Τράπεζας και των θυγατρικών του Οµίλου. Με βασικό 

στόχο την αποτελεσµατική διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, ο Όµιλος έχει 

υιοθετήσει και εφαρµόσει Πλαίσιο Λειτουργικού Κινδύνου τα ακόλουθα θέµατα:  

• Συλλογή και διαχείριση γεγονότων λειτουργικού κινδύνου  

• Αναγνώριση και αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων  

• Ορισµό και παρακολούθηση δεικτών λειτουργικού κινδύνου  

• Παρακολούθηση κινδύνων και υποβολή αναφορών αναφορικά µε την εξέλιξη και 

διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου  

• Εφαρµογή τεχνικών µείωσης του λειτουργικού κινδύνου  

• Υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι λειτουργικού κινδύνου  

Ο Όµιλος έχει αναπτύξει κατάλληλη οργανωτική δοµή σχετικά µε την 

διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως 

Κινδύνων του Οµίλου είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και την εποπτεία του 

πλαισίου διαχειρίσεως λειτουργικού κινδύνου και τη διασφάλιση της εφαρµογής των 

απαραίτητων µέτρων για την αναγνώριση, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και 

τον έλεγχο του εν λόγω κινδύνου. Επίσης είναι υπεύθυνη για την έγκριση της 

στρατηγικής, των κατευθυντήριων γραµµών και της οργανωτικής δοµής αναφορικά 

µε τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Αποφεύγεται µε αυτό τον τρόπο η 

πιθανότητα  να προκληθούν ζηµίες από ανεπάρκεια ή λάθη διαδικασιών ή προσώπων 

και εποµένως ανταποκρίνεται σε µια από τις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας. 
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3.4. Ανάλυση του Λειτουργικού Κινδύνου της Πειραιώς  

 

Ο Όµιλος παρέχει υπηρεσίες θεµατοφυλακής προς τρίτους για πληθώρα 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν διαδικασίες 

όπως φύλαξη αξιών, εκκαθάριση χρηµατιστηριακών συναλλαγών επί αξιών στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, διενέργεια εταιρικών πράξεων, είσπραξη εισοδήµατος για 

λογαριασµό ιδιωτών, εταιρειών και θεσµικών επενδυτών. Οι συγκεκριµένες 

υπηρεσίες ενέχουν µόνο λειτουργικούς κινδύνους. Παράλληλα ο Λειτουργικός 

Κίνδυνος για τον Όµιλο πηγάζει και από την καθηµερινή λειτουργία του και από την 

υλοποίηση των επιχειρηµατικών και στρατηγικών του στόχων. Εφαρµόζεται 

εποµένως ένα πλαίσιο ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου, το οποίο καλύπτει την 

αναγνώριση, αξιολόγηση, µέτρηση, µείωση και παρακολούθηση του Λειτουργικού 

Κινδύνου και αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση των εποπτικών του 

απαιτήσεων. Βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

• Ο Λειτουργικός Κίνδυνος ανατίθεται τοπικά σε επίπεδο Μονάδας, στην πηγή 

προέλευσής του και αντιµετωπίζεται εκεί. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνου 

Αγοράς και Λειτουργικού Κινδύνου Οµίλου αναλαµβάνει την εποπτεία και το 

συντονισµό της εφαρµογής του συνολικού πλαισίου καθώς των σχετικών 

µεθοδολογιών σε κεντρικό επίπεδο. 

• Το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού είναι ενήµερο και σε εγρήγορση όσον 

αφορά στους Λειτουργικούς Κινδύνους που ενυπάρχουν και διαθέτει επαρκείς 

δεξιότητες και εκπαίδευση καθώς και όλα τα απαραίτητα µέσα και πόρους για την 

αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων αυτών. 

• Το πλαίσιο ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου περιλαµβάνει τη συστηµατική 

παρακολούθηση των σχετικών δεδοµένων συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής 

δεδοµένων ζηµιών. 

Όσον αφορά στην εκτίµηση του επιπέδου έκθεσης σε δυνητικό λειτουργικό 

κίνδυνο, ο Όµιλος συνέχισε το 2011 την υλοποίηση της σχετικής µεθοδολογίας (Risk 

and Control Self-Assessment, RCSA) σε όλες τις επιχειρηµατικές και υποστηρικτικές 

Μονάδες της Τράπεζας και στις Θυγατρικές του. Παράλληλα, το 2011 εφαρµόστηκε 

η µεθοδολογία για τη συλλογή των εσωτερικών δεδοµένων ζηµιών που προκαλούνται 

από πραγµατικά γεγονότα Λειτουργικού Κινδύνου σε επίπεδο Οµίλου.  
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Ο Όµιλος παρακολουθεί συστηµατικά την επάρκεια και την 

αποτελεσµατικότητα του υφιστάµενου Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και 

υλοποιεί άµεσα τις ενδεχόµενες ενέργειες που απαιτούνται για τη διαρκή 

αντιµετώπιση και µείωση του Λειτουργικού Κινδύνου. Για τη µείωση του 

Λειτουργικού Κινδύνου, ο Όµιλος υιοθετεί κατάλληλες ποιοτικές και ποσοτικές 

τεχνικές ελέγχου και µείωσης του εν λόγω κινδύνου, οι οποίες συνοψίζονται 

παρακάτω: 

1. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) 

2. Ασφαλιστική Κάλυψη, αφού ο Όµιλος αναγνωρίζει τη σύναψη ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων ως σηµαντική τεχνική µείωσης του Λειτουργικού Κινδύνου. Τα 

συµβόλαια αυτά, σύµφωνα µε το ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο, καλύπτουν τη µερική 

ή την ολική αποζηµίωση έναντι οικονοµικών ζηµιών που προέρχονται από 

συγκεκριµένες κατηγορίες συµβάντων Λειτουργικού Κινδύνου. 

3. Εκπαίδευση Ανθρώπινου ∆υναµικού για την αντιµετώπιση του κινδύνου από 

εξωτερική απάτη (π.χ. γνησιότητα χαρτονοµισµάτων και δικαιολογητικών, 

αντιµετώπιση ληστειών) καθώς και του κινδύνου από ξέπλυµα χρήµατος και 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 

4. Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας 

Εποµένως τηρείται µια από τις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας, αφού 

πληρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των ασφαλιστήριων συµβολαίων ως 

τεχνική µείωσης του λειτουργικού κινδύνου. 

Η Τυποποιηµένη Προσέγγιση ακολουθείται από την Τράπεζα Πειραιώς για 

τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι Λειτουργικού Κινδύνου µέσω 

της κατανοµής των Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων (ΑΛΕ) της Τράπεζας στις 

οκτώ εποπτικά καθορισµένες κατηγορίες επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Συνεπώς 

σχετίζεται µε µια από τις προτάσεις της Βασιλείας, αφού χρησιµοποιεί µια από τις 

προτεινόµενες προσεγγίσεις για τον Λειτουργικό Κίνδυνο. 

 
3.5. Ανάλυση του Λειτουργικού Κινδύνου της EFG Eurobank 

Ergasias S.A. 

 

Ο Όµιλος έχει αναγνωρίσει ότι ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ενσωµατωµένος σε 

κάθε αναλαµβανόµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Παρέχει εποµένως 
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εξουσιοδότηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο να παρακολουθεί το συγκεκριµένο 

κίνδυνο µέσω της Επιτροπής Κινδύνων και µέσω της Επιτροπής Ελέγχου, την 

κατάσταση του λειτουργικού κινδύνου που σχετίζεται µε θέµατα ελέγχου. Η 

Επιχειρησιακή Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων αξιολογεί τους λειτουργικούς 

κινδύνους που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του Οµίλου, διασφαλίζει ότι κάθε 

επιχειρηµατική οντότητα διαθέτει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τον 

έλεγχο του λειτουργικού κινδύνου της και λαµβάνει άµεσα διορθωτικά µέτρα σε 

περίπτωση που εντοπίζεται υψηλός κίνδυνος. 

Ο Όµιλος εφαρµόζει ένα πλαίσιο Λειτουργικού Κινδύνου που στηρίζεται στα 

εξής στοιχεία: 

• Αρχές 

• ∆ιακυβέρνηση & Οργάνωση 

• Υποδοµή 

• ∆ιεργασίες 

Αξιοποιώντας τις διατάξεις της οδηγίας 2006/48/ΕΚ, ο Όµιλος χρησιµοποιεί 

την τυποποιηµένη προσέγγιση για να υπολογίσει στον Πυλώνα 1 την κεφαλαιακή 

επιβάρυνση για λειτουργικό κίνδυνο. Όπως απαιτείται από τη Βασιλεία ΙΙ για τη 

χρήση της τυποποιηµένης µεθόδου, οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Οµίλου 

έχουν χωριστεί σε οκτώ επιχειρηµατικούς τοµείς, ενώ τα ετήσια ακαθάριστα 

λειτουργικά έσοδα για το 2009, 2010 και 2011 έχουν υπολογιστεί για κάθε 

επιχειρηµατικό τοµέα. Οι απαιτούµενοι συντελεστές βήτα του κάθε επιχειρηµατικού 

τοµέα εφαρµόζονται στα ακαθάριστα έσοδα εκµετάλλευσης, για τον καθορισµό του 

απαιτούµενου κανονιστικού κεφαλαίου ανά επιχειρηµατικό τοµέα και µε αυτούς τους 

αριθµούς αθροίζονται µαζί για τον καθορισµό των συνολικών εποπτικών 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο του Πυλώνα 1. Συνεπώς 

σχετίζεται µε µια από τις προτάσεις της Βασιλείας, αφού χρησιµοποιεί µια από τις 

προτεινόµενες προσεγγίσεις για τον Λειτουργικό Κίνδυνο. 

Ο Όµιλος εφαρµόζει κάποιες διαδικασίες ως προς τον λειτουργικό κίνδυνο οι 

οποίες εστιάζονται στον εντοπισµό του κινδύνου, τον έλεγχο, τη διαχείριση, την 

αξιολόγηση, την υποβολή εκθέσεων και τη βελτίωση της απόδοσης αυτού. Οι 

συγκεκριµένες διαδικασίες για να ολοκληρωθούν στηρίζονται από κάποια εργαλεία. 

Ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν τα εξής: 

• Risk & Control Self Assessment (RCSA) είναι µια τεχνική µε κύριο στόχο τον 

εντοπισµό, την αξιολόγηση και τελικά, τον περιορισµό του λειτουργικού 



79 
 

κινδύνου. Οι κίνδυνοι αξιολογούνται µε βάση τη µεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε και στη συνέχεια επεξεργάζονται προκειµένου να κατατάξουν 

τους λειτουργικούς κινδύνους, να αποκαλύψουν τον υψηλό κίνδυνο στους 

επιχειρησιακούς τοµείς δραστηριοτήτων, να δηµιουργήσουν το προφίλ του 

λειτουργικού κινδύνου και να υπολογίσουν την κεφαλαιακή επάρκεια. Η 

RCSA διεξάγεται κάθε χρόνο, αν όµως σηµαντικές αλλαγές συµβούν τότε 

αυτή πραγµατοποιείται πιο συχνά.  

• Οι δείκτες των λειτουργικών κινδύνων. Βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα που 

σχετίζονται µε συγκεκριµένες και µετρήσιµες δραστηριότητες και δείχνουν 

ανοίγµατα σε λειτουργικό κίνδυνο. Οι δείκτες των επιχειρησιακών κινδύνων 

είναι ποσοτικοί και εκφράζονται ως ποσοστό ή αναλογία 

• Ανάλυση Σεναρίων Λειτουργικού Κινδύνου. Είναι η δοµή εντός της οποίας 

έχουν καθορισθεί, τεκµηριωθεί και επιλεγεί για ανάλυση και για µέτρηση τα 

σενάρια. 

 

3.6. Ανάλυση του Λειτουργικού Κινδύνου του Συγκροτήµατος 

Τράπεζας Κύπρου  

 

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος προκύπτει από απάτες, µη εξουσιοδοτηµένες συναλλαγές, 

λάθη, παραλείψεις, προβλήµατα στα συστήµατα ή στους εξωτερικούς παράγοντες. Ο 

έλεγχος του λειτουργικού κινδύνου κατά το Συγκρότηµα σχετίζεται µε τη σωστή 

διοίκηση. Στρατηγική του Συγκροτήµατος αποτελεί αρχικά η αποτελεσµατική και 

έγκαιρη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου για σκοπούς πρόληψης και στη 

συνέχεια η αξιολόγηση και µέτρηση του. Για την πρόληψη του λειτουργικού 

κινδύνου σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το πλαίσιο διαχείρισης του. Σε αυτό το 

πλαίσιο θέτει τις εξής προτεραιότητες: 

� την ανάπτυξη της επίγνωσης για το λειτουργικό κίνδυνο και της 

κατάλληλης κουλτούρας για τη σωστή διαχείρισή του 

� την παροχή ορθής και επαρκούς πληροφόρησης για το λειτουργικό 

κίνδυνο προς τη ∆ιοίκηση του Συγκροτήµατος, ώστε να λαµβάνονται 

οι κατάλληλες αποφάσεις για τον έλεγχο των κινδύνων. 
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� Τη µείωση των λειτουργικών ζηµιών που επιδρούν αρνητικά στην 

κερδοφορία του Συγκροτήµατος και στην υλοποίηση των στόχων του. 

Η αντιµετώπιση του λειτουργικού κινδύνου στηρίζεται στο µοντέλο « τριών 

γραµµών άµυνας». Η πρώτη γραµµή περιλαµβάνει τα διευθυντικά στελέχη και το 

προσωπικό του Συγκροτήµατος που έχει ευθύνη για τη διαχείριση του λειτουργικού 

κινδύνου. Η δεύτερη γραµµή άµυνας περιλαµβάνει υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων 

που ασχολούνται µε την ανάπτυξη της πολιτικής και της εποπτείας για τη διαχείριση 

του λειτουργικού κινδύνου. Η Τρίτη γραµµή άµυνας εντοπίζεται από έναν 

ανεξάρτητο ρόλο διασφάλισης και εκτελείται από τον εσωτερικό έλεγχο 

Συγκροτήµατος και την Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Αποφεύγεται µε αυτό τον τρόπο η πιθανότητα  να προκληθούν ζηµίες από 

ανεπάρκεια ή λάθη διαδικασιών ή προσώπων και εποµένως ανταποκρίνεται σε µια 

από τις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας. 

Το Συγκρότηµα έχει θεσπίσει διαδικασία σε σχέση µε την εισαγωγή νέων 

προϊόντων µέσω της οποίας η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων 

υποβάλλει προτάσεις για µείωση του λειτουργικού κινδύνου. Σε αυτό το πλαίσιο 

ενηµερώνει τους υπαλλήλους για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου µέσω της 

συνεχούς εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα χρησιµοποιεί την ασφαλιστική κάλυψη, µέσω 

του αριθµού ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών, για κάλυψη των µη 

αναµενόµενων λειτουργικών ζηµιών. Εποµένως τηρείται µια από τις αρχές της 

Επιτροπής της Βασιλείας, αφού αναγνωρίζονται τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ως 

τεχνική µείωσης του λειτουργικού κινδύνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

 

4.1. Κίνδυνος Αγοράς στα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύµατα 

 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στον παρονοµαστή του κλάσµατος της κεφαλαιακής 

επάρκειας υπάρχει και ο κίνδυνος της αγοράς (market risk) για τον οποίο η Τράπεζα 

πρέπει να διαφυλάσσει κεφάλαια στα Tier της. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται µε 

απώλειες, εξαιτίας της µεταβολής των τιµών, από τοποθετήσεις που αφορούν τις 

απαιτήσεις (assets) που εµπεριέχονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (trading book) 

των τραπεζών. Συγκεκριµένα προέρχεται από την αβεβαιότητα σχετικά µε τις 

µεταβολές των επιτοκίων, χρηµατιστηριακών τιµών, συναλλαγµατικών ισοτιµιών και 

άλλων παραµέτρων της αγοράς και λαµβάνει χώρα στη συναλλαγή στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού εξαιτίας των µεταβολών στα επιτόκια, στην τιµή 

συναλλάγµατος και σε άλλες τιµές περιουσιακών στοιχείων. Η Βασιλεία ΙΙ θεωρεί ότι 

ο κίνδυνος της αγοράς για την τράπεζα διαµορφώνεται µε βάση το είδος των 

απαιτήσεων (χρηµατοοικονοµικών προϊόντων)  που εµπεριέχονται στο χαρτοφυλάκιο 

συναλλαγών της. Ο κίνδυνος αυτός υποδιαιρείται σε: 

a) Κίνδυνος επιτοκίου (Interest rate risk) 

Ο συγκεκριµένος κίνδυνος προκύπτει από την αναντιστοιχία των επιτοκίων τόσο στη 

διάρκεια όσο και στον όγκο των τίτλων, των δανείων και των υποχρεώσεων, αλλά και 

των εκτός ισολογισµού στοιχείων της τράπεζας. Πρόκειται για τον κίνδυνο 

υποχώρησης των έντοκων µέσων που απορρέει από τις µεταβολές επιτοκίων. 

Μετριέται µε την ευαισθησία. Σε περίοδο ανόδου (σε περίπτωση θετικής 

ευαισθησίας) ή πτώσης (σε περίπτωση αρνητικής ευαισθησίας) των επιτοκίων, η 

καθαρή αξία ενεργητικού µπορεί να µειωθεί σηµαντικά. Μια απροσδόκητη µεταβολή 

στα επιτόκια µπορεί να επηρεάσει σοβαρά τόσο της αξία της µετοχής και την 

κερδοφορία της τράπεζας. Αναλυτικότερα εάν οι υποχρεώσεις µιας τράπεζας είναι 

περισσότερο ευαίσθητες σε σχέση µε τις απαιτήσεις της όταν µεταβάλλονται τα 

επιτόκια, τότε µια πτώση των επιτοκίων θα αυξήσει τα κέρδη και µια αύξηση θα τα 
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µειώσει. Ουσιαστικά ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα µείωσης της 

καθαρής θέσης ή των ιδίων κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύµατος. 

Η τράπεζα λειτουργεί ως διαµεσολαβητής µεταξύ των 

πλεονασµατικών(καταθέτες) και των ελλειµµατικών µονάδων (δανειζόµενοι) της 

οικονοµίας. Εποµένως οι ανάγκες των κεφαλαίων µεταξύ των µονάδων αυτών, σε ότι 

αφορά το χρονικό ορίζοντα δέσµευσης κεφαλαίων, οδηγεί τις τράπεζες στη 

δηµιουργία υποχρεώσεων (καταθέσεις) και απαιτήσεων (χορηγήσεις), των οποίων η 

χρονική διάρκεια δεν ταυτίζεται. Έτσι η τράπεζα εκτίθεται σε κίνδυνο, λόγω των 

συνεχόµενων µεταβολών των επιτοκίων.  

b) Κίνδυνος µετοχών (Equity risk) 

Εάν µεταβληθούν οι τιµές των µετοχών του χαρτοφυλακίου µιας τράπεζας είναι 

δυνατόν η καθαρή θέση µιας τράπεζας να µεταβληθεί. Αυτό µπορεί να προκληθεί σε 

περίπτωση που οι τιµές των µετοχών υποχωρήσουν (αγορά), ή σηµειώσουν άνοδο 

(πώληση) και  ο κίνδυνος που προκαλείται από αυτές τις µεταβολές είναι ο κίνδυνος 

των µετοχών. Αναλυτικότερα ο επιτοκιακός κίνδυνος προκύπτει από την δυσµενή 

µεταβολή των επιτοκίων η οποία µπορεί να πλήξει µία επιτοκιακή θέση όπως 

κατάθεση, δάνειο, οµόλογο κλπ.  

c) Κίνδυνος συναλλάγµατος (Foreign exchange risk) 

Οι επενδύσεις που γίνονται σε ξένες κεφαλαιαγορές µπορεί να συνοδεύονται από τον 

κίνδυνο απώλειας των αποδόσεων των κεφαλαίων από µια µείωση της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας ή µιας υποτίµησης του νοµίσµατος. Ο συναλλαγµατικός 

κίνδυνος ορίζεται ως η εκτίµηση της µεταβολής της καθαρής θέσης της τράπεζας 

λόγω µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Κίνδυνοι αυτής της µορφής 

µπορούν να προκύψουν είτε από συναλλαγές που γίνονται σε συνάλλαγµα είτε από 

λογιστικές εγγραφές, όταν κάποιο από τα στοιχεία του ισολογισµού µιας εταιρείας 

είναι σε ξένο νόµισµα και πρέπει να αποτιµώνται στο τοπικό νόµισµα κατά τακτά 

χρονικά διαστήµατα.   

d) Κίνδυνος εµπορευµάτων (Commodities risk) 

Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται από την τοποθέτηση της τράπεζας σε 

διαπραγµατεύσιµα εµπορεύµατα ( αγροτικά προιόντα, πετρέλαιο κ.α.), αλλά και σε 

πολύτιµους λίθους. Ο κίνδυνος των εµπορευµάτων συνίσταται στην πιθανότητα να 

επέλθουν ζηµιές σε µια τράπεζα εξαιτίας των µεταβολών των αγοραίων τιµών σε 

αυτά τα εµπορεύµατα, αλλά και κατά πόσο έχουν ανοικτές θέσεις σε αυτά. 
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e) Κίνδυνος δικαιωµάτων (Option risk) 

Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται από την τοποθέτηση του χαρτοφυλακίου 

αγοραπωλησιών της τράπεζας σε ∆ικαιώµατα (Options). Η βασιλεία ΙΙ επισηµαίνει 

ότι υπάρχει δυσκολία για την καταγραφή της τιµής του ρίσκου των ∆ικαιωµάτων 

πάνω στην οποία υπολογίζεται η κεφαλαιακή χρέωση. Η διακράτηση των κεφαλαίων 

για λόγους που σχετίζονται µε το ρίσκο της αγοράς µπορεί να γίνει είτε στα Tier I και 

II είτε στα Tier III. Τα Tier III είναι τα καταβεβληµένα βραχυχρόνια δανειακά 

κεφάλαια µειωµένης εξασφάλισης µε αρχική διάρκεια, τουλάχιστον δυο έτη, χωρίς τη 

δυνατότητα πρόωρης αποπληρωµής (χωρίς την έγκριση της κεντρικής τράπεζας) και 

µε δεσµευτικό όρο να πληρωθούν οι τόκοι και το κεφάλαιο στη λήξη, σε περίπτωση 

που η πληρωµή µειώνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της τράπεζας κάτω από τα 

επιτρεπόµενα πλαίσια. Τα Tier III κεφάλαια που διακρατούνται για λόγους κινδύνου 

της αγοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 250% των κεφαλαίων Tier I. 

 

4.1.2. Value at risk- Αξία σε κίνδυνο 

 

Το βασικό πρότυπο που έχει υιοθετηθεί για την αντιµετώπιση των κινδύνων της 

αγοράς από το χαρτοφυλάκιο των συναλλαγών είναι το µοντέλο Value at Risk(VaR). 

Κατά το συριόπουλο (1999) υπολογίζεται έναντι του κινδύνου επιτοκίων, 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, κίνδυνο απαξίωσης του µετοχικού κεφαλαίου και 

προϊόντων των χαρτοφυλακίων. Συγκεκριµένα είναι η µέθοδος µέτρησης, η οποία 

αξιοποιεί τις στατιστικές µεθόδους του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

(επιτοκίων, συναλλάγµατος κ.α.) που αναλαµβάνει ένας χρηµατοοικονοµικός 

οργανισµός ή εµπεριέχει ένα χαρτοφυλάκιο. Το αποτέλεσµα της µέτρησης µε τη 

µέθοδο VaR είναι ο ποσοτικός υπολογισµός της αναµενόµενης ζηµιάς, η οποία θα 

προκύψει από παράγοντες που εµπεριέχουν κίνδυνο. 

Με τη µέθοδο VAR µετράται η υψηλότερη πιθανή ή αναµενόµενη ζηµιά και 

κατά συνέπεια η µείωση (ζηµιά) της αξίας ενός χαρτοφυλακίου ή η µείωση της αξίας 

(καθαρής θέσης) ενός χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, εντός συγκεκριµένου 

χρονικού ορίζοντα ή για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και εντός συγκεκριµένου 

διαστήµατος στατιστικής εµπιστοσύνης. Αυτά πραγµατοποιείται µόνο κάτω από 

κανονικές συνθήκες αγοράς, όταν δεν παρατηρούνται φαινόµενα ή καταστάσεις των 

οποίων η ένταση και εµφάνιση είναι πέραν από τα προσδοκώµενα. Με τη µέθοδο 
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αυτή µπορούµε να µετρήσουµε και κάθε µεµονωµένο κίνδυνο που προκύπτει από 

έναν παράγοντα κινδύνου, όπως π.χ. µόνο επιτοκίων ή µόνο συναλλάγµατος. 

Η VaR µπορεί να υπολογιστεί διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες 

στηρίζονται στη θεωρία του χαρτοφυλακίου και κυρίως µε τη χρήση στατιστικών 

µεθόδων. Οι κυριότερες από αυτές είναι: η Ιστορική Προσοµοίωση ( Historical 

Stimulation), η Ανάλυση Ακραίων σεναρίων ( Stress Testing), η Προσοµοίωση 

Monte Carlo (Monte Carlo Stimulation) και τέλος η προσέγγιση διακύµανσης-

συνδιακύµανσης (Variance- Covariance ή Delta Normal). 

 

4.2. Ανάλυση του Κινδύνου Αγοράς της Εθνικής  

 

Ο Όµιλος προκειµένου να µετρήσει τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος προέρχεται από 

πιθανές µεταβολές στα στοιχεία της αγοράς, όπως επιτόκια, συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, τιµές των µετοχών και παράγωγων προϊόντων, χρησιµοποιεί υποδείγµατα 

εκτίµησης της Μέγιστης ∆υνητικής Ζηµιάς (Μ∆Ζ) του εµπορικού και διαθέσιµου 

προς πώληση χαρτοφυλακίου. Η Τράπεζα εφαρµόζει τη µεθοδολογία διακύµανσης-

συνδιακύµανσης, µε χρονικό ορίζοντα µια ηµέρα και διάστηµα εµπιστοσύνης 99%. 

Επίσης η µέθοδος αυτή αναφέρεται σε κανονικές συνθήκες αγοράς. Συνεπώς 

σχετίζεται µε µια από τις προτάσεις της Βασιλείας, αφού χρησιµοποιεί την 

προτεινόµενη προσέγγιση της διακύµανσης-συνδιακύµανσης, αλλά και το γεγονός ότι 

οι συνθήκες αγοράς είναι κανονικές. 

Η Τράπεζα συµπληρωµατικά χρησιµοποιεί επιπλέον δυο εργαλεία που 

βοηθούν στη διαχείριση του κινδύνου της αγοράς εκτός από το Μ∆Ζ που ανέφερα. 

Το ένα είναι το πρόγραµµα δοκιµαστικού ελέγχου (back testing)  και το άλλο το 

πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing).  

Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του εσωτερικού υποδείγµατος µέτρησης 

του κινδύνου αγοράς, εφαρµόζεται από την Τράπεζα το πρόγραµµα δοκιµαστικού εκ 

των υστέρων ελέγχου (back testing) το οποίο συγκρίνει τη Μ∆Ζ, όπως υπολογίστηκε 

από το υπόδειγµα, µε την αντίστοιχη µεταβολή στην αξία του χαρτοφυλακίου πάνω 

στο οποίο βασίστηκε ο υπολογισµός για το ίδιο πάντα χρονικό διάστηµα. 

Συµπληρωµατικά, διενεργείται η ανάλυση για την εκτίµηση της ζηµιάς που ενδέχεται 

να υποστεί η τράπεζα σε ακραίες καταστάσεις, οι οποίες είναι πιθανό να 

προκαλέσουν υψηλές ζηµίες. Για το λόγο αυτό η Τράπεζα διεξάγει σε εβδοµαδιαία 
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βάση πρόγραµµα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing), το οποίο 

υπολογίζει το κέρδος ή τη ζηµία του εµπορικού και του διαθέσιµου προς πώληση 

χαρτοφυλακίου της τράπεζας, που µπορεί να έχει η ίδια σε καταστάσεις µε ακραίες 

συνθήκες. Εποµένως τηρείται µια από τις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας, αφού 

χρησιµοποιεί µια από τις προτεινόµενες προσεγγίσεις για τον Κίνδυνο της Αγοράς, τη 

µέθοδο Stress Testing. 

Για τον κίνδυνο του επιτοκίου στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, ο Όµιλος 

διατηρεί επαρκείς διαδικασίες µέτρησης, παρακολούθησης και ελέγχου αυτού του 

κινδύνου του τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Σε αυτές περιλαµβάνει και την µέτρηση 

του βαθµού ευαισθησίας των κερδών και της οικονοµικής αξίας αυτών σε 

περιπτώσεις καταστάσεων κρίσης. Το γεγονός ότι µετριέται η ευαισθησία µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι σχετίζεται µε την πρόταση της Επιτροπής της Βασιλείας.  

 

4.3. Ανάλυση του Κινδύνου Αγοράς της Alpha Bank 

 

Συνεχίζοντας την ανάλυσή µας για τον Όµιλο της Alpha Bank, ο κίνδυνος αγοράς 

προέρχεται από µεταβολές στις τιµές των προϊόντων, στις αγορές επιτοκίων, 

συναλλάγµατος, µετοχών, δεικτών και αγαθών. Η Επιτροπή ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων 

του Οµίλου είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη και την εποπτεία του πλαισίου 

διαχειρίσεως Κινδύνου Αγοράς και από την άλλη η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Στοιχείων 

Ενεργητικού / Παθητικού (ALCO) του Οµίλου είναι υπεύθυνη για την έγκριση των 

κατευθυντήριων γραµµών, της στρατηγικής και της οργανωτικής δοµής αναφορικά µε 

τη διαχείριση του Κινδύνου Αγοράς.  

Ο κίνδυνος αγοράς του εµπορικού χαρτοφυλακίου µετράται µε τον 

υπολογισµό της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk – VaR). Η µεθοδολογία 

υπολογισµού της Αξίας σε Κίνδυνο, που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των 

εποπτικών κεφαλαίων για τον Κίνδυνο Αγοράς, είναι η µέθοδος της ιστορικής 

προσοµοιώσεως. Η Τράπεζα χρησιµοποιεί περίοδο  από µια έως και δέκα ηµέρες, 

ανάλογα µε το χρόνο που απαιτείται για τη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου. Για 

τον υπολογισµό της αξίας σε κίνδυνο µίας ηµέρας του χαρτοφυλακίου συναλλαγών, 

χρησιµοποιείται περίοδος µεταβλητότητας δύο ετών και διάστηµα εµπιστοσύνης 

99%. Εποµένως τηρείται µια από τις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας, αφού 
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χρησιµοποιεί µια από τις προτεινόµενες προσεγγίσεις για τον Κίνδυνο της Αγοράς, η 

µέθοδος της Ιστορικής Προσοµοίωσης. 

Για τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών 

συµπληρωµατικά µε τον υπολογισµό της Αξίας σε Κίνδυνο, ελέγχεται η 

συµπεριφορά του σε υποθετικές µεταβολές των παραµέτρων αγοράς (σενάρια), 

καθώς και σε ακραίες µεταβολές τους που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν (stress - 

testing). Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και η ταυτόχρονη µεταβολή πολλών παραµέτρων, 

όπως για παράδειγµα µεταβολή της καµπύλης επιτοκίων, µεταβολή των τιµών των 

µετοχών, µεταβολή της µεταβλητότητας και µεταβολή των συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών.  Επιπλέον, σε ηµερήσια βάση, γίνεται εκ των υστέρων έλεγχος και 

επικύρωση της ακρίβειας και της συνέπειας (back testing) του µοντέλου υπολογισµού 

της Αξίας σε Κίνδυνο. Τηρείται εποµένως µια από τις αρχές της Επιτροπής της 

Βασιλείας, αφού χρησιµοποιεί µια από τις προτεινόµενες προσεγγίσεις για τον 

Κίνδυνο της Αγοράς, τη προσέγγιση stress testing. 

Τα οµόλογα που είχε στην κατοχή της η Τράπεζα προ PSI, ήταν οµόλογα 

κυµαινοµένου επιτοκίου στο µεγαλύτερο µέρος ύψους €3,9 δισ., τα οποία 

αντικαταστάθηκαν µε µακροχρόνια οµόλογα σταθερού επιτοκίου εκδόσεως 

Ελληνικής κυβερνήσεως και µε οµόλογα εκδόσεως EFSF. Η παραπάνω µεταβολή 

έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του επιτοκιακού κινδύνου. Για την κάλυψη του 

επιτοκιακού κινδύνου χρησιµοποιήθηκαν µακροχρόνια Interest Rate Swaps.  

 

∆ιάγραµµα 9 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK
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4.4. Ανάλυση του Κινδύνου Αγοράς της Πειραιώς 

 

Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θεσπίσει πλαίσιο ορίων ανάληψης κινδύνων 

αγοράς σε επίπεδο Οµίλου. Η επάρκεια του πλαισίου και το ύψος των ορίων 
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επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κινδύνου Αγοράς και 

Λειτουργικού Κινδύνου Οµίλου, καθώς επίσης από τις αρµόδιες µονάδες διαχείρισης 

κινδύνων των θυγατρικών παρακολουθούν την τήρηση του πλαισίου ορίων. Ο Όµιλος 

της Τράπεζας Πειραιώς έχει υιοθετήσει και εφαρµόζει ευρέως αποδεκτές τεχνικές για 

τη µέτρηση του κινδύνου αγοράς. 

Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρµόζει την παραµετρική µέθοδο 

υπολογισµού VaR, µε χρονικό ορίζοντα µιας ηµέρας και επίπεδο εµπιστοσύνης 99%. 

Η εκτίµηση Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk) είναι η εκτίµηση της µέγιστης 

δυνητικής µείωσης (ζηµίας) στην καθαρή τρέχουσα αξία ενός χαρτοφυλακίου, που 

µπορεί να συµβεί σε ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα και για ένα συγκεκριµένο 

επίπεδο εµπιστοσύνης. Η Αξία σε Κίνδυνο εκτιµάται για τις θέσεις του 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών και του χαρτοφυλακίου ∆ιαθεσίµου προς Πώληση. 

Κατά το 2011 σηµειώθηκε αύξηση στο VaR του χαρτοφυλακίου συναλλαγών του 

Οµίλου λόγω της αύξησης της µεταβλητότητας των επιτοκίων των θέσεων σε 

Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρµόζει τις ακόλουθες τρεις µεθόδους 

για τον υπολογισµό του Value at Risk: 

α) την παραµετρική µέθοδο υπολογισµού Value-at-Risk, µε χρονικό ορίζοντα µιας 

ηµέρας και επίπεδο εµπιστοσύνης 99% µε ιστορικές παρατηρήσεις δυο ετών και ίση 

στάθµιση µεταξύ των παρατηρήσεων, 

β) την παραµετρική µέθοδο υπολογισµού Value at Risk µε δεδοµένα αγοράς στα 

οποία λαµβάνονται υπόψη µε µεγαλύτερη βαρύτητα οι πρόσφατες παρατηρήσεις  

γ) την παραµετρική µέθοδο υπολογισµού Value at Risk µε τη χρήση µεταβλητοτήτων 

και συντελεστών συσχέτισης που αφορούν σε περίοδο κρίσης (Stressed Value at 

Risk), ώστε να εκτιµάται η δυνητική επίπτωση στις σηµερινές θέσεις. Εποµένως 

τηρείται µια από τις αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας, αφού χρησιµοποιεί µια από 

τις προτεινόµενες προσεγγίσεις για τον Κίνδυνο της Αγοράς, τη µέθοδο Stress 

Testing. 

Για περιπτώσεις ακραίων συνθηκών αγοράς οι µετρήσεις συνοδεύονται από 

έναν αριθµό σεναρίων προσοµοίωσης καταστάσεων κρίσης. Ο Όµιλος εφαρµόζει 

πρόγραµµα εκ των υστέρων ελέγχου (back-testing) της ακρίβειας της εκτιµώµενης 

Αξίας σε Κίνδυνο για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Τα σενάρια αυτά βασίζονται 

στους κύριους παράγοντες κινδύνου και µπορεί να επηρεάσουν την αξία των 

στοιχείων του ισολογισµού. . Σε καθηµερινή βάση συγκρίνεται η εκτιµώµενη Αξία σε 



88 
 

Κίνδυνο της προηγούµενης ηµέρας µε τη µεταβολή στην αξία του χαρτοφυλακίου µε 

βάση τη µεταβολή των τιµών αγοράς. Επιπλέον, ο Όµιλος παρακολουθεί την εξέλιξη 

των αναλαµβανοµένων κινδύνων µε χρήση δεικτών ευαισθησίας υπολογίζοντας τις 

επιπτώσεις µεταβολών των τιµών αγοράς στο σύνολο των εντός και εκτός 

ισολογισµού στοιχείων, έτσι ώστε να διαµορφώνει πλήρη και ολοκληρωµένη εικόνα 

για την εξέλιξη των βασικών µεγεθών και παραγόντων κινδύνου. Η διενέργεια 

τακτικών προσοµοιώσεων καταστάσεων κρίσης και η εκτίµηση των επιπτώσεων από 

ακραίες και δυσµενείς µεταβολές των τιµών αγοράς στη αξία των στοιχείων του 

Οµίλου αποτελεί πρόσθετο βασικό εργαλείο για τη µέτρηση των αναλαµβανόµενων 

κινδύνων. 

Ο Όµιλος Πειραιώς παρακολουθεί στενά και διαχειρίζεται τον επιτοκιακό 

κίνδυνο µέσω της υιοθέτησης µίας σειράς τεχνικών εκτίµησης του κινδύνου, οι 

οποίες βασίζονται κυρίως στην Ανάλυση του Επιτοκιακού Ανοίγµατος (Interest Rate 

Gap Analysis). Για τους κινδύνους του Πυλώνα Ι χρησιµοποιείται ως µια 

εναλλακτική µεθοδολογία η ανάλυση ευαισθησίας επιτοκιακών ανοιγµάτων για τον 

επιτοκιακό κίνδυνο. Το γεγονός ότι χρησιµοποιείται η ευαισθησία µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι σχετίζεται µε την πρόταση της Επιτροπής της Βασιλείας.  

∆ιάγραµµα 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
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4.5. Ανάλυση του Κινδύνου Αγοράς της EFG Eurobank Ergasias S.A. 

 

Ο κίνδυνος αγοράς για τον Όµιλο προκύπτει από πιθανές µεταβολές επιτοκίων, 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, µετοχών, τιµών των εµπορευµάτων ή συνδυασµό 

αυτών. Αναλυτικότερα οι κίνδυνοι τους οποίους παρακολουθεί και παίρνει µέτρα η 

Επιτροπή Κινδύνων της Τράπεζας είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, ο συναλλαγµατικός 

κίνδυνος, ο µετοχικός κίνδυνος. 

Ο Όµιλος εφαρµόζει τη µέθοδο της Αξίας σε κίνδυνο (VaR) προκειµένου να 

υπολογίσει και να παρακολουθήσει τον κίνδυνος αγοράς στην Ελλάδα και Κύπρο. 
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Για την υπόλοιπη όµως Ευρώπη χρησιµοποιεί για τον ίδιο σκοπό αναλύσεις 

ευαισθησίας. Το γεγονός ότι χρησιµοποιείται η ευαισθησία µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι σχετίζεται µε µια από τις προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας. 

Η µεθοδολογία της VaR µετρά τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο και 

υπολογίζει την πιθανή αρνητική µεταβολή της αγοραίας αξίας ενός χαρτοφυλακίου 

σε συγκεκριµένο διάστηµα εµπιστοσύνης και για προκαθορισµένη διάρκεια. Το 

εσωτερικό υπόδειγµα της Eurobank στηρίζεται στην µέθοδο προσοµοίωσης  

Monte Carlo. Το διάστηµα εµπιστοσύνης που χρησιµοποιείται είναι 99% και η 

διάρκεια µια ηµέρα. Είναι επίσης σχεδιασµένο για την χρησιµοποίησή του σε 

κανονικές συνθήκες αγοράς. Επιπρόσθετα οποιεσδήποτε µεταβολές 

πραγµατοποιηθούν στους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο ακολουθούν 

κανονική κατανοµή. Συνεπώς τηρείται µια από τις αρχές της Επιτροπής της 

Βασιλείας, αφού χρησιµοποιεί µια από τις προτεινόµενες προσεγγίσεις για τον 

Κίνδυνο της Αγοράς, τη προσέγγιση Monte Carlo. 

Μια άλλη µέθοδος εφαρµόζεται από την Τράπεζα σε περιπτώσεις ακραίων 

καταστάσεων αυτή του Stress Testing. ∆εδοµένου ότι η προσέγγιση VaR δεν 

καλύπτει ακραίες συνθήκες αγοράς, ο Όµιλος εφαρµόζει αυτά τα τεστ αντοχής, για να 

προσοµοιώσει την επίδραση πολλών παραγόντων κινδύνου και να πραγµατοποιηθεί 

ανάλυση ιστορικών συσχετίσεων. Η Τράπεζα έχει επιλέξει δυο διαφορετικά είδη: 

• Historical Stress Tests, οι οποίες βασίζονται σε επιλεγµένα ιστορικά γεγονότα 

στις χρηµατοπιστωτικές αγορές 

• Subjective Stress Tests, πρόκειται για Υποκειµενικά τεστ αντοχής, όπου τα 

χαρτοφυλάκια εκτίθενται σε σενάρια για τους παράγοντες κινδύνου που 

θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικοί. (υποτίµηση των ξένων νοµισµάτων, πιστωτική 

εξάπλωση αύξηση, µείωση των τιµών µετοχών και τεκµαρτές µεταβλητότητες 

δυσµενείς κινήσεις). Συνεπώς τηρείται µια από τις αρχές της Επιτροπής της 

Βασιλείας, αφού χρησιµοποιεί µια από τις προτεινόµενες προσεγγίσεις για τον 

Κίνδυνο της Αγοράς, τη µέθοδο Stress Testing. 

Τέλος η Τράπεζα πραγµατοποιεί εκ των υστέρων ελέγχους back testing για να 

ελεγχθεί η εγκυρότητα των υποθέσεων και των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν  

για τον υπολογισµό του VaR. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται σε συνεχή βάση, ωστόσο 

δεν αποτρέπει ζηµίες έξω από αυτά τα όρια σε περίπτωση ακραίων µεταβολών στην 

αγορά. 
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4.6. Ανάλυση του Κινδύνου Αγοράς του Συγκροτήµατος 

Τράπεζας Κύπρου  

 

Ο Όµιλος της Τράπεζας Κύπρου ασχολείται µε τους επιµέρους κινδύνους που 

περιλαµβάνει και δεν αναλύει πλήρως το κίνδυνο της αγοράς. Επίσης υπάρχει µια 

ξεχωριστή Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς του Συγκροτήµατος η οποία 

είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τις διάφορες πολιτικές 

και διαδικασίες που αφορούν τον κίνδυνο της αγοράς. 

Για τον κίνδυνο των επιτοκίων χρησιµοποιείται η µέθοδος ανάλυσης 

ευαισθησίας του ανοίγµατος (sensitivity gap analysis), η οποία υπολογίζει τη διαφορά 

των περιουσιακών των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των οποίων τα 

επιτόκια προσαρµόζονται σε κάθε χρονική ζώνη και για κάθε νόµισµα ξεχωριστά. 

Μετά από κάποιους υπολογισµούς προκύπτει η επίδραση της ετήσιας µεταβολής στα 

καθαρά έσοδα από τόκους για κάθε νόµισµα. Τυχόν µεταβολές στα επιτόκια της 

αγοράς επηρεάζουν επίσης τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος. Για τη διαχείριση 

του κινδύνου επιτοκίων υπάρχουν όρια µέγιστης ζηµιάς από µεταβολές των 

επιτοκίων για κάθε τραπεζική µονάδα του Συγκροτήµατος. Η χρήση της ευαισθησίας 

µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι σχετίζεται σε µια από τις προτάσεις της Επιτροπής 

της Βασιλείας. 

Για τον συναλλαγµατικό κίνδυνο η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Περιουσιακών 

Στοιχείων και Υποχρεώσεων του Συγκροτήµατος (ALCO) έχει εγκρίνει όρια 

ανοικτής συναλλαγµατικής θέσης για κάθε νόµισµα και για οµάδες νοµισµάτων και 

όρια για τη συνολική ανοικτή συναλλαγµατική θέση. Τα όρια αυτά 

παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση από τους λειτουργούς διαχείρισης κινδύνων. 

Εποµένως αποτιµώνται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα γεγονός που συµφωνεί σε 

µια από τις προτάσεις.  

Για τον Κίνδυνο από µεταβολές στις τιµές των µετοχών έχουν τεθεί µέγιστα 

όρια όσον αφορά τα ποσά που µπορούν να επενδυθούν σε µετοχές και άλλοι 

περιορισµοί, όπως µέγιστο ποσοστό επένδυσης σε συγκεκριµένο εκδότη, σε 

συγκεκριµένο τοµέα. Οι µεταβολές στις τιµές µετοχών επηρεάζουν τόσο τα 

αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος όσο και τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήµατος. 

Συνεπώς οι µεταβολές των τιµών των µετοχών του χαρτοφυλακίου µιας τράπεζας 

µεταβάλλουν την καθαρή της θέση γεγονός που συµφωνεί µε µια από τις προτάσεις. 
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Σύγκριση ∆εδοµένων για τις Τράπεζες 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συγκεντρωτικές πληροφορίες για τα τραπεζικά 

ιδρύµατα, σε συνδυασµό µε τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που το καθένα 

αναλύει στα δηµοσιοποιηµένα στοιχεία του. Αφορά προσέγγιση της κεφαλαιακής 

επάρκειας, του πιστωτικού κινδύνου, του λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου της 

αγοράς. 

Γνωστοποίηση 

κατηγοριών 
ΕΘΝΙΚΗ 

ALPHA 

BANK 
EUROBANK ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Κεφαλαιακή 

Επάρκεια 
4 4 3 1 2 

Πιστωτικός 

Κίνδυνος 
5 4 4 4 4 

Λειτουργικός 

Κίνδυνος 
3 2 3 3 2 

Κίνδυνος  

Αγοράς 
6 3 4 3 3 

 

 

Οι κατηγορίες στις οποίες τα επίπεδα αποκάλυψης µπορούν να θεωρηθούν 

υψηλότερα αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς. Αναλυτικότερα, 

η Εθνική αποκαλύπτει περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους δυο κινδύνους σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες τράπεζες. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο 

υπερέχει καθώς αποφεύγει παράγωγα προϊόντα τα οποία έχουν υψηλή συσχέτιση µε 

την πιστοληπτική ποιότητα του αντισυµβαλλόµενου, ενώ στα υπόλοιπα εφαρµόζει 

παρόµοιες µεθόδους, όπως αυτή της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθµίσεων.  Για τον 

κίνδυνο αγοράς κάνει χρήση της προσέγγισης διακύµανσης-συνδιακύµανσης, 

λαµβάνει υπόψη τη Μέγιστη ∆υνητική Ζηµιά και θεωρεί τις συνθήκες αγοράς 

κανονικές, ενώ παράλληλα εφαρµόζει και άλλες µεθόδους ίδιες µε τις υπόλοιπες 

τράπεζες όπως το stress testing και το back testing. H Eurobank έρχεται δεύτερη µετά 

την Εθνική και διαφοροποιείται, καθώς χρησιµοποιεί την προσέγγιση Monte Carlo. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του 
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µεγέθους της τράπεζας και της συνολικής ποσότητας γνωστοποιήσεων κινδύνου. Οι 

πιο λίγες πληροφορίες που παρέχονται αφορούν τον λειτουργικό κίνδυνο. Ζητείται, 

εποµένως, περαιτέρω διαφάνεια σε αυτό τον τοµέα. Συνολικά θα µπορούσε να 

ειπωθεί οι επιχειρήσεις σε κάποιο βαθµό µιµούνται η µια την άλλη στις 

δηµοσιοποιήσεις κινδύνου τους. 

Στο επίπεδο αποκάλυψης της κεφαλαιακής επάρκειας τις υψηλότερες 

γνωστοποιήσεις τις πραγµατοποιούν η Εθνική και η Alpha Bank. Συγκεκριµένα ο 

νέος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας µετά τη στήριξη του ΤΧΣ αλλάζει και πληροί το 

ελάχιστο ποσοστό του 8%. Το συγκεκριµένο βέβαια ισχύει και για όλους τους άλλους 

Οµίλους. Το Tier I είναι µεγαλύτερο του 4% και το Tier II µικρότερο του Tier I κάτι 

για το οποίο συµφωνούν η Eurobank και η Κύπρου. Σε αυτό όµως που 

διαφοροποιούνται εντελώς είναι το ότι το Tier I είναι το 50% του συνόλου µόνο για 

την Εθνική και την Alpha Bank.  

Ως εκ τούτου, υπάρχει µια διερευνητική πτυχή αυτής της µελέτης και από τα 

δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν, επιλέχθηκαν και εξετάστηκαν, η φύση και τα 

χαρακτηριστικά των γνωστοποιήσεων των κινδύνων και οι σχέσεις µεταξύ του 

αριθµού των κινδύνων γνωστοποιήσεων θα πρέπει να µελετηθούν. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, διστακτικά παρέχονται λεπτοµέρειες κινδύνου και διαχείρισης 

πληροφοριών γιατί θεωρούνται εµπορικά ευαίσθητες και εποµένως εκµεταλλεύσιµες 

από τους ανταγωνιστές. Αυτό είναι το πρόβληµα των αποκλειστικών πληροφοριών. 

Στη συνέχεια, όσον αφορά στη δηµοσιοποίηση προνοητικών πληροφοριών κινδύνου, 

οι τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τις µελλοντικές εξελίξεις του 

κινδύνου, όχι µόνο για ιστορικά στοιχεία, γιατί είναι πολύ πιο χρήσιµο για τη λήψη 

αποφάσεων. Τέτοιες µελλοντικές πληροφορίες αποκαλύπτονται µόνο στην περίπτωση 

του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και αυτό γιατί είναι απαραίτητη η δηµοσιοποίησή 

τους για τη βιωσιµότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ενδεχοµένως, η απροθυµία 

αυτή να οφείλεται σε αναξιόπιστες πληροφορίες και πιθανόν επενδυτές να 

ενεργήσουν σύµφωνα µε τις παραπάνω πληροφορίες και να λειτουργήσουν επιθετικά 

προς ζηµία της Τράπεζας.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Ενίσχυση της διαφάνειας της Τραπεζών 

συνιστά στις τράπεζες να αποκαλύψουν πληροφορίες στις ετήσιες εκθέσεις τους για 

την έκθεση στον κίνδυνο και τις στρατηγικές και πρακτικές διαχείρισης του κινδύνου. 

Από τη δηµοσιοποίηση των κατάλληλων πληροφοριών για τη διαφάνεια λαµβάνονται 

χρήσιµα συµπεράσµατα για τη χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου, 
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συµπεριλαµβανοµένου του προφίλ κινδύνου. Η διαφάνεια είναι σηµαντική, καθώς 

παρέχει ένα µηχανισµό µε τον οποίο η πειθάρχηση της αγοράς µπορεί να εφαρµόσει 

τις σχετικές κυρώσεις στις τράπεζες των οποίων η απόδοση ή το προφίλ κινδύνου 

θεωρείται ανεπαρκές και µπορεί να παρέχει κίνητρα για τις τράπεζες των οποίων η 

απόδοση ή το προφίλ κινδύνου δείχνουν τη χρηστή διαχείριση.  

Ο Πυλώνας 3 της Βασιλείας ΙΙ, που ασχολείται µε την πειθαρχία της αγοράς, 

συνιστά, λοιπόν, την αποκάλυψη της έκθεσης στον κίνδυνο µιας τράπεζας και της 

κεφαλαιακής επάρκειάς του. Οι ποσοτικές πληροφορίες για τον κίνδυνο, συνήθως, 

θεωρείται ότι κατέχουν µεγαλύτερη αξία από ποιοτικές πληροφορίες, έτσι και οι 

µελλοντικές πληροφορίες για τον κίνδυνο θεωρούνται ότι είναι πιο χρήσιµες από ό, τι 

οι παρελθοντικές πληροφορίες. Η Επιτροπή της Βασιλείας αναµένει ότι ο Πυλώνας 3 

για τις γνωστοποιήσεις του κινδύνου πρέπει να γίνεται κάθε εξάµηνο, αλλά αυτό 

µπορεί να εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές. Οι κίνδυνοι αλλάζουν διαρκώς και 

µερικές φορές σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Ως εκ τούτου, χρήσιµες 

πληροφορίες για τον κίνδυνο ίσως να χρειαστούν τη διάδοση κάποιας άλλη µεθόδου.  

Η Επιτροπή της Βασιλείας θα ήθελε οι τράπεζες να αυξήσουν τις 

γνωστοποιήσεις του κινδύνου σε µια ανοιχτή και µη επιλεκτική βάση, αλλά η 

καθοδήγηση ίσως να απαιτείται για να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος, ώστε να 

πραγµατοποιηθεί αυτό που πρέπει να γίνει (Linsley, Shrives, Journal of Banking 

Regulation, 2006 ). 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, αλλά και της κεφαλαιακής 

επάρκειας από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα αποτελεί προτεραιότητα εξαιτίας της 

παγκόσµιας οικονοµικής κατάστασης. Ένα ολοκληρωµένο- κανονιστικό εποπτικό 

πλαίσιο αποτελεί οδηγό για την επίτευξη της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 

Εποµένως ο ρόλος της διαχείρισης κινδύνων και των κεφαλαίων αποτελεί ένα 

σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των τραπεζών.  

Οι µέθοδοι διαχείρισης και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται από τις 

Ελληνικές τράπεζες ποικίλουν. Βασική προτεραιότητα είναι να εφαρµόζουν την 

κατάλληλη µέθοδο για τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο και να πληρούν κάποιες 

προϋποθέσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια. Η σωστή στελέχωση των τµηµάτων 
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διαχείρισης κινδύνων και η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί σηµαντικό µέληµα. 

Αξιολογώντας τα αποτελέσµατά µας για τους πέντε τραπεζικούς οµίλους, 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ακολουθούν τους κανόνες της Επιτροπής της 

Βασιλείας και αναπτύσσουν διαρκώς το τµήµα διαχείρισης κινδύνου που διαθέτουν. 

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στο γεγονός ότι προετοιµάζονται στα 

νέα δεδοµένα που θα δηµιουργηθούν από τη Βασιλεία ΙΙΙ.  

Περαιτέρω έρευνα, θα µπορούσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για 

ποσοτική µέτρηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στα πιστωτικά ιδρύµατα.  

Τέλος τα εργαλεία υπάρχουν, οι διαδικασίες και οι κανόνες είναι 

αποτυπωµένοι µε σαφήνεια, εποµένως οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων 

πρέπει να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις που θα τους οδηγήσουν στην µείωση της 

έκθεσής τους σε όλους τους κινδύνους συµβάλλοντας στην διαµόρφωση ενός 

σταθερού χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος.   
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